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A  német csapat bom baform ában játszott
A  játék első negyedében a magyar csapat ellen tu
dott állni a nagy iramot diktáló német csapatnak
A  németek a auf« percben érték esíte tt tizen-
egyessel törték  meg a m ieink ellenállását
Csatársorunk a várakozásnak m egfelelően  
gyengén játszott, védelmünk m eglepetésre  
nem birt a p o m p á s  n é m e t  tám adósorral

Góllövők: Jones (11-esből), Walter, Kobierski, Schön, Schön
K ö l n ,  6 5 . 0 0 0  n é z ő .  V e z e t t e :  E s c a r t i n  ( s p a n y o l )

M áslvrr b izon y  nem, íg y  szo k tu n k  
tudósítást csinálni külföldön  le já t
s z o tt  v á lo g a to tt m érk ő zésrő l, ah o
gya n  m ost csiná ljak . H an gosan  be
szélő  k észü lékü n kn él, a m ely en  át
10— ÍZ m unkatársunk s z o k ta  hall
ga tn i a  kü lföldre k ikü ldött m u n ka 
társunk, B ókái M attan ovich  B éla  te 

FUTBALL
felszerelés nagy választékban

MAURER I.
szaközletében, T é r é s - k ő r ú t  4 .  s * «

le fon je len tésé t, ezú tta l is o t t  ü lt 
10— 12 em ber és izg a to tta n  v á rtu k , 
h ogy  K öln be kü ldött m u n ka társun k  
je len tk ez z é k  a  vonal m ásik  v ég én . 
V ártu nk , vártu n k, de hiába. A  m ai 
rendkívüli k örü lm én yek  m eg a k a d á 
lyoztá k , h og y  N ém etorszá g b a  k ikü l
d ött m unkatársunk te le fo n je len té s e  
alapján ad junk tudósítást a  kölni 
hém et-m -agyarról. E g y e lő r e , a  dél-
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ütánf órákban  nem  teh etü n k  m á st, 
m int, h ogy  m eg ism éte ljü k  a z t, am it 
a rádió k ö z v e t íte t t  és  o lva só in k  elé  
az t a k ép e t v e títsü k , am ely  a rádió  
k ö zv e títése  rév én  k ialakult ben nü nk  
a n ém et-m a g ya r  m érk ő zésrő l. E, 
bizony nem  olyan  tudósítás, m in t az 
szok o tt lenni, am ikor 100— 120 per-
c®n át is többszöri m eg sza k ítá ssa l  
te le fo n b esz é lg e tés t fo ly ta tu n k  sa já t  
kikü ldött m unkatársunkkal és  a z  ö 
Jelentése alapján szám olu nk  b e  a 
m érkőzésről.

A  rádiótudósításhoz m indenesetre  
h ozzá fű zü nk  n éhány m e g jeg y zés t ,  
am ely  a k ö zv e t íté s  alatt ön kén tele 
nül is eszü n k b e ju to tt  vasárnapi be
h arangozó cikkü n kből, am elyben  
rész le tesen  k ife jte ttü k  aggodalm ain 
kat és  rá m u tattu n k  ■ a m a gya r csa 

pa t g y e n g e  pon tja ira . S ajnos, a va
sárnapi beh aran gozónkba n  jó  jósn a k  
bizon yultu nk . M eg éres tü k  a m a gyar  
csa p a t v e r e s é g é t , habár ilyen  ará
n yú  v e r e s é g r e  —  vallju k  be  —  mi 
sem  szám ítha ttu nk .

így látta a magyar rádió előadója
(A magyar rádió részéről Pluhár Ist

ván közvetítette a mérkőzést. A  követ
kezőket mondotta:)

Németország ladbarúgó csapata 
3:0-ás vezetésre tett szert ezen a 
gyönyörű zöldgyepes pályán az I. 
félidőben. A gyönyörű szép játékte
ret 65.000 néző üli körül és

a hatalmas nézőtér szélén lévő
fákra is jutott egy sereg apró 

gyerek,
akik szintén meg akarják nézni ezt 
a mérkőzést.

A spanyol E sca rtin  vezette ki a 
két csapatot. Mögötte jöttek a ma
gyar fiúk meggypiros ingben, fehér 
nadrágban, azután a hazai német 
csapat fekete nadrágban, fehér ing
ben. Felhangzik a magyar himnusz 
után a német himnusz, csak úgy 
zúg az egész nézőtér, 65.000 ember 
tele szívből énekelte a himnuszt.

Félelmetes volt hallgatni
65.000 énekét, azután a felhangzó 
biztatásokat és megremeg a szí
vünk, amikor arra gondolunk, hogy 
ez a hatalmas tömeg az egész mér
kőzés alatt szurkolni fog a mieink 
ellen és a német csapat mellett. 
Vaiion bírják-e majd fiaink ezt ide
gekkel ?

A játékvezető sípjelére a két csa
patkapitány — L á zá r és Janes —  
odamegy sorsolni.

Lázárnak kedvez a szerencse, ő
választja az enyhe széltől tá

mogatót oldalt.
Ez a szél azonban nem sokat szá
mít, inkább csak szellőnek nevez
hető. Nemigen jelent nekünk előnyt, 
hátrányt sem a németeknek. Aho
gyan fiaiank rugdalóznak a játék 
előtt, látjuk, hogy, a pálya m eg leh e
tősen  síkos. A fiuk csuszkáinak 
rajta.

Feláll a két csapat:

Bombasikert arat a legjobb magyar versenyütő
F A I R P L A Y  1941

D ö r n e r  S p o r t
1 hiekorybetétes 

patafanyeltt
K i z á r ó l a g ;

Németország:
K lod t -— Janes, M iller  ■— K u p fer , 

R hode, K itz in g er  —  H alinreiter, 
H ahnem ann, W a lter , Schön, K o 
bierski.

Magyarország:
C sikós  —  K orá n yi, K is p é te r  —  

Sárosi I I I , P o lg á r , L á zá r  —  K in cses, 
Z sen gellér ,  F ű zi, B odola, G yetva i.

Németország kezdi a játékot és
azonnal támadásba lendül a né

met csatársor.
Csikósnak kétszer is öklöznie kell 

a német csatárok lövéseit. A 6. 
percben indítja a magyar csapat az 
első támadását. Gyetvai elé kerül a 
labda, lövésébe azonban Rhode be-

K r i s z t l n a - k ö r ú t  73. Te lefo n : 15-66-22.

lelép. Az ő lábáról kapu mellé pat
tan a labda. Gyetvai Irányítja be 
szögletet, a német védőjátékosok 
azonban messze kirúgják a labdát 
a mezőnybe.

(Ú g y  lá tsz ik  —  állapítjuk  m eg  a 
rádiót h a llga tva  — , m ég  m indig  
nem  tu d já k " a m a gyar csa tá rok  
sz ö g le te t  hasznosítani. H iá n yzik  tá - 
e la d ósoru n k b ól a lev eg ő b e  jó l f e l 
m en ő , f e j e l ő  csatár. P e d ig , a m agas  
n ém et v éd ő k k e l  szem ben  ilyenre

le tt volna szü k ség .)
A  8. percben Polgár hazafejel 
egy labdát. Majdnem gól lett 

belőle.
Csikós éppen csak, hogy kapu 

mellé tudta tolni. A  németek szög
letét elhárítják. Lázár Indít most 
támadást, de a labda visszakerül 
Sárosi Bélához. Sárosi összecsap 
Kobierskivel. Szabadrúgást ítél elle
nünk a játékvezető a 16-os tájáról. 
Igen kellemetlen pillanatok követ
keznek kapunk előtt, de Csikóst 
lökik és ezért mi jutunk szabadrú
gáshoz.

(A  n ém et csa tá rsor  sok k a l tö b b e t  
tám ad, a  m i csa tára in k  m intha nem  
tudnák tartan i a labdát.)

Walter ugrik ki, majd Kobierski 
kapásból kapu mellé küldi a lab
dát.

A  13. percben ismét Walter sik
lik el Polgár mellett. Olyan ez a 
kistermetű német csatár, mintha 

higanyból lenne.
Szerencsére most nincs baj., Be tu
dunk avatkozni a támadásba. A  14. 
percben Kincses lefut, a 16-oson be
lül jó helyzetben is van, de

Miller felvágja. Ezért bizony
11-es járna,

de Escartin sípja néma maradt. A 
15. percben Kincses újra elfut, át
vágja a labdát Gyetvainak, a szélső 
élesen közelről kapura lö, de Kup
fer és Klodt ügyesen — közös erő
vel — menti a helyzetet.

(E j-e j ,  puha csa tára in k  seh o g y a n  
sem  bírnak ez ek k e l a k em én y  n ém et  
v éd ők k el!  •—  je g y z i  m eg  s z e r k e s z tő 
ségü n k  eg y ik  ta g ja .)

Néhány erőtlen támadást vezet 
most a magyar csapat, de a 17. 
percben már Hahnemann ugrik ki 
és Kispéter és Lázár között elhúzva 
kapura tör. Igen jó helyzetbe kerül, 
de lövéséből nem lesz gól. A  20. 
percben Hahnemann elszalad védel
münktől, Csikósnak kell kijönnie a 
kapuból. Hahnemann még Csikóst 
is kicselezi. Korányi próbál beavat
kozni, de már ez sem sikerül.

Hahnemann gurított labdáját a
kapuba befutó Kispéter a kapu

ból vágja ki.
(N a gyon  kapkodhat a v éd elm ü n k !  

— hangzik a megállapítás a vasár
napi „beharangozó" cikkünket irt 
munkatársunk, szájából.)

A 23. percben mi támadunk, Mil
ler veszélyes szerelése miatt Sárosi 
Béla 30 méterről szabadrúgást rúg
hat. Ez azonban messze elkerüli a 
kaput.

A  24. percben Walter ugrik ki.
G áncsolják . O tt van  P olgá r, K isp é
ter . C sikós kirohan, rá esik  a csa 
tárra.

A  játékvezető 11-est ítél. Ebből
bombázza be .Janes a németek 

első gólját. 1 :0.
( H a gyom á n yos m a gya r balszeren 

cse . B ezz eg  K in cses  e lvá g á sá ért n em  
ítélt a já ték v e z e tő  11 -est.)

Kezdés után Fűzi lesre fut. Majd

M

8 1  é v e  k ö s z ö n t j ü k  a  t a v a s z t

IC O ZM A K á r o l y

Kalappal™'™3,,

MIN OK 1941''
a tenisziitök legjobbja, iorealemba liotz*:

STRAUB SPORT
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lstváu-u ld. jBálvány-u, sarokJ 

Telefon: 1-Si 12-62.

a másik oldalon megint Walter ug
rik ki. Csikós kifut, a német közép
csatár az üres kapura lövi a labdát.

Szerencsére Polgár befut és a 
vonalról ment.

A  n ém etek  techn ikásabbak , állan
dóan becsa p já k  a m ieinket. Labda- 
k ezelésü k  sim ább , fr is seb b ek -és  m oz
g ék on ya b b a k . Pompás ö tle tek k e l  
fű szerez ik  já ték u k a t  (— emeli fel a 
hangját Pluhár.)

A 28. percben a német jobbszárny 
viszi a labdát.

Hanreiter és Hahnemann helyet

A J O  MINŐSEGEK ARÜHAZA

-
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Beérkezési katári.üu: április 12, 12 óra 
Ki (névszerint, vagy a Ferencváros 
középcsalára, az Austria balezélsöjc, 
stb.) rúgja as-, első gólt a Ferenc

város— A us'.ria mérkőzésen 1

Ferencv.—Austrifl. vége.

Ferencv.-Anstri-a, I. f. «..........
Ferencv,—Vienua, vége.
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mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.
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Bp. smatAT I. A)—Szentes 

Bp. amatőr B>—Cegléd

Névi ... .  

Lakhelyi

Utoa: ............................................
A beküldő alávet) magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan Í0 filléres 
bélyeget kell mellékein!. Aki hefeit- 
feint ötnél több szelvényt küld kö
teles Ide keresztet (csillagot) tenni:

csóréi és Hahnemann a szélről 
adja he a labdát. Hanreiter át
lépi és a kaputól mintegy 12 mé
ternyire helyezkedő Walter a  
jobb alsó sarokba vágja a lab

dát. 2:0.
(Nem hiába aggódtunk amiatt, 

hogy a rovass, ötletes bécsi csata 
ro-k megoldhatatlan feladat elé fog 
ják állítani az újonc Kispétert, Bi
zonyára nagyon becsapták most is.)

Nyomasztó a német fölény. A  31 
percben Csikós nagy vetődéssel 
szögletre védi Wa.lter labdáját. A 
32. percben Gyetvai lesre fut. A 
magyar támadás során a német vé

Teniszfelszerelés
legelőnyösebben

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

dők Sárositól is elveszik a labdát, 
pedig ő már csak tud bánni a lab
dával! Dohát bizony a Béla cselez
getett és ezt a kitűnő németekkel 
szemben nem lehet csinálni.

(Pluhár hangjában szemrehányás 
van!)

A 33. percben Bodola mellé lő. A 
34. percben ismét a német jobb
szárny támad.

Hanreiter laposan adja a labdát 
Hahnemannak, Hahnemann át
lépi, Sebőn előtt elcsúszik a 
labda és Kobierski elé kerül, aki 
ráfut, lő, Csikós ráhasal ugyan, 
de a két keze közt a csúszós, 
síkos labda becsúszik a hálóba.

3:0.
(T7gy látszik, Csikós is igazolja

E L S Ő R E N D Ű

futballfef szerelések
Beringsr Isiván

Használt íutballfelszereléssk vétele és 
eladása V!Ü.f J ósse í-k öru i 4 4 .

(JÓMBf-n. sarok) Telefon : liÉt-100.

vasárnap írt beharangozőnkat, 
amelyben megírtuk, hogy Csikós az 
utóbbi időben nem játszott olyan 
nagy formában, mint az olasz-ma
gyar idején.)

A következő német támadásnál
Korányi megint csak Csikós 
mögött tudja a vonalról kifejelni 

a labdát;
A másik oldalon Klodi védi Bodola, 
majd Zsengellér lövését a 38. perc
ben. A néniét csatárok úgy játsza
nak a mieinkkel, mint macska az 
egérrel. A 45. percben Zscngéllért a 
16-os előtt szabálytalanul akadá-

mérték szerint la.
HARISNYA. 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABÁT

f i  í  y c ( Í A  Vili., Barots-ntea 8#. 
n A A 3 U  íelelon: 14 0 -4 0 0

lyozzák, a szabadrúgást Sáros* lövi 
kapu mellé.

Nagyon megérdemelte a német 
csapat a háromgólos vezetést.

Az első negyedórában hallatlan ira
mot kényszerített a magyar csapat
ra. Ezzel mintha kifárasztotta volna 
fiainkat. A németek erőnléte jobb. 
Egyszerűbb, de jól bevált taktikai 
húzásokkal dolgoztak a németek — 
(állapítja meg Pluhár).

A  szünetben
a katonazenekar indulókkal szóra
koztatja a közönséget. (Pluhár meg
állapítja, hogy

a pálya 70 méter széles, bőven 
van hely arra, hogy a szélsőket 

futtassák.
A mieinknek szokatlan ez a széles 
pálya, a németek viszont annál job
ban ki tudják használni az előnyét.) 
Nagy tapsvihar közben vonul ki a 
két csapat a II. félidőre. A közön
ség köréből autódudák hangja is 
hallatszik. Ilyennel is szórakoznak a 
német szurkolók túláradó örömük
ben afölött, hogy 3:0-ra vezet a né
met válogatott.

A  kezdés előtt
behoznak a játéktérre egy labdát. 
Zsengellér és Csikós nézegeti, földre 
dobja. Odamegy Escartin is, ő is 
nézi a labdát, majd viszi kifelé a 
labdát Herbergerhez, a német biro
dalmi edzőhöz. Úgy látszik a játék
vezető sem találja szabályosnak a 
labdát. Uj labdáért mennek az öltö
zőbe. Hát hiszen nem is lehet jó az 
labda, amely már háromszor került 
be a mi hálónkba és egyszer sem a 
németekébe (— tréfálkozik Pluhár 
hangja.) Két új labdát hoznak, de 
Herberger az egyiket visszaküldi, a 
másikat beviszi a pályára. Ez sem 
tetszik a magyar fiuknak, de a já
tékvezető ezt már elfogadja és így 
ezzel kell játszaniok.

Fűzi indítja el a labdát. Odaadja 
Zsengellérnek. Zsengellér Sárosi Bé
lának vágja, Béla visszajátszik 
Zsengellérhez.

Zsengellér Kincsest szökteti. Kin
cses visszajátszik az elörefutó Zsen- 
gallémek, ez kiugratja Füzlt, de 
Fűzi nem tud elmenni a nagy Rhode 
mellett.

Kicsi ez a Fűzi, képtelen Rhode 
elől elhalászni a labdát.

Rhodetól a labda egész Korányiig 
jut előre, majd Sárosihoz kerül és 
Klodt elcsípi. Most Schönnél van a 
labda, összejátszik Walterrel, ez 
rohan előre, a kapura, majd vissza
játszik Schönnek. Schön átadja a 
labdát Kobierskinek, de

Sárosi Béla az utolsó pillanat
ban elcsípi a labdát.

Most Lázár átszalad egészen a túlsó 
oldalra segíteni Sárosi Bélának. Ez 
bizony nem egyszer megtörtént az 
első félidőben is, amikor Lázár szín 
tén kisegített a másik oldalon.

(Kapkodunk, kapkodunk... hol van 
a magyar csapat hadirendje?)

Most Bodoláé a labda, ott van a 
16-oson, de beadás szerű lövése a 
kapu mellé megy.

Klodt a  német közönség hó
rukk kiáltására mint parancs
szóra rúgja ki a labdát, majd

nem a félvonalra.
Walter csípd el és előle Polgár csak 
haza tud játszani Csikóshoz. Csikós 
kirúgása Zsengellérhez kerül. Zsen
gellér Sárosi Bélának adja hátra a 
labdát, Sárosi Füzit szökteti, de 
Fűzi nem tud elmenni Rhode mellett 
és a labda Janesé lesz.

(Sok a hátrafelé való passzolga
tás! Csatáraink — úgy látszik — 
nem akarnak meredeken kapura 
törni.)

Janes labdája Kobierskié, ő 
SchÖnt szökteti, de Korányi éppen 
idejében lép közbe az előrevágott 
labdára. A  labda az oldalvonalon 
kimegy, bedobás következik. A kö- 
zönség teljesen elhallgat, ha a ma
gyar csapat egy kicsit támadásban 
van. Walter átmegy Polgáron, átad 
Hahnemannak, Csikós azonban ki 
fut, felveszi a labdát és kirúgja 
Füzihez. Fűzi Zsengellérnek ad, 
majd visszakapja a labdát, amelyet 
Gyetvainak vág át.

Gyetvai ott áll a 16-osnál, de 
beadását az utolsó pillanatban 

Kupfer csípi el.
Gyetvainak egy pillanattal előbb 

kellett volna a labdát elrúgnia. 
Máris Hahnemannál a labda, átját
szik a baloldalra. Kitzinger adja 
tovább a labdát, de Sárosi Béla el
fogja és ö játszik előre.

Polgár csíp most el egy labdát és 
elörevezeti egészen a félvonalon 
túlra. Gyuszi, Gyuszi, vissza, vissza 
(— válik ijedtre Pluhár hangja — ) 
az ilyen előreszaladásból baj lehet.

(Úgy fest a dolog, hogy teljes a 
fejetlenség védelmünkben. Ha már 
Polgár, a megbízhatóság oszlopa is 
így elkalandozik a helyéröl...)

Schön hoz előre egy labdát, de 
lesre szalad. Szabadrúgás. Ez hozza 
a labdát Füzihez, aki azonban nem 
tud elfutni Rhode mellett.

A  németek jobbszámya csodá
latosan játszik.

M i az eredinétiij?
Miután teliberúgtam tíz plusz hat- 

lámprís rádiókészülékemet, a legna
gyobb kétségben vagyok az ered
mény felöl. Rádióm roncsai a földön 
hevernek. Egy drót bánatosan sis
tereg, a hangszóró elnémult, a lám
pák cserepei szerteszét hevernek,

Jelenleg hat nullra vezet a német 
csapat.

Mondom, gyötörnek a kétségek. 
Vájjon tudjuk-e tartani ars ered
ményt? Elöl biztos vágyók. A csa
tárok tartják az eredményt. Füzl- 
ben bízni lehet, Sőt az egész belső 
hármasban lehet bízni. Úgy látom, 
a szélsők is alkalmasak arra, hogy 
tartsák az erdeményt. Csupán Kis- 
péterben nem vagyok biztos. Félek, 
hogy Kispéter lesz a, fordulópont, 
még hozzá nehéz forduló pont.

Kíváncsi vagyok, hogy vájjon 
Króni felszabadító rúgásából milyen 
lövést tud megereszteni Schön?

Mondom, fekszem egy nyugágy
ban s miközben egy párnát mor
zsolnátok fogaim között, arra gon
dolok, hogy a német csapat nagy
szerű lendülete elég lesz-e a hete
dik gólhoz.

Emlékszem, az elején öngyilkos 
akartam lenni, amikor meghallot
tam, hogy három nullra vezetnek a 
németek. Most? Ha nem rúgnak 
hetet, akkor nincs is olyan nagy 
baj. Az is nagyon szép egy Gázgyár 
—Szolnok vegyestől, hogy csak egy 
féltucatot kap Kölnben, különösen 
akkor, amikor a könnyű labda szo
katlan volt a játékosainknak, akik 
nincsenek hozzászokva olyan könnyű

labdához, mint amilyennel játszot
tunk. Különben is széles a pálya és 
túlságosan hosszú, a fii pedig ned
ves. Száraz fiivön talán csak ötöt 
kaptunk volna.

Túl csúnya a menyasszony, Ilyen 
csúnya menyasszonyt még sosem lát 
tam. Mert ha kikaptunk mondjuk 
három nullra,, akkor az ember kije
lenti, hogy az volt a baj, hogy Bíró
nak a lábát vágták, Kiszelynek pe
dig a hónalját, középcsatárunk pe
dig nincs, nem, is volt, de úgy lát
szik nem is lesz a sifonérban. Be 
hat dugóra (én legalább is csak ha
tot hallottam), az ember nem tud 
szólni.

Bn megjegyzem, nem akartam 
hazulról elvinni, fogalmam sincs, 
miért gyömöszölnek be egy autóba 
s egy fehérköpenyes orvos miért be
szél velem szelíden, amikor a -sip- 
csontján meg akarom mutatni, ho
gyan kellett volna belőnie Gyetvai
nak azt a nagy helyzetet. Biztosan 
azt hiszik, hogy elment az eszem. 
Kérdéseket tettek föl, amire szé
pen, szabatosan elmondtam, hogy 
Fűzi remek középcsatár, nagy ru
tinja óriási érték, Kispéter pedig 
alacsonytermetü ugyan, de remekül 
és gyorsan fordul. Mire cellámba 
vezettek.

Azt mondják, hogy hét nullra 
kaptunk ki. Nem hiszem el. Bizto
san kaptunk egy tucatot. A. hetet 
csak azért mondják, hogy lecsilla
pítsanak.

B ök  M uki

Hahnemann elől Csikós az utolsó 
pillanatban fel tudja szedni a lab
dát. Kigurítja Polgárhoz, Polgártól 
Kupfer szerzi meg. Megint Csikós
nak kell védenie.

A 6. percben Kobierski bedobást 
végez. Walternek adja a labdát, ez 
egy csel után kivágja Kobierskihez. 
Kobierski visszajátszik Walterhez,

Walter most jobbra adja a lab
dát Hahnemann elő és az öreg
bécsi róka 8 méterről ezúttal 

sem hibáz. 4:0.
Csikós érintette a labdát, de az úgy 
ment be a kapuba, mint az ágyú
lövés. A német csatársor háromszor 
is hibázott a gól előtt — állapítja 
meg Pluhár, — ) de védelmünk még 
sem tudott idejében közbelépni.

(Vájjon hol lehetett ennél a tá
madásnál Korányi, Polgár és Lá
zár? — sóhajtunk fel a rádió mel
lett.)

A közönség közben derül, Zsen
gellérnek ugyanis nem tetszik a 
labda. Valóban könnyű a labda és 
igen furcsán pörög. Nodehát a né
met csapat is ezzel a labdával ját
szik (—- elmélkedik Pluhár Ist
ván. — ) A labdával valóban baj le
het és Escartin is belátja, mert

új labdát kér.
Hozzák is a harmadik labdát. 
Gyetvai szökik most jól meg. A 
labda azonban Janes lábáról pat
tan ki a vonalon. Escartin szögle
tet rendel el. Gyetvai rosszul küldi 
be. Walter viszi el a labdát. Át
adja Schönnek, ez odajátszik Ki- 
tzingernek, az néhány lépést előrc- 
megy és továbbadja Kobierskinek. 
A jól helyezkedő Korányi azonban 
szerel.

A következő támadást megint 
Kitzinger indítja el.

Átad Hahnemannak, ez Walterhez 
játszik. Walter érdekes, kifordított 
lábfej^ passzt küld Hanreiter elé.

Szerencsére lesállás is van a vilá
gon (jegyzi meg Pluhár). Most 
megint Hahnemannál van a labda, 
Lázártól vette el! — Gyula, Gyula, 
nem lehet ilyen öreg trükkökkel be- 
ugrasztani ezt a régi játékost! — 
korholja Pluhár a baífedezetet.)

Walter közben állandóan ügye
sen változtatja a helyét.

Gyetvai fut most le, headja a lab
dát Füzihez, de Fűzi lassú. Rhode 
hazajátszik előle. Ott van Klodt és 
kesztyűs kézzel veszi fél a labdát. 
Nagyon elegáns ez a német kapus. 
Kirúgás után Walter kapja a lab
dát, Polgárral harcol, de el tud 
menni Polgár mellett. Kobierski ve
zeti a németek támadását, átvágja 
a labdát Hahnemannak, Hahne- 
manntól Walterhez kerül, az lö Is, 
de Polgár ment.

Zsengellér és Sárosi Béla igyek
szik támadni, de Kobierski el

szedi tőlük a labdát.
Megint Walteré a labda, remekül 

változtatja a helyét, úgy, hogy a 
magyar védők sohasem tudnak ide
jében közbelépni.

(De miért nem változtatja, Walter
rel egyidőben polgár is a helyét ? — 
mérgelődünk a rádió mellett.)

Hanreiter Schönt szökteti, de Lá
zár szerel, elöreod Füstinek, Fűzi 
elől Rhode kirúgja a labdát. Lázár 
bedobása után Bodoláé a labda,

Kupfer azonban szereli Bodolát.
Hahnemann szalad a magyar ka
pura. Sárosi Béla hazaadja a lab
dát Csikósnak.

Csikós kirúgása Füzihez kerül, de 
Janes megszerzi a labdát és máris 
újabb német támadást vezet Hahne
mann. összejátszik Walterrel, ez 
Kobierskit szökteti. Kobierski már 
ott vem a 16-oson, de a keresztező 
Kispéter szabálytalanul szerel és a 
játékvezető a 16-os vonalról ítél 
szabadrúgást ellenünk.. Sorfalat 
állnak a magyar játékosok.

Kupfer fut neki a labdának és 
lövése Csikós kezéről a kapu fölé 

pattan.
Csikós jól ugrik bele a labdába, ame
lyet Kupfer a sorfal fölött nagy
szerűen, bombaerősen irányított a 
kapura a második félidő 14. percé
ben. Hanreiter rúgja a szögletet. 
Lázár messze előre vágja a labdát 
Zsengellérnek. Tőle azonban a né
met védőjátékosok elszedik a lab
dát.

(Nem hiába féltünk a puha Zsen- 
gellértől!)

Zsengellér utánanyúl Schönnek, a 
játékvezető Szabadrúgást ítél elle
nünk. A nézőtéren füttyök hangza
nak fel, mert rövid Időn belül ez 
már a második magyar gáncs. Nincs 
iram.

Az első félidőben a németek ha
talmas iramot diktáltak, de most 

már ők is alábbhagytak.
A magyar kapu előtt Korányi part
dobása hoz Izgalmat. Csikóshoz dobja 
be a labdát, aki elöl Walter majd
nem elfejeli.

A 17. percben Hanreiter rúg 
szögletet. A magas Kispéter elfejeli 
a labdát, de szerencsétlenül a hát
rább álló Schön elé,

Schön háttal áll a kapunak, ha- 
nyattvágja magát és úgy lövi 
a ladbát a bal felső sarokba 

5:0.
Csikóst, meglepte a váratlan lövés, 
ebből a helyeztböl nem számított rá. 
Egy perccel később Hanreiter fut 
el és lövését Csikós csak vetődve 
tudja védeni.

Ellentámadással próbálkozunk: 
Kispéter Korányihoz játszik, az elő
revágja Zsengellérnek, de a jobb- 
összekötő lövését a német kapus 
könnyen felszedi. Miller partot dob, 
Schönhöz kerül a labda.

Schön szökteti Hanreitert, ez a 
középre befutó Hahnemannt. 
Hahnemann fut, Csikós elébe
jön, de mellette Hahnemann a 

gólba vágja a labdát. 6:0.
A lapos lövés a jobb alsó sarokba a 
kapufa mellett surrant a hálóba, Ez 
a 22. percben volt.

(Vájjon hol volt megint Hahne
mann és Schön őrzője?)

Hahnemann teljesen fedezetlep volt 
(— állapítja meg Pluhár, majd 
emelt hangon így szól:) ilyent nem 
lehet csinálni ezzel a nagyszerű né
met csatárral!

A 23. percben Walter kiugrik, de 
lövésébe Kispéter beleteszi a lá
bát és így szöglet lesz belőle, 

nem pedig gól.

8 .
Beérkezési halúrMlő: április 12, 13 óra 
Ki tuévszerini, vagy a Ferencváros 
kiizépcsalára, az Austria baWssélsője, 
stb.) rúgja a7, első góll a F&rene- 

v a rois—A usiria mérkőzésen ?

Ferencv.—Austrís, vége.

Ferencv.—Austria. T. f. e.

| Fercncv.—Vionna, vége.

Ferencv.—Vienna, I. f. e.

WMFC—Austria. vége.

WMFC—Austria. I . f. e.

WMFC—V terma, vége.

WMFC—Vienna, I. f. ©................
| Főt verseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 

| számításba, egyébként, csak holtver
senyt dönt el,
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Név:

Lakhely:

Utca:
A beküldő aláveti magát 9 feltételek 
nek Minden szel vén víiez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
tjMvouei kell mellékelni. Aki heten* 
kint ötnél több szelvényt küld kö

teles ide keresztet (csillagot) tenni:

Nem sokkal később Kitzinger be
dobása Sárosi lábáról pattan le. 
Walter elöl Polgár ment. Majd Sá
rosi Kincsesnek ad, de a szélső nincs 
a helyén. Olyan régen nem kapott 
már labdát, hogy egészen elunta 
magát a jobbszélen.

(Pedig a csatársorunkban tényleg 
a két szélsőnktől vártunk valamit. 
Dekát ha unatkozni voltak kényte
lenek szegények, akkor hiába!)

Most Schön szerzi meg a labdát. 
Odajátszik Hanreiternek, de a kapu 
előtt száll el a labda. Kobierski 
szerzi meg, beszalad egészen a kö
zépre és

Korányi Kobierski elől Csikós
hoz gurítja a labdát,

Kirúgás után Kupferhez kerül a 
labda, ö Hanreiternek ad, ez Wal
terrel játszik össze.

A  visszakapott labdát Hanreiter 
Csikós kapujába viszi. Hanreiter 
azonban lesen volt, a játékvezető 
már régebben fújt is és így a 

gól érvénytelen.
Lázár szökteti Cyetvait, aki jól 

fut el, de beadása Rhode karján cl

MECCSLABDA
1. A. elírom- és tcliénbörböl

StartSportházban
Budapest, II., Fíí-utca HP.

akad, a játékvezető rálött labdának 
minősíti és így nincs 11-es. Lázár 
szerzi meg a labdát, odajátszik Bo- 
dolának. Bodola Zsengellérhez, 
Zsengellér Kincseshez továbbítja. 
Kincses fut vele néhány lépést.

Visszaadja Zsengellérnek, az S 
lövése azonban a kapu fölé 

megy.
A közönség tapsol: Hiszen ezen a
mérkőzésen az: is ritka látvány

FUTBALL-SZMÍlZlEí
(BEBINGF.R) 
Gamma Ft)

¥111., l ó z s e b k ö r ú t  3 0 —3 2 . sz . 
Telefon : H 3«35 -B 2„ Rákóozi-tór sarok.

BERETVÁS
volt, ha csatáraink a német kapura 
lőttek.

(Bizony, elkelt volna a magyar 
belsöhármasban néhány Kissely- 
szerü, minden helyzetből lövő csatár 
— sóhajtunk fel.)

Miller hozza fel a labdát, Schön
nek adja, de Sárosi elveszi tőle, Fü
zének adja, ez Gyetvainak, Gyetvai 
a 16-os tájáról lö, mellé. A kapus 
vetődött és úgy látszik, hogy érin
tette is a labdát, mert á  játékvezető 
szögletet ítél.

A szögletet Gyetvai rúgja, Sá
rosi a 16-osról lő, a labda em
berben elakad, azntáu Kupfer 

kivágja.
Kitzinger fut most előre, Polgár 
csípi el tőle a labdát. Előread Sá- 
rosinak, de hosszú a passz, mert a 
jól helyezkedő Kupfer elcsípi előle- 
Hahnemannhoz továbbít, aki gyor
san viszi előre a labdát...



Hétfő, 1941 áprilia 7, ssav
Most hirtelen félbeszakad a közve

títés. A rádió budapesti bemondója 
jelenti, hogy „ a  hölni n ém et-m a g ya r  
m érkőzésről szó ló  k ö zve títésü n k et  
félb esza k íto ttu k , k ö v e tk ez ik  a fö ld -  
m ívelésügyi m in isztériu m  rá d ióelő 
adássorozata. A  telefonh írm on dó r é 
szére a  köln i k ö zv e t ítés t  fo ly ta tju k ,  
Budapest I  m űsorán  ped ig  a  föld - 
m ívelésügyi m in isztérium i előadás  
után fo g ju k  bemonda,ni a  m érk őzés  
ered m én yét.“  Egy férfihang máris 
rákezdi: „ E lőször  a. ta rka  tinő n ev e 
léséről szó lun k ..."

Sietünk a telefonhoz, keresünk

olyan ismerőst, akinek lakásán te
lefonhírmondó működik. Kiderül, 
hogy bizony ez az öreg szerszám 
már meglehetősen kiment a divatból, 
nehezen lehet telefonhírmondó- 
tulajdonost találni. Végre találunk 
egyet, de itt kiderül, hogy az öreg 
nagypapa elment a kávéházba ta
rokkozni és magával vitte a szoba 
kulcsát. Közben elhangzik az előadás 
a tarka tinóról és utána a budapesti 
bemondó jelenti, hogy a német
magyar mérkőzés végeredménye 7:0 
a németek javára—

A  S a l B T C  n e m  t e t s z e t t  
a t a t a b á n y a i  a k i t a k

| SalBTC-Tatabánya 3 :0  (1; 0)
Góllövő: Jeriőfí (2), Laczkó 
Tatabánya. 2500 néző, vezette: Kékesi

leli enkabát 
Imiszfelszerelés

A  Magyar Távirati Iroda jelentése 
a kölni mérkőzésről

A kölni német-magyar mérkőzés
ről a MTI jelentést adott ki. Ez a 
jelentés nagyjában egyezik a rádió- 
bemondás szövegével. Ezért azt nem 
is ismételjük meg. Csak annyit 
jegyzünk meg, hogy eszerint a tu
dósítás szerint az I. félidő 15. per
cében Gyetvai fejesét Klodt és a 
kapufa védte. A  kapufáról a rádió- 
tudósításban nem történt említés.

Ami pedig a rádiótoemondás félbe
szakítása után — a H. félidő 27. 
percétől a befejezésig történt, azt 
az MTI tudósítása így adja elő:

A  28. percben Háhnemann lövése 
Kispéterröl pattan vonalon túlra. A 
31. percben Fűzi átadását

Zsengellér fordulásból a kapu 
fölé rúgta.

Sáros! á tadásából Z sen gellér K in 
csest a k a r ja  szöktetn i, de húzása 
nem sikerül. A közönség megindul 
hazafelé, nem kell aggódnia a né-

F U T B A L L  és 
A T L É T IK A I S T
Sch m íd S-Sz ig eti-  S z é l
szak üzle tében, V., Személynük-u.lfi, 
Telefoni 11-44-S5. Árjegyzék.

’ivet g y ő ze lem ért. Schön lesre sza- 
'ad, majd a 35. percben Kincses le 
futása után János szereli Gyetv&it. 
Schön elfut Sárosi mellett. Waltér 
■látrahúzott labdái megzavarják a 
magyar védelmet. Fűzi szökteti 
Kincsest, Rhode buktatja Zsengel- 
■ért. Lázár rúgja a szabadot, Kupfer 
védi. A 34. percben a német jobb- 
szárny rohamát Lázár akasztja. A 
kapu mögött álló nézők ünnepük 
Klodtot. Korányi meghiúsítja Hahne- 
mann és Walter összjátékát. A 35. 
Percben Walter kiugratja Halma-

RÁDIÓ
GRAMOFON
VILLAMOSSÁG
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Módié
Mfisuki és Villamossági Vállalat

(Abházi a-ltávóbáz mel
lett; Telefon : 225-315.Andrássy-űt 47. ,Abbáaia',táTéház roe1'

maont, Csikós fogja az éles lövést. 
A 36. p ercben  esik  a n é m e te k  h e te 
dik gólja .

Gyors támadás befejezéseképpen
Kobierskl átadásából Schön lövi 

ezt a gólt. 7:0.
A német csapat ezután csökkenti 

a2 iramot, a magyar együttesben 
már nincs erő ahhoz, hogy ezt ki
használja. A 38. percben Kupfer 
szögletre szereli Bodolát, Gyetvai 
azonban laposan rúgta azt és el
veszett a német védők lába között. 
Kispéter szereli Hanreitert. A  39. 
Percben Walter—-Kobierskl—Walter 
a labda útja, de a lövés kapu fölé 
megy. a  40. percben Bodola éa 
gyetvai rohamoz, de Kliode meg
akasztja őket. Majd Polgár szereli 
Hanreitert. A 41. percben Walter jó 
helyzetbe kerül, de lesen van. A 42. 
Percben Bodola miatt szabadrúgás 
'mn. amit Sárosi kapu mellé irányít. 
£  33. percben Bodola lövését fogja 
Kiodt. Hanreitert Lázár szögletre 
szereli. Janes lövését Kispéter fejjel 

a  44. pereben Kobierskl lövése 
Kiapéterről szögletre pattan, a szög* 
mt után Hahnemann kapásból kapu 
meiié vágja a labdát A 45. percben 
hahnemann lövése kerüli el a  ma* 
SJ'ar kaput.

Az MTI bírálata igen szűkszavú: 
m a gya r  csapat csa/c v er g ő d ö tt .

Gyenge kifogás, hogy a labda köny- j 
nyebb volt a szokottnál."

A rádióközvetítés alapján nem 
tudunk

bírálatot
mondani a kölni mérkőzésről. Nem 
tudjuk megmagyarázni olvasóink
nak, hogy milyen okokból született 
meg ez a súlyos vereség. Legyen 
szabad rámutatnunk, hogy a va
sárnapi számunkban irt, a mérkő
zést beharangozó cikkünkben erősen 
borúlátók voltunk és a német csapat 
győzelmét vártuk az erősen „kérdő
jeles" és a Bírót meg Kiszelyt nél
külöző magyar csapattal szemben. 
Aggódtunk Csikós hanyatlónak lat
szó formája, Kispéter újonc volta 
miatt. Korányitól sem vártunk nagy 
játékot a jobbhátvéd helyén, hiszen 
egyesületében balhátvédben sem volt 
valami jó az utóbbi időben. Kétsé
geink voltak, hogy vájjon két szélső
fedezetünk vigyázni fog-e megfele
lően a veszélyes német összekötőkre. 
Nem hallgattuk el aggodalmainkat 
belsőhármasunk miatt sem. Sajnos, 
nem alaptalanul aggódtunk.

Ha azonban számba veszünk is 
valamennyi hátrányos körülményt, 
amely a magyar csapatot sújtotta 
már a mérkőzés előtt is, még min
dig marad bőven sötét pont a kölni 
nagy csatavesztésben.

Még mindig joggal lehet döbben
ten kérdezni: Hogyan történ

hetett ez?
Erre a fájdalmas kérdésre csak 

akkor felelhetünk, ha megkapjuk ki
küldött munkatársunk részletes je
lentését.

Bocsássa,mk meg olvasóink, hogy | 
egyelőre csak ennyit tudunk mon- \ 
daini. Ha bosszxi-nkodnak — amint 
hogy bizonyára bosszankodnak, — 
gondoljanak arra: hát még mennyi
re bosszankodunk mi, akik erre a 
mérkőzésre külön munkatársat kül
döttünk M Kölnbe... (Aklveil szom
baton nyugodtan tudtunk még be
szélni s* leadása nyomán bö tudó
sításban számoltunk be arról, mi 
történt a mieinkkel a mérkőzést 
megelőző napokon.)

W  M F C  -  N a g y b á n y a  I 
6 : 2  ( 0 : 0 )

Csepel. Vehette: K. Nagy. í
Szép, napos Időben, mintegy 1500 néző I 

várja a csapatokat. A partvonal mentén I 
van elhelyezve az ezüst serleg és a 11 I 
darab eziist veret, a mérkőzés tétje. A 1 
két csapat a következő összeállításban I 
Játszik: „ , I

WMFC: Szabó — Kallói. Kis — Né
gyest, Gere, Szalay — Rökk, Devecseri, I 
Szabadkai, Harangozó, Pintér. I

Nagybánya: Császár — Kardos. Hölcz- I 
mami — Márton, Telekdi, Kert — Lu- I 
itács, Formánok, Szőke, Perneki, Neuma- I 
yer.

Csepeli támadások vezetik be a játékot. | 
Szabadkai—Pintér helycsere végén Pintér I 
lövését szépen védi Császár. Nem sokka! I 
később Szabadkai lövése csattan a felső 1 
lécen. Lassan változatos játék alakul ki. 
Nagybányai támadás közben előbb Neu- 
mnyer, maid Szőke bombáz az oldallécre. I 
A csatársorok mindkét oldalon sokat tolo- I 
gátnak és gól nélkül végződik az első 
félidő. iA második félidőben élénkebb lesz az 
iram és már az 5, percben Pintér lövé
sével vezetést szerez a WMFC. 1:0. A 
gól fellelkesül a csepelieket és továbbra 
is támadásba maradnak. A nagy WMFC- 
fölény közben nagybányai lefutás jön, 
Szabd Tóni a tizenhatoson kívül futva, 
fejjel ment! Ezután a nagy lendülettel 
játszó Szabadkai a-IS . éa 19. percben 
egymásután két gólt 10. 8:0. A 35. 
percben Szabót Tihanyi vallja fel. A 
fiatal kapusnak balszerencséje van. mert 
alig All be a. kapuba, máris gólt kap. 
Lukács közeli bombáját csalt kiütni 
tudja és a befutó Perneki a sarokba i 
gurít. 3:1. órtl után ismét a WMFC 
rohamoz és rtíikk, Devecseri, majd Sza-1 
badkai újabb góljával 0 :l-re növeli az! 
eredményt. A. <Í0. percben Szőke 6:2-ro! 
javítja a>. eredményt.

Az első félidő lanyha irama útón a 
másodikban kitünően játszott a WMFC. 
A nagybányaiakon meglátszik, hogy 
nincs alkalmuk Nf> I. színvonalú mér
kőzést játszani. Egyénileg Küllői, Gere, 
Rökk és Szabadkai, illetve Holczmann, 
Telekdi és Lukács tűnt ki.

A mérkőzés után Keresztes-Pischer

Tatabányán nagy érdeklődés előzte 
néző volt kíváncsi a SalBTC—Tatabánya 
mérkőzésre.

i  A csapatok így álltak fel:
| SalBTC: Géczy — Gáspár, Tímár —
Kiss, Maros, Kohut — Balázs, Borsány,, 
Jenő fi, Laczkó, Trenka.

Tatabánya: Vojcsek — Nagy, Libnig 
— Szabó, Bandi, Dolina — Penderík, 
Takács, Németh, Pállag, Jenesük,

Erős iramban indul a mérkőzés. A 
SalBTC támad többet. A 8. percben Je- 
nőfl lyukra teszi Balázst, de a szélső 
késlekedik. A 13. percben a Tatabánya 
kerül jó  helyzetbe, de Jancsák az üres 

I kapuba sem tudja berúgni a labdát. A 
1 17. percben Borsányi és Libnig; össze- 
| csa.p. Libnig fekve marad, Iciviszík s öt 
| percig a partvonalon ápolják. Utána már 

csak sántikál. A 20. percben Nagfy lyu- 
I kát rúg1,. Trenka elmegy az ajándéko- 
I zott labdával és közelről Vojcsekba bom- 
I báz. Ez szögletre tolja a bőrt. Trenka 
I ivei be és Jenő fi a hálóba fejel. 1:0.
1 A Tokod nagyon igyekszik a gól 
| után. Pergőtűz alá veszik Góozy kapuját.

A lövések azonban rendre emberbe akad- 
I nak.I Szünetben a tokodiak Libnig lábát 

ápolják. A bokája sérült meg súlyo 
1sabban.

A  XI. félidő salgótarjáni fölényben 
zajlik le. A  2. percben Jenőfi mellé dur 
ránt. A  10. pere táján a Tatabánya is 
kísérletezik. Egymásután három szögle
tet is rúgnak a hazaiak.

A SalBTC a 17. percben szabadul ki, 
de akkor mindjárt gólt is lő. Laczkó ki
ugrik és közelről nagy gólt lő. 2:0.

A Tatabánya most egészen eltűnik. A 
SalBTC viszont kényelmeskedik. A *W
percben Trenka nagy lövését Vojcsek ki
üti Jenőfi elé, aki kapásból a hálóba 
lő. 3:0.

Libnig clŐrömegy csatárnak, de egy 
perc múlva véglegesen kiáll. Á középen 
folyik a játék, amikor a játékvezető 
fütyül. „ . ,

A SalBTC csalódást keltett Tataba
nyán. Győztek ugyan, de a tatabányai o k 
azt mondják, hogy erősen tartalékos 
csapatot tudtak csak maguk alá gyűrni. 
A  SalBTC-ből csak Tímár, Maros és
Laczkó volt jó.

A Tatabányában Vojcsek  és Penderik 
elégített ki. Libnig, amíg meg nem se 
riilt, jó  volt.

Bolyovszky Dezső, SalBTC: A  muta
tott játék alapján a háromgólos győze 
lem megérdemelt.

Nagy Lajos, Tatabánya: Tartalékosán 
játszottunk. A  gólarány így is túlzott.

Sziláiét után felülkereke
dett az Elektromos

Elektromos—DVSC 3:1 (1:1)
Góllövő: Pázmándy (11-esből), Sidlik, Rozsáli, G. Tóth 
Debrecen. 3000 néző, vezefle: Horváth J. dr.

| Elektromos* Bakon — Pákozdi, Onódy 
— Pázmándy, Gajdos, Pálinkás — lt*> 
zsáli, G. Tóth, Szendrődi, Bekecs* Bu- 
zásey.

DVSC: Korodi — Csókái, Erdei I  — 
Elek, Gere, Ignácz — Kristóf, Szabó, 
Sidlik, Fíileki, Nagy.

Pompás időben, hatalmas közönség előtt 
játszottak le a mérkőzést. DVSOtúina- 
dásokkal indul a játék. A 3. pereoan 
hatalmas helyzetet hagy ki Sidlik, Most 
az Elektromos veszélyeztet. Eekéos born- 

I báját kell tisztáznia Korodinak. A  ven- 
I dégek hevesen ostromolnak, de ered* 
I ménytclenüi. Szép a játék. Remek ftK- 
I ciók indulnak mind a két oldalról. A 

DVSC nagyon veszélyes, a csatárok ázom 
I bán sorra elidegeskedik a kínálkozó al- 
I kalmakát, A  12. percben Ignácz lövésé

alig jut a kapu fölé. Változatos játék 
utón a 19. percben Suliik pompás hely
zetben hibáz. A  24. percben Szendrődi 
bombája alig kerüli ol a DVSC kapu
ját. A  33. pereben születik meg az első 
gól. Búzása? a fél pálya magasságában 
Pázmúndvtól kapóit labdával remekül 
elfut, középre ad, Elek azonban kézzel 
üli le a bőrt. 11-es! A  büntetőrúgásnaií 

I Pázmándy ' áll neki és vódhetötlenúl a 
I bal alsó sarokba lő. 1:0.

A  DVSC a gól után is támad. A 36. 
percben Gero szép lnbdát ad FiilekineK, 
a balösszekötő pompásan lyukra teszi 

1 Sidliket és »  középcsatar a tizenegyes 
pont tájékáról vMhetetlenül a jobb *HO 

I sarokba továbbítja a labdát. l:t* t o 
vábbra is nagy a DVSC-nyomas. Két 

I szög-et is jelzi a hazaiak fölényét. Szabó 
I az egyik szögletből majdnem golt ér ol.

Most Sidlik késik le, immár harinau- I szór jó  helyzetben. Mezőnyjátékkal er 
| véget a félidő.
I A  fordulás után a magára talált Eiek- 
I tromos veszi át a játék irányítását. Páz

mándy jól ml előre a 4. Percben hozsá 
| ilnak, llczsáli kicselezi a védőkot és ti

IVh t ö s s r
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A DiMÁVAG idegeskedik. Felföldi 
előremegy a csatársorba. Barnával 
cserél helyet. Ez sem segít.

IGAZI KUFAKtZDELMET 
vívott egymással a két csapat A lelkes 
Törekvés megérdemelten győzte le a 
valamivel jobb DiMAVAG-ot. A Törek
vésnek sok függött ettől_ a P?ér? tíí f st? ’ 
g ennek megfelelően mindent bele »  
adott. A kőbányaiak közül Banknti. 
|°űcs. Zörgő, Déri és Készéi II játszott
ÍÓA DiMAVAG-ban s egyben a mezőny
ben vitéz Bohus volt a legjobb. Affede- 
zetsorban Kalocsai, a csatársorban pedig 
Füzér és Fazekas elégített ki.

NYILATKOZATOK í 
Wcber Lajos. a Törekvés edzője:

Nagy lelkesedéssel játszottak a Luk- _  
Tasnády József, a Törekvés intézője: 

Nagyon kellett nekünk ez a győzelem 
Csapkay Károly, a DiMÁVAG edzője:

Nyolcvan percig fölényben voltunk, egy 
tucat gólhelyzetünk volt a mégsem 
'sikerült. Berecz nagyon hiányzott.

S p  e r lS e lv é le le k h e z

zenöt méterről lőtt félmagas lövése jut 
Korodi hálójába. 2:1.

Remek Elektromos-támadások gördül
nek a DV80 kapujára. A  12. percben G 
Tóth—Szendrődi—Fokéra a labda ínja 
Fekecs visszajátszik Szendrődinek, a ko 
zépesatár G. Tóth elé játszik, aki este 
ben a hálóba továbbítja a labdát,
Korodi nagyon benne volt a gólban.

Az Elektromos nem adja fel a küzdel
met, továbbra l‘s támad, de a DVSC- 
védők most már a helyükön vannak. A 
hazai csapat is veszélyeztet néha, a 42. 
percben Sidlik a hálóba 1Ő. de — les volt. 
Utána Rozsáli bombáz fölé és vége is a 
mérkőzésnek.

NYILATKOZATOK:
Tóth István, az Elektromos edzője: 

Nagyon szépen játszott a DVSO. Az 
Elektromos játékával Csak a második 
félidőben voltam megelégedve.

Palotás István, a DVSC edzője: Mór
az első félidőben még kellett volna nyel
nünk a mérkőzést. A csatársorunk nagy 
lámpalázzal küzdött.

BIKALAT:
Az első félidőben a DVSO volt jobb, 

de a csatárok rendre kihagyták a Jobb- 
nál-jobb gólhelyzeteket. A  második fél
időben a kapa előtt határozottabban ját
szó Elektromos megérdemelten győzött.

A győztes csapatból Bakon szépen ve
delt, á hátvédek közül Onódy volt a 
jobb, do Pákozdi is kitünően látta el fel
adatát. A  íodezetsor lóiké ezúttal is Pút- 
mdndy volt, A csatársorban Rózsin, 
Szendrődi és G. Tóth a sorrend.

A DVSC-ből Korodi egy goiban benne 
volt, de ezonkiviil különösebb hibát nem 
vétett. A  hátvédek jól látták el a sze
repüket. A  tartaléksorban lévő Gere ki
magasló játékot nyújtott. A csatui-sor- 
bó' Szabó játéka emelhető ki. Horváth 
jó l vezette a mérkőzést.
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A DIMAVAG- tám adott, 
a Törekvés rágfta a gélt

Törekvés-DiMAVAG 1:0 (1:0)
Göllővő: Készéi ll.
Diósgyőr. 3000 néző, vezefle: Harangozó

jx mciJtvuúca uian dx eress wwtoí 
Miklós, a WM-gyár igazgatója szép 
beszéd, kíséretében adta át a nagybá
nyai csapatnak a serleget, a WMFC já
tékosainak pedig ezüátverőtöket osztott.

Törekvés: Kiss — Lorinczy, Bankuü 
_  Szűcs, Kónya. Garamszesn. — Zorgo, 
Készéi TI. Kiss IT. Déri. Császár.

DiMAVAG: Gáspár ~  vitéz Lohus,
Felföldi — Kalocsai, Sós, Batta — Fü
zér Rélun, Fazekas. Barna, Turbóid.

A DiMAVAG kérd jobban. A Törekvés 
ideges Az első percekben teljesen heezo- 
rnl a Törekvés. Kiss azonban jól és mc- 
M í v W ,  Fazekas killlnő játéka 
tűnik ki a diósgyőri orttaisarből. A 7. 
nercben Fazekas veszélyes fejesét Kiss 
védi. Két szögletet is rúgnak a hazaiak.

A 10 percben a Törekvés is tamadasba 
lendül.' Déri elől Kalocsai hazaad. Utána

n r ,  és H éljejalbBm

Rp ypn
LSW* f  W M  bélyegkeres fedése,Budapest. 
■ g a a H M I  |V, Váol-ntőa 45. szám

Déri. tnesszlrm. * , kapu Mi UU.1J* é, » 
visszápattanö labdát Zorgo kimet e. kapu-
!''a  dI Í í AVAG  most dlaiiybnt A 15. 
percben mégis tör esetlenek «gy  kapufát. 
Fflzé.r Fazekas labdajAvM elfut, baadáftát 
Tufbckl a kapufára lövi, A t  iráni -egryró 
lanyhul,

A 31. nerobou Reszel II  váratlannl ki
ugrik, Gáspárt is kicselezi és nz ötösről 
a hálóba lő, 1:1-

A  diósgyőriek rákapesolnak. A  Töri 
beszorul, de jól védekezik.

Szünetben a Törekvés kint romrad a 
pályán. Wéber ed,ző biztatja ft fiukat.: 

Csak Így luvábbl

Három szögletet is rúgnak, de a Töri 
védelem miudijr közbe tud lépni. A 22. 
percben Füzér és Fazekas Vissza cser él. 
Fazekas nagy lövése Kiss zsákmánya 
lesz.

Barátságos mérkőzéseit
Macska—egér harc...

Ferencváros—DrSC 81:1 (M:W 
Halom-utca. Vezette: ősz dr.

A Ferencváros Így Alit fel: Vadnay — 
Waldinger. Tátrai — Hoffmann, Volkey, 
Nagy n  — Tliuraó, Kiss, Sárost dr. 
Jakab, Ortutay. , . . .

Közel 500 főnyi küaílnség előtt Játszott 
a Ferencváros cd2Ő’iWérközé3t a DrSO  
ellen. A  zöld-fehérek a hiányzó váloaa- 
lottak és sérü ltok helyen amatőr Játólto-

■ am1v e  El
ü l i  E Uf oga l om
9V., D e ik  Perene-ulca 16. n .

Telefon : 187— 487 és 881—599.

ttokat szerepeltettek. Az olső MWdŐ első 
húsz porcéban a bajnokegyuttes Jakab 
(4), Sárosi dr (3>, Kiás. Ortutay «s 
Tharzó góljával íúár tizgólos előnyre
lCA félidő szünetében'a két kapus cserélt 
és Így Vadnay a DrSC-ben védett.

Szünet után az „ú j“  kapus sem tudott 
ellenállni a Ferencváros lendületes táma
dásainak éa igy sorjában hullottak a 
dugók: Ortutay (SÍ, Jakab (3), Thurzó (2), 
Kiss (2, egyet ll-esből) ép Sárosi dr révén 
Thurzó egy 11-est mellé lőtt. A tlsztélet- 
dugót Feshek lőtte.

A Ferencváros együttesében különösen 
á ' belső hármas játszott kitűnően, bár 
a hazai együttes nem állította nehéz 
feladat elé. A mérkőzés utolsó részében 
már csak macska-egér harc volt. 
waldinger első profi Szereplése nagy
szerűén sikerült.

Ragyogó műsor, tánc. Minden este 9 órától éjjel 24g.
' -------- X I.. Horthy Mlklös-út .................................. " ■

A DiMAVAG fejr.jofiáat kap.
A fejm osás úgy látszik has»..„... 

n II. félidőt nagy rohamokkal ke 
DiMÁVAG Most jó  az iram. A  7. perc-

t. Mert
cezdi a

ben Füzér és Fazekas helyét cserél. 
Utána Füzér ft kapu torkában áll és 

I hátrahúzva akar gólt lőni. Mellé megy a 
labda. A  Törekvés szórványos lefutások
kal veszélyeztet.

1 Állandósul! ft diósgyőriek nyomás*.
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íékot és már « !. percben gólt. M-n i: i< O: :
Gárdony szab adiriig- ásóra Hát d kr >Ói!
veti ma •át és a hasa alatt becs ászt. a
labda. 1 0. A ke zdet i el fogódét 1ságál. ic-
vetkező Pannit; -eszélyesen táuu.<]. A 2:‘ .
percben lábrúl-lá bra vándorol a lába: 'I
Pamut csálársor tban ós végül Vida III
lövése a. hálóba köt, ki. / :i.

Félidői e.n egy kis ünnepség zajlik IC
csokoréitírével.

Szünet nléu te l.icsen n Pamut veszt át
a játék i rá nyila sát. Főleg a esál árs .<ra
játszik •emckül. A 12. percben He* <JST
é< Vida III össv cesap. Hevesi ncírrn gja
Vidát és a játé : vezető kiállítrií . A i 0-
kod tíz emberrel íuár csak aédeke iik,

A Magyar F ám ét győzelm et 
érdem eli volna

T ok od -M a gya r Pamut 1:1 (1:1)
Gól lövő: Gárdonyi, Vida ül,
Esztergom, 2000 néző, vezette : Rónai

Tokod-' Barak — Kecskés, Sárdi IX — de azt jól csinálja.
Kincses I, Mészáros, Varira — Pozsonyt,
1 /arsá uyi II, Gárdonyi, Hevesi, Tóth. BÍRÁLAT:

Magyar T űn ni :  B áni — Bóra, O'aiairt Meglepetésre a Pamut nemcsak egyen- 
Toigyt - -  I ppp. Jarikb. üoinok — bzaoo, rangú ellenfele volt a Tokodnak, lía»em  
vurga. 1 nltalyi, V ion U l. Dani i. a második félidőben jóv a l falül is maira

A Tn^a!i 1 a műt kot la rtalokkal .iát nagynevű c'.lenfelél. Győzelmet érdeinei- 
szotf. Tokod-lániaüasok vezet uí be a ja tok volna. A  Tokod csapatában Baraic os

Gárdonyi játszott jói. A Pamutnál xi&rtf 
a góltól eltekintve kitünően véüett. 
Utána a csatársor dicsérhető. Innen Vixa 
ü l  Uint ki leginkább.

NYILATKOZATOK:
hős kiutal, a Tokod intézője: "Bor

zasztóan rosszul játszott a csapat, a  
Pamut lelkes játékával győzelmet őreié
in.?’.i VCiJlil

F.nycdi Béla, a Vámul edzője: Jobbak 
voltunk, győznünk kellett volna.

A Pamut balszerencséje, hogy ő volt a 
pályaválasztó és így a döntetlen ellenere 
is a Tokod ment tovább.

Kispest őt pereeei a befeje 
zés előtt szerezte meg  
a továbbjutást jelentő  
egyeniftő gélt

NAC—Kispest 1 :1  (1:0)
Góllővő : Spielmann, Berényi
Nagyváiad, 4000 néző, vezette: Thomas (Debrecen)

A z  első tavaszi napon hatalm as 
k ocs i- és au tóra jok  özön löttek  a p á 
lya  felé. T öm ött nézőtér e lőtt állt 
fe l a két csapat:

N A C :  V árda l —  Sebők, M olnár 
—  K rasznai, Juhász, D em én y —
K ovács IX, K ov á cs  I, Spielm ann,
M iliők, H aláti.

K is p es t :  V écsey  —  M onostori,
O la jkár II  —  O dry, Szabó II, H idasi 
.— B erényi, U licska , Gallai, Beke, 
l'itkos.

AT I  FfiT.IDŐBF.N JOBB IS,
VEZET IS A NAC

A játékot a Kispest kezdi. Ar. első kis
pesti rohamot Sebők akasztja. Rögtön

FUTBALL
felszerelés megbízható — olcsó

Macher Rezső
sportüzietóben,

C s a k  IV., Városliáz-u. 8* Telefon.

ezután Mihók szép lövését a kapufa 
védi! Az 5. percben Gallai labdájával 
Titkos fut el és lő. de Várdai is a 
helyén van. A 8. percben már meg
szerzi a NAC a vezetést: Demény szök
teti Halátit, ez lefut és bead Spielman- 
eak, aki bombaHj véssél küldi a jobb 
ielső sarokba. 1:0.

A Kispest most erősít. Titkos szöglet- 
rúgásából Hidasi lő a várad: kapu fölé. 
ÍJpielmann jól ugratja ki Kovács Let, de 
Vécsey szépen hárít kifutással. Berényi 
16 kapu mellé, majd a 20. percben Haláti 
beadása okoz nagy kavarodást a kispesti 
kapu elölt, lövés lövést követ, a végén 
Spielmann elhibázza a kaput. Mihók 
fejesét Vécsey szögletre menti, a 28. 
percben Mihók nagy lövését Vécsey 
pompás vetődéssel kaparintja meg.

A Kispest csak lefutásokkal próbál
kozik. Az egyikből szögletet ér el. A 42. 
percben1 Teleki Pál gróf emlékének 
gyászszünettel áldoznak.

A szünetben a fűbe keveredik mind
két csapat. A vezetők mindkét oldalon 
bizalmat sugároznak fiaikba.

A Ti. FftLIDŰ 40 PERCÉBEN 
BERÉNYI EGYENLÍT

NAC-szüglettel kezdődik a II. félidő 
Aztán Eeke lövését kell Várdainak kiök
löznie. A Kispest diktálja most az 
iramot. Szabó II hosszú szabadrúgása 
fenyegeti a váradi kaput. A NAC roha
mát Spielmann gyenge lövéssel fejezi be. 
Változatos a játék. A NAC is fokozza az

iramot, de a csatárai sokat pepecselnek. 
Kispesti szögletre Kovács I kiugrása 
következik. Vécsey kifutva ment. Lany
hul az iram. Spielmann szögletet szerez 
,i NAC-nak, a 40. percben viszont egyen
lít a Kispest. Gallai jó  labdával kiug
ratja Beré-nyit, aki a meglepett Várdai 
mellett hálóba lő. 1:1.

Titkos majdnem újabb gólt 15. Várdai 
c&íik nehezen ment rávetésse]. A NAC 
mégegyszer fellángol, de Vécsey jól 
akasztja meg Spielmann és Mihók 
támadását. Marad a döntetlen. A NAC, 
mint vendéglátó, kiesett a kupából.

IGAZSÁGOS DÖNTETLEN
Mindenki egyetérthet a mérkőzés 

szemtanui közül abban, hogy a döntet
len megfelel a mutatott játéknak. De az 
is igaz. hogy mindkét csatársor vitt elég 
támadást és mind a két csapat meg
nyerhette volna a mérkőzést. Az I. 
félidőben a NAC, a II.-bán a Kispest 
támadott többet.

Egyénileg- Várdai remekül védett, rajta 
nem múlt semmi sem. A hátvédek sem 
hibáztak, a fedefcs-tsorok is megfeleltek. 
(Ilt a sorrend: Deinény, Krasznai, Ju
hász.) A csatársorba®, azonban lehelet t 
volna több erő. Az I. fél időben nagyon 
jól játszott Haláti, de aztán ő is vü\«zj- 
osett. Mihók ügyé® fiú, de Bodoiát per
sze nem tud la pótolni. Spielmann csak 
néha mutatott szép dolgokat. Kovács TI 
betegen állt ki. Kovács I kévét* labdát 
kapóik
r A Kispest legjobb embere Vécsey. Az 
("> rontok védéseinek köszönheti elsősor
ban a tovább jutást a Kispest. A liátvé

PANTHEON
Ú JD O N S Á G O K :
Doroiándi László:
A b a j  I h o z ó íündér

R egén y . 200 oldal. M esterien  
m egírt, érdekes p sz ichológ ia i 
regény eg y  fra n cia  h alász
faluról.
A ra  fűzve P  3.20, kötve P  4.50.

Jules Romains:
A v e r d u n i c s a t a

R eg én y . 320 oldal. A  v ilá g 
háború . legnagyobb , legérd e
kesebb csatáinak m eg rázó  le
írása. A z  ősszel m eg jelen t 
„V erdim  e lő tt"  fo lytatása ,
A ra  fűzve  P  4.20, kötve P  5.60,

Félix Salten:
R e n n i

E g y  szan itéckutya  története. 
230 oldal. Salten legú jabb  
á llatregénye, am ely  u gyan 
olyan  fin om  k öltő i írás, m int 
„B a m b i", „B am b i gyerm ek ei" 
és „F e rr i“  a m ókus regénye. 
A ra  fűzve  P 4.20, k ötv e  P 5.60.

Titkoö öreg urasán nvozgott.

NYILATKOZATOK 
Stallmach, a Kispest vezetőség1! tagja:

Megérdemeltük a döntetlent. A NAC-tól 
többet vártam. Négy tartalékkal á>l- 
tui.k ki.

Jancsó Béla, a NAC ügyvezető elnöke:
A Kispestnek volt egy kis szerencsék' a 
NAC nem játszotta ki a formáját.

VÁLLALATI CSAPATOK BAJNOKSÁGA
II. osztály.

Északi-csoport:
KiSC-MUSC 3:1 (1:1). Hajdú utca.Vezette: Kovács III.
í ’éSC— I-.SC 5:2 (2:1). Pestújhely. Vezette: Földi.

DvH-csoporti
MeSC—PeSC 5:1 (3:0) Kén-u. Vezette:Mécs.

. Standard—-HuSC 3:0 (3:0) (Budafoki-ut. vezette: Réti.
EMERGÉ-MeSC 2:1 (2:1) Lóversenytől’ . Vezette: Papp. •
MÜSC-FéSC 5:2 (2:1) Kén-u. Vezette- Pmsi.
OS.TTK—OpSC 3:0 (0:0) Kelenföld. Ve

zette: Pusztai-.
III. osztály, 

r.szaki-csopont:
FuSC—LaSC elmaradt.
SvéSC—PaSC 6:1 (3:0) Millenáris. Vezette: Kiss M. B.
HruSC—MeSC 3:1 (0 :1) Hajdu-utca 

Vezette: Fekete.
Pamutijjur—LeSC 2:(t (1:0). Najrv.

szombat-u. Vezette: Csányi.
Déli-csoport:

HaSC—Ganz 2:2 (1:1) R ikosfa’ va Ve
zette: P.utkai.

JoSC—FiSC 6:2 (3:2) Szőnyl-ót. Ve-sette: Fehér B.
“ * -----  SBiíni ----■ ....

O l a s z o r s z á g
A Iielor.ila súlyos vereséire Milánóban
A X X V I . bajnoki forduló erijfiinényeí: 
Livorno— A.m’orosiana 1:1 (0:1). TriesiinR 

—X őr  ara 1:0 (0:0). B otoo-X a poU  2:2 
(2:1!, Joi-Ulo—Genova 3:6 (2:3), Ataíanta — 
Javienius . 3:0 tl:0). Vóiieaia—Laz.io 2:0 

Bari — Fior-eniüia 1:0 (0:#;, Milano— 
Bologna 5:1 (0:0).

MOVE-bajitokság
KZsTJS— BFC 4:3 (2:3). Kvassay-út.

Vezette; Sándor. Góllövő: Baki (2) és: 
Büki (2), 111. Szilvás!, Kosbóra III és
Egyed (öngól).

Budakalász II.—Kistaresa 7:2 (2:0).
Budakalász. Vezette: Pintér. Góllövő:
Véfh (3), Sajn (2), Rottenbiller és 
Hóri, 111. Pielovics és Tokai.

Túrán SE—Szent János SE 2:2 (2:#).
Gasrlédi-ú!. Vezette: Herez. GólliivS: 
Slróka ós Gyarmati. ilL Pécsi és Hor
váth,

Szent Korona Kupa
Kőrösvidék — MO VE vál.

0 : 0
Békéscsaba. 2000 néző 

Vezette: Nagy L
K ö rö sv id ék :  K u csm ik  —  F ilyó ,

U hrin  —  M edoharszky, Szendi, B og - 
dán y —  Sim on, H orváth , Szom bati, 
D eák. Szaffián .

M O V E  vá l.: P o ó r  —  E szedi, N é 
m eth —  K ircz , M eri, S zobota  —  
M árta, G ács, A m ir, E.ab, B ok or.

Z ásziócsere  előzi m eg  a m érk ő 
zést. A  körösv id ék iek  kezdenek , de 
rögtön  a M O V E  veszi á t az irá n y í
tást! A z  5. percben R ab  fe je sé t 
K ucsm ik  védi. A  21. percben  fe íjö n - 
á ok  a hazaiak és S za ffián  k é t m é
terrő l fö lé  lő. E g y  perc m úlva  
S za ffiá n  m egsérül és ettől kezd ve 
v é g ig  sántikál. A  34. percben  jó  
M O V E -iám adá.s lesen akad  el. A  
ven dégek  tovább  tám adnak és a 33. 
percben  R ab  n a g y  lövését K u csm ik  
szépen  védi. Szünet után a  M O V E  
tovább  tám ad. A  8. percben  M árta  
a k ifu tó  K u csm ik  m ellett a  külső 
hálóra lő. A  12. percben  S zom bati

KOMS3EKT CSÍKOS j 
03VATÖLTŐMYÖK

Gotidor
szabótól

VII., Krzsébet-köi út 4. sí.

nehéz helyzetből k a p u fá t lő. V á la sz 
képpen  a  tú lsó oldalon B o k o r  ta lá lja  
el a k apu fát. A  39. percben  k ö rö s 
vidéki tám adás után D eák  szög le té t 
S zom bati fö lé  fe je li. E g y  p erc  m ú lva  
D eák egyén i já ték  után ú jra  a k ap u 
fá t  ta lá lja  el. K örösv id ék i tá m a d á 
sok k a l éi" véget a m érkőzés.

N em  volt m ag as színvonalú  já ték . 
A z  eredm ény iga zsá gosn a k  m on d
ható. J ó : K u csm ik  és U hrin, illetve 
P oór, E szed i és M eri.

MOVE Ifi vál.—Kőrös vidéki ifi vál.
1:1 (1: 1)

Gyula. 300 néző. Vezetic: Énekes-
MOVE ifi: Piaiak — Boros, Strelilí —- 

MuzamjA, Hudecz, Katona — Szabó, 
Muha, Yinczc* ’JTly, Viski.

Kőrösvidéki ifi: Zahorán — Laczó, Goj- 
dár — S/lankovics, Kovács, C á̂vá.-ő — 
Domlcza. Dimúk. Pcrza, Papp, Glgacz.

G y enge csa fá fsor ok, kit ü nő v édeLm ek 
— ez •jellewezt-o a mérkőzést. Az e-lsö fél
ül űbon a Körös vidék, a második félidő- 
óén a MOVE láma dúlt többet. A  vezér
lést a,z T. félidő 38. percében védelmi 
hibából Viski szerezte meg. 1:0. Ezt r. 
41. pőrében. Dimák e-gr.yenlíti ki. Pcrza 
lan&ratja a kapust és laposan a sarokba 
ló. X:l. Szünet után már nem bírják az 
Ifik az iramot, vi^sza-osnek és a .játék 
•ellaposodik. Jó: Piánk. Boros. Slrelii,
Viski, i!l. Csávás, Gomicza és Gig-acz.

wipÓUDf

ZEMl K
Prágai csapatoH feKeia eapia

A védnökség1 bajnokságának ötödik 
tavaszi fordulójában &z csélylesök győz
tek. A prágai csapatok — a Zsizskov 
kivételével — vereséget szenvedtek. 
A Slavia Kladriőban vérzett: el. a S part a 
pedig az utolsó helyen kullogó Zsidenieé- 
töi kapott ki.

Kladno—Slavia 8:2 (3:2). A mérkőzés
nek külön érdekességet ad, hogy a KLadno 
kétezer jutott 11-esbez, de Finek. a Slavia 
kapusa mind a kettőt kivédte. A Kladno 
már 3:l-re vezetett.

Zsiílenice—Sparia 3:1 (0:1). Az első
félidőben úgy látszott., mintha a Sparta 
hengerelne, szünet után azonban meg
fordult a helyzet.

Az ,SK Pilistán 4:l-r« vert© a Viktória 
Pilsent, a 7Ain Bata 2:0-ra vert© a
•Lih&nt. A mérkőzés a Viktória
Zsizskov*, és a P.rostc.iov közötti volt. Az 
előbbi nyelte meg 2:0-ra. Parduhiec— 
Boheinians 3:2.

Az élén most ez a lidy z-ot:
1. Slavia Ifi u 2 3 64:29 24
2. Sparia tfi 9 2 5 42:25 20
?. SK ' Piisen Ifi 8 2 0 41:44 18
4. Klaöinn tfi 7 4 5 36:37 18
3. Prófitejov Ifi 7 2 7 SS:29 16
6. Bohomians 16 8 0 8 35:33 IS

Budapesti kerület
T. osztály 

Északi csoport:
M FTK-H AO 2:0 (1:8). Népsziget. Ve

zette: Barabás. Góllövó': Szombati és
Mélesz.

M. Turul—BTK 2:0 (1:0). Népsziget. 
Vezette: Szigeti. Góllövő: Stanczel és
Kurucz (11-esből).

SASC—MSC 5:2 (1:1). Sashalom. Ve
zette: Lantos. Góllövő: Fürgang (3), Vil
iin és Kerekes, ill. Róth és Vauk.

FÖv. T. Kör—RÁC 2:0 (0:0). Rákos
palota. Vezette: í'igyelmesi. Góllövő:
Nobodvorszki és Kercog.

PSC—LRAK 3:3 (2:0). ERAK-pálya.
Vezette: Mizsei. Góllövő: Máté. Papp é3 
Wechter. ill. Tárnok (2) és Bíró.

Elektromos II.—Máv. Előre 2:0 (1:0). 
Latorca-u. Vezette: Csák. Góllövő: Fi- 
binger és Tőrös.

Keleti csoport:
SzN SE—MA VÁG 8:3 (1:0). Állami-te

lep. Vezette: Andódy. Góllövő: Füzes
(2) és Paksi, ill. Kocsis (2) és Heszber- 
ger.

JvSSE—SjsFC 1:1 (t :0). GyÖmrői-út. Ve
zette: Kőhalmi. Góllövő: Juhász, ill.
Ben kő.

SAC—SzRTC 6:1 (3:1b Soroksár. Ve
zette: Hunfalvi. Góllövő: Szalinai (3, ket
tőt 11-esből), Fritz (2) és Stcigel (Ön
gól). illetve Hold.

KSC—KAC 5:3 (3:2). Kispest. Szent 
Imre herceg-út. Vezette: Zúvóri. Góllövő: 
Gere (3), ÍCiss és Szedeli, illetve Fried- 
valszky (3).

WSC—Köb. AC 2:0 (1:0). Maglódi-út. 
Vezette: Dankó. Góllövő: Kiss (2).

Deli csoport
1\ Juta—Magyar Posztó 4:2 (2:1).

Csepel. .Vezette: Matisz, Góllövő: Fábig 
(2), Borbély II. és Kulcsár (öngól), ill. 
Schuck és Terényi.

Kelenföld—LFC 4:1 (2:0). Kelenföld.
Vezette: Dobronai. Góllövő: Kraies I.,
Kraics II.. Král és Varga-Papp. ill. Gácsi. 

BMTE—KTC 3:1 (1:0). Budafok. Ve-
7ette: Kocsis. Góllövő: Cigány, Magyari
III. (11-esből) és Stettner (öngól), ill.
Csonka.

FSE—FSC 3:1 (1:1). Sorokkári-ut. Ve
zette: M ácsai. Gól-lövő: Berzsenyi (3),
i.Úietvc S'iuchí (öngól).

MAFC—BEAC 1 :t (1:1)- Lágymányos. 
Vezette: Rudas, Góllövő: Korúik, illetve 
Ilaítyuligeti.

H . osztály:
Északi csopart:

juta—WoSC 4:2 (1:2). Fáy-n. Vezette: 
Csapiár. Góllövő: Németh (2), Badios es 
WiercT, illtelvo Jármi és Pólyák.

TLIv—ZAC 5:2 <1:0>. Béke-u. Vezette: 
Ágoston: Góllövő: Udvaros (2), Nagy,
Na.sztanovics és Battyáni, ill. Teitelbaum 
és Szilágyi.

Compaktor—PMTK 0:0. Beke-u. Ve
zette: Berdó.

VÁC—LVrASC 2:1 (1:0). Szent László-tér. 
Vezette: Csaba. Góllövő: Freibus és Kóhn 
(3t-esbŐl). illetve Székely (11-esből).

TSC—B Magyarság 2:1 (1:0). Tatairút. 
Vezette: Gondos. Góllövő: Kalkúsx (2), 
illetve Gábor.

VT. kér. SC—Magyar Tamnt 1:1 (1:0).
Béke utca. Vezette: Újvári. Góllövő:
Pusztaszeri, illetve Nagy.

Kéleti csoport:
Testvériség—Postás 3:2 (3:0). Lóver

senytér. Vezette: Erdélyi. Góllövő: Abay 
(2) és Szabó (öngól), ill. Cs&rvenka és 
Várkonyi (lt-esből).

PeMTIv II—S párta 0:1 (1:0). Sport-n. 
Vrczette: Pehcr. Góllövő: Uitz IT (2),
Papp, Uhnyi, Gröber és Kemény (11-es- 
b ő h. lil e t ve IC oh n.

Kalapos—BTC 4:1 (2:0). Simor-utca.
Vezette: Balázs. Góllövő: Szutyák (2),
Gombarcsik I és Gombarcsik II, illetve 
Papp.

KTK—Függetlenség 3:2 (2:1). Rákos-
szén tmihál3r. Vezette: Hutás. Góllövő:
Szebehelyi (2) és Virágh, illetve Hudra 
és Reiner.

Kistext—KEAC 6:2 (0:1). Kispest.
üllőirút. V ezette:’ Moidoványi. Góllövő: 
Kalmár (2), Janicsár (2), Tóth és Tó
falvi, illetve Mi rák és Béldi.

KMTE—FV8K 3:0 (2:0). Gyáli-út. Ve
zette: Mátrai. Góllövő: Benedikti (2) és 
Vági.

Déli esuport
Ganz If.—BSC 2:1 (1:1). Nagyszombat

utca. Vezette: ifj. Láng. Góllövő: Ottó
ós Felkai, ill. Merkl.

Gamma SzSE—PATE 4:? (2:2). Tatai-út. 
Veraótlc: Xenis^kári. Góllövfí: Hajdú,
Hzabó, Molnár és Bozó II, ill. Zágráb 
t2).

Kagylétény — Kelenvölgy 2:1 (1:1).
Nagytétény. Vezette: Kassai. GőUövö: 
Hajdú és Kun, ill. Mezei.

I.o,SC—GSE II 2:3 (1:1). Albertfalva,
Vezette: Erős. Góllövő: Gáti, Horváth
IV. illetve Klein éö Díilcker.'

OTE—BIK 3:1 (2:1). VBrösvári-lit.
Vezette: Miskei. Góllövő: Ziegler, Golecz 
és Goncziil. illetve Palotás.

33FC—KAOE 3:1 (3:10. Sorok.aári-út.
Vezette: Jánosi. Góllövő: Góllá, Nagy I 
és Huszár, illetve Lopták.

Sz. Jnventus—Cs. MOVE 0:9. Nagy
szombat-Utca. Vezette: Kárpáti,

III. osztály 
Keleti eaoport

BEK—Vasas 4:1 0 :0 ). — A BRSC—
KTK mérkőzés elmaradt, mert a KTK 
nem jelent meg. — Hungária II.—PTSC 
II. 2:1 (1:0). A ZSE—III. kér. Árpád SE 
mérkőzés elmaradt. — BVSC II.—Háló
kocsi II. 4:1 (1:1).

TAETALÉKCSAPATOK BAJNOKSÁGA
I. osztály 

Estaki csoport
VI. kér. SC—BTK 7:1 <«:»>; Juta— 

1IAC 1:1 (0:0); Í TK—Főr. TKör 10:1 
(3:1); Wo.se—I RAK 2:1 (1:1).

Keleti esoport
WMTK—MA VÁG 6 :3 (♦:!). PVSK—

WSC 5:4 (4:3). KSSE—SzFC 5:2 (3:3) 
Az FTC—KMTE mérkőzés elmaradt’ 
SAC—SzRTC 9:2 <B:0). KSC—Kistex 1:0 
(8:0).

Déli csoport:
A Gázgyár 33 t'C mérkőzés elmaradt. 

A csapatok barátságost játszottak. A 33 
FC 5:1 <3:1: arányban győzött. — MAFC 
II.—BEAC IT. 2:0 (1:0). _  'Magyar
Posztó—O . MOVE 3: t (2:9), — GSE—
ESC 3:0 (1:0). — Kelenföld—CFG 4:2

II. osztály 
Déli esoport

TipográHa—Szondi S:o (2:0)   p.
■Ints—NJTC 5:1 (2:1). — FSE—ETC 3:0 
(3:0). — A Kalapos—BAC mérkőzés el
maradt. — LoSC—Gamma SzISE 2:2

Keleti csoport
■ ! VíÍÍT ,Sj>3r—.K:5 <3:S>- — KTSK—VÁC - — Törekvés III.—BSzKKT III. 
3:0 (3:0). — KEAC— Ganz 5:1 (2:1). 

Északi csoport;
UTSE-Fodrászok 5:0 (3:0). — TSC— 

B. Magyarság 5:1 (1:1). — A KAC II.

elmaradt’ “  rS tÍ .

Szent Lászlö-kypa
Szegedi VelsŐipariskola—Kecskeméti 

Kereskedelmi 4:2 (2:1) 
Kecskemét. Vez-ette: Gruiicli.

Szegedi FelsŐipariskola: I lóivá ti) — Ha- 
rumi, Tóth — B-alln, Pakó. Négy — Fás- 
k-C'i’ti. Erdei, Borbély II. Márton. Cslpei. 
— Kecskeméti Kereskcílelnii: Iíigó —
Parraigh. Kovács - -  Tajti Dorogi. Ko
vács — Oláh, Irányi. _ Szántai, Iván» 
Tóth. Szép mérkőzés, igazságos ered- 
mófiy. A Iá. percben ll-esbői Borbély 
rúgja r.-,: első gólt, a 20. percben pedig- 
Fás kerti beadásából Márton eredményes. 
2:0. A 29. p-ben Szántai szépít. 2:1. Szünet 
után az 5. percben Bállá 30 írré térről 
nagy gólt lő. 3:1. A 14. pcrcbca Márton 
eredmén.yes, majd a 21. percben Szántó 
lövése Hnrami lábáról böpatian. 4:2. 
Jó: Borbély II, Márton. Pakó, ül. Do
rogi, Purragh és Kovács.

M. inagya’* orosz gim.—M. fk. 3:0 (2:0).
Munkács. Ve?*tte: Ferenci. Vtrgi.g szép 
játék. A gimnúzisták jobban bírták az 
iramot. Góllövő: Skoba, Miskő-és Mihal- 
csől:.

Kapnstárl ke r.—Nagykanizsai kér.
2 : 1  ( 2 : 1 )

Kapus vár. Vezette: Palái.
A jobb erőnlétü C/gipat nyert. Góllövő: 

Ka.nizzai (*?', ill. Juliáfi-z. Jó: Légrádb 
K-anizifni, ill- Varga, Ivcckápoly.

Lévai líceum—Érsekújvár! ginin. 2:1 
(0:0). Léva. Vezette: Gábris Nagy-
számú közönség- előtt megérd eme Kér.’
győzött a líceum. Góilövö: Boros, Zim- 
mer, illetve Káber (11-esből).
Nagybányai áll. g.—Szatmárnémeti rcf. g.

2:1 (1:1).
Szatmárnémet. Vezette: Szegedi,

A 38. percben. Lázár lövi a vezető gólt, 
1:0. A hazai C3apat a 32. percben egyen
lít Csecsnekv góljával, 1:1. A győztes gól 
a II. félidő 17. percében esett Majdik 
lövéséből, 2:1.
Szombathelyi k.—Szentgotthárdi g. 8:1 

( 6 : 1) .
Szombathely. Vezette: Palkó.

Szombathelyi k.: Iván — Sándor, Fül-' 
lén — Varga, Tüske. Körmendi — Ceg
lédi. Spaics. Eánki,, Buj’or, Solti. — 
Szentgotthárdi g . : Hauser I. — Németh. 
Hargiltai — Gálos. Rába, Pásztori — 
TTertclendi, Tátrai. Hauser II.. Kelemen, 
Kiss. • A szombathelyiek fölénye mái* az 
első félidőben kidomborodott. A második 
félidőben kiegyensúlyozottabb volt p. já
ték', a szentgotthárdiak is sok veszélyes 
támadást vezettek. Góllövő: Bánki (ó).
Ceglédi (2), Bujtor, ill. Kelemen. Jó: 
Fuílér, Körmendi, Ceglédi, Bánki. ill. 
Hauser I., Hargittai, Hauser II., Kele
men.

Vidéki eredmények
A L F Ö L D I K E R Ü L E T

MúravárovS—SzFIE 2:8 (0:0). Szeged.
Vezójte: Liijoiu II. .Szerencsés győzelem. 
GóÜÖvő: Sánta II és' Bekor (U-osb'il).

Elmaradtak a következő mérkőzések! 
M I K -  SzAK I l i . ,  UTÓ—KTK. KTE—• 
SzTK, . P06-1 ás—SzEAC II, SzMÁ Y— 
MÁK.

II. osztály.
K. MÁV—KTE II. 2:1 (2:0). Kecske

mét. Vezette: Hegedűs. Gő-llÖvő: Szerád 
(2), ill. Koncz.

SzVSE IT—Ujs/egedl TG TI 1:0 (1:0).
Szöged. Vezette: Pataki I. Góllövő:
Kr.isza.

Elmaradtak: Sz. MÁV II—KAC TT,
SzAK IV— KiTE, Postás 11—IIMTE, 
E'zAT'E—Koki'on, SzFIE II—Dorogé nmi 
FC, HASÉ—Sz. líákóczi.

D É L D U N A N T Ű L I K E R Ü L E T
KRAC—Pécsi DPAC 5:0 (2:0). Kapos

vár. Vezette: Návai. A hazai csapat nem 
várt fölénnyel nyerte a rangadót. Gól
lövő: Avar (2), Győrffy, Puska’. Báli
(ll-esbői).

Pécsi ZsSK—Dombóvári VSE 1:8. Pécs. 
Vezette; Kottái. A  DYSE győzelmet ér
ti omolt volna.

PEAC—PBTC 2:2 0:3). Pécs. Vezette: 
Knssai. A 2:0-ra vezető PEAC elkönnyel- 
miisködto, a méi-kőzést. Góllövő: Petii 
(2j, ifiéivé Horváth II  és III.

II. osztály
Szigetvári CFG—KRAC II 6:0 (0:0),

Kaposvár. Vezette: Horváth. Góllövő:
Törzsök (2), Zsiga (2), Salamon, Simonics.

É SZA K D T JN A N T Ú L I K E R Ü L E T
SSJE—Székesfehérvári MÁV Előre 5:1

Siófok. Vezette: Kamarel. Szép
játékkal győzött a hazai csapat a 
keményen küzdő vasutasok ellen. Gól- 
lövő: .Nagy (3, egyet 11-eöből), Kiss II 
es Zev, illetve Hajnal.

Haladás JI—Tatabányai * S€ II 5:1 
(•»:1). Szombathely. Vezette: Körösi.

csapat nagy fölényben játszott. 
Gollovö: Szabadom (3. 2 tizenegyesből), 
lYorokDai, Beraxa, illetve Takács.

Hnbertus—-II. kér. S€ 4:1 (1:1). Ma- 
ffltw’óvár. \ c/^etLc: Miillor, Eflvj, hov(:ri' 
nnanú mérkő>zce. A  ruásodiik félidő 25-Mc 
percében. Kaváce. a II. kev. SC k-fl-iMisa 
C‘gr  eförevöi őílérui'ól ú.tc v megpsériilt, 
íiosy agyrázlfódásöal kórházivá mÁHii- 
tolták. Góilövö: Ksokiai (3), Kiss, Erdő* 
II, ill. DiÓ6ae«i I.

II. oiitály
AKAK II— Hajmásáért SE II 3:3 (3:0).

Székesfehérvár. Vezette: vitéz Várnagy- 
Góllövő: Szabó, Kiss és Albán, illetve 
Körös és Jávor.

SMAPC—BreiinheiR 2:0 (»:»). Sopron. 
vez»t‘W; Kaez. Góilövö: V«es ós -Ilindó* 

SVSE II—Sotex 2:* ((:»). Sopron. Ve- 
y,eb te: lvováce. Góllövő: Horváth éö
Kanba.

Érsekujrárl SE II—NSC 6:1 (í.»). -
Nagy megye;-. Góilövö: Tettén (3) és, Ka-
nyár (3), ill. Hegyi.

D U N A -T IS Z Á H O Z ! K E R Ü L E T
ÉPLE—A I hstí SC 3:3 fi cl). Érd. \hv.r'.- 

i f :  JDoák. Egyenlő oj-ők küzdőimé. Gól' 
lövő: Kories 12) ós SchiUc, illetve Kát- 
kai »ti) és F ettin s.

VSE-Tokodi t-SC II  8:3 (3:»). Vác. 
Vozetlv: Lázár. Fölényes győzelem, üől- 
lövö; Ilcvér Cl), Kurdi I (2). Kurdi j£> 
Básthy, Bodnár (öngól), ill. Kelien (3).

RuMfKHS ptrsqő. 
Crémaní’ Rosé.

Transylvania 
Batthyány Brüf
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KÉZILABDA
A KÉZILABDABAJNOKSAa 
VASÁRNAPI EREDMÉNYEI 

I. osztályú férfi:
VÁC—BTC 12:7 (6:4). Fehér-ttt. Verette: 

Pusztay. Góldobó: Knöpfler (4), Seress 
(4), Forral (2), Salgó (2), illetve Tiehy 
II f5). Tiehy I, Sümegi.

BSzKRT—MAFC 8:6 (2:2). Bertalan-n. 
Vezette: Borecz. Góldobó: Jávor (5), Ko
vács (3). illetve Eszéki (2), Nagy I  (2), 
Nagy II, Mátyásisi.

Elektromos—WMTK 33:0 (13:0). Csepel. 
WMTK-stadion. Vezette: Fö'Idesdy. Gól
dobó: Fodor (10), Inevin (8), Rákosi (7), 
Varga (2), Nemes (2), Papp, Kő-háti, 
Mérai* Péteri dr.

RLE V II—Wacker 16:1 (11:0). Aréna-út. 
Vezette: Szabó. Góldobó: Gömöri (5),
Demcsák (4), Kamik (3), Erdőd! (3), 
Papp. illetve Zábrámszky.

UTE—MTE 9:8 (5:5). Hajdu-utöa. Ve
zette: Bognár. Góldobó: Banda (3), K ő
vári (2). 0/1 ráki (2), Simon, Csillag,
illetve Drégely (5), Stei.ner, Báinifcuti, 
Zeit.

IT. osztályú férfi:
KIstex—BTK 8:4 (5:2). Kisiex-pálya. 

Vezette: S-ág helyi. Góldobó: Kiss (2),
Szeder (2), Iván (2), Gcrő (2), illetve
Béres (?>), Arvay.

A Katii. LE—RLE IX mérkőzés a 
KISOK-pálya elfoglaltsága miatt elma
radt.

Széchenyi—Piaristák 9:7 (4:2). Zágrábi-
ót. Vezette: Soproni. Góldobó: Kamancza 
(3), Nagyváradi (3). Angcli (3), Kovács, 
illetve Simon (3). Kaezián dr (3), Réti.

Magyar Posztó—Lampart 12:5 (8:4).
Sóroksári-úl. Vezette: Kőcser. Góldobó: 
Kárpáti (6). Szántó (5), Várady. illetve 
Bódi (3), Csornák, Czób.

I l i .  osztályú férfi:
Kistcx—BTK 12:6 (5:1). Kistex-pálya. 

Vezette: Dobronay. Góldobó: Ézsiás (9), 
Sarang (2), Nádas, illetve Flór (2), Pa- 
gács (2), Budai (2).

Szövetségi-díj:
Elektromos—WMTK 8:1 (Félbesza

kadt.) Csepel. WMTK-stadion. Vezette: 
Szabó. Góldobó: Balogh (3), Maróthy
(3), Dózsa, Szűcs, illetve Kevi.

Válogató ökölvívó 
m é r k ő z é s e k

Légsűiy: Jtod'.'íy BVSC győz Kiss
WMTK ellen. Csaknem egymenetes tapo
gatózás után Kiss kezd jobban. Kemény 
horgokat üt. A második menet közepétől 
Podány nagy balkezesei, horgai és fel
ütései egyre jobban érvényesülnek. A 
harmadik menet végén Kiss már szinte 
védekezni sem tud.

Váltósúly: Torma II  BTK győz Korá
nyi MAFC ellen. Kemény, szép mérkő
zés. Torma gyorsabb, mozgékonyabb, 
idonkint szinte ellenállhatatlan. Korányi 
csak lefogással tud védekezni ellene, a z  
első menetben Torma sokkal jobb, a má
sodik és harmadik menetben azonban Ko
rányi is igen kemény horgokat üt. a  
közönség őt is megtapsolja.

Középsúly: Csontos FTC győz Kas 
MAVAG ellen. Csontos támad többet. 
Sokszor közelí'érkőzik a hosszúkarú Kas
hoz és ekmény horgokat visz be öck:- 
a második menetben Kas egy jobbkezese 
megrendíti Csontost, de azután feljön az 
FTC-ükölvívó.

A P M 4 VAG  
és a somsályi 
leventék győztek  
M i s k o l c o n

Az északi kerület mezei bajnokságá
ban a felnőttek csoportjában 57, az ifjú 
ságiakéban 209 induló volt A gyöngyö
siek hiányoztak a versenyről, de így is 
igen jó  küzdelmek voltak. A felnőttek 
versenyében a DiMÁVAG, az ifjúságiak
ban a somsályi leventék győztek.

Felnőttek: 1. Apró MVSC 19:38, 2.
Baranyai DiMÁVAG 19:42, 3. Orsovai
DiMÁVAG 20:10, 4. Földi SBLE, 5.
Finta MOVTK, 6, Czanó Cserelyi LE, 
7. Kuun SBLE, 8. Barta Farkasulyki LE, 
9. Palotás SBLE, 10. Friedrich SBLE, 
11. Kónya MOVTK, 12. Kiss Szerencsi 
LE, 13. Babus Somsályi LE, 14. Vámos 
Mezőkövesdi LE, 15. Vojtoczky SBLE, 
16. Fenyves Perecesi LE, 17. Király 
CsLE, 18. Dobó CsLE. 19. Medve 
MOVTK, 20. Kovács Szikszói LE. — 
Csapatban: 1. DiMÁVAG 33 p, 2. Salgő- 
tarján-Bányatelepi LE 42 p., 3. MOVTK 
58 p., 4. Mezőkövesdi LE 87 p., 5. Som
sályi LE 105 pont.

Ifjúságiak: 1. Erős MVSC, 2. Oláh
MVSC, 3. Jóbi ózdi LE. 4. Orbán Sám- 
solyi LE, 5. Csaba SLE, 6. Vaszkó 
Olaszliszkai LE, 7. Holczer Salgótarjáni 
LE, 8. Juhász Felsőkelecsényi LE, 9. 
Jászai OLE, 10. Csikó Bánszállási LE, 
11. Balázsfalvi Homroki LE, 12. Zámbő 
BLE, 13. Kucsik Miskolci LE. 14. Ba
kos KISOK, 15. Czinner KI SOK. 10. 
Beteg OLE, 17. Jenőfi Perecesi LE. 18. 
Bebura Gesztelyi LE, 19. Mhléy KISOK,

291 induló volt 
öebreeeMhen  
a. kerül éti m ezei 
bajnokságban

20. Mészáros KISOK. — Csapatban: 1. 
Somsályi LE 59 p., 2. ózdi LE 68. 3
MVSC 70. 4. Perecesi LE 118, 5. Bán 
szállási LE 139, 6. Olaszliszkai LE 164 
pont.

gtessesra iiisiisai
sze itü esa

Debrecenben "kitünően sikerült a ke-_ 
rüieti mezei bajnokság. Hadházy Dezső 
igyekezete eredményezte, hogy az if jú 
sági bajnokságban 190, a felnőttben 101 
induló akadt. Utóbbiban a 11. gy. e- 
katonái szolgáltatták a meglepetést. Az 
egyéni versenyt Tóth tizedes nyerte meg 
és a csapatversenyt is a katonák nyer
ték volna, ha nem számít külön az ó 
helyezésük.

Ifjúságiak: 1. Ramzinger (debreceni
katli g.) 10:31, 2. Tuskó (nyíregyházi
tkp)' 10:31.6, 3. Sándor DTE 10:43, 4.
Garai (ny. tkp.) 10:46, 5. Czerny (d. 
kath. g.) 10:46.1, 6. Szathüiáry ( (nyír
egyházi tkp.) 10:47.6, 7. Kovács (ny,
tkp.) 10:53, 8. Almási DVSC 10:63.2, 9.

ADÖ&JJIM, Nagymező-!!. 1 9 .

vitéz Varga (Korogi LE) 10:53.8, 10.
Nagy DLE 11:00, 11. Horváth (Kisúj
szállási g .), 42. Kovács (Kisvárdai LE), 
13. Sípos DVSC, 14. Rőti (NyLE), 15. 
Kocsis (Szolnoki LE), 16. Kóvács SzLE, 
17. Körmendi (Mezőtúri LE), 18. Bécs 
(ny. tkp.), 19. Váci (Kisvárdai LE), 20. 
Tóth (Kisvárdai LE). —- Csapatban; 1. 
Nyíregyházi tkp. 33 pont, 2. Debreceni 
kath. g. 81 p., 3. Kisvárdai LE 110 p„ 
4. DTE 142 p., ' 5. Szolnoki LE 146 p., 
6. DVSC 164 pont.

Felnőttek: 1, Tóth Dezső tizedes (11. 
gy. e.) 21:43, 2. Bányai DTE 21:44, 3. 
Németh SzMAV 22:01, 4. Pécsi DTE
22:07, 5. Bartha DEAC 22:09, 6. Neu-

Vamrnap délelőtt hárították Szegedien 
a déli kerület mezei bajnokságait. A 
rendkívüli helyzet miatt a  benevezett 
300 versenyző közül csak 90 induló jO; 
lent meg a rajtnál. Felnőttek: 1. Gazso 
(Békéfio&nhai MÁV) 20:12.8, 2. Csonka
SzVSE 30:36.6, 3. To-rmai (Felsővárosi
LE), 4. Tár.czos (Dévay árnya), 5. Gyct- 
ya y SzVSOB, 6. Nádai (Orosháza). —
Csapatban: 1. SzVSÉ 26, 2. BMÁV 46, 3. 
Orosfhctea 54, 4. Kii&kun félegyhá za 95 p.

Ifjúságiak.- 1. Madarász (Orosháza LE)Ifjúságiak. —  ....... .—- . r~ ^ ,
16:25.7, 2. Karácsonyi SzVSE, 3. Bel ónk a 
(Békéscsabai MÁV), 4. Pagyoga (Oros
háza), 5. GtTíttmann (Békéscsabai MÁV), 
6. Gyuris SzVSE. — Csapatban : L Be-
késc^átbaii MÁV 34 pont, 2 .. SzVSE 44, 
3. Orosháza a) ŐS, 4. Gyulai AC 74, a. 
Orosháza b) 120.

Bmmm sinepsn
a Koiozsitórfl mez® 
bainoRSág

Kolozsváron a délkeleti kerület baj
nokságát rendezték meg olyan kevés 
jelentkezővé], hogy a MASz engedélyt 
adott arra, hogy az ifjúságiak is együtt 
versenyezzenek a felnőttekkel. A  3000 
méteres távon: 3. Kiss KAC 9:02.4, 2.
Butka KAC 9:43.2, 3. Seres KAC 9:46, 4. 
Iíudor (Villamos) 9:51, 5. Czárák KKSE 
9:55. 6. Gyugyuoz KAC 10:29. — 15 in
duló.

a Paramount káprázatos színes, 
egész estét betöltő csodafilmjét:

Uj erők az élen 
a délnyugati kerületben

Pécsett rendezték meg vasárnap a dél
nyugati kerület mezei bajnokságait. A 
rendkívüli viszonyok miatt a vidéki ne
vezettek nagy része nem jelent meg, 
ezért kisebb az indulók száma a vártnál. 
A felnőttek versenyében 37, az ifjúságia
kéban 68 induló akadt. Mindkét verseny
ben új erők karültek az élre. A  fent em
lített okok miatt a kerületi atlétikai 
kongresszus is elmaradt.

Felnőttek. (Táv kb. 6 km ): 3. Pazárlto 
PÁC 19:40.8, 2. Biró I. PÁC 19:44.6, 3. 
Vass e. k. 19:46.8, 4. Biró II. PÁC
19:46.8, 5. Kiss PÁC, 0. Brammer (Me- 
csekszabolcsi DE), 7. Villányi (Sziget
vári DE). 8. Kelemen PÁC, 9. Vörös PDE, 
10. Szabó PÁC, 11. Medvei P E A C  12. 
Fajcsi PÁC, 13. Bel-eg (Szigetvan DE), 
14. Boróczl (Mecsekszabolcsi DE). 15. 
Bernárd (Mecsekszabolcsi DE), 16. Pal
los PÁC, 17. Dani (Istvóhdi DE), 18. 
Kazár PÁC. 39. BAnffy br. PÁC, „0. 
Dvorzsák MLE. — .Csapatban.: 1. Pécsi 
AC 17 p, 2. PÁC b) 59 P, 3. Mecseksza
bolcsi DE 61 p, 4. Pécsi DE 83 p, 5. 
Mecsekszabolcsi DE b) 305 pont.

Ifjúságiak (táv kb 8 km ): 1 Kadics
(pécsi keresk) 9:48.4 2. Schmeiser
(Keszüi DB) 9:50 4, 3. Bán (Keszui I,E) 
S-52 8 4. Torma (kaposvári kér.), 5. Kos
kán'(Barcsi DE). 6. Drávavölgyi (pécsi 
fémipari), 7. Péter (pécsi fémipari), 
S Míhalovics (kaposvári kér.), 9. Dippai 
(Pécsi Nagy Dajos g.), 10. Dakner
Mecsekszabolcsi DE), 11. Vajda NZTE, 

12 Schultheísz (ICeszüi DE), 13. Bakos 
(pécsi kér.), 14. Peterrtiann (pécsi kér.), 
15 Czakó (pécsi Nagy Dajos g .) , 16. Ács 
(Szigetvári DE). 17. Szeiler (pécsi gyak. 
g ), 18. Schutzer.hoffer (kaposvári g.),
19. Kovács (pécsi fémipari), 20 Hujber 
(kap. kér.) Csapatban: 1. Pécsi keres
kedelmi 64 pont. 2. Pécsi fémipariskola 
74 p, 3. Készül .DE 85 p, 4. Kaposvári kér. 
"" p, 5. pécsi gyük. g. 128 p, 6. Barcsi DE

ÍU -rtíu Ű S S vüágsláger ! ! !

— , - . - b j  n-i, ö ■ pj o .
32 p, 7. Mecsekszabalcsi DB 139 p.az p, i •tuecseK.tszauaicsl jujü ro 
. PDE 152 p, 9. Szigetvári DE 170 p.

bauer (11. gy. e.) 22:09, 7. Andrási
SzMAV 22:17, 8. Tömösi (11. gy. e.)
22:24, 9. Makó (11 gy. e.) 22:26, 10.
Kertész DEAC 22:35, 11. Mindszenthy
SzMAV, 32. Jóvér (11. gy. e.). 13. Csaba 
dr DEAC, 14. Kocsó DEAC, 15. Kör- 
höny DTE, 16. Lőcsei (6. híradó sz.), 
17. Szűcs (11. gy. e.), 18. Zara (11. gy. 
e.), 19. Balázs DEAC, 20. Turőczi (11. 
gy. e.). — Csapatban (egyesületek): 1. 
DEAC 38 p „ 2. DTE 41 p „ 3. SzMAV 
41 pont. — Katonai alakulatok: 1. 11.
gy. e. I. zlj, 26 p., 2. 11. gy. e, I l i ,
zij 66 p„ 3. 1D gy. e. II . zlj 68 p., 4.
6. híradó század 80 p., 5, 11. gy. e. I. 
zlj 83 pont.

I 0YAL A P O LLÓ

A TI-ílTIK A

A z  RSE nyerte 
a z  északnyugati 
m ezei bajnokságot
Az ószaknyug.ati kerület mezei hajinok- 

fiíigát. naisy .sikerrel rendezték rneff S>zé- 
k&síehé.rváuott. A z  ifjúsúiffi versenyben 
133, a felnőttben 12-i induló akadt, A  fel; 
nőtt cSapa tveif-senyt a székesfehérvári 
RSE, az ifjósáéit a iszomhatbe'lyi Hala
dás nyorte, utóbbi nagy fölényéi.

Felnőttek: 1. Játékos TSC 19:06.2, 2. 
Serényi V. MOVE 19:L>, 3. Taschnor
RSE 19:27.2. — Csapatban: 1. RSE 43 
p, 2. ARAK  65, 3. TSC 69. 4. ETO Hl, 
5. V. MOVE 158, 6. RSE B) 163, 7. Tó
városi LE 206 pont.

Ifjúságiak: 1. Gondos Haladás 9:33. — 
Csapatban: 1. Haladás 37 p. 2. ETO 121, 
3. TSG T22, 4. MÁV Előre 133, 5. MÁV 
levon te 137 pont. ismm*---—w

Csak mellsxélesség
volt a KISOK tegnapi egyéni mezei 
versenyén VerJozi és Dvorniezky kö
zött. A Rákoson rendezett versenyen 
60 induló közül 52 futott be. Az ered
mény: 1. Vcraezi (Széchenyi fk.) 6:17.4, 
2. Dvorhicsky (Rákóczi fk.) 6:17.4, 3. 
Untenecker (Széchenyi fk.) 6:24, 4. Ora- 
vetz I. MGK 6:27, 5. Hódy (Rákóczi
fk.) 6:34, 6. Gyulai (Széchenyi fk.), 7. 
Oravetz II. MGK, 8. Dán (Széchenyi 
fk.), 9. Győri (Szt. István fk.), 10. Ba
jor (Zrínyi g.), 11. Kapocsi MGK, 12. 
Galló MGK, 13. Veres MGK, 14. Wolf- 
ram MGK, 15. Baghy MGK.

Ml III II,— >  ........ ■■■»,

136 INDULÓ AZ UNGVÁRI IFJÚSÁGI 
MEZEI VERSENTEN

Az ungvári egyesületek és középisko
lák együttes rendezésében ifjúsági mezei 
futóversenyt tartottak. Idősebbek: 1.
Pfau magy. gimn. 10:32.4, 2. Fábián kér. 
isk. 10:33, 3. Jevcsák magy. gimn.
10:35. A csapatversenyben: 1. Ungvári 
magy. gimn. I. 2. Ungvári felső kér., 3. 
Ungvári magy. gimn. II. — Fiatalab
bak: 1. Kovalcsik magy. gimn. 4:0, 2.
Herda magy. gimn. 4:06.5, 3. Kovács
magy. gimn, 4:08. Csapatversenyben: 1. 
Ungvári magy. gimn. I., 2. Ungvári
magy. gimn. I I„  3. Ungvári magy. 
gimn. I l i :

Róth (2), ill. Ácsi és Hrágyel.
Sz. Törekvés—líarkochba 6:0 ■

Szatmárnémeti. Vezette: Mann. Gollbvo: 
Bernáth (3) és Kátal (3). _

N. Törekvés II.—Vasas 2:2 (0:0). Nagy
várad. Vezette: Takács. Góllövő: Klem
Ul-esböl). Nagy, ill. Mélán (2).

Egyetértés—NAC II. 2:2 (1:0). Nagy
várad. Vezette: Kovács. Góllövő: Szabó,
Viatorisz, ill. Rácz, Zilahi.MÁV—C'olping 5:2 (2:0). Nagyvárad.
Vezette: Vékony. G ólUivő: Détai (3),
(Róth (2), Szábö, ill. Diszka (2).

K Ö K Ö SVID ÍK I K E R Ü L E T
A Békéscsabára kitűzött' Békéscsabai 

MÁV—Szarvasi Turul mérkőzés cl.ma- 
radt, mert a Turulnak osaik kovó$ kc»a jelent infsíf*

II. osstíUy:
Vésitől SE—GyTK II. < l:l) . Gyo- 

ma. Vezette: Sztoján. Góllovo: Budai és 
Bárdi, ill. Fekete.

D é LDTJN AN TU LI k e r ü l e t
Komlói SE—BMTE 1:0 (0:0). Vezclto: 

Bubreigh. Gvengc játék. Gollovo: Kispnl.
ZM NTK-B. MOVE 8:1 (3:1). Negyka: 

rizsa. Izgalmas játék. Góllövő: Csongei 
(3), Vilcsek .illetve Folks.

II. osztály
BZTE— Som ogyi BGK 4:0 (2 :0 ). Bmiy- 

liáű. Vezette: ICuszka. Megérdemelt győ
zelem. A Somogyi csapat kilenc embel-rel 
állt. ki. Góllövő: Szunyogh (2) és bi-

A Becsre kitőzött FEAO II. -PBTC II- 
mérközés elmaradt. T

KTSE H—NVTIO II 4:3 (2:0). Nagy: 
kanizsa. Góllövő: Nyári (2), Moldoványi 
(2). illetve Csász (2), Friscli.

KŐRÖSVIDÉKI K E R Ü L E T
OFO—CsSK 4:2 (1:1). Orosháza,

vezette: Kovács. Góllövő: Bor (2),
Görögi (2), illetve Kálón (2).______ _ _ _ _

Mószárcs; Tánczo^, Alt, Gnáf, Szabó III. 
— ETO: Bognár — Fokot*, Tóth III  — 
Farkas, Tóth I, Hrahovszky — Balogh, 
Sclniőczi, Nyiresryházki. Fledler, Tóth 
Tóth II. Az első félidőben a BSzKRT, 
a szünet után az ETO volt jobb. Gól- 
lövő: 16. p. Gráf 1:0. 28. p. Gráf 2:0, 
44. p. A lt 3:0. Foixtulá« után: 10. p. 
Nyirciívyh.ázki 3:1, 23. p. Nvir egyház ki
3:2, 35. p. Béres 3u3, 37. p. Gráf 4:3 és 
n 43. p. Gráf 5:3. Jó: Baloiffh I. Táncz-os 
és Gráf, illetve Farkas, Tóth I. ée Nyir- 
©jTyliázki.

iiiosgyőr: DiMÁVAG II.— A. MÁVAG 
2:0 (1:0). Barátságos. Vezette: Szlav-
kovszky. Góllövő: Kalotai (2).

Pereces: Pereces—Kassai Törekvés 4:2 
(1:2). Barátságos. Vezette: Frankó. A 
tartalékos Pereces biztosan győzte le a 
kassaiakat. A 12. percben Vinyei öngólt 
vét. 1:0. A 20. percben Jávor egyenlít. 
A 44. percben Kliment lő gólt. 2:1. A 
II félidőben Jávor 11-ből, Fenyves és 
Simon (Öngól) a gólszerző.

VASUTASBAJNOKSÁG
A Testvériség—Oclldömötki VSE mér

cő'zés elmaradt, moirt a celldömöl'kiek íi 
ntérközésí lemondták.

NB Iff. osstály
d u n a - c s o f o r t

A Szegedre kitűzött SzEAC—SzVSE 
mérkőzést a szövetség tudtával elhalasz
tották.

SZÉKELYFÖLDI CSOFÓRT
A SepSiSzcntgyörgyre k itűzött Corvin— 

Csíkszeredái TE m érkőzést a i-endorség 
az országos g y á sz  m iatt nem engedé- 
lyezte.

CVSE—Vecsési SC 3:1 (2:1). Oegléd.
Vezette: Kalocsai. Könnyű győ-zelem.
Góllövő: Nagy (2), Sági. iíletv-e. Bein.

Rákoscsabái TK—Ercsi Eötvös 1:0 (0:0). 
Ráko-spsaba. Vezette: Lciner. Góllövő: 
Havai. Jó: Víg, László, Fux, illetve a 
közvetílen védetem.

I. B) osztály
R. V S E—D ö n ali ara szil AC 7:® (1:0).

Rákos. Vezette: Deák II . Góllövő; Ko
saras (2), Bakk (2), Balázs, Vass., Lő
rinc. A  DAO végig k illanó játékossail 
játszott.

Rákoscsaba! MOVE—RTK II  5:0 (5:0).
Rákoscsaba,. Vezette: vitéz Kalotai. Gól; 
lövő: Szántai (2). Vasdínnyel, Réthelyi 
(1 Lesből), Nagy (öngól).

VSE II—Kisálagi SE 5:3 (8:2). Vác. 
Vezette; Ozigeiédi. Góllövő: Szerényi (4), 
Pogány, illetve Simák (2), Rajkó.

BTSE—Üllő 3:1 (3:0). Dunah arasz ti.
Vedelte: Ladányi. A  Imzai csapat bizto
sam győzött a tehetetlen Csatársorral ját
szó Üllő ellen. Góllövő: Rcmwart (2) és 
Kovács (Öngól), illetve Virág.

DAC II—Fóti SE 5:1 (2:9). Dorog. Ve
zette: aBróti. Góllövő: Sághy (2),. Hor
váth, Csizmadia és Csermák (1 Lesből), 
illetve Szécsényi.

FSE—Veresegyház! MOVE 12:0 (6-:ö).
Főt. Vezette: Dobai. Góllövő: Jakubecá 
(3). Sárai (3), Haraszti (3), Takács (2), 
Jámbor.

FELSŐTISZAI KERÜLET
NyVSC-^-Nagykállói SE 9:0 (7:0). Nyír

egyháza. Vezette: Egresi. A tartalékos
vendégcsapat nem volt komoly ellenfél. 
Góllövő: Dagonya (3), Viszányik: (2),
Boros (2) és Marton. Jó: Viszányik, Bo
ros, Marton és Lévai, ill. Benke.

Mátészalkai VTE—Beretty óúj falusi Tu
rul 5:2 (2:2). Berettyóújfalu. Vezette:
Szamosvári. Góllövő: Deák (2), Szakács,

8 daraib 
6x9'£«máéolás
96 fillér
l&J&i&ISB F @ T Ó  szaktizlet 
a Párisi Nagy Áruház, épületében

Tóth és Csépes, ill. Pálinkás és Nyeste.
DEAC—Püspökladányi MÁV 4:1 (1:0). 

Debrecen. Vezette: Farkas. Pompás csa
tárjátékkal győztek az egyetemiek. Gól
lövő: Balogh (2), Brotár, Harcsa Ion- 
gól), ill. Regényi. Jó: Veres, Tóth, Len
gyel, Drotár, Balogh, ill. Harcsa és 
Dombóvári. _  ,

DVSC II.— DMTE 4:0 <1:01. Debre
cen. Vezette: Vajda. A vasutasok csapa
tában több clsővonalbeli játékos ját
szott. Góllövő: Palotás (3), Szabó. Jó: 
Janzsó, Palotás, Bihari, Szabó, illetve 
Sebes.

II. osztály.
Hajdúböszörményi MOVE—DDSE 3:2

(2:2) Debrecen. Vezette: Gorondi. Gol-
liivő; Sóvágó, Angyalos!, O. Szabó, í'bl. 
Páliözá, Káiss.

ERDÉLYI KERÜIjET
NSE II.—Nagykáorolyi AC 2:2 (2:0). 

Nagybánya. Vezette: Király. Góllövő:

ügyéfe vidéki m@éményeb
Győr: GyAC—Soproni VSE 3:3' (3:0). 

Vezette: Rengei. A soproni csapat
könnyelműen játszott és csak a szünet 
után kapcsolt rá. Góllövő: Horváth, Sidó 
és K.onrád (öngól), illetve Tóth, B ocog 
és Rácz. Jó: Schmuck és Horváth,
illetve Kőműves és Salamon.

Érsekújvár: K S E—W M FC - WMTK ve
gyes 3:3 (2:1). Vezette: Vörös. Szép,
végig jóiramú mérkőzés volt. Az ered
mény igazságos. Góllövő: Pintér (3), ill. 
Marosvári (2) és Csurgó. Jó: Néder,
Herditzky, Takács és Szlávik, ill. Kapta,- 
Bakos és Marosvári.

Miskolc: MVSC ifj.—MOVE ifj. 1:0
(0:0). MVSC II—Repülőtér vál. 6:2 (5:1). 
Vezette: Adorján. Góllövő: Győr (2),
Márton (2), Farkas II és Kovács II, 
illetve Kövesfalvi (2). MVSC—Hatvani 
VSE 5:2 (3:2). Vezette: Huszár. Góllövő: 
Bán (2), Ivánkó, Kovács és Balogh, 
illetve Serényi és Tóth. Az MVSC nem 
tudta fölényét kellőképpen gólokra 
váltani.

Cegléd: CVSE l í .—Pilis ÖTÉ 6:0 (2:0). 
Barátságos. Vezette: Kovács. Góllövő:
Juhász III. (3) Litovszky (2), Sivó.

Eger: MESE—ózdi VTK 4:1 (3:0). Ba
rátságos. Vezette: Hercsik. Az ózdiak
könnyelmű játéka megbosszulta magát. 
Góllövő: Vermes dr. (2). Szarvas, Hegyi, 
illetve Maszlonka.

Gyula: GyAC ifj. GyTE ifj. 1:1 (1:1). 
Vezette:. Szamosvölgyi.

Kolozsvár: Kerületi válogatott—Bástya 
5:2 (4:1). Barátságos. Vezette: B’arkas. 
Kerületi válogatott: Tyukodi — István. 
Hans — Pünkösdi, Vincze, Bokor — Ba
logh, Farkás, Csonka, ősz, Russ. Bástya: 
Baranyai — Ssőcs, Medve — Losoncz, 
Engby, Bódi —• Hódi, Beéb, Bulik, Oro- 
szir Both, — A 15. percben Csonka meg
szerzi a vezetést, 1:0. A 20. percben ősz 
gólt fejel, 2:0. A 38. percben Leéb szé
pít, egy perc múlva Csonka eredményes. 
3:1. A 43. percben Russ lő a Bástya há
lójába, 4:1. Szünet után a 12. percben 
Hódi gólt fejel, 4:2. Hosszas mezőnyjáték 
után a 42. percben Balogh nagy gólt lő. 
5:2. Jó: Csonka, Pünködi. Hans, T5ru- 
kodi, ill. Losoncz, Enghy, Medve. — Ke
rületi válogatott vegyes—Haggibor 1:1 
(1:0). Barátságos. Vezette: Gábor. Gól-
lövő: Székely, ill, Friedmann. — IC. MÁV 
KAC Turul 3:2 (2:0). Barátságos. Ve
zette: Hamar. — Ifjúsági eredmények: 
Húsos—KKSE 3:3 (2:2). — Bástya—Ilag- 
gibor 2:2 (1:0).

Szambaiehly: SzFC—Diák válogatott
5:2 (1:2). Vezette: Hajdinák. Góllövő: 
Budavári (3), Listyei. Novotni, ill. Buj- 
tor, Ceglédi. — III. kér.—48-as cserkész 
4:1 (3:0)., — SzTK ifj.—Haladás ifj. 4:1 
( 1 :0) .

Székesfehérvár: Gamma—Álba Regia
5:1 (4:0). Vezette: Csáder. Gamma:
Háda •—• Pásztor, Szebenyi — Magda, 
Boriiv, Kemény — Fodor, Takács. Pász
tói, Toldi, Novák. — A. Regia: Mák —• 
Kiss, Varga — Végh, Oláh, Raffai — 
Sándor, Czirkelbach, Szamos, Varga II., 
Jámbor. A Gamma végig fölényben ját
szott és könnyen győzött. A gólok így 
estek:. 10. p. Pásztói, 1:0. 40. p. Pásztói, 
2:0. 43, p. Kemény (11-esből), 3:0. 44. p. 
Toldi, 4:0. Szünet után: Jámbor, 4:1 és 
a 40. p.-ben Pásztói, 5:1. Kitűnt: Magda, 
Kemény, Takács és Pásztói, ill. Kiss, 
Oláh és Jámbor.

Győr: BSzKRT—ETO 5:3 (3:0). Vezette: 
Sál,lai. BSzKRT: Wallay — Mosonyi, Hor
váth —  Sződi, Balogh I, Kovács I —
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Erős küzdelem után a MAC nyerte 
a Thomka-emiékversenyt

Tegnap délelőtt alapos késéssel, várat
lanul igen meleg időben rendezte meg a 
BEAC hősi halált halt futójának, Thomka 
Áronnak emlékére kiírt mezei futó ver
senyét. Verseny előtt a rajtnál egyperces 
gyászszünet volt Teleki Pál gróf emlé
kezetére. „

A versenyzők három, majdnem kétkilo- 
m été rés kört futottak. Az első körben 
(5:53 mp) Németh, Eper9 Esztergomi, 
Kiss, Zoltay, Rátonyi haladt együtt, 
Szabó már itt is igen fáradtan mozgott. 
A második körben Németh fokozta az 
iramot, az ő vezetésével együtt haladó 
Eper, Esztergomi és Csapiár mögött erő
sen leszakadva futott Zoltay, Kiss, még 
hátrább a többiek, köztük a versenyből 
kiesett Szabó. Az utolsó kilométeren a két 
MAC-ista lerázta Épért és Esztergomit és 
a gyors hajrában Csapiár bizonyult erő
sebbnek.

A csapatversenyt az Jglóin kívül Kál
mánéit is nélkülöző MAC erős küzdelem 
Után nyerte az UTE ellen, amelyből 
Híres hiányzott. Ez még nem BBTE-verő 
forma, de két hét alatt egyesek még ja
vulhatnak. A BSzKRT-nak csak négy 
embere futott be és eredményük a csa
patversenyben nem számít.

Farkas és Villási 
a pestvidéki kerületi 
bajnok

Vasárnap délelőtt szépszámú nézőkö
zönség elölt bonyolították le Csepelen a 
íeveiite'ótér melletti réten a pestvidéki 
kerület 1941. évi mezei futóbajnokságát.

Eredmények:
Felnőttek (42 induló): 1. Farkas (Teszt.) 

17:23.8., 2. Pataki MBAF.C 17:34.6, 3. Mol
nár (Testv.) 17:41.2, 4. Killraamt (Teslv.) 
17:47.2. 5. Istókovics (Testv.) 17:30, fi. 
Ifauréry IVMTiv 17:52.4, 7. Eakoncyay
(Testv.), 8. Sárvári (Testv.), 9. Kodo- 
lányi (MOVp Pesterzsébet), 10. Maion 
1VMTK, 11. Keszthelyi (D. Magyarság), 
12. Papp MBAFC, 13. Bősnél- (D. Mn- 
gvarság), 14. Kiss MiíAFC. 13. Pa.pp K. 
MTtAFC, 16. Dodinál (Testv.), 17. 11a- 
gvarvári WMTTv, 18. .Tnhász WMTK, 19. 
Németh MRAFO, 20. Farkas WMTK.

Csapatversenyben: 1. Testvériség 20
pont, 2. MOVE F.AFC 53, 3. WMTK 60, 
4 D. Magyarság 77 pont.

Ifjúságiak: 1. Villási ( D. Magyarság'
9:33. 2. Simon (PeLE) 9:3S,2, 3. Szabó 
WMTK 9:38.8, 4. Kovács (Dorogi LE), 
5. Péter (Testv.), 6. Korodi WMTK, 
7. Sz'nmilik (Dorogi LE), 8. Mészáros 
(Testv), 9. Wobmant (Testv.), 10. Am- 
brózi (Dorogi LE), 11. Farkas (Testv.), 
12. OO.zinka (Pesthidegkoti LE), 13. Sí
pos (Pesthidegkuti LE), 14. Gieber 
(Testv.), 15. Varsányi (Testv.), 16. Pla- 
vics (Testv.), 17. Kurucz PeLE, 18. Paál 
WMTK, 19. Fekete (Mátyásföldi LE), 20. 
Simon (Dorog; LE). . . .

Csapatversenyben: í. Testvériség 47
pont, 2. WMTK 68, 3. Dorogi LE 70,
4 Pesterzsébeti LE 104. 5. D. Magyarság 
119, 6. Mátyásföldi LE 121, 7. MOVS
RAFC 145. 8. Váci LE 154, 9. Pesthideg
kuti LE 160, 10. Csepeli LE.

Leventeversenyben: 1. Szabó WMTK, 2. 
Kovács (Dorogi LE), .3. Péter (Rákos- 
palota), 4. Korod; WMTK, 5. Szlamnik 
(Dorogi LE), 6. Mészáros (Rákospalota).

Csapatversenyben: 1. Rákospalota 47,
2. WMTK LE 68. 3. Dorogi LE 70, 4. 
Dunakeszi LE 119, 5. Mátyásföld 121, 6. 
Vác 154, 7. Pesthidegkút 160, 8. Csepel 
197 pont. ____________________________

c i k k e k  k i v á l ó a k !
TOIINA
A „Budapest-kerület“ 

női tornászbajnokságait
vasárnap délé’.ött rendezték meg — ki
tünően — a BfiTE Pasaréti tornacsar
nokában. A bajnoki verseny végig be
vés küzdelmet hozott. A  verseny alatt 
sajnálatos baleset is történt: Aar/y Ma 
rja, az NTE kiváló tornásza — bemelegí
tés közben — térdét kificamította és az 
első két szám után nem tudta a versenyt 
folytatni. Részletes eredmények: Lephet
tek versenyében: Talajban: 1. Kelet;
NTE 19.1, 2. Nagy NTE 18.9, 3. Romák 
TFSC. Korláton: 1. Nagy 19, 2. PuáZ-
tiiorynó BBTE 18.9. Nagynak jobb volt 
a szabadouváiasztott gyakorlata. Geren- 
(ián: 1—2. Fehér A. PSE es Keleti 13.3, 
2. Novak PSE 18.7. Kölcsönös megegye
zés után nem folytátták a versenyt a 
holtverseny eldöntéséért. Lóugrásban: t. 
Del Medico BBTE 18.7. 2. Novak 18.,;, ... 
Hóidrich BBTE 18.5. Buzogányban: 1.
Fehér A. 18.9. 2. Del Medico. Pásztborj ne 
és Romák JS.fi. Szabadgyakorlatban: 1. 
Fehér 18.7, 2. Romák 18.7. 3. Paszthoryne
18.6. összetett versenyben: 1. Keleti II-.-., 
2. Feliér 112. 3. Pászthoryne 111.,;, 4. No
vak 11L -V  Del Medico 108.9. -  Csapat- 
versenyben: 1. BBTE (Kovács Hanosru. 
Djlakl, Lebotine, Hetdrteh, Bel Med.uo. 
Pásztboryné, Gnhianfifé) 219.o, 2. NJJ.
216.6. — Kezdők egyéni versenyében (ge
renda és talaj): 1. Marton BBÍE Imi- 
2 Bánkv BBTE 16.7. -  Csapatverseny
ben: 1. TFSC (Legyénv. Török, Seregei;-, 
Ginül E., Barna Szatmári. Makó. Mar- 
tort, Medgyesi. Méreg) 213.2, o. N IL
207.1. -  . Haladók egyéni' versenyeben 
(korlát és ló): 3. Hulenyme BBTE 16.4,
2. Heidricb BBTE 15.6. — Csapatverseny
ben: 1. TFSC (Hódi, - Kiss, Nemere, hó
nai, Wagner, W olff) 21a. __2. IjTB ML — 
BBTE 105.6. — Hatadok összetett 
nyében - (gerenda, korhit. lóugrás, ta.aji.
t. Király NTE 37. 2. GiIldi M T1 SC 
3—4. Hulényiné BBTE es .B-onaiJFS( 
364 _  Együttes s-abodgyakoijatban■ 1.
NTÉ 9.5. 2-' BBTE u  -  E j m t a t M l *  
gúnyguakorlatban: 1 NT 9..;, BB4L J.4.

A VIII. kér. Levente disztnrná.jit, ame
lyet vasárnap délelőtt kellett volna lebo
nyolítani a Városi Színházban — a leven
ték másirányú elfoglaltsága miatt április 
27-ére halasztották. , .

A v b . kér. LE országos egyem torna- 
versenvét a Hernád-uteai iskola torna
termében bonyolították le. E-.cdmenyek: 
kezdők verseny: korlát-nyújtó (összetett 
verseny): 1. Andik VII. 18,4, 2. Répás
VII. 17, 3. Benko SzVSK 16.8. Ifjúsági, 
mű-szabadgyakorlatok, nyújtó: 1 Hor
váth L. BBTE 18.5, 2. Kapusi VII. 17-9.
3. Németh V H „ Ptllich VII. és Tiborc 
VII. 17.5. Haladók Versenyé, ló-gyUrii: 1. 
Andik VII. 18.4, 2. Czíko VII, 17.4, 3, 
Kíivanek NTE 17.2. Képzettek versenye: 
kórtát-möszabadgyakorlat: ,1. Szoól VII.
18.1, 2. Takács BBTE 17.6, 3. ChudikBBTE és Keszeli VII. 17,5. . .

Egyévi befutó: 1. Csapiár MAC 17:42.2,
2. Németh MAC 17:4-3, 3. Esztergomi
.BSzKRT 17:50, 4. Eper UTE 17:58.4, 5.
Zoltay UTE 18:10. 6. M.araittai BSzKRT 
18:1G, 7. Tarsoly BSzKRT 18:17. 8. Kiss 
MTK 18:19. 9. Szabó MAC 18:25, 10.
Gyergyói MÁVAG 18:27,

11. Kővári Tör. 18:30, 12. Gulvás UTE 
18:33, 13. Szűcs Tör. 18:40, 14. Sárosi
UTE 18:50, 15. Rátonyi MAC 18:58. 18.
Súc'li MTE 19:00, 17. Darázs Tör. 19:03, 
18. Farkas FTC 19:05. 19. Váci Tör.
19:07, 20. Szuha MAC 19:10.

21. Szigetvári I. UTE 19:12, 22. Szeged
helyi UTE 39:13. 23. A lm ás i UTE 
24. Zsiga UTE 19:27, 25. Sárvári UTE
19:32, 26. Ormos MA VÁG 19:35, 27. Ku~ 
róczi BSzKRT 19:46 . 28. Gál Tör. 19:4-8, 
29. Malkári MTE 19:49, 30. Szalay UTE 
19:52,

31. Liptay MÁVAG. 32. Hetényi BEAC, 
33. Babura BEAC, 34. Vogel UTE, 35. 
Ebers MÁVAG, 36. Gombos 37.
Wagner BEAC, 38. Kapusi MTK, 39. 
Szekeres MTE. 40. Király MÁVAG.

Csapatversemfben: 1. MAC (1, 2, 5, 11, 
14) 33 pont, 2. UTE (3, 4, 8, 10. 15) 40 
pont, 3. Törekvés 62 pont, 4. UTE b) 92 
pont, 5. MÁVAG 98 pont.

MOTOR

Szaharamotorozást 
rendezeti uasárnap a HTT

Zamecsnik (Puch) futotta 
a nap legjobb idejét

rendkívül nehéz, mély homokos tere
pen rendezte vasárnap terep tornáját; a 
K IT , A torna színhelye a nagy rák ősi 
gyakorlótérnek az a része volt.  ̂ amely 
a Iovaspólópálya előtt terül el̂  és am-e- 
íyé' a helyi fiatalság mint rákosi Sza
harát tart nyilván. A terep mear is ér
demelte ezt a nevet, h isizen helyenként 
méternél is mélyebb laza honok borítja, 
bukkanókkal és szél hordalékkal tarkít
va. Ilyen terepen nem könnvíi dolog éles 
fordulós pályán ivemet kifejteni, moto
rosaink azonban állták a „homokot." 
Különösen a. salakpályán otthonosan 
mozgó éllovasaink tettek ki masukért.

A  rendkívüli viszonyok következtében 
aránylag kis mezőnyök álltak rajihoz, a 
menők egyrészt pedig gyalog jött ki él; 
vezni a sportot. Domjánnak az utolso 
pillanatban sikerült motort szereznie és 
más mez hiányában vasárnapi fekete 
hcsszúszárú nadrágjában feszítette a me
zőny élén.

A nap legjobb idejét Zamecsnik futotta 
Puehján, a salakpálya-mesterség a homo
kon is érvényesül, ennek köszönhette 
Zami az előkelő szereplését.

A to-rn-a a százasok futamával kezdő
dött, a kis gépeeskák öt köri futottak. 
Rajt után azonnal megindultak a buká
sok, a,7. esélyes Vigh. bukott. Vágai az 
élre tört és könnyen győzött. Meglepe
tést kellett a kissé átalakított Csepelek 
irama, különösen Vigh és Pék gépe volt 
igen gyors. 1. Vágai (Mátra) *2:44.6 mp,
2. Zsótér dr (Mátra) 3:90.8 mp, 3. Pék 
(Csepel) 3:01.6 mp. 4. Szabó (Csepel) 
3:05 mp, 5. Petró (Csepel) 3:26 mp.

A 200-ban nyolc induló volt. Dómján 
rajt után az élten helyezkedett el és biz
tosan tarlolla közében a döntést. 1. 
Dómján (Puch) 2:38.6 mp, 2. Bakav (MP) 
2:41.2 mp 3. Czismarek (MP) 2:42.2 mp, 
4. Küv&say (Victoria) 3:11.1 mp, 5. Kas- 
say (Victoria) 3:35 mp, 6. Kaltonccker 
(Ziindapp).

A 250 és a 350-es gépek együtt indultak 
külön értékelés alapján. A mezőnyt Kiss 
és Zamecsnik vezette. Zami utóbb az élre 
tört és a nap legjobb idejét futva győzött. 
250-ben 1. Zamecsnik (Puch) 2:26 mp. 
2, Rusovszky (Puch) 2:42 mp. 350-ben 
1. Kiss (Victoria) 2:35 mp.

Sovány mezőny indult a nagy gépek 
versenyében, a Sehmidt—Gutschy párbaj 
igen érdekes volt, Gutscli utóbb zászló- 
döntés miatt kiállani kényszerült. 
1. Sehmidt (BMW) 2:50 mp, 2. Banay 
(BMW) 2:57 mp.

Az oldalkocsis futamra kötéllel kellett 
toborozni a menőket, végre akadt három 
is 1. Rádv (BMW) 1:38 mp, 2. Madách 
(BMW) 1:39 mp.

Az összevont futamot négy „menetben* ‘ 
rendezték, mindenki időre ment. döntö 
tehát nem volt. 200 kem-ig. 1. Dómján 
<200 Méray-Puch) 1:28 mp, 2. Bakay (MP) 
1:32.5 mp, 3. Vágai (Mátra 100) 1:27 mp, 
4. Vigh (Csepel), 5. Czizmarek (MP), 
6! Petró (Csepel), 7. Kövessy (MP), 
8. Pék (Csepel). 5lí0 kem-ig. 1. Zamecsnik 
(Puch) 1:32 mp, 2. Kiss (Victoria 350) 
1:34 5 mp. 3. Rusovszky (Puch) 1:35.4 mp, 
4. Simonits (NSU). 5. Körmendy (BMW).

Kezdők. 1. Papp (TWN) 1:54 mp. 
2. Horváth (Puch) 2:13 mp. 3. Szabó 
(Csepel) 2:17 mp.

A futamok kezdete előtt a motorosok és 
nézők egyperces néma szünettel áldoztak 
Magyarország elhunyt miniszterelnöke, 
Teleki Pál gróf emlékének.

= £ 8 0 =
KETTŐS MÁTRA GYŐZEBEM 

A RESC SALAKPÁLYA EDZÉSÉN
Vasárnap délután tartotta a RESC ne

gyedik kismotoros edzését, a kitűnő ál
lapotban lévő OTE salakpályán. Az ed
zésen 20 kismotoros állt rajthoz.

Eredmények:
Első futam. 10 kör. 1. Vágai (Mátra) 

5:53. 2. Szabó (Sachs) 6 :02, 3. Zsótér dr 
(Mátra) 6:04, 4. Pék (Csepel) 6:09.

Második futam. 5. kör. 1. Szabó 
(Sachs) 3:18. 2. Petrányi (Csepel) 3:27, 
3. Lovász (Csepel) 3:28.

Döntő futam. 5 kör. 1. Vágai (Mátra) 
3:03. 2. Zsótér dr (Mátra) 3:05. 3. Szabó 
(Sachs) 3:10, 4. Petrányi (Csepel) 3:13.

KOSÁRLABDA
T. osztályú férfi;

BBTE—BSE 42:31 (21:16). Vezette: K i
rály és Velkry. Óriási meglepetés! m A  
tavaszi fordulóban még veretlen fővá
rosiakat kitűnő játékkal győzték Je  ̂ a 
Péteri dr nélkül játszó budaiak. Kosár- 
debő: Tichy I  (14). Tichy I I  (12). Kaivás 
(8), Rózsa (4), Gáthy <3) és Fnzc-ka-s, ill. 
Szabó B. (12), Bajári (8), Sipd.cz (4). 
Mátyási IX (3), Szabó. J. és Sidó (2—2).

1T. o. férfi:
MRTSE—MAFC 33:18 (13:14). Vezette: 

Gyimesi és Bácsalmási dr. Ko»sárdobó: 
Rus cliií (14), Lóri néz (10),* Farkas (9), 
illetve Kátai (8), Gödör (6), Oláh és 
Bálint (2—2).

III. o. férfi:
BEAC—BSzKRT 55:31 (21:13). Vezette: 

Paulinyi és Csányi II. Zay gróf (16), 
R.andé (15). Schaff (10), Gárdosi (4), 
Jesch (6), Nagy és Farkai (2—2). illetve 
Németh (18), Gyöngyösi (6), Kertész (5). 
Németh E. (2).

IV. o. férfi:
BSzKRT—BEAC 36:22 (18:10). Vezette: 

Fazekas és Paulinyi. Kosárdobó: Zsabka 
(11), Novak (9). Budai (8), Csorna (6). 
Horváth (2), illetve Szilágyi (]1), Holéczy 
cs Várszegi (4—4). Váry (2) és Farkas.

A 131-es cserk.—VaSC mérkőzés el
maradt, mert a VáSC csapata nem jelent 
meg.

I. osztályú női:
Gamma—BEAC 33:12 (17:5). Vezette:

Mészáron cs Szamosi. Ilj-en aTánvban 
•*«. Tucgórdí'imrt't a Gamma íryfízölnw. 
Banky is Wijrth remrkii! játszott. Kosár- 
dobó: Bánky (16;. Werth (12), Molnár
(1) és D ősz tál, illetve Pásztor (7). Róbert
(2) , Slraubnö (3).

BSzKRT—MAFC !S:24 (13:10). Vezette: 
Kajmarás és Kelemen. Az edzés nélkül 
Is-álló villamos; ak csak a játék vágyén 
némi szerencsével győztek a iclkeison 
játszó m nősre len; i hölgyek elfcn. Kosár- 
dobó: Kristóf; (8). Szamosi né (10). Kiss
L. (5), Gaál (3), Haksná (21, ii'l. Giillner- 
" «  ,<<). Sz. Varga és Csimmn, (6—6), 
Lreko B. és fiaskó K. (2—2). Gábor.

SPORTÉRMEK
LÚD VÍG

Bp. T h é k  E .-n . 18. kaphatók 
léjjtjérjesRél, Wiéirct Ajak. sttíml

ASZTALITEN ISZ
Már csak  e lm aradt mérkőzések vannak 

hátra az asztali-tenisz csapatbajnokság 
küzdelmei során. Néhány osztályban már 
befejeződtek a küzdelmek.

MOZI
M A , HÉTFŐN, 

T E L E K I F A L GRÓF 
TE M ETÉSE NA IMÁN 

A  M A G Y A R  MOZGÓKÉP
SZÍN H Á ZA K B A N  

N IN C S  ELÖ AD AS!

2 magyar, 2 német film
szerepolt a Léna-fihnvállalat, kétnapos 
szakbemuta(újának műsorán. A  magyar 
filmek: , . ...Beala es az erjioe.
(Drámai játék . Rendező: György István. 
Művészeti vezető: Horváth Árpád. ío -
szcxcplőlí: Szörényi Éva. Páger Antal,
Ladomerszky Margit és Gábor Miklós.)

Sárga rózsa.
(Rendező: G yörgy István. Művészeti ve- 
zető: Hegedűs Tibor. Főszerepek: Szóré- 
nvi Éva, Kormos Márta. Greguss ZolLan, 
Kamarás Gyula. Ezt a filmet mar n Pó- 
városi nagy közönségnek is bemutattak.) 

A  német filmek:
Ellenség.

(Dráma. Rendező: Torjanslrf. Főszerep 
lök: firigitte 'líornry, W illy Birgel. 1 et- 
rovicli Szvetiszláv.)

7 évig nem lesz szerencsém.
(Vígjáték. Főszereplők, Tabédy Klári. 
TlieO Liagen, Ilans Moscr.)

Hírek a míílsremliQl
\ hét vécén  befejeztek az „András’’ 

eírnö vig.iáték műtermi felvételeit. # A 
két főszerepet Bordy Bella <és Pagcr 
Antal jálsz-ótia. Rendező: Bánky Viktor. 

*
Kedden este veszik fel a ,.Néma köles; 

tor”  utolsó műtermi jelenteiét. Az^utolfio 
napra Rodrisucz Endre, a rendező. Tol- 
nav K lárit, Lukács Margitot és Jávor 
Pált hívta he a főszereplők közül. Eger- 
váry Bea, A jla y  Andor és Boray Lajos 
már csak a szabadtéri jjelenetekben ke
rül majd i&mét a íelvevőg^p ^lé.

* .
Megkezdték ** „Elsodort, t*W * m díszlo- 

teiniek elókészítéaét. Szabó D»ezsp regé 
nyének filmváltozatában Xagry István. 
Jávor Pál és Sorolay Arthnr lem a há
rom iérfiXŐMor^ld. ; . 7 - a. -.

A RÁDIÓ M Ű SO RA:
Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő. 

Torna. 7: Hírek Hanglemezek 10: Hírek. 
10.2-0: Háziasszony a magyar föld termé
nyei között: Tojás a háztartásban. Leisen 
Erzsébet dr népélelmezési tanulmányá
ból átdolgozta és előadja: Bán Józsefné 
és Földvári Lívia. 10/15: Daloló asszonyok. 
Irta: Sztrókayné Mándy Teréz. 12.10:
Csorba Dezső cigányzenekara. Közben: 
12.40: Hírek. 13.30: A rádió szalonzene- 
kara 14.30:* Hírek. 15.20: Balaiajka-
zettekar. 16.15: Arany János: Buda
halála. Fábián István dr előadása. 16.45: 
Hírek. 17: Hírek szlovák és ruszin nyel
ven. 17.15: Hanglemezek. 18: A Tudomány 
jelentősége. Kornis Gyula dr előadása. 
18.30: Ákcm LajoS orgonái. 19: Hírek 
magyar, 'német és román nyelven. 19.20: 
Vándor tarisznya. Thurzó Gábor . előadása 
hanglemezekkel. Közreműködik: Lukács
Margit, Ungváry ,Lá«zló és Layer Mária 
(ének). 20.05: Esti beszélgetés. Zilahy
Lajos elbeszélése. 20.25: Beethoven: IX. 
szimfónia. (Hamburgiak) Hanglemez. 
21.40: Hírek. 22.10: Melles Béla-zenekar. 
Vezényel: Vincze Ottó. 23: Hírek német, 
olasz, angol, francia és eszperantó nyel
ven. Utána kb. 23.30: Hanglemezek. 24: 
Hírek

Kassa. (208.6 m.) 11.05: Kubányi Lajos 
és a magyarság. Németh László előadása. 
11.25: Hanglemezek. 11.40: Hírek magyar 
és szlovák nyelven. 15.30: Hanglemezek. 
17.15: Dunatá.ii ember a tiszaparti város
ban. Krammer Jenő dr előadása. 20.35: 
Az Ur Jézus kínszenvedésének története 
Passiójáték. Közvetítés a kassai Nemzeti 
Színházból

C P O R X É R M E T  
. T E L V É N  Y T  »*>.

m o r z s á n y i j .
IV., Váczi-u. 3(i. T elefon : 182-217

NEMZETI SPORT
Meejeionit szerda te szombat kivételi* 

»ei n.ii.ci.n nap. Seerkeí2tŐ8éír és kiodó- 
hieotal Síp. V1JL, Hőik Seilárd-atca 4. 
— Távbeszélő 132-459 te 133-877. Levél
éin;: Budaptet 72. fioslafiók 42, — Posta- 
takarék: 53.366.

Főszerkesztő: Dr. Vadas öytila.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felelős kiadó: Knlteár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hór« P 

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

Nyomatait a Stádium Rt. kfirforeójé* 
Mlfl. Oyőry Aladár laaurató. ^

Soós Ferenc és Farkas Gizi m erte 
Magyarország asztali tenisz* 
bajnokságát
A női páros döntőben kikapott a Farkas 
Gizi—Kolozsvári Sári kettős

Magyarország 1941. évi asztali terŰM 
bajnokeágaiérfc egész nap folyt a játék 
•a. ‘Piaristák helyiségében. A meglepően 
nasytizámú közönség előtt igen szép és 
változatos mérkőzések voltak.

A férfi egyesben a várakozásnak meg
felelően Soós győzött. A női ©gyesben 
is az esélyes Farkas Gizi lett az első. 
Meg leö lés  a női párosban akadt, ahol 
az Arányi—Ab r ah ám kettős legyőzte a 
Kolozsvári—Farkas párt. a nagy esé
lyest.

A verseny részletes eredménye:
Férfi egyes I. osztály:

Soós—Burányi 3:0, Csender—Farkas 3:1, 
a nap meglepetése, Csender pompásan 
játszott, Barna III.—Rózsa 3:1, Schmidl— 
Erős 3:0. Dávid—Földi 3:2, Benko—Si
mon 3:0, Bródi—Schrett 3:1, Sidó—Gár- 
dos jn., Soós—Csender 3:1, Schmidl— 
Barna III. 3:1, Benko—Dávid 3:2, Sidó— 
Bródi 3:1. elődöntő: Soós WMTK—
Schmidl UTE 21:17, 16, 16:21, 21:16, Sidó 
WMTK—Benkő VÁC 21:8, 14. IS.

Döntő: Soós—Sidó 19:23.. 21:11, 17, 17. 
Sidó nagy lendülettel kezdett és remekül 
ütött. Soós azonban lelassította a játékot 
és kihozta ütésből Sidót. Nagy küzdelem, 
szép játék.

Férfi egyes I. B ) :
Simon—Buszek 2:1, Vidor—Bródi 2:1, 

Schrett—Reichardt jn., Frey—Zsolnai 2:0, 
elődöntő: Schrett DSC—Frey (Marosvá
sárhely) 2:1.

Férfiegyes II. ewtály:
Braun—Hadadi 2:0. Bai’óti—Bohus jn., 

Sugár—Horváth 2:0. Huszár DSC—Lotal- 
ler II. 2:1, Schwider—Kornai I. 2:0, 
Frey—Buszek 2:0, Papp—Kovács ;jn., 
Hibsch—Miklós jn.. Reichardt—Klein 2:1, 
Szekfü—Fischer 2:0. Kun—Neumann,
2:0, Simonek—Papp 2:0. Meingaszt—Bron 
2:0, Tenzer—Keztyüs 2:1, Horváth—Gut 
2:0. Keszler—Rosenfeld 2:1, Perlusz— 
Gulyás 2:1, Schürger—Hahner 2:0. Jako- 
bovits—Biás jn., Zsolnai—Braun 2:0.

Zsolnai—Baróti 2:0. Frey—Huszár 2:1, 
Reichardt—Kaczián dr 2:1, Szekfü—Kécza 
2:0, Sombor—Simonek 2:1, Tenzer—Kész- 
ler 2:0, Grtinfeld—Vidor 2:0, Tenies— 
Schürger 2:1. Frey—Zsolnai 2:1,
Reichardt—Szekfü 2:0. Sombor—Tenzer
2:1. Temes—Grünfeld 2:0, elődöntő: Frey 
(Marosvásárhely)—Reichardt (Piaristák)
2:1. Temes VÁC—Sombor (Piaristák) 2:0. 
döntő: Temes—Frey 21:17, 16:21, 21:15.

Férfiegyes III. osztály
Döntő: Bron (Szatmárnémeti)—Kun

MTK 2:0, 3. Baróti DSC és Meingaszt 
UTE.

Férfi páros I. osztály:
Sidó, Soós—Papp, Grünfeld 3:2, Vidor, 

Surányi—Verzár, Biás jn., Benkő. Erős— 
Schrett, Rózsa 3:2, Zsolnai, Temes—Sá
rosi, Csender 3:1.

Elődöntő: Soós, Sidó—Vidor, Surányi 
VÁC 3:1, Schmidl UTE, Farkas DiMÁ- 
VÁG—Benkő VÁC, Erős (Kolozsvár) 3:1.

KERÉKPÁR

Férfipáros II. osztály
Verzár, Köpeczy—Erdélyi. Rosenfeld

2:0, Szekfü, Kun—Keszler, Grünfeld 2:0. 
Papp, Hibsch—Jakabovits, Frey 2:0. Ten
zer. Baróti—Braun, Liléin 2:0, Bron, 
Tóth—Reichardt, Fuszek 2:1. elődöntő: 
Szekfü, Kim MTK—Papp, Hibsch (Víz
müvek) 2:0, Tenzer (Kassa), Baróti DSC—• 
Bron. Tóth (Szatmárnémeti) 2:0, Szekfü, 
Kun—Tenzer, Baróti 2:0.

Férfi páros III. osztály
Elődöntő: Baróti, Schwider DSC—

Lotaller. Kelemen* 1 2 WMTK 2:1, Meingaszt 
UTE, Serényi c, k.—Tenzer (Kassa), 
Békeíi VÁC 2:1, döntő: Baróti. Schwider—- 
Meingaszt, Herényi 2:0.

Női egyes:
Medgyánszky—Ábrahám 3:0. B orsos - 

Vastag 3:0, Dayka—Vermesné jn.. Lovász-’ 
né—Német I. 3:1, Farkas—Medgyánszky 
3:1. szép mérkőzés és Mednyánszky 
majdnem meglepetést csinált, a negyedik 
szét ben 18:ll-rői egyenlített Medgyánsz
ky, Aranyi—Borsos 3:0, Király—Dayka 
3:0. Kolozsvári—Aranyi 3:0, elődöntő: 
Farkas DiMÁVAG—Aranyi (Ceglédi 
MOVE) 3:0, Kolozsvári (Kolozsvár) — 
Fábiánná Király Baba ETO 3:1, a mér
kőzés elején Fábiánná biztos győztesnek 
látszott.

Döntő: Farkas—Kolozsvári 18:21, 21:12, 
17, 18. Farkas Gizi nagy küzdelem után 
győzött.

Női pános:
Fábiánná, Német I.—Borsos, Darőczi 

3:0, elődöntő: Kolozsvári (Kolozsvár),
Farkas DiMÁVAG—Fábiánná ETO. Né
met I. DiMÁVAG 3:0, Ábrahám (MOVE 
Széchenyi). Aranyi (Cegléd)—Lászlóné, 
Dayka UTE 3:0, döntő: Abnahám,
Aranyi—Kolozsvári, Farkas 3 :0 !!!

Vegyes páros:
Soós, Ábrahám—Palota, Borsos 3:0, 

ochmidl, Dayka—Zsolnai, Bálint 3:0, 
.Benkő, Vermesné—Bródi, László né 3:2, 
Barna III., Németh—Schmidl, Dayka 3:2, 
Erős, Aranyi—Sárosi, Király 3:1.

Ifjúsági egyes:
Sidó—Fischer 2:0, Hahner—Keztyüs 

2:1, Buchler—Erii eh 2:0, Herényi—Lin- 
denbaeh jn., Tóth—Nasser 2:0, Bognár 
—Adorján I. 2:1, Bron—Singér 2:0, Csen
der—Schwider 2:1, Sidó—Hahner 2:0, Be- 
rényi—Büchler 2:0, Tóth—Bognár 2:1, 
Csender—Bron 2:1, elődöntő: Csender— 
DSC—Tóth (Szatmárnémeti) 2:0,

Sidő—Serényi 2:0, döntő: Sidó WMTK— 
Csender DSC 2:1, 3. Tóth (Szatmár
németi) és Herényi VÁC.

Ifjúsági p&ro#:
Hahner, Fischer—B erényt. Bognár 

2:0, Singer, Adorján—Kornai IT., Schwi
der jn.

Csender DSC. Sídó WMTK—Büchler, 
Békefi VÁC 2:0. Hahner. Fischer UTE— 
Singer. Adorján VÁC 2:0, döntő: Csender. 
Sidó—Hahner, Fischer 2:0.

10 8  ufonc közül a vaskerekes Szabó és 
a íakerekes Búzán bizonyult a legjobbnak 

a tehetségkutató versenyen
Közel 500 induló ült nyeregbe 

a tegnapi egyesületi országúti háziversenyeken!
A kerékpározás, mint tömegsport tegnap 

hatalmas győzelmet aratott a gödöllői or
szágúton. Még meg sem kezdődött a hiva
talos idény, az egyesületek csak fegyver
csörtető felvonulást rendeztek vasárnap 
délelőtt a szeles, napsütéses gödöllői o r 
szágúton, s mégis példátlan megmozdu
lásnak lehettünk szemtanúi. Az egyesü
letek úgyszólván minden emberüket a 
fedélzetre szólították. Ezeknek nagy ré
sze háziversenyek keretében indáit, a 
többiek, így leginkább az ágyúk csak 
edzettek. A nap legnagyobb eseménye a 
BSzKRT és a Tipográfia közös rendezé
sében lebonyolódott 30 km-es tehetség- 
kutató országúti torra volt, mely 108 in
dulót állított a rajthoz. A  szeles idő és 
n nngyforgalrnú országút ellenére az 
eredmények igen* biztatóknak mutatkoz
tak. Mindent Összevéve, közel 500 kerék
páros versenyző jelent meg tegnap a 
különböző terepeken.

Házi versenyek
Testvériség, 00 hm: 1. Nyilas 2:46, 2. 

Varga 2:46.01, 3. Sas 2:46.02.
FTC. 90 km: 3. Morvay, 2. Vida II, 3. 

Kucsera II, 4. Dreyenka, 5. Bélán. 6. 
Nádi. A rendezőség időeredményt nem 
közölt. 21 induló. 30 km (vakerekesek): 
1. Grossmann, 2. Sehiffer;

WMTK, Vaskerekesek B) osztály, fo 
km: 1. Varga 3:00.25, 2. Frász, 3. Cilii
méi. — Vaskerekesek C) osztály, ?.) km:
1. Bengyik 48:40, 2. Jahn, 3. Kiss, 4. 
Kovács, ű. Béna. — Idősek, 40 km: 3. 
Galambos 1:20.05, 2. Zilahi, 3. Szabó, 4. 
Szakács. — 90 km (I—V. osztály): 3, 
Gyurkovics 2:33.45, 2. Ebergcnyi, 3. Szabó, 
4. Darázs, 5. Zselenszka. 6. Kiss, 7. Papp, 
8 Ecker., 9, Szekeres, 10. Pápai, li . t$za- 
lai, 12. Vojcsik.

UESC, 50 km (idősök): 1. Hörömpóly,
2. Múzsa. — 70 km: 3. Krajczár, 2. Ito- 
mics, 3. Kertay, 4. Szabó, 5. Briihl.

KSzK . 50 km: 3. Vizűivel 1:40.01, 3. 
Faludi II, 3. Liptai. 4. Oszvald.

Tipográfia, 70 km: 1. Zvonka 2:15, 2. 
Szeri í gy örgsú, 3. Gisswein, 4. Láng.

Sólyom KK. vaskerekesek, 30 km: 3.
Doniján 1:03, 2 Flő, 3. Schwnvtz. — Fa- 
kerek esek, on km: 1. ír  házi 2:09. 2. Ha
barta, 3. Tobies.

Fór. KE (távolság nincs megadva): 
1. Molnár, 2. Uhrin, 3. Hunydai.

A BSzKRT és a Tipográfia tehetség" 
kutató országúti versenyén

308 induló állt rajthoz. Ezeknek zöme a 
vaskerekesek mezőnyében rajtolt, s ebben 
a mezőnyben a fiatal Szabó 57.40-et futva 
30 km-re. mint teljes győztes került ki 
a küzdelemből, legyőzve a könnyebb gé: 
pekkel és a fakerekekkel rajtolókat. A 
BSzKRT és a Tipográfia mintaszerűen 
bonyolította le ezt a tornát, melynek so
rán igen sok fiatal tehetség mutatko
zott.

Részletes eredmények; Fakerekesek, $0

km: 1. Búzán 1:05, 2. Kovács, 3. Mészá
ros. 4 Fekete, 5. Lassú. — Vaskerekesek, 
30 km: 3. Szabó 57:40, 2. Török 57:41, 3. 
Tóbiás, 4. Albert. 5. Pintér, 6. Bíró. 7. 
Tóth, 8. Droba III, 9. Juhász, 10. Tallér-

G YEP LA BD A
BKE—ThHSE 2:0 (1:0). Pasaréti-út.

Vezette: Székely. A BKE gyeplabda csa
patának a bemutatkozása kitünően sike
rült. Végig többet támadott, mint ellen
fele és jobban is játszott. A PhH.SE 
mentségére szolgál, hogy hat tartalékkal 
játszott. Góllövő: Ott (2). Jó: Ott,
Endrey. Hazák és Lator dr, ill, Moser 
és Saary.

BBTE—MHC 3:1 (1:0). PasaréH-űt. Ve
zette: Moser. Idényeleji, gyenge játék. 
Mind a két csapat sok tartalékkal és a 
BBTE végig tíz emberrel játszott. Az 
MHC csatársora igen sok helyzetet ha
gyott ki. A BBTÉ a győzelmét elsősor
ban jobb erőnlétének köszönheti. Góllövő: 
Háray (2) és Miklós S.. ill, Révay gróf. 
Jó: Bikái* dr., Miklós S. és Háray, ill. 
Cerva, Miklós dr. és Révay gróf.

AHC—MAC 3:0 (2:0V Margitsziget. Ve
zette: László dr. Az AHC jó játékkal
megérdemelten és biztosan győzött. A 
MAC egy pillanatig sem volt veszélyes az 
Arnaturükir. Góllövő: Tipüd, Dallos 
Lifka I. Jó: Konorőlh dr., Tipold és 
Dallos, illetve Ive Mario.

T E N IS Z
Sehrőder, volt svéd teniszbajnok bősz- 

S/ú szünet után ismét porondra lépett. 
Göteborgban indult egv versenyen, ahol 
a döntőben Hullin&n ellen győzőit 6:4, 
6:0. 6:3-ra.

Boussus Páris fedettpálya teniszbaj
noka. A kitűnő tenifízoző először a belga 
Morcaut győz le- 1-e 6:2, 6:3-ra. Az elő
döntőben majdnem elvérzett Jamain cl 
k-11. Csak í);7, 6:4-re tudóit győzni^ A 
döntőben Dcssairt 6 *3, 6:4-re ver le.

Custáv «yéd király teniszversenyen
Indult. Termesze lösttii csak „vén fiúk*' 
versenyén. A 82 eves uralkodó esak a 
párosban vett í-ésizl. A párja Grönfors 
volt. Az első fordulót megnyerték, de a 
másodikban már kikaptak a Slokksby—* 
Se-landcr kettőstől 6:2, 6:3-ra. A verse
nyen Söder&tröm keltős győzel mtt ara
tott. Meguy&röe az cgvénit és Sáliatröm- 
n>cl a párost is.

A németek Véf válogatott mérkőzést i» 
játszanak áprilisban. Először a német- 
román mérkőzésre kerül sor. Ez április 
19 Gi 21 között lefí'Z. Utána Milánóba 
megy a német cs-apat, inért 25 és 27 
közölt az olesz teniszezőkkel mérkőznek 
meg a németek.

A spanyol teniszbajnokság májuc f f  
és 22 között teafs Barcelonában*,


