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A  G a m m a  

8 : 0

a z  E l e k t r o 

m o s  6 : 1
arányban győzött

8 0 0  méteren H A R B IG  1:47.8-at, LANZI 1:49.3-at futott, 
a németek 104:74 arányban győzték le az olasz atlétákat
Egész sereg barátságos mérkőzés került sorra: az 
Uioest csák egy góllal tudott győzni Salgótarjánban
Hidas ér Szabó dr a 110-es gátban 15.21 ért el a MAC versenyén
Hubai legyőzte Páhokot 

a 30 km-es Duna-versenyen
Vasárnap reggel 9 órakor gyülekezett 

a Budapest—Ere«i 58 km 1ávú»zéba.jnok 
. eág- mezőnye a MU1L lágymányosi uszo 

fiájánál levő raj t helyen. A. hideg, 17 
íoko-s víz a benevezetlek^ köztiI néhányat 

- vit,s7.a riasztó ti és így végeredményben 5 
férfi és 2 hölgy indult neki a 30 km-es, 
lá.vna'k. Szép. napos időben folyt le r 
verseny, indítás ólán azonnal Pállok é 
"Hu;bá.i állt a/, élre. De. erőteljes cs-apá- 
sok'kal' indult, uhiiiuk Molnár Magda és 
iigvéke^eil, végig a férfiak nyomában 
ma radrii,

1b km leúszása után fáradtság jelel 
in utíi l koznák Ivoinoimzyii és csakiianuu 
l'e I is a d.j a a k ií /.dél n í el. A táv felé n é I 
Fejér nem b;rja tovább a hideg vizet, 
és beszáll a kísérő csórtakba. lő km-nél 
a, helyzet. ;t következő: Pállok, Hubai,
Kovács, Molnár Magda és valamivel 
hátrább Molnár Ágnes.

A Ji a j i: á 1>m n. a y. u t á-n Huh ni 11 a g y ■ l á - 
iwidáot. indít Páholy o 1 le rí és cl i« megy 
tálé. *M'»| riár • Magd-av^alig .maradi a- fér 
/jak mögött.- derekasan kii//dötte végig 
a hosszá távot.

Részletes eredői é n y:
folyamba.] 
3:23.30, 2
3. Kovács

Budapest—Ercsi 3<k km-es 
T*ok: Hubai (■ y örgy ETC
Pállok István M i k  3:23.38,
VÁC 3:20.39.

T lei Így bajnok: Molnár Magda MIJE
3: 30.10, 2. M oliiá r Agnbts NSC • 3:48.55.

A verseny i^íán .•díjkiosztás volt.

Sélyegt s béiveiíalbnm
rjegyzéket érdeklődőknek 

bérmentve küld : Abonyl .Jenő 
bélyegkt rés fedése, Budapest, 
!V, Vad-utca 45. szám

A minősítők előtt álló 
SFAC remekül játszott 

Pápán
Soproni FÁC—P áp a i PSC

5 :1  ( i ; i )
Pipa. Vezette; Matih/..

A minősítő mérkőzésekre készülő sop
roni együttes meglepőén, jól játszott,

Rali a Szent István Kupáért
N a  e s t e  v i l l a n y f é n y  m e l l e t t :  W M F C — K i s p e s t

ellenfele jóformái.' minden 
előkészület nélkül állott, ki, a találkozóra.

A SFAC így állott fel: Balogh — Sa
lamon II. Fekete - -  Soproni I., Serényi. 
ÍRegos —. Soproni II., Németh, Rejtő, 
Murányi, Sebes,

A mérkőzés- hőse Soproni II. volt. A 
pápai védelem sehogyan sem bírt veié s 
egymaga három gólt: lőtt, A másik ket
tőn Németh és Rejtő osztozott, A PPSC 
gólját Vámos II. szerezte.

Soproni II.-ön kívül .kitünően, játszott 
még az egész soproni védelem, azonkí
vül Németh.

„Budapest világváros” egyik lát
ványossága az; esti mérkőzésekre be
rendezett labdarúgó pálya, amelynek 
tula jdonosa —  ki lehetne más ? —  
az Elektromos Müvek sportegylete a 
Latorca-utcában. N yugateurópában 
az elmúlt évtized alatt gyorsan sza
porodtak el ezek az esti mérkőzé
sekre berendezett sporttelepek, ame
lyek nem mind egyformán sikerül 
tek. A  világítási berendezés terén 
egészen a legutóbbi időkig volta
képpen csak kísérletek folytak, fis 
bizony ezek közül a kísérletek közül 
nem valamennyi sikerült. Nem is 
olyan egyszerű a probléma megol
dása,, hiszen fényszórókkal kell he
lyettesíteni a napot, ezt a tökélete
sen világító égitestet. Nem is lehet 
a feladatot tökéletesen megoldani, 
legjobb esetben is csak jó és jobb 
megoldásokról lehet beszélni.

Nos, az Elektromos latorcauteai 
sporttelfepé-nek világi tó térén élezése 
egyike a legjobbaknak, e nemben. 
Kezdetben az volt a baj a külföldön 
épített berendezésekkel, hogy a, 
fényszórók vakították: a játékoso
kat, a labda pedig erős árnyékot 
vetett. Zavart a játékosok árnyé
ka is.

A gyakorlat megmutatta. hogy 
minél magasabbra viszik a fényszó
rókat, annál inkább eltűnnek ezek 
a hátrányok. A  magasba vitelnek 
persze szintén megvan a határa, 
mert hiszen minél magasabbra emel
jük a fényszórókat, annál inkább 
meg kell őket erősíteni. A korszerű 
megoldásban —  és az Elektromos- 
pálya berendezése is ilyen —  mint
egy permetező fényben úszik a. já
téktér. a  magasba emelt, karcsú 
vastornyokon elhelyezett fényszórók 
„széttekintenek”  a pálya fölött és 
ezért nem vakítanak senkit sem. 
Elég- erősek azonban ahhoz, hogy 
lefelé hulló fényük kellőképpen meg
világítsa az egész terepet.

Az Elektromos dicséretes így eke 
zettel már a.z elmúlt évben meg 
akarta_ kedveltetni a nyári Budapest 
közönségével a világítás mellett 
megrendezett sporteseményeket, azon
ban mintha a, végzet szegődött vol 
na. az egylet sarkába,, valahányszor 
esti sportesemény volt a Latorca-
utcában, szinte szabályszerint meg
eredtek az ég- csatornái és mintha 
dézsából öntötték volna, úgy ömlött 
a vits »  felhőkből. Reméljük; hogy 
l9S9-ben _ megkapta az égi áldást 
mór tíz évre előre _ az Elektromos- 
pálya. és így az.idén már nem kell 
félnünk a rossz időtől, ha az Elek
tromos-pályán mérkőzést hirdet a 
falragasz.

A háborús viszonyok:- -is .segítsé

E L E K T  R O M O S - P Á L Y A (L A TOKCA-ÜTC A)

Esti labdarúgó m érkőzés a Szent István-kupáért
Augusztus 5 - é n ,  hétién este n e g y e d  9  órakor

K i s p e s t — W M F C
előtte n e g y e d  8  órakor Kispest—WMFC k ö l y ö k - m é r  kőz és

HELYÁRAK: |.r.állóhely» ofillér, ll.r.alléhely•Ofiiiér, ülőhely2 , 2 . 5 0 és3 penoő.
Jegyek a szokásos elővételi helyeken kaphatók. Közlekedés : a Margithid pesti 

hídfőtől 15-ös villamos, a Berlini-tértől S-as és 55-ös villamos,

gére voltak az Elektromosnak, 
amely most valóra váltotta azt a 
tervét, hogy legjobb csapatainkkal 
esti körmérkőzést rendez, fis mi
után a torna befejezése Szent Ist
ván napjára esik, Szendy Károly 
dr, fővárosunk sportszerető népszerű 
polgármestere első szent királyunk 
nevét vésette a felajánlott hatalmas 
ezüst serlegbe. Ezért a serlegért, 
játszik majd hat csapat különleges 
szabályok szerint az elkövetkező két 
héten keresztül.

Az első mérkőzés ma. hétfőn este 
kerül, .-lejátszásra. ■ A — - , -

Kisirest és a WMFC
ütközik meg- a bemutató mérkőzé
sen. Ennek a találkozásnak egészen 
különös érdekességet kölcsönöz az a 
körülmény, hogy a WMFC most 
lépi csak át as NB I. határvonalát. 
Hosszú évek küzdelmei után most 
ért el csak a csepeli csapat az Ígé
ret földjére, amelyet talán, soha 
egyetlen csapat sem ostromolt plyan 
nagy felkészültséggel, mint éppen a 
WMFC.

A Kispest viszont a régi NB te
kintélyét igyekszik védeni. A kis
pesti csapat mindig jól szerepelt a 
bajnokságban, az elmúlt esztendő 
azonban egyenesen esőményszámba 
ment. Hiszen a Kispest elsőként 
fordult az őszi idény befejezése 
után, megelőzve a bajnoki tabellán 
a legnagyobbakat: a Ferencvárost, 
az Újpestet és a Hungáriát is. Vég
eredményben az ötödik helyen vé
geztek a kispestiek, de Szegedtől, a 
negyedik helyezettől csak két pont 
választotta el Kispestet.

Kispest ugyan valamivel, később 
fogott az edzésbe, több ponton ősz 
szeállítási zavarokkal is küzdött, a. 
régi NB-rutin azonban mégis csak 
a Kispest mellett szól. A WMFC 
bármennyire is nagy játékerővel 
rendelkezik, mégis csak újonc.

Mind a két csapat egész sorát 
vonultatja fel a . legkiválóbb ma
gyar futballistáknak.. Hogy ezt 
megállapíthassuk, elég csak egy pil
lantást vetnünk a két összeállítás
ra:

Kispest: Boldizsár —  Olajkár I., 
Onódy — Rátkai, Zalái, Víg —  Kin
cses, Nemes, Olajkár II., Cseh, 
Szilágyi.

W MFC: Szabó —  Kis, Korányi —  
Keresztes, Gere vagy Kapta, Sza- 
lay II. —  Rökk, Harangozó, Sza
badkai, Dudás, Pintér.

Sok csatát látott nagy válogatott 
csillagok vonulnak itt fei remény- 
teljes fiatalokkal együtt, fis miután 
a WMFC-ben több az „új fiú", a 
nagyobb összeszokottság a Kispest 
győzelmét helyezi előtérbe. Jósla
tunk tehát erre a mérkőzésre: 2:1
a Kispest javára.

A nagy mérkőzés előtt Vi8 órai 
kezdéssel a két egyesület kölyök- 
csapatai ütköznek meg egymással a 
kővetkező összeállításban (játékve
zető; Korbuly):

KAC: Magyar —  Lóth, Herédi

—  Birovszky, Komon, Németh —. 
Eisenhardt, Boros, Burkon, Szabó, 
Nyers.

~WMTK: Szabó —  Grendi, Trepka
—  Pirisi, Juhász, Mag —  Műimet-, 
Kaczor. Pajor, Kégl, Gyúróvá!h.

8 órakor' Szendy Károly polgár- 
mester megnyitja a Szent István- 
Kupa tornáját, majd 149-kor Kékesi 
vezetése mellett kezdődik a Kis
pest— WMFC - mérkőzés.

A  Kispest piros-fekete, a WMFC 
kék-fehér mézben fog: játszani.

A torna szabályai szerint, ha a 
szabályos játékidő lefolyása után a 
mérkőzés döntetlenre áll, kétszer 
10 perces meghosszabbítás követ
kezik. Ha ez sem hozna döntést, 
akkor a sorsolás elönti él. hogy me
lyik csapat jut a hármas döntőbe.

A másik két elődöntő határnapja.;
Augusztus _ S-ó’Mj (■siiiörtpkpn: Tö

rekvés --Gam ma.
Augusztus in-én, szombaton: Új

pest— Elektromos.

CORVIN
A J ©  M I N Ő S E G E K  A R U H A Z A

A diákstadionban tartott előadások 
és gyakorlati bemutatók után vasár
nap délben befe j eződöt t  a játék
vezetők országos táborozása

Vasárnap délelőtt folytatódtak a 
játékvezetők, számára tartott elő
adások a népligeti diákstadíonban. 
Az előadások előtt a vidéki és bu
dapesti játékvezetők között ki.hírá
sos válogatott mérkőzés zajlott le. 
A vidékiek itt is kiharcolták az 
„egyenjogúságot": a második fél
időben kiegyenlítették a pestiek 
kétgólos előnyét. A 2x30 perces 
mérkőzés végeredménye 2:2 lett.

Délelőtt. 9 órakor több mint 300 
résztvevő előtt kezdődött meg Gidó
falvy Pál dr előadása: Gidófalvy
ismertette a régi. játékvezető-, in
téző- és játékos-hibákat, majd ki
fejtette, hogy az új labdarúgószö
vetség milyennek képzeli el a sport
szerű 'szellemben élő és viselkedő, 
igazi nemzeti erkölcsi alapon álló 
játékvezetőt., intézőt és játékost.

—  Mindegyiknek a f közös cél ér
dekében kelt, küzdenie, —  mondotta 
többek között Gidófalvy dr, —- a 
labdarúgáson, ezen a szép küzdő 
játékon keresztül harcolni tudó, ne
mesen, sportszerűen gondolkodó 
magyarokat, nevelni a, hazának s 
közben emelni a magyar labdarúgás 
színvonalát, minél nagyobb tömege
ket megnyerni ennek a nagy játék
nak,

A következő előadó Rubint Lajos 
volt. Rubint az előnyszabály alkal
mazásának különféle esetét- ismer
tette a nagyszámú hallgatósággal.

Az egyes eseteket Molnár Ignác 
segített bemutatni.

A BSzKRT első és második csa
pata a régi pongyola-„kirohanást", 
majd az új; rendes, fegyelmezett 
csapatkivonulást mutatta be, utána 
kétkapus játékra állottak fel Kő
halmi játékvezető sípjelére. Míg a 
villamosiak vidáman játszadoztak a 
pompás gyepen. Kőhalmi a játék
vezető helyezkedését igyekezett be
mutatni. A bemutatóhoz Váffhg 
Kálmán főtitkár tartott magyará
zatot —  hangszórón keresztül.

A mintegy félóráig tartó játék 
utf n Vághy ismertette Moldoványi 
előadását. Főleg a testtel való játé
kot és az e körül történő szabály
talanságokat ismertette. A  gyakor
lati bemutatókat Tóth-Potya, Bér
it,essy, Kutru.cz és Bíró Sándor a 
válogatott hátvéd, végezte he
lyenként sok derültséget okozva.

Már 12 felé járt az idő, .amikor 
Ősz dr a hangosanbeszélöhöz lépett 
es közvetlen szavakban mondott kö
szönetét azoknak, akik ezt a hasz
nos táborozást lehetővé tették, kö
szönetét mondott a. kartársa.kna,k is 
megjelenésükért és kifejezte' azt a 
reményét, hogy a táborozás elérte 
a célját: közelebb vitte a játék
vezetőket az egységes játékvezetői 
felfogás felé. A Hiszekegy etmondá- 
savai fejeződött be a táborozás.

OLASZ tempeomenluni! FRANCIÁS eszközök! AMERIKAI tempó
A legnépszerűbb olasz szlgj'ok ötletes viVjátéka 1

MARIA DENIS « VITTORIO DE SICA
MA PREMIER! FÓRUM



|p@fS Hétfő, 1940 augusztus S»

T ii  1 k é n y e l m e s e n  j á t s z ó i t  a z
Elektromos

Elektromos—SzNSE 6:1 (4:0)
Góllövő: Szendrődi, Huszár, G. Tóth, Fekecs, 
Törös, G. Tóth, Pázmándy (öngól)
A II. félidőben öt tartalékot állított be a* 
E leklro mos
SzNSE-pálya, 500 néző. Vezette: Barabás

A  Szent. István-serlégre készülő 
Elektromos vasárnap délután- S'zent- 
lörincre látogatott ki a fennállá
sának 20 éves fordulóját ünneplő 
SzNSE-hez. Szép ünnepség vezette 
be zászlócserével a mérkőzést.

A  két csapat így állt fel:
Hléktromos: Bakonyi —  Pázmán

dy, Pákozdi —  Kapocsi, Marosi, 
Martonos •—- Huszár, .. G. Tóth, 
Szendrődi, Fekecs, Pálinkás.

SzNSE: Gács —  Szebehelyi IV., 
Paksi -  - .Kriszt II., Marczévics, 
Králik Füzér VI., Barta, Kriszt
I., Szebehelyi III., Panelek.

Kezdetben az Elektromos kemény 
ellenállásra talál. Az Elektromos 
csatárok azonban hamar rájönnek, 
hogy a. szentlőrinci kapusnak gyen
ge napja van és azután szinte sza
bályos időközökben esnek a gólok. 
A 8- percben Pálinkás beívelt lab
dáját Szendrődi puhán helyezi a bal 
felső sarokba. Gács elnézte. 1:0. 
A 13. percben G. Tóth szöktetésé- 
vel Huszár kapura húz és 15 mé
terről leadott éles lövését Gács 
ijedten a hálójába üti, 2:0.

A 18. percben Szendrődi labdájá
val G. Tóth a 16-osról védhetetlenül

B A Z S Ó

mérték szerint is. 
HARISNYA,, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABAT 

Vili, 8aro«s-nic» «#• 
Telefon: 1 4 9 -4 0 0

Szünet után szürke játékba olvadt 
össze az egész csapat, kiki magá
nak játszott. így azután nem ala
kulhatott ki nagy játék. Pázmándy 
csak a játék végeíelé esett vissza. 
Kapocsi és Martonos szorgalmas 
szélsőiéclezet volt. A  csatársorban 
Szendrődi nagyon óvatos volt, Fe
kecs mozgott .a legtöbbet, G. Tóth 
néhány labdájának szeme volt. Pá
linkás sok labdát kapott, de nem 
tudott mit kezdeni velük. Huszár 
néhány lefutással vonta magára a 
figyelmet. Az új fiúktól semmi kü
lönöset sem láttunk.

Az SzNSE lelkesen játszott és 
dícséretreméltóan fair edzőtárs volt. 
Egyénileg Marczévics, Füzér VI., 
Landek érdemel külön dicséretet.

tő a léc alá. 3:0. Huszár nagy hely
zetben kapu mellé lő. Néha feljön 
a honi csapat is. Egy ilyen alkalom
ból Kriszt I. bombaszabadrúgását a 
felső léc védi. Pálinkás lő az üres 
kapu mellé. Sok az Elektromos-les- 
állás. A  38. percben Huszár beadá
sát Pálinkás visszagurítja Fekecs 
elé, akinek 15 méteres éles lövése a 
felső léc. alatt surran a hálóba. 4:0. 
A félidő végeidé elkényelmeskednek 
az Elektromos játékosai.' Nincs 
iram, sok a cicázás.

Az első félidőben az Elektromos 
tűnsz rendszerrel játszott, bár ezt 
sem tartotta be szigorúan, de olyan 
nagy volt a tudásbeli különbség a 
két‘ csapat között, hogy az Elektro
mos minden rendszer nélkül is érté
kesíteni tudta nagy fölényét.

A  II. félidőre az Elektromos vál
toztat az összeállításán. Marton°s 
helyére Szente kerül, a csatársor pe
dig' így ált fel: pálinkás, Toros,
Szendrődi. G. Tóth, Zlonszky.

A z SzNSE csapatában csak egy 
változás van: Gács helyett Nagy 
Véd.

Már a 5. percben Törös réven 
gólhoz jut az Elektromos. Azután 
nagy Etektromosfölény alakul ki. 
Szendrődi az üres kapu mellé lő. A  
félidő derekán az SzNSE is feljön. 
Most kiderül, hogy az Elektromos 
védelme könnyen megzavarható. 
Kriszt I. nagy. helyzetet hagy. ki, 
azután a 34. percben Szente 
Szendrödihez ível. Szendrődi  ̂ labdá
ját Pálinkás beadja és G. Tóth IT> 
méterről belövi, (5:0- Röviddel. az
után háttal a kapunak álló G. Tóth 
lövést zúdít a kapura, de Nagy job
ban véd, mint Gács. Az utolsó perc
ben Pázmándy könnyelmű hazaadásá- 
böl születik meg a honi csapat be- 
esül«tgö!ja. K:i-

A mérkőzés után Tóth István, az 
Elektromos edzője a következőket 
mondta;

—  Jubttmmi mérkőzés, jubileumi 
hangulat és játék. Nem vagyok elé
gedett n. csapat, egyik részével sem, 
jobb játékot vártam mindenkitől.

Igazi, idén vele ji edzörnérUőzés 
volt.

Az Elektromos hiába akart ko
molyan jáj.uzani, technikai és erőn
léti fölénye hamar könnyelmű és 
pepecselő játékra csábította. Az 
első félidőben Pákosdiiól és Marosi
tól láttunk erőtől duzzadó játékot, 
hosszú, szélekre adott labdákat.
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* LEHET-E GYÜMÖLCSÖT BE
FŰZNI CUKOR NÉLKÜL? —  LE 
HETI A  cukomélküli befőzésre 
hasznos útmutatást, gyakorlati fel

it világosító st kaphatnak a házi
asszonyok az Elektromos Müvek 
Honvéd-utca 22. sz. alatti villamos 
konyhájában a 1 hétfőn, csütörtökön 
és pénteken délelőtt 10 órakor, 
valamint a szerdán délután 5 óra
kor kezdődő ingyenes fözöelöadáso 
kon. Ezen a héten lekvár- és 
d zsem -fé lék  cukornéíküli befőzését 
továbbá hústalan egytál-ételek és 
különböző sütemények készítését 
mutatják be.

A SalsTC 18. leit 
az északi I. osztály 
harm adik helye- 
zettfe
SalBTC IS.—DIMÁVAG II.
4 : 2  ( 2 : 1 )

Salgótarjánban a SalBTC II. és a 
DiMAVAG II. vasárnap játszott az 
északi I. osztály harmadik helyéért. 
Vilezsá.1 volt a játékvezető.

Kezdés után a DiMAVAG támad, 
a SalBTC védelme leáll, Lipták 
Végvárit lyukra játssza s ez gólt 
lő. 0:1. A  6. percben Selmeczi be
adása után Soltész egyenlít. 1:1. A.
10. percben Selmeczi ismét szépen 
ad be s Nyerges három méterről 
szerzi meg a vezető gólt. 2:1.

Szünet után látszik a csapatok 
játékán, hogy nagyon meleg az idő. 
A 30. percben Nyerges lő gólt, 3:1, 
majd a 34. percben Patrik beadását 
is Nyerges értékesíti. 4:1. A  36. 
percben Lipták IS méteres szabad
rúgással szépít. 4:2.

Jó: Kecskés, Bognár, Nyerges,
Selmeczi, illetve Solt, Kovácsik. vi
téz .Bohus, vitéz Mészáros és Lip
ták.

■! — ■as^SC^ - .n-.u— -a .

Jó benyomást keltett első 
mérkőzésén az „új" Szeged
Szeged A)—Szeged B)

1 0 :1  (4 :1)
A  Szeged vasárnap játszotta első 

mérkőzését a Móraváros pályáján. 
Meglepően nagyszámú közönség 
gyűlt össze. Az érdeklődés termé
szetesen elsősorban Mesternek. Ser- 
fözének és Kisützkynak szólt, ök 
ki is tettek magukért, de a többiek 
játéka is kielégítette a közönséget, 
különösén Hajdú, és Nagy mutatott 
egészen jó játékot. Általában na
gyon jó benyomást keltett az át
szervezett együttes.

A  „nagy” csapatnak a B)-csapat 
volt az ellenfele. A  „nagyok" biz
tosan győztek 10:1 arányban, 
annak ellenére, hogy a B)-csapat 
kapuját Tóth I. védte. Hesser síp
jelére a következő két csapat állt 
feli-

Szeged A ) :  Góró Pólyák II., 
Raffai —  Gyarmati, Hajdú, Baróti 

Bognár, Kisutzky, Serfőző, Mes
ter, Nagy.

Szeged B ): Tóth I. ■ Tóth II-, 
Szél —  Seper, Ladányi, Berták —  
Gyuris, Szokoli, Halasi, Honti,
Kiss II. ,

Az A) csapat egészen rendes ira
mot diktál. Jó támadások gördülnek 
a B) kapuja felé és hiába véd Tóth 
kitünően, egymásután, potyognak a 
gólok. A közönségnek tetszik a csa
pat. Gyakran szól az elismerő taps. 
A tizedik gól után erősen biztatja a 
közönség a csatárokat a „tucat 
gól elérésére, de. Tóth most nem 
hagyja magát. Serfözö, majd Mester 
védhetetlennek látszó lövését is ki
fogja. A  gólok közül Serfözö négyet, 
Mester kettőt, Nagy és Kisutzky 
ugyancsak kettőt-kettőt, Bognár pe
dig egy gólt lőtt. A B )  csapat tisz
teletgólját Szokoly szerezte.

Tetszett a csapát játéka a veZe 
töknek is. A  bemutatkozás tehát si
került.

Hlnden rendszer nél
kül Játszott a DiMAVAG

im e az e re d m é n y

G s8í i z - O I ! 4 A ¥ Í I G  3 : 3  
( 2 : 0 )

Diósgyőr. 2000 néző. V ezette:
. Adorján.

Ganz: Gyurira (Dénes) - Pote.cz. 
Lassingleiter -  Simon, Budinszky, 
Keszlcr - -  Huller, Bartos, Wanffer, 
Penziás, Neubauer..

DiMAVAG: Gáspár —  Bán. Fel
földi —- Farkas, Csonka, Barta —  
Magyar (Füzér), Pangrátzio, Fü
zér (Sós). Barna, Turbéki.

Sok hiba van az elején. Gáspár 
védi az első komoly lövést. Barna 
beadását Gyurics szögletre védi. A  
DiMAVAG fedezetsora irányítja a 
játékot, de a csatárok nem, tudnak 
mit kezdeni a jó labdákkal. A  15. 
percben Wanffer teljesen szabadon 
áll (hol a kullancs?...). Bartos oko
san eléje játszik és a középcsatár 
az. elbámészkodó Gáspár mellett 
gólba lövi a labdát. 1:0.

Rögtön a gól után Bartos messzi
ről lő. Gáspár a szemébe tűző nap
tól nem látja a labdát és az mel
lette a hálóba jut. 2:0.

A  hazai védők nagyon félvállról 
veszik az ellenfelet. A Ganz-szélsök 
szabadon futkároznak és ha a bel
sőknek kissé jobban menne a lövés, 
akkor a Ganz még néhány gólt rúg
hatna.

Szünet után a DiMAVAG jobban 
belefekszik. Igaz, hogy a 10. perc
ben ismét a Ganz ér el gólt. Wanf
fer megint teljesen szabdon van és 
-— nem restell a labdát a hálóba 
lőni. 3:0.

A gól után Wanffer a lábán meg
sérül, kiáll. A mérkőzés végéig nem 
is tér vissza.

Állandósul a hazai fölény és most 
már gólt is ér el a, DiMAVAG csa
társora. Sós átadását Füzér a 12' 
percben közelről belövi. 3:1.

A  20. percben Sós a. mérkőzés 
legszebb gólját lövi. Már csak 
3:2~re vezet a Ganz.

Továbbra is a DiMAVAG marad 
fölényben. A  28. percben Sós vezeti 
a labdát. Lassingleiter szerelni 
akarja, de rosszul találja cl a lab
dát ás az a lábáról a hálóba jut. 
3:3.

A félidő hátralevő része esemény
telen.

A  DiMAVAG a tavasszal már jól 
begyakorolt angol rendszerét sutba 
dobta és a Ganz ellen teljesen ösz- 
sze-vissza játszott. A Ganz csatá
rai akadály nélkül játszhattak. A 
diósgyőri csapat tagjai közül Fel
földi, Csonka, és Sós dicsérhető. A 
Ganzból Gyuris, Lassingleiter, Bu
dinszky, Wanffer és Penziás dicsér
hető. Áz egész' csapat lendületesen 
játszott,

■..........• aa

A le lk es  h a las i f ia ta lo k  csak  35 percig  
tu d tak  e lle n á lln i a Tu ray  II. v e z é r le te  
a latt  n a g y  lendülette l fo lyó  G a m m a 
ro h a m o k n a k

G a m m a  - K i s k u n h a la s i  M O V E  

8:0 (3:0)
A Kiskunhalasi MOVE fővárosi 

vendége, a Gamma csapata délelőtt 
11 óra tájban társasgépkocsin ér
kezett Kiskunhalasra. A. MOVE ve
zetősége Katona Mihály dr.-ral, -a 
város sportszerető polgármesterével 
az élén a. hősi emlékműnél várta a 
vendégeket, akiknek nevében Toldi 
Géza helyezte el a csapat koszorú
ját az emlékművön.

Utána a város látta^ vendégül a 
Gamma csapatát a Csipkeházban. 
A  polgármester üdvözlő beszédére 
Zádory Ferenc, a Gamma igazgató
ja válaszolt s ígéretet tett, hogy a 
csapat délután jó játékkal fogja 
meghálálni a város páratlan ven
dégszeretőt. Ezt az ígéretet a derék 
Gamma-játékosok be is váltották.

2000 főnyi közönség előtt
került sor délután a mérkőzésre a 
vásártéri labdarúgópályán. A  leven
tezenekar parázs indulókat játszott 
a gyülekező közönség szórakoztatá
sára, aztán —  amikor a csapatok 
bevonultak —  eljátszotta a magyar 
hiszekegyet. Gyenes István dr. vá
rosi főjegyző, a MOVE elnöke' 
zászlót nyújtott át a Gammának, 
Zádory Ferenc ezt ugyancsak zász
lóval' viszonozta.

Így állt fel a két csapat:
Gamma: Hada —  Szebehelyi, Sze- 

beni —  Magda, Tóth, Borhy —  Vá- 
radi, Sütő, Turay II., Toldi, Kemény- 

M OVE: Gál •—  Németh, Gór —
Koltai, Józsvai, Bátorfalusi —  Im- 
grund, Jung, Nagy I. és II., Jeney.

A  játékot a MOVE kezdi, de rög
tön átveszi az irányítást a vendég
csapat. Toldi 30 méteres bombája 
kelti az első izgalmat, de aztán 
fíá.l többször is csak szerencsével 
teszi ártalmatlanná, a Gamma-csa
tárok veszélyes lövéseit. A. MOVE 
a l l .  percben vezeti az első szép

l ' s t v u m z  JUT A  VI. KEK. 80
A k-izcl h!Í»w*?iomiös VT. kér. RCS pá

lyához int. Polgármesteri határozat- fr- 
tr!;,w »n  a Vasas apőrifc'rpán léve kel
Pálra közül HZ, egyik a jövőbra a / e n i -
jptp lesz. A VI. krr. S< 1 mar cl is kezdte 
a pálya korszeriigítésél á* az őszi idény
ben már ott fogja a mérkőzéseit jal-

Vidéki eredmény#!*
Mohács: MTE-RPAC (Pécsi 1:4 (3:21. 

Barátságid. Vezette: Hortobágyi. Válto
zatos. szép mérkőzés, C-íóllüvő: Aszta inni 
(p, Kertész. Karácsonyi. Nagy (öngól), 
"1. Krímnek (21, Kéri és Sípos. _ 

Békéscsaba: B. Törekvés—Gyulai_ I
9:1 (S:0>. Barátságos. Vezette: Hogvc.
Xagv fölén v . Góllövő: Szombati W ,
Marán (2). Bőreik (2). Galik, huosimk 
ül-csliíít). illetve Oláh I. • 

Rákoskeresztúr: ETK—RÍ K <:2 
Barátságos. Vezette: Fuchs. Az, .KIK
több próba .iá lé kosi próbált ki. csapat 
jól mozgott. Góllövő: Pusztai (4) és
Avulási, Hl. Szabó és Fiedlor. — R 11. 
JTf—IlTTv rr 11:2 (0:2). Vezette: Karolyi. 
Góllövő: £unizeit (2>, Csuka, Mundloch, 
Ambrus és Gymmali, illetve László es

1 "kbsm: ESC K. Törekvés 1:1 (ld).
Báráfságfivs. Vezette: Gönczi. Gollovol
Vitéz.- i 1 léIve Tvümek. — Törekvés ifi- 
KSG ifi 4:0 (2:0). Barát-sájro*. Vehette 
Tvorselt. Gál lövő: Klimek, Kemény,
Berki. Szibérih. __ _ i

Jánoshalma: JSR—Kelebiai TÖK 3.1
(1:0). Barátsági*s. Vezette: Barta. hz<ep 
játékai győzött a JSE. Góllövő: 
honti. Tátrai. Ballai, 113. Szabó. , - /JSb
II.—Kiszállási KE 5:0 (1:0). Barátságos. 
Vezette: Borloglári. Góllövő: Cseszne ki
(2), Kiss. Rajmund. Zadraveez.

Szeged: SzAK III.—Móraváros ??:3
(1-1) Barátságos. Vezette: Hesser. Gól
lövő: Ceglédi (2) és Kis XV.. illetve
Zöldi (2) és Lehotai III.

Hatvan: KeSC (B udape,st)-H V SE  4:3 
(1:2). Barátságos. Vezette: Kovács. Gól
lövő: Sipőcz (3), Cseszler. ill. Vince (3).

Munkács: MSB—Beregszászi FTC) ,5:2
(5:1). Barálságos. Vezette*. Kazinczy. 
Lan v ha játék. Góllövő: SirrKvn. Bírta. 
Koszonyí, Kuz^ák (2). Illetve Miklósi es 
Sn Ivek.

Szombathely: Haladás TT—Pr-FC TT 1:9 
!0.-0). Vczctlo: CzcismiJv Gíillövö: .Berava.
i- Az Omischl Kupáért: HalaJás ifi.-— 

Városi leven te (0:0i., Vw.rt.ie: Cser
mely J. — .V/.I’O ir.i.—Boaskai 5:1 (1:0). 
Vczélte: Tolnai. — '48-»* csorkész—Hegyi 
FC 2:1 (1:0). Vezette: Koltai.

Barátságos mérkősésele
TeSrtvérisé#—T. Előre " (í,:0). fPa(a:

út. Vflzcte: Bánltiuy. Miuülfét csapat 
több já lé kőét próbált ki. A Testvériség 
máris jói és biztatóan mozgott._ A l-
V.löre még az édzések legelején vári 
GóUővő: Próbajátékos (2), Blaskó (2).
Horváth, Kasztner Ős Gyömbér, illetve 
Vince (2) és Iritzfalvy. ...

Lámpart-—Pest szcnlcrzáélicti amatőr 
választott 3:1 (1:1). Erzséb»t-u. 800 nezo. 
Vezette: Vaus Antal. Lámpáid: Ber-
kessy — Haraszti, Nádas — Purcielö 
Szenes. SzornoVátlyi .— Sós. Próbái. Bi
ha rí. Zwick Tolvaj. A Lamport Jól lát
szol és Végig jobb volt ellenfelénél. Gol- 
lövo: Bihari. Zwick és Próba.i.. illetve 
Simon. Jó; Nádas. -Szenes és Tolvaj, III- 
Fekete, Seres és Talán,

tám adását, de a  G am m a-védelem  
kem ény dió a  hazai csa lánok  szá 
m ára. A  MOVE 35 p e rc ig  á.ll ellent 
a G am m a-roham oknak. A k k or  a 
G am m a-balszárny szép tám adásátó l 
Kemény U) m éterről be löv i az első 
gólt. A  39. percben  VAradi beadá
sát Turay II. ju tta tja  a  h álóba  szép 
fejessel, m ajd  a 44- p ercben  Magda 
beadását értékesíti u g y a n íg y  góllá  
a Gamma kitűnő új szerzeménye.

3:0 a félidő eredménye.
Szünet után a Gamma csapata 

így áll fel: Havas —  Szebehelyi,
Szeltem —  Gyulay, Tóth, Szép —  
Fodor. Takács, Turay II., Toldi, 
Koyács.

A  Gamma-kapu előtt lmgrund 
hagy ki jó helyzetet, aztán Tóth 40 
méteres lövése csattan a hazái ka
pufán. A 7. percben Fodor a hálóba 
fut a labdával (4:0). A  10. percben 
újra (Fodor eredményes. Most egy 
darabig' szünetel a góllövés. Aztán 
újra Turay-fejesgól következik. Gór
II., aki a II. félidőben beállt a 
MOVE-ba, közvetlen közelről sem 
tudja berúgni a becsületmentö gólt. 
Az utolsó percekben az elörehúzódó 
Tóti) és Takács eredményes ' (8:0).

A  Gamma-vezetők nyilatkozatai:
Fiola intéző: A  MOVE lelkes, fia

tal együttes, de erejéből csak 35 
percre futotta. Csapatom minden 
tagjával meg vagyok elégedve, de 
különösen Turay II-vel. Igazán na
gyot játszott.

Sós edző: Szép és sportszerű já
ték. A  halasi csapatban több, tehet
séges fiatal játékost láttam. Tóth, 
Szebehelyi és Turay II. tetszett ne
kem legjobban a Gammából, a 
hazai csapatból Gór I. és Gál.

A  mérkőzés után
a Gamma Sóstó-fürdőn vacsorázott 
és este 10 órakor indult haza,

A szom bathelyi kup áért:
H a la d á s — SzFC 3 : 0  
( 2 : 0 )
Szom bathely, 1500 néző  
V ezette  s Horwélh dr.

A Haladás csapata az idénykez
det ellenére is komoly képességek
ről tett tanúságot. A  csapat máris 
bíztató formában van és jó mérkő
zésen győzte le az NB II. újoncát, 
az SzFC-t. Az SzFC a mutatott já
ték alapján ugyancsak jó szereplést 
ígér az NBB-ben.

Haladás: Körmendi —  Kalotai, 
Tölgyesi —  Pillér, Héjjá, Lipovics 
—  Pajor, Gazdag, Mórocz, Kiss, 
Lovász.

SzFC: Wittreich —  Horváth III.. 
Budavári —  Schiitz, Liscsei, Szalai 
■—  Horváth I., Horváth II., Tóth, 
Bártfai, Pánczél.

A  Haladás támad az elején. A  9. 
percben Lovász labdáját a késle
kedő Budavári mellett a szemfüles 
Pajor elfogja és a kapuba vágja. 
1:0. Az SzFC ellentámadást Kör 
mendi csak elvetéssel tudja mén 
teni Pánczél elöl. A  Haladás fölé 
nye egyre, jobban kidomborodik. A 
29. percben Héjjá kiugratja Móro- 
ezot S a középcsatár remek gólt Jő. 
2:0.

Szünet után már látszik a, fáradt
ság az SzFC-n. A  3. percben Ki'ss 
18 méteres bombája a balsarokba 
furódi'k. 3 :0. Ezután a Haladás mai- 
nem erőlteti a játékot. A  csatárok 
„nyaralnak” és az SzFC erőtlen tá 
madásai nem okoznak komoly gon
dot a pihent Haladás-védőknek.

A  mérkőzés a két csapat közötti 
különbség ellenére is szép játékot 
hozott. A  Haladás nagyobb állóké
pessége és NB-runitja. döntötte el a 
mérkőzést. Jó volt a győztes csapat
ból Körmendi, Kalotai, Pillér, Heyja 
Gazdag és Mórocz, a vesztesből 
Wittreich. Schüls, Szalai, Horváth 
I. és Tóth.

Jó mérkőzés volt 
Tokodon

TO KO D -U TE 6 :3  
( 4 : 1 )

Tokod. Vezette: Kovács.
TÜSC: Buták —  Berta, Kecskés 

Próba játékos . Mészáros, Próba- 
játékos —  Tóth, Hevesi, Gárdonyt, 
Próbajátékos. Próba játékos.

UTE: AntoS - - Fekete, Béki ----
örsi, Magyar, Kármán —  Németh, 
Kubinyi, Szusza, Krózser, Jobbágy.

A  tokodiak egész sereg új játé
kost próbáltak ki. A  mérkőzés végig 
igen érdekes volt és a csapatok jól 
is játszottak.

A  TÜSC hamarosan nagy fö
lénybe lendült s Gárdonyi, Hevesi 
ős Tóth (2) góljaival 4:Ó-ra veze
tett. Jobbágy javított 4 :1-re. Szünet 
után jól kezd az UTE. Németh két: 
góljával 4:3-ra jön fel. A TÜSC 
most rákapcsol. Hevesi, Tóth és a 
balszélsö szerez újabb gólokat.

A  tokodi próbajátékosok közül 
kettő nagyszerűen játszott. Azon
kívül Kecskés, Mészáros, Tóth, és 
Hevesi tüntette ki magát. Az UTE 
lelkes volt.

J u goszlávia
Swrh liganilnöoitő;

skniilje: ToromálahíiWhi JiieriW.Un i»—
Skopljéi SK 4:2 0:0)., A .Tiutowilavia ’ 0 
füzeimével bekerült a s/.erb ligába.

Harvál liga minősítő:
Susak; Zágrábi Vasutas-rOri jent 2:1 

(0:0).
Duna Kupa:

Szabadka: JkAK-Bata SK 2:0 (0:9).
BARÁTSÁGOS MP.KKöZfcSICK

1 jverbász: VSC—.Slavia (óbecsei 8:0(1:0).
Újvidék: Vojvbdina—-SAND 9:0 (4:0).

— Dunai-—Rapid 2:2 (1:1). — Tt*go-
vacski—Napra dák 2:0 (l :0i.

Belgrádi Jugoslvia—RSK 3:1 (1:1). A
•lugoRlavía góljait Sztevkov (2) és Pe-i 
l oviéi, a BSK gólját Bozkóvícs lotle, 
Mindkét csapat kipróbálta új játékosait, 
A, JuRoslavia fiataljai jobbat.- beváltás.

Zágráb: HASK—Grand.la.nsld, - Qlympi*
vegyes 3:1 (1:0).

Kassán líj spurtegvesiileí alakul.
Kassai Vasutas. Az, új egres illet e*H- 
ti>rlükön tartja alakuló küzgvülései. Az 
egvosillelba, a hírek s-zerinl. k KAC va
lamennyi vasutas játékosa belep. Jávor 
ral az álén.

llajináskár: Álba Regín—Hajmáskéri
SE 5:4 12:2). Változatos küzdelem Gól- 
lövő: Gantnei- (2), H áli I. (2). Toros, 
illetve Gruber (4). Jó : Ganrner, Hárl 1,, 
Hárt II,, ill. Gruber.

D  A  7  A  D  U Á I  A C T T É I f  sv‘,joi íSrúrában
■ ^  Sm I  disz- és éliresztő-

óráhan, haraugUt^ lakásárában, stopperórában és szinkron-

Ó R Á K B A  N .  Szavatolt la minőség, belvárosi, nívós, 
e g y é n i  k i s z o l g á l á s ,  á r u k  á z i á r a k  m e l l e t t

Ö D  A f í V Á D  K O S S U T H  L A J O S - U T C A  C
K  M i  \ S  W M L  K y  Kemzeti Kaszinó palotájában.



JBMtfő, 1540 augusztus 5,

Idényelejí mérkőzés, Újpest; keve
set mutatott, de a fiatal játékosai
tetszettek

Újpest—SalBTC 2:1 (Isi)
Mindkét csapatban nagyon puhán mozogtak
a csatárok
Góllövő: Zsengellér, Jenöfi, Balogh I.
Salgótarján, 1800 néző, vezette: Csala

Újpest csapata vasárnap délelőtt 
érkezett Salgótarjánba s nagyon 
sokan vártak a lilákra, főleg Zsen
géiért üdvözölték számosán. Dél
után a nézők - szép számban vándo
rolnak a SSE pályája felé. Valaki 
meg is jegyzi:

—  Mi less majd itt, ha bajnoki 
mérkőzés kerül sorra f

Süt a nap, a SalBTC választ s 
így nappal és enyhe széllel hátban 
játszhat a honi csapat. Csala síp
jelére 1800 néző előtt így állnak 
fel a csapatok:

Újpest: Sziklai —  Futó, Balogh 
XX. Nagymarosi, Temes, Balogh 
I. —  Adám, Pálya, Zsengellér,
Berzi, Tóth III.

látszik, hogy gólt ér el. d# Szik
laiba lövi a labdát. Utána a túlsó 
oldalon Tóth, III: lövése kapu fö
lött. száll el. A  fölé lövés ragadós. 
A 11. percben Jenöfi folytatja. Két 
perced később Pályát is észre
venni, nagy helyzetbe kerül, de az 
ö lövését Géczy menti szögletre.

Újpest most nagyon sokat tá
mad, de látható, hogy csatársora, 
még: nincs együtt.

A  tétlenséget Balogh I. unja meg. 
A 35. percben húsz méterről remek 
lövést ereszt meg a a labda, a jobb 
sarokban köt ki. 2 :1.

Orczy az előtte állóktól nem lát
hatta ezt a labdát s csak az ujja

IEIIIFnbtEX
4 0 0 .0 0 0  boldog tulajdonos . 

s a nem zetközi versenyeken elért 
eredm ények igazolják e tükör* 

reflex  kamarák teljesítőképességét

hmdujlie uccum ul)
SalBTC: Géczy —  Budai, Tímár 

—  Kiss, Takács IV., Mátrai —  Ba
lázs, Csuberda, Jenöfi, Laczkó, 
Trenka.
_ Mindkét csapatot megéljenzik a

T)P7 Ölí
ITT IS, OTT IS A  GÓL
ZSÁK KIIG GÖLT, DE 
CSAK EGYET

Újpest kezd és rögtön támad és 
csatáraival e,gy kis baj van: mindent 
túlkombinálnak. Meddő újpesti fö
lény után a H- percben Zsengellér 
a balösszekötő helyén kapja a lab
dát, Géczy késön fut ki és Zsengel- 
lér a kapus fej® fölött öt méterről 
az üreg hálóba emeli a labdát. 1:0.

Újpest tovább támad s Zsengédért, 
akinek, nagyon sok rajongója van 
Salgótarjánban, folyton így biztat
ják:

Hajrá. Ábel!
De Ábel nem hajrázik. A  16. perc

ben Budai Tóth III. elöl szögletre 
ment, majd támadni kezd a SalBTC 
te, de a salgótarjáni csatárok is so
kat tologatnak. Végre a 25- percben 
Laczkó  25 méterről megereszt egy 
bombát, de Sziklai biztosan fogja a 
labdát.

Kiss Tóth TIT. elöl szögletre'ment, 
a berúgás után Tóth III. kapja a 
labdát, de. fölévágja. Azután meg 
Futónak kell Jenöfi elöl szögletre 
rúgnia a bőrt. Újra csak szöglete
ket lát a közönség, mert a túlsó ol
dalon Mátrai és Kiss csak szöglettel 
tud segíteni magán. Azután meg 
Balogh II- védekezik így Balázs 
zsal szemben. Ez a szöglet a 41. 
percben van, borúgás után Laczkó 
felé száll a labda, de ö föléfejeli. A  
44, percben Takács IV. szép hosszú 
labdával szökteti Trenkát, ez még 
szebben fut el. jól ad be s Jenöfi 
hét méterről Sziklai felett hálóba 
vágja a bőrt. 1:1-

Pompás akció volt és a befejezés 
is remekül sikerült.

CSAK AZ ÚJPEST CSERÉL
szünetben, de a lilák is csak egy 
embert.: Temes helyére Szűcs áll bé. 
Mindkét csapat játékosai nagy mo
sakodást rendeznek. Meleg van,

Újrakezdés után Balogh  I. rög
tön szögletre ment Balázs elől. 
Valaki gúnyosan meg is jegyzi:

—• E gyelőre csak a szöglétre- 
m entés m egy kifogástalanul mind
két oldalon.

A  9. percben a fiatal Trenka 
nagy helyzetbe kerül, már-már úgy

Sportfelvételekhez

hegyével tudta érinteni.
A  SalBTC mind jobban vissza

esik. ■ • Edzéshiány! Az Újpest azon
ban nem tud mit kezdeni a fölé
nyével.

Szögletarány «:s  (4:2) az Újpest 
javára.

MINDKÉT CSAPAT

idéíiyeleji játékot nyújtott. Újpest 
többet támadott, • de a. honj csapat is 
sokszor jutott szóhoz. Mindkét olda
lon a hiba. ugyanaz: puhák a csa
tárok.

Újpest csapatában Sziklainak na
gyon kevés dolga akadt. Balogh II , 
az új hátvéd jobban tetszett, mint. 
Futó. Balogh II. tehetséges, pom
pásan rombol. A fedezetsorból Ba
logh I. volt a legjobb, de Nagyma
rosi is megfelelt. A két középfedezet 
közül Temes sokat dolgozott, Szűcs 
inkább „előkelőén" játszott. Elöl 
csak a két szélső tetszett. Mindkettő 
gyors. Pálya és Berzi csupán a me
zőnyben elégített ki, míg Zsengellér 
nem sokra ment az őrzőivel szem
ben.

A  tarján iák csapatában Géczy az 
első gólt yédhette volna, különben 
nem csinált hibát. Budai és Tímár 
jól rombolt,' a fedezetsorból Mátrai 
tetszett, Takács IV. sokat emelgette 
.a labdát. Elől Laczkó nagyon sokat 
dolgozott, a két szélső gyenge, Jenö- 
fire vigyáztak. Csuberdának Balogh
I. nehéz ellenfél volt.

Nyilatkozatok
Obrincsák Jenő, n. SalBTC elnöke 

Látszott a, csapat játékán, hogy 
még csak egy hete folynak az ed
zéseink. Hiányzott az erőnlét és az 
összeszokottság.

Láng fel dér Ferenc, az Újpest 
igazgatója: Fiatal játékosaink biz
tosan mozogtak. Kár, hogy mind 
két labda rossz volt. Még nagyobb 
kár, hogy a pályán nem nőtt ki a 
fü. A mérkőzés egyébként jó edzés 
volt.

Az Újpest csapata délután hat 
óra után utazott el Tarjá.nból.

Próbajátékos kitűnően játszott, de 
— Próbajátékos sem  volt éppen  

rossz...
T ö re k v é s— MÁVAG déle lő tt a MÁVAG-pályán

't -

I S O C U R D N  
I S O  P A

f i l m e k

Mintha már meg Is kezdődött 
volna az idény a MAVAG-pályán. 
A két csapat, a Torkfevés és a 
MAVAG szépen felsorakozik a pá
lya közepén, a MAVAG mellett 
Opata Zoltán, a Törekvés mellett 
Szeder István áll. Hiszekegyet imád
koznak s üdvözlik a közönséget. 
Ilyen komoly külsőségek között in
dul meg kora reggel fél 9-kor a ba
rátságos, azaz helyesebben: edzö-
mérközés.

Már abban is főpróbát tartanak, 
hogy a pálya belsejében csak a két 
edző tartózkodik. Tdsnády József, 
a Törekvés intézője mosolyogva 
mondja,:

-— A szövetség  törődik a kényel
münkkel. Páholyba tessékelt min
ket . . .

Bizony az új idényben az intéző 
már nem tartózkodhatik a kerítésen 
belül, a játéktéren.

A  Törekvésben nem mindenki 
pontos, s igy tartalékosán -kezd a 
csapat. A MAVAG sem teljes. így 
fest a két csapat:

T örekvés: Lakatos —  Lőrinczy, 
Bánkuti Szűcs, Róják, Tagányi 
—  Próbajátékos, Tóth, Kónya (!),  
Dóry, Próbajátékos.

(Tehát Kiss, Zörgő, Déri és Kará
csonyi aludt e l . . . )

M A V A G : Országh —  Varga. Fá
cán —  Seffelin, Kéri, Steinbach —• 
Komareto, Bakó, Muszka, őri, Fü
redi.

(Itt Bozsur és a kis Opata hiány
zik.) ■

A  vezetők kölcsönösen megkérik 
egymás csapatát, hogy vigyázzarak  
egym ás testi épségére. Mindegyik 
csapat fontos események előtt áll. 
Különösen a' MAVAG.

A  Törekvés két próbajátékosa 
hosszú, nyurga fiatalember. A  bal
szélső némileg vékonyabb, mint a 
jobbszélső. A  játék alatt kiderül, 
hogy mind a kettő ügyes játékos. 
különösen a balszélső, aki pompás 
érzéket mutat, gyors és jól húz ka
pura.

Tíz perc múlva megérkezik Déri 
és Karácsonyi. Beállnak. Kónya  és 
Dóry  kimegy, Karácsonyi a közép
csatár, Déri a balösszekötő.

A MAVAG szerzi meg a vezetést 
Kéri révén —  11-esből. Az első szép 
lövés azonban Dérié. A kis balössze
kötő hatalmas bombát ereszt még 
a kapura, a felső kapufáról pattan 
vissza.

Hogy milyen a játék?...
Istenem. . .  a pálya poros, meleg  

van, a csapatok nem rég kezdték  
meg az idényt. Ez az első igazi két- 
kapus játékuk. Bizony ragaszkod
nak a labdához, le-lecsúsznak a lab
dák, pontatlanok a passzolt. Ez Így 
is van rendjén. .Hadd legyen az ed
zőnek kifogásolni valója a legköze

lebbi taktikai megbeszélésen . . .
A Törekvésben Tóth óriási labda 

éhsége tűnik fel. Mindenre rámegy. 
Vannak jó lövései, ö  szerzi meg az 
egyenlítést is. Megint a MAVAG ve
zet, őri  révén.

Megérkezik Kiss Mihály, a Törek
vés kapusa. Beáll a kapuba és van 
agy óriási védése. Hatalmas tapsot 
kap. A  közönség hangja is megjön

Zörgő  is megjön. Most Karácso
nyi áll ki, Tóth a középcsatár és 
Zörgő  a jobbösszekötö.

Á félidőben mindkét csapat vál
toztat. A  MAVAG-ban Bozsu.r lesz 
a jobbfedezet é i  Opata a bal össze
kötő. A  Törekvésben Pusztai megy 
be jobbszélsönek, újra Tóth  a jobb
összekötö és Karácsonyi a közép
csatár. Zörgőt akarták kipróbálni a 
jobbszélen, de a fiatal játékosnak 
kínzó -fájdalmai vannak a combjá
ban. A  második félidőben kellemetlen 
esemény adódik, Kissnele véletlenül 
m egrág ják  a térdét, kénytelen ki- 
sántikálni. Egy próbajátékos ugrik 
be a helyére. Nem is véd rosszul, 
van néhány pompás labdafogása. 
Erős, kissé alacsony fiú.

P uszta i egyenlít. 2:2. Ez marad a 
végeredmény is, mert Muszka, gólja 
a félidő utolsó percében lesnek bi
zonyul.

Hibák akadnák bőven mindkét 
csapatban. A  MAVAG-csatároknak 
kevesebbet kell gondolkozniuk lövés 
előtt és —  gondolniok kell néha a 
másik oldalon levő, rendszerint sza
badon álló szélsőre te. A  Törekvés
ben is sok a javítanivaló, a véde
lemben és a csatársorban egyaránt. 
A védelemben változás csak akkor 
lesz, ha Kiss  nem jön rendbe csü
törtökig s ha Lőrinczyt az új be
osztása komolyan akadályozza az 
edzésben. A  fedezetsor adva van. 
A csatársorban a Pusztai, Tóth 
K arácsonyi, Déri, —  Próbajátékos 
sornak van a legnagyobb esélye. A  
próbajátékos ungvári fiú s valószí
nűleg villámmal igazolják le, hogy 
csütörtökön már játszhassak is.

A  nagycsapatok után a. második 
csapatok'játszottak, végül pedig a, 
kölykök.

A  Törekvés második csapata a 
félidőben 4:2-re Vezetett, a MAVAG
II. ellen, a végeredmény aztán 4:4 
lett.

A  kölyökmérközést a Törekvés 
nyerte meg 3:1 (2:0) arányba*.

Ez történt egy délelőtt —  a 
MÁVAG-pályán.

Phöbus, URAK vegyes—MZjfyar Pamut 
ipar 7:7 (4:2). Bérllni-utea. Verette:
SUefane-úk. Mimikét csapat több játékost 
ezerepeRetetf. M és nájryo-n idén reléi: 
forrpában Tannak a csapatok, Góllöyö: 
Páli (3). Tnmbor H (Ii. Gombkötő. Tár
nok. illetve tv rizeá n fái, Vtrla TTT (21 
Pepp C2-. \

alátámasztásu, ezért 
hosszú életű az

DS310N HÖPFSLRGK
Az csrzes bm*a evSí 

labdarúgó fáiéi s i,;a! 
összehívja az MLJz

jövő vasárnap, augusztus 1i-én dél
előtt a fíungária-útí pályára, vagy 
a népligeti diákstadionba. Az ifik
től kezdve a legnagyobb NB-csillagig 
min; mininek meg kell jelennie ezen 
a mintegy kétórás „táborozáson". Az 
itt tartandó előadások célja az lesz, 
hogy megismertessék a játékosok
kal a játékszabály-változtatásokat, 
a játékvezetők különféle eljárását 
és a. sportszerűtlenségek roppant 
súlyos következményeit. Fel fogják 
hivni a figyelmüket a férfias, őszinte, 
egyenes viselkedés előnyösebb vol
tára. Az MLSz szeretné teljesen ki
irtani a sportszerűtlenséget. De. ha 
már valaki mégis sportszerűtlen cse
lekedetre ragadtatja magát, legyen 
benne férfiasság, becsületesség, ne 
hazudozzék össze-vissza, hanem je
lentse ki: „fin voltam, ezt tettem.” 
És a büntetést is férfiasán viselje el. 
Nevelni akar az MLSz!

A Sailn-rákia— Némidnrszáj; L k-k rn gó
vábkgáíőtt miVrknzfst, r nu-Typ 1 -./cpk-n i 
bér 22-re terveztek, a rié iietek k-é-réeáre 
elére hozták szeplrmbér, 43-re. A mérkő
zés ,Prr/eonyha ti kertit sorra.

IJJOP
Hétfő:

Latorca-utca: Kispest— WMFC,
149,- vezeti; Kékesi. Szent István 
kupamérkőzés. Előtte: KAC kölyök 
— WMTK kölyök, vezeti: Korbuly.

Csütörtök
Latorca-utca: Törekvés— Gamma,

vezeti: Rónai. Szent István kupa
mérkőzés. ‘ Előtte: Törekvés kölyök.
-— Gamma kölyök, vezeti: Papp A.

Szombat
Latorca-utca: Elektromos— Újpest, 

vezeti: Lantos. Szent István kupa
mérkőzés. Előtte: Elektromos kö
lyök-—UTE kölyök, vezeti; Nagy L,

Vasárnap
Győr: MAVAG- Soproni FAC, az 

NB I.-be jutásért.
Diósgyőr: BSzKRT—, az NB I.-be 

jutásért. (Hétfőn dől el, hogy ki 
lesz a BSzKRT ellenfele.) Előtte: 
DiMÁVAG— Miskolci VSC.

(N B-csapa-taink zöme ezen a na
pon barátságos mérkőzést játszik.)

Rákősfalva :■ B R SC - KTK, az NB 
Hi.-ba jutásért.

f r '/ T A L t ís k

©
ejnye* hetyefc

gazdaságos
TU N G SRAM ,
m w w m /



4 Hétfő, 1940 auguszta* S>s«r
A magyar kerékpáros vágtázó

válogatott Nürnbergiben minden 
számban elvérzett

Vasárnap délután, tízezer főnyi 
közönség előtt került sor Nürnberg- 
ben a magyar-német válogatott 
kerékpáros vágtázó visszavágómér
kőzésre. Az első összecsapás Buda
pesten 23:23 arányú döntetlennel 
végződött. A  tegnapi torna a ma
gyar csapat lesújtó vereségét hozta. 
Egyetlen számban sem tudtak dia
dalmaskodni. A  hosszú utazás fá
radalmai katasztrofálisan ütközött 
ki a Nótás— Éles— Nagy Pelvássy 
legénységen.

Részletes eredmény: 
Repiilövcrseny: /. futam: 1.

Schertle német 13.2. Nagy magyar 
félkerék. Schertle élről győz. —  II. 
futam: 1. Voggenreiter német 12.4,
2. Éles magyar. •— III. futam: 1. 
Voggenreiter német 12.4, 2. Nagy
magyar. —  IV. futam: 1. Schertle
pémet 12,8, 2. Éles magyar.

1000 méteres idő futam: -■ Schert
le német 1 :14.2, 2. Preiskeit német
1:15, 3. Nótás magyar 1:16.2, 4.
Éles magyar 1:17.2.

Csapatiiidösöverseny, kOOO méter:
1. Németország 4 :59.6 (48.410 m-es 
óraátlag), 2. Magyarország 47,if0 
m-es óraátlag.

Kétüléses gépek 2000 méteres ver
senye: 1. Preiskeit— Kappey német 
11-8, 2. Schertle— Woggenreiter né
met, 3. Pelvássy— Nagy magyar, 4. 
Nótás— Éles magyar.

Érthetetlen...
Ssenti3ét@ri párost 
já ts zo tt  V ia r e g g ié -  
bán

Mind a két párost megnyer
ték az olaszok és már 
4 :ö~ra yezetnek

(Az olasz-magyar válogatott tenisz- 
mérkőzés első napján mind a két egyes 
mérkőzést elvesztettük. A páros mérkő
zésekhez nem sok reményt fűztünk, de 
titkon reménykedjünk, hogy legalább az 
egyiket, megnyerjük. Ez azonban nem 
sikerült És nem is sikerülhetett, ami-

A  m a g y a r  c s a p a t  h o ln a p  r e g g e l  örutazik Nümfcer&boP
Boldog:.

ÖKÖLVÍVÁS

ú j  ISA (. I ö Jv ÖL YIY o f.S B 
BTK—BLE 13:5

A mérkőzési; a Lapterjesztők Bérkocsis- 
utcai edzoteim éb e*n tartották meg va
sárnap este. A nagyszámban m egjelent 
szurkolók előtt le fo lyt küzdelem részle
tes eredménye (pa pírsúlytól felfelé): 
Eísenbaeh ellenfél nélkül nyert. Várhe
gyinek szintén nem volt < Hton falé. - A 
.jobb Breiloer ellen Torontálit még* fi- 
gy címezte l í é k is, rnegé rd erw c 11 en győzött 
Brei liter. Mártont legyőzte Bennem. Az 
okosan és keményen öklöző Stúrni nyer 
Nádas ellen. Torma I I  biztosan veri a 
szépen fe jlődő M ajori, (ilus.eák döntetle
nül végez Primo/, II ellen, Rövid Ma ugor 
ellen nyer erőfölénnyel. Az előlálíók a 
BTK versenyzö-i.

ÜSZÁS

HSC -  MTE 7 4 : 7 0
A két (egyesület férfi- és hőigyúszó- 

gárclája egyesülői közi pá rosmérkőzést 
vívott vasárnap’ délután az NSC-uszodá
ban. Részlel cs ere dm é’nyek: 1ÍM) m női
evőm: 1. Radó II XSf 1:30.2, 2. Füredi 
II N$C 1:34, 5. Vadász MTE. — 1Ö0 m 
férfigvors: 1. Deák MTE 1:10, 2. Kobári 
XSC 1:11.4, 3. Erős XSC. — 100 m női 
bál: 1. Radő I XSC 1:36, • 2; Füredi XSC 
1:44. 3. Újvári MTE. — Í00 m férfi hát.
1. Xátlas MTE 1:24, 2. Szegál XSÍJ 1:28,
0. Singer MTE. — 200 ni női mell: 1. 
Bársony NSC 3:32.4, 2. Reményi MTE 
3:51. 3. Göller NSC. — 200 m férfi mell.
1. Skuiíer XSC 3:16.6, 2. Vadász MTE 
3:17. 3. MV'ber MTE. — 300 rn női gyors:
1. Radő H XSC 5:38. 2, Xyers MTE 
6:22, 3. fi ii,!er XSC. — 500 rn. férfi gyors:
1. Deák MTE 7:15. 2. Csuti MTE 8,
3. Bánfalvi. — 3x100 m női vegyes: 1. 
XSC A) (Radő I, Bársony, Radó II) 5:10.
2. XSC Bt 5:25, 3. MTE. — 3x2(M» m férfi 
Kvomválté: 1. MTE A>) (Deák. Cmifci, 
Kádas) 8 :30, 2. NSC A) 8:49.6, 3. MTE E).

TT. osztályú vízilabda bajnokság
SrV SE-—Ceglédi MOVE 10:1 (5:0). Sze

ged. Vezette: Prágai. Góldobó; Tani (5), 
Berde (3). Tombáo és Ber.kő, ill. Iván.

Ar. MTE— (fámmá II. o. vízilabdabaj
noki mérkőzés elmaradt, mert a Gamma 
nem jelent meg a mérkőzés színhelyén.

T E N IS Z

A* alföldi tenlszkernlfl TT. osztályú 
bajnokságai Kiskunfélegyházán zajlot
tak le. Férfié?vés: 1. Dóezi SzVSE. 2. 
Pataki SzVSE. Döntő: 3:6* 6:1. 6:1. Férfi- 
páros: I. Pataki, Dúcai SzVSE, 2. Kla- 
zsík, Lőcsei KP, TE. Döntő: 6:1, 6:4. 
Vegvespáros: 1. Dóezi. Csapó. 2. Pataki, 
Berniczkv. Döntő: 6:2, 6:2. Női egyes:
1. Csapó KEAC, 2. Tokos SzRTSE. 
Döntő: 6:1, 4:6, 6:3. Xöi páros: 1. Csapó. 
Tokos, 2. Klazsibné, IVlrőezy Kf. TE. 
Döntő: 6:2. 6:0. .7-  Ifjúsági szamok. Fiú 
e.yyes: l. Rossmann ÜLTÉ. 2. Ábrahám 
C:6. 6:4, 6:4). Fiú páros; 1. Roasmann* 
Hoffmann TTLTE, 2. Sonnenwirfh ÜLTE, 
Ábra hám KEAC (1:6. 6:3, 7:5). Leány 
egyes: 1. Oláh Kf. TE, 2. Kanizsai Kf. 
TE (7:5, 6:3).

VíTÜSZ BÁNÓ NYERTE A ZALAEGER
SZEGI MOVE ORSZÁGOS TENISZ- 

VEK SEX VÉT
A % MOVE országos teniszversenyén 

Vasárnap egész napon át folyt a játék, 
de befejezni mégsem tudták. Eredmé
nyek: «

Féifíegyes nyílt elődöntő: Péc:ze.Ji~-
Kolier 6:3. 6:4. Döntő: v. Bánó—Péczeli 
6:3. 6 :1 , 3- iá

íé r fie jp e fi l í ,  o. e lődöntő: Csink——
Bartos 6:3, 6:1. ,

X őiegves nyílt elődöntő: Borbély —
Bakacsné 6:2. i fi. 8 :6. Medveczky—Hír: 
7 5 6:3, döntő: Medveczky—Borbély
6:4. fi d . .. • „  , .Xöiegvps II. o. elődöntő: Bakai í.ne---
Bártfainé 6:3. 6:1, B orbély-iU rt 6 0.
6 :1.

Nőt rgve* H í. o. elődöntő: Alicbnn. 
Bárt fa iűé 6:3. 3:6. 6:2: Horvátib-Hor-
ráthnö 2:6. 8:6, 6:3: döntő: Mi-ehna Hor 
rái.h fi:;5, Ttő. . . . . .  ... ,, .

Férfittaros nyílt Rltxionto. " " V  *:• 
fiaink—Páteri. M-nilnrn H:4. let: v. Bnno. 
Knilcr— Csapó, Dió-i fi: I.. dolőo.
Bario*. Csink V. Bá:irt. Jvollei- é j -  

FérfíCffyes H l. o. elődöntő:
Horváth L. «:2. fi::!; KAplán-BiUcra Hr
C.l. 6 : 4: döntő: Káplan--Szepes 6 :4, 

Ifjú sá gi döntő: Környei.—Orosz t>u.

Á. versenyt hétfőn fejezik be.

Ma kezdődik Magyarország 
kamadosztáiyú tenisz- 
bajnoksága az MTK 
rendezésében

ButTajKKsten régért nem volt már tenisz
verseny. A netté:/, labdabeszerzési vkszo- 
njrofc" vissswitaríják az: egyesülőtokét a 
verseny rendezéséi oh Az MTK hosszas 
utánjárással biztosította a versenyére a

kor teljesen érthetetlenül Szentpéterit 
állították be Szigeti mellé. Ézek után 
nem is meglepetés, hogy mind a két pá 
rost elvesztettük. A második napról az 
alábbi tudósításunk számol b e ):

Viareggio, augusztus 4:.
A  Középeurópai Kupa szabályok

nak megfelelően a. „Trofeo E. 42“ 
küzdelem második napján a két pá
rost játszották le. Eredmények: 

Quintavalle, Taron!— Szigeti, Szent- 
péteri 6:3, 4:6, 8:6, 6:3.

A  Szentpéterivel kiálló magyar 
pár egy' pillanatig' sem volt veszé
lyes a kitűnő olasz kettősre.

Cueelli, Bel Bello— Asbóth, Gá
bori 8:7, 6:4, 5:7, 7:5,

Nincs szerencséje, ebben az össze

Stuttgart, augusztus 4.
A  német-olasz atlétikai viadal má

sodik napján 40.000 néző szurkolt a 
pompás versenyeknek s a német at
létáknak, akik erős küzdelem után 
biztos győzelmet arattak. A  vasár
nap legjobb eredménye is a két vi- 
lágnagyság, Harbig és Tanzi össze
csapásából született. Harbig ezen a 
távon is megtartotta fölényét s tü
neményes idővel győzte le nagy 
vetélytársát. Ideje: l perc 47-8 mp. 
Lanzié: 1:49,3.

A  verseny előtt Stuttgart főpol
gármestere üdvözölte az olasz ven
dégeket, Tschammer-Osteii spörtve- 
zér jelenlétében.

A  verseny részletes eredményei: 
8t)0 m: 1. Harbig n. 1 :47-8, 2.

Lanzi o. 1:49.3, 3. Brandtscheidt n. 
1:52.4, 4. Doreszensi o. 1:52.6.

110 m gát: í. Becker n. .)5.:’,. % 
Caldano o. 15.4 , 3. Eeitner n. 15.6,
4. Eritale. o. 15.7.

Dlszhoszvetés: \. Wota-pek n.
47-54, 2. Gonsolini o. 47.47,' 3. Bian- 
cani o. 46.46, 4. Tunner n. 43.44-

labdiál. A versouyzdk. ki is használják 
az alkalmat és minden számban nagy 
mezőny van.

Ezen a versenyen kerül eldöntésre 
M agyarország harmadik o-szlályú ba j
noksága. A  féríieayesbeh fi!) induló van. 
I f i .  K árolyi, Koller. H om olya és >la- 
r asz ti a legjobb. A 28 fér fjp á r  közül a 
Koller— K árolyi kelték: iá n  első helyen 
l;ivé-. 0. jjeverösebh e 11rn 1’e 1 iiknek 1 iirstuer 
-H aim nersehlaír látszik. \ vetryesi»áros- 
han 18 pár indul. A  K árolyi--H orváth 
és a B újlor—Csaté a két legerőschh pár. 
A  női páro-sba.n a iio rvá tli—tv  a I ó pár. 
a kivett.

A  bajnoki sKwtHibon kívül 'mejrr-etMte- 
zéars kerül -a II . osztályú íérfiegyés, 
Fabriezky Ami r>r-eim!ék verseny. Itt :><> 
induló van. Simon, Sándor. Bújtál', és 
llol'fmftnn a leg jobb . A II. osztály n 
férfi jtároshan a Siinon— I\á i'ólyi kettős 
a.z első helyén kivett. Végül szerepel 
ntéí: a műsoron IV . m-zlál vú férfiegyes. 
Szomenyci és Valovit-s látszik a lég,jobb
nál'.

A. ve-rsniy ma, hétfőn kezrhwiik az 
MTK Pozsonyi-úti pályáján. .Játékremi:

S.90: Rrisané—Káez E d it; Hulényiné
B új tor; Harisné—B ack cr G yörgyi; Ejjzeat- 
andrási né—Kábersr; Irn i jr.

3 .30 : H araszti-V arga  László; Varsányi 
— Hi'tmolya; Tóth—K anta ; B-alázsné—Be- 
nedikné. . ..

4.15: Salgó—Bujtor: Drdirent-e. Sznes—■ 
Endrei. Eiehtmann: Barabás. Orosz—1 u 
laki. Varga; Endrei—Handier.

5 óra: Haamnerschlag—Koppén y; Oesy 
dr -Meáey: Serényi—Fischer dr; Bardo- 
ezi—Szta.nesik.

5.45; Mindet'. Hacker-Futaky, Szent- 
andrásiué; Battlay. Oriórii—Für-sfncr, Hu- 
íényiné; Csillag, Haraszti—Palásti, Spi- 
tzér; Mezei, Ernszl—Halácsi, Horváth 
dr. ,,6.30: Bujtor, Szőke—Kémény., (.oltes-
mánn: id. Károlv i--Kertész: Bardoezi,
1-laiKíIer.—Serényi. Forgács; Kébay, Szcd- 
iák—Valovtts, Scbcttkelbach.

-------- -----------------------------------------

Az ifj. Károlyi— Bujtor pár 
nyerte meg 
a KAC III. osztályú 
férf ipáros versenyét

A Kispesti AC teniszversenyén 
tegnap is játszottak egy döntőt. A 
harmadikosztályú férfipáros számot 
az ifj. Károlyi— Bujtor kettős nyerte 
nagy küzdelem után. Eredmény:

Ifj. Károlyi MAFC, Bujtor SzSE
__Fürstner, ' Hammerschlag FTC
6:8, 8:6, 6:3, az FTC-pár a második 
szetben már 5:3-ra vezetett, Bujtor 
remekül játszott. —  3. Futaki ATE 
— Kaba KAC és Kovács MKTT—  
Tamási dr. MOVE PTSE.

Befejezetlen még a mModikosz- 
tályű férfipáros döntő. Ezt csak a 
losonci verseny után játszák le.

DEL B E LL O ,
;r/. olaszok nemzeti toniy'ba.ipokn a hat 
madík helyen játszott Viareggrioban az 
olnaá—matívar v á logatott teatszmet korc
son. Az olaszok egyébként leliesert tel- 
for Halták a csapatukat. Lueelu, Loma- 
norti. Del Bello, Kndo sorrendben fflt- 
szoitak ellenünk. H o g y  ™»1X en. 
változtatták meg a Xetellitasnkat., a/t 
nem tudjuk. Így m ég  a* kexer
ffvözeimi e,*zé! y linket etvetl«K. -/ i  
vájjon  a 'm agyar csapat kint levő v«*e 
tője nem tudta"

állításban a. magyar párnak. Leg
utóbb Zágrábban is nagy balszeren
csével vesztettek és most kezükben 
volt a mérkőzés. Minden szetben 
nagy küzdelem volt, de az olaszok
nak sikerült jobban a döntő pont.

A  második nap után az olaszok 
már 4:0-ra vezetnek.

A  harmadik napon a Cueelli—  
Asbóth és Radó—:Szeutpéteri mér
kőzések kerülnek lebonyolításra.

------- ---------($ > ----------------

b a k t o s  L E G Y Ő ZT E  K A T O N Á T  
DIÓSGY ÜKBEN

Vasárnap egész napon át folytat
ták a Disógyöri TC országős tenisz
versenyét. A. nap legszebb mérkő
zése a Ferenc:)/ dr..Kat/aui-meecs
volt. Katona két meccslabda után 
vesztett. Ez a mérkőzés annyira ki
fárasztotta, hogy a kizáxáAOs szám
ban Bartos simán megverte. Bartos 
a döntőben Bolgárt is legyőzte. A 
nyílt férfiegyes döntőjét Fercncüy 
dr és Frigyest Budapestén játssza le.
E r e d m é n y e k :

Férfiegyes, nyílt: % Katona— Bakos 
6:1, 6:3, Ferenczy dr— Peikert r,:4 
6:2, elődöntő: Frigyesi— Bartos fői, 
7 :5, Ferenczy dr— katona 3 :6, '16.14, 
6 :1 •

Női egyes döntő: Jávori M A F C - 
Gallnemé BSE 7:5, 6 :t, biztos győ
zelem.

Fér f  iparos dö/ttö: Ferenczy dr
MAFC, Frigyesyr BSE— Bolgár. Ka
tona UTE .6 :4, 6U, sima mérkőzés.

Vegyespáros elődöntő: Tornyai,
Jusits— Frigyesy, Gallnemé 6:2, 
6:1, meglepő sima. győzelem. Fe
renczy dr, Jávori— Szovják, Kövesiné 
7:5. 5:7, 6:3. A  döntőt Budapesten 
játsszák le.

Férfiegyes kiz. elődöntő: Bartos— 
Katona 6:1, 6:3, Bolgár— Bakos 6:3 
12:10: döntő: Bartos— Bolgár 6:3.
6:1. 6:2, Bolgár csak eg-y szetben 
volt ellenfele Bartosnak.

A verseny után Victori&s dr. a. 
DTC elnöke osztotta ki a gyönyörű 
díjakat.

Szigeti fényképe m osolyok ránk ■•*■/. 
ólam S port la pok hasábjairól. Mellette 
Cueelli -fekete kepe nevet szembe. A k-e, 
játékos egy ma- mellett ügy hal. mint 
ita Ouéclli volna fiatal versenyző «s 
Szigeti — az. e ln ö k .... ' '

Németország 2 :l-re vezet tiIaszol s/ay 
ellen. Kiminibert a két ország hölgy vá
logatott teniszesánata Davis Ltfp rend
szerű mérkőzést játszik. Az első napón 
a németek megnyerték a két egyest, a 
második nafioii ;»z olaszok nyertek a 
párost. A. verseny állása tehat jelen le" 
2:1 a uémfttek javára.

MAGVAK TENISZEZŐK LIVORNÓBA.V
Az Ohts/.orszáigháít lévő m agyar .feni 

-zezök liishb m eghív:i-,t. kaptak. Livot 
Hóba hívják őket, almi augusztus 
11 _i*é* \ fisén v . A aroKon kin ni
a Teljes olf.sx ólgárda Is indul a ver 
senyén.

Harbig 800 méteren is legyőzte 
Lanzit -  tüneményes idővel
Németország —Olaszország 104 :74

Magaswgrás: 1. Nacke n. l9:i, 2. 
Campagner o. utó. :!■ Koppcnwallne-r 
n. 190, 4. T anghetti o. l8o.

Iö00 m : |. Kaind n. 3:54.4, 2- Gte- 
sen n. 3 :55.47, 3. Vitale o. 4.00-6, 4. 
Colombo o. 44)3.(7.

lOQ m: 1. Mellerowitz n. 10.6, 2. 
Kersch n. 1().8, 3. Monti o. j0.9, 4. 
Gritti o. 10-9-

Súíylökés: ). Luh dr n. 14.98, 2. 
Profeti o. 14473, 3. Paolo-ne o. 14.5(7, 
4. Bongen n. 14.5).

Hármasugrás: 1. Gleim n. 14.79, 2. 
Vógt n. 14.54, 3. Betta.glio o. 14-36, 
4. Pellarini o. 14.35.

' 5000 w : T- Beviacqua o. 14:52.2, 
2- E itöl n. 14 :53.2, 3. M astroiennl o. 
15:23.8 , 4. Seidenscbnur n. 15:17,6.

j,.xJ/OO ni váltó.: \. Németország
fAhréns, Wieland, Linnhoff, Harcig) • 
3 :12: 2- Olaszcirszág- (Donnind, Fer- 
razutti, Doreszensi, Lanzi) 3 : 12-8. 
Harbignak társai 6— 7 méter előnyt 
hoztak és ö már csak győzelemre 
ment. Lanzi meg is közelítette.

Végeredményben Németország at
létái 104:74 arányban győztek.

A R MAC MEGNYERTE IFJÚSÁGI 
H ÁM AS VERSE NY ÉT

a MÁVAG és az MTE ellen. A tegfnap 
délután a BEAC-pályár: tartott verseny
eredményei: 100 m: 1. Kapuvári MÁVAG 
11.2, 2. Rumpf BEAC 11.3. 3. Sxücs MTE
11.4, 4. Kuti MTE 11.8 — 400 m: 1.
Rajcsányi B 54.9. 2. Danis B 55.8. 3. Vi
lik II. MÁV 58.9. — 1000 m: 1. Rajesá- 
nyi B 2:46.1. 2. Komlós MÁV 2:47 1. 3.
Jesch B 2:50, 4. Vass MÁV. — 3ÖŐfl m:
I. Csák M 10:36.4. 2. Agárdi MÁV
10.36.9. 3. Sümegi B 11:42.5. — 110 m 
jrát: 1 Pacsányi B 18.2. 2. Pá Ifi MÁV
20.4, 3'. .Sző 11 ősi B 20.5. 4. v. Nagy MÁV
22.7. — Magas: 1. SzÖllősi B 165. 2. Gál
M 162, 3. Rapcsányi B 162. 4. Král MÁV 
155. :— Távol:. 1. Kapuvári MÁV 635. 2. 
Varga B 590, 3. Rumpf B 570. 4. Kuti
M 566. — Rúd: 1. Mihályi B 300. 2. Je- 
kelfalussv B 28o, 3. Kiss MÁV 260, 4.
Vass MÁV 200. — Súly: 1. Serfőző B
II. 90. 2. .Jakab B 11.63, 3. Kovács MÁV
10.37. 4. Vándor M 10.35. — Diszkosz: 1. 
Pericsák B 33.57. 2. Jakab B 24.63. 3.
Dömötör . M 23.60. 4. Virik MÁV 23.56. — 
Gerely: 1. Jekeafialussy B 45.20. 2. Ren- 
csák B 37.60, 3̂  Gál M: 36 10. 4. Komlós 
MÁV 30.45 — Svédválto: 1. BEAC

:Ó9.4. 2. MÁVAG 2:14.7. 3. MTE 2:16. — 
Pontversenvber;: BEAC—MÁVAG 80:18;
BEAC—MTE 911:32: MÁVAG—MTE 77:45.

ÜSZAS

Végházi 2:19,8, 
Ács 1:11.8

Jól sikerült a kom árom i 
bem utató
A komáromiak hírverő versenye 

igen jól sikerült. Az .egyes számo
kat nagy közönség nézte végig és 
melegen ünnepelte a fővárosi ven
dégeket. Az 'eredmények közül a 
hölgyek ellenfél nélkül elért ideje 
emelkedik ki, de Végházi és Gróf is 
szép versenyt úszott 200 m-en.

Részletes eredmények: 200 gyors:
1. Végházi 2:19.8, 2. Gróf 2:20.2.
Végházi végig vezetett és előnyét a 
cél előtt'is meg tudta őrizni. —  1.00

<2 P  O R T I I R A V E T  
i V É X Y T  m««

M O R Z S Á N Y I  j .
I V . ,  V á c z i-U . 36. T e le fo n : 182-217

mell: 1. Fábián 1:14.6, 2. Vesz
prémi Tata 1:20.4, 3. Almády Tata
1:27.2. Fábián a vidéki versenyzők 
nek 5 mp előnyt adott. - 100 gyors:
1. Erdős Komárom 1:14.2, 2. Ta-
tnásy Győr 1:15.2. 3. Lopták Ko
márom 1:17. —  100 gyors: 1. Szűcs 
Győr 6:18.4, 2. Heltai Tkta 6:36. — 
50 ni fiú gyors: 1. Lupták II- Ko
márom 32.2. —  100 fiú gyors: 1.
Jnkei Tata 1:15.4. — SxlOO vegyes- 
váltó: 1. Válogatott (Végházi, Fá
bián, Gróf) 3:36.G, 2. Hölgyváioga 
tott (Lovász, Szigeti. Wargha, Ács) 
4:26. 3. Tata-Komárom Vegyes (.Sza
bó, Veszprémi, Erdős) 4:14. A férfi- 
válogatott a hölgyeknek 35, a vidé
kieknek 15 mp előnyt adott. -—  Be
mutató versenyek: 100 hölgy g yo r s :  
Ács  Ilonka 1:11.8. —  ’ 100 hölgy
mell: Szigeti-Wargha Emőke 1:33.6. 
—  100 hölgy hál: Lovász Gitta
1:25.2.

Vízilabda: Tata— Komárom 5:2
(2:1) .  II. o. bajnoki. Vezette: Tha-
ler. Góldobó: Dani (2). Dukász
Heltai, Almády, ill. Margó (2). A 
mérkőzés egyben a villámtornába is 
beszámított. Villámtorna: Győr—
Komárom 2:0 (2:0). Vezette. Du 
kász. Györ-Tata 4:1 (C D -  Ve 
zette: Thaler. A  tornát a győriek
nyerték.

B B 1 E—VÁC 3:1 <1:0 . T- B > T  bajnoki 
m érkőzés. \ •pzftl'te.i Ha . A nudoi . c*sa
pali h m áso d ik  félidőben nairy fölóny 
ben volt. Góllövő: Vőírhá/.i (3 ). i l le b i 
K raii'-z.

A Itt,At—ti. bor T i I I. n. vizilabfla 
bajnoki mérkőzés ‘ 'elmaradt, mért a* 
cgyetehusták nem jelentek meg az NSC-
RiMyén.

Benedek BSz’f HT
11.2-öt ü tö tt

Az FTC-pályán vasárnap tartották 
a BSzKRT— FTC....ELE III. hár
mas ifjúsági viadalt. A  ELE III. 
tartalékosán állt ki, mert csapatá
nak a fele' levente vitorlázó táborba 
ment. —  Eredmények: 100 ni: 1.
Benedek BSzKRT 11.2, 2. Papp
FTC 11.3, 3. Garai FTC 11.6, 4.
Tóbiás BSzKRT 11.8 Jó verseny. —• 
400 m: 1. Papp FTC 54, 2. Kassay 
BSzKRT 56. 3. Bodnár BSzKRT 51,
4. Salamon BLE 59. 1000 m: 1.
Regös BSzKRT 2:44.4, 2. Bátori
BSzKRT 2:44-6, 3- Bakos FTC
4. Csepregi X. BLE 3:02. —; 3000 m :
1. Bátori BSzKRT 9:22, 2. Kuröezi
BSzKRT 10:09, 3. Vári BLE 10:11.8, 
4. Oláh FTC 10:39. Bátori megszo
rítás nélkül, könnyen győzött. —  
110 m gát: 1. Bajoti FTC 18.4, 2.
Fenyvesi FTC 19.6, 3. Kassái
BSzKRT 22, 4. Koszorú BSzKRT. —  
Magasugrás: 1. Rózsa BSzKRT 161,
2. Csepregi BLE 158, 3. Borii FTC 
155, 4. Ács FTC 155. T á v o l u g r á s :
I. Benedek BSzKRT 616, 2. Róni
BSzKRT 593. 3. Ács FTC 592, 4.
Szűcs BLE 577. Benedekből jó ugró 
lehet. — Rúdugrás: 1. Füzesi
BSzKRT 300, 2. Borii IFTC 270. 3.
Bodnár BSzKRT 260, 4. Hettlinger
FTC 240. —■ Súly: í. Leszler FTC
II. 38, 2. Bárány BSzKRT 10.51, 3.
Fábián FTC 9.44. 4. Tamás FTC
9.29. Ik'azlcr tavaly még kézbe sem 
tudta venni a súlyt. Diszkosz: 1. 
Füzesi BSzKRT ' 31.39. 2. Bajóti
BSzKRT 31.06, 3. Jó BLE 26.75, 4. 
Fábián BLE 25.78. —  Gerely: 1.
Leszler FTC 44.43, 2; Bárány
BSzKRT 44.35. 3. Bakos FTC 35.74, 
4. Vári BLE 34.32. Leszler ebben is 
ügyes. Svédváltó: . l . -FTC (Ács, 
Garai, Bakos, Fapp) 2:10.6, 2.
BSzKRT 2:12.4, 3.. BLE csapata.
A pontverseny eredménye: BSzKRT 

FTC 67:60, FTC -  BLF III. 79:40, 
BSzKRT - -BLE III. 85:32.

Lamos MTE országos 
csúcsot hajított 
gerellyel az MTE női 
versenyén

A Koszorú legyőzte a TFSC-t
Vasárnap délután rendezte az MTE 

a ..Lovász Annii' vándordíját, a Hajdú
ul.'aj sporttelepén. A szépmívü ezüst - 
serlegért, öt csapat Koszorú. MTE,
TFSC. NTK és a KaSE — mérte össze 
erejét. A három számból álló versenyen* 
ötös csapatok: indultak. Részletes ered-
tnény:

Távol ug:r ás: l  Koszorú (Fekete 198,
Lédermayer 494, Zubek 457. Schmallhof- 
fer 435. Németh 437) 464.2 átl. 2. TFSC 
458.2. 3. MTE 427.8 1. KaSE A Koszorú
ból minden ugró nagyszerűen ugrott, a 
TF-böl Pillér ugrotta a legnagyobbat, 
519-et.

Diszkoszvelés: 1. fFFSC (Takács 26.78. 
Oltványi 27.85. Orsi 25.65. Fáry 22.22. Ro
mák 21.48) 24.796 átl.. 2. Koszorú
22.638. 3. MTE 20.418. A TF-dobók min
den megerőltetés nélkül nyertek.

4x100-as váltó: (Kél előfutam után) 1. 
Koszorú (Kövér. Fekete- Zu bek. Leder- 
ni a vér ID 54. 2. X'l’E 54.4, 3. TFSC 56, 
4. MTE 57.6. A Koszorú fúlok ^gyűH; 
jönnek az NTE-vel egészen 3a0-'g, ott 
Lédcrrpaver remekül fut el sva _ N 1 Fi 
utol,só futójától. A kitünően hito Rám ok 
csak a 3. hely re, tudta a I op;kóla,sokat, 
fel hozni.

A „Lovász At»na‘‘ -vámlordij ezévi vé
dője a Koszorú csapata Feli 13 ponttal, 
2. TFSC 10, 3. MTE 5.

A vándordíj lebonyolít a-m lilán került 
sor az í. osztályú gerely hajiW) verhetiy- 
I e. Szék-semles időben dobnak a hölgyek. 
Lám os első dobásánál látezik. hogy 
nagv szerű formában mm, 34.10-ri’e ba
jit ja a gerelyt. Azután 31 -re. majd
35-92-re. A többi dobása, volt jobb. A 
\crsen.v 1 után r. yerclyit leiriérlék te
meg v i z s g á l  Iák. Szabá lyoKiiak találták.

I. n. gerely hajítás: 1. Lamos 35.92. Or* 
száges c ;ú(*s. (Régi csúcs; Szeipe?, Pest* 
njhely és ( ‘ liiisiián RB'PE 35(90). 2. Nâ - 
dánvi Bt SE 28.50, 3. Kövér (Koszorú)
rn***
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G y ö n y ö rű  k ü z d e le m b é i i  
g y ő zö tt a  M A C  15x40Ö-on

P o m p á s  e r e d m é n y e k  s z ü l e t t e k  a  H ő s ö k
V e r s e n y é n

Pompás, napsütéses, szélcsendes 
időben, körülbelül 1500 főnyi közön
ség előtt rendezte a MAC hagyo
mányos Hősök Versenyét. A  vidéki 
bajnokság konkurrenciája és egyes 
versenyzők elfoglaltsága —  -mások 
bujkálása —  névtelenné tette a ver
senyeket. A  közönségnek mégis él
vezetes, jól rendezett és érdekes 
küzdelmekben, jó eredményekben 
bővelkedő versenyben volt része. Az 
atléták közül sokan kivágták a re
zet. Hidas és Szabó dr gáton, G ye
pes, Polgár, Harsányt, Aradi a futó
számokban, Gyuricza, Gáspár és 
Zsuffha. az ugrásokban igen tisztes 
formát árult el. Dicséret illeti a 
táborból hazatért, kevés edzéssel és 
becsülettel verekedő atlétákat. Iz
galmasan szép volt a 15x400~as 
váltó!

Részletek:

110 m éteres gátfutás:
Varga P ál-emlék verseny

1. Hidas BLE 15.2, 2. Szabó dr 
MAC 15.2, 3. Kiss TSE 15.9. —  Re
mek verseny. Gyors rajt után Szabó 
van elől aiz .első gáton, és hat gátig 
még egy félméternyi előnyt szerez. 
De Hidas nem hagyja magát. Re
mek stílusban gátról gátra jobban 

• Szabó mellé kerül. A  két pompás 
futó küzdelme valóban szép lát
vány. A  nyolcadik gáton már együtt 
vannak, a kilencedikről Hidas 
simábban lép* 1 * * * 5 le, a tizediken már 
több mint félméter előnye van. A 
hajrában a valamivel gyorsabb 
Szabó újra felnyomul, de csak mell- 
szélességgel /tudja megközelíteni a 
jó bedobással győző Hidast. Pom
pásan futott: mind a kettő egyéni 
csúcsot és a mai európai viszonyok 
között számottevő időt. Kiss  a két 
nagyágyú versenyébe nem szólha
tott bele. A  bajnokságra a Hidas—•' 
Szabó— Nádasdi-hármas leszorít
hatja idejét 15 mp-re is.

100 m éteres síkfutás
Bertalan Zoltán-emlékverseriy

1. Gycncs MAG 10.8, 2. Sándor
ÜTE 10.9, 3. Felsöczi TSE 11, 4.
Regös UTE 11.1. —  Itt is kevés az 
induló. Előfutam nincs, pedig a vág- 
tázóknal-c jót tesz egy kiadós elő
futam. Az első rajtkísérlet sikerül.

8 darab
6x9 ̂ másolás
96 f i l lé r
PÁRISI FOTO

A, Párisi Na&y Áruház épületében

Gyetws a leggyorsabb. Már az első 
harmincon vezet és hiába iparkodik 
az utolsó '40-en a nagy lendülettel 
feltörő Sándor, jó métrrel verve ma
rad. Gyenrs igen jól mozgott, de 
látszott rajta, hogy erősebb melegí
tésre lenne szüksége. Sándoron is ez 
látszott: a cél után rándulásgyanú- 
san állt le. Sir nem indult. Úgy lát
szik, hogy az idén nem számítha
tunk rá. Pelsöczi nagyon rosszul 
rajtolt, ezért maradt el olyan erő
sen a diósgyőri eredményétől; Szél
csend.

800 m éteres síkfutás
1. Harsányt BBTE 1:55, 2. Aradi 

MAFC 1:55.2, 3. Gycrgyói MA VÁG  
1:56.7, 4. SzólloSi MOTE 2:00.4. —  
A  800 alatt megint lehetett dühön- 
geni. Főként Gyergyóira, aki min
denképpen , a legrosszabb esetben 
harmadik —1 és engedi, hogy a 
gyenge formában lévő Istenes 58.2-es 
eisö körrel vezessen. Csöngetésre 
már vezet Gyergyói és hatalmasan 
belceröRi't, de persze Harsányit és 
Aradit nem bírja lerázni. A  két ri
vális könnyedén megy Gyergyói 
mögött. Az egyenesbe is a M AVAG- 
futó fordul elsőnek, ' Harsány i ér 
mellé először és a hátulról hevesen 
támadó és teljes erővel küzdő Aradi 
támadását látszólag könnyedén veri 
vissza. Érzésünk szerint Harsányt 
tud l:53-at, jobb beosztással Aradi 
is ehhez közel. De szeretnénk már 
egyszer nyolcszázas futást látni.

S ú ly  lö k é s
M udi ii Inire-einiékverM'iiy:

t. Németh BSsKBT .Í4.6.7, 2. vi
téz Csapó MAC 14.1.4, 3. Gally TSE 
12.21. — Darányi és a vidékiek erő
sen hiányoztak. De Csányi is job
ban kellett volna, a súlydobókörben, 
mint a rendezők között. Németh

ellenfél hiányában nem nagyon tudta 
összeszedni magát. Csak két dobása 
volt 14.50 felett. A  derekát most 
sem tudta belevinni a dobásba. Csa
pónak nem használ, hogy vidéken 
egyedül dolgozik. Tavalyi stílusából 
sokat vesztett.

1500 m -es s ík fu tá s
1. Híres UTE 4:02A, 2. Szilágyi

4:04.2, 3. Margittay BSzKRT 4:15.__
öt induló. Szomorú eset. Iglói is, 
Szabó is kinn van, de egyik sem 
áll rajthoz. És ha még Híres futna. 
De az UTE-futó szokásos cirkuszát 
játssza meg: három körön át lóg a 
vezetőn, akár Iglóinak  hívják, akár 
M argittaynak, vagy Szilágyinak. És 
azután az utolsó 300-on mutatós 
hajrával csodáitatja magát. Most is 
ez volt az eset. Az első kört Mar
gittay vezette 64 m.p-re, azután 
Szilágyi állt az élre és 2:10, 3:18-as 
részidőkkel vezetett. Az utolsó 
300-on Híres elszaladt. Szépen moz
gott, az kétségtelen, de nagy futó 
így sohasem lesz belőle.

D iszkoszvetés
1. Kulitzy BBTE 48.23, 2. Né

meth MAC 43.32, 3. Németh
BSzKRT 42.41. Kulitzyn látszott, 
hogy edzése nem zavartalan. Csak 
minden második dobása sikerült. 
Harmadikra 47.80-at dobott, ötödik, 
igazán rendesen sikerült dobása volt 
a legnagyobb. A  vékony MAC- 
Németh jó egyéni csúccsal érte el 
szép helyezését.

400 m-es síkfutás
Fábián VHmos-emlékverseny

1. Polgár BBTE 50, 2. Góby
BBTE 50.2, 3, Assakürtl BBTE
51.8, 4, Paulusz MÍ'K 51.9. —  10 in
duló volt a két előfutamban, öten 
maradtak a döntőre. Polgár a 
külső pályát kapta, Góby a belsőt. 
Eleve csak köztük állt a verseny. 
Góby hatalmas 'iramban kezdect. 
Már 150-nél befogta a pályaelő
nyöket és bár Polgár a harmadik 
százon nagyon erősített, öt méter 
előnnyel fordult az egyenesbe. 380- 
ig úgy látszott, hogy "kitűnő idővel 
győz, de ott úgy összeroppant, 
ahogy még alig láttunk embert el
készülni. Alig tudott bevánszorogni 
a célba. Polgár az utolsó métere
ken érte utol. Góby így is egyéni 
csúcsot futott.

Rúdugrás
f . Zsuffka MAC K)0, 2- Kovács

TSE 360, 3. Bihari FTC 320. —
Zsuffka erőnléte nem volt kifogás
talan. Ez látszott gyenge rohamán. 
A  négy métert csak harmadik kí
sérletre, erősen érintve ug-rotta -át. 
Azután 412 cm-re került a léc. Hosz- 
szú várakozás után jön elő Zsuffka 
az öltözőből. Nekimegy, az erőtlen 
roham is felyiszi magasan a léc fölé, 
de arra már nem elég a lendülete, 
hogy át is vigye rajta. Másodszor 
is és harmadszor is magasról esik 
rá a lécre. Többet kellene vágtáznia 
és főként —  bátrabban nekifutnia a 
nagy magasságnak.

5000 m-es síkfutás
1- Iglói MAC 14:52.2, 2. Eszter

gomi BSzKRT 14:53.4, 3. Németh
MAC 14:53.8, 4. Csapiár MAC
14:53.8. —  Bosszantó, de izgalmas 
verseny. Szabó vezet az első két 
körben, azután Németh megy előre. 
De lassít. Az 3000 méter 2:53. lg  Jóit 
bíztatják, hogy vezessen, erre 68-as 
kört fut, azután lelassít., hogy meg
várja a többieket. Németh és Szabó 
vezetget 5:52-es 2000-ig. Mögöttük 
Iglói, Esztergomi és a hét közepén 
a táborból hazatért, azóta naponta 
kétszer edző Csa.plár. Az iram 
azután is összevissza megy. Egyik 
sem mer iramot menni, mindenki a 
másikat lesi. Még Szabó vezet leg
becsületesebben. 8:55 a 3000, azután 
Szabó . az élen haladva 3800 méter
nél váratlanul feladja a versenyt. 
12:01 a 4000 ideje. A. MAC-futók

barátságosan akadályozzák egy
mást, Ném eth  majdnem felbuktatja 
Csapiárt. A négy futó együtt halad 
csengetésig. Ott Ném eth  hajrába 
kezd, de Iglói rögtön rajta van, el
fut mellette és 59.2-s utolsó körrel 
fölényesen nyer. A  másik három 
gyilkolja egymást és 62-n belüli 
utolsó körük bizonyítja, hogy sok 
maradt még bennük. Kelen  kellett 
volna ide, vagy a formában lévő 
Csapiár, akkor lett volna Iram.

Távolugrás
V&res Sándor-em lékverseny

1. Gyuricza M AC 718, 2. Vermes 
BBTE 686, 3. Zajki BBTE 668. —  
Gyuricza. volt  az egyetlen, aki ren
desen ugrott. Vermes és Zajki 
mintha mindent elfelejtett volna. 
Zajki régen megcsodált elrugaszko
dása egyelőre a múlté. Vermes is 
elkapkod mindent. Gyuricza, kezd a 
régi lenni. Két ugrása 708 volt, egy 
718, egy belépett 715. Ha még egy 
kicsit növeli gyorsaságát, egy ki
csit jobban vigyáz az ugrások be
fejezésére, újra megközelítheti a 
750-et. Emelkedése máris kiváló.

G e re S y h a jífá s
1. Várszegi M AC 64.85, 2- Csányi 

IH. BEAC 60-85, 3- Szatmári BEAC 
56-52. —  Várszegi sehogyan Sem tud 
,,Vársze.gi-formába” jönni- Rohama 
a léc előtt teljesen elfogy, szinte 
helyből dob, régi ereje is hiányzik. 
Volt hatvanon aluli, dobása is, há
rom 64 körüli. A  negyedik . volt a 
legnagyobb, Csányinak az ötödik.

M a g asu g rás
S zegedy G éza-em lékve.rseny

1. Gáspár M ÁVAG  186, 2- Torjai 
FTC 178, 3. Hidas BLE 168. Gáspár 
egyéni csúcseredménye volt az - ese
mény. A  lS()-ot elsőre, fölényesen 
vitte, a 188-al már nem bírt. J-avul!

15x400 m
Névtelen Hősök emlékversenye:
1. M AC (Biilöp 56.4, Gombos

51.2, Bellaggh 55.4, Sülé 56.4, Szönyi 
60.6, Szabó E. dr 55, Istenes dr 51.4, 
Nádas 53.6, Minai 51.8, Vács 56.4, 
Gyuricza 52.2, Iglói 53.4, Szabó M. 
52, Vadas 49.8, G yenes 49.8) 13:25.4,
2. UTE (Baranyai 54, Csányi 53.3, 
Vogel 56.9, Zoltai 54, Hegyesi 57.8, 
Nemes 55, Eper 55.1, Seres 52.7, Sá
ros! 54.9, Vida 55.2, Regös 51.6, 
Szántó 53, Szörényi 51.7, Jagicza
50.5, Híres 51) 13:26.7, 3. FTC
14:21.6, 4 .-MOTE. —  A MAC és az 
UTE végig elkeseredett, izgalmas 
küzdelmet vívott. Az utolsó váltás
nál a közönség az állóhelyről be
tódult a pályára . és onnan biztatta 
a futókat. Ha Sándor nem sántul 
le, alighanem fordított lett volna az 
eredmény.

A 170-es, 175-ös magasságo
kat elsőre, a 180-a.s magasságot 
pedig másodikra ugrotta. A 185-ös 
magasságot remek stílussal, maga
san fölötte az elsőre vitte át! A  kö
vetkező ,190-es magassággal már 
nem tudott megbirkózni. Két egé
szen rossz kísérlet után nem ugrott 
tovább.

A laza, lejtős ugróhelyet figye
lembevevő, Csorna teljesítménye 
kiválónak mondható. A  további he
lyezetteknek egészen gyengén ment 
az ugrás.

Disz kosz vetés:
1. Horváth Vilmos (Észak) 47.9.6, 

2. Remecz (Pv) 44.17, 3. Kelemen
(fitty) 41.67, 4. Remete (Pv) 41.38. 
5. Beck (K) 41.11. —  Pethő dr
40.70, Sík 40.27, Varró 37.60. (13
induió.)

Horváth  végre magára talált, bár 
dobásai, az utolsót kivéve, nem na
gyon sikerültek. A  derekát megint

| SPORTÉRMEK
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Képes árjesnék. jilréiytk. liláit seriig*

A Pestvidékiek legyőzték 
az Északiakat az országos vidéki 
atlétikai bajnokságok során
Cserna 185 cm-rel nyerte a magasugrást

Mintegy félórás késéssel kezdő 
dött vasárnap délután a kispesti 
stadionban az országos vidéki baj
nokságok küzdelmének második 
napja. Az enyhe oldal ellenszeles 
időben néhány jó eredménynek: is 
szemtanúja lehetett a mintegy 300 
főnyi atlétikai szurkoló had.

A  kerületek közötti pontversenyt 
nagy meglepetésre, de megérdemel
ten a pestvidékie'k nyerték meg az 
északiakkal szemben, ők dobták, a 
legtöbb erőt ebbe a bajnoki küzde
lembe és így a végső győzelem meg
érdemelten jutott nekik. Az észa 
kiakat is minden dicséret megilleti, 
hiszen csak a legkisebb különbség
gel szorultak a második helyre.

A  második náp egyéni teljesítmé
nyei közül Cserna. magasugrása, Szi
getvári 20o m-es eredménye, Ná
dasdi gátfutása és Horváth diszkosz
vetése emelkedik ki. Jól szerepelt 
még Farkas, Onódy, Tárnoki, Re
mecz, Korompai és Rákhely is.

Részletes eredmények:
1500 ni:

1. Farkas Béla (Pestvidék) 4:08.2,
2. Baranyai (Észak) 4:09, 3. Apró
(Észak) 4:09.2, 4. Serényi (Ény)
4:11.6, 5. Rakonczay (Pv) 4:16, 15
induló.

Lövés után Rakonczay ugrik az 
élre, meglehetősen élénk iramban 
vezeti a mezőnyt. Az első négyszáz 
idqje 63. Most Nyalka ugrik az élre, 
öt követi a? eddig nem nagyon eről
ködő, kitűnő pestvidéki futó, Far
kas. A  800-nál azonban már Far
kas van az élen. Ideje; 2:11. A  pest
vidékiek kitűnősége ahelyett, hogy 
fokozná az iramot, láthatóan arra 
törekszik, hogy vezetöhelyét meg
tartsa. Apró és Baranyai feltűnően 
frissen tartja magát. Nyalka lesza
kadt a vezetőktől. 1200-nál Farkas 
belenyargal és egyszerre mintegy 
tizenöt méterrel megugrik a bolytól. 
Farkas a célegyenesbe már lelas
sítva könnyen jön, minden erőlködés 
nélkül szakítja el a célszalagot. Ba
ranyai és Apró között elkeseredett 
küzdelem alakul ki. Baranyai azon
ban jobban bírja a hajrát.

Sülj dobás:
1. Rák-hely Gyula (Ény) 13.92,

2. Horváth II. (Észak) 13.91, 3. Ha
vas 13.76, 4. Remete (Pv) 13.44,
5. Varró (Pv) 13.28. --- Hamvay 
(Pv) 12.28, Beck (Kelet) 12.05, Kán
tor (Ény) 11.88 és Uitz (Ény) 
10.46. 9 induló.

Rákhely 'nagy meglepetésre le
győzte az ,,Ászaki óriást", Hor-

váthot, aki erőtlenül, bágyadtan 
küzdött. Dobásaiba elfelejtette bele
adni a derekát. Rákhely annál szí
vósadban küzdött, bár tőle is jobb 
eredményt vártunk.

Havas megfelelt, Remete viszont 
visszaesett. Rákhely az ötödikre, 
Horváth pedig a negyedikre dobta a 
legnagyobbat.

200 ni síkfutás:
1. Szigetvári' (Dny) 22.2, 2. Ko-

rompay (K) 22.5 (orsz. ifj. csúcs be
állítva), 3. Simonyi (Pv) 23 (Pv ke
rületi ifj. csúcs), 4. Bakky (fi) 23.2,
5. Dénesfay (Ény) 23.3. Három elő
futam, 14 induló.

I. előfutam: 1. Szigetvári 23.5, 2. 
Bakky 23.8, 3. Tima (D) 24. II. elő
futam: 1 Korompay 23.7, 2. Simonyi
23.9, 3. öry (Ény) 24.2. III, elő
futam: 1. Dénesfay 23:4, 2. Szaladó.s 
(fi') 23.5, 3. Szurgyi (K) 23.6.

A  döntőben Szaladós, Dénesfay 
Szigetvári, Bakky, Simonyi az indu
lási sorrend. Szigetvári jön el leg
jobban a rajttól. Az első 50 'méteren 
úgyszólván már majdnem ledol
gozta a pályaelönyöket, A  célegye
nes bejáratánál már ö van elöl és 
előnyét növelve három méterrel veri 
a görcsösen futó Korompayt. Sziget
vári biztosan tud 22-t is. Korom- 
paynak stílusát kell megjavítania, 
hogy jobb .eredményt tudjon elérni. 
Simonyi tehetséges vágtázó.

110 m gátfutás:
1. Nádasdi Pál Észak 15.5. 2. Ka

rácsony Délnyugat 16.1 (kerületi 
csúcs), 3. Konrád Pestvidék 16.2, 4. 
Verbőczi É 18.2, 5. Szakály É 19.1. 
(2 előfutam, 8 induló.)

I. előfutam: 1. Nádasdi 16.5, 2. 
Szakály 17.7, 3. Tóth Pv 18. II. elő
futam: 1. Karácsony 17, 2. Konrád
17.1, 3. Verbőczi 17.4.

Nádasdi rajtja nem egészen ki
fogástalanul sikerült. De a második 
gát után már ő van elöl. Erőtelje
sen veszi a gátközöket, és a gát
fölötti stílusa is sokat csiszolódott. 
Ha a pálya jobb állapotban van, 
biztosan futott volna 15.3-at is. Ka
rácsony a szombati 400-as gát után 
is nagyszerűen mozgott. Konrád, ha 
nem ragadt volna benn a rajtnál, 
legalább 2 tizeddel futott volna job
bat. Verbőczi nem erőlködött.

M agasu g rás:
1. Cserna János (Kelet) 185, 2.

Bánsági (Pv) 170, 3. Kertész (D)
170, 4. Szakály (É) 170. 5. Emry
(É) 170. (12 induló.)

Cserna jó formában van. -

Kenje fel ujjával vékonyan az arcra a Hezolite-Rapid gyorsberotve-
krémet és minden további várakozás nélkül borotválkozhat. — Nem 
kell az arcbőrét percekig dörzsölni, mert a Hezoltte-Rapid arcápoftö 
gyors borotvák rémmel víz, szappan és ezset nélkül egy perc alatt töké
letesen borotválkozhat, utána nem ég és nem pattan fel az arcbőre, 
megszűnik az arcbőr száraz felkapartsága és arca bársonyosan üde lesz. 
Próba doboz 24 fillér, ezt is visszatérítem azután eredeti doboz vagy 
tubus vásárlásánál. Kapható m i n d e n  s z a k ü z l e t b e n  és a k ésxm : 
Dr. HOLCZER vegyész illatszertárában, Budapest, VI., Teréz körét! S

elfelejtette beleadni. Forgása sem a 
legjobb volt, állandóan eltért a do
bás Irányától, Az elődöntőben a har
madik dobása 47.63 volt, a legjobb 
dobását pedig utolsóra érte el. A. 
többiek 44 és 46 között voltak. Re- 
m ecs  kevés edzése ellenére, egészen 
rendesen dobált. Meglepetés: Pethő 
dr nem jutott be a döntőbe.

400 in s ík fu tás :
1. Onódy László (Ény) 50.6, 2.

Tárnoki (Pv) 51, 3. Vigh (Pv)
52.4, 4. Képes (É) 52.5; 5. Jálics
(Ény) 53.1. (3 előfutam, 16 induló.)

I. előfutam: 1. Onódy 52.3. 2. Ké
pes 52.6, 3. Baranyay (É) 52.7. —
II. : 1. Tárnoki (Pv) 53.9, 2. Balogh
(Pv) 54.2, 3. Tóth (K) 54.4. —;
III. : 1. Vigh 54, 2. Jálics 54.1, 3.
Koltai jDny) 54.2.

Tárnoki majdnem meglepetést 
csinált. Az aprótermetü pestvidéki 
futó hatalmas iramban kezd. 150 
m-nél körülbelül 15 m előnnyel fut a 
mezőny előtt. 250 után Onódy észbe
kap és erősít. A  méterek azonban 
igen nehezen fogynak Tárnoki és 
Onódy között. A célegyenes közepén 
Tárnokin a fáradtság jelei mutat
koznak, nagyon meghal. Onódy be

fogja és végül simán nyer. Vigh a 
a hajrában előzi meg a derekasan 
küzdő Képest.

Hármasugrás:
1. Horváth Vilmos (É) 13.86, 2,

Kapros (K) 13.49, 3. Kárpáti (K)
13.11, 4. Szakály (É) 12.89, 5. Bi-
powszky (Dny) 12.44. (8 induló.) .—- 
Horváth az első ugrására érte el a 
bajnokságot jelentő eredményt. Még 
kettőt ugrott és aztán abbahagyta. 
Kapros egészen jól ugrott.

10.000 méter:
1. Farkas Béla (Pv) 33:18.8, 2.

Vass (Dny) 33:22.4 (Délnyugati ke
rületi csúcs), 3. Pataki (Pv) 33:45, 
4. Molnár (Pv) 34:02, 5. Keszthelyi 
(Pv) 34:09. (14 induló.) —  Mindvé
gig izgalmas verseny. Pataki 1000 
m-nél megunja a lassú kocogást és 
megugrik a mezőnytől. Előnyét fo
kozza és a 2000 id'eje 6:21.8.' 3000- 
nél (9:48.2) már 60 m az előnye. Az 
5000 m-t 16:21.2 mp alatt futja 
meg. 5500-nál Farkas megunja Pa
taki dicsőségét, rákapcsol és egy 
körben behozza a szökevény előnyét. 
Most már ketten vezetik a köröket. 
Játékos 7000-nél feladja. Az utolsó 
körben Vasa befogja Patakit és 
Farkas után mintegy 20 m-rel, ke
rületi csúcseredménnyel ér célba.

A pontverseny végeredménye,. |.
Pestvidék 8:, pont, 2. Észak 82 pont,

északnyugat 4 ] pont, 4. Délnyu
gat :í8 pont, 5. Kelet pont, 6- Dél 
s pont.
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A 40 km-es futamot Szekeres, 
a 20 km-es futamot Liszkay 
nyerte, mégis W ernernek, 
a nevető harmadiknak ölébe 
hullott a Millenáris Nagy díj

A  N ürnbergijén  ra jto ló  magyar 
V álogatott négyesfogatot erősen  nél 
kü lözte a Millenáris szom batesti

Billiós) 5S.4ÍKI m, 5. LAnig Tipográfia 
,vc.z.: Petőczvóri) 38.675 m. 6. Fekete 
W MTK ive-/..: (latsa) 38 600 m. 7, Pa-
takv VilKK (vez.: Petöczváii) 18.120 m.kulozte a  jvmienams w eu iu a m iu  taky v i i ív tv ive//..: reiotivai, i *■■■

nemzetközi viadala, m ely közel 4000 »• Zétenszka W MTK (ve*.: Gatsa) 17.940 
(n égyezer!) főnyi közönség előtt jó m 
sportot hozott. A  bukósisakos torna 
a harcias és m indig tevékeny hanno
veri Werner szem élyében igazi cse 
m egével szolgált, —  bár ennek a 
csem egének igen kesernyés volt az  
utóíze.

Ez a kiváló német bukósisakos
egyetlen futamot sem tudott 

nyerni szombaton
® Millenárison. Ostromoa.it vissza
utasította a magyar mezőny, egér 
fogóiból kiugrott és összevarrt zsák
jait szétszakította. Az első, 40 km-1 szerítem az élt szívósan tanú 
es futamban Szekerestől W &
vereseget. A  magyar bajnok So m-es j g“|^  a hannoveri előtt, 
éiiiátránytia vetette a hannoverit.

1. ftit., 4# km: 1. Szekeres 2. H ©**-
ner, S TÁsy.kay, 4. Kárász., 5. I.áng:, 6. 
Fekete. Lis/.kay, Ladányi, Szekeres, Fe
kete Werner, Kárász sorrendben rajtol a 
mezőny. Fekete mindjárt visszaesik az 
utolsó helyre, míg- Szekeres előretörve 
előzi Láncot, aki a nyomába iramodo 
Wernert két körön vitézül tartja, s csak 
a 11-ik körben ongedi n>a.ga elé. A han 
noveri g> or# egymásutánban négy ostro 
mot vezet Szekeres ellen, aki azonban 
mindegyik támadást visszaveri. Az élen 
hajrázd Lis/kay a biztosnak látszó g> o 
Kelem felé száguld, de ekkor motorja fel 
mondja a szolgálatot és érdemtelenül s 
harmadik helyre esik vissza. Karasz he 
lyet cserél Fánggal, míg Werner njabb 
támadásözönnel akarja megadásra kény
szeríteni az élt szívósan tartó Szekerest

győz a hannoveri előtt. __
.. - ___ ______ . fi. futam, 20 km: 1. Liszkay Ir.M. j
A második, 20 km-es futamban Lisz- Werner 10 m h, 3. Kárász 80 rn h.
hay diadalmaskodott a német felett, 
gaz, hogy mindössze 10 méterrel

VV Cl U'.l **•! ■ — „
Szekeres 310 m h. 5. Pataky messze. 6 
Zselcnszka messze. Most fordított sor
rendben rajtol a mezőny. Szekeres lánc-gaz, hogy mindössze J-U rendben rajtol a mezőny,

Ütött csak át elsőnek a célon. E két esése következében új r^tot rei-drt el ?. _ I vofobnvhirnsafif. de a magyal DajnoK, aiwnásodük helyevei, die a kot futam 
>an elért összteljesítménye folytán

Werner mégis elnyerte a végső 
győzelmet,

mint nevető, szerencsés harmadik

eseae í v u v e i ..... - .
versenybíróság, de a magyar bajnok, aki 
közben már a9: élre verekedte magat,

, újabb lánczavarok folytán haromkoros 
térhátrányba kerül. Kárász 
tartja magát Werner előtt, akinek több 
támadását visszautasítja. De a hanno
verinek egy 17.2-es körével szemben te-

—  - -------  hetei tennék bizonyul. E csata után m*1-
ma.gához ragadta a  hagyom ányos | csendet^Lis/.kay remekül kihasználja. :

utolsó helyről kitörve elsüvít a mezőny 
mellett és rövid fej-fej melletti ku/.de 
lem után előzi Wernert is. így megsze 
rezve a vezetést. • végül hajrágyőzelmet 
arat. Szekeres bámulatos öi.fegyelme- 

hjitoíluvl ív;iccuiiío.\j.c »  j y —  j /ettséggel és erőbedobással két  ̂ vesztett
ásr és állóképesség- dolgában ezú tta l] kö,. t̂ behozza, de a táv rövidsége mar

-  —  1-.:--------— 1 ^44- r. ,-v,£MwX«-..trWti —  I nf,ni nyújt alkalmat neki arra, hogy az
elsőségért beleszóljon a harcba.

Millenáris nagydíjat.
Mert szerencsével jutott csak 

W&mer ehhez a jeles trófeához. A 
poraiból feltámadt Szekeres gyorsa
ság és állóképesség dolgában ezú-f 
messze kimagaslott a mezőnyből, 
s ha a második futamban kétszeres 
láncesése folytán nem veszít három 
kört, úyy Werner mint jó har
madik távozik Budapestről. Szekeres 
öreg korára megtanul vágtázni, ész
szerűen küzdeni, és: támadni- Volt

Figyelemreméltó Papp I. 12.4-e» kétszá
zasa. Ez a vágtázó kellő felkészültség
gel még vihetné valamire. De túl sok a 
panasza és túl sok mellőzöttséget érez 
ahhoz, hogy minden tudását es tehetsé
gét a sportra tudná összpontosítani. A 
vágtaverseny eredménye egyébként a 
következő: 1. Boday Törekvés 12.8 2.
Papp I, VilKK. 3. Hettlinger Törekvés,
4 Sásdi Törekvés. 5. Kajczy Pb*.. . b. 
Holmár FTC, 7. Morvay FTC, 8. Kovács 
BSzKRT.
A K EZ Hók '-KI. 1.1 I K/.ö VERSENYÉ- 

B i: V SOK A BUKÁS
A résztvevők panaszkodnak is: — *

mentők versenye és a mechanikusok el- 
dorádfflja! Nem bírjak pénzzel a sok töm
lőt és abroncsot! B j, -

Vá.gtaverser.yeket követelnek. Pedig 
nincs igazuk. A bukásveszély kikerülésé 
nek egyetlen hathatós orvossága van 
az edzés A Iliik azért buktak annyit, 
mert nem tudnak a pályán kormányozni, 
mert nem urai a gépüknek. Miért nincs 
a n n v i bukás a főversenyzők korebeu. 
Egyszerűen azért, mert ezek a \aferazoK 
rendszeres edzést folytatnak. , , .

Ezerszer megírtuk, » most ideírjuk 
1 0 0 1-ed szer még: A vágtaverseny nem
kezdők számára való szórakozás. Ez ma
gasiskolája a pályasportnak, erdem es 
kitüntetés. I>e ezt meg kell előbb szol
gálni Annyit elismerünk, hogy a selej- 
tezőverseny helyett a pont vagy az ul- 
dövőverseny. esetleg egy-egy terelony- 
verseny biztonságosabb futamforma. De. 
a pályaversenyzés nem majális, hanem 
férfias sport, amelynek minden eshető
ségére tel kell kézülni. Az eredmeny a 
következő: 1. Ermler FTC 14.6. 2. Lan*, 
TiDQ^ráfia, 3. Kamera FTC. U f W  
Tipográfia. 5. Ebergényi WMTK 6. Bor
bély FTC, 7. Rácz WMTK, 8. Kiss 

CMPSE.
AZ I ■ J KKT« L! SESSEL VÉJGRKHAJ-

A VÁGTA FŐ V ERSEN YT BO1) A Y 
NYERTE

A nürnbergi eket “ nélkülöző vágtaver- 
aetbv ’ mezőnye nem sok órdoko&teggel ke
csegtetett. Talán Bodaynak, ennek a lel
kes. szorgalmas és a legtöbbet edző rr-szeruen. Kuzaem, es: uvfnuam. kés, szorgalmas es a leBwuwi..Jt  ,

léhány olyan hajrája, amilyent csak pü.őnck ' riitg-
Breautól láttunk, a francia bukó- ,ej,etÖBeB könnyen gyűrte magá alá: ésn-

sael. taktikával ég önmérséklettel, i s  el 
az eredmény, sajnos, nem vigasztaló. Ho,

, a/, utánpótlás? -  kérdjük, hol van a 
sokat ígérő Morvny,  ̂ hol van T.adanj ■

íiaakos világ-rekordertől, a budapesti, 
le,->8. évi világbajnökságők alkal
mával. Volt egy köre, amikor Wnr- 
%er eg-érfogójából kimenekült, ami 
pontosan

17 mp
volt. Uyftn teljesítmény verseny köz
ben elismerést érdemel- vezetője, 
a fiatal és lelkiismeretes ScJymidt re
mekül irányította védencét. Ha ősz- 
szel új vezetögéphez jut. szekeres 
irama legalább 10 százalékkal gyor
sabb lesz.

Werner másik nagy ellenfele 
Liszkay volt.

soKai íseru “'n ----
hol Holmár és főként hol kellene lennie 
tudása révén Heftlingernek, — ennek a/ 
istenáldotta tehetségnek, aki, «*>!<<*• <j- 
passarolja erőit és nem ed-/, celszeiüen.

t o t t  V'SI CSKÍSIiKI.ET c s a k
KEKORDBEAl.l.lTÁST (?) EKEI)

Mi: NY EZ
A Hettlinger—Tapp I.-együttes az új. 

Németországból érkezett kétülésessel kí
sérletet tesz az 500 méteres, repülői a.l- 
tos és a Györffy—Eisner-par által tar
tott Csúcs megdöntésére. . A  kísérlet 
azonban nem sikerül. Túlságosán lassan 
rajtolt a legénység, túlságosan külső pá
lyán futott ahhoz, hogy a regi ered
ményt túlszárnyalják, ők is 30.4-es tel
jesítményt vágtak ki. ami csúcsbeállí- 
tásnalc számit. — de ez előrelátható ág 
nem lesz hitelesíthető, mivel a paiya 
nem volt szabályosan felmérve.

KIRÁLY VÉGBE MEGÉRDEMELT 
GYŐZELEMHEZ JUTOTT A PONT

VERSENYBEN
Külföldön a pontverseny a l««iiéP- 

szerű bb versenyfajta. Haj tova da&za.t.
robbantás, szökési kísérlet, iramozás es 
mindenekf elett: negyven kilóm étéi t
messze túlszárnyaló óraátlag jellemzi ez 
a'futamot. Nálunk csak most ismerik ki 
a versenyzők ennek a mérkőzésnek igaz1 
ízét.. És pedzik is már lehetőségeit, saj
nos. egyesek élhetetlen okokból bohóc
kodásnak veszik, ha valaki meg akar ug
runk ha egyéni vállalkozást. J^zdemé- 
nyez és ezzel a „tudatlan fölénnyel 
i engeteg kárt okoznak. Király ezen a bv 
körös versenyben végre kifutotta tormá
ját Nagy lendülettel es frisseséggel 
küzdve, biztosította magának a gyözei 
iiip. Ha komolyan dolgozik, specialistája 
lehet ennek, a versenyfajtának. Az ered
mény 3. Király WMTK 10 P-, 2. Farkas 
Törekvés 15 p.. 3. Banadits BSzKRT 14 
p . 4 Sásdy Törekvés 14 p., 5. Bíró
MPSE 10 p., 6. Szalay VilKK 10 p.

Ebből alkalomból tanácskoü- 
/uk meg a jövő évű, lényegesen 
kibővített olasz-magyar kerék
páros válogatott mérkőzések 

munkarendjét.
__Sajnos: eaévi közős versenymü-

soniiiki alaposan . megcsonkul. A G-P 
Ferrari Liberó, a Milano— Róma táv- 
verseny, melyre magyar am,atör vá
logatottunk is meghívást nyert, a 
háború következtében elmarad. 8 
erősen kétséges, hogy a, rendkívüli 
viszonyokra való tekintettel nyélbe
üt hét6 lesz-e az augusztus végére 
tervezett Magyarország körüli ötna
pos nemzetközi- országúti torna, me
lyen viszont a válogatott olasz or
szágúti legénységnek kellene rajt
hoz állnia.

. .. jövőre azonban másképpen fog 
alakulni a helyzet. A  már rendsze
resített Magyarorszag- körüli ver
seny mellett, melynek mezonyebe-n 
most már mindenkor elindul az olasz 
ti égyesfogat, állandósul a. Milano—- 
Róma táwerseny is, melynek rajt
jánál viszont a magyar válogatott 
jelenik, meg minden, alkalommal. Szó 
van még arról is, hogy az olasz szö
vetség fiainkat a késő ősz folyamán 
döntésre jutó

Lombardia körüli versenyen
is vendégül fogja látni.

—  Megnyugtató eredményekkel
zárult

__ A  magyar válogatott legény..
ség —- s m ost felem eli szavát T óth  
dr. —  ezt felelősségem  teljes tuda
tában állítom,

soha nem futott ilyen magas 
színvonalú versenyt, mint Milá

nóban.
Gyors volt, mebizhatö, s hogy győzni 
nié°- sem tudott, ez nem  rajtuk  
m ufott Az. olaszok évtizedes kerék
páros kultúrára tekintenek vissza, 
Gyáraik, üzemeik, m ecénásaik óriási 
anyagi áldozattal és hírveréssel^ tá 
m ogatják  a testedzésnek ezt az a„at. 
A  Liaón tandem eket láttám , sok - 
száz tandemet, melyeiknek első nY®r'  
°-ében egy fiatal leány, s a hatsó  
nyeregben a  férfi ü l t . . . O laszor
szágban nem  szégyen kerékpá
rozni . • • M iniszterek ülnek gépre . . .  
A  hatéves gyerektől a  hetven éves 
aggastyán ig  láttam  kerékpáron köz
lekedőket az olasz városokban . .»
Sss nálunk ? .

Tóth dr lemondó kézlegyintés® 
mindent megmagyaráz . . .

■ jer__

E cy  héttel az u|ra m eg
kezdődő országúti 
idény előtt hatalm as 
versenyzőt^m egek lep 
tél? e l a székesfehérvári 
t e r e p e t

Mit végzett Tóth Bertalan dr. 
Olaszországban?

Tóth Bertalan dr, az MKSz tái«- 
elnöke most tért vissza Milánótól, 
aho-vá egy héttel ezelőtt a magyar 
válogatott repülő négyesfogatot kí-

’jisűkay szombaton felülmúlta Ön 
nagút. A  kitűnő és megbízható Nagy ----- s
’őrgöje után igazi klasszisnak bi- sórte. . . . .
íonyult. Versenyről versenyre fejlő- Gazdag, eredményes küldetéseién 
lik,, ülöhelyzete tökéletesedik, pom-1 járt. Érintkezést keresett a >égfel- 
lásan használja ki- a vezetője ál- hőbb-olasz sporthatóságok vezetoi- 
á l nyújtott légUves kúpot és bizo ■ Vel, —- a kerékpár-gyárakkal es 
íyosra vesszük, hogy szekeresnek I löm 1 őiizemekkel, s elvégezte mínd- 
öviid időn belül igen “sok borsot fog azt a rábízott munkát, mely a ha- 
íz orra alá tömi. Eredendő hibája, kerékpársport ügyét van hivatva

1 előbbre lendíteni.íogy
túlságosan „ésszel", megfontol

tan versenyez, 
tóm bocsátkozik kockázattal járó 
ráncokba, nem támad, csak védeke
zik ée ezzel bizony sokszor lapossá 
eszi a versenyt. A  bukósisakos sport 
,'iszont elsősorban harci sport, mely- 
-vek

lényege a támadás, az egér
fogóállítás, a robbantás.

védekező technikájú versenyző te*

, Tóth Bertalan dr erről a nagysi- 
[ kerü munkáról munkatársunknak a 
; következőket mondta:

__ Az a sportbarátság, • mely

Olaszország és Magyarország 
között eddig fennállt, most még 

szorosabbra fonódott.

Yerrivel, az olasz kerékpáros szövet- 
ség elnökével és RodO'nhxt.l, a sző- 
vétség alelnökével folytatott beszél
getésem meggyőzött arról, hogy a 
két szövetség egymásközötti kapcso 
tatainak kiépítése nem egyoldalú vá
gyunk, hanem közös és lelkes akarat. 
Ezt mi sem. bizonyítja jobban, mint 
az, hogy az olasz válogatott négyes- 
fogat, mely augusztus 15-én Buda
pestre jön —  hogy visszavágás! le
hetőséget adjon, a mieinknek 
Verri kíséretében érkezik fővára 
stinkba.

az MKSz jövőévi szingó beho
zatalának kérdése is.

Amennyiben a magyar Külkereske 
de Imi Hivatal kontingenst emgedé 
lyez, úgy

Olaszországból teljesen fedezni 
fogjuk tudni tömlőszükségle

teinket
és eszel megszűnik az a fenyegető 
gumihiány, mely idén igen sok ̂ eset
ben megbénította a kerékpársport 
gyakorlását.

- A  Nemzeti Sport -— folytatta 
mosolyogva Tóth dr —  az utóbbi 
időkben egyre szenvedélyesebb hév
vel ostorozta a.zt az állapotot, hogy 
a magyar kerékpáros egyesületek, 
sőt maga a szövetség sem rendelke
zik korszerű kétülésesekkel. _ Ezt a 
hiányosságot most egyszer és min
denkorra megszüntetjük,. A  szövet
ség már vásárolt egy német tande
met, s most, h®gy Olaszországban 
künt jártam,

a világhírű Brambilla-gyárnál 
vásároltam egy egészen kor

szerű kétülésest,
mely a MÁV sportliga tulajdonába 
keriil. A MÁV sportliga ezt a gépét 
használatra a Törekvésnek fogja át
adni. Ilymódon tehát már két ten- 
diemünk van, s ezeknek a mintáknak 
felhasználásával a hazai gyárak ki 
fogják tudni egészíteni állományun
kat.

__ Az augusztus 15-1, Buda,pesten
döntésre jutó vágtavisszavágó mér
kőzés olasz négyesfogatának össze
állítása is biztos már. Ugyanaz a 
csapat jön Pestre, mely Milanóban 
diadalmasan szerepelt a , magyarok 
ellen. Tehát:

Mussoehi, Bioudi, Marini és 
Nervi.

Bár a . szakértők Nervit tartják a 
leggyorsabbnak, az a meggyőződé
sem,' hog-y a nagyobb tehetség Mus- 
sochi, aki rövidesen a nagy Bergonn 
örökébe lép. Bergomi .egyébként tü
neményes tehetség, A legnagyobb 
vágtazsenik egyike- Láttam hajrázni, 
láttam 11-6-os kétszázasát, mondha
tom, lenyűgöző látvány.

Hosszú szünet után tegnap ismét 
mozgalmasak voltak az országutak 
a hosszú kényszerpihenő után lel
szabaduló porfelhőlovagjaink edzé
sétől. Főként a Budapest Székes- 
fehérvár— Veszprém-szaka szón né
pesedett be a terep. A jövő vasár
nap sorrakerülö 150 km-es 10 osz- 
tályfutamos verseny, valamint M  
összetettfutamú hosszútávú ország
úti bajnokság harmadik, befejező 
futamára készülő versenyzők mu
tatkoztak igen szorgalmasnak ve- 
gigjártuk Lorens szövetségi: edzővel 
a székesfehérvári terepet: mindenki, 
aki csak számít, itt taposta a haj o- 
kart Igen sok fiatal és vaskerekes 
újonc vegyült el a 1 0 -1 5  főt szám
láló bolyokba, melyekből gyakorta 
robbantak ki kezdeményező szöke
vények, hogy rövid időre, szetrazzalí 
a mezőnyt. N a g / éhség mutatkozik 
az országúti versenyzés térén. A  
rendező FTC, mely tegnap délelőtt, 
ugyancsak végigjárta néhány veze
tőségi tagjával a terepet, csúcsneve- 
zésre számít.

MOZI

Hétfői látek

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V -  vasár

nap, n =  '/<, f =  '?>, h *= %
Nyári s/.vi m-1vf tart : Gapi tol , Déesi,

Elit, Otthon.
Bemutató mozik

iát lé n y e g é b e n  h a m is ít ja  m e g  ez t  a  I ÁTRIUM M argit-krt 55. T..- íS3-t»W. K. 
•ersenyfa jtát. ' 18, fin. fte. Y -: f l -k o r  is. 0 *. a csodak

Jól szerepelt az új nemzedékből ^kií-u !1*’. T.: m m . tt. f8. fio.
íárász. Szíve volt, támadni akart, lg "  y .  is. Nagy keringő.
— tudott h iganyosán  ru ga lm as len- I CITY, Vilmos császár-út 36. T . : 111 mii. 
• »  h a  úszott" nem  fu lladt ™ g ,  M. bl« Sf.; V .: hűkor ,s. M * 1
anem újra belekapaszkodott a gör 
öbe- Több edzéssel, faként ország 
ti edzéssel és pörgetési gyakorlatok
ul ebből a fiúból még lehet első 
on&lbeli bukósisakos.

éjszakák, ff’ílú jíiás.)CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
16. 18. no. S». v .: f4-kor is. Tuzkereszt- 
séo Ma i-sle /8-kor. flO-kor: *Newyorki 
húzássá*-. (Lilly £«»,> .  _  - -
FÓRUM Kossuth Mjoc-u. w. r.:

qtcuoeu BUKUbuttuius. I fe. fit. fitt. Sz. V .: M-kor is. Ámor az
Fekete, szegény, furnnkusokkal S” t  Tu » « .
izdött. A z  első fu tam ban  m égis 1 - fcíyt. V .: 9— 24-ig. Magyar-,
ísiesen ellenállt, de aztán kényt-e- 1 Luce-, Űfa- é« rajzos-híradó; Biro-
q v o lt lerakni a  feg-yvert. Láng, daImi gyűlés Benlinben. 1 gyufa. A
%taky és zselenszka m int ™ A  K ^ V - n t c a  2. T.: 189-125. 5, u8,
g  egészen e lfoga d h a tót nyú jtottak , I ‘fl * ^  y  . 4  ̂ jo_ \v. alvilág ven-
wtük Láng bizonyult a jobbiknak, ans Álbens.) _

1 RÁDIÓS. Nagj'tnezö-utca 22. T.: 122-098. 
re. Ii8. lito. Sz. V.: N-kov >*- VTJI. H«i 
lik iuagánálvtí. (Fclújítás.l ROTÁL, APOLLÓ Erxsebrt-korut 4d. T.

MILLENÁRIS NAGYIM J A S M  +  2»
ÍM-ES Bl KOSISÁKOS TORNÁT KEI 
IASOBIK HELYEZÉSÉVEL A HANNO

VERI WERNER NYERI
1 Werner Hannover ( - .

9Í1Ö m, 2 Liszkay Törekvés < 
fagy) 59.860' m, 3. Szekeres PSE (v«- 
íchmídt) 59.6% m, 4. Kárász PSE (vez

uVli'BT K U IA U  ----------------------
s \ LKi I 222-003. n6. f8, MO. Sz* V J* .?* 10
(ve/.: Mazakj | ^  chicagói »zobalátiy. (Arin Sotnein.)
■örekvés (vez.: I „ f

HA" J
c i k k e k  k i w a i á a k l

SC AT.A Tebéz-krt 60. T.: 114-411. a®. 18, 
bio Sz. V .: S-kor is. A francia oawe- 
,>,1,10*. (Nyitgali villámbáboru II.

I URÁNIA Rákóczi-út 21. T .: 146—046. fő,
I 7 fi* Sz. V .: 2 -kor is. A francia «*®c- 
I omlás’. (Nynfwtí vUláuibáború II. rész.) 
I 2-ik héti

Utánjátszó mozik
1 BROADWAY Károly-körűt 3. T : 1-14-312
1 M, f«, fS, tló. V.: B-kor » . Bteodort

CORVIN ttllői-át 40. T .: 138-988. M, f6, f8.
fi#. Halhatatlan keringő.
HOLLYWOOD Eethlen-tér 3. T .: 142-455- 
ffi. fS, fid. V.: fi-kor is. A két lökte]. 
KAMARA Dohány utca 42. T.: 114-027.
11. 2. 4, 6. 8. 10. Nyugati villám babom. 
LLOYD.’ Hollán-U. 7ía. T . : 111—994.
ti. 18. no. V.: í4-kor is Zöld frakk. 
FALACE. Erzsébet-korút 8. T . . 221-222. 
11. 2. 4’ 6, 8. 10. Párbaj semrwrt. 
PATRIA Népszínház-u. 13. T.: 143-678.
4, 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Halálbrigáil. 
SAVOY nilői-út 4. T.: 146-04*. f4. f6. fS, 
no. V.: f2-kor is. Halálbrisrári.

SIMPLON Horthy Miklós-ut b2. T- 268-999. 
s, n8. fi*. V.: 3. nfi, f8. hlO. Halhatatlan 
kéri neo.
STÚDIÓ Akácfa-n. 4. T.: 14-0840. 4. 6. 8,
10. V.: 2-kor i«. 5 millió keres 1 örököst.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-n. 11. Tel.: 355-374. 
íi4, n«. nő, ni*. V.: ní-kor is. Megás
BBLVABo I i Irányi-utca 21. T.s 384-563.
4, 6. 8. 10. V.: 4. 5, 7, 8, 9, 10. Mégis szép

RtTDU APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
f5. hT. 9. v .: n4, n«, n8, nlO. Egy esős
(léintán. , , .
ELDOB ADÓ Népszínházul. 31. T -  133-1 ih
5. n8. fi*. V.: 2. 4, 6, 8. 10. Veszedel
me? életkor _ _HOMEROS Hermina-nt 7. T.: 96-178.
5. 1)8. fi*. V.: ft-tői.. Az iildőzött.
IPOLY Csákv-u. 65. T.: 292-626 . 5 n8,
fi*. V.: 3. n6. f«. no. Szervusz Peter. 
A «17-m  riarióaiitó.
.TÖZSEFV ÁBOSI Kálvária-tér 7. I el,: 
1:44-644 . 5, n8, HÓ. Sz. V.: f4, f«. fR. fl». 
A n.-oi rágó? angyal.
OLYMPIA Erzsébet-körut 26. T . : 421-oSS,
11. 2, 4. 6. 8, 10. Le*ányvágyak.
OTTHON Beniczky-u. 3. T.: 146 -  447. Tá. 
h7 9 Sz V : n4, n6, n8, n10. All a hal. 
PHÖNIX Rákóczi-tít 68. Tét.: 144-454. 
II. 5. n8, no. Sz. V,: 3-kor is. Amanda 
két élete.
RIALTO Kákóczl-őt 70. T.: 132-497. 5, n8> 
m  V ,: t, 4, I, *, M. Isten véle, ta»a.r ur!

A Rádió mai műsora
Hétfő, augusztns á.

Budapest I <349.5 mj: 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. H a n g le m e z e k .10: 
Hírek — 10.2*: Felolvasás. - 10.45: Fel
olvasás. — 12.10: Lakatos Flnris és fia 
oigáiiyzetneknra. — Közben 12.40: Hírek. 
— 13.30: A Mária Terézia 1. honvéd gya- 
loííe/rcd zcnckíiya. — '.14.30: Hírek. _ ~~
Ifi 15* Felolvasás. — 16.43: Tdöjo^es. ulo 
iáiásjetenléfi. hírek. — 17: Hírek 6/.1 óvak 

-uszán nyelve-n. — 17.1'»: A limni haü- 
«/icl.ér. Meleeco János dr előadása — 
17.35: A m. kir. honvédelmi mi’úiswte' 
iiura II. regöecsoport műsora. — «?•
Érdél v Széchenyije. (fim te kezes £ ‘ (|L 
Mikó Imrére.) .Tancsö Elemér dr elogua 

i8.30: Wcidincer Ecte fixálónzen - 
kara játszik. -  19.15: Hírek tn»«T*í 
román nyelven. — 19.25: b(pw*-«e. »•
kaleudárimn. Felolvassa Faragó L .. .
(Ír. -  19.40: Ba.iozv.ok. , r  , .  21: v !?„i I 
.Tánok. Pataky József eloalasa;’ "-'®
mezekkel. — 31.441: Hírek. i(lo.|aias.ieleu
lés. lőrék szlovák és rnsson í ' ,4s T
22.10: Ilangképek a WMF C— Szt.István KupaMabdarúgóihérko-í'-srol. Koz-
vetítés az Eleklromos-sporHeleM I. Ré
széi: Legényei József dr. r; ~n< 
rvőrgvi vonósnégyes. -  3.4: Hitok n*:
met. óla*.?., angol. Lanria eszpe^ntó 
nsrlvon. — 23.23: Tanriemozzk. — flo.Oo: 
Hírek.

Budapest II (834.5 mú 17.15:. Selinintwiri: 
Gvermokjelenélek. (Zongorán előadja 
D.i.nányi Ernő.), Hangi,eme?. _  19 30- 
(j pQ.fr mesterek- h«4.ooiv:0 ipsiok, Felöl- 
vasás. -  20: Hírek magyar, sxioyák és
ruszin yelven. -  29:3a: Snkt lom cíjfánjr-
?énebara rnir/..-ik<■ 1. -1.10: A rádió eza-
lonzbenckifra.

Kassa (350.1 ni): 11.05: Epírjes és az 
Erdei-lak költője. Gór él. László dr elő
adása. — 11-35: Hanglemezek. r~ 11.40: 
Hírek magyar és sv.lovák nyélven. mit- 
aorismertetós. — 15.35-. HaogleoMSek.

A közelmúltban a politikai lapok 
sokat foglalkoztak a Belvárosi Szín
im/. ügyével. Népi akarunk ennek 
az ügynek személyi és esetleges po
litikai részleteivel foglalkozni, mert 
ezek nem ránk tartoznak. Kizárólag 
azért szólunk ehhez az ügyhöz, 
mert nem egy cikkíró olyanformán 
vélekedett, mintha a magyar kul
túrát valami súlyos sérelem érte 
volna azáltal, hogy a Belvárosi 
Színházból mozi lesz. .

Ism ételjük, hogy nem kívánjuk 
semmiféle szempontból mérlegelni 
vagy bírálni a Belvárosi Színház ve
zetését, működését és társulatát. 
Ettől egészen függetlenül állapítjuk 
meg, hogy

elavult, és már teljesen alapta
lan az a hit, hogy a színpaí, 
deszkáira, korlátozott eleven já
ték mindig értékesebb, jelentő
sebb, művészibb a szinte kor
látlan lehetőségű, maradandó

filmnél.
Nem mondjuk ennek az ellenkező
jét sem, nem helyezünk m i n d e n 
filmet ni I l i d e n  színpadi játék 
fölé. De meggyőződéssel valljuk:

nem jelent, semmiféle kulturális 
veszteséget az, hogy a Belvá
rosi Színház helyiségében ezen
túl időszerű híradókat, ismeret
terjesztő filmeket. pompás kis 

rajzfilmeket fognak játszani,
*

Vidor la (H Sica volt a Gríiföe«>ret>- 
Kije Miian Ilarvcy lesnlobin kedyaa 
vígja tékának, a „Mesebeli hareéa -"»»• 
A rokonszenves, tehetséges, Italaiszínész a mi k('v/.<hifiéffüiiknek is
tetszett. Mü ujálih t'ílm.ie kerül a , nuite" 
PC,ti iiiofci közonsejr elé. K* 
német, hanem olasz filnu «*. .^MOr M 
autóban- című, nagyon mulatságok. 
leles vígjáték. Vittorio di b'ca nem; 
esBk jó színész, hanem kelletne* hamm 
énekes is. Ezt most te*.i« hoWonyHam. 
A-/, ..Ámor az, '»utóban nnl főszerepet a 
bájos .Mariá, Dórim játssza.

Gustav Griindgens, st. poros® 
állami színház vezérintendása, aki 
egyike a legkiválóbb német, színé
szeknek és filmjei révén nálunk is 
népszerű, német-olasz filmvállalatot 
alapított.’ Az új vállalat első filmjét 
Mussolini és Forzano „Július Cézár"

| című drámájából készítik.
A délszláv származási! Conchiía Mas- 

lencgro, aki évekig Hollywoodban filme- 
zett, rnosl olasz fiimekón játszik.

Olasz és spanyol verzióban is ké
szülnek már filmek Rómában. Ilyen 
például a „L'ispettore Vargas“ címtt 

j film is. ámelyet Gianni FranciolW. 
rendezett.


