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JKffita; Németország—MagyarosBan 
vezeti: Escextia (spanyol).

Magyar Kupa-mérUőzések: DVSG  
— Elektromos. Tatabánya— SalBTQj 
Tokod— M. Pamut, Lampart— Gam« 
ma, Gázgyár— P. Juta, DiMAVAG—=4 
Törekvés, NAC— Kispest, Szolnok—< 
Szeged.

KB II: SzVSE— SzEAC, Turu?-* 
MSE, MMTE— Hargita, GySK—* 
Textil, Corvin— CsTE.

Bíró nem játszott, bizonytalanná vált 
a válogatott csapat

Fábián kapitány hiába’
jött...

Fábián József szövetségi kapitány 
vasárnap a Szolnok— Törekvés mér
kőzésen volt kint. Az utolsó negyed
órára azonban átrándult a szomszéd 
pályán lévő BSzKRT— Ferencváros 
mérkőzésre. Főként Bíró játékára 
volt kíváncsi és nagy megdöbbenés
sel hallotta Rakitovszky Imrétől, a 
BSzKRT intézőjétől, hogy Bíró sé
rült, nem is játszik.

*—< Csak ma délelőtt értesültünk 
Bíró Sanyi sérüléséről. 6 ugyanis e 
héten kissé fáradt volt, az edzés alól 
felmentést kapott és ezért nem tiint 
fel távolmaradása —  magyarázta 
az Intéző. —  Mint most értesültünk, 
Belgrádban a jobb sipcsontján meg
sérült és pénteken este közel negy
ven} okos lázzal szállították a sport- 
szanatóriumba. Ma már, hála Isten
nek t láztálan, de a sebe még mindig 
nagyon csúnya.

Fábián kapitány a fejét csóválta.
.— N em  mondták —  kérdezte —  

hogy mennyi idő alatt gyógyul meg 
Bíró Sanyit

A  bizonytalan válaszra gondter
hesen csóválta a fejét. Látszott 
rajta, hogy nagyon kellemetlenül 
érintette ez a hír, éppen a magyar
német mérkőzés előtt.

—  Sajnos, hiába jöttem  —  mondta 
csak egy gonddal többet szereztem... 

•
A  szövetségi kapitány a váloga

tást ma este ejti meg.

Sp ortf elvételekhez
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o  F e r e n c v á r o s ,  a z  u i p e s t ,  a  u i f f l F C ,

a Szeged, az Hektromos i s  a Gamma 
gyizBtt, legtBbhiak igen biztosan

Törekvés-tzolnok döntetlen, a H a la d é i 
került a b álito k ! táblázat utol tó helyére

A  Rapid  nyerte  
a bécsi rangadót

Bécs, március 30.
zA Rapid legyőzte a mai találkozá
son az Ausztriát és ezzel biztosította 
magának a ostmarki bajnoki címet. 
A  mérkőzés egyetlen gólját az I. 
félidő 20- percében Binder lőtte. 
20.000 néző volt a bécsi Stadionban.

Egyéb bajnoki eredmények: WSC 
—-Linz c:2, Wacker—FC \yien 2: i , 
Vienna—Grazer SK 1:1, FAC— Ad
ásira 3 :3. '

Anfflia
London,- A  rsonal—West Ham 

United 2:). Az angol kupa elődön
tőjét szombaton, játszották harmad
szor. 25-000 néző. Góllövő: Comp-
ton, Bastin, illetve Morton. Az Aráé
nál csaknem a teljes bajnokcsapa
tával játszott. A  jövő héten a 
Tottenham lesz az Arsanal ellenfele 
a középdöntőben.

Az ötödik bajnoki forduló is bő
velkedett eseményekben és érdekes
ségben. A  második helyért vívott 
diósgyőri csatától az Újpest került 
ki győztesen, a  győzelem, azonban 
kissé zavaros körülményeik között 
született meg. A  Diósgyőr a vere
sége ellenére is változatlanul leg
jobb csapataink közé tartozik. A  
BSzKRT nem tudta megismételni;, az 
őszi meglepetést, ez azonban ért
hető: már a rajtnál elvesztette a 
mérkőzést, amikor Bíró Sándor nél
kül volt kénytelen kiállni nagy el
lenfele ellen. A  mérkőzés örvendetes 
eseménye: a Gyetvai— Kiszcly bal- 
szárny nagy formája. Ez főleg a 
válogatás szempontjából örvendetes! 
Két ideges csapat gyenge színvo
nalú birkózását hozta a Törekvés-— 
Szolnok mérkőzés. A  Gamma szé
pen tör felfelé s ezt csatársora erős 
feljavulásának köszönheti, pedig 
ebben a sorban vasárnap délután 
C^eh játszott a leggyengébben! Az 
Elektromosnál is bekövetkezett a 
sokáig hiába várt tavaszi javulás. 
Szendrödi újra jön fölfelé s vele az 
Elektromos csatársora is. A  Szeged 
megszerezte első tavaszi győzelmét, 
még hozzá idegenben. Ig-az ugyan, 
hogy a győzelmében a kapusát illeti 
az oroszlánrész. A  Haladás halad a 
végzete felé. Csepelen mutatott já
téka alapján a szombathelyi csapat 
látszik a legesélyesebb kieső jelölt
nek. Döntetlenül végződött az ,NB 
H. rangadója a DVSC— MAVAG- 
mérkezés, űjra nyilt a bajnokság 
kérdése a Tísza-csoportban.

Az időjárás ismét kegyes volt a 
labdarúgás iránt. A  szép napsütéses 
tavaszi időkén volt is nézősereg a 
pályákon. Diósgyőrben nézőcsúcsot 
értek el: 14.000 néző volt kíváncsi 
az Újpest—DiMAVAG mérkőzésre!

J u g o s z l á v i a
Szerb ligra

Szabadka: Vojvodina—ZsAK 3:0 (1:0).
Sarajevo: BSK—Siavia 1:0 (1:0).
Bancsova: Jugoslavia — Jugoslavia

■Torontálalmás) 1:0 (1:0).
lielgrád: A J edints vo—Bal a SK. vala

mint a. BASK—Oradjanski (Skopje) 
mérkőzések lejátszását nem engedélyez
ték.

C  P  O  R T É  R 2 V \ K T  
^ J E L V É N Y  JL’ ktazlt

m o r z s á n y i  j .
IV.. Váczí-u. 36. Telefon: 182-217

Bajnoki mérkőzések
Szabadka: Csantávért AK—Erinszki

3:0 (2:0), — Sport—Bohémia 2:0 (1:0). 
Bühyevac—KacÉnicskt' 5:0 (1:0),

Zenta: ZAK—Jugoelovén 1:1 (1:0).
Nagybecskcrek: Obilics—ZsSK 2:1

(3:1) .
Nagyklkihda: ZsAK—Jedlnstvo fPan-

csova) 4:1 (2:1),
Óbecse: Siavia—BAK 2:0 (1:0).

Már kapható a m a g y a r  Utók királya I

F a i r  p l  a y  1 9 4 1  •’lSftSsr*
p  ^  r  n  e  r _ 5  p 0 r t

Budapest, Krisztlna-körót 73. Te le lőm  15-66-29.

Kikaptak tornászaink a németektől

Németorszás-Masyarorszás
í . f 0229.75:226.

Stuttgart, március 30.

Vasárnap vívták az V. magyar- 
német tornaviadalt Stuttgartban. A

(Krötzsch, K. Stadel, Beckert, Hau- 
I síéin, Reúther, Kié fér, Bantz)
1229.75, .a magyar csapat ( Pataki, 
Sdntha. Tóth, Temesi, Börtsok, Vár-,

német csapat kis arányban ismét .le-1 kői, Hajdú, Szabó) 226.60 pontot 
győzte csapatunkat. A  német csapat | ért el. Az egyéni versenyben Pataki

második lett. Az egyéni összetett 
verseny végeredménye: 1. Krötzsch 
német 39, 2. Patalci magyar 38.85, 3. 
Tóth magyar és K. Stadel nemet 
38.5— 38.5.

QiwaHuiiiiiun
Különleges egyéni teljesítménye

ket alig hozott a vasárnapi forduló. 
Csak a Ferencváros balszámya, a 
Gyetvai— Kiszely kettős remekelt. 
A  megfelelő védelmi teljesítmények 
mellett örvendetes a csatárok átla
gának javulása. Minden csatár
posztra akadt legalább három ko
moly pályázó s balösszekötőben, 
ahol korábban alig akadt jelölt, 
most hét átlagon felüld játékost 
láttunk, holott ott van még ezeken 
kívül Bodola Is.
Fel kell jegyezni a Ferencváros és 
a Gamma fedezetsorának jó formá
ját.

A hét tizenegye;
Tóth (Szeged) —  v. Bohus 

(D iM AVAG), Ónodi (Elektromos)
—  Sárost I I I  (Ferencváros), Tóth 
(Gamma), Lázár (Ferencváros) —  
Kincses (Kisp ), Berecz DiMAVAG, 
Adóm  (Gamma), Kiszely, Gyetvai 
(Ferencváros).

A  tartalékcsapat: Bakon -—  Pá -
kozdi (Elektromos), Kónya (Törek
vés) -—  Magda (Gamma), Polgár 
(Ferencváros), Kemény (Gamma)
—  Rozsán (Elektromos), Cseh 
(Gamma), Szendrödi (Elektromos), 
Zsong (M ér (Újpest), Iláray (Gam
ma).

Dicséretet érdemeltek:
Havas (Gamma), Vécsey (Kispest), Kiss 

I (Törekvés), Csikó* (Ferencváros) ka- 
pusok: , _  .  ̂ •

Sxoyka dr (Ferencváros), Karfái (Sze

. MINDEN d o h á n y .
TÓ/.SDÉ6&N KAPHAÍO

ged), Olajkár II (Kispest). Kispéler (Szol
nok). Tátrai (Ferencváros), belföldi Di
MAVAG, Tímár Ss'IBTC hátvédek:

'Négyest WM FC, Szűcs (Törekvés), Ka
locsai DiMAVAG, Gajdos (Etektroinoa), 
Gcrv \Y MFC, Szűcs í&teoluo'k). Dologit 
BSeKBT, Magyar (Újpest). Baráti (Sasé’ 
íred),. Víg (Kispest). Szalay W.MFC fede
zetek;

Várad! (Gamma), Harsány! II (Tokod). 
Nagy (Szolnok), Jeofífí SdMlTC, Toray 
H (Gamma), Déri (Törekvés), Korom 
(Szolnok), La ráké Sa/.BTO, Barna DiMA
VAG. Tóth (Tokod) csatárok.

5:0 az olasz
ran gadón !

Az ÓIM?- bajnokság XXV. fordulójának 
eredményei:

Bofopna: Bol igna—Ambrosiann, 5:0 Í2:U).
• Sóvár a: N ovo ra-^Li vor no 0:0. — Sd- 

poli: Napoli—Triestina 1:0 (0:0). — To
rino: Torino—duventus 1:2 (1:1). — Jióma: 
Lazjo—Atelanln. 1:1 (1:1). -r- Firirni*:
fiorentina—Vcnezia 2:1 (1:0). — Mtíqhá: 
-Milano—Bari 5:0 (1:0). Gehovai Ge
nova—B óm a 0:0.

A bajnoksdfjban • 1. Bo’ogna 35 pont, 2. 
Aníbrosiana 31, 3. Fiorontina 30.

H-Hiffa eredményei: Vicenza—Fari fólia
3:1. Padova—Savoná 0:0. Brescia—Siéi-á 
1:0. Anconilana—Spezia 3:1. Keggiana— 
Verona 2:0. Vdieueso—Modena 0:0. 
fjUcchese—Máéért a 4 :(V. Pisa—Liguria Ü :1, 
Pro Vcréelii—Ale^sandria 1:2.

„iMm on M“
a teniszUtók legjobbja. Fiie&ienilfijtuii

STRAUB SPORT
toniszszak üzlet. V.. gróf i  isza- 
Istvtin-u 16. jHálvúnv-u,sarok.! 

Telefon : l-Sn2-62.

Szent Lászió-kupa
Seatmárnémctl rcf g.—Vagy károlyi áll. 

g. 3:1 (1:1, 0:1). Nagykároly.. Vezette: 
HOizmann, Szatmárnémeti: Szász —
Szedő, DsbreczeniScbüller, Béri,, Os- 
váth — Ligeti, ! Mogyárösi, Kecskéd) 
Torma, Facsar. — Nagykároly; Mezősi 
— Szobránszky, Nonn v- Wáber, Maycr, 
Grecbe — Orosz, Schsrlí, Pásztori, 
Papp, Honcsis. Wébsr a hazai csapat
nak szerzi meg a vezetést, de Ligeti a 
szünet után egyenlít. A győztes gől a 
hocszabbitasban esik Nonn öngóljából.

Pápai bencés aimii—Pápai rét kell. 
2:t (1:1, 1:0), Pápa, Vezette: Horváth. 
Meghosszabbítás után a erzereivcsésebb 
csapat győzött. Góltövő: Dckovies és
Surányi. illetve Varga.

Nagykanizsa kér.—Csnrgói g. S:1 (1:1>. 
Nagykanizsa. Vezette: Lúgos!.' Mindkét 
félidőben jobb volt a helyi csapat és 
biztosan győzött. Góltövő: Túra (2),
Kérkápoly. ül. Keleti. *

Munkácsi kerék.—Munkácsi Líceum 
1:0 (1:0). Munkács. Vezette:,, Vezér. Gól- 
lövő : Kun, Bar jenicsuk, Küszler és Lim- 
bach.

Fa- é« Fémipari maklskóla—Kereske
delmi 1:0 (1:0). Marosvásárhely. Vezette: 
Kassai. Nagy küzdelem. GóllSvft: Balázs. 
Kitűnt: Balázs, Pataki, Hl.- Sálamon.

KOLOZSVÁRI CSOPORT
t. Nagybányai KB 
2. Nagyváradi AC 

Szatmárnémeti SE 
f. Bástya

8 T — 1 24: 7 14 
7. S —, á 20:12 1? 
8 3 'í 4 17:23 7 
7 2 1,4 12:10 5

■■w  e<

Németország
B e r l in : Berlin--Szófia 4:0 (2 :0 ),

Várcsközi mérkőzés. Góllövö: Bernét 
(2), Kobierskí, Gráf.

flusvéfkor Erdélyben 
játszik a főiskolai 
labdarúgó váloga
tott csapat

Mint már megírtuk, biisvőtkor VT- 
délyi portyáramegy n főid:ólai labdá- 
u-úgó válogatott együttes. Hús vét vasár
nap Nagyváradon, a NAC csapatával, 
hétfőn pedig Kolozsváron, a városi vá
logatottal mérkőznek főiskolásaink.

Fábián József, u főiskolások kapitánya 
koretet állítod össze. E keretből korul 
majd ki az a 11 játékos, aki húsvétkór 
Erdélyijén képviseli főisikohis labda
rúgóink színeit. A karót tagjai a követ
kezők: KajMi: l’rohász.ka BEAC, Dósai 
SzEAO, Pajtás Kassái ESC. — Hátvéd: 
Nagy I. FTC. Tóth BEAC. Nemes- 
uaréc/.y TFSC. — Felezel: Nagy II,
űrt’, Szabó TFSO, Kalorwáy FTC. Ba
júr: BEAC, Ko'.O'Sy EaEAC. Vörös
TPSC, knrjií 1EAC. — ( aatár: Komá
romi BEAC, Denius BEAC. Drotár 
T)EAC, Lakni SzEAC. Ortutav FTC, Ko- 
hanec WSC. Hntíyúligoü TFSC, Mn.n- 
kovszky MAFC, Bába II. VAFC.

5. Kolozsvári AC 7 3 1 4  14:22 5
*. N. Törekyéá 7 — X í 5.23 11

SZIG ET I E 1 I I 1 M
VcRSSNYÜTÖ

Kapható . Schmldt• Szigeti• Sxét
eport(Iüet«ben. V., Szeraélyoíik-n. le.

Versenyhúrozá*. —  Javítás.
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G y e n g e  j á t é k ,  b i z t o s  gy  ő z e  1 e m
W 1 F C - H a l a d á s  3 : 1  ( 2 : 0 )
Góllövő: Szabadkai, Tihanyi II, Medve, Rökk 

Csepel, 4000 néző, Vezetfe: Szőke ll.
Mind a két csapat az eredeti 

összeállításban készülődik. A  WMFC  
öltözőjében Jávor edző figyelmezteti 
fiait, hogy az ilyen kiesésre álló 
csapatok mennyire veszélyesek. A  
szombathelyiek öltözőjében Lyka 
edző magyarázza, hogy mennyire 
fontos minden pont, ha a csapat a 
kiesést el akarja kerülni.

Az egész délelőtt sütő nap a fel 
hők mögé bujt, amikor a két csapat 
megjelent a . pályán. A  Haladásnak 
kedvez a szerencse, a Haladás ját
szik az első félidőben a meglehető
sen erős széllel hátban. A WMFC  
kék-vöröscsíkos ingben és fehér 
nadrágban játszik, a Haladás meze 
zöld-fehér, nadrágja fehér. A cse 
peli csapatban Korányi fejét hatat 
más fehér turbán fogja körül: az 
Elektromos mérkőzés emléke.

WMFC: Szabó —  Káliói, Korányi 
—  Négyesi, Gere, Szalay —  Rökk, 
Harangozó, Szabadkai, Tihanyi II, 
Pintér.

Haladás: Körmendi —  Krasznai, 
Kovács I I I  —- Kalocsai, Kiss, Ka- 
lotai —■ Szabó, Gazdag, Medve, 
Deszke, Lovász.

A Z  EI.SÖ FÉLIDŐ
Almosán kezd a WMFC. A  Hala

dás, különösen jobbszámyával több
ször veszélyes. Az első lövést Pin
tér ereszti meg a jcbbösszekötő he
lyéről a jobbsarokra. Körmendi ve
tődve védi.

A  8. percben vezetéshez Jnt a
WMFC:

Rökk hosszú partdobása Szabad,kai 
lábáról Krasznai elé perdül. Ennek 
felszabadító rúgása rövid. Szalag 
nyomban visszaíveli a még a kapu 
előtt táborozó bolyba, ahol Haran
gozó pompásan perdíti ki Szabad
kai elé a labdát.

Szabadkai nyolc méterről kapás
ból vágja félmagasan a meg
lepett Körmendi mellett a kapu 
közepén a hálóba a labdát. 1:0.
A WMFC szél ellen, is szebbén 

épít. A  Haladás első komoly hely
zete Lovásznak a balsarokra tartó 
lövéséből ered. Szabó Tóni kézzel- 
lábbal ment. Aztán Gazdag lövése 
kerül kapu mellé. A  14. percben Ti
hanyi II  szépen megy le a halszé
len, beadását Harangozó nagy hely* 
zedben Icapu fölé bombázza. Válto
zatos a játék, a WMFC szögletet 
ér el. A  Haladás támadásai darabé 
sak. A  25. percben Rökk nagysze
rűen behúz a kapu közelébe, begu
rított labdáját Szabadkai löm, a 
labda az egyik, védőről kipattan és 
Rökk —  lesről —  kapu fölé fejeli.

A 30. percben ritkán látott szép 
gólt lő a WMFC.

E gy gyors előretörés nyomán N é 
gyest valamivel a félpályán túlról 
éles keresztlabdát ad Tihanyi II . - 
höz. Ez jobbal maga elé teszi a lab
dát és ballal húsz méterről_ remek 
lövést küld a Haladás kapujára. 

Körmendi öklözni próbálja a lab
dát, de az olyan erős, hogy be

viszi a kapus kezét.
Szél ellen ilyen nagyerejü lövést 

leadni remek teljesítmény.
2 :0 .

A 34. percben a WMFC még nö
velhetné előnyét, mert Harangozó- 
nak hátulról történt ellökése miatt 

titzenegyest ítél a játékvezető a 
Haladás ellen.

Harangozó a balsarokra helyezi^ a 
tizenegyest, a lövés gyenge és így 

a vetődő Körmendi kapufára 
tudja tolni.

Most már végig a WMFC támad, 
de csat: szögletet ér el.

és Korányi azonban nem érti meg 
egymást és a szemfüles szombat- 
helyi jobbszélsö visszajátssa a lab
dát a kapu elé.

Medve élesen a bal felső sarok
ba fejeli. ,2:1,

A  W M FC most jobban belefek
szik, csatárai szépen játszanak, de 
az eredmény várat , magára egészen 
a 13. percig, amikor Harangozó 
előreadott labdáját Szabadkai fe
jelni akarja, a kifutó Körmendi 
azonban elöklözi előle. A z öklözés 
rosszul sikerül, mert a széltől segí
tett labda Rökk elé kerül és 

Rökk a tizenhatos oldalvonalá
ról laposan a  kapu jobbsarkába 
lövi a labdát. Kovács futott a 
labda után és majdnem elérte 

azt. 3:1.
A  Haladás néha szél ellen is tá

madásba lendül, két szögletet Is eier.
A  18. percben Lovász rosszul esik, 
kiviszik és nem is tér vissza a játék
térre. A  tíz emberrel játszó Haladás 
teljesen beszorul, nagy, de meddő 
csepeli fölény alakul ki. Ez azonban 
csak szögletekben jelentkezik. Érdek
telen játék közben ér véget a mér
kőzés, amelynek a 40. percbén Pin
tér és tihanyi I I  helyet cserélt.

Szögletarány 7:2 (2:0) a WMFC 1 tíz 
javára.

.BIKALAT
Nem valami magas színvonalon mozgó 

mérkőzést játszott a két csapat. Úgy 
indult, hogy a csepeliek gólzáporral 
nyerik a mérkőzést, csatársoruk azon
ban? meglehetős terméketlen játékkal 
folytatta a JŐ kezdést. Egy percig sem 
vpl.t kétes a hazai csapat győzelme, ami 
mögött azonban nem annyira a WMFC 
jó játéka, mint a szombathelyiek gyenge 
teljesítménye húzódik meg. Színtelen, 
tartalmatlan a játéka ennek a nemrégen 
még olyan kiváló vidéki csapatnak.

Először szabályos WM-rendszerben 
játszott a Haladás, majd a WMFC 
fölényét látva, négy. helyenként öt hát
véddel is játszott. Az eredméíiy igaz-' 
ságos.

A győztes,. csapatban a védelem néha 
bizonytalanságot árult el. Szabó va gól 
előtt habozásával hibázott. Korányi 
mellett feltűnően elmentek néhányszor. 
Gere nagyszerű kullancs, a védelem 
esze. Négyes! és Szalay jól küzdött, de 
az átlagosnál többet nem mutatott. 
A csatársor valamennyi tagja sokat 
lgéi'ően kezdett, de szinte egyidöben 
hanyatlott le. Szabadkait, Tihanyi Il-t. 
és Bökhet is csak gólja dicséri.

A Haladásban alig láttunk az átlagost 
meghaladó teljesítményt. Körmendi fel
váltva hibázott és br.avúroskodott, leg
nagyobb védése az volt. amikor pár 
perccel a befejezés előtt Pintérnek a bal 
sarokba tartó- labdáját tigrisugrással 
védte. A védelem oszlopa Krasznai. 
Kalocsai és Kalotai szorgalma dicséretet 
érdeméi. Á csatársorban csak Medve és 
Kovász egy-egy jó húzása csillant fel 
nagyritkán. A ősapát azonban', összevéve 
az NB-nek körülbelül a leggyengébb 
együttesé.

Szőke II jószemű játékvezetőnek 
bizonyult.

NYILATKOZATOK:
Jávor' Pál, a W M F C  edzője: Szü

net után könnyelmüsködtek a fiúk.
Baják Béla, a Haladás szakosz

tályvezetője: Tekintve, hogy sokáig 
emberrel jáf szőttünk, elégedet-

Beérkezési határidő: április 5, 13 óra 

Német-magyar, vé#er.

Német-magyar, I. félidő e 

SzVSE—SzEAC (NB II)

Szolnok—Szeged (M. Kupa) ... a:....

Gázgyár—P. Juta (M, Kupa)

Tbánya—SalBTC (M. Kupa)

Tokod—M. Pamut (M. Kupa) .... se„..

Bampart—Gamma (M. Kupa)
Pótversenys A pontversenyéé csakl 
mérkőzés elmaradása esetén kerül jj 
számításba, egyébként csak holtver 

senyt dönt el.
D1MÁVAG—Tőr. (M. Kupa)

BEAC—MAFC (Bp. kor. I. o.)

Köb. AC—WSO íBp, kér. I. o.)

Kecském. TE—Szeg. TK 
(Alföldi kér.)

Név:

j teli lehetünk az eredménnyel.

Egy-egy potyagól tette döntetlenné 
a  m érkőzést

T ö r e k v é s - S z ó l n é k  1 : 1  ( 1 : 1 )
BármeiiHk csapat megnyerhette tiesna a mér
gezést
Góllövő: Kispéter (öngól), Langa 

Hungária-út, 3000 néző. Vezette: Kiss M. Ernő

• A  SZÜNETBEN
ugyancsak benépesedik a WMFC  
öltözője. Mindenki örül a csapat 
eddigi jó játékának.

—  A  második félidőben talán még 
jobban fog menni •— mondgatják. 
—  Hiszen a szél most bennünket 
fog segíteni. . ■

A  szombathelyiek az’ első gól 
miatt neheztelnek a játékvezetőre. 
Szabadijai lesen állt, m i0,lőtt a gólt 
lőtte volna —  ez az általános meg-, 
állapítás. .

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
Csepeli fölény vezeti be k máso

dik félidőt, a Haladás azokban nem 
adja meg magát és a ,7. percben vá
ratlanul gólt ér ei.. Kallói elengedi a 
szombathelyi balszárnvat, Deszke 
átvágott labdája már elveszettnek 
látszik a Haladás számára. Szabó

E k S Ö R i M D Ü

futballíelszerelések 
Beriiger kivin

Használt iutbailfelszerelések vétele és 
eladása Vili., ló z se f-k ö ru t  44.

(Józset-n. saroZ) Telefon : 146-100.

sport-
jzletóben

Csendesen készülődik a Törekvés. 
Sokáig válogatnak a mezek között, 
végül is a hosszűcsíkos kék mezt 
választják, kék nadrággal. Hírnök 
jő a Szolnok öltözőjéből és elmondja, 
hogy a szolnokiak „inkább meg
halnak, de nem kapnak ki“.

—  Megint kemény vasutas-test
véri mérkőzés lesz, — jegyzi meg 
R ó já k .'

A  szolnoki támadósor összetétele 
megváltozik. ' -í "

Kolláth és Tin'etli nem 3játszik. 
Kolláth sérült, Tinelli pedig nincs 
jó formába. Nagy átmegy jobbösz- 
szekötöbe, Korom  és Búza alkotja 
a balszárnyát.

A két csapat'így áll fel:
Törekvés: Kiss J' — - Lörinczy,

Kónya —  Szűcs, Róják, Gáram- 
szégi —  Kiss II, Zörgö, Palatínus, 
Déri, Császár.

Szolnok: Horváth — Csabai, Kis
péter —  Selmeczi, Szűcs, Fazekas 
—  Szántó, Nagy, Latiga, Korom, 
Búza.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
Az első félidőben enyhe széllel 

hátban játszik a Törekvés. A  3. 
percben az első komoly esemény: 
Zörgö labdáját Palatínus, alig vala
mivel lövi fölé. v Két perc múlva 
Déri lövése zúdul a szolnoki kapu
ra, , Horváth szépen védi.

Szolnoki ■ támadások jönnek, de 
komoly helyzetet nem- tudnak a 
vendégcsatárok összehozni. A Tö
rekvést szabadrúgás hozza föl. Pár 
húzás után Palatínus pagy bombát 
ereszt meg, de emberbe vágódik a 
labda. A visszajött labdát is Pala
tínus lövi, kissé mellé. A  mezőny
ben némi fölényben van a Szolnok.

A  17. percben szögletet szerez a 
Törekvés. Császár labdáját Szolnok 
védelme menti, de Róják, megint 
kiadja Császárhoz. A  balszélső job
bal beemeli a kapu elé.

Hazaadás végett Kispéter fejelni 
akar, de a fejéről a hálóba perdül 
a labda, öngól! J:0-ra vezet a 

Törekvés.
A  Törekvés ottmarad a szolnoki 

kapu előtt és néhány pompás akciót 
hoz össze. A  23. percben á Szolnok 
jut szöglethez,- de Szánthó labdája 
kapu mögé száll.

Jó iramban folyik a játék, sűrűn 
van veszélyben mind a két kapu.

Szűcs remek hosszú labdát ad 
Búzának, a szélső beadását Lórin*, 
czy szögletre menti. Egy perc múlva 
Korom kapura tartó labdáját, a 
messze kiüt Vevő Kiss I  csak szeren
csével tudja félreökl'özm.

Közben Lörinczy 'és Korom 
összefejel,

Lörinczy: homlokán a bőr felreped. 
Három percág tart; amíg a partvo
nalon bekötözik. Nagy turbánnal 
jön vissza.

A  34. percben nagy gólhelyzetet 
hagy ki Zörgő. , .

A 37. percben ártatlannak látszó 
Róják-hazaadásra: jön ki Kiss I, 
majdnem a 16-osig, már-már övé a 
labda, mégis Hanga -érti el /előbb és •

labdája besétál az üres kapuba.
Potyagól. 1:1.

A  40. percben szolnoki szögletből 
Búza laposan mellélö. Az utolsó 
percekben sok a hiba mind a két ol
dalon.

FÉLIDŐBEN
Szünetben a szolnoki öltöző meg

lepően hangos. Előbb Horváth es 
Kispéter között támad vita a göl 
miatt, majd egy szem narancs miatt 
tör ki „háború", Később mégis 
helyre áll a nyugalom és 'ekkor Kis
péter már nevetve mondja a gólról:

—  Bevitte a szél a fejemről.
Levert a hangulat á Törekvés öltö

zőjében, de szemrehányásokat nem 
tesznek egymásnak. Róják megjegy
zi, hogy nem látta, hogy Kiss I  ki
jött, közben pedig el is csúszott.

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
Lanyhán indul a játék. A  4. perc

ben Szűcs messziről küldött lövését 
Horváth vetődve menti.

Róják hazaadása megint némi iz
galmat okoz. Az 5. percben Selmeczi 
buktatja Dérit, a szabadrúgást a 
16-osról rugatja a játékvezető. Pala
tínus lövése a sorfalba akad. A  8. 
percben Szánthó elől Kónya szögletre 
vágja a labdát. Már 4:1 a szöglet
arány a Szolnok javára.

A  11. percbeni a Törekvés is szög
lethez jut, a hátraadott labdát Szűcs 
fölé küldi. Hosszú labdát csip ei 
Kiss X a 16-oson Langa elől. Válto
zatos a játék.

A  15. percben Szánthó a túlsó ol
dalra teszi át a labdát. Onnan Búza 
mellélö. A  17. percben^ Csabai csú
nyán eldancsolja Császárt, de a (já
tékvezető á labdát nézte és Így a 
szabálytalanság megtorlatlanul ma
radt, pedig 11-es járt volna érte.

A  szonioki választámadás ^ végen 
Szánthó kapu elé tett labdáját cso
dás elvetéssel fogja Kiss I. Nagy  
tapsot kap érte!

A  21. percben meleg a helyzet a 
szolnoki kapu előtt, Dérivel nehezen 
birnak a védők, végül Szűcs tiszr.r-.z. 
Langa előtt nyílik gólszerzési alka
lom, de nem éri el fejjel a labdát és 
az a kőbányai kapusé lesz.

A  26. percben Korom remekül tör 
kanura, Róják nem.tud közbelépni, 
Korom átjátszik Szánthóhoz, a szél
ső kapásból nagy erővel lö kapura,

Kiss I  a reménytelen labdára Is
ugrik, szerencséje van, leüti, 

majd távét! magát.
A  Törekvés is támad. Zörgő át

adott labdáján azonban nincs senki. 
Császár asért megszerzi, de Csabai 
szögletre szereli. A  Törekvés most

Lakhely:

Utc-a: .............. ................
A beküldő aláveti rnajrát a feltételek 
nek. Minden szel vén vitéz ép és fór 
Hunomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékein!. Aki beten- 
kint ölnél több szelvényt küld kö
teles ide keresztet (csillasrot) tenni:

Beérkezési határidő: április 5, 13 óra

Német-magyar,

Német-magyar,

véger.

T, félidő

| SzVSE—-SzEAC (NB II)

Szolnok—Szeged (M. Kupa)

Gázgyár—P. Juta (M. Kupa)

Tbánya- SalBTC (M. Kupa)

Tokod—M, Pamut (M. Kupa)

Lampart—Gamma (M. Kupa)
Póíverseny; a pontverseny oe «sak| 
mérkőzés elmaradása esetén kerü! j 
számításba, egyébként csak bah ver 

senyt dönt el.
DiMAVAG—Tör. (M. Kupa)

BEAC—MAFC (Bp. kér. T. o.)

Köb. AC-WSC (Bp. kér. T. o.)

Kecském. TE—Szeg. 
(Alföldi kér.)

TK

Név:

Lakhely:

fentmarad, de csatárai, amit csan 
lehet, elrontanak. A  33. percben 
Zörgő és Kiss II helyet cserél. A  35. 
percben Horváth a 16-Óson kívül 
fogja el a labdát. A  szabadrúgás 
nem veszélyes. Rögtön utána szög
lethez jut a Törekvés., de Kőbánya 
ezt sem tudja kihasználni.

A  Törekvés nagy erővel támac, 
még egy szöglet jelzi a fölényét, az
tán szóhoz jut a Szolnok is. Langát 
lesen találja Szánthó labdája. A  42. 
percben Selmeczi 18 méternyire a ka 
putól danesolja Dérit. A  szabad
rúgást is ő gurítja kapura,

íüorváth kiüti, Lörinczy elé ke
rül a labda, nincs mellette senki, 
a meglepett hátvéd mégis csú
nyán fölé lövi. Sorsdöntő hiba 

volt.
Az utolsó pillanatban Szánthó lab

dáját Langa fejeli kapura, gólba is 
megy a labda, de a fejelés pillana
tában Kiss M. Ernő a mérkőzés vé
gét jelzi.

NYILATKOZATOK
Móré János, a Szolnok edzője: 

Hatalmas harc volt s ezért a játék 
nem lehetett szép. Hatalmas bal- 
szerencse, hogy Langa gólját a já
tékvezető már időntúlinak minősí
tette.

Kiss M. Ernő: Versenyórával mér
tem az időt. Amikor Langa fejét 
elhagyta a labda, már mind a két 
fütty elhangzott.

Wéber Lajos edző: Igazságos
eredmény. Még az utolsó percekben 
is bármelyik csapat megnyerhette 
volna a mérkőzést.

Lörinczy: Magam sem tudom,
hogyan tudtam föléemelni a labdát 
abban az óriási gólhelyzetben.

Utca: ................................. «...
A beküldő alávet! magát a feltételek j 
nek. Minden szelvényhez ép és fór 
ga.'oinban levő használatlan 10 filléres! 
bélyegei kell mellékein!. Aki heten- j 
hint ütnél több szelvényt küld Uö- | 
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

Figyelmeztetés.* A korábban megjelent 
szelvényekbe a Magyar Kupa mérkőzések 
a fenti sorrendben (!) beírandók. A sor
rendet .megváltoztatni nem .szabad,. Aki 
nem írja be a kupamérkőzéseket, annál Í3 
úgy tekintjük, mintha beírta volna.

BÍRÁLAT
, Kom volt magaszínvonalú mérkőzés, in- 

bább harc. Mindegyik íé! idegesen játszott, 
különösen a kőbányaiak voltak idegesek, . 
mert nekik most minden pont sorsdöntő 
lehet. A játék általában meglehetősen ki
egyenlített volt. A mezőnyben va'arrpvei, 
a Törekvés támadott többet, a gólhelyze
tek száma azonban körülbelül egyenlő 
volt. A mérkőzés sorsát két potyagól 
döntötte el. Egy öngól és egy rossz haza- 
adásból származó gól. A második félidő
ben mindegyik csapatnak volt győzelem
mel kecsegtető helyzete, ele egyikből som 
lett gól. A 1 Szolnok a játékidő vége után 
egy másodperccel órt. el gólt, amely ter
mészetesen nem számít. A Törekvés gycu- 
gébbrfff játszott, mint az utóbbi időben 
szokott, néhány emberét váratlan forma- 
hanyatlás érte.

A Szolnok védelme kitünően állt a 
lábán, Horváth biztoskezü kapus, mind 
a három hátvéd ;ió, különösei: Szűcs.
A két fedezet közül Selmeczi volt jobb. 
A csatársorba,n a két összekötő játszott 
jól. Nagytól rengeteg támadás indult ed*;/ 
de Korom is ügyesén Osztogatott; Bttza?- 
sokszor , nem tudott mit, kezdeni a 
labdával, Langa még ,■ Bójákkal sem 
tudott meg'biVkóznb Szánthónak pedig 
túlságosai* nehéz ellenfél Volt Kónya.

Iíiss I jól védett, volt néhány remek 
mutatványa. Jól harcolt Kőrínczy Is, 
fejsérülése után is teljes értékű játékos 
volt. Kónya pompás formában van, 
Szánthót teljesen semlegesítette, de 
keresztezései is hasznosak voltak. Róják 
gyenge formában van, rosszul sikerűit 
li-izaadása után pedig teljesen megzava
rodott. Váratlanul gyengén játszott 
Garamszegi, aki a tavaszi mérkőzéseken 
csapata erőssége volt. Szűcs javul.
A csatársorban Déri nagy munkabírása 
érték. Császár csak az első félidőben 
mutatott Valamit. Palatínuson látszik az 
edzéshiáhy. igaz, hogy megfelelő labdá
kat sem kapott. Zörgőnek a szélen volt 
néhány - szép megmozdulása. Kiss II 
szürkén mozgott

Kiss M. Ernő általában jól vezette a 
mérkőzést.

RlSXOftAK*.
i

A Gam m a jobb  csatái sorának köszön- 
beli győzelmét /!■'

G a m m a  -  -  f i  f s p e s t  4 : 1  ( 0 : 0 )
ta kispesti oitiesssiB a mwm  összsroppani
Góllövő: Adóm, Turay II, Szabó II (11-esből), Adóm
Hárai
BEAC pálya, 3500 néző. Vezelle: Csák

Kissé felázott, feltört pályán Le- követik, Vátady jő lövését Vécééi 
rült sorra a jó formában lévő, de 
rosszul álló két csapat mérkőzése: 
a 14 pontos Gamma és Kispest 
összecsapása a veszélyes zónából 
való elkerülésért.

A  MÉRKŐZÉS ELŐTT
az otthon játszó Gamma az idege
sebb. Cseh Matyi képviseli a Gamma 
öltözőjében a nyugalmat, ő csitítja 
még a szertárost is, akinek reszxei 
a keze, amikor el kell vágnia a 
Matyi cipözsinórját. A  kispestiek 
meglehetősen nyugodtan készülőd
nek.

KINT A  PÁLYÁN
a BEAC és a Tipográfia mérkőzése 
után gépzene szórakoztatja a kö
zönséget. Az állóhelyen meglepő so
kan vannak.

A  két csapat összeállítása a kö
vetkező:

Gamma: Havas —  Nádas, Szebeni
—  Magda, Tóth, Kemény —  Varadi,
Cseh II ,  Adóm, Turay II, Hárai.

Kispest: Vévsei —  Monostori,
Olajkár I I  —  Hidasi, Szabó II, Víg
—  Kincses, Nemes, Gallai, Beke,
T itk o s .

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A  játékot a Kispest kezdi széllel 

szemben. A Gamma nagy lendület
tel támad és a 2- percben 'szögletet 
ér el. A  Gamma-rohamok .egymást

szépen védi. A  balfedezetet, játszó 
Kemény pompás labdákat küld a 
kispesti kiapu elé, de a kispestiek 
keményen és jól védekeznek. A  Kis
pest ritkábban jut szóhoz, de a pi
ros-fekete támadásokban is van len
dület. Titkost Nádas csak ellökéssel 
tudja szerelni. A  szabadrúgást a vá
logatott bal,szélső félrelövi. Nádas 
szoi-ongatott. helyzetben majdnem 
öngólt rúg.

Szerencsére hazaadásában nincs
erő és a kifutott Havas még el 

tudja fogni a labdát.
A  Gamma támadásaiban több a 

tervszerűség, csak a lövések nem 
sikerülnek. Titkos jó beadását Ha
vas csak nehezen tudja kiütni. Cseh 
16 méteres lövése kerülgeti a sar
kot, aztán Ádám lö kapufát, de 
csak fütty után, lesről. Beke jő lö- ’ 
vése a 19. percben arasszal meigy a 
Gamma-kapu fölé, aztán Gamma- 
stzöglet következik. A  pompás len- ; 
dülpttel kapura törő Kincses elöl is 
csak szögletre tud menteni Szebeni.

MECCSLABDA
I. A. chrom- é« telión bőrből

StartSportliázban
Budapest, 11., Fő-utca 2’ .



Hétfő, 1941 március 31. Kim!

Varadi pompásan ivei a kapu előtt 
álló Adómhoz.

Adám kapásból puhán helyezi a 
labdát a kapura, és Vécsci vil
lámgyors vetődéssel meg tudja 

fogni a gólt ígérő iővést.
A  Gamma-támadásokat a gyenge 

kezdés után bolemelegedö C*eh in
dítja, a kispesti csatársor motorja. 
Kincses. A 37. percben Kincses—  
Aé-mes-tájri&dás végén Beké óriási 
helyzetet ront. Cseh remek, lövése a 
IS. percben gólt érdemelne, de egy 
kevéssel ez is célt téveszt. Az utolsó 
percben a Kispest 2:2-re javítja a 
szögletarányt, de a szörletrúo-ásra 
már nincs idő.

A  SZÜNETBEN
a Gamma öltözőben feltűnően szót- 
lanok a játékosok. Csak Jánosy 
Bála és Fás edző hangja hallatszik. 
Mindketten a csatársort buzdítják 
nagyobb erőkifejtésre. A  kispesti öl
tözőben zárt védekezésre biztatják á 
védőket.

KEZDENEK ESNI A 
GÓLOK

A Gamma élénk iramban kezdi a 
második félidőt. Adám lövése a 
hátsó kaputartó oszlopon csattan. 
öt Gamma-perc után Tóth csúnyán 
elereszti Gallait, de a kispesti kö-

R fi 6 S M C Ü  wegy«s*Ht**a
ü l i  É l t  f o g a l o m
IV., Deák Fere«w*ut<a 10. n .

Telefon . 187—437 és 881—599.

esés gyorsasága révén a 40. perc
ben. Váradi nagy lövését Vécsei 
pompásan fogja. A  43. percben 
azonban röviden üti ki a Cseh által 
szöktetett Váradi beadását és

Kárai a fejek fölött a 16-osról a 
hálóba ível. 4:1.

Sxögletarány 4:3 (2 :2 ) a Kispest 
javára.

BÍRÁLAT
A Gamma jó A  leikor, játékkal ráfázol- 

"•ált erre az értékes győzelemre, A c*=«- 
!Kv! kitűnő egységet alkot, jól li««ya- 
korolt renóoeorét nipsurvöződóssfl játeza. 
K.ary-két gyengébb pont akad a csapat
ban, de :i jó esíjjmt játék el testsúly ózza a 
zókkenóket. A Kispest, is igyekezett kor- 
ezorííon. reudezerben játszani, ez azon
ban coak a vételemben sikerült neki 
mert <,s,nk ott álltak rendelkezésre meg 
felelő emberek. A csatársor .lóval gyen
gébb a Gammáénál és a méikőzés ered
ménye elég hiten fejezi ki a csatársorok 
közti különbséget. Terii ..1, re, liogv
Gamma csatársora kan ezúttal a na.

tépcmiwr is 
Kettői és az

meglepődik a jó hely
elcsúszó és földön ülő 

Havas kezébe gurít. Nem Havas ér
deme a védés.

Erélytelenül támad a Gamma csa
társora, de a 10. pereljen elég vá
ratlanul esik a Gamma vezető gólja. 
Kispesti támadás után előre lendül 
a Gamma balszárnya, Hátai át
játssza Hidasit, az teljesen lemarad, 
Hátai Csehnek gurít be, ez .a 16-os- 
ról hatalmas lövést ereszt, meg, V e 
rsei csak a kapufa, segítségével 
tudja védeni és

a résen álló Adám közelről a 
hátóba bombáz. 1:0.

A  következő percben már meg-

FUTBALL -SZAKÜZIEI 
B E R E T V Á S  SHEfW
Váll., Jóxsef-körúf 30—32. sx. 
telefon : 13-35-82. Rákóczi-tér sarok.

van a második gól is. Kemény előrc- 
adását S zabó  I I -  csúnyán elvéti,

Turay II tisztán lőhet a bal
sarokba. 3:0.

T ó th  fe jb e rú g ja  a la bd áva l já té 
kostársát, Keményt, de az hamaro
san kiheveri az esetet. Á d á m  me
gint kiugrik, Vécsei csak merész ki
futással ment. Titkos szabadrugását 
H avas kiüti. B ek e  ó r iá s i h e ly ze tb ő l 
bom báz a kapu  fö lé . A  14. percben 
Titkos előre vágott labdájára Nemes 
íut rá s a kifutó Hava-s e lö l m a -

h írű í. .N'O'jl —- V ára <1 i j ol' Ix̂ zá ni y volt. a
íryen fféh ó i k oldal. Gteeh Inŝ ú á lók Ülő
íloru íiem é v vén yuwii 11 elúff ff é f*iben a
.jóira n í> nwrkőzéssiheai. íffy Váradi i« csa.k
ke v ősi t voi l játék bá n. Meglepő jó ö<sezó-
kiitö hu nkál végzett Tu-ray íí. Ö. aki
n e>k ;»7. (ifi z,iálék eddig gyenge oldala
volt. foleff pompán hosszú tudóv 1 *
V f»l ! i ni k óh a cpatár̂ o v lughais/.flotsahb
tagja vol t Adám remekül húzó t a ka:
púm.. A feíjátékán inóff van fíölHzoln i
való, de ít gyomarásra. a lövőké«(zscge

tnár o!«sőrénéln. Kárai gyengébb ,el*5 fél
idő utaiti a másodikban nagtou feljavult 
?s rí7,iDte ellenállhatatlannak bizonyult.
A két fey.élőő- fedezőt, az egykori két fe- 
renevárosi. Kemény éa Ma ff ti* a támadó 
swlsőfedez^t szerepkörét kitűnően látl.-a. 
el. Főles: Kemény remek elő:'eadá«ai ér- 
dem-.e 1 n̂sik dmsévelet. A __ báróivá .hátvéd 
közöli, rnhit rendesen. Tóth vezörkedeü. 
Kitűnően .iá tsz ott. egy-két szokott köhy- 
íirolműski>dó*dí>l eltekintve. íy/eheni len
dület esen. NacLas óvatosan küzdött elleu- 
i’elével. H-avasnak nem Yf-lt* sok dolga.

A Kispest háw~ó vonalai ;iól harcoltak, 
amíg: bírták. A If. féliidő második fölé
ben azonban többen elkészültek erejük- 
be! a kWpe«U véd ekan ben. A három, hát
véd az eí*ö félidőben egymást múlta 
fölül, szünet után majdnem mind vissza
estek. Vécééi a gólok a-t wsrn igen vlel
het! e. Nagy ruganyosságáról és pompás 
labda foga sár ól a négy gól ellen érő i* ba- 
Tius-ágot _ tudott tenni. A szélűő fedezetek 
közül Vig* Tt«?;y munkát végzőit. Hidasi
unk nem volt ;ió napja. A eŝ társorbau. 
KinOíws külön klasszis. IIa olykor labdát 
kapuit, azt legtöbbször kitünően sját
sző tta. dáliái nem sokat mutál ott.. Béke 
ritkán jutott a Gamma-kapu ódé, akkor 
sem volt szcivneséje a lövésekkel. Titkos 
helyenként mój? ízelítőt ád̂ tt régi tudá
sából.

N  YHL ATKOZ ÁTOK;
Jánosy Béla, a. Gamma sportigaz

gatója: A második félidőben magára 
talált a csapat. A  mutatott játék; 
után ilyen arányban is megérde
meltük a győzelmet.

Görgényi Lajos, a Kispest főtit
kára: A  Gamma jobb volt, megérde
melte a győzelmet.

Csák játékvezető: Nemes elbulc-
tatásáért kellett 11-est adnom. Ez
után sérült, csak meg Havas,

Bíró nem játszóit, a  Kiszely-Gyetval 
pár válogatott Kormát áru lt el

Ferencváros -  BSzKRT 5:0 (3:0)
jbi sníiHoiiöit a ziütí-fenás* sépeiet. a fartaUMws 
BSzKüT nem uoit komoly elleniéi
GóiIöyő : Kiszely, Kalocsai clr, Kiszely, Kiszely, Sórosi dr 
Sport-utca, 12 000 néző. Vezette: Tihaméry

1:0-ra vezc-t a Ferencváros.

F U T B A L L  és 
ATLÉTIKAI gsr
Schm id t- Sz ige ti - Szé l
szak üzletében, V., Személynök-n. ifi.
Telefon : lT-it-SS. ArJejfyjíü.

dósra  e m e lt  lá b b a l e lrú g ja  a lab 
dát, ú g y  h og y  az kapa  m e llé  g u - 
‘V I. M in d k é t já ték o s  e le s ik  a z  ösz- 
szeü tkösestő l.

A  játékvezető 11-est ítél.
érthetetlennek látszik a nézőtérről 
lt- ítélet. A  11-est Szabó II. rúgja a 
varokba. Tóth, aki a sérült Havas 
helyett erre az időre beállt a ka
póba, nem védhette a lövést.

2:1.
A küzdelem elkeseredettebb lesz, 

Néhány kemény összesapás adódik, 
a 19. percben a Gamma újból 

gólt rúg. Turay II. ssöktetésével 
ive gin / Hátai fut el,

Adániot kiugratja és az szép lö
véssel lő a jobb alsó sarokba.

3:1.
Változatos, jó iramban folyik, to- 

^ébb a játék, a védelmek most job- 
ban vigyáznak. A  26. percben a 
Kispestben Hidasi lesz a középcsa- 
aró Gallai hátramegy jobbfedezet- 

hek.
K játék utolsó tíz percében a Kis 

Pest egészen visszaesik. Ádámot 
egymásután hozzák remeknél-reme- 
*ebb helyzetbe társai. A  Kispest 
sak egy szögletet tud elérni. Kin-

Szeles időben minden oldalról 
özönUk a nép a BSzKRT sportutcai 
sporttelepe felé. A  bejáratnál meg
jegyzi valaki:

—  BSzKRT-mérkőzésen itt még 
sohasem volt annyi néző, mint ma.

Odalent,
a Ferencváros öltözőjében

jókedvűen készülődnek a zöld-fehé
rek. Takács mester éppen Polgárt 
veszi ,,keze!és“-be, miközben óva 
inti a védelmet:

-— Azután vigyázzatok, nehogy 
Benőből válogatottat csináljatok! 
Ellenünk, sajnos, minden középcsa
tár válogatott formával rukkol lei...

Sorra jelentkeznek a játékosok, 
köztük Sárost dr is. Megkérdi Hí
mért y  edzőtől, hogy vetkőzzék-e? 
Az igenlő válaszra ö is vetkőzni 
kezd és így a Ferencváros össze
állítása, változatlan.

De nem változatlan a BSzKRT 
összeállítása! A  kék-sárgák öltöző
jében Kutrucz edző lehangoltan új
ságolja:

—i Biró Sanyi nem játszik.
Még Belgrádban szerzett egy kisebb 
sérülést és ebből kifolyólag vérmér- 
gezésszerii tünetek közt a sportsza
natóriumba szállították. 39,5 fokos 
láza volt...

A játékosok között —  ennek elle
nére —- nem fedezhető fel lehangolt- 
ság. A  fiatal Gráf mondja:

—  Én bízom Sanyi helyettesében, 
Szalagban. A z  úgy szokott lenni, 
hogy ha valaki véletlenül becsöppen 
egy csapatba, rendszerint kitűnő 
teljesítményt nyújt. Ebben bízunk 
mindannyian...

A  Ferencváros zöld-fehér csikós 
ingben, zöld nadrágban, a BSzKRT 
sárga ingben és kék nadrágban jön 
ki. Választáskor a BSzKRT-é az 
előny, a hazai csapat széllel hátban 
játszhat az első félidőben.

Ferencváros: Csikós —- Szoyka
dr, Tátrai —  Sárost III , Polgár, 
Lázár —  Kalocsai dr, Sárosi dr 
Jakab, Kiszely, Gyetvai.

BSzKRT: Solymosi — Miklósi, 
Szalag' — . Kovács II, Balogh 7, 
Seödi —  Mészáros, Tánczos, Gráf, 
Bene, Szabó III.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A  Ferencváros rögtön támad. 

A  16-09 oldalvonalán Balogh ösz- 
szeesap Kalocsaival, Kalocsai rú
gást kap, mind a kelten elesnek.

Kalocsai nem tud . felkelni. Ki
viszik.

Tíz  emberrel játszik a Ferencvá
ros. A  3. percben Tátrái a félpályán 
túlról a partvonal mentén szökteti 
Gyetvait. A  szélső pompásan megy 
el Miklósi mellett. Gyetvai a 16-os 
vonal magasságában laposan ad be 
és Kiszely a középcsatár helyéről 
rajtol.

14 méterről jobWáblmi (! )  ka
pásból a bal felsősarokba küldi 

a labdát.
Solymosi késön nyúlt a. labda 

után, Kiszely fedezetlenül kapta, a 
labdát.

Az 5. percben Kalocsai dr vissza
tér. Tapsot kap. Néhány támadást 
vezet a BSzKRT, de csak a 16-osig 
jut el. A  Ferencvárosban végre 
ezúttal szép hosszú labdákat adna! 
a szélsőknek. A  9. percben Sárosi 
ör-nak a íö-osról küldött gyenge 
lövése erősen mellémegy. Utána

teniszpálya bérelhető
a Margitszigeten és a Ferene-körút 
mellett. Telefon: 135—739,

&se3&«. m m m v M - A s a s
Rdffyogó műsor, tánc. Minden este 9 órától éjjel 2-ig.

X|M Horthy M fkf*B-M   ......... i

szögletet ér el a Ferencváros. A  
szögletet Sárosi dr fejeli, Solymosi 
véd. A  10. percben Szabó III lesről 
melló lő.

Polgár miatt a BSzKRT szabad
rúgást ér el, Bene áll a labdának és 
a sorfal felett küldi a kapura a 
bőrt, amely

a felső lécről pattan vissza,
de, ha lejjebb megy, akkor is alig-ha 
ól, mert Csikós iicze is ott volt. A  

visszapattant labdát Gráf helyezi 
kapura, de Csikós jól védi. A  túlsó 
oldalon Sárosi I I I  messziről mell 
lő, majd a (5. percben Jakab küld 
nagyon szép lövést a in-ceról. Ki
szely feltűnőéi: jól mozog-. A  Fe- 
renváros második s-zög'letéhez jut, 
de Jakub nagyon fölé vágja a lab
dát. A  l 8 . percben Sárosi dr. jó 
helyzetben késlekedik, majd valami
vel később Kiszely 35 méteres lö
vése alig- megy fölé. A  közönség kó
rusban kiabálja: „Lapaj!”

Miklósi a fél vonalon feltartott 
kézzel vét kezest. A  játékvezető 
magához hívja Miklósit, mond neki 
valamit, közben már fütyül is és 
rúgják a szabadrúgást. Gyetvai tel
jesen szabadon elfuthat, mert Mik
lósi közben még ott vasi a játékve
zetőnél. A  baiszélsö jó l ad be, de 
Jakab 3 méterről fölé fejel.

A  25. percben ismét Gyetvai 
• megy

pompásan a labdával. Beadása 
most is nagyszerű. Magasan jön be 
á labda,

Kiszely ugrik érte,
először érthet étimnek látszik, hogy 
miért, hátrafelé és miért nem kapu
ra fejel, de rögtön kiderül, hogy 
miért:

Kalocsai dr jó helyzetben, a 
16-oson belül, nem messza a 

16-os sarkától szabadon áll, ka
pásból ballábbal lő s a labda ar.

elbámészkodó Solymosi mellett 
a jobb felső sarkon surran gól

ba. S:«u
A. BSzKRT igyekszik válaszolni, 

először Mészáros 7 méterről mellé, 
majd Szabó III 8 méterről fölé lő. 
Mezőnyjáték közben

Sárosi Hl lehajolva akar fejelni 
és Bene arebarugja a jobbfede

zetet.
Sárosi Bélát egy percre kiviszik, 
közben, éppen a Ferencváros támad. 
Sárosi dr lövés közben, rúgást kap, 
de ö hamar feltápásskodik, éppen 
akkor, amikor az öccse visszajön.

A dánosokra góllal felel a Fe
rencváros.

A 32. percben Lázár remek hosszú 
labdával szökteti Gyetvait, akinek 
Miklósi még csak utána, sem tud 
szagolni. Gyetvai jól fut, még szeb
ben ad be és

Kiszely 12 méterrel baliáhba! 
kapásból bombalövéssel Solymosi 
feje fölött zúdítja hálóba a lab

dát. Már 3:0.
Mindkét csapat egy-egy szögletet 
el, majd Sárosi III. negyven mé

terről alig küldi mellé a labdát. A  
másik oldalon Bene elugrik Pol
gár mellöl, de lövését Csikós jól 
védi. A  43. pereben Kiszely jó lab
dát kap. A 16-oson álló Balogh csak 
úgy tud védekezni, hogy

kézzel elüti a labdát.
A  közönség egy része már 11-est 
kiabál, de, a játékvezető értehetetle- 
nül szabadrúgást Ítél a Ferencváros 
ellen

A  SZÜNETBEN
Ferencváros öltözőjében Sárosi 

III, sérülését veszik ■ kezelés alá. A  
bal: pofa-csontjára- kapott érzékeny 
rúgást'3, jeles fedezet Bemétől. Töb
ben a rettegett Benőt okolják a kis 
Sárosi sérüléséért, de Lázár védel
mébe veszi a BSzKRT csatárát:

-  Azért, Béla, ezúttal te is hi
bás voltál, mert nagyon alacsonyra 
hajoltál a fejelésnél.

Még Dimény edző figyelmezteti a 
játékosait, hogy nyugodtan játsza
nak tovább.

A  BSzKRT öltözőjében Kutruc 
edző sopánkodik:

-  Hiába, Biró és Túli nélkül már 
a rajtnál elvesztettük minden esé
lyünket . . .

Majd így folytatja:
—  Szalay, te nem tudod, hova áll 

jál. Olyan messze vagy Kalocsaitól, 
mint Makó Jeruzsálemtől.

Majd a többiekhez fordulva, így 
BŐI:

—  Úgy játszatok a szünet után, 
mintha 6:0 lenne az eredmény.

Ilii

A MÁSODIK FÉLIDŐ
Egy kis mezőnyjáték után a 

BSzKRT támad. Az első veszélyes 
roham a Ferencvárosé. Kiszely jó 
labdát ad Jakabnak, ez szépen is 
lő. A  kapus védi. Ezután az egyik 
oldalon Tánczos,' majd a másik ol 
dalon Jakab lövése nyomán kerül 
kapu fölé a labda.

A  6. percben Sárosi III  bead és 
Lázár a középcsatár helyéről fölé 
lő. Két pei ccel később Lázár ismét 
középen van. most 25 méterről küld 
magas labdát a kapura, de Soly-

aaórtúk h h ú »t la. 
HARISNYA, 

n y a k k e n d ő ,
B ÁLLÓNK. ARAT

V1H, Karmra-slmtelefon : 140-400B A Z S Ú

Ballonkabát
Teniszfelszerelés

m

*  t ö m i
ISTVriN.U. Í7 .J|

>si elkapja a labdát, mint a le
gyet. A  Ferencváros percekre' szo
rítja be a BSzKRT-ot a kapuja 
elé. A  közönség több lövést követel.

Gráf lövését védi Csikós, majd a 
16. percben Bene a jobbszélen el-1 
megy Szoyka dr mellett, de Csikós 
ügyesen fut ki és róla szögletre] 
pattan a labda. Ezután újra a  Fradi i 
jön fel, de nincs iram. Előbb Ja
kab, majd Gyetvai lő szépen. A  se.' 
percben a Ferencváros a felesóvosuü 
táján szabadrúgáshoz jut., a játék
vezető magyaráz a BSzKRT-játéko
soknak, közben ugyanúgy ad < jelt a: 
szabadrúgásra, mint az első félidő
ben,

Sárosi III már rúgja 1# é« Lá
zár kapja a labdát. Továbbítja 
Kíazelynek, ez fut egy kicsit é* 

hat méterről lő.
4:0.

Utána Kalocsai lő a kapura, majd 
a 25. percben Szahó Ili bead. Csi
kós kiugrik a labdáért, még is fog
ja, de védés közben -

Bene beledgrlk Csikósba, .
Csikós elterül, a. játékvezető rög

tön kiállít ja  Benőt (előzőleg  mar 
többször figyelmeztette).

Bene lemegy, a közönség tüntet > 
ellene,

közben Takács mesterséges léleg- j 
zést végez Csikóssal, de nincs ko
moly baj, Csikós hamar feláll. A  
tíz emberrel játszó BSzKRT ellen 
nagy fölénybe kerül a Ferencváros. 
Kiszely lövess a 27. percben na

gyon  fölé megy.
. A  Ferencváros - nem tágít a

hogy ott jutott eszembe: még . 

nem fizettem ki az új oaz- 

tálysorsjegyemet. Azonnal fel

adtam a pénzt, mert a húzás 

már április 5-én kezdődik.

BSzKRT kapuja elöl, de újabb gól 
csak a 34. percben esik. Ekkor Ki
szely a 16-oson jóval belül labdát 
kap, beállítja, de nem lő, hanem ki
adja Gyetvainak. Gyetvai két lépést 
megy véle, majd a lábak közölt la
posan keresztbe beküldi.

Sárosi dr kézzel elsodorja Sző- 
dit és két lépésről a léc alá 

vágja a bőrt. 5:0.
Utána még sok bomba van és a 

legnagyobb helyzetet a 40. percben 
Sárosi dr hagyja ki. Ekkor pompá
san hozza fel a labdát Lá.zár, majd
nem az alapvonalról adja hátra Sd- 
rosi ör-nak. Sárosi dr 'az ötösről 
hatalmasan fölé bombázza. Nagy 
helyzet volt. További Feroncváros- 
fölény közben fejeződik be a, játék.

Szögletarány 6:3 (3 :1 ) a Ferenc
város javára.

N Y ÍL  ATKOZATOK:
Tóth Lajos dr, a Ferencváros in

tézője.: Szépen, jól és — . főleg! —  
eredményesen játszottunk.

Dimény Lajos, a. Ferencváros ed
zője: Azt hiszem, még ebben az
arányban Is megérdemelt a győzel
münk. Sajnálom, hogy Bíró Sanyi 
nem játszhatott, mert akkor pom
pás párharcokat láthattunk volna.

V, Kamene&y Sándor, a Ferenc
város főtitkára: Jól együtt van a
csapat, különösen a balszá ínyünk 
játszott pompásan.

Kutrucz János, a BSzKRT edző
je : Biró és Túli előnyt nem adha
tunk a Ferencvárosnak. A  jelen 
körülmények között még ebben az 
arányban is megérdemelten győztek.

Ratikovszlcy Imre, intéző: Mit
mondjak? Nagyon rosszul játszot
tunk...

BIBÖT NÉLKÜLÖZVE ELEVE  
KIKAPOTT A  BSZKRT

BÍRÁLAT:
A ,wirg.i-kéjv&k már « rajtnál rlres-ziét- 

lék ez! a mérkőzést, llélkiizhau már köz-

At AftiA AN DE ftGÁST 
JOHAWES MEMAíti

PAULHÖ RBIGER 
THEO LINÓIN

PIROSÁN 
MULATSÁGOS 

ZENES ViGATiK 
Prem ier kedden
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■tudomású volt. lioicy Túli sérülése miatt 
a BSzKRT ta.rt.aJékoSaa kényteil̂ n kiállni. 
Khhcz kor.zájjáruif niéír Biro kiválóba i>. 
Különítsen áz utóbbi távoüléte ;i;i önteti 
£okat, mert hiszen a villamos csapatnak 
Biré a legjobb embere. Súlyosbította a 
helyzetet, hogy Bíró hiányát a .iáiékosok 
csak a kerülés előtti peroek'lucn t túl iák yn<e>g 
és tudjuk, hogy mit j-eient az lelki azom- 
pontokból. ha a legjobb játékos hiányát 
közvetlenül a mérkőzés elölt tudatjáik a 
többiekkel. Érzésünk szerint azonban a 
BSzKRT teljes csapata is aligha tudta 
volna megakadályozni n Ferencváros, győ
zelmét. Á Ferencváros balszárnya nyom
ban a kezdés után ragyogó formál árult 
el, olyannyira, hogy a nézők alig tudtak 
ledőlni (iyetvai és Ki.jzoly játékával. Kz- 
ntán remekbe szabott gólok is arra mu- 
t. tiak. hogy a bajnokcsapat ezúttal kitűnő 
formában van. Fgy látszik ji hétközi 
,.gázmérgezés'* sokat használt, mert most 
alig akad h'ba a z.old-fehérek játékában. 
A szélsők elég labdát kaptak, keresztlab
dákban sem volt hiány. Nem akadt hiba 
a lendüli: I, a rendszer és az akarás körül 
wm. löviden: jól működött a „gépezet.0

A BS'KUT inkább csak alárendelt eze- 
repett játszott, bár nagyon igyekezett.

Az. első félidő jobban tett,, akkor na
gyobb vonalú volt a Ferencváros játéka, 
a második félidőben a zöldek már tarso
lyukban érezték a két pontot. A győze
lem ebben az arányban is megérdemelt.

Ismét kiderült az. hogy Gyctvainak 
legjobb társa Kissel**. ök ketten tökéle
tesen értik egymást, Kiszely tudja.

hogyaai kell aszöktefcm Gyeivayt, Gyetvai
meg a lövőember Kiszelynek pompásan 
be tudja adni a labdákat. Kiszely moz
gása különösen az első félidőben volt 
szinte hibátlan, Hogy formában van, azt 
a góljai is bizonyítják. A Ferencváros 
többi csatára közül Jakab jő labda- 
osztással vonta magára a figyelmet, 
Sárosi dr meg főleg azzal, hogy nagy 
harci kedvet árult el. Olyant, amilyen az 
utóbbi időben többször hiányzott belőle. 
Úgy látszik használt a keddi lecke. 
Kalocsai dr játéka halványabb, igaz 
hogy gyorsan megsérült, gólja Viszon' 
elsőrangú. A két szélső fedezet tartja 
belgrádi formát, sőt ezúttal rengeteget 
lőttek kapura is. Úgy látszik mind
jobban ismerik fel, hogy nekik a lövésre 
is számos alkalom nyílik. A közvetlen 
védelemben nem igei. láttunk hibát.

A BSzKRT csapatából a tehetséges 
Sólymost az első félidőben a góloknál 
kissé elmélázott, de nem ő az oka a nagy 
vereségnek. Sokkal inkább Miklósi, akit 
a gyors Gyetvai sokszor úgy hagyott 
ott, ahogy akart. Szalay valamivel 
jobban játszott. A fedezetsorban Balogh 
a legjobb, Jakabra nagyon, vigyázott. 
Utána Szödi, majd Kovács II következik 
a  ̂ rangsorban. Elől leginkább 
Mészáros—Tánczos pár igyekezett Kavart 
kelteni. Bene nagyon fürgének bizonyult, 
de értékét tisztátalan játékmodora 
rontja. Általában a BSzKRT csatár
sorában baj van a lövésekkel.

Tihamér.v ítéleteivel sem mi, sem 
közönség gyakran nem értettünk egyel

„  E  Ü D  É  L  ¥  “  gumi- és spárgafafpő cipők

STRAUB SPORT ?lenis?szakilzlet, W., g ró f Tassa 
is iv & m -u tc a  16. (Íébí»T-ute* sarut.) 
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M a^áratalált az Elektromos támadósora
Elektromos Tokod 3:0 (0:0)
a Tolion a másofflK felidíMen síig luiost i? a mi 
m m i m

G ó 11 ö v ő: Szendrődi, Rozsait, Buzássy 

Latorca-ulca, 1500 néző. Vezette: Kőhalmi
A  változatosság kedvéért most 

nem északi, hanem erős déli azél 
pásztázza végig: az Elektromos-pá
lyát. Végig, hosszában.

Az Elektromos öltözőjében dön
tenek az összeállítás kérdésében. 
Marosi mégsem vállalja a  játékot, 
Szendrődi a  középcsatár. Kovács 
Dezső dr felhívja a játékosok figyel
mét, hogy a mérkőzés a kiesés 
szempontjából rendkívül fontos, te
hát tessék belefeküdni!

A  tokodiak egy kis háaiünnepsé- 
get rendeznek az Öltözőben. Lékó 
Lajosnak, a  csapat egyik jeles já-

„túk-ltmd" készítője
SZABÓ A DÓRJÁN, Nagyra ező-n. 19,

tokosának, aki most jött vissza E r
délytől, átadják a „bajnoki" ezüst 
cigarettatárcát, amelyet a  tavaly 
NB  H. bajnokságot nyert csapat 
játékosai kaptak.

Feláll a két csapat:
Elektromos: Bakon —  Pákozdi,

6»ody —  Pázmándy, Gajdos, pálin
kás —  Rozsán, G. Tóth, Szendrődi, 
Fakacs, Buzássy.

Tokod: Barak —  Kecskés, Sárái
11. —  Harsányt I., Mészáros, Varga 
—  Pozsonyi, Harsányt 11., Rozgonyi, 
Hevesi, Tóth.

A Z  ELSŐ FfiLIDö
A választás folytán a Tokod 

kapja hátba a szelet. Az első táma
dásokat azonban az Elektromos 
vezeti. Az egyik támadás végén 
.Rozsán veszélyes lövése mellémegy, 
A  másik oldalon Harsány, II  bőm-

FUTBALL
felszerelés m egbízhat —  olcsó

Macher Rezső
sportözletében.

C s a k  IV., Városháa-n. 8 , Telefon.

báz mellé. A  tokod! csatárok gyak
ran kerülnek lesre a két Elektro
mos hátvéd előrehűzódása követ 
keztében, A  12. percben Szendrődi 
jól ugrik ki egy magasan előre 
Iveit labdára, de nem lő egyből, 
hanem leengedi a labdát és igy 
Barak be tud avatkozni.

Egy  perc múlva Szendrődi —  
fütty után —  gólba gurítja a? lab
dát, természetesen a gól érvényte
len, hiszen ies előzte meg. Egyfor
mán kiveszi a támadásból a rés2ét 
mindkét csapat, de a Tokod mintha 
veszélyesebb lenne. A  20. percben a 
tokodt Tóth szépen elcsíp egy lab
dát az alapvonalon, beadása ónody 
kesére csattan, de a játékvezető 
nem látott szándékosságot.

Varga megrúgja G. Tóthot, fi
gyelmeztetést kap érte. Pázmándy 
szabadrúgása a jobb felső sarokra 
tart. de Barak könnyedén lehúzza 
a labdát. A  24. percben Pálinkás 
labdájából Fekecs gólhelyzetbe jut, 
de kissé habozik a lövéssel és igy 
labdája a kifutó Sarakba akad.

Rögtöni utána heves tokodi táma
dás viharzik végig a pályán és az 
Elektromos védelme nem minden 
szerencse nélkül tisztáz. A  25 
percben szögletet érnek el a toko 
diák, de ez sem lioz eredményt.

A  27. percben Szendrődi várat
lanul jó helyzetbe kerül,

Harsány! I  azonban bele tudja 
dobni magát a lövésbe.

A  másik oldalon Bolton merész ve 
tödéssel ment Rozgonyi elöl. Majd 
ónody fejeséből újabb szöglethez jut 
a  Tokod.

Pázmándy a  31. percben sánti 
Icálni kezd, húzza a ballábát. A  32 
percben Harsányi n . kiugratja Ro, 
gonyit, nagyszerű a helyzet, de a t.o- 
kodi csatár eihamarkootottam mellé 
lő. Pázmándy most elhagyja a já
tékteret és a partvonalon ápolgat- 
ják. Tíz emberrel játszik az Elektro
mos, de így is támad. Buzássy pom
pásan húz el, de a lövése annál rosz- 
srnbb.

A  35. percben BuzáZsyt buktat 
ják a 1(>-O3o<n, a szabadrúgásból Bu
zássy labdája fölé megy. Aztán 
Szendrődi labdája megy mellé. A  36. 
percben Rostsáli beteg fejese után 
szögletre kerül a labda.

A  37. percben Pázmándy vissza
jön és a jobbszélre áll.

Buzássy erős beadására Barak dob
ja  magát, de földveestében kiejti 
labdát,

G. Tóth azonban az üres kapu 
helyett a  földön fekvő kapusba 

rúgja.
Buzássy megint szépen kezd el 

egy támadást, de rosszul folytatja. 
Csapkodó mezőnyjátékkal telnek el 
a félidő hátralévő percei.

A  SZÜNETBEN
a tokodiak dicsérik a játékvezetőt, 
de annál kevésbé dicsérik az egyik 
partjelzőt, aki szerintük több les
állást tévesen ítélt meg ellenük.

Az Elektromosok Pázmándy és G. 
Tóth sérülését gyógyítgatják. A  ve
zetne hangulata: sérült játékossal 
nehéz lesz nyerni.

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
Fordulás után az első esemény az

5. percben adódik: G. Tóth jó  hely
zetben lőhet, de emberbe akad a 
labda. Harminc másodperc sem te
lik el, Fekecs passzát Mészáros el
véti,

Szendrődi előtt szabad a tér, jő 
húsz méterről laposan rászúrja 
a balsarokra. A  vetődő Barak 
kezét érinti a labda és aztán a 
balsarokba vágódik, l:0-ra ve

zet az Elektromos.
A  Tokodot megzavarja a gól, vé

delme kapkodni kezd. Varga a sa
ját kezére lövi a labdát, Buzássy 
azt vitatja, hogy lí -e s t  kellett volna 
ítélnie a játékvezetőnek. A  balszélső 
szigorú figyelmeztetést kap. A  To
kod nagyon beszorul, három szögle
tet ér el egymás után az Elektro
mos, a tokod! csatárok jóformán 
nem is jutnak labdához.

A  18. percben Barak kifut a ka
pujából, Szendrődi azonban a 11-es

renlszütő hurozás vereeiiyhurozásjg
Start Sportház -  Bleyer testvérek «L, PŐ-uKa 8T.

issa
Az N B  I állása:

1. Ferencváros 18 15 2 1 70:28 32
2. Ú jp e s t 18 12 2 4 55:37 26
3. DiMÁVAG 18 9 4 5 50:41 22
4. WMFC 18 « 8 4 43:33 20
5. Szolnok 18 8 4 6 35:34 20
6. Szeged 18 7 4 7 30:33 18
7. Tokod 18 7 4 7 31:41 18
8. Elektromos 18 8 1 9 35:31 17
9. Gamma 18 7 2 8 36:38 16

10. SalBTC 18 5 5 8 32:38 15
11. Kispest 18 5 4 9 35:44 14
12. BSzKRT 18 5 3 10 34:43 13
13. Törekvés 18 4 3 11 27:50 11
14. Haladás 18 3 4 11 25:47 10

pontról az üres kapu fölé vágja a 
la bdiit.

A  19- percben Kecskés csak szög
let árán tud menteni Fekecs elöl. A  
25. percben ROssáli hátrag-urított 
labdáját Szendrődi átlépi, G. Tóth 
előtt helyzet nyílik, de lövése «  
felsökapufáról balra pattan. A  visz- 
szapattanó labdát Buzássy a bal 
sarok felé fejeli s melött Barak 
beleavatkozhatnia,

a befutó Kozsáii félmétcrről gól
ba talpalja. 2 :0.

Szitálni kezd az eső. A  27. perc
ben végre a Tokod is támad. P o . 
ssonyi beadását Bakon merész elö- 
revetődéssel csípi el Rozgonyi elől, 
meg is sérül, de nem veszélyesen. 
Két szögletet szerez egymás után 
az Elektromos csatársora,. A  33, 
percben a jól elfutó Rozsálit buk
tatják, Pázmándy szabadrúgását 
szögletre tolja a tokod! kapus/ Ezt 
csinálja Buzássy lövésével is. Az
tán Fekecs lövését ejti ki Barak, 
Szendrődi ráfut, de a kapusba akad 
a labda. Aztán Buzássy 13 méteres 
lövése a felső lécet érintve jut a 
kapu fölé.

Az Elektromos tűzijátékot ren
dez,

a Tokod elszántan és nem minden 
szerencse néiikül védekezik. Szendrő
di megint jó helyzetbe kerül, de nem 
jön ki a lépése.

A  42. percben szépíthetne a. To
kod, Varga labdájával középen Roz
gonyi megszökik, ónody csak há
tulról tudja akasztani, a csatár el-

Á  döntetlen Igazságosabb lett volna
S z e g e d — S á l  B T C  3 :2  ( 2 : 1 }

1 saigálarj&ni csatároknak sitii mén! a gtiiiüufts
G óllövö: Baráti (11-esből), Laczkó, Mester, Berták, I renka 

Salgótarján, 2 2 0 0  néző. Vezette„• Vass A.

S P O R T É R M E K
L Ú D  V Í G

Bp. T h é k  E.-n . *8. kaphatók 
Képet ífisgRét. ftifétytk, tijai. terítse*

esik és elveszti a labdát. Ezért bi
zony 11-es járt volna. A  kővetkező 
percben megint az Elektromos len 
dűl előre,

Buzássy a 16-os vonal közelében 
ballal megvágja a labdát és az 
erősen csavart lövés nyomán a 
labda véclhetctleniil vágódik a 

balsarokba. 3:0.
Egy kis mezőnyjáték és azután 
vége a mérkőzésnek.

Szögletarány 8:3 (0 :3 ) az Elek
tromos javára,

BÍRÁLAT
Az Elektromos megérdemelte a győzel

met és egy kis szerencsével több gólt is 
rúghatott volna, A Tokod egy félidőn út 
a széltől segítve, jól tartotta magát, a 
második félidőben azonban összeroppant 

meg-megújuló Elektromos-rohamok 
alatt.

Az Elektromos csatársora a második 
félidőben magáratalált. a tokodi támadő- 
sor viszont ebben a félidőben seholsem 
volt. Az Elektromos nagyobb technikájú 
játékosai jobban ki tudták használni a 
szél támogatását, mint a tokodiak.

Az Elektromosban Bakon hibátlan, sőt 
bravúrokat is láttunk tőle. Őmdy nagy
szerűen játszott, Pákozdi egy árnyalat
tal mögötte maradt. A fedezetsor is jól 
mozgott mindkét félidőben, a csatársor 
azonban csak a második félidőben' ta
lált magára. Az elsőben is akadt né
hány jó teljesítmény. A csatárok rang
sora : 1. Szendrődi, 2. Bozsili, 3. Bu
zássy, 4. G. Tóth, 5. Fekecs. Szendrődi 
kezd belejönni!

A Tokodban Barak bizonytalankodott. 
Kecskés volt a jobbik hátvéd. A fede
zetsorban Mészáros ezúttal nem tünőök- 
lött, Szendrödlvel nem igen bírt. Külö
nösen nem a második félidőben. A két 
szélsőfedezet szorgalmas. A csatársorból 
Pozsonyi, Harsányi II., Tóth dicsérhető, 
de inkább csak az elsöfélldőbeli játékuk 
alapján.

Kőhalmi — egy hibától eltekintve — 
igen jól vezette a mérkőzést.

NYILATKOZATOK
Kovács Dezső dr, az Elektromos 

főtitkára: A  II. félidőben játékunk 
alapján ilyen arányban is megérde
melten győztünk.

Rossáli: A  n . félidőben passzol
tunk, mindjárt jobban ment a játék.

Gárdonyi, a Tokod edzője: Érthe
tetlen, mi volt a II. félidőben a 
fiúkkal.

Barak: Megzavart a védelmünk 
kapkodó játéka.

SPORTÉRMEK
jelvények ós jubileumi veretek

Fuji Márton isá»Mkés»lWBél, Bp. V., 
”■ -ádi-u.40. m .«.

409—SOS.

ARADI A TOKODBAN
Az Elektrorooe-pályó n a mérkőzés előtt 

ballottalk, hogy Aradi, az MTK bal hát
védje ezen a héten próbajátékra jelent
kezik a Tokodban, e ha a próba játékon 
beválik, akkor B»m lehetet léc. hogy tő
kééi jéféáíoe ks*>

Salgótarjánban is beköszöntött a 
tavasz. Meleg, napos az idő, amikor 
a Szeged— SalBTC mérkőzésre sor 
kerül. Mindössze egy kis szél lenge
dez. Egy negyedórával a mérkőzés 
kezdete előtt 2200 néző van már a 
pályán.

A  szegedi gárda nyugodtan készü
lődik. Szinte látja rajtuk az ember, 
hogy ezen a mérkőzésen meg akar
ják törni á jeget. Most akarják meg
szerezni első tavaszi győzelmüket.

A  salgótarjániak öltözőjében már 
nagyobb az izgalom. Csuberda nem 
vállalja a játékot. A  lába még min
dig dagadt. Helyette Gápár játszik.

SalBTC: Géczy —  Budai, Tímár —  
Kiss, Marosi, Kohut —  Balázs, Gás
pár, Jenöfi, Laczkó, Trenka.

Szeged: Tóth —  Szabó, Raffai —  
Ladányi, Baróti, Bertók — Bognár, 
Serfözö, Kalmár, Mester, Nagy.

A Z  ELSŐ FÉLIDŐ
A  Szeged kezd s mindjárt támad 

is. Budai felszabadító rúgása Jenöfit 
üresen találja, de a labda a közép
csatár hátára esik. Kalmár elöl Tí
már szögletre ment.

A  SalBTC is összeszedi magát. Ba
lázst Raffai szögletre szereli.

A  10. percben gólt rúg a Szeged. 
Kalmár egyedül rohan a labdával, 
amikor Budai hátulról fellökí.

Vasa habozás nélkül tizenegyest
Ítél. Baróti nem hibáz. l:0-ra ve

zet a Szeged.
A  hazai közönség szerint túlszigorú 
volt az ítélet.

A  SalBTC szögletsorozattal vála
szol a gólra. A  13., 15. és 18-ig perc
ben érnek el szögletet a hazaiak, a  
kitűnő formában lévő Tóth azonban 
mindegyiket lehúzza.

A  25. percben Laczkó jól teszi ki 
Jenöfit. A  középcsatár azonban mellé 
lő. Sehogysem megy neki a lövés.

A  27. percben a változatosság 
kedvéért Jenöfi teszi ki Laczkót.

Laczkó mintegy 20 méterről
zúgó bombát lő a jobbsarokba.
Ezt már Tóth sem védhette.

1:1.
A  választámadással már vezet is 

a Szeged. Nagy beadását Tinuír rö
viden fejeli lei, a labda Mester elé 
kerül,

Mester tiszta helyzetből a jobb
sarokba lő. 2:1.

A  SalBTC csak két szöglettel tud 
válaszolni. A  40. és a 43-ik percben 
újabb szögleteket ér el a SalBTC. A  
kitűnő Tóth azonban mindegyiket 
ártalmatlanná teszi.

A  szögletarimy 8:1 a SalBTC ja
vára.

A  SZÜNET
legnagyobb részét a  szabadon töl
tik a csapatok. Az öltözőben nagyon 
meleg van.

A  Szeged bízik a győzelmében. A  
SalBTC viszont csak egyenlíteni 
szeretne.

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
Kezd ás után huszáros rohamokat 

vezet a SalBTC. Jenöfi zavarja 
Tóthot, a kapus kiejti a labdát, de

Raffai a gólvonalról kifejeli.
Meleg helyzet volt. A  10. percben 
Jenöfi a kapufára, fejel. Utána 
Laczkó Jenöfivel játszik össze. A  
középcsatár az ötösről rászúrja, de 
Raffai, aki a kapuvon-alon áll, szög 
letre fejeli a bőrt.

A  11. percben a labda kilyukad. 
Az új labdával Laczkó nyargal, de 
a tizenhatoson, felilökik. A  szabad
rúgás sorfalba megy.

A  Szeged nagyon beszorul. Cse
rélgetnek a tiszapartiak. Bertók és 
Mester helyet cserél. Úgy látszik ez 
használ is, mert a 20. percben Mes
ter labdájával Bertók elhúz Kiss 
mellett és

a 11-es pont tájékáról nagy gólt
15. 3:1.

Hosszú Ideig mezőnyben folyik a 
játék, míg a 34. percben szépíteni 
tud a hazai csapat. Balázs— Jenöfi—  
Trenka a labda útja. A  balszélsö az 
ötös sarkán kapja a labdát s gon
dolkodás nélkül rászórja,

Tóth nem védhette a közeli bom
bát. S:2.

A  hátralévő időben a Szeged az 
eredmény megtartására törekszik. 
Ezért sokszor partra rugdalják a 
labdát.

Szögletarány 19:1 (8 :1 ) a SalBTC 
javára!

NYILATKOZATOK:
Markovics Szilárd, a Szeged el

nöke. Szívvel, lélekkel játszottunk.
A  győzelmet megérdemeltük.

Riff Emil SalBTC: Legjobb hat 
játékosunk közül három sérülten 
játszott. Azonkívül még egy tartalé

kunk is volt. Ennyi előnyt nem. ad
hattunk a Szegednek.

BÍRÁLAT
A Szeged Tóth nagyszerű védésének kö

szönheti a győzelmet. Az volt a közönség 
érzése, hogy egyszerűen nem lehet neki 
gólt lőni. Pedig kapott lövést eleget. Hi
szen csak szögletét egy tucatot rúgott a 
SalBTC. Ezek közül kilencet Tóth szedett 
le a csatárok fejéről. A gólhelyzetek alap
ján döntetlen lelt volna az igazságos 
eredmény.

A Szegedben egyénileg Tóth nagy 
egyesre játszott. A hátvédek közül Rab 
fai volt a jobbik. A fedezetsörból Baróti 
kiemelkedett. Ladányi sokszor szabályta
lankodott. A csatárosrnak Serfözö volt » 
motorja. Rengeteget dolgozott. Ka! mii 
jól irányított. Mester szemfüles csatár
nak bizonyult. A szélsők közül Nagy volt 
a gyorsabb.

fíéczi nem védhette a gólokat. Tímár 
jobb volt Budainál, aki különben is sok 
szabálytalanságot vétett. Kiss a harma
dik gólban benne volt. Marosi volt a fe
dezetsorban a legjobb. Kohut szürke. A 
csatársorban Balázsnak rossz napja veit. 
Gáspár nem csatár. Jenöfi és Laczkó ki
tünően játszott. A lövéseiket azonban nem 
kísérte szerencse. Trenka a góljával 
tűnt ki.

■ ■   Cl fi*'1—   

Tihanyt II.
in egma gyarázza

Tihanyi II az első félidőben lőtt nagy 
góljával a csépeld szurkolók alig akartak 
hinni a szemüknek:

— Ezt valóban Bandi lőtle volna? —
mondták.

A fiatal csatártól ugyanis már régen 
nem láttak Csepelen ilyen bombát.

— Ez még a régi jó időkből való, —
mondogatták.

A szünetben megkérdeztük Tih vnvi 1.1-1, 
hogyan tudott szél ellen ilyen nagy gólt 
lőni.

— Hát — jói eltaláltam a labdát — fe
löltő magától értetődően Tihanyi II. 7- 
Igyekeztem jó leszorítani, hogy a szel 
kapu fölé ne vigye. Esy kicsit meg is 
húzódott a lábam, de nem baj. Fő, hogy 
bement....

FELHÍVÁSUNKKÁ,
amelyet a múlt hétfői számunkban 
közöltünk s amelyben

sporttuűósítók
jelentkezését kértük, örvendetesen 
nagyszámú levél érkezett be hoz
zánk.

A  jelentkezések megvizsgálása 
1— 2 heti időt vesz igénybe. Ezért 
szives türelmet kérünk.

A  Nemzeti Sport 
szerkesztősége.

Bondy Géza Budapest: Azt javasolja,
hogy mozi rovat úrik bán az idegen hang
zású .,film‘‘ szó helyett a jövőben a 
„pergőst” használjuk. ..Helyesnek tarta
nám — írja —. ha a Nemzeti Sport 
— amely ,.a nyelvében él a nemzet-* el
vét hirdetve minden alkalmat megragad, 
hogy ezeket az anyanyelvűnkbe férkőző 
vadhajtásokat lenyesegesse — most is az 
igét hirdetők élére állna. Esztendők _óta 
figyelem mozgalmukat s megállapí
tottam, hogy önök igen helyesen nem
csak a szerkesztőségük által magyarított 
és helyesnek talált szavakat népszerű
sítettek, lioinem olyan új kifejezéseket is. 
amelyek más portán születtek. így ver
tek hírt önök — ha jól emlékszem — a 
veretnek, a természetjárásnak, a ború
látónál; és a derülátónak, no meg a hír
verésnek is s mint a jelek mutatják, igen 
kiváló eredménnyel. így hát semmi 
akadályát sem látom annak, hogy most 
a pergös szó mellett is lándzsát törje
nek.'’

Szerkesztőségünk szives köszönetét 
mond lelkes soraiért. Igaza van: a
Nemzeti Sportot nem hiúság, nem önző 
szándék, hanem az a nagy eszme vezeti, 
hogy: magyarok vagyunk, tehát beszél
jünk magyarul. És mindegy, hogy kinek 
a nevéhez fűződik az újítás. Midőn a 
Magyar Rádió felvetette a veret szót a 
kozmásízíí piákét helyébe, amikor a 
Pesti Hírlap a természetjárással hadat 
üzent a turisztikának és sok más esetben 
teljes odaadással álltunk a kezdeménye
zők mellé, hogy ®s új szópalántát a 
magunk szerénT erejéhez mérten járni 
tanítsuk. Ezt a hitvallásunkat a jövőben 
még fokozottabb mértékben kívánjuk 
érvényesíteni.

De a pergó's szó még nem érett meg 
arra. hogy kiirtsa a „filme“-t. Egyelőre 
csupán az történt, hogy a ..Magyarosan” 
című folyóirat közölte Meskő Lajos 
levelét, amelyben a levélíró a pergős 
szót ajánlotta a Ilim helyébe. Szak- 
kifejezésről lévén azonban szó, a 
.,Magyarosan*' a pergő szót értelmileg 
nem bírálta, csak nyelvileg és a jóhang- 
zá» szempontjából talált* helyesnek Az 
értelmi elbírálást a filmszakma szakér
tőjére bízta- A Filmkamara hivatalos 
lapja, ,,A Magyar Film” foglalkozott, 
ezzel az új szóval és értelmileg nem 
találta megfelelőnek a pergőt. Azt 
hisszük, egyet ért velünk abban, liog/ 
helytelenül cselekednénk, ha ezzel az új 
kifejezéssel e szakvélemény ellenére 
mégis íeloserélnölc a film szót. Nekünk 
sem lenne közömbös például, ha a 
magyar túzoktenyéaztők lapja a sport 
helyett a „mozgós” szót ajánlaná és 
kívánná népszerűsíteni, indokolásul 
mondván, hogy aki sportol, az túlnyomó
részt mozog is.

Tőlünk szakmabeli! eg távolálló Idegen 
kifejezések magyarításakor azt az elvet 
követjük. hogy csak azokat az ÚJ 
magyar kifejezéseket népszerűsítjük, 
amelyeket a Nyelvművelő Bizottság 
nyelvtanilag és jóhangzásbelileg, A®5 
Illetékes szakma pedig értelmezés ós 
értelem tekintetében is helyesnek talált- 
A pergő szónál ez a két feltétel — lehet, 
hogy csak rövid időre — nincsen xnet-z 
így hát kénytelenek vagyunk továbbra 
íe türelemmel várakozni,
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Aiacsony sxím von a la  fütéfc, id eg ek  harca , 
n eh éz  ú jpesti g y ő ze lem  és botrány 
D i ó s g y ő r ö t t

Ú jpest —DiM  A VÁG  3 :1  (1 :1 )
GsüIs szin©l után kerokedBti lelni sz isipest 
a ii. imWM nagy resz®i©n 10 ssrsfisr*!8©? lassul
DimftUAG-gai szemöen
Góllövő: Gáspár (11-esből), Szusza, Szusza, Szusza 

Diósgyőr, 14.000 néző. Vezette: Rubint
A  rangadószámba menő találko

zónak egészen nyárias időjárás ked
vezett. Csak az élénk szél zavart.. .  
Már a elömérkóztis alatt látszott, 
hogy nézőcsúcsot ér el Diósgyőr! 
Fáikéit órakor már sűrű sorokban 
özönlik a közönség a pályára.

A  gyep szinte kifogástalan, csak 
a középen kopott egy kicsit a fű.

Az újpestiek gépkocsikon, mezbe 
öltözve jönnek ki a pályára. Egy 
ideig az elömeccset nézik, aztán be
vonulnak az öltözőbe. A  hazai csa
pat tagjait úgy kell összeszedni a 
nézőtéren.

—  Rossz az előérzetem —  mondja 
az öltözőbe menet Barna. —- Túl-

i t b a l l
Atlétikai

s z e r

M A IJ R E R  I.
e
Teréfl-
körfit

l é s

4.
sokat várnak most tőlünk s rend
szerint ilyenkor nem, szokott, menni.

Az újpesti öltözőben
Szűcs bejelenti, hogy nem vál

lalja a játékot.
Tehát Magyar a  középfedezet. A  
vezetőség azután úgy dönt, hogy 
Szusza lesz a középcsatár és Zsen
gellér játszik balösszekötőt. A  kez
déshez azonban még a régi rendben 
állanak fel.

A  DiMAVAG-nál nyugodtan ké
szülődnek a játékosok. Csaplcay 
edző így biztatja őket:

—  Nekünk nincsen semmi vesz-

8 darab  
6 x 9 %  másolás
96 fillér
p A r i s s s  f o t ó  szaküzlet
a Párisi Nagy Árulná* épületében

feni válónk ezen a mérkőzésen. Te
hát tessék nyugodtan játszani,

A  kifutó csapatokat nagy taps fo
gadja. így állnak fel:

Újpest: Sziklai —  Futó, Balogh II. 
—  Kármán, Magyar, Balogh 1., —
Adóm, Vidor, Zsengellér, Szusza, 
Tóth.

DiMÁVAG: Gáspár —  vitéz Bo-
hus, Felföldi —  Kalocsai, Tarán, 
Barta —  Füzér, Berecz, Fazekas, 
Barna, Turbéki.

AZ EI.SÖ FÉLIDŐ
A  kezdéskor Zsengellér gurítja el 

a labdát, aztán nyomban helyet cse
rél Szuszával. Az első támadást a 
hazai csapat vezeti, de Fazekas 18-

Teniszlelszerelés
legelőnyösebben

Payer Sportnál
IV., Váci-u. 8. [udvarban.] T. 188-025.

vése gyenge. Aztán Füzér robog el 
a szélen, beadását azonban elhárítja 
az újpesti védelem. Tovább is a 
DiMAVAG jár elöl. A  4- percben 
Bereczet csak szögletre szerelik.

A  beívelt labdát Turbéki három
szor is kapura rúgja, de mind a 
háromszor emberről pattan 

vissza.
Meleg helyzet volt! Az Újpest csak 
nehezen bontakozik ki. A  6- peremen 
Tóth eifut ugyan a szélen, de löki 
vi t.éz Bohust s ezért szabadrúgás 
jár. Most Zsengellér hozza fel az 
újpestieket. Jó labdát ad Ádamnak, 
ez bead, Szusza azonban mellé ló. A  
túlsó oldalon Fazekas egyből fut
tatja Füzért, Balogh I. csak partra 
tud mentem. Élénkülnek a lilák is 
Zsengellér lerázza magáról Kalo
csait, Szuszáhoa továbbit, de a kö- 
aépcsatár kapu fölé vágja a  labdát. 
A  iram éltünk, de nem erős. Aöám 
gyenge fejesét Gáspár könnyen védi 
Az ellentámadás során Fazekas re
jtek labdájával Turbflki száguld 
kapu felé, Sziklai azonban még ide
jében kifut ós lábbal ment előle. A  
Partra került labdát Barna szerzi 
Teg a bedobás után és a balszélről 
•aposan a kapu elé gurít. Kalocsai

fut rá a labdára és jól is lő kapura,
de a befutó Futó kivágja a labdád, 
a gólvonalról.

A  13. percben azonban gólt kap 
az ITjpest.

Berecz viszi előre a labdát, Balogh 
I, azonban elkaszálja. A  játékvezető 
nem fúj, mert Berecz estében is to
vábbítani tudja a labdát Turbékihoz. 
Turbéki már ott is van a kapu előtt, 
amikor Futó felvágja. Most már 
szól a játékvezető sípja.

11-es!
Az Újpest nem is tiltakozik. Gáspár 
fut a labdának, Sziklai balra dől, de

Gáspár a középen, Sziklai mel
lett vágja be a labdát. l:0-ra 

vezet a DiMAVAG.
Balogh I. megrúgja Bereczet. 

Élénken tüntet ellene a nézőtér. Fel- 
tűnő, hogy Tóth még eddig alig ka
pott labdát. A  23- percben Vidor jó 
labdát tesz Szusza elé, ez egyből 
mellé durrant. A  túlsó kapunál Fü
zér lövését Balogh IX. szögletre 
menti. Utána Sziklai vetődve szerzi 
meg a labdát. A  29. percben Tur
bók! három emberen is átvefekszi 
magát, aztán Barna elé adja a lab
dát, de Barna lövése Icapu■ fölé száll 
Szusza sehogysem boldogul Túrán- 
na.l. Tóthot elhanyagolják az újpes
tiek, hátvédeik peölig nem bírnak a 
diósgyőri szélsőkkel.

Még egyedül Magyar az, aki úgy 
ahogy, állja a harcot Fazekassal. A  
34. percben esik az első komoly uj 
pesti lövés. Szusza küldi kapura, _de 
Gáspár szépen védi. Egy-egy szög
letrúgás okoz izgalmat mindkét 
kapu előtt, aztán Zsengellér lő, Gás
pár azonban a helyén van. Az uj 
psti fedezetek vágják a labdákat. A  
csatárok nem Igen tudnak mit kez
deni velük. A  39. percben mégis 
egyenlít az Újpest.

Zsengellér remekül ugratja ki
Vídort,

aki szabadon áll. Túrán látva a. 
bajt, ráfut Vidorra, most azonban 
Szusza marad szabadon-. Vidor oko
san a középcsatárnak adja a lab
dát és

Szusza tizenhat méterről remek 
félmagas lövéssel küldi a labdát 
a jobb kapufa mellett a hálóba.

1 : 1.

Az egyenlítés után az tlpest föl
éled. A  43- percben Turbéki jó lab
dával befelé kanyarodik, már csak 
5 lépésre van a kaputól, amikor 
Futó szögletre szerel előle. A  szög
let után már nem történik semmi.

A  SZÜNETBEN
a diósgyőri öltözőben Teleki intéző 
az Újpest kemény játékára panasz
kodik. Nagyon ideges a hangulat. 
Az Újpest öltözőjében Kármán lá
bát kötözik. Kifordult a bokája. A  
játékosok egyhangúlag azt állítják, 
hogy a 11-es előtt lesen állt a diós
győri játékos. Takács edző igyek
szik nyugalmat önteni a fiúkba.

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
A  szünet után az első esemény 

Barna és Turbéki szép támadása, 
amit azonban ’ Barna rossz lövéssel 
fejez be. Ezután Vidor lövése kerüli 
el a sarkot. Az 5- percben Magyar) 
kezezése miatt szabadrúgás. Faze
kas fejéről Sziklai leüti a labdát a 
kaputól 14 méterre álló Füzér elé, 
Füzér hatalmas bombát küld az ol
dalhálóba. A  8. percben Túrán é3 
Szusza összefut.

Túrán összeesik, leviszik a pá
lyáról. Fazekas lesz a közép-

áiéegyőri kapu felé tart. A  hatos 
vonal táján hirtelen összeesik, a 
diósgyőri gyúró befut, hogy ölbe- 
kapja és kivigye. A  hazai védelem 
is leáll, miközben újpesti támadás 
gördül előre.

Vidor Szusza elé adja a labdát 
és Szusza a megdermedt Gáspár 

mellett a bálóba lő. 2: l.
A  nézőtér tombol, tüntet, a cfiós- 
györi játékosok reklamálnak, a  já
tékvezető azonban megadja a gólt.

A  18. percben Berecz fölé lő. 
Azután Berecz és Barna közös erő
vel felvágja Vidort, Barna figyel
meztetést kap. Upesti támadás után 
Szusza kétszer is Fazekasba rúgja 
a labdát. Füzér most középre megy, 
de a csonka diósgyőri csatársor 
nem tud mihez kezdeni, egyéni já
tékkel kísérleteznek. Füzér átve- 
rekszi magát két védőn is, aztán 
Berecz elé adja a  labdát, Berecz 
gyenge lövését azonban Sziklai 
könnyen védi. A  21- percben a ki
ugró Szuszát Felföldi és Fazekas 
csak nehezen szereli le.

A  26. percben Zsengellér tör 
előre és nehéz helyzetből pom
pás lövést küld a kapura. A  
labda a jobbkapufa tövének bel

ső éléről pattan vissza és Bolius 
* kivágja.

A  következő támadást is az Újpest 
vezeti. Ádám bead, Tóth azonban 
fölé durrant.

A  30. percben tör ki a botrány.
Vidor löki Barnát, a játékvezető 
nem fütyül, a játék megy tovább, 
közönség tüntet. A játékvezető erre

szőttünk. Döntetlen lett Tolna az igazsá
gos eredmény.

TUKÁN KIDŐLÉSE 
DÖNTŐ VOLT

A mérkőzés úgy indult., hogy n 
DiMAVAG újabb meglepetést csinál. A 
diósgyőriek nagy lendületitől támadtak 
30 percen át, azután kissé visszaestek.

II. félidőben már nem volt n-agy já
ték, idegek harca volt a mérkőzés. Tú
rán ki dőlése súlyosan érintette a hazai 
csapatot. Ha Túrán n-om sérül meg, 
másként is alakulhatott volna ®_ mérkő
zés. Az Újpest csak a TI. félidőben  ̂la
vult fel és ekkor vorekod'te ki a győzel
mét. Ez a győzelem azonban nem volt 
túlságosan — meggyőző.

A lila-fehérek közvetlen védelmére 
nagy munka hárult. Sziklai a. gólról nem 
tehet. A három hátvéd közül Magyar
nak, a középhátvédnek volt a legne
hezebb dolga, de társai is derekasan 
küzdöttek. Szünet után lényegesem köny 
nyebb dolguk volt. Balogh. I. a II. fél
időre felja sióit. Kármán sérülten ns 
megfelelt.. Elől Szuszát az ered mén ves
éé go dicséri. Tóth kevés labdát kapott, 
IVdámqt nagyon fogták. Zsengellér élői
ből ul o-tt volt. Rengeteget dolgozott 
Egy jó lövése gólt. érdemelt volna. Vi
dor szünet után fáradtan mozgott.

A diósgyőriek közül Gáspár két göiban 
benne volt. Vitéz Bohus az I. félidőben 
jól játszott, szünet után azonban — Tu 
rán kidőlése után — már nem nagyon 
tudott megbirkózni a nagy feladattal. 
Felföldi végig jól játszott. A fedezetek 
közül Kalocsai hasznosan, Barta lelkesen 
játszott. Füzér, mint jobbszólső, kitűnő 
volt, a középen már nem birt Magyarral. 
Berecz sokat dolgozott, ő volt a legjobb 
diósgyőri csatár. Fazekas jól kezdett, az
tán elhalványult. Barna igyekezett, l’ur- 
béki gyors volt, de szeles.

Egy asszony, aki nem ismer más 
törvényt, csak a saját akaratát!

B m t m  H Ó M  EV
*

OLGA
csehowa

Rendezte: H ans Schw eikait.
Regény

Észak kődétől Itália napsu*
g a ra s  eeféls?. [Tobis-Bavaria-fllm.5 

DÍSZELŐADÁS H É T F Ő N  
este %10 órakor .
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NB IL osztály

A tangőharrmonika kiváló szak
emberei és óriási választék Sternberg 
hangszergyárban, Rá,kóezi-üt 60.

fedezet.

10 emberrel is jobb a DiMAVAG. A  
12. precben Barna lövését Sziklai 
védi. A  13. percben zavaros körül
mények között születik meg az Ú j
pest vezető gólja. Egy partdobás 
előtt visszajön a sérült Túrán s a

elhagyja a pályát. A  tüntetés csak 
nem akar abbamaradni, a diósgyőri 
vezetők ezért hangosanbeszélőn 
igyekeznek lecsillapítani a közönsé
get. E z azonban csak nehezen sike
rül.

A  játékvezető 4 percnyi szünet 
után Vághy Kálmán kíséretében 

újból megjelenik a pályán.
Folytatódik a játék Turbéki melié- 
lö, a másik oldalon Tóth elfut, már 
gólt Iáit mindenki, amikor a befutó 
Felföldi az utolsó pillanatban el
rúgja előle a labdát. Fél perc múlva 
Füzér Turbóidnak ad, Sziklai der
medtem áll, Turbéki azonban óriási 
helyzetben mellélövi a labdát.

Tóthífut el most, Gáspár kint van 
a kapuból s a kapusnak vissza kell 
futnia. Tóth lövése Gáspárról kipat
tan Szusza elé, aki

4 méterről, óriási helyzetből 18, 
de a kapuba beugró Felföldiről 

visszapattan a labda. 
Diósgyőri támadás során a 11-es 
pont táján hull le a labda. Sziklai 
kifut és elöklözi Füzér fejéről. Nem 
láttunk szabálytalanságot, a játék
vezető azonban fütyül és a kaputól 
14 méternyire az Újpest ellen ítél 
szabadrúgást.

Berecz Füzérnek adja a labdát 
és Füzér a hálóba lövi. A  já
tékvezető azonban njra rugatja, 
mert még nem adott jelet a 

rúgásra.
következő szabadrúgás már nem 

sikerül. Az újpestiek, úgy látszik, 
belenyugodtak az eredménybe, mert 
inkább a hazai csapat támad. A  37. 
percben Kármán Tóthot futtatja, 
Fazekas szögletre szereli. A  túlsó 
oldalon Balogh II ment szögletre 
Füzér elöl. Szusza remekül elfut, 
maga mögött hagyja Fazekast,

óriási helyzet nyílik előtte, 
de a 11-es pontról gyatrán mellé lő.

A  41. percben Kálmántól kap 
labdát Szusza, a  balösszekötő 
Fazekast ugyanúgy maga mö
gött hagyja, mint az előbb és a 
kapuvonalra ragadt Gáspár 
mellett biztosan, lő a hálóba. 

3:1.
Mégegyszer fellángol a DiMAVAG. 

Turbéki elfut, lő, de a kifutó Szik
lairól szögletre pattan a labda. A  
szöglet után vége is a játéknak.

Szögletarány 8:4 (5:1.) a D iM A VA G  
javára.

igazna 
ki hűen

OSTENDE
e s t e n k é n t

a világhírű

R A J K Ö K
HALMOS ISTVÁN

énekel
DÉLUTÁN e s  e s t e

3UTTOLA-3AZZ

NYILATKOZATOK:
Langfetder Ferenc, az Újpest- 

tója: A  gólarány nem 1* fejezi 
a fölényünket.

Takács Géza cd tó: Megjósoltam a I:l-et. 
A másoidk félidőben jól küzdöttek a fiuk.

Vdghy Kálmán, a JT főtitkára: A diós 
gvőri játékosoknak a gél előtt nem kel
lett, volna loállniok. Füttyig kell ját
szani! Én a gyúrót nem láttam a pályán. 
Az igazságos eredmény döntetlen lelt 
volna.

Gdlffy András (a szövetségi kapltrimi 
megfigyelője): Nagyon alacsony színvo
nalú 'mérkőzés. A válogatott jelöltek kö
zül nekem csak Berecz tetszett.

Rubint Lajos játékvezető: Túrán magá
tól esett össze, tehát nem volt olyan ősz- 
szacsapás, amit le kellett volna fújnom. 
Ezért hagvtara, hogy a* akció befeje 
zödjék.

Némethi/ Imre, a DiMAVAG _____
játékvezető elrontotta a mérkőzést. Téve 
désci ntán a közönség elvesztette a fe 
jét. Örülök, hogy sikerült lecsillapítanunk 
a nózőtábort. ■

Csapkai/ Károly edző: Ebben az Idény 
ben ilyen dórra csapattal még nem lát

KOLOZSVÁRI KERÜLET
NSE—Kolozsvár! AC S» (4:9)

Nagybánya, 1000 néző. Vezette: Sebök.
NSE: Császár — Hornyák, Holzmann 

— Márton, Telegdi, Kert — Lukács, 
Dallos. Szőke, Pernek!, Neumayer.

KAC: Seprényi — Régner, Vass — 
Csákány, Pál, Szaniszlő II — Lukács, 
Kovács, Jeszenszky, Reinhardt, Brassai.

Jó kezd az NSE. A 9. percben Per
nek: jól szökteti Neumayert, az lefut és 
védhetetlen gólt 13. 1:0, A 16. percben 
ismét Perneki szöktet, ezúttal Lukácsot 
és Lukács eredményes Is. 2:0. Egy 
perc múlva Perneki jó labdát ad Sző
kének. 3:0. A 30. percben Szőke átadá
sát Dallos' bevágja. 4:0.

Szünet után a 14. percben Seprényi 
megfogja Szőke lábát. A 11-est Telegdi 
behelyezi. 5:0 Ezután már egyik csapat 
sem töri magát és az eredmény nem 
változik. __ _  .

Kitűnt: Hornyák, Holzmann. Telegdi 
ás Perneki, illetve Szaniszlő II, Lukács 
és Brassai.

Nagyváradi AC—SzSE 9:9 (1:0)
Szatmárnémeti, 1000 néző. Vezette: llann.

NAC: Várdal — Sebök, Molnár — 
Krasznai, Juhász, Deményl — Kovács 
II, Kovács I, Spielmann, Bodola, Ha
lát!.

SzSE: Kovács — Neubauer, Szúr — 
Blaga, Pereszár, Dragos — Erdei, Czi- 
zek. Farkas, Boronkay, Hidegkúti.

Az első félidőben még tartja magát a 
hazai csapat, mindössze egyszer ered
ményes a NAC: a 33. percben Bodola
révén.

Szünet után megindul a nagyváradi 
gőzhenger. A 7. percben Haláti, két 
perc múlva Kovács I eredményes. 3:0.
A 13. percben ismét Kovács I, a 20. 
percben Kovács II, a 23. percben Spiel
mann növeli a gólarányt. A NAC úgy 
játszik, ahogy akar. A 29. percben Bo
dola, a 33. percben ismét Bodola 15 
gólt. Már úgy látszik, hogy marad az 
eredmény, amikor a 44, percben Bodola 
még egyszer gólt ér el. 9:0.

Kitűnt: Juhász, Kovács I és Bodola, 
illetve a kilenc gól ellenére is Kovács.

TISZA-CSOPORT
MAVAG— DVSO 2:2 (2:0)

Debrecen. 3500 néző. Vezette: 
Antay.

M AVAG : Országú —  Varga, Bo- 
zsur —  Seffelin, Kéry, Kalten- 
eoker —  Németh, Bakó, Muszka, 
Opata, Füredi.

DVSG: Korodi —  Csókái, Erdei 
— Elek, Erdei H, Galamb ősi 
Kristóf, Szabó, Sidük, Fülekd, Nagy.

Inkább küzdelem volt, mtot já
ték. A  mutatott játék alapján 
MAVAG érdemelt volna győzelmet.

MAVAG-támadások vezetik be 
mérkőzést. Szabó a 4. percben ki
tör, Stefiik elé ad és az kapásból 
mellé vágja a labdát. Változatos 
mezőnyjáték folyik, mind a két 
kapu sokszor kerül veszélybe. A  30. 
percben Szabó lövése o felső kapu
fán csattan. A  33. percben Korodi 
csak kifutással tud menteni Bakó 
elől. Nagy MAVAG-nyom&s, a 37. 
percben Opata szépen szökteti 
Muszkát, az elhúz Erdei H  mellett 

tíz méterről bombalövést zúdít 
Korodi hálójába. 1:0. A  38. perc
ben Kéry Muszkához játszik, Musz
ka húsz méterről laposam lő, Korodi 
azt hiszi, hogy kapu mellé megy a 
labda és meg sem kísérli védeni a 
lövést. Muszka lövése azonban a 
jobb alsó sarokba köt lei. S:0.

Szünet után a DVSC lesz a kez
deményező. A  8. percben Szabó be
adását Nagy értékesíti. S :l. Most 
Sldlik helyet cserél Etekkel, majd 
Szabó Csókáival. A  14. percben 
Muszka rúg szabadon. A  középcsa
tár azonban fütty előtt rúg, a 
DVSC leáll, Füredi Muszka labdá
jával besétál a kapuba. A  DVSC 
reklamál, a játékvezető Vajda part

jelző megkérdezése után megsemmi
síti a M A V A G  gólját. A  27. percben 
Seffelin röviden ad haza, Szabó el
csípi és közelről a hálóba gurít. 2:2.

Jó: Kéry, Varga, Bozsur, illetve
Kristóf, Szabó, Nagy.

Lampart—T. Előre 5:9 (4:9)
Tatai-út. Vezette: Németh L.

Lampart: Berkes! — Erdős, Nádas! — 
Stark, Szenes, Szomolányi — Baranyai, 
Bihari, Lukács. Kisalagi, Tolvaj.

T. Előre: I’oór — Boros, Eesedi —
Moóri, Kőhalmi, Muzammel — -Herinann, 
Iritzfalvi, Mészáros, Muha, Csáki II.

Erősiramú mérkőzés. A T. Előre több 
támadást vezet, de nem tudja feltartóz
tatni az igen jó formában játszó ellen
felét. A 15. percben Lukács a vetődő

kapus mellett gólt lő. 13). 
ben Bihari szabadrúgásából
2:0 A 30. percben 
13 'szép gólt. 3:0. 
letrúgásból Lukács 
A II. félidőben a 
Lampart állandóan 
22. percben Baranyai

A 34. perc
ér el gólt. 

Kisalagi fordulásból 
A 45. percben Szög
fejel a hálóba. 4:0.
nagyon jól játszó 

támad. Kisalagi a 
efejibeadását befejeli.

5-0 A T. Előre most megembereli ma
gát és erősen védekezik. A Lampart 
igy már nem tud, de mintha már nem 
is akarna több gólt lőni Jó: Kisalagi. 
Szomolányi éa Stnrk, illetve Muha és 
Eesedi.

B. Vasutas—-One* 3:9 (1:0).
Hungúrla-út Vezette: Nemeskér!.

BVSC: Dombóvári — Lőrinc, Gáspár — 
Fal földi. Gazdag, Szabó — Földes, Gyar
mati, Moór, Maszárovics, Gleisza.

Ganz: Dénes — Kerti Várhldi — 8z&- 
lay, Budinsákl, Vaxasdl — Hollóst, Si
mon, Perényl, Füzesi, Nemes.

A nagyobb átütőerejü Vasutas megér
demelten győzte le a mezőnyben egyen
rangú Ganz-ot. Már az 5. percben sze
rencsés öngóllal vezet a BVSC. Partdo
bás után tömörülés a kapu előtt, egy 
rálőtt labda a vetődő kapusról lepattan 
és a befutó Szalay lábáról a hálóba vá
gódik. Eredménytelen mezőnyjátékkal te
lik -el az első félidő. Szünet után eleinte 
váratlanul a Ganz támad többet, de az
tán lassan felnyomul a BVSC. A 32. 
percben Moór kiugrik és nagy bombája 
a kifutó kapusról kerül a hálóba. A 40. 
percben Földes huszonötméterről bombáz 
a hálóba. Jó: Lőrinc*, Gazdag, Gyarmati 
és Moór, illetve Budinszky, Varas dl, Hol
lós! és Perényl.

ózdi VTK—Kassai AC írt (SrtJ
fed. 809 néző. Vezette: SjJavkovazky.
fed: Tamasik — Hoduly, Asztalos —

Bisztró Miskolci, Ma túsz — Farkas, 
Anoeskai, Tóth, Alberti, Felvidéki.

KAC: Lendvai II — Stormnel, Tomkó 
— Torockó, Lendvai I, Nepkó — Tóth, 
Bodani, Szilágyi, Kertész. Csiskó.

Szép napsütéses időben a KAC kezd, 
do na ÓVTK azonnal átveszi a játék irá
nyítását A* 5. percben Matuaz de Tóth 
összecsap. Matusz megsérül és így küzdi 
vérig a játékot. A 10. percben Anooskai 
lövését Tóth meghosszabbítja. 1:0. A 38. 
percben Farka® szögletét Matusz befejeli.

8ziif»t után az ÓVTK Matatsz nélkül 
játszik, helyére Alberti húzódik vissza. 
Az ÓVTK 10 emberrel is fölényben van 
és a 9. percben Farkas szögletét Anoc-v 
kai, a 20. és 21, percben Farkas átadá
sából Tóth -kétszer eredményes. 5:0. A 80. 
percben Alberti a góllövő. 6:0. A KAO 
most feljön és Nepkó szépít a-,-, eredn\é- 
nyen a 33. percben-. 6:1. Az utolsó perc
ben Tóth még egy gólt lő. 7:1.

Jó: Anócskái (a mezőny legjobbja). Asz
talos, Farkas, Tóth, iffiotvo Lendvai I, 
Nepkó, Kertész,

Tenisziltőf hurozás,
a világhírt francia Babolat húrok megérkeztek

Mcuirer István
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Rusj—Ppreeeg 4:0 (0:6)
Ungvár, 800 néző. Vezette: id. Szabó.
Rusj: Zsizsny'ovszky — Vaszócsik I. 

Papp — Kahán II, Bilák, Szovga 
Csáncsinov. Kopcsai I, Simon I I ,  Pli3z
ka. Tamás.

PTK : Marosvári — Nádas, Vinnyei 
Bokros, Halmos, Futó 1 — Vízi, Polcz I 
Jávor, Érsek. Polcz II.

Az első félidőben változatos játék fo 
lyik. Mindkét kapu többször forog ve 
szélyben. Szünet után a Rusj hevesen 
támad. A 2. percben Csancsinov remek 
beadását Tamás bevágja. 1:0. Fél per 
sem telik el, amikor Tamás be ad ásna 
szánt lövését Marosvári beejti. 2:0. Az 
egymásután bekapott két gól után 
Pereces összeroppan és ettől kezdve 
Rusj az úr a pályán. A 30 percben 
szögletrúgás után Simon a felső sarokba 
fejel. 3:0. A 35. percben Simon kitö 
és nagy gólt lő. 4:0. Továbbra is a Rusj 
támad. Jó: Zsizsnyovszky, Vaszócsik 3, 
Papp Ó3 Taipas, illetve Nádas, Bokros, 
Halmos és Érsek.

Rákóczi—MVSC 2:1 (isi)
Kassa. 680 néző. Vezette; Mágori.

Rákóczi: Mally — Szlifká.r, Hl ívják -  
Bacsó. Gyirnc-si. Pásztor — Leblang, 
Vitéz. Baiázsbázi, Kain ok IV, Sinvonyi I

MVSC: Szabó — Kézi. Dávid — Ivaroké 
Bártfai, Török — Balogh, Farkas, Bán 
Kovács. S i ni on y i T l.

Az előző mérkőzés tő! göröngyös pályán 
és nagyon erős ̂  szélben folyt le a játék 
Az e’sö negyedóra miskolci fölénnyel te 
lik el. mégis a 15. percben a Rákócz 
vezet Balázsházi révén. 1:0. A következő 
pereb&n Bán átadását Farkas egyből 
hálóba küldi. 1:1. Az MVSC többet tá 
mad, de a belső • csntárai a legjobb hely 
zetekét i« kihagyják. Szünet után áz 
MVSC széllel és nappal hátban állandóan 
Ostromol, mégis a 21. percben BaMzsházi 
egyé rí játék után a győztes gólt a kas 
saraknak szerzi meg. 2:3.

Jó: Gylmesi. aBlázsházi* illeti Farka 
ée Simonyi II.

DUNA-CSOPORT
Soproni VSE—Zugló 3:1 (2:1)

Öv-utca. 300 néző. Vezette: óhegyi.
SVSE: Kovács — Kőműves. KonrácJ 

Salamon, Budai, Vermes — Fekete, Bo 
ros, Tóth, Rácz, Horváth.

Zugló: Zloch — Ferenezy, Znrián 
Erdész, Pyber. Prinoz — Suhai, Kolos 
Badies, Gábor, Hoffer.

Lendülete  ̂ Zugló-támadásokkal indul 
mérkőzés és Kolos, majd Badies lövés 
süvítenek el Kovács kapuja felett. Az 
SVSE ellentámadását Tóth kapufa 
lövéssel fejezi be. Rövid mezőnyjáték 
után Badies kitör és már 0:1. Nem sok 
kai később Ferenezi hibáz a kapu előtt 
és Tóth kiegyenlít. 1:1. A 40. percben 
Horváth leadását Fekete a hálóba fejeli. 
2:1. Szünet után a Zugló együttese 
hevesen ostromol, teljesen beszorítja 
ellenfelét, de a jól tömörülő SVSE 
védelem mellett nem tud gólt elérni 
A 41. percben az SVSE előrelendül és 
Tóth közeli lövése leien ti az utolsó 
dugót. 3:1. Jó: a közvetlen védelem
Budai és Vermes, illetve Pyber és Gábor

BLK—Pénzügy 2:1 (0:11.
Váci-út. 600 néző. Vezette: Nagy I*.

BLK: Rúzsa r— Kriván, Lenkei — Si 
roki, Burai, Fekete — Viola, Pénzes, Be 
recz, J&ger, Zurján.

Pénzügy: Bach — Retkes, Hering 
Ondriis II, Balogh, Hlnhónyi — Patténál 
Szatmári, Nagy, Cirkovics, Lukács.

A jól küzdő Pénzügy döntetlent érde
melt volna. A széllel hátban játszó BLK 
állandóan támad. A 25. percben .láger 
szabadrúgása a felső kapufáról Viola elé 
pattan, de a szélső két lépésről mellé 
lő. Egymás után három holtbiztos hely
zetben csak a szerencse menti meg a 
vendégek kapuját a góltól. A 40. perc 
ben Nagy megszökik, már csak a ka
pussal áll szemben, lövése a belső kapu
fáról visszapattan és Pettendi bevágja. 
0:1. Szünet után a 15. percben Viola be
adását Berecz befcjcli, 1:1. A 21. perc 
ben Jáger szabadra játssza magát és a 
balsarokba lő. 2:1. BLK ostrom után 
feljön a vendégcsapat, de a BLK jól vé 
dekezik. Jó: Kriván. Siroki, Bursi, Pén 
ze« és Jáger, ill. Bach. Hering, Balogh, 
Hluchányi és Pettendi.

SkVSE—Pécs! BVAC 1:0
Szeged. 1000 néző. Vezette: Borosé P. 
SeVSE: Papp — Domonkos, Sajtos I - 

Sebők II. Balogi. Varga — Vadas, Bor
bély I. Péli. Borbély II. Kecskés.

DVAC: Kántor — Kcller, Loóez
Szalai, Krivitz, Gál ősi — Radnai, Szika, 
O.nódi II. Füstös. Ujj.

Az első ízben Szereden játszó DVAC- 
cal zászlót cserél az SzVSE. Az SzVSE 
T. félidőbeli jó játékával és Borbély I 
kimagasló teljesítményével megérde 
méltón győzött. Állandóan a hazai csapat 
ostromol, gólt mégis csak a 33. percben 
ér él: Borbély II erős lövését Kántor 
kiejti és a befutó Péii hálóba rúgja 
labdát. 1:0. A 40 percben 11-es a DVAC 
ellen. Borbély I a büntetőt a kapusba 
lövi. Szünet után a pécsiek lassan fel- 
r.yomutnak és a 10. percben Ónodi három 
lépésről lő mellé, majd a 15. percben 
Krivitz nagy lövését Papp csak szeren
csével védi. A DVAC ezután beszorul. 
Az SzVSE állandóan támad, de az ered
mény már nem változik. Jó: Sajtos I 
Sebők II, Borbély I, illetve Kántor, 
Krivitz és O hódi II.

SzEAC—Vasas 2:1 (0:1)
Szeljed, 1500 néző. Vezette: Harangozó. 
SsEAC: Dósai — Herczeg, Tóth III

dr — Tatai-, Kolozsi. Molnár — Vicsai, 
Solt,. Tóth II dr, Lakat, Pataki II. 

Vasas: Terényi — Fárbás. Fuurulyás 
Goláós, Dóczi, Ádám — Kovács, Ta

kács II, -Serege, Hermann, Salamon,.
Az egy étéin isták a II. félidőbeli jó 

játékukkal győzték le a lelkes Vasast. 
Az első negyedóra ideges kapkodása 
után a . 25. percben gólt ér el a Vasas: 
Takács II. hosszú labdává] szökteti Ko- 
váe.*oti Molnár elcsípi a labdát, de nem 
veszi észrei hogy Dósai elhagyta a ka
put és így hazaadása öngól. 0:1. A II. 
félidőre Solt és Pataki helyet cserél, 
így sokkal jobban megy a SzEAC-nak. 
Az 5. percben Kolozsi hosszú labdáját 
Solt középre fejeli és Tóth TI dr fej
jél ? a -hálóba továbbít. 1:1. A 10. perc
ben -Hermann lefutja a védőket és nagy 
kapufát 1Ő. A 35. percben Vicsai beadá
sát Tóth II dr a hálóba vágja. 2:1. A 
37; percben Tóth IT dr újabb gólját les 
elmén nem adja meg a játékvezető- Jó: 
Tóth ITT dr. Lakat és Tóth II dr, illet
ve Terényi, Fárbás és Takács II.

D. Magyarság—Postáé 4:2 (1:#
Dunakeszi. Vezette: Virág.

D. Magyarság: Budavári — Szalai,
Sah ín — Kiss, Kupi, - Pánczél I li — 
Gulyás, Forgács, Kakuk, Csati, Fényi.

Postás: Kristóf — Gyarmati, Takács 
— Schubert, Gombos, Bokor — Ludwig, 
Székely, Di Sandri, Knausz, Bajkaí.

A Postás nagy erőbedobással kezd. 
Lassan azonban a D. Magyarság kere
kedik felül és a 30. percben.̂  Forgács 
megszerzi a vezetést. A 40. percbe© Bo

kor dancsol és Fényi a kapu fölé lövi 
a szabadrúgást. Szünet után a D. Ma
gyarság továbbra is fölényben marad, 
de a csatársora a kapu előtt határozat
lan. A 10. percben Knausz egy lépésről 
mellé lő. A 35. percben Székely lövését 
Szalai a kapuból menti. A 20. percben 
Forgács átadásából Gulyás gólt szerez. 
2:0. A 30. percben Bokor dancsol a 
tizenhatoson és Fényi nagy lövése je
lenti a harmadik gólt. Egy perccel ké
sőbb Fényi Kakuk átadását bevágja. 
4:0. Ezután a D. Magyarság leáll és a 
Postás a 35. percben Ludwig, majd a 
43. percben Székely révén eredményes. 
4:2. Jó: Csuti. Forgács. Kakuk. Kiss
és Budavári, illetve Takács, Gombos, 
Ludwig és Székely.

SzFC— Egyetértés 4:1 (2:0)
Szombathely, 1200 néző. Vezette: 

Horváth J.
SzFC: Fehér —  Takács, Szakály

—  Sehtitz, Liscsei, Janzsó —  Hor
váth I, Horváth II, Tisza, Deák, 
Gróf.

E T O : Pécsi -— Fekete, Bányik — 
Farkas, Tóth I, Hrabovszky —  Nei- 
ger, Springer, Nyíregyházi, Mező, 
Tóth II.

A  2. percben Pécsi összecsap Ti
szával, a kapus a földön marad, de 
rövid idő múlva ismét elfoglalja he
lyét a kapuban.

A  11. percben Horváth I  eredmé
nyes. 1:0. A  23. percben Tisza ki
cselezi a védelmet és közeiről a há
lóba gurít. Most Pécsi végleg el
hagyja a pályát, helyére Tóth II áll 
a kapuba.

Szünet után Nyiregyházki lő 
gólt. 2:1. Az ETO folyton támad. 
A  19. percben Tisza lövése jut a há
lóba. 3:1. A  27. percben Gróf lab
dáját Deák értékesíti. 4:1. Jó: Far
kas, Schütz és Liscsei, ill. Neiger, 
Fekete, Bányák és Tóth II.

SZÉKELYFÖLDI CSOPORT
Corvin—Gyergyősrcntmiklősi SK 8:3 (3:2) 
Sepsiszentgyörgy, 300 néző. Vezette: Bedő.

Corvin: Szabó — Kocsis, Balogh II — 
Kozma. Kupán, Kovásznay — Balogh III, 
Daragies, Stefán, Rácz, Balogh I.

GsjSK: Stafankovics — Sonnenklar.
Friedmann — Hegy esi, Kercsó, Blcnessy
— Küllő, Palavics, Kassai, Zárug I, Zá
riig II.

Jól kezd a vendégcsapat. A 8. percben 
Kassai révén vezet, majd a 13. percben 
Zárug II ll-est értékesít. 0:2. A 21. perc
ben Balogh III javít, majd két perc 
múlva Balogh II egyenlít. 2:2. A Corvin 
feljön. A 38. percben Friedmannt kiállít
ják, a 40. percben Stefán szögiét után 
megszerzi a vezetést. 3:2.

Szünet után a 4. percben Köllő egyen
lít. 3:3. A 9. percben Stefán üres kapuoa 
1Ő. 4:3. A 18. percben ismét Stefén ered
ményes. majd a 20. percben Daragics, a 
26. percben Balogh I és a 29. percben is
mét Daragics .szerez újabb gólokat. 8:3. A 
mezőny legjobb játékosa Kovásznay és 
Stefán volt.
KAC—Marosvásárhely! MTE 5:2 (3:1)

Székely udvarhely. 1000 néző; Ve®.: Kom, 
KAC: Szabó — Dénes. Gergely — Fa

zekas. Liuizkovioe, Cimbor — Csehi a Ív i 
• Józan, Bíró, Gwifó, Kenyeret;.
MMTE; Mi lka — Szől!ősi I., Mélyük 

II iga 31., Adóin, SzőHösl II. — Incze I., 
Iliga I., Vámos, Trója, Élt*.

Mély talajú pályán igen íszérp mérkő
zés. A KAG megérdemelten szórtzt-e meg 
a győzelmet. A 10. percbon szög letet ér 
el a KAC. Bíró fejese Kenyereshez ke

rül. aki nem hibáz. 1:0. A 18. porc ben 
Kenyeres balszélről ívelt labdája is utal 
talál a kapuba. 2:0. A 35. percben Bíró 
16 méterről kiugrik és máris 3:0. A 42. 
percben Gergely a büntetőn belül clan- 
esol.ia Kiesi. A megítélt büntetőt Vámos 
értéketsíti. 3:1. A fordulás után a 10.

percben Kenyeres egyéni játék uiíán 
eredményes. 4:1. A 23. percben Jncze I. 
elfut és közelről begurít.in n labdát. 4:2. 
A 41. percben Bíró—Cseh falvi ös*sz játék 
után ay utóbbi belövi az ötödik gólt. 
.1:2. Jók: Dénes. (:ergély. Laczkovive.
Bíró, Csifó, ill. Incz-o I., Vámos.

N B  III.  osztály
KELETI CSOPORT

WMTK—Teestvériség 2:1 (!:&>
Csepel. Vezette: Halász.

WMTK:  Szekeres — Kiss. Lenes —
Nagy, Bakos, Kapta — Kiss, Dudás, 
Csurgó, Jáger, Suranyi.

Testvériség: Sárpálik — Juhász, Herdo
— Lenkei! I, Forró. Szol 1 ár — Földi, Kop
pány, Blaskó, Molnár, Horváth.

Kitűnő fedezet sor a révén a WMTK töb
bet támadott és megérdemelten nyert-e a 
mérkőzést. A Testvériség csatársora na
gyon szétesően játszott. Góllövő: Kiss és 
Dudás, ill. Blaskó. Jó: Szekeres. Bakos, 
Kapta és Jáger (a mezőny legjobbja), Ül. 
Sárpálki, Forró Fs Szollár.

Szeged II—Ceglédi MOVE 3:3 (1:0)
Cegléd. 400 néző. Vezette: Pintér. 

SzAK II: Károlyi — Kiss III, Széli — 
Kovács IV, Virág, Farkas — Tóth. Ha
lasi. Gyuris, Albert, vitéz Ármány. —
C . MÜVE: Oláh -- Füle, Darányi —
Breznák. Horváth, Kiss — Szebeui, Ta
kács, Ívlötz, Marton II, Ha’mosi.

A C. MOVE védelme vesztette el a 
mérkőzést. A mérkőzés úgy indult, hogy 
a honi csapat gólokkal győz, a szegedi 
védelem azonban igen jól működött. Gól
lövő: Albert (2), Kovács IV (11-esbói), 
ill. Klötz, Marton II (ll-esből). Jó: Ká
rolyi, Gyuris, Albert, ill. Breznák, Hor
váth (a "mezőny legjobbja), Kiötz, Mar
ton II.

Szentesi TE—Orosházi TK 2:1 (2:1).
Szentes. 300 néző. Vezette: Nagy.

SzTE: Zsoldos — Kovács II., Kovács I.
— Mészáros, Palotás, Kürti — Csányi, 
Kis, Lenner, Lendvai, Budai. —• OTK: 
Luczó — Szabó, Springer — Tarján, 
Szendi, Rumpl — Tótli, Molnár, Merx, 
Fekete, Gregus.

A 10. percben Lenner átadását Kis be
vágja, 1:0. A 18. percben Csányi lefut 
és beadását Lenner befejeli, 2:0. To
vábbra is a hazaiak támadnak, de gólt 
védelmi hibából Gregus révén Orosháza 
ér el. 2:1. A második félidőben kiegyen
lítődik a játék. Jó: Kovács II., Palotás, 
Lenner, ill. Springer (a mezőny leg
jobbja), Merx és Gregus.

Szolnok II—Kecskeméti AC 2:2 (1:1)
Szolnok. Vezette: Kollár.

Szolnok; Rezsnik — Barna, Opolczer — 
Csóti, Nagy II, Szathmé |T/ — Varga, 
Lukács, Sárkány III, TinelÜ, Vezér. 
KAC: Izsó — Tormási, Borbély I —
Borbély II. Kliment. Csermák — Kovács, 
Várszegi, Karazsia, Gáspár, Szatmári.

Változatos, szép játék. Mind a két 
csapat nagyon küzdött a győzelemért. 
Góllövő: Lukács, Tinelli (ll-esből).
illetve Szatmári, Várszegi (ll-esből). Jó: 
Barna, Nagy II. Várszegi, Lukács, illetve 
Izöó. Csermák, Várszegi.
GyAC—Hódniezővásárhelyi TVE 2:2 (1:1) 

Gyula. 800 néző. Vezette: Sálfalvi
GsrAC: Márkos — Gyarmati II.) Hor

váth III. — Gácsi, Rácz, Lindenberger
— Agárdi. Sztankovits, KubicJia, Hor
váth II., Kocsis. — HTVE: Vata — An
tal, Török — Aradi, Kecskés, Rudolf — 
Kass, Tóth I„ Tóth IJ., öze, Gera.

Mélytalajú pályán változatos játék. A 
19. percben Agárdi szögletéből Horváth 
II, lövi az első gólt. 1:0. Tóth II. a 24. 
percben válaszol. 1:1. Szünet után a 23. 
percben Tóth II. ll-esből a helyieknek 
szerzi meg a vezetést, de a 34. percben 
Kocsis Vata hibájából egyenlít. Jó:

Horváth III., Horváth II. és Kocsis, ill 
Antal, Török és Kecskés.

FTC—CsAK 4:1 (1:0). 
Békéscsaba. 3000 néző. Vezette: Szamos 

völgyi.
FTC: Pálinkás őr — Waldinger. Czigi

— Nagy II., Velkey, Kalocsai II. 
Turzó, Füstös, Finla, Horváth II.. Or 
tutay. — CsAK: Zachorán — Kiszelv
111.. Uhrin I. — Balázs, Marik, Bogdány
— Simon, Uhrin II., Perza, Korin, Staf 
fián.

Az FTC végig támadta a mérkőzést é: 
megérdemelten győzött a jól küzdő CsAF 
ellen. Góllövő: Turzó, Füstös. Horváth
11., Finta, illetve Simon (ll-esből). Jó 
Pálinkás dr, Nagy II.. Turzó, Füstös 
illetve Uhrin I., Marik (a mezőny leg
jobbja), Simon. Perza.

DÉLI CSOPORT
Kaposvári Túrni SE—Kiskunhalast AC 

3:0 (1:0).
Kaposvár. 400 néző. Vezette: Törökmezei 

KTSE: Boldog — Horváth II., Harag
— Zsoldos, Horváth I., Biczó — Miklósi, 
Kordé, Biró, Gábriel. Simon. — KAC: 
Kulcsár — Vörös, Eichmann — Karkesz, 
Király. Virág — Gyenizsc,- Szabó, Szvet- 
nik, Kerekes. Varga.

A fölényeskedő kaposvári csatárok az 
első félidőben eredménytelenek. A fór 
dili ás után Kaposvár rákapcsol és ennek 
meg is lesz az eredménye. Góllövő: Mik
lósi (2), Virág (öngól). Jó: Zsoldos,
Horváth I., ill. Vörös, ICiráiy.

Magyar Pamut-NSC 2:1 (0:1).
Újpest. Horthy M.-út. Vezette: Rudas 
Pgmut: Bárd — Dóra, Garamvolgyi

P.éres- Jakab, Dömék — Krasznai, Varga 
Kővári, Vida, Papp.

NSC: Fiihrer — Lanii, Flóra — HL 
Snmlász. Jakab — Fenyvesi, Vlasics, Si 
inon. Várhegyi, Jerg'er.

Az első félidőben a jobban játszó ven
dégcsapat Vlasics góljával megszerzi a 
vezetést. Szünet után a magáratalált Pa
mut Vida révén egyenlít és Kővári 
győzelmet jelentő gólt is megszerzi. Jó: 
Híres, Kővári, Vida és Papp, ill. Via 
sics, Várhegyi és Flóra.

Losonc—PöM TK 4:1 (1:1).
Erzsébet-u. 800 né'ző. Vezette: Gondár. 
PcMTK: Oravetz — Csizmadia, Talán- 

Szépföldi, Dávid, Boti — Matlag, Mészá
ros, Balázsovics, Hrotkó I, Hrotkó II.

Losonci AC: Varga — Zsorna, Hnnkó — 
Ráció, Koslyál, Hegedűs — Pál, Kolenkás. 
Tóth, Egri, Kovács.

A mezőnyben egyenlő erők küzdelme, 
a PeMTK a gyengén működi védelme 
miatt vesztett. Egri egy büntetőt kiha
gyott. Góllövő: Tóth (2), Pál és Kovács 
ill. Mészáros. Jó: Egri (a mezőny leg
jobbja), Pál és Tóth, ill. Talán Szép
földi és Bcón.

Rákoskeresztúr—KTK 2:1 (2:1) 
Gyömrőf-út. Vezette: Lantos.

KTK:  Zlatarics — Ólmosi. Kapcsos - 
Ziegler, Tóth, Fata — Sehündlor, Iléibl 
Gajdácsi, Nonn, Viezmayer.

Rákoskeresztúrt Szabó — Paulovics, Mo
haros — Blalió, Mátrai I. Ponizsil — Ju
hász II, Sárközi, Pusztai, Mátrai II, Ju
hász I.

A KTK szél ellen játszik. Az első fél
időben az RTF jól használta ki a szél 
támogEfását. Szünet után aztán védőiembe 
vonul és a JvTK Iáin adásait sikerrel veri

Budapesti kerület
I. osztály:

Északi csoport:
Für. TKör—I5TK 3:3 (1:1). Váci-út. 

Vezette: Saliai II. Oúllövö: Herczog (2) 
és Vörös, ill. Horváth és Hernmer.

Klekíromos TI.—UMSE 4:2 (3:1). I.a- 
torca-u. Vezette: Ungvári. Góllövö: Fűzi 
II. (2). Juhász és Fibinger, illetve Varga 
és Herbert II.

HAC—RÁC 5:3 (2:2). Rákospalota. Ve
zette: Józsa. Góllövö: Várad! (2), Csuto
rái:, Sárközi és Kopper, illetve Szlovák, 
Pálfi és Pisch.

SASC—PSC 3:0 <2:0'. Sashalom. Ve
zette: Istenes. Góllövő: Vilin (2) és
Laitos.

MSC— M ír. Kiére 4:4 (3:3). Attila-u.
Vezette: Sós. Góliövő: Vünk (3) és Bá
nyai, illetve Tóth III (2), Máté és Juhász. 

Keleti csoport:
BSzKRT II—DSE 1:0 (1:8). Sport-u.

Vezette: Karácsonyi. Góllövö: Páli.
KAC—SzNSE 5:1 (3:1). Állami-telep. Ve

zette: Szigeti. Góllövö: Friertvatezkjr (3), 
Ulicska és ValLesek, illetve Kriszt.

WSC—SzKTC 4:0 (8:0-. Wekerletelep. 
Vezette: Galambos. Góllövő: Kiss (2).
Dezső és Szőke.

SAC.-KSSE 5:1 f2:l). Soroksár. Vezette: 
kultéty. Gnílővö: Hoffmar.n (S), Pfisztcr 

IT. Kirez é3 Varga (öngól), 111. Fábries 
(ll-eeböí).

KSC—Köb. AC 5:2 (1:2). Maglódi-űt. 
Vezette: Jánosi. Góliövő: Teveti (3),
Kiss és Gere. ill. Csengődi II. és Akna.

M. Túrni—UKAK 3:1 (3:8). Népsziget. 
Vezette: Knrnáranii. Gútlövő: Balta (2) és 
Kuruez. illetra Biró.

Déli csoport:
FSF—Magyar Posztó 5:4 (3:3). Sorok-

sári-út. Vezette: Kardos. Góllövő: Pók 
(2, egyet 11-esböI). Kucs (2)' és Gefell- 
ner. ill. Schuck (3) és Somlai.

KTC—MAFC 2:0, Ceglédi-út. Vezette: 
Kalmár. Félbeszakadt. Az I. félidő 40. 
percében Benedek MAFC lábtörése miatt 
a játékvezető a mérkőzést lefújta. Gől- 
ISvó": Csonka (2. egyet ll-esből).

B»1TE~UFC 4:0 (1:0). Budafok. Ve
zette: Kassai. Góllövö: Füredi (2), Za
kariás III. és Czigány.

P. Juta—Kelenföld 1:1 (1:0). Vágöhíd- 
utca. Vezette: Siklós. Góliövő: Kopper
(ll-esből), ill. Eckstein.

J1EAC—Tipográfia í :0 (*:»). B E A Ci
póivá. Vétette: Dobronai. Góliövő: Evva 
(2) é» Demns.

FSC—ETC 3:2 (1:«). Erzsébet-u. Vehette: 
Mazsei, Góliövő: Nagy.^Nobilek és Szabó, 
ifi. Boros és Simouiog.

II. oaztálp 
íszaki csoport

TSC—VÁC 8:2 (4:2). Tatai-öt. Ve
zette: Rácz. Góllövö: Kalkus (4, kettőt 
11-esböl), Bancsák (2), Szundi és Pong- 
rácz. ill, .Klein és Feibusz.

ZAC— CompaSctor 5:2 (3:1). Béfce-ti, Ve- 
zetté: ' I’atlcw*. Góliövő: Höszeg C2), Stofr 
baner. Szilágyi és Teiteibaúra, iHietve 
Karlioz (!).

UTSE—B. Magyar#*g 3:0 G.-8>. Nép
sziget. Vezette: Kopházi. GÓHOvö: Mol

nár I.. Molnár II. és Patkóié.
VI. kér. SC—Juta 2:1 (1:0). Béke-u. 

Vezette: Sós. Góllövö: Weinglas és Mol
nár. ill. Raczki II.

TLK—UVASC 5:1 12 :•). Szent László 
tér. Vezette: Bőszt*. Góllövő: Korifár (3), 
Schmidt és Misies, illetve TauZer.

Magyar Pamut—PMTK 5:1 (*:«). URAK- 
pálya. Vezette: Réti. Góllövö: Kovács (3). 
Wittimánn és Négy. ílil. Kretuz (ll-o»böJ). 

Keleti csoport 
PeMTK II—KMTE 5:1 (3:1). Erzsébet-u. 

Vezette: Pusztai. Gó’jKivő: Kemény (2), 
Uuyi. örsi és Grebor. Hl. Vági.

Spária—BTC *:t. Tatai-út. Vezette: 
Szalai.

Testvériség—FüggetlenBÓg 7:t (1:8). (!:g- 
létli-úi. Vezette; Mihályit. Góliövő: Kasz
áé- (2). Hídvégi (2), Fod-vr (2) és Len
kefi, ifi. Hadra és Balogra (mindkettő
11‘CrSbŐ'l).

FVSK—Kistex 2:1 (0:0). G.váti-út. Vezet 
te: Kocsis.  ̂Góllövö: Saebelédi c* Tódí 
illeivc Ja ni csák.

Kalapos—Postás 2:1 (1:1). Lóvereönytér.
Vezette: Csaba. Góllövő: Sutyák ói Go*n- 
bairpsík. illetve Sol.vniosi.

KEAC—Törekvés 5:0 (2:0). Gyönvrői-út. 
Veaette:b Toldi. Góllövő: Szittya (3)
Kéldi óa Kollár.

Déli csoport:
33 FC—Iteienvölgy 8:2 («:1). Bogyó n

Vezette; Molnár T. Góliövő; Nagy (4), 
Scbiicz. Huezár. Kribusz és Kovács, ül. 
Mc:vi és Takács (lHesbol).

OTE-PATK 4:1 (1:1). Tatai-út. Vraette: 
Borszéki. Góllövö: Régi (2), Gönezöi és 
Zcntai, iücive Bónbidai.

Cs. MQVE—GSE 1:1 (1:1). Csepel. Ve- 
zetlc: Soproni. Góliövő: Varga, ill. Páni.

Sz. Juventns—IiAOE 6:2 (3:1). Sorok- 
sáii-út. Vezette: Ött. Góllövö: Straub 
III (2). Giégler (2, egyet ll-esből). 
Straub IV és Szabó, illetve Lipták és 
P.atai (11-esből)

BIK—Nagytétényi ITE 2:1 (1:1). Nagy
tétény, Vezette: jSelley. Góllövö: Hidasi 
és ICováes, illetve Szalay.

Gamma S*SE—Ganz 3:2 (1:*). Simor-n.
Vezette: Papp. Góllövő: Timee (3), Ml. 
Bartőé (2). ■

LÓFC—RSC 3:1 (1:11. Nafrywombst-ntoa.
V,vette: Czigány. GóKrivő: .TójA-t, Jurn- 
baóh ée Vrébcr, illetve Kő«Begi.

III. o«zté!y 
Északi-csoport:

BAC—JIKSE 6:0 (4:0). — Vízművek— 
Fodrászok 4:1 <Z:1).

Keleti csoport
BLK-BESC 1:1 (•:•). -  BV8C-III.

kér. Árpád SE 3:1 1*:*). — Hangár!*— 
NSC f:» 11 A). _  KTK—SzAC 4:2 (1:1). -  
PTSC n —Hálókocsi II lit Oh*).

Déli csoport:
Siketek—HE AC 1:1 11:*). — Gyímró- 

OSOS l;t <*:#). -  VKSE-NJTC 2:* (1:1), 
-  SzTE-KAFC 4:4 (4:2).
TARTALÉK CSAPATOK BAJNOKSÁGA

I. osztály 
Déli csoport

On. MOVE—Kelenföld $:! (2:0). — OTK 
II-BEAO 11 1:3 (3:3). -  FSC—33 FC 2:1

(1:0). -  BMTE II—UFC XI 5:1 (5:1). — 
GSÉ—Magyar Posztó 1:0 (0:*).

Északi csoport 
Főv. TKör—KTK 2:2 (2:2). — AVoSC 

CMSE 1:0 (0:0). — VI. kér. SC—URAK 
3:2 (1:1). *

Keleti csoport
KSC II—FVSK II 4rf) (1:8). — Klstezt 

FTC 3:3 (3:1). — SAU 1I-KSSE II 5:2 
(3:0). — DTE—HAC 5:2 (3:9).

WSC—SzHTC 1*:2 (1:0). — WMTK— 
SzFC 4:3 (1:2).

II. osztály 
Keleti csoport

KEAC II— KTSE II. 10:1 (2:1). -  
BSzKRT—WSC 1:1 (3:1). — Törekvő 
III.—Ganz 7:1 (3:0). — RTK—YAC 4:0 
(1:0) .

Déli csoport
BAS—BSC 6:4 (3:3). — P. Juta—KaTa 

pos 4:0 (3:0). — FSE II.—Szondi IL
3:2 (1:0). — ETC II.—Gamma SzSF. II. 
3:3 (3:1). — LoFC—NJTC 7:1 (2:1). 

Északi csoport 
PMTK—Uránia 3:1 (1:*). — REST-TLK 

3:2 (2:0). — UTSE—D. Magyarság 3:3
(2:8). — PSC—Fodrász 7:8 (félbeszakadI). 
— MFTR—M. Turul 4:1 (1:0).

III. osztály 
Észak) csoport:

P. Remény—PATE II 4:2 (2:1). -  SASC 
-ZA C  8:0 (5:8).

Dél! csoport:
Függetlenség—OSOS 8:1 (4:1). — RBFC 

—Kelenvölgy 5:1 (3:0). — KAOE 1T-Si- 
kcíek II 14:* (6:8). -  A Spárta—WMTK 
mérkőzés elmaradt. —• VKSE—Ganz 6:2

MOVE-bajnokság
RAkosllget—Peslszenilmre 3:2 (3:1). Rí-

kosligct. Vezette: Barcs., Gólffivő: Domb
óvári I, Doniibóvéri II és Gyiinki, illetve 
línszlcr és Pnntocsik.

Szentendre—Törökbálint 3:2 (1:0). Tö- 
líikbálint. Vezette: Pintér. Góliövő: Lé- 
tinrl, KraúUk én Dotunányi, jl], Tóth. 
Liiidwiig és Kócatán.

M idatétény—Pomáz 2:1 (1:1), Félbesza
kadt. Buda lé tény. Vezette: Hegyi. A II. 
félidő 10. percében levonult a Pomáz. 
Góllövő: Megyeri éo Bombics, illetve 
Knvnsn viik.

VHT. kér. SEBPC  5:1 (3 A). Bécsi-út. 
VeaeMe: Beurezky. Golliivő: Gáz (2). Bo
kor (2) és Vasa iH. Szilágyi .

BTSE—KZsTE 1:8 (9:8). Kvnssay-ót.
Vezette: Borecxy. Góllövö: Tausz.

BTSE II. KKsTF, 11. 1 (l*|), Kras-
my-út. Veszette: Voürczigmamn. Góliövő: 
Katona.

ESzS^-Tnrán g *  f.t (1:8). U.ipeet. 
Attila-n. Vezette: Karácsony. Góllövö:
Hódul es Pompor, iH. Stroka (2) 

KAFC-ET.SC 7:1 (2:1). Rékisszent- 
mihály. Vezette: Tubicsák. Góllövö: To- 
rosi (4). Dobrovics (2) és Gajdo3, ill. Bohbva.

Budakalász—.Rákoshegy 4:2 (2 :2).
Budakalász Vezette: Bukó. Góliövő:
Holli (2) és Alex (2), illetve Márta és Márka*.

viasza. GóMörőí Paulovityt és Mátrai II» 
illetve Reibl. Jó: az RTF. közvetlen
v-t-dclmo és Mátrai, illetve Fala, Kajcsos 
és Zic l̂er.

BRSC—Rajai TISE 7:1 (3:0)
Ti tikos falva. Vezette: Márton.

BRSC: Ru/.icska — Drunner, Ozumpft
— Szabó, Hochatein I. Hochateiu II — 
Krausz, G ár dós, Bach mami, Gaá\ Karéi.

Baja: Zengő II — Kassai, Lehel —* 
Harmat, Iludas, Sólymos — Szó kóla i» 
Tarján, Matos, Rudi I. Rádi II.

A jó formában lévő hazai csapat köny- 
nyen i ntézte el vidéki é len felét. Knu>* 
nősen n támadósor vo.t elemében. Bach 
mamit a játékvezető a mérkőzés véffén 
kiállította. Góllövő: Gaá1 (4). Bach manó 
(2) és Karell. i’letv í Matos. Jói Gaál (a 
mezőny legjobbja), Hochstein I és H, ill* 
Sólymos.
Törekvés II—Nagrymányolii SE 4:1 (2:1)
Nagymányok. 500 néző. Vezette: Firányi- 

Törekvés I I : Kotróba — Breborics,
Nagy II — Nagy I, Boné. Horváth — 
Sirály, Virág", Varga. Dnllos, Dóri NS3R 
Bessenyei —- Baumgartner, ICákonyi — 
Kövesdi. Csordás. Leopold — Nyers, 
Kizi. Pálfy, Orosz II, Bonfig.

Végig erösiramú, szép mérközéseT*' 
megérdemelten győzött a Törekvés. 
A gólhelyzetek alapján a hazai csapat is 
rúghatott volna egy-két gólt. Góllövő: 
Dalios (2), Sirály, Dóri, ietve Orosz II 
(11-esbőb

GSE—r\SK 3:2 (3:1).
Pécs. ÍÖOO néző. Vezette: Dómján. 

GSE: Fürdős — Németh, Csurgó —-* 
Bubrik, Gecsei II., Mezei — Reményi. 
Hajdú, Csöpü. Gecsei I., Mészáros. — 
PVSIv: Pozsgai II. — Pozsgai I., Tur- 
mann — Kőfalvi, Ónodi, Andrási — Sós, 
Lendvai, Bérces. Horváth, Sisák.

Szerencsés győzelem. A 9. percben 
Lendvai a honi csapatnak szerzi meg á 
vezetést. 0:3. A 13. percben Gecsei 1. 
egyenlít. 1:1. A 14. percben Onődi fej
jel ad haza és a szépen ívelő labda a 
kapus felett a hálóba esik. 2:1. 39.
percben Ónodi ismét öngólt vét. Ezúttal 
bomba-haladása a balkapufa mellett 
száll a hálóba. 3:1. Szünet, után a PVSK 
ostromol, de csak szépíteni tud — Bér
ces révén. J3: Fürdőé, Németh és
Cr.öpü, ill. Pozsgai II., Bérezés és Hor
váth.

NYUGATI CSOPORT
firsekujvári SE—Álba Begia 9:1 (1:1).

Érsekújvár. 1000 néző. Vezette: Sramm, 
ÉSE: Bnh őre k — Gyurik, Néder —* 

Pólyák, Takács, Herdiczky — Klamár, 
Csapó, Pintér, Reiner, Kovács. Álba 
Regia: Mák — Varga, Kis — Riffai, 
Várnai. Végh — Sándor, Zinkelbach, 
Van csík. Szekeres. Jámbor.

Fölényes, biztos győzelem. A vendég- 
csr.pat csak az első negyedórában volt 
ellenfél. Sikerült is a vezetést meg
szerezniük Jámbor révén, innen az ÉSE 
fölénybe került.

Góllövői: Klamár (4). Csapó (2\ Pin
tér. Kovao* és Herdiczky (11-esből) Jó: 
Takács. Klamár, Csapó, illetve Mák,
Jámbor.

Cs. MOVE—Tatabányai SC 3:2 (1:2)
Csepel. Vezette: Ujváry A.

Cs. MOVE:  Oláh — Kárpáti, Keszthelyi
— Horváth I. Sarfeadi. Rákos II — Mát
rai, Hevesi, Horváth II, Varga, Gáti.

TSC• Vojcsek — Nagy, Libáig — Szrbo. 
Dolina, Pallagh —- Ben dórik, Takács, Né- 
moth. Gergely, Jancsák.Változatos iramú mérkőzés, igazságos 
eredmény. A tatabányaiak Németh és 
Penderik góljával már 0:2-re vezetnek. 
Hevesinek szünet előtt azonban még si
kerül gólt lőnie. 1:2. Szünet után a Ta
tabánya visszaesik és Horváth II. két 
gólja meghozza a csepeliek győzelmét. 
Jó: Rákosi II.. Mátray, Horváth II. és 
Gáti, ill. Libnig, Penderik és Németh.

ITE—Csillaghegy 6:1 (5:1) 
Csillaghegy. Vehette: Endrődi.

UTE:  Aknavölgyi — Fekete II. Dót-
mos — Nagymarosi, Miese'haéh. Schön- 
berger — Németh, Pálya, Schubert, Ju- 
nász. Jobbágy.

Csillaghegy: Brenner ~  László, Ágostod
— Gyuriin III. Kágel, Kudich — Szkíar, 
Kondás II, Fortvingol, Frölich, Mészár.

Az UTE az első félidőben nagy fö
lényben éri el fóljait. Szünet után a 
Csillaghegy is nagy igyekezettel ját
szik, de az eredményen nem tudnak vál
toztatni. Góllövő: Schubert (4). Németh 
és Juhász, ill. Fiöhlich. Jó: Schubert, 
Schönberger é? Dormos, ill. Kágel, 
Ágoston és Kondás II.

Szentlő?4*nc—Budakalász 6:2 (4:1).
Keglevich.u. Vezette: Lukász. 

Szcntlorinc: Schorr — Kovács II, MayeT
— Vizkelcti, Haraszti, Kovács III — Szár 
bados. Fukar, Deák, Koterba, Nagy.

Budakalász: Ferencci — Arzenovics*
Kirez — Tóth. Gzanki, Lencsés I — Bácsi, 
Lencsés II. Amri. iíalai. Spie’inaun. , 

Rendkívül gyors, kiegyensúlyozott já
ték folyt a két félidőben. A SzAC a nagy 
győzelmét Deák nagyszerű iátékának kö
szönheti, aki mind a hat gólt rúgta. Gól
lövö: Deák (6b ill. Kirez és Zalai. Jó: 
Deák, Fukár és Haraszti, illetve Kirez, 
Zalai és Amri.

Dorogi AC—Hungária 4:3 (0:1)
Dorog. 3200 né*ő. Vezette: Lelner.

DAC: Budavári — Túrái» Vázsonyi -J-  
Csöbönyei, PFlnger, Antal — Lambert« 
Dunai, Pröhászka, Pásztói. Klaus .̂ — 
Hungária: Újfaluéi — Tóth, Sasvári I*.
— Dolr/.sál. Eigner, Wil-iig — Szabó,
Guyyerás, Kbí'-ariw Hormetz. Na így.

Mind :i két félidőben a honi csapat vantt 
fölényben és megórdonTe-lton győi. Már 
4:1-re vcfzctctt a honi csapat. Gó’ilövŐ: 
Pásizlói (2), Prohásaka, Csöbötiyei. illetv® 
Notgy (2b Tarai (öngól). Jó: Pflturcr, 
Dunai. Prohásckft, Pásztói, illetvie Ujfa' 
luei, AVillig, Nagy.

KFC—Pápai FSC 6:0
Komárom. 1000 néző. Vezette: Perlinger.

KVC: Kohárji — Simon, Lehoczky —* . 
Homoki, Kányái, Fehér — Varga. Ne- 
héz. Retkes. Tóíh I. Dombi. ~ PPSCA 
Tóth — Hoffmann, Szakács — LimpcrgoJ*. : 
Tomenga. Doniján — Antalescu, Boílib 
LÖhl. Osbóth, ívűre*/.

A jó pápai csatársor és n jó komáronú 
védelem harca volt a mérkőzés. Jó: K<J* 
héri, Simon. Lehoczky óis Nehéz, iM* 
Limpcrgcr, Antalescu és Lobi.

ÉSZAKI CÖOFORT
Kárpát-csoport 

ünirrárl AC—V. Tuaral 4:0 
Várpalánka. Vezette: Thomas dr,

Végig szép, kiegyensúlyozott játék 
folyt. Az UAC biztosan győzött. Góliövő: 
Krizs (2), Gantner és Gacsár,

NyKISE—NyTVE 1:1 (0:A).
Nyíregyháza. 1000 néző. Vezette: Juhá»* 

Attila dr.
Ny KIS E: Î aczkovszky — Balogh, 

bal — Demeter, Csórni. Urai — Sajmlk, 
Neumann, Tóth, Ilcsik, IWkány.


