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Á r a s  12 f i l lé r
Sarló vákáábara . . • 1 ,2 0  I 
Romániáimra . « • 6 lel 
Kéme' országban . 15 Pl.
Olaszországban 
Franciaországban 
Svájcban.. M •« 
Amerikában •• ««

M ^ l .~  Hsa
** „  1.50 fcr.
.. M 15 o.
M M 4 C*

Az NB I. állása
1. Ferencv. 24 21 2 1 107:40 44
2. Ujpeset 25 14 4 7 72:57 32
3. Szeged 24 12 4 8 50:45 28
4. Szolnok 24 11 5 8 50:41 27
5. WMFC 24 9 8 7 53:46 26
6. DiMAVAG 24 11 4 9 57:52 26
7. Elektrom. 24 12 1 11 48:42 25
8. SalBTC 24 8 6 10 42:56 22
9. Gamma 24 9 2 13 47:52 20

10. Kispest 24 8 4 12 50:59 20
11. BSzKRT 24 8 3 13 44:56 19
12. Tookd 25 7 5 13 37:60 19
13. Törekvés 24 6 3 15 45:71 15
14. Haladás 24 5 5 14 35:60 15

■ • l-v " ,'v

Tízezer ember ostromolta a margitszigeti díszpálya 
háromezer főre méretezett lelátóit — Koch legyőzte 
Szigetit, a döntő Asbéth-Henkel mérkőzés a magyarok

3:2 aránya végső győzelmét kozta
Heti összefoglaló]

M a g y a r u l !
X  magyar—német teniszmérkő

zés egyik kis jelenete élénk bizo
nyítók arra, hagy a. közönség meny
nyi öntudattal kíséri azt a gyom
láló munkát, amellyel sportnyelvünk 
idegen kifejezéseit távolítják el. 
Megemlékeztünk arról, hogy a te- 
iiisaszö vétség saját kezdeményezé
sére tevezette a gém, szét, meccs 
helyett a j  átéik-j átszma -mérkőzés
„hármast", valamint a 15, 30, 45, 
egyenlő, „előnyben az adogató” stb 
számlálási rendszert. Mi ezeket a 
szavakat nem is bíráltuk, nem bon
colgattuk, nem kerestünk csomót a 
luxkán, hanem örömmel elfogadtuk. 
A  rejtélyes értelmű szét helyett szí
vesebben mondjuk és írjuk azt, 
hogy játszma, a gém ugyanis játé
kot jelent, a meccs pedig már a 
labdarúgásban is mérkőzés.

trgy látszik, a közönség is örül 
Bjuialk, ha sportnyel vünk magyar. 
A  magyar—német teniszmérkőzés 
alkalmával történt, hogy a pénteki 
napon az egyik mérkőzés vezetője 
visszaesett a múltba, és —  micsoda 
tapintat éppen a németekkel szem
ben —  angolul számolt, gyászt, gé
met, szetet mondiott. A  közönség 
bőréből hangos méltatlankodás hal
latszott. A  játékvezető először 
csendre intette (!)  a közönséget (! ) ,  
végül azonban a közönség és a ma
gyar nyelv győzött —  a játékveze
tő magyarra fordította a számolást. 
A  következő mérkőzés vezetője íre
dig- már végig magyarul szám olt
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szakttzletében, V.. Személynök-n. 16. 
Telefon: 11-M-SS. Arjet-yaítc.
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Bal Jelűit ellenfelek pályaválasztók)

Gatiüiiiua.Ferencváros: S-z-cí̂ ed* 
líjpest: Sfll BTe.
Szolnok: Tokod*. Kiep^Rt. r _ 
WMiFC: Etáktroimos*. IMSS.iV AG. 
DIMAVAG: Törekvés, WMFC*. 
Szeged: Főrenov;iri.í, Haladást . 
Elektromos: WMFC, BSzKHT*. 
Kispest: Haltaidé*:. Sssobiok*. 
SalBTC: U.ir»c»t*, Törekvés. 
’ t&zKRT: Gamma, Blckljrouiios*. 
Tokod: Szolnok.
Gamma: BSziKRT, FcsronovároR*. 
Haladás: Kispest*. Szeged. 
Törekvés: DiMÁVAG, SalBTC*.

Szent László Kupa
Munkáesi magyar-orosz g.—Szolnoki 

és fémipari 1:1 (0:1)
Szolnok. Vezetle: Kékesi. 

Munkács: Kvajnyavieka — Hornyuk,
Lébor — MiUaj'iovies. bram. Krausz — 
Zv.ilanica, Mi hajtó. Siokc, Barna,. M«mo, 

Szolnok: Hódi -
Mósaá-roő, Forericzi, T̂ otli Győr, Oláh. 
Szili óra. Bíró, Kovács.

Szolnok Jól kezdeti és már *  *• P®?®‘ 
tér Győr vezetést szerez. Szünet mán 
sarokrúgás után Mihajco volt erednKJ- 
nycs. 1:1. A kétszeri mej$hOM«»btuta» 
Mm hozol! u.iahb íróit s rty 
kellett. A sorsolásnál Munkács®*-' keu 
veiéit, a tnrrencee s így tovább ment.
. Kitűnt: Kvcjnynviekn. I ram
í’ letve Hódi. Szívós, Fercnczi,

fa-

M iskó

Tizenegy gól a Ferencváros—Kispest
Szolnok-Ujpest döntetlen

Nagy fölényben játszott a SalBTC, 
megérdemelten győzött

SalBTC—DiMAVÁG 2:1 (0:0)
Négy kapufát lőttek a tarjániak
Góliövő: Füzér. Csuberda (11-esből), Csuberda (11-esből) 
Salgótarján, 2300 néző. Vezetle: Ipolyi

Borús, esőréh-ajló időben készü
lődnek a csapatok. A  SalBTC já 
tékosai az SSE klubházában öltöz
nek, a vendégek pedig a pályán lévő 
öltözőben. Változás egyik helyen 
sincs az összeállításban. Úgy áll 
fel a két csapat, ahogy a Nemzeti 
Sport vasárnapi száma megírta.

SalBTC: Géczy —  Budai, Tímár
— Kiss, Takács IV, Mátrai 
Edöc&j Csuberda, Jenő fi, Laczkó, 
Trcnka.

D iM AVAG : Gáspár —  vitéz Bo-
huSj Felföldi —  Kalocsay, Soós, 
Bar la —  Füzér, Berecz, Fazekas, 
Barna, Magyar.

A Z  I. FÉLIDŐ
Már 2000 ember van a nézőtéren, ami 

bor Takács XV és Felföldi sorsol. Ta
kácsnak kedvez a szerencse, a vendégek 
kezdik a játékot. Az első esemény Edccs 
jó lövése, amelyet Gáspár elvetődve no 
hezen véd. A 3. percben Trenka megszö 
kik vitéz Boltimtól, Gáspár kifut, a akpu 
üres. de a szélső nagy helyzetben föló 
lő. A 8. percben Jenőfi buktatásáért sza
badrúgást kap a SalBTC. A  büntetőt 
Laczkó a sorfalba bombázza. A 23. perc
ben Füzér jó labdát kap Soóstól, elfut. 
Tímár szereli és Füzér a kifutó Géczyt 
f/3/omronüti. A játékvezető nem vette 
észre az esetet. Géczyt egy p.ercig a vo
nal mögött ápolják. A 23. percben Jenő- 
fit lökik, a szabadrúgást Laczkó fölé 
lövi.

Ahazai csapat sokkal többet támad. 
A 33. percben ismét soóstól kap jó 
labdát Füzér, egyedül áll Géczyvel szem
ben, de a kapusba lövi a labdát. Nagy- 
helyzet volt! A 35. percben Jenőfi fut
tatja Laczkót, az összekötő 18 méteres 
lövése

a kapufáról pattan vissza.
A visszapattanó labda Bohusról szög

letre vágódik. Két perccel később. Ma
gyar nehéz helyzetből lő fölé, majd 
Berecz távoli szabadrúgása kerüli el a 
SalBTC kapuját.

A PizÜTiet'beii m/intd a két csapat, kinm 
marad a pályán és a gyepre he vered- 
niek l,o a játékosok. Mind a  két tábor
ban bíznak a győzelemben.

A  II. FÉLIDŐ
SmilBTC-tánn Adásokkal imtaf a máso

dik félidő, Eli öcsinek a ficrokzászlótól le- 
adort-t lövését Géczi 67/igittre úti. A ezog- 
;]*>»!b<5,L Takácshoz kerül & t91'6
Cisail;<e*rda kapja és az btsswekoto lovese 
a felsriéc éléről vágódik vjesza, Lacako* 
hoz. 0  meglepődik é« v é f7  méterről 
fö'ié bombáz. A 6. percbon Géczi Berecz 
fejéről ezerJü le a labdát. A ló. percben 
M;i lm,i beadása,t G?iirbcrda kapásból 
fölélővi. A 3í3. 7>ercben születik meg az 
első gól. Soós labdájával Berecz I  üzért 
futtáit a, ő elhúz Tímár mellett és aki* 
futó Géczi mellett a jobbsarokba lő. 

l:0-ra vezet a DiMÁVAG.
Két perc sem telik el és máris egyen- 

lit a SalBTC. A k»tör6 Trenkát Bohus a 
16-oson bellii buktatja, a játékvezető 
11-est ítél.

A büntetőt Csuberda »  jobb alsó
sarokba lövi. 1:1-

Most nagyon rákapcsol a hazai csapat. 
A 22, percben Füzér helyet cserél Faze- 
aassal. A 27. percben fcjelöakadémiát

[ B - Ú D I E l L l E n i F I L I E X
4 0 0 .0 0 0  K o lle i kam ara je lz i 
a k é to b je k t i  vés tö k ö r r e f le x . 
g ép ek  d iad a lú tjá t.

K a p h a t ó k  fén yk ép észeti
s z a k f t z le t e k b c n .

mutat be a tar jani csatársor, Csuberda, 
Jenőfi. Laczkó és Trenka fején száll a 
labda s végül Gáspár védi Trenka feje
sét. Feljbn a DiMÁVAG. Már-már úgy 
látszik, hog-y döntetlen marad a mérkő
zés, amikor a 40. percben Edó'cs szögle. 
tét Felföldi kézzel üti ki a kapuból. 
(Gáspár kifutott a labdára, de nem érte 
el.) VitathatáLan 11-es.

Ismét Csuberda áll neki a labdának
és ugyanoda lövi be, ahova az elsőt.

2 :1.

;Bühuj*' v.át még- úgy . szögletet és véga- hi 
a mérkőzésnek.

Szögletarány 5 :2 (3 :0) a SalBÍ?C javára.
BÍR ÁLAT

A hazai csapat megérdemelten jutott 
a két ponthoz. Csak 11-esekkel tudott 
ugyan győzni, de végig nagy fölényben 
játszott. Szünet után rengteg veszélyes 
támadást vezetett a hazai csatársor, de 
nem volt szerencséjük a csatároknak. 
Négy kapufát lőttek.

Egyénileg Géczinek nem volt sok dol
ga. Budai volt a keményebb, Tímár a 
nyűgödtabb hátvéd. A fedezetsor vala
mennyi tagja kiválóan játszott. Elől 
Csuberda voit a legjobb, Jenőfit nagyon 
fogták, i.aczkónak nem volt szerencséje 
a lövésekkel Eclöcs gyenge volt, Trenka 
sok veszélyes támadást vezetett.

A DiMÁVAG-ban Gáspár nem tehet a 
gólokról, v. Bohus gyenge napot fogott 
ki. Felföldi csaknem hibátlanul látta el 
a feladatát. Soós jól fogta Jenőfit. Kalo
csai valamivel jobb volt, mint Baria. 
A csatársorban Füzért gólja dicséri, 
Fazekas jobbszélea többet mutatott, 
mint középen. Barnának nem sikerültek 
a lövései. Magyar csak egy-két jó  el
húzást mutatott be.

N Y IL A T K O ZA T O K :
Obrincsák László, a SalBTC in

tézője: Megérdemelten győztünk.
Ha nem idegesek a fiúk, még na
gyobb lehetett volna a győzelmi 
arány.

Csapkay Károly, a DiMÁVAG ed
ző je : N agy iramú mérkőzés volt. A 
SalBTC-n meglátszott, hogy élet
halál harcát vívja. A  két 11-es jo 
gos volt, de nekünk is volt o.gy bün
tetőnk, amelyet a játékvezető nem 
adott meg.

N é m e t o r s z á g
Birodalmi bajnoki elődöntő: 

Beütheti; Rapid (Bécs)— Dresd
ner S 2: t (1:0). -A. r.apld mindkét 
gólját Binder lőtte,

Düsseldorf: Sclíalke— VP Köln 00 
i : i (3: 1) . A  Schalke négy gólját 
Eppenhof lőtte.

ötlet
A m agyar—német teniszversenyen

hallottuk:
—  Játsszák te ping-ipongasgtdlon 

a versenyt, rögtön less hely a kö
zönség részére ■ • -

KERÉKPÁR
Motor,esetése. Tfrseny »  tan: 1 W«?ry

Törekvés (ver.: Hazak) 16:o«, 2. Pataky 
VilKK (vei.: Oatsa) 10 m h„ 3. Zselen- 
szka W M TK (w z.. Bánost 450 m h„
4. Saekerc.s (vez.: Masák) 820 m h. Sze
kerest Maxik m«an«ztalja s így helyzete 
reménytelenné válik.

Térelflnv verseny 5 kör: 1. Th.>m<* FSF, 
m e.. 2. Xyitóssy Törekvés 20 m e., S. 
Farkas Törekvés 100 in e., 4. Breuer
BBzKRT 120 in e.. 5. Kováes BSzKRT 
130 s  ft , ■ 1

a H ét Tizenegye
Csikós —  Budai (SalBTC), Kis- 

péter —  Sárosi III, Tóth Gamma, 
Fazekas (Szolnok) —  Kincses, 
Csuberda (SalBTC), Finta, Kissely, 
Gyetvai (Ferencváros).

A  tartalékcsapat: Havas (Gam
ma) —  Kecskés (Tokod), Balogh 
11 (Újpest) — ffisjáa  (Gamma), 
Baráti (Szeged), Lázár —- Bognár, 
Kolláth, Ssendrödy (Elektr.), Zsen

iül
geller, Nagy (Szeged).

Dicséretet érdemel: Hátvédek:
Lörinczy (Törekvés), Biró (BSz- 
I<RT), Felföldi. Fedezetek: Kiss
SalBTC, Szűcs (Szolnok), Gere 
WMFC, Kalocsay (Haladás), Ta
kács IV  (SalBTC), Soós (Dl. 
MAVAG), Sződi. Csatárok: Szántó, 
Kardos, Kisuczki, Kovács I (BSz- 
KRT), Gazdag, Dobay, Titkos.

min̂m
Erd&vi osztóiwttíK
az üB 1.-be való iulásört

K A C — M aros vásárhely i SE  3 í0  (3 :0 )
Kolozsvár. 2000 néző. V ezette: 

Boros.
KAC:  Seprényi —  Szerémi, Vass

— Pál, Szaniszló n, Csákány — 
Szilárd, Szántai, Lukács, Reinhardt,
T2i’ o cco í A

MSE:  Szabó — Pető, SzásH —
Tőkés, Brassai, Medve -—• Nagy, 
Sinka, Incze II, Zongor, Kulcsár.

Már a 4. percben vezet a KAC: 
Szaniszló II. szabadrúgását a meg
zavarodott Pető a saját hálójába 
fejeli, 1:0. A  12. percben Brassai 
szögletrugását Reinhardt közelről 
benyomja, 2:0. A  23. percben Bras
sai elfut és öt méterről védhetetlen 
gólt lő, 3:0. Ezután ostromol a 
KAC, de eredménytelenül.

Szünet után az MSE magáratalál 
és végig egyenrangú ellenfél. Gólt 
egfyik csapat sem tud elérni.

Kitűnt, Seprényi, Szaniszló II., 
Csákány, illetve Szabó, Brassai, 
Nagy.

Nagybányai SE—S. Textil 6:2 (2:21
Sepsiszentgyörgy. 100(1 néző. Vezette: 

___ Thomas dr. . . . .
NSE: Császár ■— Hornyák, Holzmann

— Márton. Telegdi, Kert — Lukács. 
Dallos. Szőke. Perneki, Neumayer.

S. Textil: Nagy — Orosz, Lakatos — 
Botos. Sternberg. Kovács — Kiss. Fülöp, 
Székely, Boka. Réti,

A hazai csapat három tartalékkal állt 
ki. A 6. percben Pen.eki lövi az első gólt, 
de a 11. percben Réti beadásából Székely 
egyenlít. 1:1, A 21. percben ismét Réti 
fut el, beadását Kiss bevágja. 1:2. Az 
NSE erősít és.a 34. percben Szőke egyen
lít. 2:2. Szünet után az S, Textil vissza
esik. A 2. percben Neumayer, a 4. perc
ben Szőke lő nagy gólt. 4:2. A 21. perc- 
ben Lukács, majd a 27. percben' ismét 
Lukács eredményes. 6:2. A mérkőzés 
előtti zápor csúszóssá tette a talajt és ez 
a körülmény a technikás NSE nek ked
vezett. Erőnlét dolgában is jobb volt a 
nagybányai csapat. Egyénileg Császár, 
Szőke és Neumayer, illetve Réti tüntette 
ki magát.

N B  I I .  o s z t á l y

TISZA-CSOPORT
Ganz— MOVE T. Előre 0:0

Hungária-út. V ezette: Jánosy.
Ganz: Dénes- — Varasdi, Várhidi —

Szalay, Turay X, Virág — Hollós:, Pe- 
rényi, Simon, Bartos, Harmatit.

T. Előre: Kolarics — Boros, Kapu — 
Móri, Kőhalmi, Hruska — .Tóvári, Sár- 
dinec, Eschek, Muha, Aranyi.

Kezdés után a Ganz fölénybe ke
rül, de a lelkes T. Előre védelme 
hősiesen rombol. Hollósi, majd Bar
tos lövése alig kerüli el a kaput. A  
24. percben Virág megsérül az 
orrán és elhagyja a pályát. A  Ganz 
szünetig tíz emberrel játszik. Fel
jön a T. Előre is, de gyenge csatár
sora nem tudja kihasználni ezt az 
előnyt. Szünet után a 12. percben 
Perényi hatalmas bombáját Kola
rics nagy szerencsével védi. To
vábbra is a Ganz szorongat, de gól 
azért nem esik. Jó: Turay I, Peré
nyi és Bartos, ill. Kolarics, Kapu 
és Hruska.

B. Vasutas—Salg, SE 5:2 (3:1)
Szönyi-u-t. Vezette: Cigány.

BT'SC: A lberti — Halasi. Gáspár —
Szabó, Gazda, Mrovcsák — Földes, Gyar
mati, Moór, Maszárovics, Gleisza.

SSE: Báli — Kontár. Sümegi — Klel- 
bán. Kovács, Mester — Plangár, Paezo- 
lai. Szabó I, Molnár, Szabó II.

A  B. Vasutas az első negyedórá
ban elrohanja ellenfelét. A  6- perc
ben Gyarmati pompás vezetögólja 
után előbb Földes, majd Moór a 
BVSC gólszerzője. A  vendégcsapat 
csak a 37. percben tud szépíteni 
Szabó H. révén. Fordulás után. he
ves SalgSE támadások után a 25. 
percben Gazdag szabálytalansága 
miatt. Kovács n-esböl 3;o-re javít. 
A  további gólszerzők: Földes éh
Gyarmati, jó : Halasi, Gáspár és
Gyarmati, illetve Kleibán, Mester, 
Szabó I. ég Molnár.

SFAC—SxFC 5:2 (4:2) 
hopron, 600 néző. Vezette: Rónay.

Balogh — Murányi, Soproni I 
— Jámbor, Szörényi. Halász — Soproni
II. Németh. Salamon I, Sebes. Kővári.

SzFC- Viitlreich — Farkas. Szakály - 
Sehutz. I.iscsei, Páncél — Horváth I. 
Deák, Tisza, Horváth II, Gróf.

Biztos győzc'em. A 15. oerc’ .en Sop r.nl 
II beadását IVittreich beejti. 1:0. Két 
perc múlva Soproni II 20 méteres sza
badrúgását nézi el Wittreich, 2:0. A  25. 
percben Kővári beadásnak szánt labdá
ját esm tudja védeni a szombathelyi ka
pus. 3:0. A 22. percben Horváth I be
adását Deák kapásból bevágja. 3:1. Sa
lamon fejese Farkas lábáról jut a háló- 
na. 4:1. A 44. percben Szerény! kezez. 
A 11-est Schiitz beteszi. 4:2, Szünet, utáa 
kiegyenlített a játék. A gólt a 12. perc
ben llesbfil Murányi szerzi.

Jó: Murányi. Soproni I, Soproni n .  
Kővári, ill. larkas, Schütz, Deák, Tisza.
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Könnyelmű vésielissek -  
pest — iiaressi eredmény

lelkes KIs-

F ereaeváros—Kispest 7 : 4  (4:2J
A Kispest egy lí-est kihagyott és két öngólt vétett, egy 

szabályos ferencvárosi gólt nem adott meg a játék
vezető
Góllövő: Gyetvai, Sárosi dr. 77-esbo/, Hidasi (öngól), Kincses, 
Szabó II. 11-esből, Kiszely, Olajkár II., Füzesi (öngól), Gyetvai, 
Oiajkár II., Kiszely
Ollői-út. 5000 néző. Vezette: Szőke II.

Négy óra tájban sötét felhők 
takarják el az eget. Talán ez az
oka, hogy a közönség gyérebben 
gyülekezik az üllői-útra a vártnál. 
Félórával a mérkőzés kezdete előtt 
azonban újra kisüt a nap és kezdés 
előtt 10 perccel már legalább 6—  
7000 néző veszi körül a játékteret.

A  kispestiek Bltözfijében
Kincses mondja:
— Döntetlen lesz az eredmény. Csak 

az ötödik sói le ne törje a csapatot.
Ólai kár II viszont így beszél:
Kettőnél többször nem akarok kezde

ni- viszont nem bánom, ha a Fradi leg
alább háromszor kezd ezen a mérkőzé
sen.

Kincses mindjárt rávágja:
— Ha a IMMAVAG meg tudta verni a 

Fradit, miért ne verhetnék megint Is!?
Saguly tréfál:
— Kit verjünk meg. ha nem a Ferenc

várost?
A  Ferencváros Öltözőjében

egyáltalában nem beszélnek a mérkő
zésről. Mindenki jót kíván Lázárnak 
abból az alkalomból, hogy  az ..öreg 
fin '1 Letette az érettségit. Kaloesay dr 
is odamegy Lázárhoz és jiosszyiisan be
szélget vele. Csikós oda szól:

— Gyuszl, ne hagyd, hogy sokat fe
csegjen ez a doktor. Még rátalál venni, 
hogy te is doktorálj le.

A  két csapat:
Ferencváros: Csikós — Szoyka dr.

Tátrai — Sárosi III, Polgár, Lázár — 
Kiss, Sárosi dr, Flnla, Kiszely, Gyetvai.

Kispest: Bogár — Monostori, KAíkai
— Füzesi, Szabó II, Hidasi — Kincses. 
Nemes. Olajkár II, Beke, Titkos.

A Ferencváros választ. a Kispest bead 
nappal ezemben. Előbb a Kispest támad 
ós Polgárnak egyszer Olajkár IX, egyszer 
pedig Titkos elöl. kell haaaadnia. Ferenc vá
rom lerohanna Gyetvai mellé lövésével vég
ződik. A 4. percben már megszületik a 
Ferencváros első gólja: Kiszely a középre 
húzódott Gyetvai elé ível. Monostori sehol. 
Bogár kifut, Gyetvai kapnra emeli a 
labdát, a kapus ijedten felugorva érin
teni tudja a labdát, de az

a kezéről & hálóba hull. 1:0.
A kispesti támadások lesen akadnak el. 

A 7. percben Sárosi III 25 méteres lapos 
bombáját oldalra üti Bogár, Finta szalad 
rá, ő is rálövi, de Bogár ezt ia védi.

A 8. percben Sárosi dr. összecsap 
Rátkaival,

a csatárt három percig a partvona
lon ápolgatják, amikor visszatér a 
jobbszélre áll és Kiss lesz a jobb 

összekötő.
A 12. percben Nemes jól tör >1, de mel
lé lö, Kincses jó  elrohanása dancs miatt 
vész kárba. A 14. percben egy hirtelen 
elcsípett labdával Kincses pompásan szö
kik le az alapvonalig, a hátraemelt lab
dáját Beke élesen fejelt a Csikós által 
elhagyott ferencvárosi kapura,

Csikós azonban a levegőben úszva, 
valahogy mégis bele tud nyúlni a lab

dába és szögletre tolja. 
Megérdemelte volna a Kispest ezt a gólt. 
A 16. percben Kiszely remekül fut el, 
nagy lövését Bogár vetődve menteni pró
bálja. de elpattan róla a labda, Finta rá- 
szátad, rálövi az üres Kapura, a befutó 
Monostori kézzel üti ki a gólvonalról.

11-es. Sárosid r. a jobb alsó sarokba 
vágja. 2:0.

Kispesti támadás után Olajkár II 25 
méteres bombaszabadrugását szögletre 
tolja Csikós. Majd a 18. percben Kincses 
átadásából Olajkár II. lő alig valamivel 
a léc fölé. A 21. percben a ferencvárosi 
roham szalad. Kiss a jobbszélen futó

aMMSSMi/WMMIHBMi 
m érték szerzőt is, 

HARISNYA, 
NYAKKENDŐ, 

BALLONKABAT
VIII,

TelelÍAZSÓ B a r o s « -« tc a  68. 
eíon: 1Í9 -400

Sárosi dr.-hoz játszik, Sárosi átvágja a 
labdát balösszekötőbe, Kiszely lehúzza a 
fejét és így a labda Gyetvaihoz kerül,

Gyetvai hatalmas, ballábas bombája
a bengTÓ Hidasi lábán kissé irányt-
v&ltoztatva, a bal felső sarokba vá

gódik. 3:0.
Nem sokkal később Sárosi dr. jó  lö

vése a felső lécről jut a vonalon túlra. 
Kincses lefutása következik, de szerelik 
A szélsőt. A 27. percben azonban Nemes 
pompás meredek labdát küld a gyors
lábú kispesti jobbszélső elé, Tátrai nem 
bírja beérni.

Kincses mintegy tíz lépésről laposan
IS, éles labdája a jobb alsó 'sarok 

táján köt ki. 3:1.
A ferencvárosi csatársor „elegáns" to

logatásokkal hozza fel a labdát. Sárosi 
dr. Gyetvai elé játszik, a balszélső azon
ban az égbe lő. A másik oldalon Olaj
kár II. késlekedik a lövéssel és Szoyka 
dr. elrúgja előle a labdát.

A 32. percben Titkos a halszélen meg
fut, a büntetőn belül Szoyka dr. és Pol
gár csak gánccsal tudja akasztani.

A 11-est Szabó II. fe.jmagaseágban a 
jobbsaiíokba vágja. 3:2.

A 35. percben Kincses Nemeshez ad. 
Nemes kézzel lök. a ferencvárosi védelem 
leáll, mert füttyöt vár. A fütty azonban 
elmarad. Olajkár II. zavartalanul kiugrik, 
hat lépésről küldött bombája azonban 
Csikós lábáról szögletre pattan. Egyen
lítést jelenthetett volna. A Ferencváros 
jobb, bér a Kispest is veszélyes. A 41. 
percben Gyetvai a kiugró Klszelynek 
adja a labdát,

Kiszely mintegy 8 méterről védhetet- 
lenal lő a jobb alsó sarokba. 4:2.

Ferencvárosi rohamok töltik ki a félidő 
hátralevő részét. S ZÜ N E T B E N

* Ferencváros öltözőjében Sáros! dr Sá

bára! leveszik a cipőt, mert a/z a^yik
kispesti védő bőrtízege átszakítotfea a 
bort. Sárosi dr felső csüdjén csúnya ér
zékeny e.eb vart. A Ferencváros edzője 
orvos kíséretében át is meig'y a kispesti 
öltözőbe, 4 ahcl megvizsgálják Hidas-ínak 
és Rátkaina.k a borszékéit, nem á!>l-e ki 
belő]tik szög. Kiderül, hogy maca hiba 
a borszékekkel.

A kispestiek öltözőjében bizakodó a 
hajiig-ulat. Azt mondogatják, a Ferencvá
ros többet támadott ugyan, de nekik 
több helyzetük jvait és még nc-rn vesztet
ték el a mérkőzést.

Hidasi nem tud arról, hogy Gyetvai 
harmadik góljánál a lába érintette volna 
a labdát, Szabó II. azonban határozottan 
emlékszik, hogy egy kispesti lábon, való
színűleg Hidasién irányt változtatva ju 
tott a lövés gólba.

A  IX. FÉLIDŐ
Fordulás után a Ferencváros Sárosi dr. 

nélkül áll ki, 2 perc múlva már Sárosi dl 
is kijön és továbbra is a jobbszélen 
folytatja a játékot. Hullámzó támadások 
után a 4. percben Gyetvay roppant len
dülettel tör ki, de mellé bombáz. Az 5. 
percben a kiugró Titkos elöl Szoyka dr. 
kézzel üti el a labdát.

11-es. Szabó II. áll neki és élesen a 
jobb kapufa tövére vágja.

A visszapattanná labdát ismét Szabó It. 
akarja rúgni, de már a rugás előtt rá
jön, hogy ez szabálytalan volna és nem 
is lő. Kincses jó  labdát tesz meredeken 
Nemes elé, Nemes azonban érthetetlenül 
nem megy rá és így oda a helyzet.

Kiszely tör ki sokatigMÍrő-on a 9. perc
ben, de Monostori zavarja és így csak 
melléi ő.

A 11. percben Beke, Nemes adogatás 
plán Olajkár II. kapja meredeken a lab
dát, az 5-ösről lő, a vetődő Csikósról 
visszapattan a labda, de

Olajkár II  újra elcsíp! és egy mé
terről a hálóba vágja. 4:3.

Már 4:4-re állhatna a mérkőzés, ha 
Szabó II. nem hagyja ki a 11-est. Egy 
nagy Kiszely-bombát szögletre tol Bo
gár. A 14. percben Kiszely hozza fel a 
labdát, a közelébe húzódó Gyetvaihoz 
akar passzolni,

Füzesi beugrik,
élesen haza akarja adni a labdát, az 
azonban a lábáról védhetetlenül jut a 
bal alsó sarokba.

5:3.
Szerencsétlen gól.

A Kispest nem adja meg magát. Tit
kos pompásan elfut, lő, de Csikós fogja. 
Sárosi dr. labdájából Finta lő, a labda 
Monostoriról megy szögletre. A túlolda
lon THikois jó  lövéséből ler-rz szöglet. A 
18. percben Finta Sárosi dr.-hoz játszik, 
Sárosi dr. erős, a kapu elé vágott lab
dáját Kiszely mintegy két méterről gól
ba vágja.

A játékvezető azonban nem adja meg 
a gólt, mert szerinte les volt.

Tévedett, mert Szabó II. a gólvonalon 
állt. Tüntet is a közönség a tévedés 
miatt. Nagy Kíszely-bombák kerülgetik 
a kispesti ímput.

A 27. percben Finta tör előre. Monos
tori majdnem az alapvonalnál szereli, 
Finta azonban újból megszerzi a labdát, 
hátragnrít Gyetvainak és

Gyetvai a* üres kapuba sétál. 6:3.
A 28. percben* gyors kispesti Ierohacás,
Olajkár II ugrik k! és a balszélső lő.

6:4.
A 23. percben viszont Kiszely tor ki és 

nyolc lépésről szintén a bal sarkot 
találja el.

7:4.
— Mindkét csapat védelme nagyon gól

képes —  állapítják meg a nézőtéren. 
Titkos nagy lövését fogja Csikós, majd 
a 33. percben Sárosi III 30 méteres 
bombaszabadrúgása a acIsó' lésről vágódik 
vissza.

A  hátralévő percekben több leroha- 
nás van mindkét kapu leié, de az ered 
niiémy már nem váiLtoziiik.

Szögletarány 5:3 (2:2) a Ferencváros 
javára.

NYILATKOZATOK:
vitéz Kemenesy Sándor: Megeről

tetés nélkül, játszva győzött a csa
pat, Sárosi dr. sérülése után 10 em
berrel is.

Dimény edző: Szép, élvezetes fut
ball, kár Sárosi dr. sérüléséért.

Puskás Ferenc, a Kispest edzője: 
A  csatársor, különösen a belsők ját
szottak gyengén.

Papp János vezetőségi tag: Nem 
nyilatkozhatom büntetés veszélye 
nélkül.

b í r á l a t
(Ezt az eredményt aligha várta a 

nézősereg, ajnely vasárnap délután 
kíváncsi volt, vájjon  a Mesés ellen 
küzdő Kispest tud-e pontot szerezni 
a már bajnoknak tekinthető Ferenc
várostól. A  kispesti álmok szerte
foszlottak az úllői-uti gyepen, A 
Ferencváros jobbnak bizonyult ez
úttal is és igazolta, hogy a mai ma
gyar mezőnyben nincs komoly ve- 
télytársa. A  Ferencváros * biztosan 
győzött, annak ellenére, hogy vé
delme meglehetősen könnyelműen 
fogta fel szerepét. A  két csapat já
tékosai között lévő klasszis különb
ség azonban íg y  is kijött. Ezúttal a 
Kispest támadósora és fedezetei^ lel
kesen küzdöttek. A  kispesti csatárok 
bizony sokszor teremtettek helyze
tet a nem túlságosan lelkiismerete

sen helyezkedő ferencvárosi védőik 
meleltt. A  kispesti védelemnek azon
ban, miként a ferencvárosinak, nem 
volt valami jó  napja. Megzavarta 
őket talán a kihagyott li-es, a két 
szerencsétlen öngól és körülbelül 
ilyenformán született meg ez a 
meglehetősen furcsa eredmény. Nem 
vitás, hogy a Ferencváros megérde
melte a győzelmet, de az is elkép
zelhető, hogy talán megfordult vol
na a mérkőzés, ha Szabó II. 4*.2-nél 
nem hagyja ki azt a lí-est. Ez 
azonban nem bizonyos, mert hiszen 
a Ferencváros két kapufát is nigott 
a második félidőben és a játékve
zető tévedése egy jogerős góljától 
fosztotta meg.)

Egyénileg a Ferencvárosban Csikós 
nem igen tehet a gólokról, Szoyka dr 
igen rosszul helyezkedett s Polgár mel
lett is nagyon gyakran el tudott szaladni 
Oiajkár II. Még aránylag Tátrai volt a 
Legmegbízhatóbb hátvéd, dohát neki 
nehéz dolga volt a kitűnő Kincses ellené
ben. Sárosi III és Lázár inkább a 
támadásban, mint a védekezésben jeles

kedett. A. csatársor legjobbja Kiszely, de 
nem sokkal marad mögötte Gyetvai és 
Finta sem. Kiss is kielégített. Sőt a 
sérült Sárosi dr-tól a jobbszélen ics lát
tunk néhány szép dolgot. Talán csak egy 
hibája volt ennek a sornak: kissé túl
zásba vitte a tologtatást.

A Kispestben Bogár nem tudta feled
tetni Vécseyt. A szélsőhátvédek — Monos
tori és Bátkai — erősen bizonytalankod
tak s magukkal rántották az első félidő
ben még nagyon jól mozgó Szabó Il-t. 
Szabó II  idegeit valószínűleg próbára 
tett© a kihagyott 11-es is. Füzesi és 
Hidasi igyekezett, de nem teljes sikerrel.

A csatársorban Kincses, Titkos és 
Olajkár II. egészen jól mozgott. A két 
összekötő azonban igen gyengén műkö
dött, egyáltalán nem használták ki 
gyors, lendületes szélsőiket.

A játékvezető a tévesen meg nem adott 
ferencvárosi góltól eltekintve jól vezette 
a mérkőzést.

*

* Megjelent „A  WM-rendszer“ 
könyvalakban, számos ábrával. Kap
ható 1.50-ért az Edzők Alosztályá
nál (V., Vadász-u. 31.). A  könyv 
teljes jövedelme az edzők tanulmá
nyi alapjáé.

Hatalmas Is üsd elem
Újpest—Szolnok 1:1 (1:1)

Jó védelmek harca
Góllövö: Vincze, Korom
Szolnok, 3500 néző. Vezette: Lantos

Korús az idő és elég1 erős a szél is.
A közönség nagyszámban gyüleke
zik. Az Újpest mezben öltözve érke
zik ki a pályára.

—  Nincs semmi változás, —  
mondja Takács edző.

A  szolnoki öltözőben a játékosok 
nagy örömmel üdvözlik Móré edzőt, 
aki most épült fel betegségéből.

így  áll fele a két csapat:
Újpest: Sziklai —  Futó, Balogh 

II, —  Nagymarosi, Szűcs, Balogh 
I.} —  Ádám, Vincze, Szusza, Zsen- 
gellér, Tóth.

Szolnok: Horváth —  Csabai, Kis- 
péter —  Slmeczi, Szűcs, Fazekas —  
Szánthó, Kolláth, Labor ez, Nagy, 
Korom .

A Z I. FÉLIDŐ
Kolláth széllel hátban választ, az _ Ú j

pest kezd. Mindjárt, támadlak is a lilák. 
Ádám alig lő mellé. Fclnyoniul a hazái 
csapat is. támadósora azonban túl körül
ményes. Az 5. percben már gólhoz jutnak 
az újpestiek.

Gyors támadás után Tincséhez kerül
a labda és ő a tömörülő' védők között
laposan a jobb sarokba lő. 1:0. Vezet 

az Újpest.
A szolnoki támadások sorra elakad

nak a jó  uj] esti védelmen. A 13. percben 
Szántó éles lövését Sziklai biztosan fog 
ja. A túlsó oldalon Zsengellér jó  labdá
val küldi útra Ádámot, Horváth csak; 
kifutással tud menténí. A kövétkezo 
percben Szántót fellöki az újpesti Szűcs. 
Szántó erős szabadrúgását Sziklai csak 
kiütni tudja, de ott van Futó és a me
zőnybe vágja a labdát.

A  20. percben Tóth gyors lefutás 
után bead, Vincze csípi el a labdát, jó l 
is lő kapura, de Horváth a helyén van. 
A 25. percben Korom remek labdát ad 
Kolláthnak, de ő hat méterről pontosan 
Sziklai kezébe lő. Nagy helyzet volt! Á 
játék nem valami magas színvonalú, az 
iram azonban jó. A 31, percben Vincze 
nagyszerű helyzetbe hozza Szuszát. Hor
váth kifut, de Szusza így is kapura 
tudja lőni a labdát. A bőr már akadály
talanul száll, a Kapuba, amikor a szol. 
noki Szűcs a kapuvo-nálról, éppen az 
utolsó pillanatban kivágja.

Ebből is gól lőhetett volna. A  33. 
percben Tóth lövését Horváth eaögletre 
védi. A  36. percben egyenlít a Szolnok. 
Fazekas ívelt labdáját Szántó egyből 
lövi kapura, do a labda Balogh Il-röl 
szögletre© pattan. Ebből újabb szöglet 
lesz. a labda ide-oda pattog a kapu 
előtt, végül is Laborcz csípi el. O be
adja Koromnak.

Korom kicselez! Futót és 8 méterről 
a léc alá vágja a bőrt. 1:1. ^

A túlsó oldalon Zoenge-Hér bambája 
alig száll föf aztán Laborcz lövését 
fogja  szépen Sziklai.

Szünetben nagy a csend az újpesti öl
tözőben. A szolnoki csatárokat Móré edző 
bíztatja:

—■ Többet lőjjetek kapura.
A n .  FÉLIDŐ

Szolnoki támadásokkal indul újra a 
játék. Kolláth elől Balogh II. szögletre 
ment. A beívelt labdát Szűcs fejeli ki. 
Az Újpest támad, a szolnoki védelem 
azonban, élén Fazekassal, minden táma
dást visszaver. A 7. percben Szánthó 
szabadrúgása a felső lécről pattan vissza. 
Egyre keményebb lesz a játék. Most is 
nagy az iram. Szusza nem boldogul 
Szűccsel. Az újpesti Szűcsnek viszont 
megrándul a lába, de ©ántikálva is to- 
vább játszik. A 20. percben Vincze sza
badrúgását Szusza jól fejeli, de Horváth 
elcsípi a labdát. A túlsó oldalon Szánthó 
az oidalhálóba bombáz. Nagy 20 méteres 
lövését Sziklai szögletre védi. A 31. perc
ben

Zsengellén éles lövése a felső kapu
fáról vágódik vissza.

Most az Újpest szorongat, de a hazai
védelem is jó.

Az iram nem csökken. Kolláth bombája 
emberbe akad, majd Zsengellér nagy 
lövését hárítja Horváth. Izgalmasak az 
utolsó percek. Kolláth lövését csak szög
letre tudja tolni Sziklai. A tuisö oldalon 
Adám ront nagy helyzetben. Ezzel vége 
is á játéknak.

Szőgletarány 6:S <2:11 a Szolnok javára.
NYILATKOZATOK:

Langjelder Ferenc, az Újpest 
igazgatója: Jő csapatok, izgalmas
küzdelme. Legjobban a védelmek 
tetszettek.

Móré János, a Szolnok edzője: 
Igazságos eredmény. Lantosban ki
váló játékvezetőt ismertünk meg.

BÍRÁLAT
Nagyáramú szép játékot hozott a 

két csapat találkozása. Különösen a 
védelmek remekeltek. Mindkét csa
pat egyformán kivette részét a tá
madásból, a védelmek azonban 
megakadályozták ölcet a góllövés
ben, Az eredmény igazságos.

Sziklai kevés dolgát jól végezte. 
A  két hátvéd közül Balogh II. tet
szett jobban. A  fedezetsorból Ba
logh I. tűnt ki, de kissé túl kemény. 
Utána Nagymarosi következik. 
Ssiics rándulása miatt gyengébb. 
A csatársorban az Ádám—Vincze 
szárny tetszett jobban. Zsengellér

a s,Bé:witféki «fi|“
5 , satámá szelvénye
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Utoa? .................... .
A beküldő aláveti magát a feliételek
nek. Minden szelvénybe* áp ás foc- 
galambon levő használatlan Ifi filléres 
boly evet kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles ids keresztet (oailíajtot) tenni'

jól épített, Tóth használhaő beadá
sokkal tűnt ki. A  Szolnokból Hor
váth újból bebizonyította, hogy biz
tos kezű kapus. Kispéter végig jó, 
Csabai a II. félidőben felnőtt hozzá. 
Fazekas nagyszerű, Szűcs is kitűnt, 
Selmeczi azonban csak a rombolás
ból vette ki részét. A  támadösorból 
Szántó a leglendületesebb. Kolláth 
kiünően lőtt, Laborcz fáradhatatlan. 
Nagy II. és Korom  kielégíett.

A Gamma sokkal lelkesebben 
küzdőit

G am m a-W M F C  3:1 (0:0)
A védelmek jobbak voltak a támadósoroknál 
Góllövő: Turay II., Kapta (öngól), Marosvári, Toldi 
Csepel. 2500 néző. Vezette: Vass Antal

Szele®, n ap os  Időben 2000
gyűlt össze Csepelen a WMFC— 
Gamma-mérkőzés kezdetére.

A  WMFC-ben Kallói a jobbhátvéd, 
a Gammában mindössze annyi a 
változás, hogy Szilváéi a jobb, Ná
das a balhátvéd .A két csapat tehát 
így áll fel:

W M F C : Szabó —  Káliéi, Szalag 
—- Kapta, Gere, Dudás —  Rökk, 
Marosvári, Szabadkai, Tihanyi II., 
Pintér.

Gamma: Havas —  Szilvágy, Ná
das —  Magda, Tóth, Kovács — 
H&ray, Sütő, Turay II., Toldi, K e
mény.

A Z I. FÉLIDŐ
Toldi és Rökk a két kapitány. A 

WMFC választ és így a ferdén oldalazó 
szél a honi csapatot támogatja az első 
félidőben. A Gamma parázs támadásai 
vezetik be a játékot. A WMFC nyugodt 
a védekezésben és itt-ott támadásba is 
átmegy. A szél láthatóan zavarja a já
tékot. A 8. percben Marosvári szabad
rúgásából szögletet ér el a WMFC. A 
10. percben van az első nagy gólhelyzet. 
Gere előrevágott labdájával Szabadkai

n éző I makrát t4 mfteTtS! bnllftiM] a M
alsó sarokba lövi a labdát. Szabó míg -  
csak nem is mozdult.

1 :0.
A csepeli védelem niegzavarodik. Szabó 

rosszal vetődik Toldi lövésére, a labda 
átcsúszik alatta és Szalya a kapu tor
kából ment Szögletre. A  szögletet H&ray 
Ivoll be, Szabó a labda mellé üt és a 
kapu jobb sarka előtt álló ICapta lábá
ról bepattan a labda.

2 :0.
Most a WMFO cm tárai is roaswtnbo- 

rol-ik magukat. Kemény támadásokat ve
zetnek. A 28. percben Tihanyi II  éles 
lövésót Havas szögletre menti. A szög
letet Pintér csavarja be. Fokán ugranak 
a kapu elé ívelt labdára. Havas öklözni 
akar, de Marosvári feje e.őbb éri el a 
labdát, amely onnan a hálóba pattan. 

í :L
Ezután ismét váltakozva támad mjnd 

két_ csapot, de a csatárok lövését nem 
kíséri eaorencso. A  coopeilei közlinfég 
többlzbon is  í-aruij elét adja, hogy elé
gedetlen a csapata játékával. A 13. 
porebem egyenlíthetne a  WMFC. Tiha
nyi I I  nagy lövését Havas a félsölésr* 
nyomja ós onnan kipattan a bőr. Egy 
porc múlva szöglethez/, jut a Gamma »  
jobbszárnv gyors támadása után, Há.raV 
jól íveli bo a  labdát. Turay jj; és Toldi

Pintért 7flngratja, Havas kifut és Pintér 
az üres kapu mellé, helyezi a bőrt.

Ezután Toldi kétszer is mellé bombáz. 
A Gamma általában most többet támad. 
A 20. percben Toldi fellépésével késik le 
Háray beadásáról a kapu szájában. Nagy 
helyzet volt! Rökk lövését Havas. Sütő
jét meg Szabó védi szögletre, majd Toldi 
távoli lövését húzza le a csepeli kapus. 
A 27. percben Szabadkai kerül nagy 
helyzetbe, de nyolcméteres bombája a 
kapu mellé kerül. Általában sok a rosz- 
szul célzott lövés mindnkét oldalon. A 
39. percben Kemény összecsap Gerével, 
szahadrngás a WMFC ellen, de Tóth a 
sorfalba bombáz. A félidő végefelé Sza
badkai összefejel Tóthtal és tapaszt kap 
a homlokára.

SZÜNETBEN
a csepeliek öltözőjében Benes intéző 
mérgelődik, hogy nem küzd elég 
lelkesen a csapat. Közben Szabó fá
jós térdét orvos vizsgálja. A  Gam
mánál Jánosy Béla panaszkodik, 
hogy túlságosan izgatott a hangu
lat.

A  H. FÉLIDŐ
A második félidő elejének a képe for

dított. Most a WMFC keid nagyobb tűz
zel. Rökk tiszta helyzetben Havasba 13. 
majd Toldi keresztben a felső sarok fölé 
emeli a labdát. Ezután Marosvári majd 
I>udás lövéseit kell védenie Havasnak. 
Lassan a Gamma is feljön, nyíltabb lesz 
a játék. Toldi közelről Szabóba lövi a 
labdát. A 15. percben Turay II. és Toldi 
helyet cserél. A 17. percben Szabadkai 
lövésébe Tóth az utolsó pillaantban teszi 
be a lábát és a bőr szögletre1 náttan. 
Nagy helyzet volt! A 20. percben Tihanyi 
II. kitör, többen is támadják, a földön 
hempereg Öt ember, közben a labda 
szögletre pattan.

A 23. percben váratlanul vezetéshez jut 
a Gamma. Szilváid ívelt szabadrúgását 
Gere rövidre védi, a labda Turay IT-höz 
kerül aki egy tcstcsellel szabadra játsza

Felejthetetlen 
egy cigányzenéé 
vacsora a 11:

' kilátásúdéri e h u T r a n bán

a Gellérthegyen

KORREKT CSÍKOS 
DIUATÖITÖNYÖK !Gauctor

szabótól
VII., Erzsábet-köfút 4  síi

ott ál egymás mellett a jobb sarok kö
zelében. Tnrny lábáról felfelé pattan » 
labda, de Toldi beteszi a fejét éá onnan a hálóba mogy a labda.

3:1.
Szögletarány Ts4 (3:1) *  WMFC Javára.
A mérkőzés végén a csepeli közönség 

nagy tüntetést rendez, füttyhangvensony 
cs gunyelás között vonulnak be a pá
lyáról a ,sap*tok.

NYILATKOZATOK:
Benes Ernő, a WMFC intézője: 

Ilyen rosszul m ég nem játszott * 
WMFC, ennek még folytatása le®*-

Jánosy Béla, a Gamma igazgatója:
Lényegesen nagyobb lelkesedé

sünkkel értük el ezt a győzelmét,
BÍRÁLAT

Nem volt nagyvonalú mérkőzés- 
Az egyik csapat túl ideges, a másít 
túl nyugodt volt. A  Gamma csatá
rai izgatottságukban elkapkodált »  
legjobb helyzeteket is. A  WMFC tá
madói kényelmeskedtek, holtbiztos
ra mentek. Mind a két csapatban a 
védelem volt a jobbik rész. A  «>a'  
társorok játékából hiányzott az el
gondolás, az ötlet. A  legtöbb táma
dás sablonos vonalakban haladt- 
így  adódott, hogy valamennyi 
véletlen helyzetiből esett. Egy Ber?  
volt jól felépített támadás eredme-

*



Hétfő, 1941 június 9. $ssa
nye. A  k ét csap at küzdőkedve k ö 
zött pontosan  az a kü lönbség  m u 
ta tk ozott m eg , am ennyivel fo n to 
sabb  vo lt a G am m ának a két pont.

A  győz tes  csapatban  egyén ileg  a 
védelem  m inden ta g ja  dicséretet 
érdm el. E bből az együ ttesből is Ki
em elkedett T óth  n agyvonalú  játéka . 
Szünet után M agda és K ov á cs  is 
•igen hasznos ta g ja  vo lt a csa p a t
nak. A  csatársorban  T old i harcos

szíve, T u ra y  II fe je  érték.
A  W M F C -ben  csa k  K á lió i és Ge- 

re érdem el d icséretet a védelem ben. 
G ere egyébkén t k im agaslóan  le g 
job b  ta g ja  v o lt a csapatnak, okosan 
já tszo tt  és lelkesen küzdött. A  csa 
társorban  csa k  a k ét összekötőnek  
voltak  jó  m ozzanatai.

V ass A n ta l 
jó  fo rm á já t.

vá ltozatlanul ta rtja

A Szeged veszélyesebb, a BSzKRT 
Idegesebb volt

Szeged—BSz&RT 5:S  (3:3)
A Szeged csatárai 3 :3  után sorsdöntő helyzeteket 
hagytak ki
Góllövő: Táncos, Nagy, Bognár, Nagy, Gercsényi, Kovács 
11 -esből, Kalmár, Nagy
BSzKRT-pálya. 1.500 néző. Vezette: Schramm

A  m érkőzés kezdetére  k isü t a 
nap. A  Szeged ö ltöző jében  n yugod t 
a  hangulat, m indössze M a rkovits  
e lnök kérdezi izgatottan , h o g y  a 
B S zK R T -ba n  va lóban  nem  já tsz ik -e  
M észá ros.

A  B S zK R T  öltöző jében  annál iz- 
gatottabbak . T orda  J ózse f szak 
osztá lyvezető  B író  Sanyival v iz s 
g á lja  a b a jn ok i táb lázatot. S zerén 

á i  © W K  IS v e Sytis*«S á sa
m  111 fLK fogalom
IV., Beák Fer&nc-utca 16. ss.

Telefon : 187—437 és 381—599.

esés esetben  a  8. h e lyre  is  fe lu g o r 
hatnak, szerencsétlen  esetben  azon 
ban a 12. helyen  ta lá lh atják  m a g u 
kat.

í g y  áll fe l a k ét csap at:
B S zK R T : S olym osi —  H orvá th , 

B író  —  Túli, B a logh , Szadi —  G er- 
c :  inyi, K ová cs  I., T áncos, F o rg á cs , 
B en e.

S zeged : T óth  —  S zabó, R a ffa i  —  
Ladányi, B aráti, B ertá k  —  B ogn á r, 
K isuczk i, K alm ár, M ester , N a g y .

A z I. FÉLIDŐ
X  Szeged választ, nappal szemben, 

széllel hátban. A BSzKRT kezd. A 
BSzKRT támad többet, . Kovácsot csak 
nehezen szerelik szögletre. A 7. percben 
Gercsényi szépen fut el. wprongaiva is 
be tud adni, Kovács továbbítja a labdát 
Táncosnak, a labdát Raffai elvéti, Tóth 
kifut a labdára, elvetéssel akarta elérni, 
de nem tudja megakadályozni, hogy 
Táncos ne gurítsa a labdát mintegy u 
méterről az üres kapuba.

1:0 a BSzKRT javára.
Mindkét kapu előtt veszélyes helyze

tek adódnak. A 20. percben egyenlít a 
Szeged. A fél pályáról Szabó szabadot 
rúg előre íveli a középen. Kalmár fejjel 
megtoldja a labdát, a középre húzódó

Nagy szerzi meg. a kifutó Solymosi
melleit az üres kapuba bombáz. 1:1.
A 25. percben vezetéshez jut a Szeged. 

Nagy fut le. Kétezer is átemeli a labdát 
Horváthor; beadását a BSzKRT-védők el
vétik. a másik oldalról behúzódó

Bognár zavartalanul lőhet a bal alsó 
sarokba. 2:1 a Szeged javára.

A 26. percben újabb gólt ér el a Sze
ged. Bognár beadását az őrizetlenül ha
gyott Nagy élesen a bal alsó sorokba 
fejeli 8:1 A BSzKRT nagy erővel igyek
szik. Ben'e lövését Tóth nagy bravúrral 
menti szögletre. A szögletet felszabadít
ják, de rögtön utána Gercsényi húz ka
pura a jobbszélen, elmegy Raffai mel
lett és

a labdára vetődő T ő th fr le tt  a jobb 
aísó sarokba emel. 3:2 <ol p.)

A  43. percben a BSzKRT szöglethez 
Int Benő kanta a labdát, nz ő iveit 
labdájába azonban Saabé 
kézzel boleüt, a játék vezető tizenegyest 
Ítél, ezt

Kovács a hal alsó sarokba helyezi.
3:3.

A szünetben mindkét öltözőben iz
gatott a liaugnlat. A BSaKKT-bau Hor
váth kap szemrehányást, hogy nőm 
fogta Nagyot. Bosszús a h a n g u la ta  
Szegőd öltözőjében is. Vitatják a l lé é t ,  
a másik köt gólt pedig Tóth számiamra

> A  H. FÉLIDŐ
A második félidő BSzKRT-támadások- 

kal indul. Táncosnak vau egy szép ki-
” isene"pompás*helyzetben bombáz mellé. 
A 7 percben izgalmas jelenet, Gercsényi 
—Forgács—Táncos a labda útja, Táncos

Iliből hangulatos a

BORAROSTÉR! KAVÉHÁZ
Ksténkint

m  r i i  n i a  Kombinált zenekara
1  Ö l t i  i i l y I I  hangversenyez mar Elsőrangú italok, szolid árak figyel mea 

kiszolgálás. Perenc-ktt* » t  1- ■

a lesen álló Bercsényinek ad. “  * 
jelző integetése közben a kai aiso sa 
rokba lő.

A játékvezető először megadja »  
aztán a szegedi játékosok herentfo 
megkérdezi a partjezöt s annak ve 
leménye alapján a gólt megsemmi

síti.
Izgatott hangulatban folyik a iát,ék- 

. Támad a BSzKRT, Tóth vakmerőén 
ment. A 20. percben Bene és Táncos !• • 
lyet cserél. A Szeged néha túl keményen 
védekezik. A 25. percben Nagy fölé 10 s 
ezután felnyomul a Szeged. A 29. Perc" 
ben vezethetne a BSzKRT. Szöglet után 
Forgács lövését a kapufa menti, Kovács 
fejesét pedig Baróti vágja ki a kapu- 

' vöhalról. A 30. percben a Szeged szerzi 
meg a vezetést. Nagy beadását _ Kalmár 
először emberbe lövi. maid a visszapat- 

, tanó labdát körülbelül 14 méterről a 
jobb alsó sarokba vágja.

4:3-ra vezet a Szeged.
A 37. percben 20 méteres szabadrúgáshoz

jut a BSzKRT, a Szeged sorfalat áll. a 
BSzKRT Balogja odamegy a sorfalhoz, 
be akar álln. a szegediekhez, kilökik, 
mire Balogh belerúg az egyik szegedibe.

A játékvezető kiállítja.
Szödi ívelt labdáját Tóth elfogja, BSz- 
KRT-csatárok rárohan ne \- és szabályta
lanul támadják A 41. percben Kalmár 
kiteszi Nagyot, a szélső nagyszerűen fut 
el, Solymosi kifut eléje.

Nagy azonban a hal alsó sarokba 
bombáz. 5:3.

A mérkőzés végéig már csak Bíró 
Ríwi.bhdirúgása az ebemény, ez is fölé 
megy.

Szögletarány 4:3 (2:2) a BSzKRT ja 
vára.

NYILATKOZATOK:
M a rkovits  Szilárd, a Szeged, ü g y -

A R á d i ó  elméleti és gyakorlati 
kiválóságai és óriási választék Stern- 
b e p g  hang3zergyárban, Rákóezi-út 60

v eze tő  e ln ö k e :  A z  N B  I. legkem é
nyebb csapata  ellen játszottunk, re 
m éljük, h o g y  jö v ő  vasárnap ran g
adó lesz Szegeden.

K u tru cz  János, a B S zK R T  ed ző je : 
H atártalan  balszerencsénk  volt, 
G ercsényi v isszavont g ó lja  nem  volt 
szabálytalan .

BÍRÁLAT
A. B S zK R T  idegessége rán yom ta  

bélyegét a m érkőzésre . A  Szeged 
nyugodtabban  és veszélyesebben  já t 
szott. A  B S zK R T  a m ezőnyben  töb 
bet tám adott, a kapu  előtt azonban 
nem v o lt  olyan  határozott, m int a 
Szeged. A  m ásod ik  félidőben  a 
B S zK R T  is m egnyerhette volna a 
m érkőzést, m indenesetre azonban 
h atározottan  balszerencséje volt. A  
B S zK R T  eg y -k é t já ték osát ideges
sége elragadtatta .

T óthnak  sok  szép védése volt, de 
kiét gólban  benne volt. A  három  
hátvéd k özü l B a róti  em elkedett ki. 
A  fed ezetp á r szorgalm asan  dolg o
zott. A  csa társort k ét ra g y o g ó  
szélső, kü lönösen  N a g y  lendítette 
előre. A  belső hárm asból K isu czk it  
lehet k iem elni.

A  B S zK R T -ba n  S olym osi b izon y
talanul védett. A  hátvédhárm asból 
B alogh  já tszo tt  biztosan, nem  volt 
rossz B iró  sem . Szödi dicsérhető 
m ég , a  csa társorból p ed ig  a  jo b b - 
szárny. B en e  a szélen jo b b  volt; m int 
középen.

S chra m m  nem követett el lénye
ges hibát.

Élvezetes, érdekes mérkőzés
Törekvés—Elektrom os @:5 (3:1)

Ha a Törekvés eddig is így játszott volna, nem esik ki
Gőtlövő: Dobcy, Szendrődy, Dobay, Kiss II., Szendrődi, 
Kiss //., Szendrődi, Kiss II. Rozsáli, Kiss ll., Pázmándy 11-esből-
Bihari-út, 1000 néző. Vezette: Kiss Ai. Ernő

Mintha edzömérközésre készülne 
a két csapat. Mindkét öltözőben 
nagy nyugalom uralkodik. Látszik, 
hogy a két pontnak már nincs 
„súlya".

T ö rek v és :  Kaposi —  Lörinczi,
Böjty —  Szűcs, Kónya, Garamszegi 
—  Zörgő, Kardos, Kiss II, Déri, 
Dobay.

E lek tro m o s :  Boldizsár —  Pá-
kozdi, Ónodi — Pázmándi, Gajdos, 
Pálinkás —- Rozsáli, Törös, Szend- 
rödi, G. Tóth, Buzássy.

A Z I. FÉLIDŐ
A Töri kezel nappal hátban, enyhe szél 

ellen. Előbb az Elektromos, aztán a 
Törekvés ér el szögletet. Mindkettőt 
mögé rúgják. Az Elektromos* többet 
támad, de csak a tizenhatostgUjut el. 
A Törekvés-csatársor keveset támad, 
akkor min dór: labdával Dobayt keresik. 
A 16. percben aztán Déri pompásan 
tisztára játsza az .egykori román váloga
tottat, ő a „fü  alatt'1 surranó lövéssel a 
túlsó lécre lő, onnan a labda bepattan.

1 :0.
Nem sokáig örülhet a Törekvés a vezetés
nek, mert már n 18. perc meghozza az 
egyenlítést. Tőrös váratlan tizennyolc
méteres lövését Kaposi helyett a felső \éc 
védi, a visszapattanó labdát Szendrődi 
tigrisusrrással fejeli a* üres kapura, nem 
gyors a labda, de gyorsabb a Xöri- 
védőknél.

1 :1.
Jő iramban, változatosan folyik a játék. 
A Törekvés szöglettel fenyeget, a másik 
oldalon Szendrődi lő nehéz helyzetből 
szépen kapura. A 28. percber: megint 
labdát kap Dobay: Kiss II labdáját Kar
dos kapásból vágja ki a balszélre, Dobay 
futtában veszi át, Pákozdi a nyakán 
van. de mégsem tudja megakadályozni, 
hogy Dobay a kifutó Boldizsár mellett 
jobblábbal a hálóba ne találjon.

2 :1.

Dobay újabb, még tisztább helyzetben 
elveszti a labdát. Most néhány újabb jó 
Törekvés-támadás fut. Zörgő jó  helyzetek
ben ront. Az Elektronios nem veszélyes.

A  35. percben Dobay megint labdát 
kap Déritől, nem támadják, ö ló, s a 
magas bomba a kint áho Boldizsár ke- 
váyja. 3:1.
A 39. pereben Szendrődi kifejeli a lab
dát Kaposi kezéből, de nehw helyzeté
ből aztán az üres kapu met.c/lo. harcos 
a földre ülve köti meg a harisnyáját, 
a játékvezető ezt nem engedi meg. Az 
Elektromos védelme állandóim lesre ál 
Htja a Törekvés csatársorát- fin  gyor- 
sabbnii adnák a labdát hardósék, ra- 
fizetuénok az Elektromos védők cire a 
védőmódra. Szendrődi megint a külső 
hálóra lő jó  egyéni rolnim iitiin. L.ofc- 
trumos-támadásokkni ér veget a félidő.

s z ü n e t b e n

a Törekvés-öltözőben örülnek a csapat 
jó játékának. Az E ektromosok szótla
nul ülnek, érzik, hogy nem megy neki),
a 3Aték- A  II. FÉLIDŐ

Változatosan könnyű játékkal indul a 
II. félidő. Az Elektromos öt vedoje most 
nagyon vigyáz a Törekvés-csatárokra, a 
kékek nem is tudnak kibontakozni. Az 
Elektromos fölényben játszik. A  fi. perc
ben szép belső üsazjáték után Szcrmnjcu 
tisztán kapja a .abdát G. Tóthtől és ti
zenkét méterről laposan

nagy gólt 15 a jobbsarokba. 3:2.
Az Elektromos támad, de a Tori-védelem 
Kónyával az élén szintén jól működik. 
A 11. percben ráfizet az Elektromos
védelem a les-taktikára, Zörgő hosszú 
keresztlabdát kap, ónodi csak elkésve 
ered a szélső után, az kicselezi Boldi
zsárt is. de a kapus elvetéssel elcsipi — 
a csatárt.

11-es. Kardos sétál neki és nagy 18-
véaiel »lh!bá«*s a jobb felad sarkéi.

Zörgő újabb jó  labdát kap Kardostól, 
most jól lő, de Boldizsár is jól öklöz. 
Egy-egy rálőtt labda izgatja mindkét 
oldalon a kedélyeket (Kónya és ónodi 
kezét érte). A 20. percben végre kitesz 
magáért a két leggyengébb Törekvés- 
csatár is :

Zörgő" lefut és pontos beadását Kiss
11. egyből beszúrja. Keinek gól volt!

4:2.
Kardos majdnem becselezi a labdát a 

hálóba. A  régén azonban Bolaizsárhoz 
guríí. Rögtön javít. Remekül futtatja 
Zörgőt, ez teljesen tisztára játssza Kiss 
Il-öt, ez meg óriási helyzetben ront. 
Kiss II. újabb nagy helyzetet ront. Már 
a mesterhármasnál tarthatna. Kardos az 
úr a mezőnyben. Úgy sétál, úgy adogat, 
ahogy akar. Zörgő is kihagyja Dobay 
remek beadását. A 33. percbeh újból 
javít az Elektromos: A jobbszárny tá
madása V égén Törös kiugratja Szendrő- 
dit, ö a jobb felső sarokba emel.

4:3.
Egy perc múlva javít a Töri: Déri előre- 
adását Pákozdi elvéti, Kiss II. jól Ivei 
át a kifutó Boldozsár felett.

5:3.
A 38. percben Szendrődi a jobbszélen le
fut, bead, Buzássy a kapu elé emel, 
Rozsáli a középről a hálóba emel.

5:4.
Még egy Elektromos szöglet, majdnem 
egyenlít a vendégcsapat. A 39. percben 
Déri Kisshez ível, az Elektromos védelem 
füttyöt vár (de ez sem volt les!), Kiss 
nyugodtan lő á hálóba.

C:4.
A 44. percben a labda Szűcs hez.ét éri 
tez is rálőtt labda volt), a játékvezető 
most megadja a 11-est.

Pázmándi kétszen is belövi, m i/ a 
érvényes., 6:5.

Szögletarány: 6:3 (5:1) a Törekvés 
javára.

NYILATKOZATOK:
ivéber Bajos, a Törekvés edzfje: Meg

érdemeltük. A védelmek gyengék voltak.
Szilvássy Dezső" dr., az Elektromos el

nöke: Két érdektelen csapat, gólratörő 
játéka.

b í r á l a t

Jő mérkőzés volt. Ha a Törekvés 
így játszik eddig is, most nem 
állna kiesésre. Minthogy most már 
egyik csapat számára sem volt 
sorsdöntő az eredmény, mindkét 
csapat „csak" játszott, komolyan, 
lelkesen, harcolt. Mindkét oldalon 
jól működtek a csatársorok, bár 
egyik sem volt hibátlan. Érdekes
volt összehasonlítani a két védel
met. A z  Elektromos védelmében 
több ember volt: az olasz rendszer
nek megfelelően a szélsöfedezetek 
fogták ( ? )  a szélsőket, Gajdos, a 
„tám adó" középfedezet is hátul 
volt, szükség szerint. Az Elektro
mos-védelem mégis a les-taktikához 
folyamodott, de ráfizetett. Ha Zör
gő és Kiss II ügyesebb, 10:5 is le
hetett volua.

A  Törekvés védelmében is voltak 
lyukak. K a p o s i  a gólokról nem te
het. A  hátvédek közül Lörinczi át
laga megfelelő. Kónya sokat dolgo
zott, de nem bírta sakkban tartani 
Szendrödit. A  két szélső fedezet nem 
nagyon vétette észre magát. A  
csatársorban K ard os  remekéit. Las
súsága csak helyenként ütközött ki. 
Dobay válogatott formában kez
dett, később elhanyagolták. Déri 
nem tud megválni a labdától. Kiss 
gyatra kezdés után lendületbe jött.

Z örgő  egy-két kivétellel minden lab
dáját elrontotta.

A z Elektromos csatársorában 
Szendrődi a csillag. Remekül lö, jól 
tör kapura. Nehéz dolga van vele 
szemben a kullancsnak. Jó a joob- 
szárny is, főleg Törös. A  balszámy 
gyengébb, főleg G. T óth  mutatott 
keveset. A  fedezetek jő  labdákat 
adta előre, de a védelemben gyen
gébben működtek. P á kozd i és  
ónodi jó a közelharcban, de a he
lyezkedésben mindketten hibákat 
követtek el. B oldizsár  csak a har
madik gólnál hibázott.

Játékvezetői szempontból nehéz 
mérkőzés volt. A sok les és kezelés 
miatt. Kiss M. Erű övei mindkét fél 
elégedetlenkedett. Szóval — eléggé 
igazságosan vezette a mérkőzést.

JÁTÉKVEZETCNAP SZABADKAN
Szabadkán vasárnap játékvezető át

képző előadást tartottak. A JT részéről 
Vághy Kálmán és Seiméczi szombaton 
este érkezett meg Berkessy Elemér szö
vetségi edző társaságában. Az előadáson 
35 délvidéki játékvezető, illetve jelölt 
jelent meg. Az előadók ismertették a JT 
előírásait, tanulságos előadást tartottak 
a játék szabályairól. Július végén, vagy
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augusztus elején Szabadkán, esetleg más 
délvidéki városban játékvezetőképzö tan- 
folyamot rendeznek. A megbeszélésén a 
JT képviselői kijelentették, hogy való- 
szinŰIer Szabadkán lesz a délvidéki 
játékvezetők központja, mivel itt van a 
legtöbb képzett játékvezető.

A H aladás több góllal is győzhetett 
volna l

H aladás—Tokod 2:1 (1:0)
A Tokod csatársora gyenge volt 
Szombathely, 1500 néző. Vezette: Németh

Már a kora délutáni órákban ha
talmas vihar vonult végig Szombat
hely felett. 4 órakor megint zivatar 
szakadt a szombathelyi pályára. De 
ez még mind nem volt elég, félórá
val a mérkőzés előtt újabb zuhany 
ijesztete el a mérkőzés közönségét, 
így  azután nem csoda, hogy a mér
kőzés kezdetekor mindössze 1500 
néző ülte körül a játékteret.

Palágyi, a Haladás intézője aggódó 
szemmel vlzsgálgatta a pályát. Nagyon 
csúszósnak látszott. Az öltözőkben álta
lában csendes készülődés folyik. A toko- 
cllaknál Mohos Antal intéző bejelenti, 
hogy a két tartalékra nem lesz szükség, 
az előre elhatározott összeállitásban lép
nek pályára. Nekünk a következőket 
mondja:

— Félek a pálya talajától. Ilyen csú
szós pályára nemigen számítottunk!

A Haladás-öltözőben Lyka edző adja 
az utolsó utasításokat:

— Küzd Jetek írók, gondoljatok a csú
szós talajra és — minden helyzetből lőj- 
jetek!

Csendesen szemergélő esőben lép pá
lyára a. két csapat. így  állnak fe l :

Haladás: Körmendi — Kalotai, Ko
vács III. —-  Pillér. Kalocsai, Sr.alay — 
Szabó. Morócz, Gazdag, Héjjá, Koroknak

Tokod: Magyar — Kecskés, Szabó — 
Sárdi II., Mészáros, Varga — Pozsonyi, 
Gombai. Garamvölgyi, Heves, Tóth.

Az I. FÉLIDŐ
Kezdés után egy kis ideig tapogatód- 

zás-féle folyik. Egy Tokod-támadás után 
Kalotai szögletet vét. Az 5. percben vá
ratlanul gólt ér el a Haladás. Szabó a 
félvonalról megszökik, Gazdag is és a 
tokod! védők is beadást várnak, Szabó 
azonban kapura tör és a tizenhatos tá
járól hatalmas lövést zúdít kapura. A 
labda pontosan a léc alatt vágódik a 
hálóba,

1:0 a Haladás javára.
A gól után a Tokod hevesen támad, 

Garamvölgyi jó  helyzetből hajszállal 
mellé lő. Azután a Haladás támad töb
bet. Gazdag szökteti Szabót, ez hosszan 
teszi maga elé a labdát és szerelik. A 
másik oldalon Tóth jó  beadásából Ga- 
ramvölgyi lő, Körmendi alig tudja el
csípni a csúszós labdát. A játékosok so
kat csúszkálnak, sokat esnek a nedves 
füvön. Gyenge Tokod-fölény alakul ki.. 
Kalotai szögletet vét. A Tokod csatárai, 
sőt fedezetei már harminc méterről is 
lődöznek a kapura. A tokodi Szabó kéz
zel húzza vissza Gazdagot. A szabadrú
gásból semmi sem lesz.

A 33. percben a „hazai'* Szál>6 a 
kútfő hálót talália el. A következő perc
ben Tóth és Heves pompás támadást 
vezet, a balösszekötő erős lövése K ör
mendiről kipattan, Garamvölgyi elől 
Kovács I t l  csak az ntoleó pillanatban 
tód ja elrúgni a labdát. A Tokod táma
dáséi erőöbödnek. A 38. percben G araon- 
völgyi lövésébe Körmendi beleveti ma
gát, a labda kipattan, kavarodás tá

mad, végül a jó helyzetben lévő PofiMh 
nyl elől Szalay önCcláidozóan ment. Ka
locsai szögletet vét. Ezután kiegyeulí- 
tettobb lem a játék. A tokmii Szabó fel
vágja névrokonát, a s/nbadr ú gátból 
megint nem lesz semmi. Változatos já
ték közben ér véget a félidő.

Szünetben a tókediak öltözőjében Mo
hos intéző a csatároktól erélyesebb já
tékot kér a kapu előtt. A 'Haladás
öltözőben az edző további jó  játékra 
buzdítja játékosait.

A  n . FÉLIDŐ
A hazaiak támadásával indul a TI. fél

idő. Gazdag az 1. percben átmegy a to- 
kodiak védelmén, Magyar eléje fut, a 
középcsatár mellette is elmegy de na
gyon helyezni akarja a labdát és a» 
hajszálra kapu mellé csúszik! Morócz—• 
Szabó összjáték után Szabó hatalmas 
lövése a felső lécen csattan. Kalotai 
szögletet vét. A 8. percben Mészáros 
labdájával Pozsonyi elfut, beadását Gá- 
ramvölgyi közelről a hálóba vágja.

1:1.
Változatos játék után a 16. perében 

egv előreadott labdával Gazdag megug
rik, átmegy a védelmen s a kifliié 
Magyar felett a hálóba emeli a labdát* 

2 :1 .
Gazdag—Koroknál—Swüw össtjáték után 

Sznbó nagy* helyzetbe kerül, két lépésről 
fölé bombázt Kalotai kétszer te szögletre 
ment. A 34. percben a tokon iák támadása 
nyomán Pozsonyi a felső lécet találja el*

Fellall-telszereiés
kapható:

SZABÓ IMRE
sportüzemiben, Turkevc

A jáfék most hullámzó, de egyik csapa) 
kapuja előtt sem akad ezután vesssóiyea 
helyzet. A hazai csapat támadásával él 
vágat a mérkőzés.

Szögletarány 6:2 (3:0) a Tokod 
javára.

NYILATKOZATOK:
P a! á n y ; László, a Haladót Intézője: 

Több trójai is győzhettünk volna.
Mohos Antal, a Tokod intézője: Csa

társorunk ezúttal gólképtelen volt,
BÍRÁLAT

A  Haladás megérdemelten győ
zött. Sőt, ha a csatároknak csak 
egy kis szerencséjük van, nagyobb 
gólaránnyal is győzhetett volna. To
kod csatárainak ezúttal a kapu előtt 
nem ment a játék. Hiába tömte a 
fedezetsor őket labdával, különösen 
az első félidőben, nem sikerült nekik 
a gőllövés.

A  Haladásban a védelem jól ját-
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szott, főleg1 K a lo ta i  és K o v á cs  11. 
A  fedezetsor legjobbja ezúttal K a -  
lo csa y  volt, de a többi sem sokkal 
maradt el tőle. A  támadósorban 
S zabó  és G azdag  vezérkedett. 
Utóbbi nag-yszerüen feltalálta ma
gát a csatársor közepén.

A  tokodiak védelme is jó l állt a 
lábán. Legjobb ember ebben a hár
masban K ecsk és  volt. A  fedezetsor
ból M észá ros  emelhető ki. A  csatár
sorban csak G ara m völgyi é s  a bal
szárny jelentett veszélyt a Haladás 
kapujára. A  lövésekkel nekik sem 
Igen volt szerencséjüjk.

H B18. osztály
Szegedi VSK—lil,ív 4:0 (3:0)

Szeged. 500 néző. Vezette: Lukász.
SzYSE- Papp — Domonkos, Sajtos I — 

Sebök IX, Balogi, Varga — Sebök I, 
Borbély I. Péli, Borbély II, Kecskés.

BLK: Rúzsa — Kriván, Kajsza —
Btirsi, Fűzi.- Gábor — Viola, Lázár, 
Krepsz Zurián. Bánfalvi.

A BLK támadásai után a 7. percben 
Kriván haza akarja adni a labdát, de 
erősen találja ej és a labda a hálóba 
guruk 1 :n. Ónéról. Most már a hazai 
csapat tárnád. A 28. percben Sebők I  be
adását Borbély I háttal állva húzza a 
kapura és a pompásan eltalált labda a 
kapufáról a hálóba pattan. 2:0. A 35. 
percben Péli egyéni játék után szép 
dugót 15. 3:0 Szünet után óriási fö 
lénybe kerül a hazai csapat, de csak_ a 
20 percben sikerül Kecskésnek gólt 
lőnie. 4:0. Ezután Borbély TI és Kecskés 
Jielyet cserél, de hiába... Jó: Domonkos, 
Sajtos T. Borbély I, illetve Kajsza, 
Bursi és Lázár.

D. Magyarság—Zugló 1:1 (1:0)
D unakeszi. V e z e t te :  S zék ely .

D . M a g ya rsá g : Budavári ■—  Pil
lér, Sahin —  kakuk, Kupi, Páncél
III. —  Gulyás, Forgács, Kiss, Csuti, 
Fényi.

Zugló: Krasznai —  Molnár, Zur- 
ján — Princz, Erdész, Fekecs —• 
Gulács, Sárvári, vitéz Karácsonyi, 
Gábor, Hoffer.

Végig erösiramü, izgalmas mér
kőzés. A z első félidőben a hazai 
csapat volt fölényben, szünet után a 
Zugló is feljavult, de a győzelmet 
nem tudta megszerezni. Góllövö: 
Kiss, illetve Sárvári. Jó: Páncél Hl. 
(a mezőny legjobbja), Kakuk és 
Kiss, illetve Zurján, Erdész és Ka
rácsonyi.

Pénzügy—Vasas 2:1 (1:0)
Vasas: Terényi — Párban, Furulyán — 

Goliáes, Szén-tarodrási. Átlóin — Kovács, 
Szívók. Takács II. Hermán, Szálkái.

Pénzfigy: Bach — Retkes, Henriig _ — 
R áff. Nagy. Hluob ányi — Sv/a tanári, 
Oórkovics, Hortobágyi, Selmeczi, Pet- 
tendi.

A  Pénzügy a kapulőtti helyzeteit 
jobban kihasználta. Az első félidőben 
a  vendégcsapat többet és veszélye
sebben támad. A  Vasas csak néha 
jut át a félvonalon. Fordulás után 
a  Vasas a veszélyesebben támadó, de 
a  Pénzügy védelme jól áll a lábán. 
Góllövő: Horotobágyi (2),  illetve
Takács II. Jó: Retks, Nagy,
Hluchányi és Czirkovics, ileltve 
jSzentandráss, Adám és Iváez,

MVSC—LAMPART 0:0.
Miskolc, 1800 néző. Vezette: Leiner.
MVSC: Kövesfalvi — Bán, Kézi —

Szabó. Ivankő, Bártfai — Balajti, Már
ton., Győr, Kovács I., Kovács II,

LAMPART: Berkesi — Erdős, Nádas
i— Stark, Szenes., Szomolányi — Bara
nyai, Bihari, Lukács, Kisalagi, Tolvaj.

A 3. percben Tolvaj, majd a 7. perc
ben Szenes bombáját védi Kövesfalvi. 
Ké3Őbb Kovács I-nek van két nagy 
helyzete. Változatos játék szünetig. A II. 
félidőben Lampart erősen támad. A 23. 
percben Tolvaj bombáját Kövesfalvl védi. 
A  Lampart fokozza az iramot. Az MVSC 
jó l védekezik.

Kitűnt: Kövesfalvl (a mezőny legjobb
ja), Bán, Ivankó, Kovács IX, illetve Er
dős, Szenes, Szomolányi, Lukács.

Postás—SzEAC 3:1 (1:0)
Szeged. Vezette: Dankó.

Postás: Kristóf — Solymosi, Takács _— 
Gombos, Gyarmati, Bokor — Ludvig. 
Székely. Knausz, Varga, Cservenka.

SzEAC: Dósai — Antal II, Tóth III 
d r — Tatai. Kolozsi. Molnár — Vicsai, 
Solt, Ttóh II dr. Lakat. Bajaczki.

A  Postás biztosan nyert. Mindhárom 
íróiját Knausz szerezte. A SzEAC gólját 
szabadrúgásból Tóth III lőtte. Jó: 
Knausz (a mezőny legjobbja), Gyarmati. 
Gombos. Ludvig, illetve Tatai, Kolozsi, 
Tóth II dr.

Pereces-M ÁVAG 6:4 (3.1)
Pereces. 800 néző. Vezette; Fedák._

PTK: Horváth — Bom ínyi, Vinnyei — 
Bokros. Halmos, Futó I — Futó II, 
Polc-z II. Jávor. Poicz I. Érsek.

MA VÁG: Ország — Varga, Fáczáro — 
Sefíelin, Kéri, Slminbaeh — Kürti, 
Opaía, Bozour, Töllösi, Nagy.

A  Pereces lendületes játékával bizto
san nyert. Góllövő: Futó II, Polez II, 
Jávor. Nagy. Érsek. Töllősi, Opata, Kéri 
411-eeboll. Érsek, Jávor.

Jó: Bokros, Halmos, Jávor Poicz I, 
írw -t, HL Ország, Kéri, Steiubaeh, 
©pala.

özdi MOVE— DVSO 1:0 (1:0) 
özd. Vezette: Újvári.

Kassai AC—Rákóczi SE 3:1 (2:0)
'Kassa. lö00  néző. V e z e tte : M ágori.

KAC:  Jávor — Tomkó, StempeV 
s -  Fickó, Lendvai, Takács — Tóth, 
Szilágyi, Napkó, Rákhely, Bodoni.

R á k ó cz i :  Duboveczki —. Szlifkár, 
Hlivják —  Drappos, Gyimesi, Bed- 
aaarik —  Leblank, Vitéz, Balázsházi, 
Simányi, Kaincz.

A  KAC végig fölényben játszott 
és biztosan nyert. Góllövö: Rák-
hely, Nepkó, szünet után Szilágyi 
és végül Vitéz. Jó: Rákhely, Nepkó, 
Tomkó, Stempel, Takács, ill. Vitéz, 
Bednarik.

DVAC—Egyetértés 4:i (í:l)

Szigetvár: CFC—surgói TK 7:0 <AM.
II . o. Vezette: Kolier. Góllövö; Gergely 
<#)» Törzsök <2), Geszti IS)*

1MB ISf. osztály
IÍTK—Nagymányok 2:0 (0:0). Gyömrőí- 

út. Vezette: Andódi. KTK: Zlatarics—
Pintér, Kapcsos—Ziegler, Kajdácsi, Fata 
—Nyerges, Schindler, Schubert, Reibl, 
Riesmayer. Nagymányok: Besenyei—
Baumgartner, Kákonyi—Kövesd:, Csordás, 
Leopoid—Sárközi, Kbizi, Pálfi. Orosz, 
Bontág. —• Szünet után a KTK biztosan 
győzött. Góllövö: Riesmayer és Schubert. 
Jó: Kajdácsi, Kapcsos. Fata, ill. Bese
nyei, Kákonyi és Orosz.

T örekvés I I— M a g y a r P am u t 
2 :0  (1 :0 )

Ú jp est. H orth y  M ild ós-ú t. V e z e t te :  
H orkai.

Magyar Pamut: Búrd — Dóra, Jakab
— Garamvölgyi, Balló, Híres — Kara- 
szelc, Varga, Dömök, Papp, Ilolpok. — 
Törekvés II : Kiss — Bregovics. Nagy — 
Hallos. Hűmmel, Horváth — Stift, Bu
jáit!. Dóri, Császár.

G óllövö : B u já k i és Császár. Jó :
K iss  és Császár, ill. B árd  és Balló.

N SC — B R S C  2.1 (1:0)
BBSC: Ruzicska — Brunner, Czumpft

— Szabó, Hochstein I, Hochstein II  —
Kr-ausz, Gaál, Hegyes, Karéi, Fekete. — 
NSC: Führer — Lami, Berkovics —
Leipnik, Smalász, Illés — Fenyvesi, 
Illanó, Wlasics, Simon, Jergler.

G ó llöv ö : J erg le r  és V larcsik , illetve 
Hochsteirt X. H eg y es  B R S C  eg y  
11-est k ap u fá n a k  lőtt. J ó : Büchler, 
B erk ov ics  és M alász, illetve H och 
stein  I. és H egyes.

GSE—Kiskunhalas 9:0 (2:0).
Budafoki-út. Vezette: Csaba.

ŐSE: Fürdős — Németh, Jezsó —
Bublik, Gecsei III, Mezei — Mészáros, 
Kosa, Csöpü, Gecsei I, Csurgó. — Kis- 
hunhalas: Brínkus — Vörös. Eichmann
— Szetnilc, Király, Virágh — Karkesz, 
Szobó. Vám. Zseni, Balogh.

Góllövö: Csöpü (4), Gecsei I., Csurgó, 
Kosa, Mészáros és Bublik. Jó: Fürdős, 
Jezsó, Mezei és Mészáros, illetve Balogh.

KTSE—Rákoskeresztúri TE 2:2 (0:0)
Kaposvár. 600 néző. Vezette: Füzér. 

KTSE: Boldog — Miklósi, György — 
Bicző, Harag, Simon — Kovács. Kordé, 
Nyári Kövér, Gábriel. — RTE: Szabó — 
Moharos, Paulovics — Pozsonyi, Mátrai
1., Blahó — Juhász .Sárközi, Pusztai, 
Mátrai II., Bocsánszki. — Az RTE egy 
11-est kihagyott. Góllövö: Biczó (11-es- 
ből) Nyári, ill. SárközJ. Moharos (11-es- 
ből)'. A*mezőny legjobbja: Szabó.

PeMTK—Gyöngyösi AK 4:0 (1:0). Er-
zsébet-u. 600 néző. Vezette: Sallai II.
PeM TK: Oravetz •— Csizmadia, Talán — 
Szépföldi, Manóid, Zimmermann — Hrotkő
11.. Balázsovics, Mészáros, örsi, IJitz. 

Gyöngyös: Egri — Varga, Bótka —
Somogyi, Bágyi, Juhász — Földi, Má
tyási I., Udvarhelyi, Szegedi, Kiss. 
Góllövö: Mészáros (2) és Hrotkó II. (2). 
Jó: Csizmadia. Szépföldi, Hrotkó II. és 
Mészáros, ill. Egri, Varga, Botka és Ju
hász.

Losonci A FC -P B C SE  3:2 (2:1) 
Zagyvapálfalva. Vezette: Csala.

LAFC- Varga — Zsorna. Harokó — 
Ráció. IC ostyái, Hegedűs — Pál, Kolcn- 
kás, Tóth. Egri, Kovács. — PB ŐSE: 
V cszovics&k — Bo/.Ó, Vas* — Mocaanyi, 
Cvc-rge, Kaszl — Jou, Martinovics, Hu
szár II, Huszár III, Barauyi.

A LAFC lelkesen (küzdött. Goliovo: 
Tóth Kovács, Kolenkás, illetve Joo, 
P.aranyi, Jó: Zsorna, Egri, illetve Kaszt, 
Baranyi.

SBTC II.—1IAL6KOCSI 3:0 (2:0).
Salgótarján. 1500 néző. Vezette: Takács 
SBTC: Szabó — Váradi, Kecskés —

Ruzsinszky, Maros, Bognár — Sshütz, 
Kohut, Pepsicski, Selmeczi, Borsányi. — 
Hálókocsi: Gazdag — Orosz, Zaperca — 
Falls. Magyar, Csik — Kolontár, Ori- 
schel, Békési Linzinger, Jeszenszki. — 
Végig gyenge játék. Góllövö: Pepsicski 
.21. Schiitz. Jó: Kecskés, Maros, Bognár, 
illetve Orosz, Magyar, Békési.

NyTVE— A k n asz la tin a  5:2 (2:1)
N y íreg yh á za . V e z e t t e :  Gorondi. 

N y T V E :  M á rfi —  F iié, N égyes ;
III . —  v. Jánosi, L ovász , S zilágy i -—  
P ető, Juhász, d r . K iss, Sallay, M es
ter.

A B T E :  T ily á k  -— G rigorás, K iss
—  B ozsuk, Iv á jsz u k , T am ás —  
M arkos, K o v á cs , R usznák, K örösi, 
Bezán.

E lénk iram ú, vá ltoza tos  m érkőzés. 
A  N yT V E  szép  já ték k a l győzött. 
G óllövő : K iss dr . (3 ) , P e tő  és Ju 
hász, ill. K ov á cs  (11 -esböl) és M a r
k os  (11 -esb ö l). J ő : N égyes i III., 
v. Jánosi, K iss dr. és  M ester, ill. 
G rigorás, K iss, M a rk os  és Rusznák.

Testvériség—KAC 2:2 (2:1)
Kecskemét. Vezette: Liliom. 

Testvériség: Sárpataki — Juhász,
Herde — Lenkefi, Forró, Jávor — Földi, 
Molnár, Blaskó Gyömbér, Horváth. — 
KAC: Izsó — Tormási, Borbély — Lisz- 
kal I., Kliment, Csermák — Korányi II., 
Karazsia, Liszkai II., Garasi, Harmat. — 
A tartalékos KAC könnyen nyerhetett is 
volna. Góllövő: Horváth, Blaskó, illetve 
Karazsia. Garasi. — Jó: Forró. Molnár, 
Blaskó, iil. Tormási, Kliment, Liszkai II.

Csabai AK—Szolnok II  2:6 (8:0) 
Szolnok. Vezette: Ksményvári. 

CSAK: Zahorán — Kíszely III, Hárító
— Kokavecz. Uhrin I, Mária — Simon, 
Ulirin II. Balázs, Bcrza, Déri. — Szol- 
Bök II : Keznák — Barna, Obholezer — 
Csabai. Nagy I I , . Pjdmaniezky — Varga. 
Búza. Sárkány ILI. Szatmári. Vezér. Az 
I. félidőben a széltől támogatva Szolnok 
van fölényben. Szünet után változik a 
helvzet. CsAK-fölény jön. Balázs lőtte 
min d a két gólt. Jó: Ulirin I, Simon, 
Uhrin II, ill. Barna, Nagy II, Varga.

FTC— Szeged TT 2 :- (1:1)
Szeged. Vezette: Galgóczi.

FTC:' Pálinkás dr. — Waldinger, Czigi
— Nagy II,, Velkey, Kalocsai II. — 
Thurzó, Füstös, Jakab, Horváth II., Or- 
tutay. — Szeged H . : Károlyi — Gyu
ris, Széli — Kovács IV., Rózsa. Kenye
res — Kiss V., Énekes, Bonyhádi, Ha
lasi v. Ármány.

A' pestiek csak kemény küzdelem után 
tudtak győzin. Gőllővő: Horváth II. és 
Jakab, illetve Gyuris (szabadrúgásból). 
Jó: Horváth H „  Jakab és Füstös, illetve 
Gyuris és v. Ármány, 
ydcmf emíw cm fw emfwy B

WMTK—Szentesi TE 3:1 
Szentes. 1880 néző. Vezette: Solti. 

WMTK: ®zek«*es Ki*« L ieh n er m

„KRISTÁLY
gyógyforrásból palaokozott 
á s v á n y v i z e t  i gyunk!

A SZEDI LUKÁCS
g y ó g y fü rd ő

téli uszodájának használa
tával megelőzi rliemnáját.

Havas, Bakos. Novak II  — Gazsó, 
Csurgó. Kiss II, Devecscri, Tetézi. — 
SzTE; Zsoldos — Kovács II, Ceglédi — 
Kürti, Palotás. Budai — Csányi, Kis- 
Szabó, Lenner, Lendvai, Mácsai II.

A kapu előtt __ határozottabb WMTK 
megérdemelt győzelmet aratott. Góllövő: 
Kiss I I  (3). ül. Máesai II. Jó: Bakos 
(a mezőny legjobbja), Kiss I  és II, ill. 
Kovács II. Palotás és Lendvai.

Dorog—Álba Régia 4:2 (3:1)
D orog , 1000 néző. V e z e t te :  

K ecsk em éti.
D A C : P a p p  —  P rohászka, Va- 

zson y i •—  C söbünyei, B ánsági, A n 
ta l —  L am bert, S z iffert, P flu ger , 
P ásztói, K lausz.

A R A K : M ák  —  H orgos, R a ffa y
II . -—  V égh , Bokán, Szekeres 
Jám bor, Szigl, F erenc, Á cs , Szabó.

A  D o ro g  változatlan , élónkiratnú 
m érkőzésen  b iztosan  g y őzött. G ó l
lö v ö : S z iffe r t  (2 ) ,  P flu g er , P ásztói, 
illetve Szabó, Szigl. J ő : P app, P r o 
hászka, A n ta l, K lausz, H letve R a ffa y
H , V égh , Szekeres, Jám bor.

UTE—Cs. MOVE 5:1 (4:8)
Csepel. Vezette: Matisz.

Cs. MOE: Oláh — Szamosi. Keszthelyi
— Sarkadi, Horváth I, Rákosi II  — 
Endrődi I, Gálfi, Körösi II, Hevesi, Er
délyi. — UTE: Aknavölgryi — Fóris, 
Fekete II  — Széphegyi, Magyar, Mein- 
gast — Németh, Somlai, Berzi, Horváth, 
Jobbágy.

Góllövő: Berzi (2). Somlai, Jobbágy és 
Sarkadi (öngól), illetve Er.drődi I. Jó : 
Aknavölgyi, Fekete II és Somlai., illetve 
Horváth. Rákosi II és Endrődi I.

Hungária—Csillaghegy 6:2 (0:©)
Kén-utca. Vezette: Földes. 

Hungária: Ujfalusi — Tóth, Sas vári
II — Bolezsál, Eigner, Sasvári I — 
Szabó, Gugyerás, Kosaras, Hernek, 
Nagy. — Csillaghegy: Gaál — Bíró,
Ágoston — Gyúrján I, Kondász II, Ku- 
dich — Gyurján III, Kondász I Mészár, 
Fröhlich, Boleska.

Góllövő: Nagy (3), Szabó f2) és Kosa
ras. illetve Fröhlich és Gyurián. Jó: 
Tóth. Szabó, Nagy és Eigner, illetve Bíró, 
Ágoston, Gondás II.

Szentlorinc—Tataliánya 2:1 (2:1)
Tatabánya. 1200 néző. Vezette: Szalay.

SzAC: Renge — Kovács II, Laki 
Vízteleki, Kovács I, Sukár — v. Kiss. 
Szabados, Deák. Haraszthy, Korom. TSC: 
Konecsni — Nagy, Róth — Szabó, Láng, 
Dolina — Hámori, Pallagh, Németh,
TftVácü fípr^plv

Félidőnként " váltakozó fölényben _ a 
vendégcsapat megérdemelten győzött. Gól
lövő: Deák, Nagy (öngól), illetve Németh. 
Jó: Renge, Kovács II, v. Kiás és Deák, 
illetve Szabó és Dolina.

í)SE—Pápai PSC 3:2 0 :1 )
Érsekújvár. 1000 néző. Vezette: Kulcsár.

ÉSE: Bahorecz — Jurik, Néder — Pó
lyák, Takács, Czeller — Szklenár, Csapó, 
Pintér, Szlávik, Decsi. — PPSC: Tóth — 
Horváth, Szakács — Ats, Tomenga, Dóm
ján — Osbóth. Bolla, Magyar:, odor,_ An- 
talfi. — Végig jóiramú, izgalmas mérkő
zés, Csapót ÉSE kiállították. Gőllővő: 
Szklenár (2) és Csapó, ill. Bolla és An
tali:. Jó: Néder, Takács és Szlávik, ill. 
Szakács. Ats és Tomenga.

Budakalász—Komárom 2:1 (1:8) 
Budakalász. Vezette: Molnár I. 

Budakalász: Fercncei — Csákány,
Hírt — Lencsés I, Spielmann H, Lrban
— Borsi, Lencsés IX, Amri. . /urm uhl, 
Spielmann I. •— Komárom: Saho — Ci
rok. Csizmadia — Ho’derik, Kányái, 
hotzky — Tóth II, Nehéz, Szabó, Tóth
I, Zamasztil. , __ .

Gól-lövő: Amri és Lenesé* II, Dletye
Lclioezki. Jó: Amri. Ferencen Lencsés 
II. illetve Sáho Kányái.
H V S E — III. k ér. Á rp ád  SE  1 :0  (0 :0 )

Hatvan. Vezette: Szlavkovszky. 
HVSE: Paál — Robotka, Csányi — v. 

Barna, Bognár. Váradi — Cserényi, Vin
cié, Tótb. Varga, Vas. __

111. kér.: Berthold — Pmkasz, Bern- 
valier — Straub, Sztrapek, Börzsei I — 
Andaházi, Vértes, Tavasz, Bórzsei II, 
Hegedűs.

A II. félidei játéka alapján a HVSE 
megérdemelten győzött. Góllovo. Tóth. 
Jó: Paál. v. Barna, Bognár, illetve Sztra
pek és Tavasz.

D iM Á V A G — M O V E  E g r i S E  5:1  
(3 :1 )

Diósgyőr. V ezette: Palkó. 
D iM A V Á G  II .:  H ubai —  Solt, 

K ová cs  —  Som osi, P a lotás, K eszt
helyi —  K alota i, R éhn, Burza, L ip 
tai, í j já s z . M S E : H idasi —  Z ag yva !, 
K orcsm áros  —  M oln ár H-, H egyi, 
Juhász —  M olnár I., S ztojka , V e r 
m es dr., K iss, N a gy .

A  D iM Á V A G  m egérdem elten  g y ő 
zött. G óllövö : R éhn  (2 ) ,  K a lo ta i (2 ) ,  
I jjá sz , i-11. H egyi. J ó : S om osi, K eszt
helyi, k a lota i, ill. H idasi, Z ag yvá i, 
H egyi.
Pécsi VSK—Bajai TTSE (2:1)

-< ♦ > -
Vác: Váeá Reménység—Alagt SC 2:1

(2:0). I. o. Veaette: Marothy. Góllövö:
Símák, eJrocs. ill. iSzakéll. -  Dorogi AC 
II—V. Reménység II  1:0 0:0). I- b. o. 
Vezette: Deák. Góllövö: Csongor. 
ÜSZAS

A WMTK vízilabda eaapat vasárnap
Tatabányán szerepelt a TSC ellen. Ered
mény: 6:4 (2:3) a WMTK javára. Vezette 
Varga. Góldobó: Zólyomi (5) és Baljai, 
iU, Kegerfi M. jt»). éa A sSíM  K .

Budapesti kerület
BSzKRT II.—SAC 0:0 Sport-U. Vezette: 

Skultéti. Változatos mérkőzés, gólkép
telen csatársorok.

KEC—ETC 3:1 (1:1). Erzsébet-U. Ve
zette: Horváth dr. Az első félidőben az 
ETC, szünet után a KFC volt jobb. Gól
lövö: Kraics, Simon és Görög, ill. Ge
lencsér. „  , „ , .

jh-,SC—T ipográlift 3:1 (2:0). Budafoki- 
út. Vezette: Latorcai. Egyenrangú ellen
felek küzdelme. Góllövő: Szabó (3, kettőt 
11-esböl). ill. Kalocsai.

P. Juta—Gázgyár 3:2 (2:2). Vágqhíd-u. 
Vezette: Borsos. Szeremeeés győzelem.
Góllövő: Kasza (2) és Borbély II. ill.
Fűzi és Sa-rlai. ,

DAC—PSC 3:3 (1:1). öv-u. Veaette: 
Molnár. A  HAC inkább, megerdenielte 
volna a ífvőiZ'Cln3el'. Goliovo: Klem b»,
kettőt 31-esiből), ill. Kolelá-cs I, Ko-leticts
n RAFC-BFC 6:0 <3:0>. Rákosszent
mihály. Vezette: Csepreglii. Könnyű győ
zelem. Góllövő: Pomázi (2), Dobrovies, 
Horváth, Dipak és Latmann (öngól).

M. Előre—VllAK  4:2 (2:0). Tatai-ut 
Vezette: Semlyén. Igazságos eredmény 
Góllövö: Kajfner (3) és Keresztes, ill 
Komáromi (2). ,

F ő v .  T K ü r—M. T u ru l  2:2 (0:0). Váci 
út. Vezette: Halász. Erősiramú mérkő
zés. Goliovo* Bolhás es Juhász, ill- 
Balta (2). , T,

KTC—BEAC 3:1 (2:1). Cegledi-ut. Ve 
zette: Papp. Erősiramú mérkőzés. Gól- 
lövő: Csonka (2). és Palovecz, ill. Demns.

BMTE—FSE d r !  (2:2). Budafok. Ve 
zette: Horváth. Fölényes győzelem. Gól 
lövő: Magvari IU  (11-esböl, Koprád 
Daudaró és Kékesi, ill- Smolko és Bók
— Ü SE-KSC 1:1 <i:o). Tárna-u Ve
zette: Endrődi. Egyenlő evők küzdelme 
Góllövő: Szolga, ill. Gere. — M A íC -
M a g u a r  P o s z t ó  3:1 (2:1). Bertalan-u. \o 
zette: Balázs. Nagyiraniu mérkőzés
igazságos eredmény. Góllovo: R a iich (-J  
és Matisz. ill. Tcrcnyi. —. MÁV AG  i i — 
KSSE 2:1 (2:0). Kőbányai-ut. vezette: 
Dobronaí. A  MÁVAG csatárai a kapu 
előtt szerencsésebbek voltak. Golio\o. 
Konta )2), ill. Gábrik. .

UMSE—B T K  2:2 (t :0) .  Pozsonyi-ut. \ e 
zette: Mátrai. Erősiramú mérkőzés. Gól- 
lövő: Szilágyi (2), ill. Gáboi: es Schiachta.
— SzRTC—KAC d:2 <0:l). Itendessy
telep. "Vezette: Istenes. Az SzKiC zl 
félidőbeli lelkes játékával megérdemel
ten győzött. Góllövő: Cégmányi (3) es
Meleg, ill. Tóth (2).

II . osztály
Ganz II.—PATE 3:2 (1:1). Hungária- 

út Vezette: Dobos. Góllövő: Buda: (2) 
és Felkai, ill. Posztl II. és Kozanek.

Függetlenség—Postás 6:4 (3:2). Ceg
léd i-út. Vezette: Fehér: Góllövö: Hor
váth (2), Országh, Tóth és Windisch, jll. 
Kubik (2), Szendrödi és Havai.

Nagytétény—Cs. MOVE 4:2 (1:2). Csé
pel. Vezette: Verebély. Góllövő: Szép (2), 
Kun és Stekköle, ill. Kardos (2). _

B. Magyarság—Juta 2:2 (1:0). Tatai-ut. 
Vezette: Erdélyi. Góllövő: Kovács és
Terftál ill. Németh és Zimmer.

Magyar Pamut—VÁC 1:0 (0:0). Újpest. 
Horthy Miklós-út. Vezette: Bertók. Gól
lövö: Nagy.

KEAC—Spárta 3:2 (0:2). Gyömröi-ut. 
Vezette: Barabás. Gőllővő: Wéber (2) és 
Mézes ill. Bocsiul és Sitris-zborgeir.

WoSC—ZAC 12:0 (6:0). öv-ltca. Ve
zette: Földvári. Góllövö: Bányai (4),
Reiner (3), Polgár (2), Jány, Nagy cs 
Petrovics. _Testvériség II.—Klstcxt 2:0 (8:0). Ta- 
tai-út. Vezette: Komáromi. Góllövö: Csi- 
szár (3)

Gamma SZSE—S*. Jrve.ntus 9:0 (3:0).
Bánát-u. Vezette: Fraknói. Góllövő: Tur
néi- (5) és oMlnár (4).

GSK II.—Iíelenvölgy 3:0 (1:0). Bogyó
utca. Vezette: Belányi. Góllövö: Klein (3).

OTE—S3 FC 0:0. Fehérvári-út. Vezette: 
Pusztai. .

KAOE—1ISC 6:2 (3:1). Nagyszomhat-u. 
Vezette: Balassa. Góllövö: Jladay (4),
Liplák és Korák. ill. Schlles és Zemmel.

TLK—UTSE t : t  (:i:o). Népsziget. Ve
zette: 'fíárosi. Góllvöő: Sehiuidt II (2),
Misics és Udvaros. Hl. Filó (11-esböl).

VI. kér. SC—PMTK 9:2 (7:1). UEAK- 
pálya. Vezette: Istvánfi. Góllövö: Bá- 
nóczi (2), Kornél (2), Prisanov (2), Nagy, 
Weinglas és Lukács, iH. Fábinger és 
Furulyás.

LoSC—BIK 2:2 (1:1). Albertfalva.
Vezette: Hernádi. Góllövő: Barták és 
Klein, illetve Hidasi II. és Hábermann.

TSC—Compakton 3:0 (3:0). Béke-u.
Vezette: Kácsor. Góllövö: Nagy (3), Kal- 
kusz (3, egyet 11-esböl). Pangrácio és 
Németh.

KMTE—K a l a p o s  6:0. Állami telep. Ve
zette: Dezső.

III . osztály
Vasas II—PTSC II  2:0 (1:0), BVSC— 

BRSC 5:1 (2:1). ZSE—BLK 3:2 (0:8).
KAFC—Siketek 6:2 (3:0). BAC—P.
Remény 2:1 (1:0). A  III. kér. Árpád SE— 
Hálókocsi mérkőzés elmaradt.

V ízm ű v ek —U rán ia  3:1 (3: 1).
RESC—M. Textil 11:0 (7:0). — Szondi— 

HEAC 2:1 (0:1).
Vámmentes—SzTE 1:1 (1:6).

TARTALÉKBAJNOKSAG
I. osztály

KSC-M ÁVAG  3:1 (8:1). — WSC—
WMTK 2:1 (1:8). — OTE—FSC 6:9 (3:1).
— VI. kér. SC—Föv. TKör 8:4 (3:1). -
HAC—WoSC 4-1 (8:1). — BTK—I'MSE 
6:2 (3:1) — MAFC—Magyar Posztó 8:2
(1:1). — Gázgyár-Cs. MOVE 3:2 (2:2).

SzRTC—Kistext 1:1 (1:1). — K S S E -
KMTE 3:0 (U0). -  BMTE—GSE 11 i : t  
(3:0).

II. osztály
Törekvés—RTK 5:2 (1:1). — B A C -

Szondl 4:2 (1:1). -  W SC-KTSF, 8:4
(4:1). -  ETC—Kalaoo* 3:8 (2:8). -
RESC-Fodrász 7:8 (3:8). — RÁC—TSC 
5:4 (2:3). — Gamma SzSE-Tipográfia
11:8 (4:8). — HEAC—NJTC 5:8 (2:6). — 
A PeMTK—M. Túrni mérkőzés elmaradt.
— UTSE—TI.K 5:1. A  TLK a  II. félidő
ben nem állt ki. . -  .  .A KEAC—Spárta mérkőzés elmaradt.

A V. Juta—FSE mérkőzés elmaradt.
MFTR—B. Magyarság 3-*2 (2:0).

III . mutálj
Spárta-OSOS 7.-2 (2:2). -  W M TK _

KAOE 2:1 (0:8). — KTC—Siketek 4:6
(2:0). — Ganz—Kelenvölgy 7:4 (3:3). —
A PATE—BTC mérkőzés elmaradt.

MOYE-bojnokság
I . osztály

V III. kor. SE-ESzSE 7:1 (2:1). Rákos- 
fflilvta. ViYAefcto: Sa.n-uor. Álmos, uno-i-
miaa jábök. Aa ceak kilenc ero-
herrol játszott. GoMövő: Kiss (4)* Gáz
(2) és Bodmár. illetve Hodnl.

F . Rákóczi—Szent János SE l : t  
Hévial-úfc. Vehette: Hegyi. Áimoe mór- 
kőcsés volt. Góllövő: Visiki.

RÁC—-Elektromos II. 3:2 <1:2). Rákos
palota. Vezette: endes. Megérdemelt győ
zelem. Góllövő: Szabó, Szebenyi és
Pisch, illetve Lovas és Stibinger.

FTSE—KfcsTE 4:1 <•;). Soroksáfri-út.
Vewtte: Pinfüé*r. A  tíz «mberrel j é á t a ó

Metzbauer (2). Szabó és Léhnert, ill. 
Iváuesi. — BTSE—ETSC 4:1 (2:1). Kva^ 
say-út. Vezette: Mart-on. Az ETSC osak 
tíz játékossal játszott. Góllövő: Benko- 
vics (3), és  Tauez, il>l. Neteráczky.

Vidéki eredmények
Szeged: Móraváros—SzEAC H. 4:1

(0:1). 1. o. Vezette: Barna. Az I. félidő 
32. percében Bodánfi, az egyetemisták 
kapusa megsérült és végleg kiállt. Gól- 
lövő: Sánta I. (2, egyet 11-esből), Szol
noki, Bokor (11-esből), ill. Péter.

Rákos: HVSE—Dunaliaraazti TSE 1:0 
(1:0). I. B) o. Vezette: Hamar. Góilövő: 
Virág.

Békéscsaba: B. MÁV—B. Rokka 2:0
(0:0). I. o. Vezette: Énekes. A  MÁV 
végig nagy fölényben játszott. Góllövő: 
Sós és Szeiffert (llesből).

Sátoraljaújhely: MÁV SAC—ózdi VTK
II. 1:1 (0:0). I. o. Vezette: Schramkó.
Góllövő: Csabai .ill. Papp.

Mór: A jkai.L E —MBE 3:2 (3:2). II. O. 
Vezette: Takács. Góllövö: Kropacsek,
Varga, Békefi, illetve Arany, Grosszeibl.

Balassagyarmat: MOVE BTSE—Mátra- 
nováki TE 4:1 (1:0). III. o. Vezette:
Szentgyörgyi. A BTSE Hustyava (2), 
Molnár és Sehuchmann góljaival győzött, 

Nagymányok: Pécsi BTC II—NSE II 
6:2 (3:1). II. o. Vezette: Hiiszka. Gól
lövő: Jjcibán (2), Tadics (2), Garami,
Benczenleitner, ill. Ferenc, Gradvohl.

Székesfehérvár: Várpalotai Unió—MÁV 
Előre 1:1 (0:0). I. o. Vezette; v. Lovák. 
Góllövő: Csonka, illetve Szabó (11-esből), 
Fiiért és Borbélyt, ill. Farkast kiállí
tó ttá'k.

Kolozsvár; A KMSC lemondta a K. 
MÁV elleni selejtező mérkőzését. He
lyette barátságos mérkőzést játszottak, 
amelyet a K. MÁV 4:1 (1:0) arányban 
megnyert. Góllövö: Borbély (2), Schaff 
(2), illetve Székely (llesből).

Szatmárnémeti: Nagybányái Pliörflx—
Barkochba 1:0 (0:0). Bajnoki. Vezette: 
Barta. Góllövő: Kert.

Sopr^t S S G y ő r i  •-> C 3:0 (1:0). I.
0. Vezette: Váraljai. Góllövö: Bodza (2), 
Zwaller. — Kapuvári SE—SFAC II  5:2 
(2:1). II. o. Vezette: Periinger. Gól- 
lövő: Gilicz (3), Köhig, Jagodics, illetve 
Baldauf, Domnanovics.

Nyíregyháza: NyKTSE ifj.—Hunyadi
FC ifj 5:1 (1:1) — NyTVE ifi.—Bujtos 
FC ifj. 14:1 (5:1). "

Fűzfő: Komáromi AC—FÁK 5:0 (2:0}.
1. o. Vezette: Tolnai. Góllövő: Pintér
(2) , Risótzky (2) és  Etlinger. — FÁK 
II—Péti KSE 3:1 (1:0). Bar. Vezette: 
Vallai.

Magyaróvár: H . kér. SC—Hubertus II. 
5:2 (1:2). II. o. Vezette: Tokaj. . Gól
lövö: Vineler (3) és Simon (2), illetve" 
Fekete és Dobos. — ICüSB—Koe.SC 12:2 
(5:1). II. o. Vezette: Weídler. GOIlövő: 
Fazekas (5), Preszeller (4) és Aninger
(3) , illetve Fekete (2). — KüSE ifj.— 
Károlyligeti Haladás ifj. 4:2 (2:2). Ser- 
legmérkőzés.

Miskolc: MVSC II—MMTE 0:0. I . ' o.
Vezette: Mikula. Jó védelmek, gyenge 
csatársorok. — MVSC—DiMÁVAG 4:1 
(1:0). Ifj. bajn.

Törökszentmiklös: Tokod II—TFC 3:2 
(0:1). I. o. ezett.e: Járdán. Nagy küz
delem. Góllövö: Körösi, Kellner, Péntek, 
illetve Csór (2).

Somogy: SBKE—PEAC II  5:0 (2:0).
II. o. Vezette: Láng. Góllövö: Vajda (2), 
Neiser, Vollák, Kuruc 

Salgótarján: SSE ifi—SBTC ifi 5:3
(0 : 2).

Eger: Alberttelepi MAVAG—ETK 3:1
(1:1). I. o. Vezette: Szentiványi. Góllövö"
Ungvári (2), Tasfcő, illetve Mar (teástól
— Borsodnádasdi LASE—ETK II 1:1
(0:0). II. o. Vezette: Sípos. Góllövő:
Biró, Hletve Nagy.

Tatabánya: TSC Ifj.—Komáromi AC ifj. 
4:2 (0:2).

t í l lő : Ü D SK — R á k osk eresztú ri T E
II  2 :1  (0 :1 ) .  I . B )  o . V ezette : K a -
sinszky. G ó llöv ö : D obos, B ognár,
ill. G yurcsánszky.

Nagyvárad: NAC—Újvidéki AC 4:0
(2:0). Barátságos. Vezette: Máthé. A
hazai csapat szép játék után biztosan 
győzött. Góllövö: Bodola (2), Spielmann, 
Kovács II. Kitűnt: Záborszky, Demény, 
Kovács II, Spielmann, Bodola, Hletve 
Parádi, Rulimann. Szluha, Szántó.

Diósgyőr: DiMAVAG III—PTK II  3:1 
(0:1). I. o. Vezette: Bakos. Góllövö:
Vass, Pribeiszki, Vojtila, Hletve Jarvel.

Szem es: Szerencs—HLE 3:3 (2:2). I. o. 
bajnoki, ezette: Kárpát. Góllövö: Pusz
tai Lutter, Kéner. illetve Savasi (2), 
Sabo.

Pápa: Kinizsi—Hajmáskéri SE 2:9 (2:0).
I. o. Vezéte: Raffay. Góllövő: Somlai és 
Tarr. — Tanítóképző—Ref. koll. 3:1 (1 :0). 
Serlegmérk. Vezette: Mikóozi.

Tapolca: Repülők—Keszthelyi kát. le
gényegylet 2:2 (2:0). Bar. Vezette:
Schell. Góllövö: Kardos (2). ill. Illés (2).

Gödöllő: Rákoscsabai TK—GIK 3:0
(3:0). I. o. Vezette: Hajdú. Az RTK nagy 
fölényben játszott. Góllövő: Szilágyi,
Havai és Szabó II. — GIK II—RTK Lt 
3:1 (2:1).

Szeged: Kiskunfélegyházi TK—Szeged
III 5:3 (3:2). I. o. Vezette: Gyarmathy-
— Kisteleki TE—Szöged IV 6:2 (2:0)-
II. o. Vezette: v. Páídi. — SzIE—Do
rozsmai FC 4:2 (2:01.

Ercsi: Eötvös—Érdi PLE 4:2 (3-2). I . .o 
Vezette: Kollár. Góllövö: Szabados, Kell- 
ner, Szecsődi, Győrffy, ill. Kleiner, Szá
lai.
— S ^ ^ t h e l y :  Hubertus—Haladás II.
5:0 (2:0). I. o. Vezette: Koppányi. Meg- 
érdemelt győzelem. Góllövö: Zsolnai <2), 
Erdős II., Lichtsidl, Pisák.

_Vecses: VSC—Esztergomi MOVE 4:1
I;« ° "  Vezette: Lázár. Gőllővő:

Fekete (3). Dein. ill. Koppányi. VSC II.— 
Ecseri MOVE 21:1 (7:0). Barátságos.

Magyarkanizsa: Újszeged! TC—Magyar
kanizsai SC 7:2 (4:2). Barátságos. Ve
zette: Kiss. Szép játék. Góllövö: Tóth II. 
(3). Tóth I. (3), Sebestyén jll. Szabó és 
Kontra.

Debrecen: DDSE—Balmazújváros! SC
6:2 (2:2). II. o. Vezette: Körösi. Gól
lövő: Tóth (2), Kerekes és Kass, Hl. 
Gaál (2).

Ungvár: Rnsj—UAC 3:2 (0:2). Baráts. 
1200 néző. Vezette: Farkas. Góllövő:
Krajnyák (2) és Csancsinov, illetve 
Kriszt (2) és Gartner.

Simontornyu: Kaposvári RÁC—SBTC
4:2 (2:2), I. o. Vezette: Vogel. Erős 
iram. megérdemelt győzelem. Góllövő: 
Avar (3), Györffy. ill. Serényi. Kálmán- 

Győr: DAC—TSC II. 3:1 (1 :0(. I. o. 
Vezette: Krausz. A TSÖ tartalékosán állt 
ki. Tóth (DAC) kihagyott egy 11-est. 
Góllövő: Tóth (2), Winkler. ill. Stum- 
mer. Jó: Sághegyi, Horváth, Tóth, iU. 
Libnik, Berki.

Vágselye: VSC—Érsekújvárt" SE II. l* :í
(6:1). II. o. Góllövő: Papp (5), Guzik (2)« 
Gál, JHlavany, Hanausz, ju . Czeller. 
K E R É K P Á R

A  M ÜNCHENBEN  
szombat, vasárnap lezajlott „ö t  
nemzet kerékpáros országúti és 
pályaversenyének végeredménye: 
Németország 14 pont. 2. Olaszor
szá g  12 p. 3. Svájc 9 p. 4. Magyar- 
ország $ p. 5. Szlovákia, 0  p,
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Árjegyzék ingyen

K é t ü l é s e s  b a j n o k
M a j e z y - K i r á l y

M o to rv e s s e té s e s  b a j n o k  N a g y  B é la
A* állandóan csővel fenyegető idő el

lenére közel 4000 ember állta körül teg
nap délután a Millenáris lelátókaréját, 
hogy tanúja legyen Budapest bajnoki 
kerékpáros versenysorozatának befejező 
futamára.

A kétüléses bajnokság mezőnye nélkü
lözte a tavalyi nagy ágyukat és igy 
egyenlő erők küzdelmében volt részünk 
libben a csatában liajczy Királlyal tár 
Bulva, a repülő bajnoki cím mellé kive- 
rekedte magának a kétüléses bajnoksá
got is.

A  bukósisakos bajnokság érdekes har 
eot hozott. Az esélyleső Szekeres viha
ros formájában mutatkozott be ismét és 
a hősiesen küzdő Nagy Béla három ke
mény támadását visszautasítva, már győz
tesnek látszott, amikor az utolsó körben 
Nagy rajtaütésszerű bravúros betörésé
vel -mégis megnyerte a már elvesztettnek 
hitt csatát.

A vasárnap délutáni kerékpáros pálya- 
Verseny eredményei:

Akadályverseny. 2IM10 m : 1. Kozák
KSz KK, 2. Török MPSE, 3. Pálinkás 
KSzKK, 4. Nagy BSzKRT. Kozák nagy 
fölénnyel veszi a fordulókat és végül lü 
géphosszal győz.

Kezdők versenye. 840 m. Nagy döntő* 
1. Varga MPSE 14 mp, 2. Barzics FTC. 
3. Ebergényi WMTK, 4. Újvári (Test
vériség). Géphosszal nyerve. félgép- 
hoővszal harmadik. Kis döntő: 1. Ladányi 
MKSz 14.2. 2. Rácz WMTK, 3. Erényi 
SzKK, 4. Lakatos (Törekvés). Ladányi 
nyomott helyzetből kitörve remek hajrá 
után fölényesen győz.

Budapest 50 km motorvezetéses ba j
noka: Nagy Béla (Törekvés, vezetője:

Mazák) 39:08 2. Pataki Vil. K K  (Gatsa), 
S. Kárász PÖE (Bartos). — Szekeres és 
Zselenszka feladta. — Szekeres, Pataki, 
Zselenszka, Nagy, Kárász sorrendben 
rajtol a mezőny. Kemény mezőnyharc 
után a 12. körben Nagy Szekeres mögé 
nyomul, Pataki a harmadik helyre csú
szik és Zselenszka géphibafolytán kiesik 
a küzdelemből. A 29. körben Nagy roha
mot vezet Szekeres ellen, de a pompásan 
feljavult ,,Szekér*4 leszakítja a görgőről 
Nagyot, aki kénytelen Patakit is maga 
elé engedni. Később Nagy újabb roha
mot intés az él ellen, de Szekeres ez
úttal is visszaveri ellenfelét. Most Pataki 
ostromol, de „Szekér" ezt a támadást is 
leszereli. Kilenc körrel a befejezés előtt 
Nagy negyedik rohamát vezeti Szekeres 
ellen, aki ezúttal nem tud ellenállni 
Nagy . viharos hajrájának és feladja a 
küzdelmet.

Budapest kétüléses bajnoksága: 1.
Rajözy—Király WMTK 12.3. 2. Morvay— 
Csuzdi FTŐ, 3. Eckert.—Gyurkoyits 
WMTK. Az esélyesek nélkül' rajtra álló 
bajnoki mezőny kemény küzdelmet vív az 
elsőségért. Azélről kitörő Rajczi—Király 
legénység 600 méteres hajrát nyit, az 
FTC kétüléses W-be kerül, az Eckert— 
Gyurkovits pár ellentámadásba csap. A 
Rajczy—Király pár azonban még fokozni 
is tud és a célban közel másfél géphosz- 
szal biztosan győz.

Budapest 25 km-e» pontbajnoka: Karalti 
BSzKRT 27 p., 2. Éles FTC 25 p, 3.
Németh Törekvés 22 p., Papp IX. Törek
vés 14 p., 5. Kovács BSzKRT 9 p. Karaki 
a véghajrában biztosította bajnoki címét. 
A z , öt évi szünet után ezúttal elsőízben 
rajthözálló Németh igen jó versenyt 
futott.

MOTOR
A CSEPEL ÉLGÁRDA TÁVOLLÉTIBEN 
VÁGAI NAGY FÖLÉNNYEL NYERTE 
A  MILLENÁRIS PÁLYÁN RENDEZETT 

KISMOTOR VERSENYT
A vasárnapra beharangozott nagysza

bású Csepel—Mátra találkozó Ígéret ma
radt csupán.' A  múltbeli székesfehérvári 
ven'er,yen győzelmet aratott Vigh, vala
mint társa Gujdár és Petró, a Csepel 
él hármas nem állt rajthoz. Vágni így 
komoly ellenfeleik nélkül minden meg
erőltetést mellőzve nyerte a torna mind
két futamát.

Az első futamot 5 kilométeres távon 
rendezték. Petrányi tört az élre, dté Vágai 
rohamának nem tudott ellenállni. 1. 
Vágai (Mátra) 4:10, 2. Lovász ((Lepel), 
5. Petrányi, 4. Raisz.

A  második futam távja 10 kdömé tér, 
azaz 24 kör volt. Ismét Petrányi vállal
kozott a vezetésroj Vágai motorja nyil
ván gyortyahibából kifolyólag kihagyó- 
gatott ‘ s ez közel egy kőrös hátrányba 
juttatta a kismotoros nagy díj győztesét. 
A  6. körben Vágai erősített, a 8-ban 
előzte Lovászt és Petrányi üldözésére 
sietett, Á- Jt), körben &jkerült ipegköZöLh 
téri io, majd a pálya -emelt fordul ójáank 
„falára mászva" olyan lendületre tett 
«*ert, hogy az előzés sí mán si került. 1. 
Vágtái (Mátra) 8:10, 2, Petrányi (Csepel), 
3. Keisz (Csepel), L-ovász motorúiba miatt 
feladta. ___j_____

ruhák egyedüli
t i  •-»"«?»'"» “  készt tója
Sz m ú  AD0RJAN, Nagymező-u. *9 .

GYEPLABDA
SZERENCS*) VÉL GYŐZÖTT A BISTE 

ÉS AZ MHC IS
A vasárnapi bajnoki fordulón írem 

akadt meglepetés. A bajnokcsapat meg
őrizte ötéves veretlenségét — de csak 
szerencsével. Az MHC váratlanul gyengén 
játszott. A MAC és az FTC biztosan 
győzött lelkes ellenfele ellen. Részletes 
eredmények:

BBTE—AHC 2:1 (0:1). Pasaréti-út.
Vezette: láoser. BBTE: Székely — Dengl, 
Papp — Liszka. Bikár dr, Fenessy —

Crémanl R o s é ^ # ^

Transyívania 
Batthyány Brut

JVács, Miklós S., Turcsányi, Háray, 
irkes. AHC: Krémer — Somorlai dr, 
fka I — Merty-án, Konoróth dr. Vészi 

Lukács, Burián, Dalloa, Pelöházl. 
’ausz. A nagy érdeklődéssel várt mér- 
zéa erős küzdelmet, kemény össze- 
rpásokat és gyenge játékot hozott.

félidő 12. percében Mestydn meg- 
rttl és végleg: kiáll. A 15. percben
fka X kisszcfeletböl szerzi meg áss 
íO-i.ak a vezetést. Szünet után a BBTE 
Ssen rákapcsol és a 26. percben Háray 
egyenlít, majd négy perc múlva Tur- 
inyi bevágja a győztes golt. A mérkő- 
3 nagy részében tíz játékossal játszó 
natúr egyenrangú ellenfele volt a 
jnokrsapBtnak és legalább egy pontot 
ssérdemelt volna. Jó: Bikár dr. Dengl 

Kovács, illetve Lifka I, Konoróth dr 
Vészi

HJIC—PhlISE 2:0 (0:0). Pasarétiéit,
aette: Dalim*. A befejezés előtt ot perc- 
1 még 0:0 volt az eredmény! A PhHSE 
kese.n és szívósan védekezett. G.óllovo: 
ieskai (2). Jó: Bácskai és Margó dr, 
etve Vanesó, Saáry és Moser. . 
MAC—Szlic 2:0 (1:0). Margitsziget,
aette: Nobel. Az SzHC csak kilenc 
tikossal állt ki. GóllBvö: LudwlB (2). 
■: Ludwig éfi Battlay, illetve Szili dr és 
arda. , .
FTC—T,KE 3:1 (2:1).*  Margitsziget,
szelte; Ive és Molnár. Izgalmas, kémény 
érközés. Góllüvö: Dombóvári (3).
Otve Endrődi. Jó: Pálfalvi, Gergely dr 
Sennyei, illetve Ott, Efcdrei és Csák dr.

K É Z IL A B D A
A KÉZILABDABAJNOKSAG 

VASÁRNAPI EKEBMÉNYEI
I. osztályú férfi:

MAFC—MTE 8:3 (4:2) Hajdu-utea.
Vezette: Bobrovszky. Góldobó: Eszéki
(7), Nagy I., illetve Drégely (2), Rózsa
(2) , Bánkút!.

Elektromos—VÁC 9:8 (2:6). Fozsonyi- 
út. Vezette: Iiurucz. Góldobó: Koppány
(3) , Rákosi (2), Fodor (2), Cséíai (2),

F U T B A L L
A T L É T IK A

T E N I S Z
és az ö sszes s p o r t c i k k e k

L o p o s  S p o rt
Budapest, !V., Václ>u. 27*29
Tornaszerek lálszótérfalszerelés

ill. Salgó (7; valamennyi szabaddobás
ból), Seres.

UTE—WMTK 12:5 (6:1). Csepel. Sta
dion. Vezette: Pusztai. Góldobó: Rusz 
(4), Kővári (3), Szommer (2), Calgóczi 
(2), Klein, ill. Hajas (2, Eke (2), Kevi.

RLE A ll.—BSzKRT 18:11 (8:4). Aréna- 
ú.t. Vezette: Berecz. Góldobó: Demcsák 
(6), Erdődi (4), Gömöri (3), Papp (3), 
Oláh, Gecse, illetve Jávor (5), Kutas (3), 
Görcs (2), Kovács.

II. ősit. férfi:
A PLE—Lampart mérkőzés elmaradt, 

mert a Lampart nem jelent meg.
WMTK—UTE 8:8 (5:4). Csepel. Vehette: 

Bognár. Góldobó: Sinor (3), Csiai (2), 
Nagy, Régner, Tériét, ill. Benda (3), 
Búit (2), Czirákl, Németh, Hidas.

Az Elektromos—VÁC mérkőzés elma
radt, mert a VÁC csapata C 3 a k  7 ember
rel jelent meg.

Szövetségi díj:
Az MTE—MAFC -mérkőzés elmaradt, 

mert a MA-FC csak fi ét emberrel jelent 
meg.

BLF, VII.—BSzKRT 20:£ (8:3). Aréna- 
űt. Vezette: Nagy Lajos. Góldobó:
Matykó (10), ICárnik (4), Harsányi (3) 
Czéh (2), Nagy, illetve Babik (2), Né
niéül, Herbert, Krivánszky,

Barátságos mérkőzés:
MAFC I I I —BLE XIV. 8:1 (4:1). Ber- 

talan-utca. Vezette: Szunyogh. Góldobó: 
Szórády (3), Szép (2), Kátay (2), Tur
csányi .illetve Szórád.

K i t ű n ő
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P A R I S  e SFÖT Ó szakiiülöi 

a Párisi Nagy Aruház épöleiében

III. oszt. női:
Ko. Kispest—MFeSK 7:0 (2:0). Oubs- 

csi-út. Vehette: Pintér. Góldobó. Sziklai 
(5). Puskás. Höke.

Ke. IX .—Ko. Habs. 4:1 (2—1). Kén
utca. Vezette: Dobronai. Góldobó; Jozsa 
(2), Riedelné, Szőllősy, ill. Tóth.

IV. oszt. női:
Ko. Pesterzsébet—iEMERGÉ 3:0 (2:0). 

Pesterzsébet, HÉV-pálya. Vezette: Garai. 
Góldobó: Tóth (2), Kapuy.

LABDARÚGÁS

M e l l  m f l s o r
Csütörtök —  Űrnapja

Szolnok: Szolnok—Kispest, raeg-
Ismétlendö Magyar Kupa közép
döntő mérkőzés.

NB III bajnoki mérkőzések: Kecs
keméti AC— Szentesi TE, Kapos
vári TSE— Pécsi VSK, Magyar 
Pamut— Nagymányoki SE, BRSC— 
Kiskunhalasi AC.

Ezenkívül barátságos mérkőzé
sek.

Szombat
Latorca-utca: Elektromos—WMFC, 

bajnoki mérkőzés este, villanyfény
ben.

Vasárnap
BEAC-pálya: Gamma.—BSzKRT).
Újpest: Újpest—SalBTC.
Kispest: Kispest—Haladás.
Szeged: Szeged—Ferencváros.
Diósgyőr: DiMÁVAG—Törekvés.
Tokod: Tokod— Szolnok.
Selejtező az NB I-be jutásért: 

Marosvásárhelyi SE—Kolozsvári AC, 
Nagybányai SE— Textil.

NB II; Zugló— SFAC, Pénzügy— 
DVAC, Postás— Vasas, BLK— 
SzEAC, SzFC— SzVSE, SVSE— D. 
Magyarság, DVSC—Rusj, SSE—Pe
reces, Lampart— BVSC, KAC—  
MVSC, MOVE T. Előre—Rákótzi, 
MAVAG—ózd.

S P O R T É R M E K
LÚD VÍG

Bp. Tíié.Ic E .-a . 18. kaphatók 
áfisDCiíi. ísírhísí, lilik, m im !

IFJÚSÁG
Szent J. ász ló Knpa középdöntő

Győri boncéi £r.—Klsknnhalasi ref. ET. 
2:0 (1:0). Bihari-út. Vezette: Szigeti J.

Győr: Takács—Darnói, Hollósi—Tekler, 
Jászfalvi. Tátrai—Németh,, Czeki, Csillag, 
lienta, Festetics. Kiskunhalas: Horváth— 
Tegzes, Bátorfalusi—Gyenizse, György,
Zsemberi—Imgrund, Jung,, Szalai, Tég
lás, Nagy. Mindvégig változatos és erős- 
iramú mérkőzést vívott a két csapat. A 
kiskunhalasiak két potyagóllal vesztettek. 
Góilövő: Németh és Tegzes (öngól). Jó: 
Nagy.

KISOIC KÉZIUABDABAJNOKSÁG 
DÖNTŐI

Evangélikus g.—Szent Imre g. 7:4 (2:3)
KISOK-pálya.

Vezette Berdó. Élvezetes, izgalmas küz
delem. A Szent Imre g. a játék elején 
nagyszerűen játszott, de nem birla végig 
az iramot. Góldobó: Zulauf (4), Rózsa (2), 
Varga, illetve Medgyesi (2), Aradszky (2) 

A .Széchenyi g.—Kegyesrendi g. mér
kőzés elmaradt, mert a Kegyesréndi g. 
csapata nem jelent meg.

KISOK KÉZIT, ABDAMESOR 
Júnlüs ’ 9, hétfő!

Széchenyi fk.—Szent Imre g ., IIISOK-
pálya,5. Palvin.

Evangélikus fk. — Szent István g., 
KISOK-pálya, 6. Pusztay.
Ú SZÁS

MAROSVÁSÁRHELYEN
vasárnap bonyolították le az erdélyi 
KISOK-Uorület úszó- és vizllabdabannok- 
sásait. ’ Eredmények: 14# hál: 1. Fülóp 
(Református kollégium) 1:33.1, 2. Szakál
las (Kereskedői mi) 1:36.7. Versenyen 
kívül indult a budapesti Hunfalvi fk-ből 
lAng és 1:24.2-t úszott. 5« gyors: 1. Fcy 
(Ref. köti.) 34, 2. B'róza (Ref. koll.)
36. lj)« mell: 1. Bcdoni (Ref. k.) 1:23, 2. 
Fcv 1:38. Versenyen kívül: Bartalis (Hun
falvi fk.) 1:22. 50 fiú mell: 1. Fey II  41, 
2. Bukaresti 45. 50 Hu gyors: 1. Simon 
II. 39.2, 2. Simon I 41. 4uu gyors: 1. Kü
lön 7:10.6. 2. Zöldi (Ref. k.) 8:08. Ver- 
nu:yen kívül: Ragó (Hunfalvi fk.) 5:58. 
3x100 vendég csapatok résztvételévcl: 1. 
Hunfalvi fk. B) 4:04, 3. Ref, k. 4:11.6, 
8. Hunfalvi fk. A) 4:24.2. 1(M gyors: 1. 
Fiilöp 1:12. 2. Fey II  1:20. Versenyen 
kívül: Jcnev (Hunfalvi fk.) 1:05, 2. Rágó 
(Hunfalvi fk.) 1:06.2. 3xl0«: 1. Ref. koll. 
4:30, 2. Kereskedelmi. Vízilabda: Hunr 
falvi fi;.—Ref. koll. 8:0 (4:0). — Hunfalvi 
fk— Erdélyi KISOK yjSIostaptt 4:1 (1:1). 
— Bajoukságért- Ref. koll.—Kereskedel
mi 6:1 (3:0).' — 'Kereskedelmi—Katolikus 
g. 5:1 (2:0).
Ö K Ö L V ÍV Á S

A MAVAG jól sikerült ökölvivöverse-
nyen látta vendégül a WMTK iiklözöit a 
Golgota-téri edzőtermében. A következő 
párok küzdöttek: Zaruba győzött Perin
ger ellen. Kiss nagy csatában verte 
Rókát. (A döntetlen igazságosabb lett 
volna. Kormos kikapott Rétvölgyitől. Cér
nát legyőzte Svarkó. Apró a kaméuy- 
ütésű Thurinszkytől kapott ki. Vlncze 
Szűcsöt győzte le. (Élőlállók a WMTK 
öklözöl.) A küzdelem 6:6 arányban, dön
tetlenül végződött.

TATABANYA ö k ö l v ív ó i  s ik e r e s e n
ÁLLTAK MEG HELYEKET AZ RPLK 

ÖKÖLVIVÓVERSENY ÉN
Vasárnap délelőtt igen jól sikerült 

meghívás! ököívlvóversenyt rendezett az 
RPLE az Aréna-út és Lehel-utca sarkán
lévő iskola tornatermében. A verseny 
érdekessége a tatabányai ökölvívók sze
replése volt. A vidéki öklözök egészen 
jól szerepeltek. A mérkőzéseket egy kis 
ünnepség előzte meg. Eredmények: 

Danszki ELE győzött Végh (Tatabá
nyai SC) ellen Bojcsik BTK legyőzte 
Gyurlesot BLE. Sturm BTK kemény csa
tában verte Józsa II-t BLE. Babota 
TSC nvert Eröss RPLE ellen, Kerényi 
TSC Havast RPLE verte Sofleck TSC 
döntelenül végzett Furulyással RPLE 
szemben Kincses RPLE kikapott Holló
éitól BLE. Zambó TSC legyőzte Szanyit 
BLE. Glusák BTK nyert Keresztest TSC 
ellen.

A kiinnyűsúlyban válogatómérkőzés volt 
a verseny keretében. Itt Kocsis BTK 
győzött Poprócsi-PaPP BSzKRT ellen A- 
hihetetlen kemény küzdelem, csak egy 
hajszállal dőlt el a szívósabb Kocsis ja
vára..

Bgj laagyar zisxlés ssere3nt« a vilijháboraid! napjainkig!

ELKÉSETT LÉVEL
Szür&nyj Ewa, tjrmj Tlwaííap H l iJ lM  Kárssly-kpí, 3,
M á t ó l  k iz á r ó la g  OilSJfSSSWUI Telefon 
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Az UTE a tlé tika i versenyének hőse
Szilágyi (akadályfutásban csúcs),

és az újpesti Csernyi
(200-on 22.1, ifi csúcs)

Az UT3S-versenyt második napján he
ves zápor zavarta meg1. A  rövid szünet 
azonban nem ártott az eredményeknek. 
Lső után érte el országos csúcseredmé
nyét Szilágyi a 8000 m-es akadálytutás 
bán, az ifjúsági Csunyi még ennél is 
értékesebb 22.1 mpes ifjúsági eredmé
nyét.

Az egyesületi bajnokságért az egyesü
letek legjobb erőiket nagy tömegben vo
nultatták fel. Ez és az UTE-pálya szűkre 
méretezett volta okozta, hogy 1500- ou 
előfutamokat, kétszázon pedig középfuta
mokat is kellett tartani. Ha az erediué 
nyéknek nem is használt ez, az atléták 
állóképességét jelentősen fokozta. A 
BBTE különben néhány ponttal megnö
velte előnyét a pontversenyben. A  két 
csúcsjavítón kívül Polgár, Görlzói, Har- 
sányi, Máthé és Németh tetszett. A  táv- 
futóversenyekben nem volt iram.

EGYESÜLETI BAJNOKI SZÁM
Sűlylökés (15 induló): 1. Németh

BSzKRT 14.66, 2. Csányi MAC 13.98, 3. 
Darányi dr. 13.96, 4. Krasznai FTC
13.89, 5. Horváth MAVAG 13.67, 6. Varró 
(Testvériség) 13.12. — Németh végre kezd 
újra magára találni. Majd minden do
bása 14 méteren felül volt. A többiek 
még küszködnek az új stílussal.

1500 m (20 ind., 2. e lo f.): 1. Harsányi 
BBTE 4:03, 2. I-Iires GTE 4:03, 3. Iglói 
MAC 4:04, 4. Almásy UTE 4:06.4, 5.
Kósa FTC 4:06.8, 6. Zoltay UTE 4:07.4. 
— Szabó a 3000-es akadály miatt nem 
indult 1500-on. A döntőt majdnem másfél 
órás pihenő után tartották. Senki sem 
hitte, hogy ilyen siralmas eredményt fog 
hozni. Dehát Harsányi ezúttal nem időre, 
hanem győzelemre ment és a siker őt tel
jes egészében igazolta.' Annál szomorúbb 
sorg Híresé és Iglóié. Híres a táv egy 
részében élen volt, de csak cammogó ira
mot diktált. Iglói, Iíarsányival együtt 
várásra lovagolt, de a hajrában alulma
radt. Híres vezette az első kört 64 mp-re. 
Zoltay vezetésével 2:12-re sikerült a 800 
és még a 3:21-es három körnél is ő volt 
elől. Az utolsó 300-on Híres fokozott, de 
csak a hajrára készült fel. Ott azután 
Harsányi elbánt vele. Úgy kell a cám- 
mogóknak!

3000 m akadály (14 induló): 1. Szilágyi 
BBTE 9:32. Országos csúcs. 2. Szabó 
MAC 9:50.8, 3. Kövér FTC 10:07, 4. Till- 
mann (Testvériség) 10:10.4, 5. Rakonczai 
(Testvériség) 10:24.6, 6.. Rátonyi MAC
10:24.8, Az élete első akadályversenyén 
induló Szabó csak két körig tud lépést 
tartani a nagyszerű formában levő és az 
akadályokat nagy gyakorlattal vevő 
Szilágyival. Különösen á vizesároknál 
ütközik ki a különbség. Szab. pároslábra 
étkezik le. Szilágyi csak egyik lábra és 
minden vizesároknál 5—10’ métert nyer. 
Szilágyi előnye fokozatosan nő és végén 
pompás hajrával 1.2 mp-t javít Híres 
országos csúcsán. A helyekért szép és 
változatos küzdelem folyik. Lassan 
kinevelődik akadályfutógárdánk is.

2&0 m (15 ind., 4 elof., 2 középf.): 
1. Csányi UTE 22.1 (országos ifjúsági 
csúcs). 2. Gyenes MAC 22.6, 3. Nádasdi 
(DiMÁVAG) 22.9, 4. Pelsőczi (Törekvés) 
23, 5. Ember dr BBTE 23.4, 6. Minai MAC 
23.9. Csáiiyi az előfutamban és közép-

Holnapra
lelni

sót elhill a vér az ereiben, ha 
eszébe jut, hogy elfelejtette meg
újítani az osztálysorsjegyét. Sies
sen! A  III. osztály húzásai szer

dán, 11-én kezdődnek.
futamban 22.9-et, illetőleg 23-at sétált. 
Akkor már biztos volt. hogy Korompai- 
val közösen tartott 22.5-ös ifjúsági csúcsát 
megjavítja. A döntőben Pelsőczi indult 
a belső pályán, Nádasdi a másodikon, 
Csányi a harmadikon, Gyenes a külsőn. 
Az elő- és középfutamban többek közt 
Szigetvári, Ember, Regöa vérzett el. 
A döntőben Csányi pompásan kezd, 
50 méternél már behozta Gyenes pálya
előnyét. az egyenesbe már három méter 
fclőnnyel fordul éa ezt a célig négy és 
félre fokozza. Gyenes az utolsó 50-en 
kerül Nádasdi és Pelsőczi elé. Csányi 
eredménye harmadik futásra a teljes 
szélcsendben egészen kiváló. Még az idén 
22 ön belül lesz az ifjúsági csúcs.

Magasugrás (12 ind.): 1. Máthé DI-
MAVAG 181, 3. Vermes BBTE 178, 3.
Kottán MAC 170, -4. Tordai FTC 170, 5. 
Bocskai MRTSE 170, 6. Gyuricza 170. — 
Gáspár nem indult. A verseny meglepe
tése az egy éve nem versenyzett Múthé 
kitűnő eredménye. Csernára emlékeztető 
stílusúval magasan ugrotta a ISI cm-et. 
Vermes Is egyéni csúcsot ért el.

40# m (15 Ind. 4 elő-, í  középf.l: 1, 
Polgár BBTE 50.5, 2. Görliői BBTE El. 
3. ónody (Testvériség) 52.4, 4. Marosi 
(Teslvériaég) 92.5, 5. Dévényi MAFC 5S.5, 
6. Serényi UTE 52.6. — M  előfutamok
ban és a középfutamokban persze voltak 
jobb idők is a helyezettekénél. Dévényi 
például 50.9-es idővel nyomta ki az elő
futamból az 51.5-t futó Góbit, öhödy 
51.4-t, Marosi 51.5-t futott az előfutamok 
során. A döntő harmadszori futását Pol

gár bírta legjobban és az- egész úton
Güri;óival csatázva, két éa fél méterrel
nyert.

10.000 m (14 induló): 1. Csaplár MAC
32:05. 2. Kelen BBTE 82:08, 8. Gyimesi 
BBTE 32:09, -1. Tarsoly BSzKRT 32:30.2. 
5. Sajtos BBTE 33:03. 6. Molnár (Test
vériség) 33:28. Gyimesi vezetett egészen 
az utolsó .100 méterig. Csapiár nem tágí
tott Gyimesi mögül. Kelen pedig csak 
Csapiár hátút figyelte. 0:45-ös 3000,
15:58-as 5000 után láthatólag nehezen
tudta visszatartani magát a két nagyágyú 
Gyimesi mögött, de végül mégis sikerült. 
Csapiár az utolsó százon elszaladt. Kelen 
nem is vette fel a küzdelmet.

10x100 m (induló, 2 előfutam): 1. BBTE 
(Somogyi, Ember, Assakürti, Góbi, Kel
tái, Szigetvári, Görkői, Vermes, Polgár, 
Sir) 1:49.8, 2. MAC 1:51.6, 3. DiMÁVAG 
1:55.5. 4. Testvériség 1:55.8, 5. UTE 
1:57.8. A BBTE biztosan nyert. Átlaga 
11 mp-en belüli1

Az egyesületközi bajnoki pont
verseny állása az UTE-verseny 
alapján: 1. BBTE 80, 2. MAC 83, 
3. DiMÁVAG 41, 4. Testvériség 28, 
5. UTE 26, 6. BSzKRT 14. 7. FTC 
10, 8. Törekvés 9. 9. MRTSE és
MAFC 2—2.

Egyéb számok:
100 m ifjúsági (10 ind., 9 előf.j: 1.

Kárpáti MAC 11.3. 2. Szántó UTE 11.3, 
3. Mészáros MAC 11.4. Szoros verseny.

1/xtCO m ifjúságii 1. UTE (Vida, He
gyes), Szántó, Csányi) 44 8, 2. MAC
46.6. — Az UTE váltásai nem nagyon 
sikerültek.

es szaiföffftéi fsuHslslBlaj 
a asisiípas - essiisíK- 
wsreewü

A Szegedi TK vafiárnkap rendezte rne« 
Szegeden, a Hunyadi-téri pályán Jaoy 
A le í rás-emlék v ©neon y ót.

Ifi eredmények: 100 m: 1. H llf B. 
MÁV 11.3, 2. Vlaj Mákéi kér. 11.6, 3. 
Székely Sz.TK 12. — Súlylökés: 1. Ker
tész GyAC 11.31, 2. Ceokáezi B. APÁV 
11.21, 3. Pajor Szabadka 10.45. — Távol: 
ugrás: 1. H llf B. MÁV 623, 2. Székelv 
SzTIC 625, 3. Kertész GyAC GS!, — 460 
m: 1. Via) Makói Kér. 54.7, 2. Sámuel 
B. MÁV 55. 3. Kopc&ai B. MÁV 55. — 
Magasugrás: 1. Kertész GyAC 185. 2.
Braun GyAC 160, 3. SzAkoly SzTK 160.
— Gerely: 1. Kertész GyAC 54.40, 2.
Zónái Zombor 44.55, 3. Kies GyAC 4-1.30-
— 4x160 ni: 1. B. MÁV 48.2, 2. Szabad
ka.! Egyetértés 49. 3. Makói Kér. 49.2.

Szenior eredmények: 1(i0 ni: 1. Tima 
SzEAC 11.1, 2. Csókásai B. MÁV 11.4, 
3. Őri B. MÁV 11.5. Sűlylökés; 1. Bácsi 
SzAC 12.89, 2. Godó GyAC 12.16. 3. Fo
nyód! SzTK 12.06. 1510 m: 1. Gazsó B. 
MÁV 4:23, 2. Rém Szabadka 4:23.2, 3.
Renyá,k Szabadka 4:28.3. TávalugráS; 1 . 
Tx'riúrt Zombcr 6.77, 2. Almos I SzTK 
6.62, 3. Jovics Szabadka 6.55. 400 m: 1. 
Rém Szabadka 53.4. 2. Tima SzEAC 54, 
3. őri B. MÁV 54.1. Diszkosz: 1. Biamn 
SzEAC 42.30, 2. Deveoseri SzEAC 38.SÍ 
3. Gedó GyAC 56.70. 5300 m: 1. fezkories 
Szabadka. 17:45.8, 2. Szécsi SzVSE 17:54, 
3. Stefanies B. MÁV 18.32. Gerely; 1. 
Kiss SzEAC 49.50, 2. Fonyódl SzTK 44-83, 
3. Deveeseri SzEAC 44.80. 200 m gát:’ 1. 
Jovics Szabadka 28.8. 2. Zsótér SzTK
29.2. 3. Nohr SzTK -29.3. Und: 1. Lénáért 
I  Zombor 340, 2. Lennert II  800. 3. Ko:i- 
deresii Baross g. 300. Hármasugrás: 1. 
Lennert I  Zombor 12.89, 2. Jovics Sza
badka 12.29, 3. Almás II  SzTK 12.28.

Pontversenyben; l. SzTK 13.555, 2. B, 
MÁV 11.132, 3, -Szabadkai Egyetértve
9269, 4. GyAC 7646. 5. SzEAC, 6. Zombor: 
7. SzVSE, 8. Makói Ker„ 9. Klauzál g., 
10. Baross g. A  kiírás értelmében a? 
SzTK átadta a vándordíját a ináeodifc 
E. MÁV-nsk.

A rákosszentzmhályi MOVE kerületi ,if« 
júsági versenyt rendezett vasárnap dél
előtt a Testvériség-Pályán. Eredmények: 
100 m: L  Balogh MRTSE 11.8, 2. Bán- 
halmi MRTSE 11.9, 3. P.ack Testvériség 
i 2’í;. * ? * m:  1. Balogh MRTSE 52,8,
2- Áb-lási-p. Magyarság 53.4. 3. Bánhalmi

. 2- Plávles Testvériség'’9“:5 8 Í ,' £  
10:02.1. Magas: 1. Kassal 

WMTK 160, 2. Jakab WMTK 155, 3.
Kelemen MP.TSE 150. Távol: 1. Uzsoki 
MRTSE 602, 2. Bért: Testvériség 576 3. 
Magyar WMTK 542. Hármas: 1 UzsoM 
MRTSE 11,91, 2. Tóth WMTK 11 88 3. 
Hamvai MRTSE lt.G2. Súly: 1. Hamvai 
MRTSE. 12.34, 2. Virágh D unakesziíla ! 
gyarság 10.93, 3. Burján WMTK I0.S2. 
L^rkosz: 1. Virágh 37.80, 2. Hamvat
MRTSE 3i.0i, 3. Burján WMTK 30.85,
3 WMTK 9-21ériSég 9;03'6, 2' 9:12-6,

F I A T A L  Ö R D Ö G Ö Kúj am erikai film je
S  a ra n y o s  csirkefogó Premier:
*> m án  g r e y  KFnnFH
a  18 é v e s  új  s z t á r  íU - S l D L Í I

f



t s s t Hétfő, IMI Jftntns 9.

A német vátagatof* csapat 
mindhárom tagiának ütőit

S i r c i u b  S j $ c r t

tenssz-szakOzSeí h ú r o z t a

Botrányos jelenetek a néizok és a rende
zők; között a magyar-német teniszmér
kőzésen.

A  n é m e t  t e n is z e z ő k e t  
i s  le g y ő z tü k  8 s2 -re

Szigeti gyenge napot fogott ki, Asbóth is
mét megmutatta, hogy szive a helyén van

ték képét, összpontosít, sikerül ko
molyabb játékra kényszeríteni a 
német fiút. 40:ü-ra vezet az első já 
tékban, de mégsem tudja meg
nyerni. Koch 5:0-ra, majd 5:1 után 
6 :l-re nyeri a harmadik játszmát

A német-magyar teniszmérkőzés soha 
nem látott közönséget vonzott ki a 
Margitszigetre. Már a mérkőzés kezdete 
előtt zsúfolásig megtelt a MAC dísz
pályája. Tízezer ember ostromolta meg 
a díszpályát, amelyet pedig csak 3000 fő 
befogadására építettek. Több, mint 5000 
embert így is bepréseltek, — de ez a

B o m b a s i k e r t  arat  
„ F s i S r p l s & y

DORNER SPORT
versenyutónk

Krisztina-körűt 73. 
Te efons 1£ .6 S>£2 ,

megoldás nem megoldás. Az utolsó nap 
lefolyásáról a következőket jelenthetjük:

Koch—Szigeti 
6:3, 6:0 , 6 :1 ! ! !

A  mérkőzést pontosan kezdik el. 
Nagy iramban kezdi el a játékot 
mindkét teniszező. Mindketten ér
zik, hogy ez a mérkőzés döntő je 
lentőségű lehet a magyar—német 
találkozás alakulására. Szigeti 
ugyanúgy kezd, mint Henkel ellen.

és ezzel a mérkőzést is.
A  németek ezzel a győzelmükkel 

kiegyenlítettek (2:2).

SZIGETI EXTRÁM
y i S I E N Y Ű T ö

Kaptató:

Schmidt-Szigeti -Szél
sportíizletében, V., 8zemélyaÖJr-n. 16.

Versenyh&rozás. — Javítás.

engedi elkezdeni a rendörtisztviselő.

A sb ó th —H e n k e l  
9 :7, 3 :6 , 7:5 , 7:5

Tapogatódzva indul a játék. 
Mindketten idegesek. Nagyon sok a 
hiba. 4:4-ig mindegyik játékos meg

zonseg.
Henkel egyre jobban erőlteti a 

hálójátékot. Minden ütés után a 
hálóhoz fut és sikerül is Asbóthot 
megzavarnia. 4 :l-re elhúz a német 
fiú. Asbóth megpróbálja behozni, de 
csak szépíteni tud. A játszma 6 :S-ra 
Henkelé.

Asbóth most már kezdi kiismerni 
Henkel haditervét. A  harmadik 
játszmában már nagyon sokszor át
emeli a labdát a hálónál tanyázó 
német fiú felett. 5:4-ig még Henkel 
vezet, de aztán Asbóth a közönség 
egetverö ünneplése közepette 7 '-5 -re 
a maga javára dönti el a játszmát.

Tíz perc szünet következik.
A  negyedik játszmát Asbóth fris

sen, Henkel pedig fáradtan kezdi. 
3:0-ra, majd 4:i-re vezet a magyar, 
bajnak. Henkel összeszedi mara
dék erejét, /,:/,-re egyenlít. Izgalmas 
percek következnek, de Henkelen

!%  —.h. hurozása i legrugal-
»* '' ' massabbak legjobbak

nyeri saját adogatását. Henkel fel
tűnően sokat megy a hálóhoz. 5:4-re 
vezet, de a következő játékban As- 
bóth bombáit elhibázza: 5:5. Innen 
fejTej mellett mennek 7:7-ig. As- 
bóth erősít, minden idegszála meg
feszül az erős összpontosítástól. Fi
nom keresztlabdákkal elnyeri Hen
kel adogatását. Utána két jólsike
rült rövid labda után már játszma 
labdája is van, de Henkel egyenlít. 
A következő két pont a magyar 
fiúé. 0:7-re nyeri az első játszmái 
Asbóth.

Az eső szitálni kezd, az ingujra 
vetkőzött nézősereg pánikszerűen

Lepi finsÉ Sirat! íi Sport!
A  közönség meg mindig ostro

molja a pénztárakat. Mo3t már a 
labdafogó hálóban, sőt a játékosok

£ a b d a f e l u j í i á s  ! 
Straub Sport ■ V., gr. Tisza !stván>u. 16,

“  (Bálvány-u. sarok.)
T e l e f o n :  1 -8 0 2 -3 2 .

Gyilkos erővel bombázza tér
felét. A  fiatal német azonban nem 
jön zavarba. Bombára bombával fe
lel. Fej-fej mellett mennek 3:3-ig.

A  közönség egyre özönlik. Egész 
korzó támad a sorok között. Sőt 
még a játéktéren is átmászkálnak. 
Szigetit ez természetesen idegesíti. 
Nem tud eléggé összpontosítani és

mögött, a salakon is ülnek. Az 
ügyeletes rendőrtiszt nem engedi, 
hogy jegyet kiadjanak, sőt felkéri a 
rendezőséget, hagy csináljon sürgő
sen rendet a pályán, mert addig, 
amíg rend nem lesz, a mérkőzést 
nem engedi folytatni. A  rendezőség 
fel is kéri a közönséget, hogy kissé 
szoruljanak összébb, mert még na

így Koch szinte ellenállás nélkül 
nyeri 6:3-ra az első játszmát.

A nézőtéren kezd tarthatatlanná 
válni a helyzet.

—  Azonnal tessék beszüntetni a 
játékot —  kiabálja egy magából ki
kelt úr. —  Mégis hallatlan, hogy 
háromszor annyi jegyet adnak ki, 
mint amennyi hely van.

E l h a s z n á l *

teniszlabdáját
f e l  u j f t t a t o m

Macher Rezső
stortiízlete,

csak IV., Váiosház-u. 8. Telefon.

A  játék közben folyik tovább. 
Koch úgy játszik Szigetivel, mint 
macska az egérrel. Szigeti érthetet
lenül rossz. Ha néha-néha erősíteni 
akar, minden labdája kiszáll. Ezt a 
játszmát tíz perc alatt nyeri Koch 
6:0-ra.

A  harmadik játszmában Szigeti 
megpróbálja megváltoztatni a já-

Öreg

teniszlabdáját
felújítjuk.

IV., Türr István-u. 7.
Kérjük, szíveskedjék l a b d á i t  

m i e l ő b b  b e k ü l d e n i .

gyón sokan vannak, akik nem tud
tak a nézőtérre bejönni. A  kérelem 
eredménytelen marad. A  következő 
játékot csak hosszas huza-vona után

öltözködni kezd. Néhány ernyő is k i
nyílik, ami sok ingerült m egjegy
zésre ad okot. A  második játszma 
első játékát Henkel nyeri. Csodála
tosan szép a küzdelem. Európa leg
jobb játékosai a tenisz minden szép-

K ív áló minőséga 
áljavítolt

taniszlabdák
kaphatók

Paysr Sport*
IV., Váci-utca 8 . szám

segét bemutatják. Henkel a hálónál, 
Asbóth pedig az alapvonalon nagy. 
Egy-egy játékban a technikai finom
ságok egész sorozatában gyönyör
ködhet a közel 7000 (!)  főnyi kö-

Régi teniszlabdáit különleges és tökélete
sített eljárásunkkal m egújítjuk

D O R N E R
KRISZTIN A-KÖRUT 73. TE BEFON: 15—CG—22.

már látszik, hogy nagyon fáradt. 
Tetőtöl-talpig csurom víz. A  hajrá-

TENiSZIÁBDAJAT
fe l& J K o m .Mán RÉS ss«

Yeréz-kiás-üt 4 . T . : 2 2 4 - 3 9 4 .

ba.n Asbóth sokkal jobb. 7 :5-re nyeri 
a negyedik játszmát.

NYILATKOZATOK:
Asbóth: Elhatároztam, hogy az 

első labdától az utolsóig küzdők.
Henkel: A  harmadik játszmában 

5:4 állásnál vesztettem el a mérkő
zést. Akkor nem kellett volna* a ve
zetést kiengednem a kezemből.

BÍRÁLAT
Asbóthot féltettük ettől a mér

kőzéstől. Jóska azonban már az első 
játszmában minden kételyt eloszla
tott. Nyugodtan és főleg jól játszott. 
Nem volt olyan ideges, mint aZ 
előző két napon.

Végeredményben 3:2-re győztünk 
Németország ellen. Vezetünk a 
Duna-kupában 1

Az FTC négyesfogafa Eles véghafrála  
révén legyőzte a BSzKRT legénysé
get a 2 0 0  km-es kerékpáros  
nagyváltóban
A vaskerekesek  Ulica k ivételével 
csődöt m ondtak

Tegnap bonyolította le az MKSz a
gödöllői országút 10—86—10 km-es szab
ványszakaszán a hagyományos, több. 
mint négy évtizedes múltra visszatekintő 
300 km-es kerékpáros nagy váltót, mely
nek rajtjához közel negyven egyesületi 
négyesfogat vonult fel. A küzdelem csa
lódást keltett. A túlzott óvatosság, a 
kezdeményezés hiánya, a robbantási kí
sérletek szegénység j nem sok változa
tossággal ajándékozta meg ezt a csatát, 
mely végül is a régi magyar recept sze
rint csak a véghajrában dőlt el. Ebben 
a hajrában a kitűnő harcifortéllyal ren
delkező Éles szerezte meg a zöld-fehérek 
számára a győzelmet, míg az ékbe
szoruló Karaki a BSzKRT számára csak 
a második helyet tudta biztosítani.

A vaskerekesek 100 km-es váltóver
senye ennek az osztálynak teljes csődjét 
hozta. Ez a mezőny fiatalságára ráhazud
tolva lélektelenüi és egymásra vigyázva 
hajtott. Mindössze a nagyszerű formát 
eláruló Ulica küzdött porfelhőlovaghoz 
méltó módon, — de ez az egy fecske 
nem tudott, tavaszt hozni.

Részletes eredmények: 
ttIVES A BEZ.tRT KARAKl RLOTT
HAJRÁGYŐZELMÉVEL BIZTOSÍTOTTA 
AZ FTC ELSŐ HELYÉT A 200 KM-ES 

KERÉKPÁROS NAG Y VÁLTÓBAN
1. FTC I (Barvik—Kucsera—1Tótfalusi 

—Éles) 6:07:30,
2. Beszkárt (Bcrs—Kovács—Kőszegi— 

Karaki) fél kerék, \
3. WMTK III (Németh—Rácz—Szabó— 

Gyurkovics) rajta,
4. PSE I (Schmidt—Pelvássy—Kovács 

—Gere) rajta,
5. Beszkárt II (Szabó—Takács—Bakos 

—Bíró) rajta,
6—10. holtversenyben: WMTK II (Szi

lágyi—Szekeres—Kiss—Raj.czy) 6 :07:30.8, 
Solyom KK (Csapiár—Tóbiás—Irházy— 
Kovács), Tipográfia (Jónás—Horváth— 
Kuszka—Sípos), PSE II (Ihász—Somlay 
—Jálics—Kremlitza), Törekvés I (Kolon- 
csák—Pázmándy—Horváth—Sass). 11.
MPSE II (Varga—Csizmadia—Tenzel— 
Horváth) 6:08:32. 12. Tipográfia II (Láng 
—Gieswein—Zvonka—Steiner), 13. RESC 
(Mázsa I.—Homic3—Krajczár—Sass), 14. 
Törekvés I (Kapcsj—Kudeth—Horváth— 
Knob), 15. Főv. KE (Kohári—Kovács— 
Kleiner—Molnár). 16. KSzKK (Faludi I 
—II, Kovács—Vízügyei), 17. Eeszkrt III 
(Breuer-^Fellegi—Ujváry—Szabó).

M OZI

Ml fái kitek
öt_ fiatal fiú játssza a „Fiatal ördögök" 

című amerikai film főszerepeit. Holly
woodban ötlevelíí Lóhere volt a banda 
beei'zuoevr, mert — a filmjük szerencsét 
jelentett minden mozi számára, amelyik
ben bemutatták. Nemsokára bemutatják 
Budapesten is. *

Az egyik legkedvesebb német film
színésznő, Ma_gda_ Solmeider játssza az 
„E gy lány, aki mindent tud“  címszere
pét. *A berlini filmkritikusok közül a leg
tekintélyesebb ezt írta: „Az új Ufa-film- 
nek az a legnagyobb értéke, hogy nem 
hamisítja meg az életet. Nem szépíti, de 
nem is csúfítja. S ez a nagy dolog, mert 
a filmrendezők általában szeretnek tú
lozni!" Csakhogy az „E gy lány, aki 
mindent tud" rendezője Gerhard Lam- 
precht, az őszinte filmek bátor mestere.

Rendőri kordon mögött kezdik ma, 
hétfőn, a „Beszelő köntös" szabadtéri 
felvételeit a Magyar Filmiroda mellett. A 
török megszállás alatt élő Kecskemét 
piacát ugyanis a gyártelep melletti sza
bad térségen építették fel. Nehogy a fel
vételeket a kíváncsiskodók megzavarhas
sák, az Erdélyi-film vállalat igazgatósága 
rendőri készültség kivezénylését kérte 
hétfő reggelre.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda é« szombat MlazétíM*- 

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. V III.. Rokk Szilárd-utca 4, 
-  Távbeszélő 132—459 é« 133-977. levél
cím : Budapest 72. Postaííók 12. — Posta
takarék: 5.3.3150.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gynla.
Felelés szerkesztő: Hoppé László.
Felelős kiadó: Knitsár István.
Elöfizeiési d íj : Belföldre egy. háf* *  

2.20, negyedévre ti.—, kBlföldrs . 
Amerikába 10.—. . _ .  . .

Nyomatott a Stádium Rt. kBrforgdgé- 
Péiu. Felelői! G röry Aladár Igaagat*.__,

A MOZIK MŰSORA
Rövidítések: r,1 — V<, f  =  V«. h — % 

Bemutató mozik
ÁTRIUM f6, f8, flO Édes ellenfél. 
BELVÁROSI HÍRADÓ in-től 24-ig folyt. 
Magyar, Ufa-. Luce-. Fox- és rajzos 
híradó. Az ösztönélet csodái. Országos 
tornász csapatbajnokság. Rajzfilm 
CASINO fő, 7. flO. Érik a gyümölcs. 
CITY fő. 7, flo. Érik a gyümölcs. 
CORSO Í6. f8. flO. Az asszony, az orvos 
és a harmadik.
DÉCSI fő, fS, flO. Perzselő szerelem. 
FÓRUM nG, IS. hlO. Mákvirágok. 
HÍRADÓ 9—21-ig folyt. Magyar. Ufa-, 
Fox-, Luce- és rajzos híradó. Háziurak 
és albérlők a tenger mélyén Ország-os 
tornász rsapatbajnokság. Rajzfilm. 
OMNIA 5. n8, fJO. Paris vadonéban. 
RADIUS fő. f8. flO. A madridi kém. 
ROYAL APOLLO 15, 7. Í10. Érik a 
gyümölcs.
SCALA nG,- f8. hlO. Csalódott, lányok. 
URÁNIA 5, n8, flO. Hamis pénz.

Utánjátszó mozik
BROADWAY f4, 16, f8. Í10. Elkésett
CAPÍTOL 14, fő fS, fI0. A holnap'hajósa. 
CORVIN f4, fő. fS. (10. Vissza az útoji. 
ELIT 4, 6. 8. M. Balkezes angyal. 
HOLLYWOOD f5, 7. Í10. Egy asszony
három élete.
KAMARA 11, 2, 4, 6, 8, 10. Halálra ítél-
tek
LLÓYD fS, f8, flO. Bűnhődés.
PALACE 11. 2, 15. 7, flO. A Manderley-
ház asszonya.
PÁTRIA 4, 6. 8. 10. Hulló csillagok. 
SAVOY 14 16. 18, flO. Hulló csillagok. 
SIMPLON f4 fő f8, flO Madarász. 
STÚDIÓ 11 , Í2, 14, fő, Í8, fto. Egyetlen 
éjszaka.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS n4, nő. n8, nlO. Alipang, 
BELVÁROSI 4 6 8 10. Olajváros. 
BUDAI APOLLO fő, h7, 9- Balalajka. 
ELDORADO 4 G, 8, 10. Alipang. 
HOMEROS h5, 7, nlO. Olajváros.
IPOLY í4, fő, f8, f]0 Angelika. 
JÓZSEFVÁROSI h3, h5, 7, nlrt. Olajváros. 
OLYMPIA 11, 2, 4, 6, 8, 10. Bécsi víg 
asszonyok.
OTTHON n4, n6, n8, nlű. ■ Hötos ?o.erat. 
PHÖNIX 11. 1, 3, 5, n8, flO. Hatosfogat. 
RIALTO 11, 1, 3, 5, n8, flO. Olajváros, u

A  R Á D IÓ  M Ű S O R A :
Hétfő, június 5.

Budapest f  (549.5 ni): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: IIírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Ferenc József koroná
zása. Szenfrgyörgyi Elvira előadása. — 
30.45: Alsóüiirflva. Irt>a: D. Komjáthy
Vilma. — 12.10: Horváth Itezso cigány
zenekara. — Közben 12.40: Hírek. — 35.30: 
A  rádió szalonzenekara. — 14-30: Hírek.
— 15.20: Hangbemerek. — 16.15: Kőszegi
Rajnis-s József. (Ssfületósómík két századik 
évfordulója.) Gsery-Olauser Mihály dr 
előadása. — 36.45: Hírek. — 17: Hírek 
szlovák, és ruszin nyelven. — 17.15:
llniczky László szalonzenekara játszik.
— 17.45: A szónokot számosán üdvöziik.
(Történetek a parlament életéből.) Bory 
István dr előadása. — 37.15: Berlioz: I»cn- 
venuto Cellini, nyitány. (Berliniek.) 
Hanglemez. — 38.30: Be reg vármegye a 
negyvenes években. Kozma György elő- 
adása. — 39: Hírek magyar, néniét  ̂ és 
román nyelven. — 19.20: Hangi el vetet.
A mosoly országin. Dalmű három felvo
násban. £e-néjót szerzett© Lehár Ferenc.
— LiclitenfeLs gróf. táborszernagy: MaJíy
Győző: Liza. leánya: R-affay Ei*zfi<i;Pot- 
teistein Ilatfahidy Ferenc gróf huszár- 
fiihaxmafíy: Sárdy . Já.uos; Egy idős
hölgy: Szabó Jófcsa; Efiry tábornok: Kő- 
várv Richárd: Tóni, Vali, Fiai, Franci, 
Kató. Manci fiatal lányok: Bonbal Mar
git, Solt Etel, Egcmzcghy Gitta, Nagy
bányai M., Solyinossy Margit, Tomvi 
Aranka: Öreg í m s : Gflttl József; Szu- 
Csong herceg: Nsgvpái László; Mi, a 
buga: Szabó Ilonka; Csn-ng, nagybátyja: 
Komáromy Pál: Fu-Ln követségi titkár: 
ifj. Toronyi Gyula: íoeunucb: Toronyi 
Gyula: Eg.v kínai tiszt; Jászai András.
— 21.40: Hírek. — 22.10: Farkas Jenő
cigányzenekara muzsikál. Mindszenti 
István ének??!, — Közbeni 22.30: Tóth 
Lajos előadása. — 23: Hírek német, olasz, 
argói, francia wi eszperantó nyelven. —
— Után-a kb. 23.30: Tánc lem ezek. — 24: 
Hírek.

Budapest IX CS34 m): 19: Schmelowszky 
W olf p»l mélyhegedűn játezik, zongora- 
kiaére-ttcl. — 19.30: Német nyelvoktatás.
— K): Hírek. — 20.1Ö: Szórakoztató zene. 
Hangfelvétel. — 21,10: A gőz vasút
Iáió>a. (Emlékezés Stepheasonra. szüle
tése 350. évfordulóján.) Irta: Sztrókay 
Kálmán* 1

Huszonnyolc csapat rajtol reggel hat
órakor. Szél, sikamlós országút, szokat
lanul nehéz levegő fogadja a küzdőket, 
s ez az oka annak, hogy a táborban 
senki sem kísérletezik szökéssel. A  boly 
tömören érkezik az c ’ső váltáshoz, 1:37 
alatt. Most a friss erők közül Pelvássy 
és Rácz hoz új életet a mezőnybe, mely 
időlegesen megnyúlik, de ez az 50 km-es 
résztáv sem változtat a helyzeten. 1*3J 
az elsők ideje. A váltó harmadik lánca 
még fokozza az iramot, s 1:32-vel ér a 
célba. De sikeres rabbontást ők sem tud
nak végrehajtani. A  döntés megérik a 
harmadik váltás után. A  pompás formá
ban lévő Karaki, B,!es, Bíró, Gere cs 
Gyurkovics rövid közelharc után kisza
kítja magát a bolyból és rövidesen 700 
méter előnyre tesz szert. A küzdelem 
sorsa már beteltuek látszik, de ekkor az 
üldözők váltott vezetéssel felhúznak a 
tétovázó élhez, ahol senki sem mer ve 
zetni. Ez a tömör boly aztán egészen a 
cél előtt .300 méterig együtt van. Itt 
Éles hajrázni kezd. A rosszul helyezkedő 
és Morvay álal akadályozott Karakt csak 
későn veti magát a szökevény titán ós 
így kénytelen a második hellyel meg
elégedni nz FTCTÓgyú mögött. I3i.ró, aki 
égy re jöbbnn i.gtizöija á 'szalnüTÖtíJTöK 
róla táplált kitűnő véleményét, csak cél
bírói tévedés miatt került Gyurkovics 
és Gere mögé.

Az FTC második csapata (Bíró—Nády 
—Vida—Morvay) óvás altit áll. Az útvö- 
naieLcnőrök jelentése szerint ugyanis 
Morvay nem fordult és így olyan, n»e*J 
nem engedhető előnyhöz jutott, ami 
miatt az egész Csapatnak bűnhődnie kell* 
Morvay egyébként a fegyelmi bizottság 
elé kerül.
H l AB A VERT ULICA MASFé LPERCET 
A CSEPELIEKRE, MÉGIS A WMTK 
LEGÉNYSÉGE GYŐZÖTT A VASKKRE- 
KESEK 100 KM-ES VÁLTÓVERSE

NYÉBEN
1. WMTK (Varga, Csető Rajcsányb 

Zjml, Horváth) 3:10:25, 2. KtízKK (Ulica, 
Kozár, Pálinkás, Liptay, Szilágyi) 3:12:55,
3. Sólyom ICK II. (Horváth. Bedcrna, 
Kővágó. Gápár, Schwartz) 3:13:33, 4.
Testvériség (Elefánt I, Vági, Elefánt II* 
Szendi, Donáth) 3:17:30, 5. RESC (Mázsa 
II. Újvári. Markovlni, Prohl, Horváth) 
rajta. 6. Sólyom KK I. (Resegger, Sza- 
lay, Szabó. Molnár, Demján) 3:18:08, 
KSzKK (Hiebl I., Kolonics, Schreiner, 
Hiebl II. Anny) 3:24:20.

A vaskerekesek nem dicsekedhetnek 
eredményükkel. Időteljesítmónyük rosz- 
sz&bb, mint egy 100 km-es egyéni ered
mény. A bolyból messze kimagaslott 
Ulica, aki a kiinduláskor faképnél hagyva 
a mezőnyt, közel másfélperces hátrányba 
vetette üldözőit, önfeláldozása azonban 
mégsem hozott sikert a KSzKK csapatá
nak, mert a legénység többi tagja fő
ként Kozár alaposan lefogyasztotta ezt * 
már behozhatatlannak látszó előnyt.

Német diadal,
gyenge magyar szerep- 
lés az öt nemzet kerék
páros versenyén

München, június 1. 
Az öt nemzet kerékpáros versenyét ,fl 

müncheni Eiuser-téren kijelölt 1400 nm* 
teres körpályán tartották. A  háromtagú 
magyar csapat Németország, Svájc 
Olaszország mögött a versenyből kieset 
sz’ ovákia csapatát megelőzve, n iicgy°r 
dik liclyen végzett. A  magyar csap21, 
tagja Szalag, Fiilöp és Ladányi volt. v  
versenyben 33 kerékpáros indult, efe*" 
84 kilométert futottak. Hörmann, a 
rabbi német bajnok indította az cJJj 
támadást, a 25 kilométer után az élt 
került és a tömlőszakadása miatt y 
körrel visszaesett Preisheit által 
gatva, egyik hajrát a másik után nyf1. 
és végül 2 óra 19 perc 09 másodperc ifl<̂  
vei 52 pontos eredménnyel fölénye^  
győzött. Mindhárom magyar verseny520 
lekörözötók. ( . &

A nemzetek közötti versenyben ,el 
Németország 80 pont, 2. Svájc 36 p on t,;' 
Olaszország 26 i)ont, 4. Magyaroi’öZaa 
pont nélkül. \

Egyénileg 1. Börntann (Némeorsz»at?' 
2 óra 19 pere 09 másodperc, 02 pönt, a‘ 
Hardcgger (Svájc) 36 pont. 3. SanPf. 
(Németország) 28 pont, 4. Bessi (Ojaf* 
ország) 38 pont, 5. CugUelmetti (01W  
ország) 8 pout, 6. Zanelti (Olaszország 
y pont.

C P O R T É R A V E Í
°  j r  e  l  v  T :  y  t  ké.««MORZSÁNYI j .
í v . ,  Váczi-u. 36. Telefon: 182-217


