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Kelen János fölényesen és biztoson győzött Mogyororszog 
mezei futóbojnokságábon Szilágyi és Németh előtt - Szabó 
Mikiás feladta - A csapatbajnokságot is a BBTE szerezte meg 
A rövidtávú mezei futóbajnokság kettős ujpestidiadalt hozott. 
Eper egyéni győzelmével - Az ifjúsági csapatbajnok a BSzKltT, 
egyéni győzelmével Verőczi a budaiak sikereit tetőzte be

Heti összefoglaló]
1941. ápr. 13— 20.

Jól kell rombolni 1
Kezdetben volt a Nemzeti Sport, 

amely mindenkitől magárah&gyatva, 
egyedül kezdett foglalkozni annak a 
jelenségnek az okaival, hogy miért 
Sújtja labdarúgásunkat az -utóbbi 
években mind gyakrabban a „hagyo
mányos magyar balszerencse ? Hu
szárosán támadunk, folyton és az 
ellenfél néhány lefutással megnyeri 
a mérkőzést. Bedobtuk a közön
ségbe a célszerűbb játék gondola
tát, majd az atlétikai kiképzés fon
tosságát, végül — folyton keresve, 
kutatva — a korszerű, biztonsági 
rendszer szükséges voltát.

1935-ben a maradiak, a munkától 
fázóak, meg a Nemzeti Sportot min
dig, mindenben „megkontrázók” erre 
azt mondták: „megzavarodott ál-
szakértök valami új jelszavakkal, ok- 
vetetlenkednek”.

19S6-ban: „Az ördögnek kellenek
ezek a kótyagos elméletek! Az egyet
len szabály ez: jól kell futballozni!”

1937- ben: „Ezek az állítólag (!) 
külföldön már bevezetett rendszerek 
tönkreteszik a játék szépségét! A 
közönség szép dribliket akar látni!”

1938- ban: A  mi építő arcvonalunk
kal szemben állók egyike már meg
kérdezte egyik munkatársunkat, hogy 
..tulajdonképpen mi is az a WM- 
rendszar?”

1939- ben: „Jó, jó, rendszer, igen, 
de ez védekező rendszer! Ezzel 
nem lehet gólokat rúgni. Ez nem 
kell a közönségnek. Az gólokat akar 
látni!"

1910-ben: „Megbukott a WM*
rendszer, mert az olaszok ellen Itá
liában csak döntetlent tudott elérni, 
®s különben is, már a németek is 
faképnél hagyták ezt a rendszert, 
mert rájöttek, hogy nem ér sem
mit.1

És végül, a 0:7 után, amelyet 
német ellenfeleink a tiszta WM- 
renszerben értek el:
1910-ben: „Igaz, hogy a németek 

két gólt tudtak rúgni ezzel a rend
szerrel, de ez nekünk, magyaroknak 
nem felel meg.-Ez favágás!"

(Tehát, kedves Szurkoló, már nem 
jelszó, már tényleg meglévő valami, 
amit már nemcsak állítólag játsza- 
»ak külföldön, már — láttuk, sajnos 

gólokat is (hetet) lehet ezzel a 
rendszerrel rúgni. Sót, az ördög 
vigye el, azt mondják, hogy szép is 
volt ez a kölni rendszeres játék. 
Most már aztán nem mondhatunk 
mást, ugy-e, mint hogy ez a dolog 
kém való a magyarnak.)

♦

Mi a t-cmulság: Az atlétikában is 
lezajlott egy hasonló átalakulás. 
Ott is azt mondták éveken át, hogy 
a hosszútávéi futás nem a magyar 
természetnek való. Favágó munka, 
csak északi népek vérmérsékleté
kek felel meg. Aztán néhányat: fel
emeltük a szavunkat ez ellen a ké
nyelmes megítélés ellen és nemso
kára néhány atlétánk elkezdte a 
titkai több munkát kívánó ,,flnn 
edzést. Ma már a világ legjobb táv- 
futó nemzetei között (a- favágókkal) 
emlegetik a magyart.

Szóval az atléták is megjártak
az utat. Igaz, hogy sokkal gyor- 

®^bban, mint a labdarúgók, ők már 
régen nem vitatkoznak, hanem dol
goznak és — élvezik a szép erednie- 
hyeikért kijáró világelismerést, ....

A Ferencváros kezdeti bizony
talanság után nagyobelefeküdi:

9 :1-re verte a
A Szolnok álhite legyőzte a csepelieket 
s újra elfoglalta a negyedik  helyet

A HÉT TIZENEGYE
A bajnoki forduló az élen nem ho

zott meglepetéseket. A Ferencváros 
fölényesen, az Újpest és DiMAVAG 
nehezen győzött. Ez a három csapat 
ezzel megerősítette a táblázat élén 
elfoglalt helyét. Nyomukban azon
ban annál nagyobb és hullámzóbb a 
küzdelem. A nap meglepetése a 
Szolnok nagy győzelme a WMFC fö
lött, ezzel a derék szolnokiak a ne
gyedik helyre ugrottak előre. Az 
Elektromos is feljebb került, a To
kod elé. A táblázat második fele 
(élesen elhatárolva) a kiesési cso
port. Itt óriási a harc: hat csapát 
egymás mögött egy-egy pont (!) 
különbséggel.

Ennek megfelelően az egyéni tel
jesítmények között is több kiváló 
teljesítményt láthattunk. Csak a kö
zépcsatárok nem jeleskedtek eléggé. 
Füzér tartja itt az élt, bár csak egy 
félidőn át tett ki magáért.

A forduló legjobb teljesítményei: 
Körmendi, Kispéter, Biró, Selmeczi, 
Baráti, Szántó, Kolláth, Berecz.

A hét tizenegye:
Körmendi (Haladás) — Krasznai 

(Haladás), Kispéter (Szolnok,) — 
Selmeczi (Szslmotk), Baráti (Sze
ged), Lázár (Ferencváros) -— Szántó 
(Szolnok): Kolláth (Szolnok), Füzér 
(DiMÁVAG), Kissel-y (Ferencváros) 
Gyctvai (Ferencváros).

A tartalékcsapat:
Gáspár (DiMAVAG) — Pákozdi 

(Elektromos), Bíró (BSzKRT) —- 
Sárost III. (Ferencváros), Polgár 
(Ferencváros), Balogh I. (Újpest)
_ Kincses (Kispest), Bérces
(DiMAVAG), Ssendrödi (Elektro
mos), Déri (Törekvés), Tóth III. 
(Újpest).

Dicséretet érdemel: Tóth (Szeged) ka
pus Monostori (Kispest) jobbhátvéd, 
Rajta* (Szeged), ónody (Elektromos), 
Tátrai (Ferencváros), Balogh H A Újpest) 
balhátvéd Hidasi (Kispest), Kalocsai 
(Haladás), Pdrnúndy (Elektromos) jobb. 
fedezet, Tóth (Gamma) Sod» (DiMAVAG), 
Szabó II (Kispest), Gere (WMFC) kö
zépfedezet, Fazekas (Szolnok. Garant- 
szegi (Törekvés) balfedezet, Ádám (Uj.

pest), Kiss (Ferencváros), Rozs&li (Elek
tromos) . jobbszélső. Sárosi dr (Ferenc
város), Vidor (Újpest), Készéi II (Tö
rekvés jobbösszekötő,. Jakab (Ferencvá
ros) középcsatár,. Turay II (Gamma), 
Nagy (Szolnok). Zsengellér (Újpest) .bal- 
összekötő, Korom  ((Szolnok). Szabó III 
(BSzKRT), Titkos (Kispest), Pintér 
(WMFC).

>»iSflTiSr
a teniszütők legjobbja. forgaleata kézi* -.

STRAUB SPORT
teniszszak üzlet, V., gróf Tisza- 
István-u. 16. IBálvány-n, sarok.) 

Telefon: 1-802-62.

O laszország
Az Ambrosiana és a Bologna ki

kapott. Eredmények:
Triestina—Livorno 1 :1 (o: I). Ró

ma—Ambrosiana 3 :0  (1:0)- Torino— 
Novara 5:i ( 1 :1 ). Atalawto—Na-
ppli 4:0 (?,:0). Bari—Juventus 3:5 
(2:o). Milano—Lazio 3 :0  (1:0). Flo- 
rentina—Bologna 3:0 (1:0). Venezia 
—Genova 0:0.

A B) ligában: Siena—Savona 1 :0. 
Spezia—Fanfulla 2 :2. Verona—Pa- 
dova 3 :1. Modena—Brescia 2 :0 - Ma- 
cerata—Anconitana 1 :g. Láguria— 
Reggiana 2:0- Alessandria—Udinese 
1 :2 . Pro Vercelli—Lucchese 0:0. Pisa 
—Vicenza 4:2-

Kiszely bordazuzódóst 
szenvedett, 
Gyetvainak 
vérömlenye van

A Ferencváros—SalBTC mérkö' 
zés után a zöld-fehér játékosok tele 
vannak panasszal.

—  Nagyon keményen játszott a 
„Stécé“  —- mondogatják.

—  Alig kapok levegőt — csóválja 
a fejét Kis'-ely.

Orvos is van az öltözőben. Gyet- 
vait és Kiszelyt vizsgálja.

— Gyetvainak — mondja —- vér
ömlenye keletkezeit a jobb felső
combjában, Kistselynek bordazúzó- 
clása van. Hétfőn röntgenvizsgá
latra visszük.

Római jelen tea: Az elasz váltósúlyü
ökölvívó bajnokság: döntőjében Orlandi
13 menet után erős küzdelemben cse
kély pontkülönbséggel győzött Palermo 
ellen.

UJOR
■ • '; Vasárnap -

üllői-űt: Ferencváros—Haladás.
1-a.torca-utca: Elektromos— Szeged.
Bihari-utca: Törekvés—Tokod.
Sport-utca: BSzKRT—Szolnok.
Csepel: WMFC—Újpest.
Salgótarján: SalBTC—Gamma.
Diósgyőr: DiMÁVAG—Kispest.
Az NB H-ben: D. Magyarság— 

BLK, SzFC—Postás, Zugló—Pénz- 
ügv, SFAC—Egyetértés, SzVSE— 
SVSE, Vasas—DVAC, ózd—MŰVE 
T. Előre, DVSC—Dani part, Rusj— 
SSE, Ganz—MA VÁG, Rákóczi—Pere
ces, MVSC—BVSC, NSE— N. Törek
vés. NAG—Bástya, Kolozsv. AC— 
SzSE. Hargita—SzkAC, MSE—
MMTE, GySK—KSE, Textil—Corvin. 

~— t j f v — - v

Kis Gábor nem tudta 
hol van a kispesti 
pálya

Kispest fele a villamoson együtt 
utazunk Szendrödwel és Kiss Gá
borral. Kiss Gábor kérdi;

— Tudják az utat as új kispesti 
pályára ?

— Hogyan* Hát ön nem tudja, 
hol van *

— Bizony nem én, — hangzik 
válasz. — Két évvel ezelőtt voltam 
utoljára Kispesten mérkőzésen. Ha 
jól emlékszem, akkor az Újpestben 
játszottam, négy-egyre győztünk. Bé
gen volt — teszi heszá csendesen —, 
talán igaz sem, volt,

KOSAKT.ABDA
B S z K B T — B E A G  ’- t v t t  ( 1 1 : 9 ) .  I. o. 

férfi. Vezette: Badacsonyi . és Hepp dr: 
Kosárdobó: Mogyorósi (17). Kardos és
Szamosi <5—5), Velkey (8), Papp, illetve 
Stolpa III (81. Osányi III (7), Stolpa II 
(3), Csányi II (4), Gyimesi (3), , Hi
ba v (2).

TFSC—VÁC 36:84 (16:13). I. 0. férfi 
Verette: Király és Enyedi. Kosárdobé: 
Szomor és Kamarás (13—13), Kelemen 
(4). Pálásthy, Gaál és Biró .(2—2), ill. 
Salgó és Rónai (11—11), Noeh (8), Kal
lós (4).

TFSC—BBTE *1:2(5 Í5«:Í45, 1S:1T). I.
0. női. Vezette: Velkey és Mészáros.
Kosárdobó: Romák (11), Turchányi 14), 
v. Balogbné (5), Uegányi (5), Tanko- 
vits (4), Asbóth (2), ül. Gombor (21), 
Regdénszky (5).

Svájc ~  Németország 2 :1
Bern, április 20.

Svájc válogatott csapata 2:1 
(1:1) arányban győzte le a német 
válogatottat. Hahnémann a 33. perc
ben a németeknek szerezte meg a 
vezetést, a 42. percben Monnard 
egyenlített.

A második félidőben elkeseredett 
küzdelem folyt, pár perccel a befe
jezés előtt Monnard gólja a sváj
ciaknak szerezte meg a győzelmet. 
A mérkőzést az olasz Searpi ve
zette.

Szent László-kupa
Pápai bencés gimn.-r-Sümegri áll. ffimn. 

2:1 (1:1), Pápa. Vezette: Raffai. Mind
végig izgalmas és érősiramú mérkőzés. 
A pápai csapat, szünet utáni jobb játéká
nak köszönheti a győzelmet. G-óllörő: 
Burányi és Szabó, ill. Bódis.

Losonci Kármán József g.—Váei Pre
montrei *. 5:2 (2:#). Losonc. Vezette; Pet- 
róczi. A hazai csapat jobb volt. Góliövö: 
Tóth (3) és Ádám (2). Hl. Bányik és 
►Szávai, Jó: Szesztna. Deli és Tóth. Hl. 
Kon í ró, Tulncv és Bányik.

Kaposvárt kér.—TíaposTáH glinn. 2:f 
(2:#). Kapopiváv. .Vezette:, Horvátih. Vé
gig erős knzdelemben megérdemelten 
gy ozött a j ob b kér esk (h! el riíí. G ól lö vő: 
Kereeséíiyi, Kanizsai. Jó: Somogyi, Ka- 
nizs-ai, ill. Fehér, Cseresznyés.

Az .Egerbe kitűzött Ceglédi kath. gim
názium—Egri kereskedelmi mérkőzés el
maradt, mert a ceglédiek nem , jelentek 
meg.

Uj építmény
Az Újpest—Törekvés mérkőzés 

félidejében a Törekvés nem mént 
be az öltözőbe, hanem az egyik 
kapu mögött pihente ki magát. Va
laki megjegyezte:

— A Töri feltalálta a nyitott öl
tözőcsarnokot.

B e m b a s l k e r l  a r a i  ■ tefllobb m a g y a r  v e r a a n y Q t 6

parafenyelü F A I R P L A Y  1 9 4 1
Kizárólag: | b  ■ £  0 *  n a a m b m d i  K ri«2t in a -k r l .  7 3

V O P I l V r  d p O i l  T e l.: 1 5 -6 6 -2 2 .
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1 1 1 HURQ2 ASQK: S l l i l i  SPORT
Minden tekintetben nagy ferenc

városi fölény
Ferencváros -  SalBTC 9:1 (2:0)
A szünet után teljesen összeomlott
a tartalékos SalBTC
Góllövö: Sárosi III, Sárosi dr., Sárosi ár., Jakab, Kiszely, 
Gyefvai, Kiszely, Trenka, Jakab, Sárosi ár

Ollői-út, 5000 néző. Vezette: Horváth ár
Az iillöiúti pályán ninca elömér- 

közés, s csak. lassan verődik össze 
a közönség. Nem nagy, de lelkes a 
szurkolótábor.

Lent az öltözőidben csak lassan ké
szülődik a két csapat. A  salgótar
jáni Riff Emil edző ezeket mondja:

— Nem szurkolunk a mérkőzéstől, 
minden mérkőzés nyílt. Csak annyit 
mondhatok, hogy most nem fogjuk 
kihagyni a ll-est, mint az ősszel 
Turjánban.

Belátogat a salgótarjániakhoz Tát
rai is. örömmel üdvözlik a fiúk.

— Gyere, Pubi — invitálják —, 
játsszál minálunk.

Tátrai ezeket mondja nekik:
— Ez az első bajnoki mérkőzésem 

volt csapatom ellen! Kissé szurkolok 
is tőle.

A Perecvárosban vidám a hangu
lat. A vörös Takács éppen Polgárt 
gyúrja.

— Úgy látom — mondja —, telje
sen rendben van a Drumi.

— Megmondottam a fiúknak — 
fordult hozzánk Dimény edző —, 
hogy olyan rendszerben játszunk 
most is, mint az eddigi mérkőzé
seinken.

A szépen „megnyílt” pályán így 
áll fel a két csapat:

Ferencváros: Csikós — Szoyka 
dr, Tátrai — Sárosi III., Polgár, 
Lázár — Kiss, Sárosi dr., Jakab, Ki
szely, Gyetvay.

SalBTC: Géczy — Budai, Gáspár 
— Marosi, Tímár, Kiss — Balázs, 
Csuberda, Jenő fi, Laezkó, Trenka.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ 
a játékot, de a Fe-

de csak bágyadtan. A 
az égre is hatással

A SalBTC kezdi 
rencváros lendül támadásba fölénybe kerül. és rögtön

Kiss már az első percben majdnem 
íúlt rúg

a jobbszélröl. aztá.i Sárosi dr elöl csak 
szögletre tudnak menteni a salgótarjá
niak. A Ferencváros sokkal jobb, a sal
gótarjániak elfogódottak és lassúak. Kiszely a jobbszélen vezet szép támadást, beadását

Gyetvai sarokkal próbálja kapura 
csúsztatni, de nem sikerül neki.

A 7. percben szögletet ér el a Ferenc
város. Gáspár elengedi Jakabot, de Ja kab lövését szépen vetődve kiüti Géczy. Ártatlan salgótarjáni támadás közben Szoyka ellöki Jenöfit. Nem volt szabályos, mert hátulról történt. A jól mozgó Kiss kapufát lő a 14. percben. A Salgótarjánnak folyton kapukirúgása van. Feltűnik, hogy milyen gyöngén rúgnak állt tott labdát a salgótarjái hátvédek. Mind esőröz. Hol a rúgótechnika?

Timár másodszor fogja el a labdát 
kapusmódra,

a játékvezető figyelmezteti erre a sport
szerűtlen dologra. A Salgótarjánból Trenka veszélyes. Az ő jő beadását azon
ban Polgár kanalazza ki a kapu elől. Sá

gén esni is kezd, 
játék úgylátszik volt. . .

SZÜNETBEN
a Ferencváros öltözőjében megállapítják 
hogy jól megy a játék.— A SalBTC, — mondja. Dimény edző 
— lelkesen küzd, de egy kis szerencsével már több gólt is lőhettünk volna.

A vendégcsapat öltözőjében Eiff edző 
háborog:— Nem tudom miért illetőd tétek meg 
annyira, — mondja — hogy néha elfeled 
tek labdába is rúgni. Aztán az is hiba, hogy nem adtok a szélekre labdát.A játékosok fogad koznak, hogy a má
sodik félidőben mindent beleadnak.

A MÁSODIK FÉLIDŐ
A Ferencváros nagy iramban kezd. 

Sárosi dr. feltűnően igyekszik. Kégen nem láttunk tőle ilyen küzdőkedvet! A3. percben Jakab jó labdát ad Sárosi 
dr.-nak a kapu elé. Sárosi lehúzza a le
vegőből. Két hátvéd is van ugyan a kö
zelében, de azok

tétlenül nézik, hogy Sárosi dr. közelről a sarokba ló'jjön. 3:0.
Két perc múlva újabb Ferencváros-gő! következik. Kis3 jól rúg a szabadon- 

hagyott Jakabhoz és az egyből laposan a 
kapu jobb alsó sarkába vág.

Géczy nem is mozdult a labdára 4:0.
Gyetvait kilökik a vonalon a 8. perc

ben. egy ideig ápolni kell.
A Salgótarján Igyekszik, de a játék to
vábbra is nagyon egyoldalú. Gyetvay 
szépen fut Lázár labdájával a fél pá-

mérték szerint is. 
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABÁT

o  4  v e r k  Vili., BaroM-ntca SS.Telelőn: 149-400

Teniszfelszerelés
legelőnyösebben

Payer Sportnál
IV., Váci-o. 8. |udvarban.| T. 188-025.

rosi dr jő lövése Tímár gyomrába akad, a középfedezetet egy darabig ápolni kell. 
A Ferencváros pár perc alatt három 
szögletet ér el. De egyikből sem sikerül 
eredményt elérnie. Egy salgótarjáni szögletre

már a hatodik ferencvárosi szöglet
következik, de ebből sem lesz gól.

Az előzmények után elég váratlanul 
esik a Ferencváros vezető gólja.

A 28. percben Sárosi III kap labdát 
és 20 méterről hirtelen rálövi.

Ezt a lövését végre sikerül leszorítania, 
r. a jobbsarökra tartó nagy lövésre Kiss 
csak elkésve vetődik.

1:0 a Ferencváros javára.
A gól után a SalBTC kissé élénkebb lesz, 
de kistermetű és lassú csatárai aláren
delt szerepet játszanak a három atléta- termetű és gyors ferencvárosi hátvéddel 
szemben. A Ferencváros többet támad, Sárosi dr nagy helyzetet hagy ki a 33. 
percben. A 36. percben szabadrúgáshoz 
jut az elörelendüíö SalBTC. A 16-os és az alapvonal találkozásáról Balázs irá
nyítja a szabadrúgást.

Jenőn jól fejeli a bőrt a sarokra, de 
Csikós szépen védi.

Most Ferencváros támad. Gyetvai szé
pen lefut az alapvonalig, hátraadott lab
dáját Kiss elhibázza — nem szándékosan 
—, de oz sem segít a SalBTC-n, mert

a labda a kapu torkában álló Sárosi
dr elé csúszik, § g a bal sarokba ko-

koiorja. 2:0.
A játék továbbra is egyoldalú. A sal- 

gótariániuk csak elvétve jutnak át a íélvonalon. Akkor sem tudnak mit kezdeni a labdával. Nincs iram. nem na- I 
gyón érdekes a játék. Most, a félidő yé- I

lyán keresztül, de a kifutó Géczybe lő. 
A S. percben Gyetvai csatázik az alapvonalon, úgy, hogy könnyű ápolásra szo
rul. A Tő. percben Sárosi dr. lapos labdát vág előre,

Kiszely pompás lendülettel fnt rá ésa kifutó Géczy fölött az üres kálóba 
fejel. 5:0.

A. IS. percben Sárosi dr. jő lövését kiüti 
Géczy, Kiss a kapu elé ível, de többen hibáznak.

míg végre Gyetvai közelről a hálóba 
talál, 6:0.

A salgótarjáni csatárok újra eiőrelen- 
dülnek, de lesre fúlnak.

A 20. percben Csikós Csuberda lövését alig tudja szögletre tolni. Sárosi dr szabadítja fel a ferencvárosi kaput, Jakab megtoldja az elörevágott labdát, Gyetvai lefutja a lassú salgótarjáni védelmet és
Géczy mellett a jobbsarokba bombáz.7:0.
Gyetvai újból sántítani kezd és végleg kiáll.

A SalBTC még mindig élénk néha, Jenöfi 
Csikóst is kicselezi, de nem bírja berúgni a labdát az üres kapuba. Jakab 
lesgólja után a 32. percben Trenka átmegy Szoyka dr-on és

a kifutó Csikós fölött a hálóba emel Megvan a becsületgól. 7:1.
Timár csúnyán összecsap Kiszelyvel. Kiszely a gyomrát fogja és csak némi 

ápolás után játszhat tovább A 36. percben Sárosi III nagy lövését Géczy kiejti.
a szemfüles Jakab közelről gólt szerez. 8:1.
Laezkó szabadrúgását Csikós csak 

szögletre bírja hárítani. Aztán Sá $ d III 
kapufalövése következik. Majd a 39. percben a tisztára játszott

Sárosi űr a kilencedik gólt lövi. 9:1.
A Ferencváros most már csak szögletet tud elérni és a SalBTC-nek „sikerül" megakadályozni a további eredményt.
Szögletarány 11:4 (7:2) a Ferencváros 

javára.
BÍRÁLAT

A Ferencváros nem várt nagy fö
lényben, szinte lépésben intézte el 
jőhíril ellenfelét. Győzelme ebben 
az arányban is megérdemelt. A 
Ferencvárosban játszottak a na- 
gyobbképességű egyének, ö  ját
szott a korszerűbb rendszerben is. 
A zöld-fehérek ugyanis alaposan rá
cáfoltak azokra, akik azt hitték, 
hogy Pataki Mihálynak a Ferenc
város vezetőségéből való kiválásá
val a zöld gyepen is „rendszerválto
zás" fog bekövetkezni. A  zöld-fehé
rek ugyanis változatlanul kitartot
tak Pataki elvei, s jól bevált WM- 
rendszerük mellett. Változás legfel
jebb annyi, hogy most a csapat min
den tagjában megvolt a teljes igye
kezet. A SalBTC ezzel szemben köz- 
tudcimásszerülcg az „olasz rend
szerű” csapatok táborába tartozik, 
megszokott rendszerét most azon
ban igen gyengén játszotta, mert 
Takács TV., a csapat középfedezete 
hiányzott. A  Takács helyére állt Ti
mur kulianc sk odni próbált, de ke
vés sikerrel, mert Jakab gyakran 
állt teljesen tisztán. A  salgótarjá
niak igyekezete és hard szelleme 
csak fél óráig tudta a Ferencváros

csatársorát feltartani, azután mind
jobban felbomlottak a salgótarjáni 
védelmi vonalak, bár a Ferencváros 
csatársora most sem játszott hibát
lanul.

A  salgótarjáni csatársor, amely
ből Laezkó a fedezetsort akarta erő
síteni, nem sok sikert aratott.

Egyénileg
a Ferencváros védelmében a húrom hát
véd egyformán jeleskedett. Olyan testi és játékbeli fölényben voltak a salgótarjáni csatárokkal szemben, mintha fel
nőttek ifjúságiakkal játszottak volna. Szoyka dr a gólnál hibázott. Csikósnak 
nem volt eok dolga. Helyenként bizonytalan volt, de máskor remekelt és ezt ilyen kis foglalkoztatottság mellett meg lehet érteni. A két fedezet a támadások 
özönét építette fel. A védekező munka 
nem vette őket egyáltalában igénybe, mert a salgótarjáni összekötők nem nagyon jeleskedtek. Sárosi III-nak különösen könnyű dolga volt, mert a salgótarjáni balösszekötő keveset volt a támadásban .amellett bátyja is feltűnően segített neki. A csatársornak a balszár
nyában volt nagyobb lendület, de Ki
szely óriási igyekezete nem mindig volt gyümölcsöző. A mezőnyben sok hibát vétett a lelkes Kiszely, de lendülete 
nagy érték. Góljai igazi tankgólok voltak. Gyetvai sok jó támadást vezetett és jól is Jött. Jakab jól helyezkedett,, gyak 
ran állt tisztán, de ő volt a leghalványabb csatár.1 Sárosi dr óriási igyeke- 
kezete nagyszerűen érvényesült a me

zőnyben. A kapu előtt is komoly sikerei voltak, a szerencsésen alakult helyzetek ügyes kihasználásával. Kiss meglepő 
hasznos jobbezólsőiiek bizonyult. Labdáit jót játszotta meg és addig, amíg a sal
gótarjáni védelem bírta erővel, ő volt a legveszélyesebb ferencvárosi csatár.

A Sál BTC nem sokat mutatott. Géczy legfeljebb egy-két gólban volt 
benne. A hátvédek jól harcoltak', de erejükkel hamar elkészültek. A fedezetek a védelemnek némileg még segítségére tudtak lenni, a csatársor támogatására 
pedig kevés erejük maradt. Takács IV. né,gyón hiányzott, főleg a támadásban. A csatárok közül csak Trenkát lehetett 
néha észrevenni, Jenöfi alig tudott megmozdulni Polgár mellett. Laezkó ritkán 
került előre, olyankor nem volt már ereje a lövésekhez. A jobbszárny gyengén működött. A salgótarjáni csatároknak a 
Ferencváros lestaktikája ellen nem volt semmi fegyverük.

NYILATKOZATOK:
Vitéz Kemenesy Sándor: Ilyen

egységesen és szépen régen nem 
játszottunk.

Tóth Lajos dr: Ilyen arányban Is 
megérdemelten győztünk. í

Dimény Lajos: Egységes volt a 
csapat. A  SalBTC túl keményen ját
szott.

Riff Emil, a SalBTC edzője: Nem 
tudom, mi volt a fiukkal. Ma nem 
ment sehogy sem a játék.

A DiMÁVAG csak a végén 
lőtt fel..
DiMÁVAG-Tokod 1:0 (0:0)
Góllövő : Füzér

Tokod, 1200 néző. Vezette: Tihaméry
A DiMAVAG csapata Esztergom

ból autón jött át a mérkőzésre. 
Mindössze 12-en jöttek, a játékoso
kon kívül csak Krupánszky Lajos 
főtitkár érkezett Tokodra. A to
kod! öltözőben még a mérkőzés előtt 
ia alig ült el az izgalom, mert a 
szolgálatot teljesítő játékosok egy 
kissé elkésve futottak be.

Szép napos, játékra igen alkal
mas időben így áll fel a két csapat:

Tokod: Barak — Kecskés, Sárái 
II. — Harsány$ Mészáros, Varga
— Pozsonyi, Harsányt II., Szabó, 
Hevesi, Tóth.

DiMAVAG: Gáspár — vitéz Bo-
hus, Felföldi — Kalocsai, Soös, 
Barta — Fűzéi', Berecz, Fazekas, 
Regőczy, Barna.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A DiMÁVAG kezdi a játékot és mindjárt támad is, de Füzér daioesán elakad 

a támadás. A tokodiak csak az ellenfél védelméig jutnak cl. A fi. percben Varga ellöki Fazekast, a szabdrúgást Berecz 
jól íveli, de Füzér jó helyzetben mellé lő. A DiMAVAG támad egy ideig, de a 8. percben már Tokod harcol ki OEy szögletet. Ezt Gáspár tisztáeza, A tokodi támadások állandósulnak, de csak a 16-osig 
jutnak a helybeliek csatárai.A 12. percben Füzér megsziilrjk, Barak 
kifutással ment. A másik oldalon Szabó 
jó helyzetbe kerül, de gyenge lövését Gáspár könnyen védi. A Tokod feltűnően 
idegesen játszik, a diósgyőriek viszont igen nyugodtan.A 14. percben Berecz nagy szabad
rúgását’ Barak szépen védi. Egy ideig váltakozó játék folyik. A 22. percben 

lágy kavarodás támad a DiMÁVAG 
kapuja előtt.

tokodi csatárok azonban olyan idegesek, hogy egyetlen épkézláb lövést sem tudnak megereszteni a kapura. Három perc múlva Varga szépen ivei a kapu elé. de Tóth jó helyzetben fölé bombáz. 
A Tokod fölénybe kerül. Mészáros állandóan visszaveri a diósgyőri támadásokat, de a tokodi csatárok tehetetlenek. . . 
A 34. percben felnyomul a DiMAVAG is.

Barak csak kifutással tud tisztázni.
Az ellentámadás végén Tóth a külső 
hálót találja el. Négy perc múlva Tokod már a harmadik szögletet rúgja, 
de ez is eredménytelen marad. A 41. percben Sárdy élesen ad haza égy labdát, Barak alig tudja szögletre tólni! 
Tokodi támadás közben ér véget _ a félidő.

SZÜNETBEN
a tokodi öltözőben az eredménytelen támadások miatt sopánkodjak.A DiMAVAG-öltözőben nagy a nyugalom

A MÁSODIK FÉLIDŐ
A II. félidőre a DiMAVAG változott csatársorral áll fel: Füzér és Fazekas

helyet cserél. Tokod támad, de a csatá
roknak nem sikerül sémini sem. Hairsányi 
II, majd Hevesi lő, de Gáspár véd. Hevesi éles lövését Gáspár kiejti, do a befutó Harkányi II mellé lől Tokod ©gé szén beszorítja ellenfelét. Gáspárnak 
nagyon sok a dolga, de mindent véd. A 11. percben Füzér egyéni előretörése ve
szélyeztet. Négy pere múlva Bercoz láb 
dájával

Hegöczy kiugrik a miközben a játék 
vezető lest fúj. a hálóba lő.

A gól természetesen érvénytelen. Szabó 
szökik mez. de jó helyzteben aiz oldalhálót bombázza. A Tokod még egy ideig 
támad, azután kiütközik a diósgyőriek 
jobb erőnléte és gyorsasága.

A 24. pereben Füzér a félpályáról
megszökik,

szélsebesen tőr a kapu felé, Mészáros 
kétségbeesetten igyekszik utána, de nem tudja beérni, az összekötő a Ifi-osról ha
talmas erővel lő, a labda Barak mellett 
zúg a hálóba. 1:*.

A gól után FUzér még kétszer kiugrik, 
de les miatt megállítja őt a játékvezető sípja. A Tokod mintha megadta volna 
magát a sorsának, egyre-másra engedi a DiMÁVAG támadásokat kibontakozni. 
A diósgyőriek támadásai igen veszélyesek.

Füzér lesről indul és fütty után be 
is lövi a labdát.

A 38. percben egyenlíthetne a Tokod: 
Pozsonyi elfut, jó helyzetbe kerül, Gáspár azonban önfeláldozőan dobja magát 
a lövésbe. Szabó és Mészáros helyet cse
rél, ez mintha élénkítené a tokodíak tá
madásait. A 40. percben Mészáros kerül 
jói helyzetbe, de dancsol és vége a to

kodi szurkolók reménykedésének. 'A vé
gén váltakozó iramú játék folyik. Szög
letarány 5:4 (1:8) a DiMAVAG javára.

BIRALAT
A mérkőzés nagyobb részében, de főleg az I. félidőben a Tokod határozot

tan többet támadott, hogy mégsem tudott eredményt elérni, az a csatársor 
tehetetlenségén múlott. Idegesen, kap
kodva játszottak a tokodi támadók. Ezzel szemben a DiMÁVAG minden játé
kosa nyugodt volt és kevesebb táma
dásból is gólt' tudott elérni.

A diósgyőri csapat minden tagja jól játszott. Gáspár egészen kiválóan védett: 
jószemű, bátor kapus. A két hátvéd,

n
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A beküldő alávet! magát a feltételek 
! nek. Minden szel vényhez ép és fór J gátamban tevő használatlan 10 filléres bélyeget kell mellékelni. Aki heten* kint ötnél több szelvényt küld kö

teles ide keresztet (csillagot) tenni:

mint a szikla! A fedezetsor megbízható.A támadósor legjobbja Berecz volt, tőle 
indult ki a legtöbb támadás. Füzér kü
lönösen. a második félidőben volt ve
szélyes.A Tokodban Barak általában jól vé
dett, a gólt azonban védhette volna. 
Kecskés ezúttal sokat idegeskedett. A fedezetsor legjobbja Mészáros volt, nem 
rajta múlott a Tokod veresége. A csatársornak ezúttal igen rossz napja volt. 
Talán csak Pozsonyi érdemel közülük 
dicséretet.

NYILATKOZATOK:
Mohos Antal, a Tokod ügyvezetője: 

Nem tudom, mi történt a játékosokkal, nem tudom miért voltak olyan idegesek. 
A DiMAVAG megérdemelte a győzelmet..

Kruxjánszky Lajos, a DiMAVAG ffc 
titkává: Az I. félidőben Tokod jobb voF a másikban azonban mi kerekedtünk fe
lülre.

A sok gól a csatárokat dicséri
Uipest-Törelwés 5:3 (3:1)
Az Újpest többet támadott, de a Törekvés 
végig nyílttá tudta tenni a játékot
Góllövő: Adóm, Déri, Zsengellér, Tóth III, Vidor, Kardos, 
Zörgő, Zsengellér

UTE pálya, 3000 néző. Vezefte: Kékesi
Mind a két csapat öltözőjében 

komoly készülődés folyik. Az Új
pestben Szusza játéka egy ideig ké
tes volt. A  fiatal csatár rúgást ka
pott a KISOK-mérközésen. Már 
Pályát készenlétbe is helyezik. 
Végül azonban mégis vállalta Szu
sza a játékot.

A  Törekvés öltözőjében hosszú 
vita előzte meg a csatársor végleges 
összeállítását. Wéber edző végül is 
a „Kardos-legendára" hivatkozás
sal döntött úgy, hogy Kardos lesz a 
középcsatár. (Kardos azon az emlé
kezetes Hungária—Újpest mérkőzé
sen a mezőny legjobb embere volt 
és ontotta a gólokat.)

— Csak azután tartsd ébren a le
gendát, Pisti fiam, — szólt Kardos
hoz az edző.

A két csapat így állt fel:
Újpest: Sziklai — Futó, Balogh 

II -— Kármán, Magyar, Balogh I — 
Adám, Vidor, Szusza, Zsengellér, 
Tóth III.

Törekvés: Kiss I  — Lőrinczy,
Bánkuti — Szűcs, Kónya, Garam- 
szegi — Zörgő, Készéi, Kardos, 
Déri, Dóri.

Az Újpest lila ingben és fehér 
nadrágban, a Törekvés szélesen 
csíkozott kék-fehér Ingben és kék 
nadrágban játszik.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
Lőrinczy és Futó a kapitány, a nap 

nem süt, a szél nem fúj, "cm jólétit előnyt a választás joga, az Újpest vá
lasztja a Megyerí-út felé eső kaput, Kar
dos indítja el a labdát.

Pompás iramban indul a játék. Az első 
lövést a Törekvés adja le Déri révén, 
de a labda magas Azután Zsengellér- 
nek a védőkről visszapattanó labdáját 
Szusza jól kapja, de rosszul találja el. 
Szabadrúgás után Adám jó helyzetből 
égbe emeli a labdát. Változatos a. játék, 
de az Újpest többet támad.

A 9. pereben vezetéshez Jut az Új
pest.

Partdobás után alig a félvonalon túlról 
indul e! Adám. nyomban a kapura veszi az irányt. Először Bánkuti támadja, de rajta könnyen átmegy. Már a 16-os 
vonalon1 is átfut, amikor Szűcs hátulról kétségbeesetten szerelni próbálja Ez a szerelés sem Sikerül — ha Adám elvesz
tette voin* A labdát, ll-est kellett volna ítélni.

Adám most  már tisztán az Ötös
vonalról a Joljb sarokba helyezi lapo
san a labdát. 1:0 az Újpest javára.

Az Újpest most erőser; szórónrat, két 
szögletet is ér el. A 15. percben Tóth beadását

sokat. A Törekvésben Dérinek és Készeinek megy jói a játék, ezzel szemben Kónya feltűnően bizonytalan. Futó nehéz 
helyzetben szögletre ment.

A 19. percben egyenlít a Törekvés.
A balszárny viszi le a labdát, a felzárkózó Garamszegi hatalmas bombát zúdít félmagasan a bal sarokra. Balogh I akrobataszerű vetődéssel fejeli ki a biztos gólnak látszó labdát. Ennek nyomán, 
lcavaradás támad.

Déri kapja a labdát és 14—15 méter
ről cles félmagas lövéssel védhetet- lenül küldi a bal sarokba. 1:1!
Továbbra is változatos és nagyiramú a játék.A Törekvés szépen támad és Kardos 

lövését Sziklai lebukva védi. Aztán
gyors egymásutánban két gólhoz jut az Újpest,
A 30. percben Zsengellér labdáját Lő-

F U T B A L L
felszerelés megbízható — olcsó

Maciiéi1 Rezső
aporttlzletében,

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

S kapunak háttal Állva lövi
élesen a felső lécre,

ahonnan kipattan. Újpest feltűnő jól
csinálja a hármas hátvédjerbaa a válté,-.

riiiczy hárít ja, a labda Adómhoz pattan, a szélső jói kiugratja Vidort. Vidor » 
13-oa oldalvonaláról beívelt a labdát.

Zsengellér jól ugrik a levegőbe é*
négy méterről élesen a Jobb felső sarukba fejeli a labdát. 2:1.
Kiss erősen a vonalra ragadt. Egy 

perc. múlva a partvonal közeléből rúg 
szabadrúgást Vidor. Átívelt, a túlsó ol
dalra. A szabadon hagyott

Tóth III tökéletesen eltalálja a lab
dát.

Az, mintha zsinóron húznák, zúg a bal 
felső sarokba. Remekbe szabott gúl 
volt.

Az Újpest vezet 3:t-rft.
A Törekvés nem adja meg magát, so

kat és veszélyesen támad, do csak. három szögletet ér el. A Zörgő által rú
gott szöglet után csalt az utolsó pillanatban tudja az újpesti védelem a kapu torkából kihalászni a labdái:. A 44. perc
ben Kardos átmegy Magyaron la teljesen tiszta helyzetben kapu mellé lövi a labdát. Változatos játék közben 
ér véget a félidő.

félidőben
a Törekvés nem megy be az Öltözőbe azzal az indokolással, hogy az öltöző 
hideg. Az egyik kapu mögött töltik » 
Kfiioq-104 SS} -m^AV ^jfpn9f
őket:

— Az Újpest sokkal keményebben JB' 
szik és ezért az övék a labda majdnem 
minden összecsapásnál.

A védők azzal vigasztalják magukat, hogy a második félidőben nappal hát- 
ban játszanak.
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W U r l  s t r a ü b  s p o r t
Az újpestiek öltözőjében nyugodt a '

hangulat.— Kezd menni a csapatnak — mondja 
Takács Géza. .  ̂ •

Sziklai azt mondja, hogy mielőtt a Sóit bekapta volna, álltak előtte és így yem láthatta a labdát. A jelszó: csak sSy tovább. Szusza fájlalja a lábát.
A MÁSODIK FÉLIDŐ

Erős újpesti nyomás nehezedik a Tő- 
fekvés kapujára, az 5. percben gólhoz 
Js vezet. A játékvezető feldobása után 
&z újpesti jobbszárny támad. Jdám be
adását Vidor kapja, kiugrik a labdával, 
beviszi a 16-osra és eléggé rossz szögből 
*aPosan a balsarokba lövi a labdát.

A lövés erejétől a labda a hálón át- gurul a másik sarokba. 4:1.
A 9. percben fut az első Törekvés- 
Ĵtörés, amiből mindjárt szöglet lesz. 

Később Vidor jut lövéshez Tóth II I  beadása nyomán, de a jobbösszekötő bal- 
lába bizonytalan. Az első negyedóra vége *®lé̂  feljön a Törekvés. A 15. percben 
Héri tiszta helyzetben nem találja fel 
toagát. A 18. percben

Sziklai Készei fejéről üti szögletreveszélyes helyzetben a labdát.
Azután Déri-bomba kerül kapu fölé. Kardos ée Koszéi cserél most _ helyet a 

Törekvés csatársorában. Az újposti tiá* %&dósor most két szögletet ér el, azután

l f l f lB V ff fn S l  wegytüssSffiáaa
M h i EII fogalom
IV., ®®ák Feressc-Mí«a 1 6 . *z.

Telefon : 187—437 és 381—599.

szabb A belsők is jól kombináltak, hi
bájukként azt lehet # legelőször felhozni, hogy nem dobták elégszer harcba a két nagyszerű szélsőjüket. Vidor jól bánik rv. 
labdával és jól húz a kapura. Zsengel- lér nem játszott mindig teljes kedvvel, de ígv is néhány remek húzást láttunk tőle. Második gólja különleges teljesít- 
mény volt. Kármán egy kissé szürkébben, Balogh I annál csillogóbban ját
szott. Magyar kellemetlenül tapadó és 
kemény kullancs. Futó megbízhatóságával, Balogh II remek rúgásaival és 
gyorsaságával tűnt fel. Sziklai több igen

nehéz labdát volt kénytelen védeni.
A  vesztesek közül

Kiesnék voltaik nagyon saép védésed, Legfeljebb egy gólért lehet hibáztatni. A három hátvéd feltűnően gyengén kez
dett, különösen Kónya és Bánlkuti volt gyenge. Később mindikefcíő feljavult- Lőrmczy végig szürkén, egyenletesen 
játszott. Garamszegi volt a jobbik fed©, 
zot, védelmét egy kissé elhanyagolta, nehezen vált meg a labdától. A csatár
sor sok helyzetet dolgozott ki, csak a 
5befejezéshez hiányzott az erély. Déri kitűnő mozgatója volt ennek a sornak, 
lőtt is. Készéi nagy játékintelI igenctája még mindig érték. Kardos az összekötő
ben mutatott jó játékot. A két szélsőt alig foglalkoztatták. Mind a kettő ve
szélyes volt.A játékvezető a dán csők megítélésében 
bizonytalannak mutatkozott.

Az utolsó percben szerencsés 
góllal nyert az Elektromos
E l e k t r o m o s — K i s p e s t  1 : 0  ( 0 : 0 )
Góllövő : Szendrődi 

Kispest, 3000 néző. Vezette: Vass A

I°.a megint a Törekvés. A  24. percben 
Zör&ő beadását kivágják, de mikor ma- 
forsaor íveli be a labdát, az Kardoshoz 
Jerül. Sziklai kifut a kapuból, de nem 
tudja elszcdni a csatártól a labdát es

Kardos üres hálóbaöt lépésről az gurít. 4:2.
. Kgy pere múlva Készéi Futó elől eflife- 
feli a labdát, ezzel Dóri lyukra szalad, kelten átvágja a labdát a másik szárny- 
**•. ahol

a nagyszerű iramban befutó Zörgőjól eltalálja és a labda félmagasan a 
jobb sarokba süvít. 4:3.

Az újpesti csatársor látja, hogy ennek 
fele sem trtéfa, ráJcaposol. A 27. peroben Vidor egészen a jo'bbszélcn fut le, hosszú 
köadása Zsengelilérhez jön,

a gólkirály valóságos artista mutatvánnyal lövi kapásból élesen 15 méterről a jobb felső sarokba a labdát.
5:3,

Az Újpest tovább ostromol, közben fanban a Törekvés is veszélyes. Déri febdáját Sziklai csak vetődve tudja menteni. Zörgő pedig nagy helyzetben ke- 
fesztbe vágja át a labdát a kapu elott,- 'égig változatos marad a játék, az atolsá percekben az Újpest támad többet.

Szüoletardny 7:6 (2:1) oz Újpest ja- 
Wr0.

NYILATKOZATOK*
Tasnddi Jól séf, a Törekvés int élője: A 

*s*pat nem vallott szégyent. Ha egy kis ^lencsénk van, a gólhelyzetek alapjan 
"éntetlen is lehetett volna.Wébcr Lajos, a Törekvés edzője: Ksen. 
feltúr fejes gólja les volt, fordulásból főtt gólja viszont gyönyörű volt. Ne
mink több gólhelyzetünk, az Újpestnek 
f'szont több szerencséje volt. Egy gól
lal jobbak voltunk.Takács C.éia: Jó játék volt. jól ment 
® fiúknak.

b í r á l a t

Nagy küzdelmet és az utolsó per
cig élvezetes játékot kozott ez a 
Mérkőzés. Mindkét csapat támadó
éira jó játékot mutatott be es 
Ugyancsak próbára tette a védelme
det. jó támadások közben pedig 
1'®ndszerint jó .játék szokott kiala
kulni. Természetesen az Újpestnek 
v°ltak hosszabb támadó időszakai, 
a Törekvés azonban egy percre sem 
''óta fel a játékot és nem egyszer 
komolyan szorongatta a lilákat.

Az újpesti csapat nemcsak többet 
támadott, de jobb is volt ellenfelé'

A  kispesti pálya talaja bizony 
nincs a legjobb állapotban vasárnap 
délután. Középen mély sár borítja. 
Mindkét csapat sóhatjozik is a sár 
miatt. Az Elektromos öltözőjében 
Tóth edző bőrszegvizsgálatot tart: 
elég magasak-e a börszegek a talaj
hoz.

A két csapat így áll fel:
Kispest: Vécsei — Monostori,

Olajkár II — Hidasi, Szabó II, Fürst 
— Kincses, Ulicska, Beke, Víg, Tit
kos.

Elektromos: Bakon — Pákozdi, 
Onódy —■ Pázmándy, Marosi, Pálin
kás — Rozsáli, Törös, Szendrődi. 
Kállai Buzássy.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
Az oIpő rohamokat a vendégcsapat ve

zeti, Toros lövését azonban fogja Vécsei. A 3. percben Beke és Ulicska, majd Kincses van jó helyzetben, de lövéseik nem sikerülnek. Az 5. percben Ónody 
ment Beko elől, majd a másik oldalon 
Buzássy bombáját Vécsei szögletre tolja. A szögletből Szendrődi 15, de Vécsei rá
vetődve elcsípi a labdát. Rozsáli veszélyes beadását is szépen teszi ártalmat
lanná a kispesti kapus. Az Elektromos újabb szögletet ér el. A 12. percben 
Szendrődi fejese föló száll. Kincses ka 
pásbombája mellé megy.

Víg valami megjegyzést tesz: szabad
rúgás a Kispest ellen. Hullámzó a játék. 
A 21. percben TŐrös fejese

Rozsállt hozza nagy helyzetbe, 
Rozsáli azonban kapásból erősen fölé 16.Kincses keresztlabdája Titkost hozza lendületbe, a szélső azonban lövés 
helyett passzol és közbelépnek Aztán Beke lő fölé. A 24. percben Rozsáli kózé pen megugrik, Vécsei kilut, üres a kis
pesti kapa,

Rozsáli át akarja emelni a labdát a 
kapus fölött, Vécsei azonban a 16-oson felugorva elkapja a labdát.

Taps. A közönség egy lesítélet miatt 
tüntetésbe kezd. egy percig szünete! a 
játék. Szendrődi 18 méteres szabad
rúgása a sorfalról szögletre pattan, a szögletből újabb szöglet lesz. Kincses egyre-másra vezeti a tAmadásokat, de 
Pálinkás, ba máskép nem megy, kézzel tartja vissza. A 36. percben Titkos és Bakon összecsap. Bakon megsérül. A Kispest is rúg egy szögletet. Az Elektromos-védők álandóan lesre állítják a kispesti csatárokat, a .sok lesítélet nem tetszik a közönségnek. Mezőnyben' ér véget a félidő.

labdára, de az elsiklik mellette és Szendrődi nyugodtan lőlieti he mintegy hat 
lépésről na üres kapuba.

s 1:9.
Kezdés, kispesti lerohanás és vége.Szögiétairány: 7:2 (4:2) az Elektromos
javára.

NYILATKOZATOK;
Puskás Ferenc, a Kispest edzője: A

mineodük félidőben állandó fölényben 
voltunk, szerencsétlen góllal kaptunk ki.Vécsey: Nem tehetek róla, neon tmd-
tam elcsípni a Labdát.

Kovács Dezső dr» az Elektromos Igaz
gatója: Döntetlen ízű mérkőzés, a végén

A BMfESii m ia u n  vásáR
|1941 májas 2 -12)

5© %-os utazási kedvezmény érvényes: 
ICOlfdldiekrészére: április 22-május 22 
Belföldiek részéra: április 26—május 22

A BNV tartam a alatt lejátszódó n a g y o b b  s p o r t e s e m é n y e k : 
A  wíwásbats: május 11: női tőrcsapatbajnokság, — május IS- 
Magyarország egyéni kardbajnokságai.
& la b d a rú g á sb a n : május í : kupamérkőzések, május 11 es 18: 
teljes bajnoki fordulók. __________

saorenefaével nyertünk. . ...Szilvágy Dezső, .szakosztályt elnök.
Tizenegyest kellett volna kapuiul!:, am i
kor Saendrődit S/j&bó I I  kézzel lökte.

BÍRÁLAT
Nem volt magasszánvonalú játék, 

mindkét csapat kapkodva és idege
sen játszott. A Kispest a második 
félidőben megnyerhette volna a mér
kőzést, ha belső csatárai ki tudták 
volna használni a helyzeteket. Az 
igazságos, eredmény körülbelül a 
döntetlen lett volna. Az Elektromos 
a szerencsének köszönheti a két 
pontot.

Az Elektromosból Bakon, ónodi, 
Pákozdi, Pázmándy, Rozsáli éa 
Szendrődi; emelkedett ki, a Kispest
ből Monostori, Szabó II., Hidasi. 
Kincses és Titkos játéka dicsérhető. 
A többi játékos nagyon szürkén 
mozgott.

Vass Antal jól vezette a mérkő
zést,

Jóiramú mérkőzésen a Szolnok 
akkor került fölénybe, amikor 
átcsoportosította csatársorát
S z o l n o k - W M F C  4 : 1  ( 1 : 1 )
A szolnokiak jobban lőttek, megérdemelten 
győztek
Góllövő; Korom, Pintér, Kolláth, Laborcz, Korom

Sp erlf elvételekhez

<4
 ̂ ^  ^

isectfü O if
I S O P A

filmek
él és így a győzelemre határozót
ó l rászolgált. A Törekvés három 
iólja, de még jobban támadósorá- 
‘ak ötletes és gyors játéka bizonyít- 
a> hogy a vasutascsapat nem volt 
■yenge ellenfél.

A győztes csapat 
''miien részűben egyenletes Játékot 
‘Sújtott. Ezúttal különösen a csatársor 
“tszott jól, a két ezélsője idónkint egű- 
iS? elsőrangú játékot mutatott be. 

'Lío a keményebb, Tóth Ili a rava-

SZÜNETBEN
nagy az izgalom az öltöző folyosóján.A Kispest egyik vezetőségi tagja nem akarja az öltözőbe beengedni SzHvássy Dezsőt, az Elektromos szakosztályi elnökét. Ebből heves szóvita, majd lökdöső
dés támad. Nehezen csitulnak le a kedélyek.

Az Elektromos öltözőjében arról beszélnek, hogy Vas Ar.tal ki akarja cserélni az egyik partjelzőt, aki ellen a kispesti közönség tüntetett. Erről azonban — mint 
Vas Antal mondja — szó sincs, mert alaptalan volt a tüntetés.

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
Fordulás után' Inkább a Kispest roha- mozgat aztán Monostori rossz haza

adásából szöglet lesz. A 10. percben 
Titkos elveszt a labdát Pázmándytől, el
fut, begurít Ulicska elé, ez

tiszta gólhelyzetben elengedi a labdát. Kincses beküldi. Víg a felső kapufára lövi a visszapattanó labda veszedel
mesen pattog a lábak között végül Bakon mégis megkaparintja. 

Szerencséje volt az Elektromosnak. A 15 nercben Titkos gyönyörűen fut el, az alapvonalról beküldött labdáját azonban 
Bakon elcsípi. A 19. percben Szendrődi és Buzássy elől csak szögletre tud menteni a Kispest. Szendrődi panaszolja a 
játékvezetőnél?, hogy Szabó II szabály- talanul szerelte. Egy perc múlva Kincses jó helyzetből lőhit. de _ főié megy a 
lövés. Kincses jó beadásáról viszont le
késnek a belsők,

A 27. percben Onóiü gáncsolja Kincsest, a ozabadrügáaból Ulicska rosszul fejel. 
Most Viff a k&zéposatár és Bck« a bab i>aszol?otő a Kieuê tbon. RoeS&Ií középen 
cl viharzik. Olajkár II o®»k sz Otwso pilla,maiban rúg előle szögletre. A túlol
dalon Kincses labdája Beke, majd Titkos 
előtt teremt j ó  helysetek do nem tudjak kihasználni. ®Az Elektromos most beszó
ró!. Csak Rozsán és Szendrődi van elől. 
Idegesen, csapkodva játszik mindkét csapat, A 40. pereben Elektromos-szöglet. A 
44, percben újra fellángol a Kispest, veszélyben vám az Elektromosok kapuja, 
végül azonban Kincses lövését Bakon 
fogja.

Az utolsó percben eldől > mérkőzés 
sorsa:

Buzássy előre gurított labdájára Szend
rtiill fut. Szabó II testtel próbálja fel 
tartani, Szendrődi azonban balra elnu* mellette, Vécsey kifut, el 1* vetődik

Szolnok, 2500 néző. Vezette: 
Újvári.

Ragyogó napsütéses idő járta va
sárnap délután Szolnokon. A  szél 
is csak nagyon enyhén fujdogált. 
Mindkét csapat Öltözőjében nyugodt 
a hangulat, a WMFC-nél még külön 
feltűnően nagy a csend is. A  szol
nokiak tanyáján csak az az újság, 
hogy Langa, a középcsatár Laboréra 
magyarosította a nevét. A csepe
liekkel Jávor közli, hogy Négyesi 
nem játszik, helyette Kapta, kerül a 
csapatba.

4 órakor készen állnak a csapa
tok, de hirtelen egy kis izgalom tá
mad, mert nincs itt a játékvezető. 
Végre, késéssel megérkezik Újvári 
és így mentegetődzik:

— Azt hittem, fél ötkor kezdődik 
a mérkőzés.

A késés miatt a csepeliek izgul
nak jobban, mert hiszen az elutazás 
miatt ők kérték a korábbi kezdést.

Választáskor Rökké az előny, de 
ez nem jelent semmit, mert a nap 
oldalt süt. Felállnak,

Szolnok: Horváth — Csabai, Kis- 
pét&r ■— Selmeczi, Szűcs, Fazekas
— Nagy, Kolláth, Laborc, Korom, 
Szántó.

WMFC: Szabó — Kállói, Korány:
— Kapta, Cere, Szalai — Rökk, 
Harangozó, Szabadkai, Tihanyi II,
Pintér. ___

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
Nagy irammal indul a játék. Először 

h. szolnokiak támadásai bontakozr.ak ki. Korom jó lövést küld a kapura, de
gólvonalon álló Korányi azögletro 

tudja fejelni a labdát.
Berúgás után Korányi újabb szögletet 
vét, majd Gere szabadítja fel a csepeli kaput. A túlsó oldalon Tihanyi elől 
Selmeczi ment szögletre. íveltem jön bo 
a labda, de Fazekas kivágja.A ll. percben Szolnok nagy ostromot 
rendez, de a csepeli védelem, élén Káliéival ment Három perccel később a másik 
oldalon Rökk pompás labdát ad be Szabadkainak, de ez fölé vágja. A 16. 
percben Laborc ügyesen játssza lyukra Nagyot, a jobbszélső azonban tétovázik, 
közben Kallói közbelép.

Nagyon változaton a Játék
és egy perccel később a másik oldalon 
Szabadkai kiugrik, de a bátor Horváth 

középcsatár lábáról szedi le a labdát

ismét a szolnokiak

sportwsiág
&rakoz6Ete!sre

A sportv ilág
rat:oxúfe®!sre * v « « r * r i » * * *  szórakozóhelye
gyogó műsor, tánc. Minden este 9 órától éjjel 2-ig.
=Lk.-~:üi== :  XI.. Horthy MlklÓS»« mmmmmmmmmmmm

A 20. percben 
támadnak,

Nagy remek keresztlabdáját Szántó kapja, nagyszerűen teszt Korom elé.
A balösszekötő a 16-osról félmagas lövést 
ereszt meg és a labda a vetődő Szabó 
melle alatt élesen vágódik a sarokba. 

Gyönyörű támadás, szép gól. l:0-ra 
vezet a Szolnok.

Továbbra is a szolnokiak rohamoznak 
és Nagy elöl Korányi csak szögletre tud menteni. Berugás után Selmeczi fölé- 
vágja a labdát. A 24. percben a csepe
liek is szóhoz jutnak, Rökk bead, Csa
bai lyukat rúg,

Fintér nyolc méterről a kifutó Horváth 
mellett egyenlít. 1:1.

Szolnok csak eredménytelen szöglettel tud válaszolni. Azután szorongatnak csepeliek, de Horváth kiütéssel tisztázza a helyzetet. Majd a másik oldalon Korom Szántónak adja a labdát, de az lesen áll. A 30. percben a csepeliek 
csatárai több lövést eresztenek meg, de mindig közbejön valami. Az egyik oldalon Rökk beadása Szabadkait, a má
sikon Nagy beadása Laborcot találja lesen. A 38. percben Laborc kitör, csak 
Szabó van vele szemben, de

a kapna szögletre tud menteni.
Hullámzó a játék, Tihanyi elől Szűcs vágja el a labdát, az utolsó pillanatban. 
A 42. percben Pintér szép lövését Hor
váth vetődve védi.

A SZÜNETRE
szoltokiak bevonulnak az öltözőbe, ahol Móré edző nagy fejmosást rendez. 

A csepeliek kint maradnak a pályán s 
ott fogyasztják el a frissitöjüket.

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
A II. félidő, elején a csepeliek rohamoz- nak. Pintér bead s Horváth csak nehezen 

tisztáz. A szolnokiak lefutásokkal válaszolnak. Harangozó szögletet ér el, majd 
Kolláth éles lövését Szabó védi Tihanyi 
elfut egyedül megy. de mellé lő. A szolnokiaknak nagyon melegük volt.

Most Jön a Szolnok. Kolláth lövését Szabó védi, majd a 15 percben a szol
nokiak így csoportosítják át a csatársorukat: Szántó, Kolláth, Laborcz, Nagy, 
Korom. ,Most már jobban' megy a játék, eddig nem igen volt iram, de most a Szolnok 
rákapcsol. A 16 percben Szántó és Nagy egymáshoz játszik,

Nagy végül js Kolláth elé teszi a 
labdát

s ez a 16-osról félmagas, éles lövéssel 
Szabó mellett küldi a jobb sarokba a 
labdát. Újra vezet a Szolnok.

2.1,
A WMFC válaszolni igyekszik, Sza

badkai kitör, Horváth kifut, de Szabad

kai az üres kapu mellé lő. Azután -.za- badkai 18 méterről szabadrúgást küld, a labda a lábakon irányt változtat s Horváth pompás védéssel tisztáz. Hoivátn 
a 23. percben.

ahogy megfogta a labdát, rögtön hosszan kivágja lvolláthnak.
Ez egyből keresztben Koromnak adja, 
ez újra egyből továbbítja Laborcznak. 
Laborcz már szalad is a kapu felé, a 
csepeli védelem teljesen meg van zavarodva, Szabó kétségbeesetten fut ki s 

Laborcz 16 méterről Szabó mellett 
élesen, laposan küldi gólba a labdat. 

Már 3:1.
A Szolnok újra támad, majd Szabadkai nyolc méterről élesen mellé lő. A néző

téren a csepeli szurkolók egy kis han
gos vitát rendeznek. , ,Újra rohamoz a Szolnok s Szántó bom
bája a lécről pattan vissza.Á 40 percben Kolláth elszökik, azután 
szökteti Szántót, ez egyből íveli be a labdát. A bőr Szabó keze fölött a felső 
lécről lepattan s

a résen levő Korom két lépésről Szabó mellett hálóba küldi a labdát. 
4:1.

Szabó hibázott, fognia kellett volna 
Szántó beadását. .Utána Szabadkainak van még egy ki
futása, de a labda a lécről pattan vissza.

Szögletarány 5:3 (3:1) a Szolnok ja- 
vára.

NYILATKOZATOK
Móré János: Megérdemeltük, a

csapat jól játszott.
Jávor Pál: A Szolnok értékesí

tette a helyzeteket, mi meg kihagy
tuk őket. _

ILYEN ARANYBAN IS
megérdemelten győzött a Szolnok, 
mert lendületesen, szépen játszott. 
Főleg sok kapáslabdát láttunk a 
hazai csapattól. A  Szolnok azonban 
csak akkor talált magára, amikor 
a II. félidőben átrendezte a csatár
sorát. Innen kezdve nem lehetett 
bírni a szolnoki csatárokkal.

A  játék nagyon élvezetes volt, a 
szolnoki közönség jó napot fogott 
ki-

A Szolnok csapatából hátul Hor
váth és Kispéter nem csinált hibát; 
Csabai csak a II. félidőben jött 
bele. A fedezetsorból Selmeczi a leg
jobb, Szűcs is dicséretesen játszott, 
de néha elengedte Szabadkait.

Elől a Szántó—Kolláth-széxny ra-

Ballonkabát
leniszfelszerelés

IV ., TÖRR  
IS7VJÍN-U. 7.

J
gyogó. Laborcz veszélyes, Nagy és 
Korom csak a H. félidőben jött 
bele, de ekkor azután az egész csa
társor pompásan ment.

A  csepeli Szabó a negyedik gól
ban hibázott. Kállói jobb, mint a ne
hézkes Korányi. A  fedezetsorból 
Gere, a csatársorból Rökk és Ti
hanyi jeleskedett.

Újvárinak csak az volt a hibája, 
hogy késön jelent meg.

Különbség
Egy Törekvés-szurkoló így kese

reg:
— Mennyivel több gólhelyzetet 

dolgozunk ki, mint az Újpest.
Egy újpesti szurkoló így felel:
— Az Újpest viszont több gólt 

„ dolgoz hi“ .

Két halálraítélt salv síron túl tárté szerelm ének gyönyörű filmregénye!

M E R L E  O B E R O N  
G E O R G  B R E N T

&***■'*} P r e m ie r  
h é t f ő n SC A L A



S íe il Hétfő, 1941 április 21.

Nehéz, sáros talajon is remek 
mérkőzés
Szeged-Gamma 3 :2  (2 :1 )
Góllövő : Turoy II, Seper, Seper, Seper, Turay II 

Szeged , 2000  néző. Vezette: Návai
A z  e löm érközás a la tt eleredt az 

esd. A  nézők m eg roh am ozták  a  le
látót. A  rendőrök  igyekeztek  a  ro 
ham nak ú tjá t állni, de nem  sok  ered
m énnyel.

A  Szegednek  m ég  n egyedóráva l a 
k ezd és e lőtt n incs együ tt a  csapata, 
V égre  befu t Szabó é s  B ertá k  s ezzel 
m egoldód ik  a z  összeá llítás kérdése.

A  G am m a legén ysége csendben 
h a llga tja  S ós  edző utolsó utasításait.

S zeged : T óth  —  S zabó, R a ffa i  
L adányi, Baráti, B ertá k  —  B ognár, 
K isu czk y , M ester , S ep er , N agy.

G am m a: H avas  —  N ádas, S ze- 
beni —  M agda, T óth , B orh y  —  V á- 
radi, T aká cs, Tóidig T uray II , K e 
m ény.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A Szeged kezd s mindjárt az első 

percben szögletet szerez. Utána újabb 
szöglet jön.

Ladányi kissé hátra adja a labdát, 
Toldi elcsípi, megfut vele, a szegedi vé
delem csak szögletre tudja hárítani. Ke
mény íveli be a labdát, Turay lövése 
Rafíayról visszapattan.

ismét Turay csípi el és közelről gól
ba vágja a labdát. 0:1.

A Szeged erőteljes támadásokkal vála 
szol. Sokat csuszkáinak a játékosok 
mert a mérkőzés előtti zápor alaposan 
síkossá lette a talajt.

A 22. percben Nádas kézzel akaszt, de 
a játékvezető csak a 16-osról rúgat. Mes
ter Jabdája a sorfalba vágódik. A követ
kező percben

Toldi újabb gólt szerez, de m játék
vezető les miatt nem adja meg.

A 2S. percben Bertók labdája Tóth 
karjáról Seper elé csúszik, a balössze
kötő gyengécskén lő, de

Havas megcsúszik és a gól besurran. 
1:1.

A 34. percben Bognár elesik és sánti- 
káhm pár percre kiáll. A 36. percben 
Kemény szabadrúgását Bertók és Raffay 
közös erővel hárítja. A 39. percben Ná
das majdnem a félpályáról szögletre 
,.ment” . Erre ráfizet a Gamma. Nagy 
küldi be a labdái. Mester fe jje l kapura 
továbbít, ebből még aligha lenne göl, de

Seper befut és újabb fejessel Havas 
mellett a hálóba teszi a labdát. 2:1.
A 43. percben Vtíradi éles lövését 

szépen menti a szegedi Tóth..
SZÜNETBEN

A Gamma öltözőjében Toldi meg nem 
adott gólja miatt keseregnek. Magda a
gyomrát fájlalja, Szebeninek a szem
héja szakadt fel. Orvos veszt kezelésbe.

A' Szegednél Markoviig elnök azt 
mondja, hogy már több góllal vezethetne 
a csapat. Hesser edző hosszú labdákat 
kér a szélekre.

A  MÁSODIK FÉLIDŐ
Szünet után a szegedieknél Mester lesz 

a balösszekötő, Seper a középcsatár.
A Gamma csapatában' Szebeni arcán 
hatalmas tapasz van„ leragasztották a 
szemhéját.

A, 2. percben Bognár jó  helyzetben 
kapu mögé ad be. Ezután Keménynek 
van jó  labdája, de Szabó danccsal

érdem el. A  sáros ta la jon  k om oly  já 
ték  nem  a lakulhatott ki, de a  k ü z
d elem  n a g y  v o lt .

A  S zegedben  T óth  és R a ffa i  k ifo 
gástalanul já tszott , Szabó  sem  v o lt 
rossz. A  fed ezetsor lelke B a róti-  
B ertó k  j ó  volt, L adányi szürke. M es
te r  ötletes, N a g y  és B ogn ár g y o rs  
volt, S ep er  gólképes. K isu czk i  szü 
net után  visszaesett.

A  G am m ában  H avas  gyen ge  n a 
pot fo g o t t  ki, igaz, h og y  m egsérült.

Transylvama 
Batthyány Brut

N ádas az első fé lidőben  jo b b  volt. 
S zeben i halvány. T óth  jó  volt, de a 
h ozzá fű zött n a g y  vára k ozá sn ak  nem  
fe le lt m eg . M agda  és B orh y  Igyek e
zett. V áradi szünet e lőtt v eszé ly e 
sebb vo lt, m int a m ásod ik  fé lidőben . 
T uray I I  szép labdákat adott, Toldi 
igyek ezett. K em én y , ú g y  látszik, 
m ár e lszok ott a ba lszélsö  p o sz t já 
tól.

N á va itó l m ár jo b b  já té k v e z e té s t  
is láttunk

A második félidőben óriási 
iramot diktáló Haladás meg
érdemelten győzött
Haladás-BSzKRT 2:0 (0:0)
Szünetig a BSzKRT volt jobb
Góllövő: Gazdag, Szabó 

Szombathely, 2500 néző. Vezette .' Égner

f i  f i t t  _  **  ruhák egyedüli
t t  IkwWb ■  jv ik f* ®  készítője
SZABÓ ADORJÁN, Nagymezö-u. 19.

akaszt. A 6. percben két szögletet is vú 
a Gamma. Az elsőt Kemény a kapu mögé 
vágja, a másodikat Tóth tisztázza. A 9. 
percben Mester tör ki. Nádas csak 
szabálytalanul tudja akasztani. A szabad 
rúgást Mester Nagyhoz adja, az í 
lövése elakad a sorfalban, majd szög 
létre pattan. Nagy rúgja be a labdát 
pontosan

a jól helyezkedő Seper fejér*.
A középcsatár nem hibáz. 3:1.

A következő percben Havas nehéz 
helyzetben Bognár lábáról szedi la 
labdát. A Gamma kapusa meg is sérül 
n kezén. Ezután a Szeged, majd 
Gamma rúg egy-egy szabadrúgást, de 
nem lesz belőle semmi sem. Bognár, 
majd a másik oldalon Toldi és Váradi 
rohamoz. A 19. percben meleg helyzet tá
mad a szegedi kapa előtt, de a véde
lem tisztáz. Három perc múlva Turay 11 
5 méterről

kapufát lő
es a kipattanó labdáról Toldi lekésik 
Hagy helyzet volt!

A  24. percben
Toldi lesről a kapuba lő.

A Szegedben Bognár és Kisuczki helyet 
cserél. A Gamma csatársorában Váradi 
ügyeskedik.

A hazai, csapat most valamit enged az. 
iramból. A  Gamma feljön. A Játék vál
tozatossá válik, mindkét kapu előtt akad 
néhány helyzet. A 39. percben

Kemény beadása Szabó fejét 1». 
kezét is éri.

.4 játékvezető fu j és a 1Ues pontra 
■mulat,

Turay II bevágja a labdát. 3:2.
Az utolsó percekben még Komóny Ki 

vése okoz némi izgalmat. Tóth kiejti a 
labdát, de Toldi elöl Raffai ment.

kzögletarány: 8:6 (4:3) a Gamma ja*
N YILATKOZATOK:

Hesscr Tibor, a Szeged edzője: A 11-cs  
indokolatlan volt. A  fiúk szívvel-Aéiek- 
kel. küzdöttek.

Halmán József intezó: Megérdemelten
nyertünk.

Jinosy Béla, a Gamma szaktanacsado-
ja ; A II. félidő alapján győzelmet ér
demeltünk volna.

Sós Károly edző: Érthetetlen, miért
nem adta meg a játékvezető Toldi gólját.

B ÍR Á L A T
Amilyen nehezen született meg a 

Szeged összeállítása, olyan kellemes 
meglepetést keltett. A kevés edzés
sel rendelkező játékosok lelkesedése 
és igyekezete minden dicséretet, m eg-

E szm ényi, szélcsendes labdarugó- 
időben gyü lek ezik  a  közön ség . A  
szu rk o lók  fő le g  B íróra  és  a  H aladás 
ta rta lék ja ira  k iváncsiak .

A  B S z K R T  ö ltöző jéb en  K u tru cs  
be je len ti, h og y  Túli nem  já tszik , 
K o v á cs  II  a jobb fed ezet. A  H aladás 
ö ltöző jéb en  a  g ip szkötéssel be lá to 
g a tó  L o v á s z t  üdvözlik . É gn er  síp 
je lére  áll fe l a k ét csapat.

H alad ás: K örm en d i —  K rassnai, 
K o v á cs  I I I  —  K alocsai, Szalai, Li- 
p ov ics  —  S zabó, G azdag, M orócz , 
S zabados, M edve.

B S z K R T : S olym osi —  M oson yi,
B iró  —  K ová cs  I I , B iczó , Sződi —  
M észá ros , TáncSos, Jakab, F org á cs , 
S zabó III .

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A BSzIvKT indítja a játékot és Szabó 

J ll már a-z első percben venzély-esen lő 
a kapu mol-lé. A 2. percben Szabados és 
Gazdag helyet cserél. A  BSzKRT a ve
szélyesebb.

Biró könnyen veri vissza a hasal 
csapat támadásait.

Táncos, a másik oldalon pedig Szabados 
lő mellé. A lő. percben Jakab Forgácsol 
hozza jó  helyzetbe, az összekötő lövését 
azonban Körmendi szépen védi. Szabó 
III lövését is Körmendi ejti zsákmá
nyul. A  Haladás csatársora nem tudja 
ta: tani a labdát. Szabó távoli lövését 
Solymosi védi. Medve beadását Móróez 
melóé lövi.

Élénk Iram,
Jakab lő fölé jó  helyzetből, majd Kalo
csai menti szögletre a BSzKET támadá
sát.

A  4*. percben Morócz és Mosonyi a
16-oson belül összeütközik, a középcsa

tár megsérül, kiáll,
Gazdag megy a helyére. Az, utolsó per
cekben veszélyes a BSzKRT. Jakab két 
lépésről leadott nagy lövését Körmendi 
bravúrosan szögletre tolja. A berúgott 
lajidát Körmendi ismét (szögletre menti. 
Ebből sem tud eredményt elérni a 
BSzIíRT és mezőnyjátékkal ér véget a 
félidő.

SZÜNETBEN
Falágyi intéző átcsoportosítja a Haladás 
csapatát. Kalocsai lesz a középfedezet, 
Szalai a jobbfedezet. Szabó a jobbössze
kötő ós Szabados a jobbszélsö. Móróez
is rendbe jött és tovább játszik.

A BSzKRT a csatárait korholja, hogy 
a kapu előtt sokat tologatnak.

A  M Á S O D IK  F É L ID Ő
óriási iramban kezdi a Haladás a 

második félidőt. Három perc sem telik 
el és Móróez máris Három nagy helyzet
ben hibáz. Állandóan a Haladás támad, 
de a kapu előtt a csatárok tologatnak. 
Mosonyi ment szögletre, Gazdag lövését 
Solymosi fogja. A 16 percben szitáló 
eső kezd romi. A IS. percben Táneos 
felső sarkos lövését Körmendi szögletre 
tolja. A heves Haladás-támadásoknak a 
19. percben van eredménye. A közép
vonal táján Forgács dancsolja Szalayt. 
Szalay rúgja el a leállított labdát. 
Móróez fejjel Mosonyi feje felett Gazdag 
elé játszik.

Gazdag jó  Iramban éri e! a labdát és
fejjel a bal alsó sarokba küldi. 1 :G ra 

vezet a Haladás.
A gól után a BSzKRT jön  fel. Jakab 

váratlan lövését Körmendi bravúrosan 
fogja. Szabó III kapufái lő, de ezzel el 
is lőtte a BSzKRT csatársora a puska
porát. Jó Haladás-támadás fut a 30. 
percben. Medve a 16-osról a kapu elé fe
jeli a labdát, a BSzKRT- véd el em fe j
vesztetten kapkod,

Szabó megkaparintja a labdát én *
lábak közölt a jobb alsó sarokba bom

báz. 2:0.
A BSzKRT még fellángol, nagy a küz

delem, de a Haladás-védelem mindent 
ment. A  hátralévő időben BSzKRT-szög- 
let az esemény.

Szögletarány: 5:1 (Isii a BSzKRT Ja
vára,

B ÍR Á L A T
A Haladás a második félideji jó 

játékával megérdemelte ezt a győ
zelmet. A BSzKRT az első félidő
ben nyerhetett volna, de a csatárai 
a legjobb helyzeteket is eltologat
ták. A Haladáson segített a  félideji

átcsoportosítás.
A  H aladásban  egyén ileg  K örm endi 

rem ekül védett. V á log a to tt fo rm á 
ban van. A  két hátvéd is jó l já ' 
szott. A  fedezetsorban  K alocsa i volt 
a  leg jobb . A  csatársorból Szabó és  
G azdag  d icsérhető.

A  B S zK R T -ba n  B iró  rem ekelt, 
S ok szor eg ym a ga  verte  v issza  a  H a 
ladás csatársorán ak  roham ait. Ma 
so-nyi m eg fe le lő  társa  volt. A  fede- 
zetsorban  a  középhátvédet já tszó  
B iczó  v o lt a  leg jobb . A  tám adősor 
bán Szabó III , Jakab  a  sorrend.

NYILATKOZATOK:
P h lágyi L ászló a  H aladás in téző je  

M ásodik  fé lid e ji jó  já tékun kkal m eg 
érdem eltük a  kettő-nu llás győzel 
m űnket.

K u tru cs  János, a  B S zK R T  ed ző je  
A z  első fé lidőben  vesztettük  el í 
m érkőzést.

É g n er  já té k v e z e tő :  A  m ásodik  fé l 
időben  m intha k icserélték  volna  
H aladást.

* A  m . k ir. áll. v a sg y á r  orm os
pusztai üzem ének labdaru gócsapatá  
hoz edző kerestetik . F og la lk ozásán ak  
m eg fe le lő  beosztást kap. Jelentkez
zék  fe ltétele i közlésével levélben  
O rm ospuszta, L eventeegylet.

A  m árciu s  24-ik i felh ívásunkra  
(sporttudósítói, később  esetleg- m un
katársi beosztás irán t) beérkezett 
írásbeli je len tkezéseket a rendkívüli 
v iszon yok  k övetkeztében  még- m indig 
nem  tudtuk átv izsgáln i. A  je len tk e
zett sporttársa in k  tovább i 1— 2 heti 
szives türelm ét k érjü k . -—  A  N em 
ze ti  S p ort sz e rk esz tő s ég e .

IV B If . osztá ly
SZÉKELYFÖLDI CSOPORT

PMTE—Szászréjfeni Turul (1:0)
M«.roevásárhely. Vezette: Braesai. 

PMTE: Makk-aí — Félik, Sr. öl Kiesi III
— Wzúüörí V. Ádáin. Iniga II. — Ineze 
I. Pauajoí, Vámos, Jnig'a I. Éles.

Turul: Reichenberger — Sztrója, >íar 
tinoa, — Mentele, Rocsiu, Koetsi« — Saád 
Szabó, Guttmaniii, Ba.log-h, Túri.

Felázott talajon vég-i r̂ a  hazai e*apaí 
támadott. A Turul ax első félidőben 
még' ellenállt, d e ' csűrtet után öeszorop 
pa-nfc. Góllövő: Inczo I (2), Pa na jót (2), 
Vámos és Jmgra 1. Jó: In-iga II, Pana- 
jot, Iniga I, ili. Kocsis és Szabó.

KOLOZSVÁRI CSOPORT
Nagyváradi AC—KAC 3:1 (1:0)

Kolozsvár. 2500 néző. Vezette: Polaretzky.
NAC: Várdai — Sebők, Molnár 

Krasznai, Juhász, Demény — Haláti, 
Spielmann, Mihók, Bodola Kovács I. 
KAC: Seprényi — Szerémi, Vass
Reinhardt, Szaniszló II, Csákány — Szi
lárd, Lukács, Szaniszló I, Jeszenszky, 
Brassai.

Nagy sárban folyt a mérkőzés. A 10. 
percben Szaniszló II elereszti Mihókot, 
aki a 16-osról gólt lő. 1:0. Szünet után 
a 14. percben Kovács I a balsarokba 
emeli a labdát. 2:0. Három perc múlva 
Mihók szorongatott helyzetből is ered
ményes. 3:0. A 23. perben Jes7>ílszky 
húsz méterről remek góllal szépít. 3:1. 
Kitűnt: Juh Asz, Spielmann. Mihók, Bo
dola, ill. Szaniszló H, Lukács, Brassai

Bástya—X . Törekvás 3:2 (3 :2).
Nagyvárad. 1500 néző: Vezette: 

Kaszalik dr.
Bástya: Bereczky — Szőcs, Medve — 

Bódi, Enghy, Losoncz — Gecző, Leéb, 
Bulik, Oroszi, Both. — X . Törekvés: 
Zuch — Kováca, Rocska — Balk, Kiss, 
Nagy — Gózner, Smilovics, Szabó, Moskó, 
Lukács.

Pompás időben játszottak a csapatok. 
A 6. percben. Bulik a kifutó kapus mel
lett eredményes. 1:0. A 13. percben 
Medve kezez, a 11-est Gózner belövi. 1:1. 
A 16. pecben Gecző beadását Bulik be-

Budapesti kerület
I. osztály

Északi-csoport:
BTK—MSC 5:0 (2:0) Pozsonyi-út. Te 

zcíte: Karácsonyi. Góllövő: Jakab (2),
Horváth, Jeekl-i és Dvornik.

UMSE—SASC 4:2 (1:1). Szent LAszló 
tér. Vezette: Sárosi. Góllövő: Varga,
Herbert III, Mikulás és Tamás, illetve 
Führgang és Pavlovics 

MFTR—Tarol TE 2:1 (2:1). Népséget. 
Vezette: Gondár. Góllövő: Patek és Zicg- 
ler. illetve Saller.

Elektromos II.—URAK 2:1 (1:0).
URAK-pálya. Vezette: lüolnár I. Gól
lövő: Zlonszky és Stibinger, ill. Vajda. 

HAC—Föv. T. Kör 5:1 (3:0). őv-u.
Vezette: Sárosi I. Góllövő: Váradi (3), 
Csutorás és Sárközi, illetve Vörös.

PSC—KAC 1:1 (1:0), Pestújhely. Ve
zette: Tassi. Góllövő: Papp, ill. Pisch.

Keleti csoport:
SzFC— SzRTC 1:1 (0:0). Rcndessy-telep.

Vezette: Keresztényi. Góllövő: Bugyi,
illetve H ol (ll-e«ből).

WSC—MÁVAG l í  3:0 («:•). Kőbányai
ét. Vezette: Hernádi. Góllövő: Molnár (2)
és Szabó.

A KSSE—Köb. AC mérkőzés elmaradt, 
mert a Köb. AC-nak csak hat játékosa 
jelent m-eg a pályán.

SAC— KAC 3:2 (1:0). Szent Imre hg.-
útja. Vezette: Papp. Góllövő: Schneck,
Szalinai és Hofimann, 111. Frievaldszky 
és Valic<*ek

KSC—BSzKRT II. 3;S (í:*>. Gergely-
utea. Vezette: Palotai. Góllövő: Teveli 
(2) és Kiss, ill. Grácz (2, egyet ll-esből).

Déli csoport
G ázgyár— M agyar Teszté 4:2 f i :* ) .

Caepel. Vezette: Lantos. Góllövő: Hor
váth, Bauer, Androvies és Szobák II, 
illetve Takács és Riegler (ll-esből),

FSE—Tipográfia 2:1 (I:*). Siiuor-u. Ve
zette: Mihalyfi. ^Góllövő: Kotseh és
Kolt-avári I (öngól), ill. Kurdfics.

ETC—MAFC 2:1 (0:0). Bertalan-u.
Vezette: Pusztai. Góllövő: Varga I (2), 
illetve K ordi (ll-esből).

ICTC— LFC 5:3 (1:1). Aquincum. Ve
zette: Kárpáti. Góllövő: Reiter (2),
Miklósi, Pintér és Palővecz, ill. Hideg
kúti (2) és Soszkár (ll-esből).

P. Juta—FSC 4:2 (2:1). Budafoki-út. 
Vezette: Mátrai. Góllövő: Fegyverneki,
Jámbor, Fábik és Borbély H I„ illetve 
KlekOí (2), , _________

11. osztály 
Északi esoport;

VI. kér. SC-TI.K  4:3 fí:l). Béke-utca. 
Vezette: Molnár K. Góllövő: Kornél (2, 
egyet ll-esből). Keinjlás és Lukács, ill. 
Szűcs és Nagy.

A B. Magyarság—tV  ASt’ mérkőzés
elmaradt, mert az UVASC csak hat já
tékossal jelent meg.

ZAC-PM TK 7:2 (4:3). Öv-utca. Vezette: 
Sárosi. Góllövő: Szilágyi (3), Weisz (2), 
Hurteg és Teitelbaum, illetve Haár és 
Krizsán,

Magyar Pamut—UTSE 1:1 (1:1). Ho-rthy 
Mik!a- út. Vezette: Mairoei. Góllövő: Ko
vács, illetve Molnár.

Juta—TSc 1:1 («:#). Fáy-u. Vezette: 
Pataki. Góllövő: Wimmer, illotve Németh 
(ll-esből).

WoSC—Compaktor 4:1 (2:1). Újpest.
Attila-u. Vezette; Mácsaj. Góllövő: Pó
lyák (2), Jáni és Dankó, illetve Müllcr 
(ll-esből).

Keleti csoport
Testvériség II.—TéMTK «:1 (1:0). Ta-

tai-út. Vezette: Nagy F. Góllövő: Gyöm
bér (3), Lenkefi H. (2) ég Abai (ll-es 
ből), ill. Kellő.

A K. Törekvés—Postás If. mérkőzés 
elmaradt, mert a Postás kevés játékos
sal jelent meg.

FVSK-Kalapon 2:1 (•:•). Slmor-ú. Ve
zette: Moldoványi. Góllövő: Csepregi
(2) . ill. Schneck.

RTK—BTC 5:1 (3:1). Fehér-út. Ve
zette: Tölgyesi. Góllövö: Szebehelyi (3), 
Kiss és Kónyái, illetve Mészáros.

KEAC—KMTK 4:2 (3:0). Állami telep. 
Vezette: Ligeti. Góllövő: Nagy (2), Bébi 
és Liszka, illetve Gazdag (2).

Kistaxt—Spárt* S:0 (3:0). Üllői-ót. Ve
zette: Újvári, Góllövő: Rusics (3), Jani- 
csák (2), Kalmár és Szmolenszky (ön- 
STól).

Déli csoport:
PATE-GSE II  5:3 (3:3). Nagyszombat-

utca.. Vezette: Szabó A. Góllövő: Bán- 
hídai (3). Szalai és Kozenák, Hl. Klein
(2) .

Gamma SzSE—Kelenvölgy 9 :0  (4:0).
Bánát-u. Vezette: Lévai. Góllövő: Bozó
(3) . Molnár (2), Hajdú (2) és Nagy (2). 

Sz. Jnventna—Nagytétény 3:1 (9:1). —
Vöriisvári-út. Vezette: Miklós. Géllövő: 
Bauer és Straub. ill. Steokler.

OTE—KAOE 7:3 (2:3). Vür&evári-úfc.
Vezette: Mécs. Góllövő: Gönczöl (3), Ta
tár (2), Czvgler ée Xyul. ill. Molnár, Rá
tái ós Czweck.

Cs. MOV E IT —SS FC 2:2 (1 :«b  Fehér- 
yéri-dt, Vsaettti Jtooai. G éilövé; Kar-

dór és Uitz, ill. Károlyi (?).
Ganz—TjzSC 3:0 (1 :0). Budafok. Ve

zette: Tóvári. Góllövő: Móricz, Ottó és 
Molnár.

A B IK —BSG mérkőzés elmaradt, mert 
a BSC nem jelent meg.

H L  osr-tály
Észak! csoport:

P. Kemény—JIK SE  12:0 (5 :0). — BAC 
— Uránia 8:1 (2:1). Vízművek—M agyar
Textil 3:3 (3 :1).

Keleti esoport
BBSC—NSC 1:1 (1 :1). — K T K -V a sa s  

4:3 (4 :1). — Hungária—ZSE 3:2 (1:0).
A  SzAC—H álókocsi mérkőzés elma

radt.
Déli csoport:

KAFC— OSOS 5:0 (2:0) Szondy—Siketek 
4:2 (2:1). — IIKAC—BBFC 3:3 (2:1).
TARTALÉKCSAPATOK BAJNOKSÁGA 

I. osztály:
Keleti csoport

W S C -K M T E  3:1 (2:»). -  SzRTC—
SzFC. 4:0 (3 :0).

W M TK— FTC 2:3 (1:1). — A  Kiatexi 
—SAC mérkőzés elmaradt.

Déli csoport
„J8’ ‘FC—MAPC 5:4 (3:4). — G á z g y á r - 

Magyar Posztó 1:0 (0 :Q). — ESC— Cs.
MOVE 2:0 (1:0).

Bszaki esoport
Jnta— VI. kér. SC 2:2 (1:1). —  UTE— 

WoSV  4:3 (2:2). — A HflC—Föv. TKör 
mérkőzés elmaradt.

n .  osztály.
M FTR —TSC 8:2 (5:0). — PSC—KAC 

2:1 (1:0). — B. M agyarság— KESC 3:0 
(1:0). — M. Túrni— T L K  6:2 (2 :1).
UTSE— Uránia 7:1 (4 :0).

A  Ganz—Spárka m éri őzé* elmaradt.
Kalapos—BAC 5:2 1:1 ). —  Gamma

SzSE— P. Juta 8:3 (2 :0). — Az N’ JTC— 
FSE mérkőzés elmaradt. — Tipográfia 
—T-o FC 3:1.

IH . osztály
A  BTC—SASC mérkőzés elmaradt.
Vízmüvek—P. Remény 15:0 (7:0)
Spárta—Ganz 4:3 (2:1).
Függetlenség— VKSE 6:1 (3 :0). — KTC 

—OSOS 9:2 (4:1) —  A KAOE— BBFC
mérkőzés elmaradt. — W M TK —Siketek 
6:0 (Az I, félidő 40. percében kom olyta
lan játék  m iatt a m érkőzést lefú jták .)

vágja. 2:1. A 35. percben Leéb átadásai 
Gecző közelről bevágja. 3:1. A 43. perc 
ben Lukács szépít. 3:2. Szünet _ uttf 
majdnem végig a nagyváradiak.,, támad
nak, de a jól védekező kolozsváriak gdl 
nélkül ússzak meg a félidőt. Kitűnt: 
Medve, Enghy, Losonez, Gecző. Leéb, 
Bulik, ill. Balk, Kiss, Gózner, Moskó;

TISZA-CSOPORT
MÁVAG—Rákóczi 5:3 (3:1).

Köbányai-út. Vezette: Závori. 
MÁVAG: Országh — Varga, Bozsur 

Seffelin, Kéri, Kárpáti — Néni etil 
Bakó, Muszka, Opata. Füredi. .

Rákóczi: Duboveczky ,— Hliviák, Sí- 
monyik — Bacsó, Gv-imesi, Pednárik f  
Leblank, Vitéz, Balázs házi, Kajsz f 
Lörinez.

A MÁVAG biztosan győzött a lelkes 
Rákóczi ellen. Az első támadásokat f 
vendégcsapat vezeti. Szép jobboldalt 
akció után Balázsházi váratlan lövi? 
hálóba jut. 0:1. Változó játékban Hit 
viák menteni akar, de öngólt vét, I *  
Ezután a Rákóczi csak lefutásokkal kí
sérletezik. A 38. percben kapu előtti ka' 
varodásböl Füredi gólt szerez, 2:)' 
Majd Muszka pompás fejese jut a M* 
lóba, 3:1. Szünet után igen kemény )a' 
ték alakul ki. A 12. percben Muszka 
megugrik és lövése védiietetlen, 4:1 
Ezután Kérpáti_ összecsap Kajsz IV.-61, 
inindkctt-ő a kiállítás sorsárri, jut. é:'v 
badrugásból Füredi pompás gólt' ra
gaszt a hálóba, 5:1. A. MÁVAG lefékez 
a Rákóczi ezt kihasználja és Balázsiig? 
két dugójával (egyiket ll-esből) széP1* 
37. eredményen. Jó: Bozsur, (a mezŐM 
legjobbja), Muszka, Opata és Országi1' 
illetve Gyimesi és Balázsházi.

Lampart—Rnsj 6:3 (5:1).
Erzsébet-u. 1800 néző. Veretté: Rónai-
Lamport: Berkes! — Erdős, Náclasi V 

Stark, Szenes, Szmuóláuyi — Sós, u" 
bari, Lukács Kisálagi, Tolvaj. , ... 

Rúgj: Zsisznovszky — Vasocsik, BH8*
— Kajlán. Rudik, Szoga — CsaacsiBöf1
Cvekus, Simon. P rivka, Tamás. ,

A  nagy lellcésédéssol kezdő I.ampV 
a-z első negyedórában lerohanta ellen®; 
lét. A  II. félidőben a nem csügged"
ungvári csapat 6:1-1-61 szépített-1 Go" 
lövő: Lukács (2). Sós (2), Kisalagi 
Tolvaj, ill. Tamás, Simon és Csanc5i* 
nov (ll-esből). Jó: Náéiasi. Stark, Szó' 
molányi és Sós, illetve Kahán, Iíadik e- 
Csancsinov.

Debrecent VSC—KAC 1:1 (1:9)
Kassa. 1000 néző. Vezette: Ipolyi. 

DVSC: Korodi — Csókái, Erdei I f  
Erdei IT. Gerc. Elek — Drab, Palota* 
Sidlik, Fiiak, Nagy. — KAC: Leszlef 
Tóniké, Stempcl — Takács. Lebenszkh 
Nepkó — Tóth, Bodoni, Rákhely, 
lág-yi, Palecskó..

A vendégek azonnal támadnak. A J®' 
percben Sidlik megszerzi a vezetést. JV 
vábbra is nagy a J1VSC nyomása.
22. percben Takács a büntetőn beWI 
buktatja Sidliket. A megítélt bűntett1 
Sidlik erősen mellé lövi. Szünet úti? 
Rákhely és Szilágyi telyet cserél Mo  ̂
nagy KAC-fölény alakul ki. A 38. p«rC' 
ben Rákhelyt Csókái buktatja a bün
tetőn belül. A li-e s t Bodoni a Kőm1 
bombázza. J ó : a DVSC fedezetsóra - 
Palotás, illetve Takács, Lebenszky, NG>' 
kő és Tomkó.

BVSC—Gzd 3:1 (1:1)
Szőnyiút. Vezette: Endrődi. 

BVSC: Dombóvári — Lőrincz, Gáspüf
— Szabó, Gazdag, Mrnvcsák — Földe* 
Gyarmati, Moór, MasZárovies, Glersza.

OVTK: Taniasik — Hodnly, Asztajf 
—Ál-vaj, M.isóklczi, Alberti — Csúf' 
Anocskai, Tóth, Kainál, Fies'élbevger.

A helyi csapat a hajrában mutatpf 
lelkes játékával megérdemelten győzojí: 
A tartalékos pzd  egyonraugú e'llenf0 
volt, a vereségét balszerencsének köszön' 
heti. Góllövő: Moór. Maszárovics
Földes, illetve Tóth. Jó: MroVesák. tlsj 
dag és Gyarmati, illetve Csák, HodúU 
és Asztalos,

Ganz—SalgSE 3:2 (2:2)
Salgótarján. 800 néző. Vezette: Nagy ^ 

Ganz: Dénes — Varaedi. Vamser "1
Szalai, Budinszki, Budai — Hollós1’ 
Simon, Herényi, Bartos, Nemes.

SSE: Báli — Sümegi, Weber — 
bon,. Takács, Mester — Tadics, Kovát* 
Szabó X, Trubiánszki. Szabó II.

Az I félidő 8. percében Trubiánsú®1 
átadásából Szabó I eredményes 0:1: 
Kezdés után Nemes elfut és bcadáéá, 
Bartos bevágja. 1:1. Gól után is a Ö***

KOMIAKT CSIKÓS ;
OCVATŐLTÖNYÖK

Coudef
szabótól

VII., Emébet-Mrút 4. »*•

támad. A 25. percben Hollósí begurítoJÍ 
labdájából Perényi a vérők hibájába 
megszerzi a vezetést. 2:1. A 39. pereb". 
20 méteres szabadrúgásból Mester egye1), 
Ht. 2:2. Szünet után a játék eldurvul f  . 
a játékvezető Klajbánt utánrúfrásé1 
Kiállítja. A győztes gólt Takács kezező-' 
miatt megítélt ll-esből a 21. percbe*1 
Budir.szki éri el 3:2.

Jó: Szalai. Hollősl. Bartos és NemeJ 
illetve Báli (a mezőny legjobbja), Takár-" 
Szabó I és Trubiánszki.

D U N A -C S O rO R T

Z u g ló—Postás t:t (1:2)
Lóverseny-tér. Vezette: Várszegi. 

Postás: Kristóf — Gyarmati, Tak^*
- Schubert, Gombos, Bűkor — LudH18’ 

Székely, Di Sandvi, Knausz, Zomborí.
Zugló: Ki asznai — Deli. Zurián

Erdész. Sárvári, Princz — Gábor, .Fézle1'
. Karácsonyi. Badics. Fekecs. a
Változatos, nag'yirámú mérkőzés. „ 

szünet, után ös-szreppanó Postás r '1,,,, 
megérdemelten győzött a Zugló. A mj' 
kőzés állására döntő volt az, hogy b / 
kor 3:2-es állásnál egy 11-est fölé 
gott. Góllövő: Sál-vári, (3), v. KarácSOBj. 
|2| és Fézier, illetve Di Sandri (2).
Deli, Erdész, Sárvári, v. Karácsonyt 
Gábor, illetve Kristóf, Takács és ZoB1 
bori.

BLK—Szombathelyi FC 4:0 (2:0)-
Váci-út. 700 néző. Vezette: Kőhalmi- 
SzFC: .Wittreich — B'arkas, Szakál'J'■'1 

Sötz, Bártfai, Páncél — Horváth I, 
váth II, Tisza, Novotni, Tóth.

BLK: Rúzsa — Brizsinszky, Kriván 
Fekete. Gug. Siroki — Bavlinka, Fél 
zes, Bursí, J.’iger, Zurián.

A kitünően játszó BLK még U?*! 
arányban is teljesen megérdemelt^ 
győzött. Gug még az I. félidő 30. PH 
céÁien megsérült. Góllövő: Zurián <**’
Szakálv (öngól) és Pénzes. Krivánt. 
Páncélt kiállították. Jó: Brizsinszky'
Siroki és Pénzes, ill. Farkas, Szaka1'  
és Schütz.
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nyi játékosa megütötte a játékvezetőt, 
aki erre lefújta a mérkőzést. Góldobó: 
Szeder, Kiss. illetve Fazekas I.

Lumpurt—Katii. KE 7:1 (3 :1 ). Sorok- 
sári-út. Vezette: Berdő. Góldobó: Bódi 
(5), Sarok, Gél, illetve Zachenszky.

III. osztályú íérfl:
MAFC—Kistex 5:1 U :l) . Bertalan-ut- 

ca. Vezette: Egri. Gíildobő: Szép (3),

Óbudai l ’anint—HFéSC 0:0. Nagy
szombat-utca. Vezette: Szurdai. Jobb
volt a ,,Pamut".

Budakalász,—Ro. m .  2:0 (2:0). Buda
kalász. Vezette: Szántai-Szabó. Góldobó: 
Fábián, Szévics.

A Ko. Elzett—Ko. Habs. mérkőzés eb 
maradt, mert a Ganz-pálya felszerelése 
hiányos volt.

Felsögöd: FTK—Alsógödi SE 3:1 (1:0 
I. B) o. Vezette; Dobat. Góilövő; Gyűl 
csányi (3), illeve Mátyási.

Vác: V . Remény—Ercsi Eötvös 2: 
(1:0). I. o. Vezette: Virágh. Szerencsé 
győzelem. Góilövő: Gömörí (2), ül. Szt 
bádog. .— V. Remény II.—Dunaltes: 
Magyarság II. 4:2 (2:1). I. B. o, Vf 
zette: Csima. Góilövő: Szimák (4) il 
Horváth (2).

Pápa: Kőszegi SE—PPSC II 3' 
(0:0). II. o. Vezette: Király. Góllövf 
Szabó (2) és Lóránt.

Kolozsvár: KAC II.—KKSE 4:1 (1:0' 
I. o. Vezette: Hamar. Góllővő: Nag
(2), Régner II., Kovács, ill. Giücze - 
Haggibor—KEAC. 5:4 (2:2). X. o. 'v< 
zette: Soós. Góilövő: Éried (2) Jak<
bovics, Herskovics, Katz, ill. Szabó (2
Martin, Néubauer, — K. MÁV_Vili!
mos 4:1 (2:1). I. o. Vezette: Jania Gó 
lövő: Komáromi (2), Borbély (21, il
Farkas. — A KM.SC—III. kér. mérkőzé 
elmaradt, mert a III. kér. nem tudó' 
kiállni. —  Ifj. bajnokság: KAC—KKS 
6:0 (2:0). — KMSC—III, kér. 9:3 (4:2

Az Egerbe kitűzött' DiMÁVAG ’■ II- 
ETK mérkőzés elmaradt, mert a mérki 
zést az ETK lemondta.

Peremes: Sajószentpéteri BTK—-FT
II 2:0 (2:0). I. o. Vezette: Maróth, Gó 
lövő: Makiár, Salamon.

Nagyvárad; Egyetértés—Nágyszalont: 
Bocskai 6:2 (3:0), J. o. Vezette; isetvö

Ü G Y E L J E N  A  V É D JE G Y R E

az ideális szabadonfutóagy F  &  S

ÁAK0CZI-UT 12

Tangóit armonika É||| Rákóczhűt 6®
•Árjegyzék ingyen

SFAC—-Pénzügy 3:2 (1:0).
Pasaréti-út, Vezette: Németh L.

Pénzügy: Bach — Retkes, Hering? — 
P-Uff, Balogh, Hluchányi — Pettendi, 
Ondrus II, Szatmári, Selmeczi, Cirkovits.

SFAC: Balogh ■— Salamon II, Fekete 
— Soproni I, Murányi, Serényi — Sop
roni l i f Németh. Salamon I, Horváth, 
Sebes.

A hihetetlen balszerencsével küzdő 
Pénzügy érdemtelenül vesztett. A vendé
geknek nagy szerencséje volt. A győ
zelmet jelentő gól időn túl esett. Gól
lövő Salamon I (2) és Sebes, illetve Cir- 
Kovica és Ondrus II. Jó: Balogh, Fekete 
és Soproni I, illetve Bach, Baloghi, Hiu- 
chányi és Pettendy.

DVAC—D Magyarság 0:0 
Pécsújhegy. 500 néző. Vezette: Dómján.

DVAC: Grozdics — Bencze, Lösz — 
bzalai, Krivicz, Gálosi — Radnai, Szika, 
Gnódi II, Ujj, Onód i I.
. D. Magyarság: Budavári — Szál a i,
kabin — Kiss, Kupi, Pánczél III — Gu
lyás, Kakuk, Forgács, Csuti, Fényi.

A kapu előtt mind a két csatársor csődöt mondott. A mezőnyben egy árnya
lattal a Magyarság játszott jobban. 
Eredménytelen DVAC-táiuadások után, a 
*8; percben Fényi átvágja Gulyásnak a 
labdát, ő azonban két lépésről a kapusba 
lövi. Szünet után tovább folytatódik a 
csatárok tehetetlensége. ü;i,í nagy lövé
sét Budavári szögletre védi. A  30. perc
ben Rajnai meccslabdát hagy ki, s más 
pár nem is történik. Jó: Bencze, Szá
mi és Ujj, iil. Szalai, Pánczél III és
Csuti.

(1:1)Egyetértés—Szegedi VSE 1:1 
Győr. Vezette: Palásti.

. (A  mérkőzésről telcfonzavar következ
tében. lapunk zártáig nem kaptunk rész
letes tudósítást.).

TISZA-CSOPOKT
MVSC—Pereces 2:1 (2:1)

Pereces. 1200 néző. Vezette: Szlavkovszky,
MVSC: Kövesfalvi — Davidek, Kézi — 

Ivankó, Bártfai. Török — Balogh, Zilahi, 
Bán, Farkas, Simonyi.

PTK: Horváth — Székely, Vinnyei — 
Bokros, Halmos, Futó I — Futó II, 
Vízi, Jávor, Érsek, Pdlcz II.

Változatra jutóik folyik u% elején. A 
&>. és a 2*0. percben Zilahi szerez gólt. 
A 3(3. percben Jávor 2:l-ne javít.

Tatabánya!—Érsekújvár 2 :® (1:0>).
Tatabánya. 1200 néző. Vezette: Storch.

TSC: Vojcsek — Nagy, Róth — Sz^- 
bó, Széles, Dolina — Hámori, Pallagh, 
Németh, Takács, Jancsák. — ÉSE: Ba- 
horec — Jurics, Néber — Pólyák, Ta
kács, Herbinszky — Klenár, Kovács, 
Pintér, Szlávi k, Décsi.

A TSC végig nagy fölényben volt. 
Góllövő: Németh (2, egyet 11-esből).
Klenár súlyosan megsérült, valószínűleg 
kulcscsonttörése van. Jó: Nagy, Szabó, 
Dolina és Pallagh, ill. a közvetlen vé
delem.

F̂ abő — 
IV,

x'epsiczki,
Vincze, Varga, Vas. SBTC:
Váradi, Kecskés —- Kohut;
Bognár — • Balázs, Pepik,
Mátrai, Patrik..

Az I félidőben a hazai csapat könnyen 
éri el góljait Varga, Vincze és Cserényi 
révén. 3:0. Szünet után1 Takács IV
irányítása mellett az SalBTC is feljön,
de gólt csak 11-esből tud elérni Balázs 
révén. 3:1.

GyAK—MOVE Egri SE 0:9
Gyöngyös. Vezette; Tótt.

G yAK : Egri — Körtvélyi, Varga —
Mátyási, Kostya, Juhász — Udvarhelyi, 
Torockai, Nagy, Bágyi, Barta. — MESE' 
Géczy — v. Zagyvái, Korcsmáros -— Ju- 
jász, Nagyszalóki, Tóth — Hegyi, 
Szarvas, Vermes dr, Horváth, Varga. — 
Változatos játék. A GyAK többet, a 
MESE veszélyesebben támadott. Bágyi 
egy 11-est kihagyott. Jó: Körtvélyi,
Varga, illetve v. Zagyvái, Korcsmáros.

Hungária SC—Budakalász 5:0 (2:0).
Budakalász. Vezette: Skultéty. 

BudaJcalász: Ferencei — Arzenovics, 
Lencsés I — Tóth, Koltai, Rottenbiller 
— Perger, Lencsés II, Amri, Barsi, Spiel- 
mann ú. , „

Hungária: Ujfalusi — Sasvári, Kosa
ras — Dolezsál, Eigner, WilUg — Szabó, 
Gugyerás, Szegedi, Hernek, Nagy.

Góilövő: Szegedi (2), Nagy (2) és
Karéi. Jó: Szegedi, Eigner, illetve Len
csés I. és Lencsés II.

fi d a r a b
másolás

9 6  f i l l é r
P* A  81 0 & B szaMzlet
a Párisi Nagy Aruház épületében

. Szünet után a' Pereces többet támad.
A 8. percben Jávor gólját les miatt nem 
adja nie ga játékvezető. A 12. percben 
Barkas kapufát lő.
„ Jó: Kövesfalvi, Kézi, Davidek. Ivanko 
dl. Halmos; .Horváth, Vinnyei.

S Z É K E L Y F Ö L D I C S O P O R T
Sepsiszentgyörgyi Textil—KSE 2:2 

O:0). Kézdivásárhely. Vezette: Kis- 
kos. A KSE többét támadott.

Szentlőrinci AC—Csillagbegy 1:1 -(lalj
Csillaghegy. Vezette: Kassai.

Csillaghegy: Brenner — Kondás H, 
Ágoston — Gyurián III, Kágel, Szklár 
— Gyurián I, Fröhlich, Fortvingel, Kon
dás I, Mészár.

SzAC: Renge — Kovács, Mayer — Ha
raszti, Morvái, Koterba — v. Kiss, Viz- 
keleti, Deák, Fukár, Nagy.

Góilövő: Deák (ll-osből, illetve Gyu
rién III. Jó: . Kovács, Morvái és Vizke- 
leti. ül. a közvetlen védelem és Szklár.

Cs. MOVE—Dorog 5:1 (3:1).
Csepel. 600 néző. Vezette: ifj. Magyar.

Cs. MOVE: Temesvári — Kárpáti,
Keszthelyi — Sarkadi, Horváth I, Rá
kosi II — Mátrai, Hevesi, Horváth II, 
Varga . I, Gáti.

Dorog: Budavári — Vázsonyi. Cser
mák Bánsági, Szirmai, Csöbönyei — 
Lainbert, Dunai, Prohászka, Pásztói, Za- 
balai.

Góllövő: Mátrái (2), Keszthelyi, He
vesi és Gáti, ill. Zabalai. Jó: Keszthely, 
Temesvári, Horváth I., Rákosi II., 
Varga I. és Gáti, ill. Budavári, Cser
mák és Szirmai.

Álba Regia—PPSC 2:2 (1:0)
Pápa. Vezette: Kulcsár.

Álba Regia: Mák — Raffai, Vargha — 
Vcgh, Várnai, Csasznik — Sándor, Czir- 
kelbach, Hajósi, Ács. Jámbor. — PPSC: 
Tóth — Hoffmann, Szakács — Limper- 
ger, Tomenga, Mayer — Rusza. Pollii, 
Magyart, Osbíth, Antalffy. Igazságos 
eredmény. Az első félidőben a fehér
vári, szünet után pedig a hazai csapat 
támadott többet. Góllövő: Sándor, Ha
jósi, ill. Polla (2). Jó: Mák (a mezőny 
legjobbja), Raffai, Várnai, Jámbor, i!i. 
Tóth, Hoffmann, Limperger, Tomenga.

DÉLI CSOPORT
GSE—BR-SC 2:1 (1:0).

• Rákosfalva. Vezette: K. Nagy.
BRSC: Ruzicska — Brunner, Czumpft 

— Fekete. Hochstein I., Hochsfein II. — 
Krausz', Káréi, Szabó, Gaál, Horváth.

GSE: Fördős — Németh, Jezsó —
Bublik .Gecsei in . ,  Csurgó — Reményi, 
Gecsei II., Csöpü, Hlavai, Mravik.

Góllövő: Csöpü (2), ill. Gáál. Jó: Né
meth, Csecséi II. és Csöpü, ill. Fekete, 
Hochstein I. és Horváth.

Kárpát-alcsoport 
Ungvári AC—Nyíregyházi TVE 3:1 (1:1)

Ungvár. 800 néző. Vezette: Ferenczy. 
UAC: Tóth II. — Hriczó, Grohmann 

- Végh, Rákóczi, Himlei — Meiszner, 
Melega, Szolicsinszky, Krizs, Gantner. 
Ny TVE: Márki — Sile, Gál — Álmos 
dr., Négyesi III., Lovász — Asbóth, 
Bíró, Kiss dr., Szekeres, Gerda. Izgal
mas mérkőzés, megérdemelt győzelem
mel. Góllövő: Szolicsinszky. Krizs és
Meiszner, ill. Asbóth. Jó: Tóth II., Rá
kóczi, Himlei és Meiszner, ill. Márki, 
Sile és Négyesi III.

NyKISE—Munkácsi SE 6:2 (3:0)
Nyirogyíiázia. Vezette: Gorondi. 

NyKISE: Palira — Hragyil, Kaba-i — 
Bhiirai, Sémi , Haraszti — Ilcsiik, Neu
mann, Szá j mik, Kolostényi, Dóikény. — 
MSE: Buty-kó — Osmdai, Limbaeli I. — 
Krausz, Bogdán, Balogh — Liinbaeh II, 
Czicziaii, Fialkó I, Fiaiké II, Kászonyi.

A  NyKUSE megéircleinelto a győzelmet, 
„  gólarány azonban túlzott. Góilövő: 
Uraik (3), Neumann (2) és Déikány, ill.

imbach II  (2). Jó: Kábái, Sémiig Hősik 
és Szá j mik, ill. Bogdán, Fial kó I  és 
Kászonyi.

Gyergyói SE-^CsTE 4:1• (t :i)  
Usikszeroda. Vezette;, Darvas dr.

V á l o g a t á s
Tóth Matyi remekül megy el. Egy 

Kézö, lelkesülten felkiált:
—• Vigyék el Kölnbe, a németek 

éllen!

KEJ.ETI CSOPORT
TVMTK—GyAC 4:1 (4:0)

Gyula. 500 néző. Vezette: Sálfalvi.
WM TK: Szekeres — Nagy, Lenes 

Csurgó, Bakos, Dudás. — Kiss II, Fü
zesi, Kiss I, Jéger, Surányi. — GyAC: 
Endrész dr — Gyarmati TI, Horváth III 
— Gácsi, Lindenberger, Brerár — Sztan- 
kovics, Drasltovics, Rácz, Horváth II 
Kocsis. — A WMTK gyors és lendületes 
játékával biztosan győzött. Góilövő 
Kiss I (2), Kiss II, Jéger, illetve Hor
váth II. Jó: Nagy, Csurgó, Bakos, 
Kiss II, illetve Endrész dr, Horváti! II 
és Horváth III  (a mezőny legjobbja) 
Rácz szünet után önként elhagyta i 
pályát.

A Szegedre kitűzött Szeged II—Szol 
nők II mérkőzés elmaradt, mivel a szö- 
yetség hivatalos engedélyt adott az elha
lasztásra.

ÉSZAKI CSOPORT
Mátra-alcsoport

B arnH ísáaos' m é r k S z é f^ o k
ŐSE—KTK 6:2 (2:0). Gyömröi-űt. Ve

hette: Katona. Góilövő: Brázilc (2),
Ja’Qkl i  (2) és Szolga (2), ill. Franyö (2)

Törekvés II.—FTC 3:3 (1:0 '. Gergely
ben. Vezette: Kiss ’ M. B. Gőlövö: Zá-
ö?r, Sziláéi és Virág, ill. Horváth, Füs- 

és Nagv (öngól).
BTK—UMTE 2:3 (2:1). Góilövő: Hidasi 

3 (>. illetve Megyeri III  és D.mdaro. 
Vasas—T. Előre 9:1 (7:1). Ttélie-u. Ve- 

Czigány..- A Vaafls könnyen győ- 
í.ólfc. Góilövő: Hdrrnanii (2), Kovács (2), 
barovelzky (2), S-zivák (2) és Szalkay, 
11 Kőhalmi.
. Testvériség—M ÁV Előre 4:1 (1:0)* Tatai-

Vezet te: • Sflulay. Góilövő: Molnár (2), 
fiaskó cí> Föltdii illetve Tóth III ,

,NB Iff.
' NYUGATI CSOPORT

IJTE-Komárom 4:0 (2:0)
Pgyeri-út. 4000 néző. Vezette: Óhegyi. 

-  Altnavőígyi — Fóris, Fekete II
.ijágymarosi, Szűcs, Széphelyi — No- 

Vincze, Sohnbert. őrsi, Jobbágy- 
Komárom: Kuchta — Simon, Lehot.zky 

v- .fiolderik, Zamoszíil, Fehér — Tóth, 
Mészáros, Jonek, Dombi, 

v-bollövfi: Nagymarosi (2), Jobbágy és 
'meze. Jó: Fekete, Szűcs és Nagyma- 

ül,. Kuchta,, Zamosztil és Fehér.

III. kér. Árpád SE—Hálókocsi 2:1 (2:0)
Nagyszombat-u.. 400 néző. Vezette: Nánai 

III kér Árpád SE: Berthold —
Pinkász, Bernwaller —  Straub, Strapek, 
Börzsei I — Andaházi, Vértes, Tavasz, 
Börzsei II, Faragó.

H álókocsi: Förster — Weinber, Szla- 
delí — Tóth, Magyar, . Távorszlcy 
Sziklei.ka, Ariher, Orosz, Linczinger, 
Lőrincz,

Góllövő: Tavasz és Faragó, Hl. Lin
évin ver Jó: Faragó, Anda.házi, Sztra 
polc "és" Bomwn-ll-ar. ill. Weinber, Szia 
dek és Magyar.

DÍM AVAG I I -L A F C  1:1 («:#) 
Losonc. Vezette: Csata. 

DiMÁVAG II : Halasi — Stolez, Murza
-  Nagymajtényi, Tóth, Kelemen -  y, 
Mészáros, Szamosi, v. Eohus II, Fri. 
hedszky. Kalotai. LAFC: Varga — Zsor- 
na, Hankó — Radó, Kostya], Hegedűs
-  Fái, Kolenkás, Tóth Egri Kovács. 
Végié eerycnlő ellenfelek. Gollovo; 
Bohus II, illetve Pál. Jó: Halasi, Stolez, 
Murza és Tóth, illetve Varga, Zsorna es 
Hankó.

PBCSE—PeMTK 3:2 (1:*) 
Zagyvapálfalva, Vezette: Benkő. 

PBÜSE: Vozovisek — Bozó, Nagy -  
Vasa, Marti, Bakó — Moceányi, Mohácsi 
Joó, Huszár í n .  Kasztl. — IcMTlv 
Oraveez —■ Csizmadia. Talán — Czuncr 
maim. Hanoid, Bohn — Matlag*. örsi. Mé
száros. Balázaoviee. Rothlcó II. A PBGSE 
szeronesével győzött. Góilövő: Huezar 
II  (2, egyet 11-esliől), Marti, ill. Mészáros, 
Kotlikó II. Moháitmt és llo-luit, a . játék- 
vezető kiállította. Jó; Vas, Bakó, Mo
hácsi, ill. Hanoid, Matlag, Rothkó II.

HVSE—SalBTC II 3:1 (3:0) 
Hatvan, 300 néző. Vezette: Mészáros.
Hatvan; Pál — Csányi, Robotka — v 

Barna, Bodnár, Váradi — Cserényi, Tóth,

K nottI straub sport

¥SdékS
Békés: Békési ISH—Gyulai TE 3:0 

,2:0). I. o. Vehette: Szpevár, Megérde
melt győzelem. Góllövő: Pocsai, Veres és 
Szűcs.

Balassagyarmat: BTSE—J ászbenényi
Lehel 3:1 (2:1). I. o. Vezette: Szlifka. 
Gyenge . játék. Góilövő: Varga II  (2), 
Salilói II. ill. Kolnuri.

Cegléd: C. MOVE II-C V S E  II 5:2 (1:2). 
I. B) o. Vezette: Hamar. Góllövő: Mol
nár (3), Marton II  (2), illetve Nagy I, 
NaigV II.

Szatmárnémeti: Sz. Törekvés—Nagy
károlyi AC 1:1 (0:0). I. o. Vezette: Mann. 
Góilövő: Szólón, ill. Strucc.

Rákoskeresztúr: Rákosi Vasutas SE—
RTE II. 3:2 (2:0). I. B. o. Vezette: Pén
tek. Góllövő: Vidák (2), Sztárkányi, ili. 
Pavelpvszky és Gyursánszky. — RTE H l. 
—CTK III. 4:1 (1:0). II. o.

Hajmáskér: HSE-^-Hubertus 3:1 (2'.0).
I. o. Vezette: Horváth. Góllövő: Gárdo
nyi, Szedlák é« Hódi. illetve Erdős II. 
Várpalotai Unió II—IISE II  1:0 (0:0),
II, osztály. Vezette: Lőcsei. Góilövő:
Halasi.

Komárom: A  KAC—-Soproni SSE I. o. 
mérkőzés a pálya 1 használhatatlansága 
miatt elmaradt.

Bertetts onjfalu: Bihari Turul—Debre
ceni MTE 0:0. I o. Vezette: Szabó.
Végig nagy Turul-fölény. A BMTE jól 
védekezett. Sebes I,- illetve Nagy. 
kiállítva.

Tatabánya: TSC II—Siófoki SE 2:1
(1:1). I. o. Vezette: Mickl. ,G óilövő:,Érti 
cs Kaposl II (Il-raből), ill. Zselyi. 

Veszprém: VTC—Péti KSE 2:0 (1:0).

Góllövő: Szabó (2), Csel (2), Tódor,
Barta, ill. Podonovszky (2). — N. MÁV 
—Kolping 3:0 (1:0). I. o. Vezette: Barta. 
Góllövő: Csapó (2), Bachmann. — Elek
tromos—N. Törekvés II. 6:3 (6:1). I. o. 
Vezette: Vékony. Góilövő: Milák (4),
Kádár, Szécsényi, ill. Klébi (2), Sólyom 
— Ifj. bajnokság: NAC—N. Törekvés
7:2 (6:1).

Nagybánya: A Nagybányára kitűzött 
NSE II.— Szatmárnémeti Előre, vala
mint a Gutin FC—Barkochba mérkőzés 
elmaradt, mert az Előre és a Barkochba 
nem érkezett meg. Az NSE II. barátsá
gos mérkőzést játszott a Gutin FC el
len. Győzött , az NSE II. 13:1 (4:0)
arányban. Góilövő: Pemeki (7), Neu-
mayer (2), Formanek (2), Nobel, ill. 
Miklosicza.

Alag: Váci SE -A SC  3:1 (2:0). I. o. 
Vezette: vitéz Kalotai. A  tartalékos ha
zai csapat ellen csak nagy küzdelem 
után győz a VSE. Góllövő: Kurdi III 
(2) és Kurdi I, ill. Ráczki.

Apátfalva: ASC—Hatvani CSE 8:1
(4:1). Góilövő: Kropka (3), Czirok (2), 
Napholcz (2) és Hornyák, ill. Gáspár.

Salgó' \ \ SFC—Kisterenyei BSE
3:1 1:0. I. o. Vezette: Kovács. Kemény 
játék. Góllövő: Kell III. (3), ill. Ber
csényi. SFC ifi—Sal.BTC ifi 1:0 (1:0). 
Bonyhádi Komlói SE—BTK 5:0 (1:0).
I. o. Vezette: Kaszl. Megérdemelt győ
zelem. Góllövő: Kiss (2), Lórándi (2), 
Gálos.

Mór: MBE—Veszprémi MOVE 1:0 (0:0). 
II .o. Vezette: Noszkó. Góllövő: BrÜckner. 

Székesfehérvár: Előre II.—Fűzfői AK
II. 2:2 (1:0). II. o. Vezette: Kmetti. Gói
lövő: Báva, Lehel. ill. Diószegi, Breier,

Jánosháza: Zalaegerszegi MOVE—JAK 
:1 (0:1). II. o. Vezette: Horváth. Gól

lövő: Pintér és Bogár, ill. Lendvai.
Püpökladány: P. MÁV—NVSC 2:1

(1:0). Vezette: Nagy Zs. A P. MÁV ne 
hezen győzött. Góilövő: Raboni és Regé
ny!, ill. Raganya.

Salgótarján: SSE II—Losonczi VSC 4:0 
(2:0). I. o. Vezette: Takács. Megérde
melt győzelem. Góilövő: Paczolay (2)
Kontár és Horváth — SSE ifi—Losonczi 
AFC ifi 7:0 (5:0). Ifibajnoki. Vezette: 
Gyurcsik.

Nyíregyháza: Hunyadi FC ifj—Király
telepi FC ifj. 5:1 (3:0). — NyKISE ifj, 
—Euitos FC ifi. 2:1 (1:0). — Ny TVE ifj. 

NvVSC ifi 3:0 (0:0).
Királyháza: Királyházai MÁV SE—

Nagyszőllős válogatott 4:2 (0:2). Barát 
ságos. Góllövő: Szabó (2) és Nagy (2) 
ill. Dorogi és Tóth.

Gyoma: Békéscsabai MÁV—Gyomai TK 
:0 (4:0). I. o. Vezette: Boros. Könnyű 

győzelem. Góllövő: Sós (4), Fajó (2).
A Békéscsabára, kitűzött B. Törekvés 

Kondorosi TE mérkőzés elmaradt.
Hatvan*. HVSE II—Baglvasaí.iái SE 3:2 

(2:2). I. o. Vezette: Wlakampf. Szeren
csés győzelem. Góilövő: Rókusi. Te/néki, 
Őrük (öngól), ültetve Bokor, Sárral.

Az izgalmak és haláltnieg- 
vető bravúrok filmje.

A3€®€®sta
legnagyobb vari ctélilm 
a VARIETÉ óta.

ASC®#oita
Három viliághír ú artista 

élete és tragédiája.

Q  O Í 5 . T J É K .  M E T  
^ J E L V É N Y T  készít

M O R Z S Á N Y I  J .
IV.. Váczi-u. se. Telefon: 182-217

Iil. o. Vezette: Prém. Géllövő: Bozsár, 
Pintér.

Miskolc: Farkaidyúki OTE-MMTE 3:1 
(2:0). I. o. Vezette: Szentivé nyi. A 1 ár
iul ók ow MMTE a második félidőben 
egyenrangú ellenfél volt.. Góilövő: Váisl 
Óvári, Weis.z, ill. Szoroceány.

Szombathely: SzFC ifj.—IIT. kér. 4:0
(2:0), — Cserkészek—Haladás 3:0 (1:0). — 
S zTK—Bocskai 3:0 (1:0).

Szeged: Szegőd II—SzTK 4:1 (4:1). Bar.
Vezette: Liliom II. Góllövő: Bonyhádi,
Halasi, Énekes és v. Ármány, ill. Honthy,

Magyaróvár: Hubertus II—ETO II 1:1 
(1:0). II. o. Vezette: Zeitler. Góllövő
Fábián, ill. Szabó. /

Pápa: Polgári iskola—B oiiocíb alsós vál 
4:0 (4:0). Éreimniénkő^és; Vezette: Matics.

Várpalota: V Unió—Poremarton 7 ‘S 
(0:0). Bánitftágofí. Vozéttc: Kovács. Gól 
lövő: Oláh (2), Szeles (2), Kapocs, Eper
jesi és Fordó.

K isalag: Kisalagi SE—Fóti SE 2:2
(2:0). I. B) o. Vezette: Lázár. Góilövő 
Sumet (2), illetve Haraszti, Jaku 
11-esből. Durva mérkőzés.

Szombathely: Haladás II—DAC 3:1
(2:1) I, o. Góllövő: Beraxa, Újvári. Pil 
ler, illetve Tóth (11-esből).

Rákoscsaba: * Dunaharaszti SE3—R
MOVE 4:1 (1:1). I. B) o. Vezette
Faragó. Góllövő: Csengeri, Ladányi
Rábits III, Kiss, illetve Szántai, 
RTK—Ecseri MOVE 4:2 (1:1). Barát
ságos. Vezette: Landovszky. Góllövő
Csekei (2), Szilágyi, Szabó, illetve Béres 
Kro.jczár

ASC®d@iia
A levegő királyai — az élet 

koldusai.

á3Cel® iüa
René Deltgen, , Léna Nor
man. Ernst v. Ivlipsiein. 
( T o b i s  - f i l m )

P r e m a e s ?  k e d d e n !

OMNIA
Turcsányi, Dobler, ill. Ézsiás.

A  DrcIISC—Magyar Posztó mérkőzés a 
pálya használhatatlansága miatt elírni- 
radil.

Szövetségi d íj:
Az Elektromos—BTC mérkőzésre a 

BTC csak hét játékossal jelent meg.
A  MAFC—Waclter mérkőzést a Wa- 

cker lemondta.
Az UTE—VÁC mérkőzésre a játék

vezető nem jelent meg.
M T E -B L E  VII. 9:8 (5:5). Aréna-út, 

I Vezette: Kutasi. Góldobó: Neumann (3).
Gyöngyös: '  GyAK II-M átranováki * LK  I (2) Springer (2), Sípos (2), ill.

3:2 (2:2). II. o. Vezette; Máthé. Gól- |Fáblán (V̂ - Thlbay (3)’ Rózsa (2)•
lövő:* Mátyási (2) é,s Szegedi, illetve | 
Tóth (11-esből) és Répás.

Gádoros GSE—Nagyszénási SE 11:1 
(4:0). Baráticágos. Vezette: Rákóczi Gól- I 
lövő: Brabák (5), Müller (2). Kis (2), 
Oláh és Kovács, illetve Németh.

Csap: CsSE—Mátészalkai VTE 1:1 (1:0). | 
o. Vezette: Németh. A CsSE nem | 

tudta fölényét gólokra váltani.
Sátoraljaújhely: MÁV SAC—Miskolci ,

VSC II í:0 (0:0). II, o. Vezette: Schran- 
kó. Góilövő: Vadas. — MÁV SAC if i-  
MVSC ifi 4:2' (3:1). Vezette; Mustár.

==Ö8Cé*

Ifjúsági bajnokság:
A BLE IX .—Elektromos mérkőzés el

maradt, mert az Elektromos igazolásai 
nem voltak készen.

A  BLE V II—MTE mérkőzés elmaradt, 
mert az MTE igazolásai még Dc.m voltak 
ké&zen.

MOVE-bajnokság
I. osztály

K. Rákóczi—KZsTE 2:1 (1:0). Erzsébet- 
utca. Vezette: Csepregi. Gőlíövö: Viski 
és Fritsch, illetve Balri.

VIII. kér. SE—SzXFC 4:3 (1:1). Rá- 
kosfalya. Vezette: Földes. Góllövő: Fü
zesi (4), illetve Töröcsik, Hezsnyovszky 
és Sehirella.

Budatétény-Budakalász 5:0 (1:0). Bn- 
datétény. Vezette: Faragó. Góllövőt Me- 
lilier, Búzás és Schulcz (öngól).
. BFC—ESzSE 4:0 (3:0). Béek-u. Vezette: 
Génosz. Góllövő: Szil vasi (2) és Mayer 
(2) .

BTSE—Szent János SE 5:2 (2:0). Kvas- 
say-út. Vezette: Csabai. Góllövő: Ko
vács, Szobotka, Mell (2) és Erdélyi,, ill. 
Rázsó és Pécsi.

RAFC—TSE 7:0 (4:0). Rákosszent
mihály. Vezette: Pintér. Góilövő: Pomázi 
(3), Maros (2), Dobrovic-s és Stumpft.

I. osztályú női:
GSE—AMC 4:0 (2:0). Újpest, AMC-pá- 

lya. Vezette: Ujváry A. Góldobó: Kapi
tány (4).

Ko.' Ilabs.—Olympia 4:2 (1:1). Berta- 
lan-utca. Vezette: Egri. Góldobó: Kövér 
(3), Schmalhoffer, ill. Stockbauer (2).

wV Magyar Pamut—Kistex mérkőzésre 
a Kistex csak hét játékossal jelent meg.

Magyar Posztó—WMTK 8:4 (2:2). Cse
pel, MOVE-pálya. Vezette: Palvin. Gól
dobó: Kiss E. (4). Kiss M. (2). Z-virá
böki, Havasi, illetve Végvári (2), Ju
hász (2).

H. osztályú n ői:
Standard SC—GSE 1:0 (1:0). Fehér- 

vári-út. Vezette: Pállá. Góldobó: So
mogyi.

Magyar Posztó—WMTK 4:1 (0:1). Cse
pel, Vámmentes-pálya. Vezette: Ság he
lyi. Góldobó; Pataki (4). ill. JaikubeeK.

I l i ,  osztályú női:
Ko. X .—Ko. K Bk 1:1 (1:1). Fehér- 

vári-út. Vezette: Czigány. Góldobó: Ka
rácsonyi, illetve Nemecz.

KÉZILABDA
A KEZIEABBABAJNOKSAG VASAK- 

NAPX EREDMÉNYEI 
I. osztályú iéríi:

Elektromos—BTC 17:4 (8:1). Latorca
utca. Vezette: Berecz. Góldobó: Fodor ]
(6), Rákosi (4), Cséfay (3), Papp (2), 
Levin (2), ill. Tichy II. (2), Kiss, Hol- | 
czinger.

VÁC—UTE 9:7 (5:5). Megyéri-út. Ve
zette: Bobrovszky. Góldobó: Salgó (3), 
Geress (2), Forrai (2), Serényi, Noeh, 
ill, Benda (5), Cziráki, Hídvégi.

MAFC—Waclter 10:5 (5:4). Bertalan-
utca Vezette: Bognár. Góldobó: Eszéki 
(6), Kostyál (2), Takács, Nagy I., illet
ve Mayer (5).

BEE VII.—MTE 10:7 (5:6). Aréna-út. 
Vezette: Földi. Góldobó: F.rdődi (5),
Demcsák (3), Papp, Gömöri, ill. Drégely 
(3), Jakobovics (2), Rózsa, Steiner.

.TI. osztályú fend:
BTK—Piaristák 9:4 (4:2). Pestszentlő- ] 

rinc. Fáy-utca. Vezette: Kolos. Góldo
bó: Buzássy (4), Budai (3), Kiss (2), 
illetve Kaczián dr. (4).

Kistex—Széchenyi 2:1. (Félbeszakadt). , 
Pestszentlőrinc, Fáy-utca. Vezette: Ko- | 
los. A 8. percben Fazekas XI., a Széche- j

mm

i
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TORNA

n bíbte nperfe Budapest 
tornász 
csapatüajnokságát

Vasárnap rendezte a MOTSSz 
Budapest tornász csapatbajnoki ver
senyét a BBTE pasarétiúti torna- 
csarnokában. A versenyt több, mint 
egy órával későbben kezdték meg 
a kitűzött időpontnál, mert a szö
vetségi képviselő és a közreműködő 
titkárok és jegyzők — nem jelentek 
meg. A pontozók közül is igen so 
kan hiányoztak. Végül is szükség 
emberekkel rendezték meg a baj
noki versenyt. Az I. osztályú baj
nokságot a BBTE nyerte, meglehe
tősen biztosan. A Postás és a VH. 
LE tartalékos volt. Eredmények:

1. o.: j. BBTE ÍLuib, Gaál S„
Gaál I., Chugyik, Pelle J., Takács) 
316-2, 2- Postás SE 312-7, 3- VII. Le 
311-

III. o.: 1. VH. LE A) (Sterbák, 
Németh, Jesztl, Sas, Kapusi, Ré
pás) 316.8, 2. VII. LE B) 307.8, 3. 
NTE 285.8.

A II. osztályú bajnokságot részt
vevők hiányában nem rendezték
meg.

A bajnoki verseny keretében há
rom összetett versenyt is lebonyolí
tottak. Ezek eredménye:

Képzettek. Lengögyűrü és ló
ugrás: I. Pataki VH. LE és Chugyik 
BBTE 18.2—18.2, 3. Geréb BBTE 18. 
— Korlát és gyűrű: 1. Pataki VH.
LE 10, 2. Szoó VII. LE 18.3, 3. Chu- 
gvík BBTE és Andik VH. LE 18.1 
—18.1.

Kezdők. Korlát és gyűrű: 1. Ré
pás VII. LE 17.8, 2. Bolla VII. LE
17.4, 3. Petöcz VH. LE 17.1.

-<♦>
Debrecenben vasárnap zajlott le Keffct 

ifjúsági tomászbainoki viadala. Csapat
ban: 1. DTE 221.5, 2. DEAC 221.1, 3.
Debreceni piarista g. 207.3. Egyénileg: 
1. Bállá DEAC 115.5, 2. Klencs DTE
114.8, 3. Horváth DTE 111.5 pont.

KERÉKPÁR
Elmosta az esd, valószerűtlenné tette a s í k o s  fittest a vasár 

napi kerékpáros országúti edzést
Az MKSz Tersenyi-ntézöbizottaéga

— mint megírtuk — hivatalos szövetség'! 
edzésre hívta össze vasárnap a verseny
zőket, Az edzésnek az volt a célja, hogy 
a hosszúra nyúlt- téli szünet alatt meg
merevedett versenyzői izmok felenged
jenek és a közelgő Budapest—Becs nem
zetközi tornán kívánatos küzdőképesség
re hangolódjanak. A hatóságok tudva
levőleg nem engedélyezték a vasárnapra 
kiírt Budapest—Kecskemét tornát, ennek 
volt pótléka a hivatalos edzés.

Az időjárás, sajnos, lehetetlenné tette 
a komoly munkát. A versenyzők kellő* * 
metlenül szemező esőben jelentek meg 
reggel hétkor a gödöllői országút tízes 
kövénél, az úttest olyan síkos volt. hogy 
komoly menésről szó alig lehetett. Súlyos
bította a helyzetet az is, hogy a ver
senyzők nagy része meg sem jelent az 
edzésen, így csak mintegy 45—50-cn 
vágtak neki a távnak. Az edzés a 
Budapest—Aszód—Budapest szakaszon 
folyt le ée bizony meg kell állapítanunk, 
hogy a porfelhőlovagjaink igen csekély 
kivétellel, hogy úgy mondjuk, kezdet
legesen mozogtak.

Beszéltünk Orczán László szövetségi
edzővel, aki a következőket mondotta:— Nagyon meglátszott a verseny sze
génység és a hosszú téli kényszerpihenő, 
a versenyzők bizony nem úgy mozoglak, 
ahogyan az kívánatos lett volna. Pedig 
itt a nyakunkon a Budapest—Bécs—Budapest viadal, melynek nagy nemzetközi 
jelentősége megköveteli, hogy

teljeseit küzdők epés és m egí elelő ed
zéssel rendelkező gárda álljon ra jt

hoz.
Mindössze Jálics, Gcrc, Fülöp és Szalag 
mutatott valamit, a többiek kétségbeej- 
tően merevek voltak• ÉS az ágyúik közül 
sokan hiányoztak. Szabó László szövetségi 
kapitány ki is hirdette, hogy a jövőben 
könyörtelenül szigorú lesz azokkal szem
ben, akik elmaradnak a szövetségi ed- 

'zésről és elmaradásukat nem tudják 
kellőképven és elfogadhatóan igazolni,— A szövetségi kapitány egyébként 
érdekes és újszerű edzésréndszert fog 
már a legközelebb bevezetni. Arról van 
szó, hogy az élcsoportból két 12-es csa
patot alakít, 12 versenyző vörös, 12 kék 
karszalagot kap. A huszonnégy verseny
ző mindegyike

adott jelre és felváltva lesz kötele* 
robbantási kísérletet végezni

és a kiszemelt másik színű versenyzőnek 
kötelessége lesz vele szemben felvenni a 
harcot és üldözésére indulni. így az él
csoportnak minden egyes tagját arra le
het szorítani, hogy vállalkozásba kezdjen 
és egyben hozzászoktatjuk őket ahhoz is. 
hogy a hirtelen vállalkozásba kezdett 
versenyzővel szemben felvegyék a harcot. 
Egészen biztos, hogy ez a rendszer igen 
kedvező hatással lesz a versenyzőkre, 
akiket így kényelmeskedés és kivárásra 
való lovaglás helyett munkára és robban
tási. kísérletekre szoktál hatunk.

Kelen János káprázatos futással 
nyerte a mezei bajnokságot
A BBTE a „nagymezei“ csapatbajnoka, az UTE és Eper 
nyerte a „kismezeit“, Verőczi és a BSzKRT az ifjúsági 
bajnok V

MOTOR
SEBESSÉGI PRÓBA RÁKOSPALOTA*

Rákospalotán a RESC motoros szak
osztálya sebességi tornát rendezett ^kis
motorok részére. A versenyt 5000 főnyi 
közönség előtt szép sikerrel bonyolítot
ták le. A  táv 1 km volt. Részletes ered- 
menyek:

1 Vágai (Mátra) 28 rap, 2. K iss (Cse
pel) 31.9, 3. Nagy (Mátra) 31.5, 4. Vek 
(Csepel) 35.4, 5. Csík (Csepel) 37.5. 6.
Keisz (Csepel) 37.9, 7. Tóth (Csepel) 39.-,.

A sebességi próba után ügyességi gya
korlatokat mutattak a versenyzők. Itt 
Petrányi és Fodor tto t ki remek mutat
ványával

TENISZ
Füstéin a női páros mellett a , nói 

egyest is megnyerte Marínban. A döntő 
trédmánye; üllstein—Maifai 6:2, « A

Vasárnap délelőtt pompás tavaszi 
időben rendezte a MASz a megyeri 
gyepen az 1941. évi mezei bajnok
ságot. A kora reggeli eső a nézők 
közül sokat elriasztott, a rendkívüli 
viszonyok is éreztették hatásukat, 
mégis többszáz néző előtt folyt le a 
három számból álló bajnoki ver
seny. Minden számban komoly szín
vonalú sportot nyújtottak a jól fel
készült atléták, a pontosan kimért 
távon időben is megbecsülhető ki
váló eredményt értek el a győzte
sek. A rendezés is kifogástalan 
volt, az eredmények lassú kiszámí
tása volt a rendezés egyetlen kifo
gásolható része.

Verőczi biztos 
győzelme

Az ifjúságig verseny előtt valamennyi
intéző és edző tele van j)ariasszal. Az el
múlt két hél;_ az ifjúsági, versenyzőket 
rendkívül elővette. Szép. hogy így is 
elindultak.

A pesfszenterzsébeti Simon és Orbán 
a MAC-ból vezetett váltakozva az elsc 
kilométeren. Mögöttük a miskolci Erős, 
azután Dvormt.zky, Verőczi és Csordás 
következett. Vilid sl, a dunakesziét esé
lyese nem állott rajthoz. A túlsó egye
nesen Orbán és Simon tovább harcolt 
egymással, el is húztak a többiektől, de 
azután az erőltetet iram mind a kettőt 
megviselte. Az utolsó 500 méteren a 
könnyedén futó Verőczi nyomult fel, 
biztosan hagyta el Orbánt és könnyen 
verte vissza Erős támadását. 15 méter 
rel győzött. Dvornitzky a végén nyo
mult fel és előzte meg Simont és ezzel 
Erős mögött biztosította a harmadik 
helyet.

Magyarország 1941. évi ifjúsági mezsi 
futóbajnoka: Verőczi Béla BBTE 9:42-8, 
2. Erős László MVSC 9:46. 3. Dvornitzky 
László MAG 0:49.6, 4. Simon MPeTSG
9:51, 5. Orbán MAC 9:52, 6. Csordás
BSzKKT 9:55, 7. Tóth WMTK 9:56. 8. 
Almási BLE 10:04, 9. Nádas MAC 10:05, 
10. Somogyi BLE 10:06.

11. Oláh MVSC 10:07, 12. Pusztay
GyAK 10:08, 13. Ivorodi WMTK 10:09, 14. 
Szabó WMTK 10:10, 15. Kováts MTI?
10:10.4. 16. Kegős BSzKRT 10:11, 17. Illés 
BSzKRT 10:12, 18. Kurucz MPeTSE
10:13, 19. Mészáros (Testv.) 10:14, 20. K o
szorú BSzKIÍT 10:14.2.

21. Varga OLE, 22. Ceik BSzKRT, 23- 
Urbán SLE, 24. Gaáz BLE, 25. Igó (Bán- 
szállási LE). 26. Farkas (Testv.), 27. Ko
vács BSzKRT, 28. Sárközi GyAK, 29, 
Papp (Békési LE), 30. Madarász OLE.

31. Giber (Testv.), 32. Uzsoki MVSC, 
33. Vineke MTE, 34. űri BLE, 35. Tö- 
zsér GyAK, 36. Krajnyák SLE, 37. Ök
rös MVSC, 38. Csépány GyLE, 39. Rip- 
pel MTE, 40. Piávies (Testv.),

41. Kurucz MPeTSE, 42. Vári BLE, 43. 
Littmaim BLE, 44. Cseh SLE, 45. Bartha 
SLE, 46. Mészáros MVSC, 47. WMTK, 48. 
Csák MVSC, 49. Tárnoki TSE, 50. Bár- 
kas BLE. — 101 befutó.

Magyarország 1941. éri ifjúsági mezei 
futó bajnokcsapata a BSzKRT (Csordás, 
Regős. Illés, Koszorú, Csík) 71 pont, 2. 
BLE (Almási. Somogyi. Gaáz. Úri. Vári) 
104 porit, 3. MVSC (Erős, Oláh, Uzsoki, 
Mészáros. Csák) 113 pont, 4. MAC 115 
pont, 5. GyAK 114 pont, 6. WMTK 117 
pont. 7. Testvériség 121 pont, 8. MTE 
180 pont, 9. Somsályi LE 195 pont, 10. 
BSzKRT  b) 218 pont.

Az egyéni győzelmet Verőczi biztosan 
tartotta kézben. Okosan futott, nem vette

át az elején a tűlerős kezdést. Bizonyos 
fokig meglepetés volt -a miskolci Erős 
második helye. Mind ő, mind pedig a 
harmadiknak befutó Dvornitzky kitűnő 
fizikumú, kii/jdőképes, tehetséges ver 
senyző. Simon és Orbán egymást fullasz 
tóttá ki a vezetéssel.

A csapatverseny megérdemelten lett a 
legjobban felkészült BSzKRT-é. A MAC 
azt vitatta, hogy egyik futójának szá
mát elnézték. Másodiknál jobb úgy sem 
lett volna. A  helyekért hat egyesület 
között folyt ádáz küzdelem. Szépen sze
repeltek a miskolciak. Az ifjúsági baj
nokság távja 3154 méter volt — a nagy
kor többletét elfelejtették visszamérni. 
3000-rc a győztes ideje 9:10 körülinek 
fe le l. meg.

Eper elejétől vezetve 
nyeri a kismezeit

A kismezeire a pálya fordulójá
ban. sorakoznak fel a futók. Hatal
mas iramban kezdenek — ebben 
Harsányi vezárkedik — úgy, hogy 
5—600 méter után már 200 méte
res legyezőre nyúlik szét a me
zőny. Egy kilométer után azonban 
már Epe-r van az ólen és a hatal
mas iramot gyúrja tovább. Zoltai, 
Kiss, Simon, Híres és Harsányi 
igyekszik nyomába, de hamarosan 
leszakadnak tőle. A túlsó egyene
sen Eper előnye már 50 méter, 
mögötte a Kiss—Zoltai és húsz 
méterrel hátrább a Híres—-Harsá
nyi pár igyekszik a nyomába. Egy 
kilométerrel a cél előtt Harsányi 
hatalmas erősítéssel elfut Hírestől, 
elhagyja Kisst és Zoltánt is és úgy 
látszik, hogy Eperre is rá tud 
futni. Ez a veszély azonban csak 
400 méterrel a cél előtti áll fenn, 
ott Harsányi kifullad és nemcsak 
Eper mögött marad le újból, ha
nem a későn, de annál nagyobb 
lendülettel feltörő Híres előtt is 
kénytelen meghajolni.

A csapatversenyben az UTE 
győzelme egy pillanatig sem vi
tás, sőt a harmadik helyet is az 
UTE b) csapata foglalja el.

Magyarország 1941. évi 4000 
méteres mezei futóbajnoka: Epér
Imre UTE 11:54.2, 2. Híres László 
ÜTE 12:04.4, 3. Harsányi Gusztáv 
BBTE 12:10.8, 4. Kiss György
Kol. AC 12:11.2, 5. Zoltay UTE
12:14.2, 6 . Gyergyói MA VÁG
12:17.4, 7. Almási. UTE 12:22, 8 .
Tarsoly BSzKRT 12:29, 9. Margit- 
tay BSzKRT 12.31, 10. Gulyás
UTE 12:35.

11. Sebes BLE 13:33. 12. TJjvári MOTE 
12:37, 33. Nemes WMTK 12:38, 14. Isto- 
kovics Testv.. 12:39, 15. Neményi GyAK 
13:40. 16. Baranyai DiMÁVAG 12:49, 17. 
Horváth BLE 12:50. 18.' Rácz BLE
12:52, 19. Serényi VMOVE 12:56. 20.
Szigetvári UTE 12:59,

21. Szeben Testv., 22. Cser BSzKRT, 
23. Zsiga UTE, 24. Kuróezi BSzKRT, 
25. Kárpáti .Testv., 26. Bátori BSzKRT, 
27. Balázsi BLE.. 28. Sárosi UTE, 29. 
Keve BLE, 30. Szalsy UTE,

31. Marosi Testv., 32. Fehérvári MTE, 
33. Szegedi BBTE, 34. Szöllösi MOTE 
35. Csaba I. BSzKRT. 36. Szegődbe'! vi 
UTE, 37. Dohnál Testv.. 38. Maklán 
MTE. 39. Földi SBLE, 40. Kun SBLE,

41. Vogel UTE. 42. Zsigmond MPeTSE 
43. Farkas WMTK, 44. Jávori WMTK 
45. Brands SBLE, 46. Rzeile WMTK 
47.. Stefanovics KSC, 48. Jóóm BLE. 4.9. 
Friedrieh SBLE, 50. Lőcsei UTE. — 91 
befutó. — Pontot kaptak a 27-ikig.

Magyarország 1041. évi 4000 méte
res mezei futó bajnokcsapata az 
UTE (Eper, Híres, Zoltai, Almási 
Gulyás) 20 pont; 2 . BSzKRT (Tar
soly, Margittal, Cser, Iíuróczi, Bá
tori) 70 pont; 3 . UTE b) (Sziget
vári, Zsiga, Sárosi, Szalay, Szeged- 
helyi) 99 pont; 4- Testvériség 103 
5. BLE 108, (■>. MOTE 167, 7. BBTE 
168, 8. WMTK 181, 9. SBLE 1S i, t() 
MTE 200, 1 I • Park-aslyuki LE 254
12. Bánszállási LE 286 pont.

Vidéki bajnok: Kiss Kol. AC, % 
Nemes WMTIÍ, 3. Xstokovics (Testv.). 
Csapatban: 1. Testvériség, 2. WMTK, 
3. Salgótarjáni BLE.

Eper személyében 18 esztendője 
becsülettel dolgozó, rokonszenves, 
kitűnő atléta jutott végre bajnoki 
címhez. Megérdemelte — bár ö veit 
az egyetlen a mezőnyben, aki bizony 
inkább hosszútávfutónak számít, 
Kicsit bátortalan volt, de pompás 
formában van Híres, túlságos élesen, 
futott fel Eperre a szintén kitűnő 
tonnában levő Harsányi. Kiesnek 
otthon nincs alkalma, ilyen erős tár- 
saság-ban versenyeznie. Simon fel
adta. Nagy futó leaz az újra éledt 
Almási

Az UTE óriási fölénnyel győzött 
Nagyon rászolgált a bajnokságra. 
Még a BSzKRT is messze maradit 
mögötte.

Kelen egy klasszissal 
kimagaslott 
a mezőnyből

A MAC izg-ul a verseny előtt. Ka
tonái közül senki sem jött meg, sőt 
hivatalosan el kellett távoznia a csa
pat még egy tagjának. így csak 
négy embere mamradt és tagjai 
ne indulhattak volna. A szövetség 
elnöksége méltányolva az indokokat, 
a csak csapatban nevezett MAC- 
istáknak engedélyt adott az egyéni 
indulásra.

Hatalmas meglepetésre a rákos- 
szentmihályl Pataki vezeti az első 
kört. Mögötte az MTK Kiss-e, Szabó 
Miklós és Farkas fut, 10 méterrel 
hátrább Németh, majd újabb 10 mé
terrel leszakadva Sajtos, Kelen és 
Szilágyi.

Dehát ez nem jelent semmit. Ke
len hamarosan felzárkózik, átveszi 
a vezetést és olyan iramot diktál, 
hogy azt senki sem képes tartani.

MOZI

UUfSituuü
Igaxi óriás szerepel * , .Bagdadi to l

v a j”  című filmben. De trükkfelvételek
kel még jelentősen meg is nagyították 
az óriást, akinek a kezében így kényel
mesen elférnek a film. ..közönséges" 
ember-szereplői. látni fogjuk egyébként 
a ,,Bagdadi tolvaj” -ban azt a Sába 
nevíí kedves hindu fiút- akit Korda Zol
tán fedezett fel, amikor az ..Elefánt 
B oy” című filmjét készítette Indiában.

Mind ritkábbon jelenik m eg franeia 
fiira a budapesti mozim Haoron. Igaz, 
hogy Parisban is több. német filmet jat-

c ik  k é k  k iv á ló a k !

szanak. mint franciát. Nagyon kevés 
fii francia film készült 1940/41-ben. 
Baimnnak, a kiváló jellemszinésznek 
„A k i az igazságot keresi”  címíi tragi
komédiája lesz a legközelebbi francia 
fiimujdonság Budapesten. Az érdekes 
film női főszerepét a szép fekete Jacque- 
lin-e Delubae játssza.

*

Emil Jattning*, a „K rog er  apó”  eímű 
Tobís-óriásftlm  rím szene pitije ezért az 
alakításért megkapta a „ném et fibn 
d ís*győrn jé” -t. Ez a legnagyobb kitün
tetés, am it német filmművész kaphat.

Megjelenik szerda ée szombat kt
vei minden nap. Szerkesztőség í»  
hivatal Bp. VIII., Bükk Sztlárd-n

NEMZETI SPORT
szombat kivételé- 
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A MOZIK MŰSORA
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Bemutató mozik
ÁTRIUM fi, fS, flö. íg y  élni jó. 
BELVÁROSI HIRADÓj 10-től 24-ig folyt. 
Magyar, Ufá-. Luce.. Fox- ée rajzos 
híradó. Honvédségünk a Bácskában 
A balkáni háború. Háziurak és albérlők 
a teiiser mélyén. Rajzfilm.
CASINO fő, 7, flO. A Manderley-ház 
a.a-.zot.yal
CITY h«. h8. hifi. Gulliver.
CORSO t€. fS. [10. Ujhold.
BÉCSI .6, Í8. hio. íg y  élni jó 
FÓRUM 5; 7. 9. Egy tál lencse.
HÍRADÓ 9—24-ig folyt Magyar. Ufa-, 
Fox-. Luce- 6a rajzos film. Honvédségünk 
a Bácskában. A balkáni háború. Könnyű 
fémek. Rajzfilm.
OMNI A 5, nS, Í10. Clajráros.
R.ADHJS Í6, n8, hlO. K özbelép  a
f  «s 1 (agjáproryi
ROTÁL ÁPOLLO S, 7. 9. Gulliver. 
SCALA nS, fS, hlO. Halálraítéltek. 
URÁNIA 5, n8, flO. Kora Terry.

Utánjátszó mozik
BROADWAY f4, f6, 18, flO. A kegyel
mes úr rokona.
CAPITOL 31. Í2. f4. f6. f8, flO. Aiipang. 
CORVIN f4. Í6. 48, flíj. Frankenstein fia. 
ELIT 4. 6. 8. 10. A szerelem nem szégyen 
HOLLYWOOD fi. Í6, f8. flO. Balalajka. 
KAMARA 11. 2. 4. 6. 8, 16. Hatos fogat. 
LLOYD fi. f6. fS. flO. Balalajka.
PALACK 11, 2. 4, 6, 8, 10 Dankó Pista. 
PATRIA 4. 6. S. 10. Hét évig nem lesz 
szerencsém.
SAVÓV Í4, 16 f8, flO. Hét évig nem lesz
szerencsém.
SIMPLON ti, te. t», tlO. Szerelem és vér
pad.
STÚDIÓ 11. f2, Í4, f€, re. flO. Hófehérke 
és a hét törpe.

Továbbjátseé mozik
ALKOTÁS n4. n6, n*. nlO. A notredamei
toronyór.
BELVÁROSI 4, 6, í, 10 A  p ek ingi lány. 
BUDAI APOLLO fő, h7. 9. A  nyugati 
győzelem.
ELDORADO 4. *, S. 10. Nem félünk
senkitől.
HOMEROS hő, 7. nlfi. Nem gyerekjáték. 
IPOLY f4, te, ts, flO. Egyszer vagyunk 
fiatalok. .
JÓZSEFVÁROSI ti, te, ts, flO. Eladó
birtok.
OLYM PIA 11, 2, 4, *, 2, 10. Isten’ hozzád 
szerelem. - '
OTTHON né, ni. a*, nlO. Nem gyerek
játék-.
PHöNIX 11. ! ,  *,< 5. nS, :fl0. A  notre- 
damei toronyór
RIALTO 11, 1, S. 5, nt, flO.-Nem ryerek-
M W . . ... . ............. ... ■ -

A RADIÖ MŰSORA:
Hétfő, április 21.

A berlini nperatiáz uendefszerspl&se: Elektra(Sfrauss R. operája)
Budapest I (549.5 m): 6.40; Ébresztő.

Túrna. — 7: H írek. Hanglemezek. — 19; 
H írek.. — . 10.30-; E rdélyi leve! k a műit 
századból. Felolvasás. — 10,43: Híres oArz 
kc^yhelyek: Munt Allegro. Harsányi Gizi 
előadása. — 12.10: B-aikalajka-zenckar. — 
Közben 12.40: H írek. — . 13.30: A  r.adio 
szailon zenek ara, — 14.30: H írek. — 1.7.20: 
A József nádor 3. honvéd gyalogezred 
zenekara. Vezényel: Seregi Ariul'. —
16.1-5: D iákfélóra: A csigák. Honii J-eno 
d.r előadása. — 16.45: H írek, — l i :  
rek szlovák és ruszin nyelven. — 1/.15:
A  700 éves iatárjárás. Kecskés T ibor dr 
előadása. — 17.45: Ha-ngiemezek. — 18.15; 
A  várnsr-endíezés lény-ego és felnő n fa. 
vitéz Nemes Arpá-i előadása. — 18.SU: 
Murai Elek cigányzenekara. — 19: ilÍTok 
magyar, német és román nyelven. — 
19.30: A  berlin i állam i Opemház vend-ég- 
jálékának közvetítése. 1. Magyar him
nusz. 2. Német himnusz. 3. Beethoven: 
III. Leonóra nyitány. 4. Elektra. Tragé
dia egy felvonásban. Szövegét irta Hoff- 
mareitetal JTngó. Zenéjét saeraette Stráüss 
fíicbá-rd. \>zényH: Karaja:: Herbort.
Bendvzts Seliillingsné'Kemp Barbara. — 
Klytaimnestra: Kkoso Margaréta; Elek
tra; Kiinger Gortrud; _ Cryaotheimis: 
Sehoppan Hi'i-de: Aigistos: Argyrie
Wassn; Orestes: I’ rohaaka Jaro; Orosios 
nevelője: Fl-cischer Félix; Kiytaimuestra 
biza-tons-a: Booth Ma:rgéry; Tíszáiyhőr- 
elozó: Ki-eser Olga: lis ta i raolg-a: Zirn- 
mennatm Erik: öreg szolga: Bauer
Fra.h'z; Felügyelőnő: Bannog Ilae: Szol
gálók: Arogart Irrngard, Anüdl-Obér
Xfaveareie. Asserson Beste. Marherr Eí- 
friede, Ijanghammcr Irmgnrd. - -  Utátva 
kb. 21.15: Az. Országos Leg”é40hni Pa- 
raiECöuokság közleménye. — 21.25: Oelina 
Faso epanyol dalokat énekel, zongora-kí- 
aérettel. — 21.4#: Hitek. — 22.18; Perf-'w 
.Tcnö cigányTMinekara muzsikál. — 23:
nírek német, olasz, angol, fra.ne.ia és 
c.rzponántó nyelven. — Ülána kb. 23.90: 
Szabó Kálmán jaaz-hárraasa játszik. — 
34: Hírek.Kassa (908.6 m): 11.95: A sájóvölgyi
„rejgurázók.” NyircsiTichy Kálmán eM- 
ariáfja. — 11.30: Hanglemezek. — 11.40: 
Hírek magyar és szlovák nyelven. — 
15.20:; Felvidéki vadásztörténetek: Farka
sok és hinzbk. Kemíniezky Károly elő
adása. — 15.40: Hanslemczek. Filmdalok 
és jazz-szárnok. — 17.15: Tuteiásnk *
Tiszán, Varró Díván előaéáea költemé- 
nyekk«L.

Még Szilágyi sem. Mire újra a les 
látó elé érnek, már SO méterrel van 
elöl Kelen, utána Németh és Farkas  
íut, majd húsz méterrel hátrább 
Szilágyi és Pataki. Mindenki Szila- 
gyin csodálkozik, hogy miért is ma
rad le ennyire. De nem kell sokáig 
csodálkozniok. Kicsit kinyújtja hosz- 
szú lábait és hamarosan elhagy 
mindenkit Kelen kivételével. Három 
kör után 40 méterrel vezet Kelen, 
utána Szilágyi, újabb 20 méterrel 
hátrább Németh, 10 méterrel hát
rább Sajtos és a szúrással küzdő 
Farkas, aztán Pataki és Szabó kö
vetkezik. Szabó meg' is unja és 19 
percnyi futás után kiáll.

Kelen töretlen lendülettel, minden 
erőlködés nélkül fut tovább és elő
nye egyre nő. Szilágyi láthatólag 
nem igyekszik teljes erővel Kelen 
nyomába. A második helyet bizto
san tartja, ez pedig elegendő neki. 
A BBTE a csapatbajnokság holtbiz
tos győztese, a többiek a közelébe 
sem érnek. Kelen mintegy 300 mé
terrel győz, a. szépeit futó Németh 
35 méterrel maradt Szilágyi m ögött. 
Sajtos is biztosan utasítja maga 
mögé Farkast.

Magyarország 1941. évi 10.000 
méteres mezei futóbajnoka: Kelen 
János BBTE 30:57.2 mp, 2. Szilágyi 
Jenő BBTE 31:43, 3. Németh MAC 
31:47.2, 4. Sajtos BBTE 31:59, 5. 
Farkas (Testv.) 32:22.2, 6. Eszter
gomi BSzKRT 32:35, 7. Gyimesi
BBTE 32:40, 8. Kiss MTK 32:46, 9- 
Pataki MRAFC 33:03, 10. Lendvai 
BBTE 33:07,

11. Molnár (Testv.) 33:13.4, 12. Kő
vári TSE 33:18, 13. Killmann (Testv.)
33:21, 14. Mauréry WMTK 33:23, 15. Ko
vács SzVSF. 33:27. 16. Hagymás! BBTE
33:44, 17. Márta BBTE 33:56. IS. Ka- 
konczay (Testv.) 38-58. 19. Váci TSK
34:09. 20. Súdy MTE 34:33,

21. Szűcs-TSE 34:50, 22. Darázs TSE 
34:52, 23. Finta MOVTK S5:4«. 24. Szuka 
MAC 35:47, 25. Sárvári (Testv.) ?5:61, 26. 
Keszthelyi DM 36:15. 27. Taschner RASI3 
36-20 , 28. Szilágyi II BBTE 36:49. 29.
Vaczi BBTE 36:54, 30. Benkovits RA8E 
37:04,

31. Gál TSE, 32. Kozma RASE, 33. 
Vágány RASE, 34. Tordai WMTK, 35. 
Medve MOVTK, 36. Márton RASE, 37. 
Maraífkó TSE, 38. Licht RASE, 39. Si
mon RASE, 40. Nagy RASE, 41. Verbő- 
czi BBTE, 42. Simon RASE, 43. Csapó 
RASE.

Magyarország 191,1. évi 10.000 
méteres mezei futó bajnokcsapata 
a BBTE (Kelen, Szilágyi, Sajtos, 
Gyimesi, Lendvai) 17 pont, 2. Test
vériség (Farkas, Molnár, Kill- 
inann, P^akonczay, Sárvári) 48 
pont, 3. Törekvés (Kővári, Váci, 
Szűcs, Darázs, Gál) 71 pont, 4- 
BBTE b) 83 pont, 5. RASE (Szé
kesfehérvár) 106 pont.

Vidéki bajnok: Farkas (Testv.),
2. Pataki MRAFC, 3. Molnár 
(Testv.) — Ősapáiban: 1. Test-
v ér iáé, 2. RASE.

Az egyéni győzelmet Kelen olyan 
stílusban vívta ki és olyan ered
ményt ért el, ami tavalyi ragyogó 
éve után is újabb fejlöddést jelent. 
A táv pontosan 10.000 méter, nem 
lehet olyan gyors, mint a salak. 
Idén a 30 percet nagyon meg kell 
közelítenie Kelennek, sőt azon be
lül is kell futnia. Szilágyi az utóbbi 
napokban nem edzhetett rendesen, 
különben közelebb lett volna Ke- 
lenhez. Megverni azonban aligha 
verhette volna meg. Nagyszerűen 
futott Németh, élete legjobb ered
ményét érte el Sajtos, Farkas vi
szont némi csalódást keltett. • A 
BBTE óriási fölénnyel győzött és az 
az érzésünk, hogy- akkor is győ
zött volna, ha a MAC teljesen fel
készülve és legjobb embereivel tu
dott volna rajthoz állni. A komoly 
munka hatalmas diadala volt a bu
daiak győzelme.

Az egyepületl 
bajnokság állása

Az új szabály szerint az egye
sületi bajnokságba a felnőtt egyéni 
és csapatbajnokságok beleszámíta
nak., Eszerint, az egyesületi bajnok
ság sorrendje (az egyéni verse
nyekben 7—5—4—3—2—1, a csa
patversenyekben kettős pontozás
sal) a következő:

1. BBTE 41 pont, 2. UTE 36 
pont, 3. Testvériség 18 pont, 4- 
BSzKRT 11 pont, 5. Törekvés 8 
pont, 6. MAC, BLE és RASE 4—4 
pont, 9. Kol. AC 3 pont, 10. MOTE 
2 pont, 11. MAVAG 1 pont.

GYEPLABDA 5
A BBTE pályára kitűzött válogatott 

edzés és barátságos mérkőzés, elmaradt
ok ; a kora hajnali zápor erősen feláfi’  
tatfa a pálya talaját és ezért a pálya 
vezetősége a gyep kímélése végett a já
tékosokat nem engedte játszani. A jövő 
vasárnap induló bajnoki idénynek és » 
május i l - i  német-magyar válogatott mér
kőzésnek t x  előkészületei elsőrendűé); - - •

A  M argitszigete* a MAC. a B K E  és 
az FTC barátságos alapon mérkőztek. A 
gólok bőségesen hullottak és az otllárö  
játékosok valamennyien játszhattak.

SPORTÉRMEK
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