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Ma, hétfőn kezdődik 
a gödöllői nemzetközi 
teniszverseny

A Gödöllői MOVE rendezésében 
ma veszi kezdetét a kormányzói pár 
díjaiért folyó teniszverseny. Olasz
ország, Jugoszlávia és Magyaror
szág legjobb versenyzői játszanak a 
díjért.. Ma már pályára lép Asbót f-, 
Komanoni, Mitics, Tonolli, Flórián 
és Körmöczy is. A játékrendet már 
vasárnapi számunkban közöltük.

A BSE nyerte a vízilabda rangadót  
Á BSzKRT és a MÁVAG került az NB l.-be jutásért folyó minősítő döntőjébe

Ma közö ljük úi pályázatunk összes tudnivalóit

U J O E
Szerda

Latorca-uIca: Kispest—Törekvés és
W MTK kölyök—Törekvés kölyök, a Szent 
István Kupáért.

Csütörtök
Szeged : Szeged—Gamma, díjmérkőzés.
Kőbánya: KTK— BRSC, minősítő az

NB III.-ba jutásért.
Szóm hat

latorca-utca: Kispest—Törekvés mérkő
zés vesztese— Elektromos, W M TK  kölyök 
—Törekvés kölyök mérkőzés vesztese— 
UTE kölyök, a Szent István Kupáért.

Vasárnap
Budapest : Az NB l.-be jutásért folyó 

minősítő döntője.
Szabad ka : Bácska—Ferencváros.
Csepel: WMFC—Szeged, díjmérkőzés.
(A többi csapatok barátságos mérkőzé 

seket játszanak.)
Hétfő (aug. 19.)

Lat orca-utca : Kispest—Törekvés mér
kőzés győztese—Elektromos, W M TK kö
lyök—Törekvés kölyök mérkőzés győz
tese—UTE kölyök, a Szent István Ku
páért.

T á to s  4 : 5 4 - e l  
ú s z o t t
K a p o s v á r o n

A Kaposvári Turul SE 20 éves fenn
állása alkalmából nagy ünnepi uszover- 
senyt rendezett. A versenyen resztvett 
Táíos Nándor, az FTC kiváló gyorsúsxoja 
és a Pénzügy több versenyzője. Tatos 
fiion 400-on egy vegyes váltó állott ki 
és remek idővel ezt is legyőzte.

Eredmények:
100 m gyors: 1. Házi (PTSC) 1:08, -■

Karácsonyi KTSE 1:08.8, 3. Karácsonyi 
II. KTSE 1:12. —  HM) ni m ell: 1. Krausz 
KTSE 1:24.6 2. v. Szélei PTSC 1:26. 3. 
Győri KTSE 1:26.8. , —  400 m S.V"*'*“
úszón: 1, Tátos FTC 4:54, 2. KTSE ve
gyesváltó 4:57, Tátos részidői: 1:04,
2:19.6, 3 :38 .---- 400 m ifjúsági gyors:
1. Kecskés KTSE 6:50. —  Gyermek-
számok: 50 m hát: 1. Hicző KTSE 39, 
50 m mell: 1. Haus 41, 50 m leány gyors: 
1. Simon 49.8. — 3x50 m vegvesváltó: 1. 
PTSC 1:44.8, 2. KTSE 1:46.2. —  Vízi
labdában: PTSC—KTSE 6:2 (3:2). Ve
zette Tátos. Góldobó: Házi (2). Kecskés 
(2). Martos és Fekete, illetve Adorján és 
Bánhidi.

Mohács: Pécsi BTC--MTE 8 :0  (3:0).
Barátságos, Vezette: Hortobágyi. Henge
reli a PBTC. Gnllövö: Horváth (31. Ko
vács (2). Kizi (2), Mikola.

Nagy sikere volt a fővárosi labdarúgók  
seregszem léjének

Az MLSz minden játékosnak 
kegyelmet adott, akinek 
karácsonyig szóit a bünte
tése, d e :

— ja j annak a játékosnak, aki ezután is sport
szerűtlenül fog v ise lked n i

Vasárnap reggel 8 órára hirdette 
a fővárosi labdarúgók seregszemlé
jét a Magyar Labdarúgók Szövet
sége. Az MTK-pálya. előtt azonban 
már fél 8-kor vagy ötven’ játékos 
álldogál. Bemenni még nem szabad 
senkinek sem. Takács Béla, a Hun
gária volt segédedzője és Rács 
Géza, az MTK-pálya gondnoka a 
kapukra most tűzik a nagy táblá
kat, amelyek jelzik, hogy melyik 
kapun kell a játékosoknak, melyi
ken az intézőknek, az edzőknek és 
a szövetségi vezetőknek bemenniök. 
Pél 8-kor jelen van már Vághy 
Kálmán főtitkár, Bernáth Ferenc 
titkár, Mészáros Lajos irodaigazgató 
és Senkey Imre, az Edzők Testüle
tének ügyvezetője.

—  Kálmán! Hány emberre szá
mítasz? —  kérdi Senkey Vághy-
tól.

—  Leszünk vagy ötezren —- 
mondja Vághy.

Háromnegyed 8-kor már kezdődik 
a tolongás a kapuk előtt. Vághy in
tézkedik: lehet bejönni a pályára. 
Kis, névtelen játékosok jönnek el
sőknek. Egy pillanat és máris le
pecsételték az igazolványukat.. A 
pecsét szövege: 1940—41. évi baj
nokság. MLSz. A játékosbejárónál 
először három asztal-'mellett pecsé
telik az igazolványokat, de 8 óra
kor már olyan nagy a tömeg, hogy 
hatan vannak a „pecsételők". Meg
érkezik Gidófalvy Pál dr. miniszteri 
biztos is néhány perccel 8 előtt. 
Azonnal intézkedik, ahol arra szük
ség mutatkozik. A ,,ne.gy“ játéko
sok közül elsőnek Toldi Géza érke
zik. Majd egymásután érkezik Kai 
már Jenő, Hámori, Sárosi Béla, Ki
rály (Gamma), Boldizsár stb. Ból 
dizsár azonnal . félrevonul Barcsay 
Jánossal, a BLASz ügyvezetőjével 
Csak annyit hallunk, hogy Barcsay 
János megnyugtatja Boldizsárt:

— Nem hiszem, hogy sikerrel jár
hat, a Kispest fellebbezése.

Vághy és Takács Béla mindenütt 
látható, ahol eligazítani, vagy taná
csokat kell adni. Katonaruhában ér
kezik eg'y játékos. Igazolja, hogy 
csak annyi időt kapott, amennyi az 
jazolvány lepecsételéséhez szüksé- 
es. Vághy intézkedik, lepecsételik 

az igazolványát és a játékos máris 
eltávozhat. A játékosigazolványokat 
lebélyegzö asztaloknál életveszélyes

E L E K T R O M O S - P Á L Y A (LATORCA-UTCA

?sti labdarúgó m érk ő zés a Szent István-kupáért
Augusztus 1 4 -é n . szerdán este 8 órakorKispest-Törekvés

e lő t t e  7  ó r a k o r  W M T K — T ö r e k v é s  fc ö ly ö k -m é r k ő z é s

H ELY A R A K : i.r,állóhely 8 0  fillér. II.r.állólisly«omiér, ülőhely2 ,2 .5 0 és31pengik
•legyek a szokásos elővételi helyeken kaphatók. Közlekedés: a Margi-thid pesti 

hídfőtől 15-ös villamos, a Berlint?tértől 3-as és 55-ös villamos. •

a tolongás. A játékvezetők is sorba 
állnak. A szövetségi vezetők és az 
edzők kapujánál szépen, kényelme
sen megy a pecsételés.

Háromnegyed 9-kor már majd
nem zsúfolt a nagy lelátó. Körül
belül négyezren gyűltek össze, ami
kor Vághy Kálmán a nagy lelátó 
előtt elhelyezett hangősanbeszélöhöz 
lép és a Hiszekegy elmondására 
szólítja fel a közönséget. A  Hiszek
egy elmondása után Vághy ezeket 
mondja:

—  A z a célunk eszel az összejöve- 
Iéllel, hogy a szövetség felfogásai 
köz vei lenül mondhassuk el mind
azoknak, akiket kell hogy érdekel 
jen a dolog.

Utána Gidófalvy Pál dr. minisz
teri biztos lépett a készülékhez.

—  Bízzál a magyar jövőben! E s
zel köszöntök mindenkit, aki itt meg
jelent, —  kezdte beszédét Gidó 
falvy dr.

Elmondta a miniszteri biztos, hogy 
mindenkinek ki kell vennie a részét 
a magyar labdarúgás újjáépítésé
ben. A  játékosnak, az intézőnek, az 
edzőnek és a szövetségi vezetőnek 
egyaránt:. A játékos legyen öntuda
tos, fegyelmezett. A  játékvezető le
gyen becsületes, hozzáférhetetlen. 
Egyformán ítélkezzék, ne legyen kü
lönbség kisegylet és nagyegylet kö
zött. Nem az a jó intéző, aki a sza
bályokat ki tutija játszani, hanem 
az, aki neveli a játékosát, leszek 
tatja a sportszerűtlenségről, hazu- 
dozásról. Az edzőknek is azt ajánlja, 
hogy törődjenek az ifjúsággal. A 
magyar labdarúgásnak az a leglan
tosabb, hogy minél több jó csapat
tal rendelkezzék. A miniszteri biz 
tos beszédét sokszor szakította 
félbe a taps. Mégis a leg-nagyebb 
sikere akkor volt, amikor bejelen
tette, hogy

az M L S z m inden já tékosnak ,
a k in ek  a büntetése ez év  k ará 
c s o n y  első n ap já ig  szól, m eg k e
g y e lm e z  és elengedi a bünteté

sét.
De jaj annak a játékosnak, aki 

ezután is»sportszerűtlenül fog visel
kedni! A z  nem lép többé pályára, —  
mondta szigorúan a miniszteri biz
tos.

Gidófalvy Pál dr beszéde után a 
MÁVAG és a Törekvés ifjúsági csa- 
Pata. mutatta, be, hogyan vonultak 
ki régen a csaptok a pályára és ho
gyan mennek ki ma. Nagy sikert 
arattak. Fél 10-kor aztán’ a Him
nusz eléneklésével véget ért a nagy
szerűen sikerült ünnepség. Legkö
zelebb csütörtökön, a szövetségi 
házban lesz ismét seregszemle azok 
részére, akik most vasárnap néni 
tudtak megjelenni.

A diósgyőriek 
csatársora már jó
D i^ A V A ^ —M iskolci VSC 
7:1 (3:0)

Diósgyőr, 1000 néző.
Vezette: Szenti^ányi
BiMÁVAG: Lux — Kézi. Felföldi _ .  

Kertész, vitéz Bohus, Barta — Füzér, 
Berecx (Pangrázió), Sós, Barna (Faze^ 
kas). Turbéki.

MVSC: Kövesfalvi (Szabó II.) — ]> -  
zsőházi, Fi dór .(Dávidok) — Szabó (Mar
ton), Bártfai (Török), (Lehoczky), 13a- 
lojrh. Réhn (próba.i), Kovács (Farkas), 
Farkas. Szanuner. (Győr), Losoncai.

A játékvezető hiánya miatt csak fél
órás késéssel kezdődik a kora reggelre

V e rs e n y M ro zá s o k
Schmitít - Szigeti - Szél

len isz-
szakii ideiében.

Síemé'ynülr-ti. f.
Tel.: 1 1 -4 4 -3 3

A KEAC
ismét kérni fogja a miniszteri biztostól, 
hogry első két mérkőzését <? Ihalasat hassa. .■Tpten Ifi í n fín«c:'/(b ő l-om i A 4-A  ̂ Felett ‘Jelenleg: mindössze három játékos felett 
rendelkezik a-KEAC.

kitűzött mérkőzés. Már a mérkőzés ele, 
jén sok a diósgyőrieknél az ellenfélhez 
juttatott labda. Berecz távoli lövése az 
első esemény, de Kövesfalvi szögletre 
véd. Füzér sarokrúgását nehezen menti 
a miskolci védelem. A 10. percben F ü zér 
átverekszi magát a miskolci védőkön és 
begurított labdáját Barna közelről belövi 
1:0. A miskolci támadások erőtlenek. Bei 
recz jól játsza lyukra Sóst de a közép- 
csatár lesen van. A 17. percben Füzér 
elfut Török mellől. ívelt beadását Turbéki 
bevágja. 2:0. A 35. percben Füzér lab
dájával Berecz átbukdácsol a. ve n d é g 
csapat védelmén- és közelről megszerzi a 
harmadik . diósgyőri dugót. 3:0. A 
DiMÁVAG még lőhetne a. szünet elöM 
egy-két dugót., de a csatársor irányzéka 
nem jó.

Szünet után rögtön látni., hogy a 
cserék használtak a miskolciaknak, ‘sok
kal több lendülettel támadnak, mint ez 
első félidőben. Az MVSC parázs támadása 
vezeti, be a II. félidőt és Balogh lövése 
alig megy mellé. Lassan a DiMAVAO is 
feljön. Füzér elfut, de jó beadásáról le
késnek a belsők.

Ezután Losönczi ugrik ki Farkas lab
dájával. a közönség már gólt lát de Fel
földi idejében érkezik és menti a gól- 
szagű helyzetet.

Az MVSC-bén különösen az apróier- 
motu Marton szerelései aratnak sikert 
A nagy meleg következtében az iram lát-’ 
hatóan csők kér.. A 18. percben Barta 
nemei akaszt meg egy miskolci támadást 
a büntetőn belül. A 11-est Farkas belövi, 
o.i. Luxnak van még" néhánv szép vé- 
dese azután végleg a DiMÁVAG veszi át 
a játék irányítását.

,24. percben Turbéki elfut, beadására 
íMb.er jókor érkezik és máris 4:1. A 26. 
perebei; Turbéki sarokrúgását PangTazió 
küldi a hálóba, 5:1.

Most hosszabb — meglehetősen unal
mas — mezőnyjáték következik. A 38. 
percben végre' dugó is esik. Füzér fejjel 
okosan  ̂ Sós. elé játszik s a középesatár 
nem téveszti el a hálót. 6:1. A  40. perc
ben esik az utolsó dugó. Turbéki labdá
ját Fazekas a bal felsősarokba lövi. 7:1.

Habár a DiMÁVAG-ból Túrán és Ka
locsai hiányzott, a diósgyőri csapat mégis 
elfogadhatóan játszott. Áll ez különösen 
a csatársorra, amely máris jó formában 
van. Füzér. Berecz. Sós és Turbéki he
lye máris biztosítottnak látszik és csak a 
balösszekötőben áll a verseny Barna és 
FazekavS között.

A fedezetsorban Kertész jól helyettesí
tette Kalocsait. Vitéz Bohus a szokott 
leleksen játszott. Balta is megfelelt. Eux 
elvette a diósgyőriek kapusgondjait. Fel
földit nem kell dicsérni, ö  állandó for
máját játszotta, ki. A csapat egyedüli 
gyenge pontja a jobbhátvéd p oszt' Kézi 
nem megoldás az NB-ben

Az MVSC védelme és fedezetsora elég 
jól játszót és mindent megtett a nagv ve
reség elhárítása érdekében, de a csatár
sora gyenge. Egyénileg Kövesfalvi,
Dezsohazi. Szabó. Török. Farkas és Lo- 
sonczi nyújtott elfogadhatót.

Kassa: VII. hadtest—Kassai Bepülő-
akademja-I:!- (2:2). Vezette: Benes. Gól- 
^ y ° * Szilágyi (3) és Bacsó, Ül. Rákhely 

J óth- “  Rákóczi SE— Kassai Tö- 
rekves 0:0. Mindkét csapat igen gyengén 
játszott. J A Törekvés kis szerencsévelI jotv/Aff r. A lOÍÍ
győzhetett .volna,

Pompás eredm ények  
voltak a német atlé
tikai bajnokságokon

Berlinben szombaton és vasárnap ren
dezték meg- a Német Birodalom atlétikai 
bajnokságait. A versenyek az egész vo
nalon pompás eredményeket hoztak. Alig 
valami kivétellel a teljes német gárda 
elindult. Nagy meglepetésre még Trippe 
is hazatért Osloból. A berlini lég ciha rí
tok az első napon két váltóbajnokságot 
is nyerték. Szombati eredmények:
200 ni: 1. Bönecke (Berlin) 22.1, 2.

Sebeiiring (Gagge-nau) 22.1,' 3, Kabuléin 
(Berlin) 22.6.

10.000 m: .1. Haushoíer (München)
31:29.4, 2. Léggé (Bochum) 31:50.6, 3.
Barth (Göttingen) 31:52.2.

•3000 ni akadály: 1. Seidenschnur (Kiél) 
9:13.2. 2. Ráfi (Oberftausen) 9:21.8. 3 .
Muschik (Becs) 9:37.6. Kaindl nem in
dult.

Magasugrás: 1. Nacké (Jéna) 193, 2. 
Schlegel (Jéna) 190, 3. Koppenwailner
(München) 190.

Hármasugrás: 1. Gleiin (Frankfurt)
14,89, 2. Mártonért (Halié) 14.58, 3. Vogt 
(Lipcse) 11.38,

Súlylökés: 1. Trippe (Berlin) 16.31. 2. 
Wöllke (Berlin; lő.78. 3. Lali dr (Giessen) 
14.1)0. — Trippe ragyogó formában van.

Kalapácsvetés: 1 . Bla.sk (Berlin; 53.76, 
2. M.iyr (.Vliinchcii) 52.75, 8. Lutz (Dort- 

- ni útid) 52.52. .. •
4x41)0 in: 1. Lul’hval'fp Berlin (Linn- 

hetf. Gr Aliiéiig, Bodeiisieek) 3:18.j. 
2. 8 V Jena 3:21.6, 3. Dresdner SC 8:22.4.

3x101)0 m: l. Lu'ftwaffe Berlin (Mehl- 
t'Oí»e, B rend sebeid, Giéscn) 7:36.6, 2.
Hamburger SV 7:41.4, 3. Berliner SO
7:41.6.

Női versenyek. 2()0 ni: 1. Winkel* 25.6.
• 80 m gát; 1 . Birs 11.6. — Távol: L
Jun-gliaus .>70. — Diszkosz: 1, Mauerina 
jer 45.94.

Hatvan: HVSE—OTB1 (Budapest) 7:2
(5:1;. Vezette: Bori. Góllövő: Bodonyi
(3). Vincze (2). Teréki és Cserenyi ,iil. 
Stofkó (2). Az OTE csapata, nagyon sport
szerűtlenül viselkedett. Skaleczet (OTE) 
a játékvezető kiállította.

A SZEGEDI SEREGSZEMLE
vasárnap délután volt az SzTK- 
P álján. Gidófalvy Pál dr-t, az 
MLSz minisztert biztosát az alszö- 
vetség- teljes vezérkara és a Szeged 
vezetőség:? fogadta a, pályaudvaron. 
A miniszteri biztos először az új
szegedi pályán tekintette meg a fü
vesítést, majd az SzTK-pályára 
ment, ahol nagy közönség gyűlt 
egybe, hogy tanúja legyen az alszö- 
vetségi vezetők, játékvezetők, edzők 
és játékosok seregszemléjének. A 
szépen feldíszített sporttelepen Gi
dófalvy Pál dr mondott beszédet a 
megjelentekhez.

3. izgalmas bűn gyi filmben. 
Partnemője

úristen Heiberg
B@i*nilatő ma este  • 410 órakor

f ó r u m
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KI lesz ez ország első tippelő bajnoka?
I s m e r t e t j ü k  a z  E l s ő  O r s z á g o s  T i p p e l ő  B a j n o k s á g  ö s s z e s

T U D N I  V
Lapunk keddi számában jeleztük, 

hogy új pályázatot írunik, ki. Meg
írtuk azt is, hogy a pályázat újí
tásokat is tartalmaz.

Elhatároztuk ugyanis, hogy a pá
lyázataink során minden évben két
szer egy-egy pályázót a „bajnok” 
címmel tüntetünk ki. Vagyis, a.ki 
az őszi és a tavaszi pályázataink 
során a legtöbb pontot szerzi, az 
ennek az esztendőnek őszi, illetve 
tavaszi

országos tippelő bajnoka lesz.
A  másik újításunk az, hogy most 

írjuk ki az első országos pályáza
tot. Most. hogy az NB III. felállí
tásával az ország minden része be
került a Nemzeti Bajnokság vérke
ringésébe, most mi is kiírhatjuk az 
országos pályázatunkat s ebben 
nemcsak az NB I. és II., hanem az 
NB III. mérkőzései is helyet kap
nak majd.

Pályázatunk tehát nemcsak baj
noki, hanem ország-os is lesz s ezért 
az új versenynek ez lett a címe: 
Pályásat az Első Országos Tippelő 
Bajnokságra.

Eredetileg úgy terveztük, hogy ez 
a pályázatunk minden eddigi pályá
zatunknál szélesebb alapokon kerül 
kiírásra- Különösen a díjazásban 
akartunk hatalmas változásokat ten
ni. Erre azonban most, a mai há- 
boiús világban még nem kerülhe
tett sor. Egy kis türelmet kérünk 
pályázóinktól. Rem éljük, hogy leg
közelebb sokkal nagyobb pályázatot 
írhatunk ki, am ely majd m ég in
kább m egfelel az országos nagy ma
gyar pályázat, kellékeinek.

Most kiírásra kerülő pályázatunk 
csak kis mértékben tér el a Kész
pénz Pályázatunktól, amely tudva
lévőén tavasszal volt. A  tavaszi pá
lyázat 19 hétig tartott, ez a pályá
zat viszont csak 17 hétig tart. A  dí
jak ennek megfelelően valamivel 
szerényebbek, de van olyan hely is, 
ahol a díj nagyobb.

A  versenyek terén az a változás, 
hogy visszaállítottuk az ötös  Tor
nát.

Ezt nagyon sok pályázó kérte tő-

FUTBALL
telszerelés. az 
MLSz előírása 

szerinti
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lünk. Ezzel szemben ezúttal nem 
írtuk ki a Kedvencszelvény-versenyt, 
amellyel tavasszal annyi táj volt, 
mert sok pályázó nem értette meg 
a verseny feltételeit.

A  dijak értéke jóval (iOOo pengőn 
felül van s

a késtpém zdi jak értéke  
közel 5000 pengő

*
Alább ismertetjük ar fieszes tudnivaló

kat- Akirek tné* ezenkívül -is lenne kór- 
deznivalója. az forduljon ' szerkesztősé* 
giirakh&z, rle kérdéséhez mellékeljen meg- 
címzett válaszlevelezölapot. Mi bárkinek 
szívesen válaszolunk, ha vál-i szívvel ezb- 
lapot mellékel. Lapunkban a pályázattal 
kapcsolatban csak közérdekű kérdésekre 
válaszolunk. Hogy mely kérdés közér 
dekli, azt mindig mi állapítjuk meg,

A  pályázatban
résztvehet minden olvasónk (tehát nem 

esek az előfizetők!).
A nyertesek neve mellé mindenkor 

odaírjuk a teljes lakcímet s így bárki
nek módjában áll ellenőriznie ezt, hogy 
»  díjat valóban olvasóink között oeztol
tuk szét s hogy a nyertes ninee közelebbi 
kapcsolatban a szerkesztőséíüükkel.

Szert esz tőségünk, mint az már köztu
domású,

senkit sem résztesit előnyben.
Á pályázati feltételeket nemcsak t- Pá
lyázóinknak kell száz százalékig betar- 
íaniok, hanem azokat mi is ugyanúgy 
betartjuk. Tehát

kár olyan kéréssel fordulni szerkesz
tőségünkhöz,

amellyel a pályázó azt kéri tőlünk, hogy 
tekintsünk el ettől, vagy attól. (Később 
küldte be a szelvényeit, nem mellékelt 
bélyeget és így tovább.) A kiírási sza
bályokkal ellentétes kéréseknek semmi 
szín alatt sem tehetünk eleget.

Most- pedig elindul az új pályázatunk. ■ 
Aki esélyes akar lenni, az küldje be már 
az I. számú szelvényt is. Néhányszor már 
előfordult az. hogy sokan csak a II- 
vagy a III. fordulóban kaptak kedvet a 
pályázásra s ezek a később bekapcsoló
dok ilyenkor azt kérték, hogy kezdjük 
elölről a versenyt. Az ilyen kéréseket 
természetesen nem teljesítettük s a jövő
ben sem fogjuk teljesíteni. Aki eséllyel 
akar résztvenni a pályázatban, az

legyen ott a rajtnál,
küldje be már az I. számú szelvényt is.
A jó  rajt természetesen nagyon fontos, 
de azok se csüggedjenek, akik esetleg az 
I. számú szelvénnyel gyengébben szere
pelnek. Már nagyon sokszor előfordult az, 
hogy a végén élre nyomultak dlyanak. 
akik az első fordulókban gyengébben 
szerepeltek. Ez különösen azért állhatott 
elő könnyen, mert a csSgeed&K kiváltak 
s a hátrább állók mind feljebb kerülték.

Tehát jó rajtot és kitartást í

F eltéte lek
1. Pályázni csak a lapunkból kivágan

dó szelvénnyel lehet. Egy szelvényre 
mérkőzésen kint csak cjr.v tippel’, lehet 
írni. A szelvényen olvasható feltételek 
pontosan belartandók, azokat itt külön 
nem ismételjük meg.

2. Portos leheleket szerkesztőségünk 
nem vesz át. A bélyeg nélkül érkező 
szelvényeket a beérkezés után nyomban 
rnegsemmi<síl.jük, még: akkor is, ha a pá 
lyázó kísérő levélben mást kér.

3. Postán ..Budapest 72, postafíók 42"
rímmel küldjük a leveleket. Az ajánlott 
levél címzése: Nemzeti Sport, VIII.,
Bükk Szilárd utca 4.

4. Az általános csoportban mindenki 
tetszésszerinti számú szelvénnyel pá
lyázhat, az ölszelvényes csoportba tar
tozók hetenkint 1—5 szelvényt küldhet
nek.

5. Egy-egy pályázónak hetenkint minden 
versenyben mindig* cwi k a. legjobbnak bizo
nyuló szelvénye számit.. (Kivétel a Rend
kívüli verseny.)

6. Csak a szerkesztőségünkbe tényles 
beérkező szelvényeket vesszük figye
lembe.

7. A több szelvényt küldők lehetőleg
ajánlottan küldjék szelvényeiket. Egy 
borítékban több pályázó is küldhet szel
vényt — ajánlottan is. Ha a szelvénye
ket ajánlottan küldik s a borítékban leg
alább 20 szelvény van, akkor Budapes 
ten 10, vidéken 20 fillér vonható le az 
ajánlási díj részbeni megtérítése címén 
a mellékelt bélyegek értékéből. Ha 
a borítékban húsznál több szelvény 
van. akkor minden njabb 10 szel 
vény ellenében 10 fillérrel kevesebb 
bélyeget kell mellékelni, mind
addig'. amíg az ajánlási díi teljesen mes? 
nem térül. Az ajánlati díjnál nagyobb 
összeget (Budapesten 20, vidéken 50 fil
lér) senki sem vonhat le.

8. Csak 'tisztán olvasható szelvényeket 
fogadunk el.

9. A jeligével pályázók kötelesek min
den héten legalább egy szelvényre a ne
vüket és a címűket is ráírni. Ha kelten, 
vagy többen együtt, pályáznak, akkor 
mindig annak a pályázónak a nevét kell 
előre írni, akinek a címe kerül a szel
vényre.

10. Aki csak egy szelvényt küld be he
tenkint. az portókímélés céljából válasz
levelezőlapos lapra, felragasztva is küld
heti a szelvényét. Plbben az esetben nem 
kell 10 filléres bélyeget mellékelnie, 
mert ilyen esetben a nevezési díjul a 
megcímzetten válaszlevelezölap szolgál. 
(A válaszlevelezőlapra természetesen nem 
szabad semmit sem írnia.)

11. Pályázati kérdésekkel kapcsolatban 
általában csak válaszlevelezőlapon vála
szolunk. Ezeket a válaszlapokat a feladó 
tartozik mindig megcímezni, azaz köteles 
a saját címét a válaszlapra írni. Az ilyen 
válaszlapokkal nem lehet szelvényt ktil-; 
deni.

12. Egy borítékban többen is küldhetik 
szelvényeiket, a bélyeget bármilyen cím
letben lehet mellékelni, a lényeges csak 
az. hogy minden szelvényre 10 fillér ér
tékű bélyeg essék. — Szívesen vesszük, ha 
t. Pályázóink, naayobb címletekben mel
lékelik a. bélyegeket, mert ezáltal ‘meg
könnyítik munkánkat. (Például: 5 darab 
10 filléres bélyeg helyett 1 darab 50 fil
léres bélyeg.)

13. Nyitott borítékban szelvényt kül
deni nem szabad. ;

14. Fontos, hogy minden szelvényre 10 
fillér értékű bélyeg essék s a bélyeg 
még a sarkával se legyen felragasztva!

15. Egy-egy fordulót csak akkor sem
misítünk meg, ba a kitűzött mérkőzések 
közül (itt a pótversenyt is figyelembe 
vesszük!) négynél kevesebb mérkőzést 
játszottak le.

16. Amennyiben a pályázatunk bármi
lyen oknál fogva félbeszakadna, ügy a 
dijak a félbeszakítás idejének megfele
lően megkisebbednek. Például: ha a III. 
forduló után szakadna félb^ a pályázat, 
akkor a díjaknak csak a 3/17 részét ad
juk ki. (A tárgynyeremények természete
sen szintén kisebb értékű nyeremények
re változnak.)

17. A pályázók a szelvény beküldésével 
alávetik magukat szerkesztőségünk dön
téseinek.

V e rse n y e k
1- Heti verseny. Minden héten újra kez

dődik s a legtöbb pontot szerzettek nyer 
nek.

Az azonos számú pontot szerzettek kö
zött az elsőséget a pót versennyel dönt
jük el. A pót mérkőzéseket sorrendben 
vészük fiayeleir.be, mindaddig, amíg a 
holtverseny el nem dől. ITa nem dől el a 
holtverseny, akkor összeadjuk n fötnérkő- 
7,é<sck gólkülönbségeit a így állapítjuk meg 
a sorrendet. További hol!verseny esetén a 
pótkérdések gólkülönbsége dönt. (Figyel
meztetés! A gólkülönbséget minden 
egyes mérkőzésnél külön kell kiszámí
tani, mégpedig külön azt, hogy mennyit 
tévedett a pályázó az adott és külön, 
hogy mennyit tévedett a kapott gólok 
terén. Azután az egyes mérkőzések gól*
különbségeit összeadva, kapjuk meg a. 
szelvény gólkülönb séffét.

2. Főverseny. 17 különböző számú szel
vény bői áll. Akik a 17 szelvényen ösr- 
szpsen a legtöbb pontot szprzik. azok 
nyernek. A holtversenyeket az dönti el, 
hogy ki szerepelt iobban az utolsó szel
vénnyel.

3. Ötös Torna. Ilyen bárom van. Az 
első az T. számú szelvénnyel kezdődik 
és az V. számú, szelvénnyel zárul. A má
sodik ÖT a VT—X., a harmadik ÖT meg 
a XT—XV. számú szelvényekkel folyik 
majd. Akik egy-egy torna keretén belül 
a legtöbb pontot szerzik, azok nyernek 
az egyes tornákban, A holtversenyeket az 
dönti el. hogy ki szerepelt jobban a 
torna utolsó szelvényével.

A fenti három versenyben a pontozási 
módszer a következő: a) Telitalálat,
azaz az eredmény pontos megjelölése 
— 5 pont, b) Egyszerű találat, azaz a 
győztes vagy a döntetlen eredmény 
megjelölése más gólaránnyal — 3 pont. 

A fenti három versenyben két cso
portban  ̂ pályázhatnak a pályázók, 
a) Általános csoport. Ebben a csoport
ban minden beküldött szelvény elbírá
lás alá kerül, b) ötszelvényes csoport. 
Ebben a csoportban csak azok vehetnek 
részt, akik hetenkint üt, vagy an
nál kevesebb szelvényt küldenek be- 
Akik tehát öt szelvénynél többet külde
nek be. azok az öt szel vényen verseny bon 
nem vehetnek részt, viszont a* üt, 
vagy annál kevesebb szelvénnyel pá
lyázók pontjainak száma mindenkor be
számít az általános csoportba 1*, ha 
azmham ott é@ m  M szelvényes

aenyben 1$ nyernének, akkor választa- 
mok kéül, hogy melyik dijat óhajtják. 
Ugyanabban a versenyben két díjat 
ugyanis senki sem nyerhet. Aki Öt, 
vagy annál kevesebb szelvényt küld be, 
bármikor áttérhet az ötnél több szel
vénnyel való pályázásra, de ettől az 
időtől kezdve csak az általános cso
portban pályázhat. az öt szelvényes 
csoportba többé vissza nem mehet. Aki 
ötnél több szelvénnyel kezdi a pályáza
tot, az öt szelvényes csoportba még 
később sem mehet. le. de természete
sen jogában áll öt. vagy annál keve
sebb szelvényt is küldeni. Azok, akik 
ötnél több szelvényt küldenek be, tartoz
nak a szelvényeken az e célra kije 
lölt helyen keresztet, vagy csillagot 
tenni.
4. Csúcs verseny. Ebben a versenyben, 

azok nyernek, akik a verseny folyamán 
egy szelvényen a legtöbb találatot érik 
eí. A telitalálat, itt csak holtverseny 
esetén jön számításba.

5. Télítalálatverseny. Itt azok nyernek, 
akik egy szelvényen a legtöbb telitalála
tot, érik el

(A csúcs*. valamint a teli falija t ver
seny legjobb eredményeit hétről-hét.re 
nyilvántartjuk s a csúcs-, valamint a 
legjobb telitalálat eredmény egészen a 
verseny befejezéséig megjavítható.)

6. „Verseny a s zá za sé rt .A m ió ta  a
pályázataink során csak nyolc mérkőzésre 
kell tippelni (a pótversenyt nem számít
juk!). azóta egy szelvényen még senki 
sem ért el hat telitalálatot. Ezért írtuk 
ki tavasszal ezt a versenyt, amelyet 
mosl föl y tatunk. Ebben a. verseny
ben 100 pengői nyer az a pá
lyázó. aki először ér el egv szelvényen 
hat telitalálatot. Ha kelten, vagy többen 
egyszerre, érnek el egy szelvényen hat 
tolitalálatot. akkor a díjat, elosztjuk 
közöttük. Ha valaki hat telitalálatot ért 
cl egy szelvényen, akkor újabb 100 pen
gőt fogunk majd kiírni annak a pályázó
nak. aki egy szelvényen először ér el hét 
telitalálatot. Ha ezt a ,,százast”  is el
nyerik. akkor ismét 100 pengőt. írunk ki 
annak a pályázónak, aki egy szelvényen 
először ér cl nyolc telitalálatot.

7. Rendkívüli versenyek. Rangadók, 
válogatottak kapcsán kerülnek kiírásra. 
Ebben a versenyben egy szelvényen meg 
kell jósolni a rangadó végeredményét, 
félidejének eredményét és az első gól 
s yr rző jé I. Ti é szí etekéi k éftőb b. a ve rsen y 
kiírása előtt legalább tíz nappal közlünk.

DJ jak
HETI VERSENY!

a) Allalános csoport: 1. díj: 20 pengő.
IÍ. díj: 15 pengő. III. díj: 10 pengő. IV—
X. díj- 5—5 pengő. — b) ölsz el vényei? cso
port: I. díj: 10 pengő. IT ITT. díj: 5—5 
pengő. ^Hetenkint tehát összesen 100—UH 
pengő kerül kiosztásra, a. 17 heti verseny 
során tehát összesen 1700 pengő!)

F0 VERSENY 
Általános csoport:

I. díj: S50 pengő és egy 450 jiegő ér
tékű (készpénzár. részletára 525 pengő) 
..Weiss Manfréd-féle” segédmotoros ke
rékpár.

II. díj: 250 pengő és egy 230 pengő
értékű „Rolleicord” fényképezőgép tás
kával.

III. díj* IS# pengő és egy márványba 
épíletl, 80 pengő értékű asztali óra.

IV. díj: 180 pengő.
V. d í j : 100 pengő .
VT. díj: 140 pengő. — VII. díj: 130 

pengő. — VIII. díj: J20 pengő. — IX. 
d íj: 110 pengő. — X. díj: 100 pengő. —
XI. díj: 80 pengő. — XII. díj: 79 pengő.
— XIII. díj: 00 pengő. — XIV. d íj: 50 
pengő.

XV. díj: 40 pengő. — XVI—XVII. díj: 
30—30 pengő. — XVIIT—XX. díj: 20—20 
pengő. _  X XI—XXV. díj: 15—15 pengő.
— XXVI—XXX. díj: 10—10 pengő. —
X XXI—XXXV. díj: 5—5 pengő.

ötszelvényes csoportr 
I. díj: 80 pengő.
IÍ. d íj: 00 pengő.
HL díj : 50 pengő.
TV—V. díj: Férfi 1eh rom vy<> hóm. Ér

lé 50 pengő. — V I - VII. díj : 45
pen £ ő érték u föltétel 1. — VITT—X. díj:
30 pengő értékű férfi, vagy női karóra.

- X I— XITT. díj: 20- 20 pengő értékű,
sport árú vásárlásra érvényes u la 1 vány.
— X IV —XV. díj; 15—15 pengő értékű
kölnivíz. — X V I—X X . díj: 12 pengő ér
tékű asztali óra. XXI—X X II. díj:
10 pengő értékű, négyszínű ezüsliron. - 
XXTI1—XXV . díj: 10 penen értékű köl
nivíz. — X X V I- X X X . díj: Negyedévi
előfizetés a. Nemzet1 Sportra. — XXXT— 
X X X V . díj: 5 pengő értékű borotvapenge 
és króm,

ÖTÖS TORNA
Általános csoport: I. díj: 20 pengő és

egy J2 pengő értékű asztali óra. — II. 
díj: 10 pengő és 10 penüő értékű kölni
víz. — III. díj: 5 pengő és 5 pc.igő ér
tékű borotvapenge és krém. TV. díj: 
10 pengő értékű, gpprtártí vásárlásra ér
vényes utalvány. — V. díj; Negyedévi 
előfizetés a Nemzeti Sportra. — VT, díj: 
5 pengő értékű kölnivíz.

Ötszelvényes csoport: I. díj; 5 pengő 
és 10 pengő értékű, sportárú vásárlásra 
érvényes u talvány.'— TT. díj: 10 pengő 
értékű kölnivíz. — III. díj: Negyedévi 
előfizetés a. Nemzeti Sportra. IV. díj: 
5 pengő értékű kölnivíz. — V. díj: 5 
pengő értékű borotvapenge és krém.

CSCCS VERSENY:
I. díj: 25 pengő. — II. díj: 15 pengő-

— III—IV. díj: 10—10 pengő. — V—VI. 
díj: 5—5 pengő.

TELITAL A LATV ERSENY:
A díjak ugyanazok, mmfc a csúcsverseny 

ben.
„VERSENY a százasért**

D íj: 100 pengő (Illetve 200, vagy 300 
pengő. Lásd a verseny ismertetését.)

RENDKÍVÜLI VERSENYEK;
Később ismertetjük.

VERET-DIJAK:
A tippelő bajnok fekete márványon a 

Nemzeti Sport kis ezüstveretét kapja.
A legtöbb pontot szerző a) budapesti, b) 

pestkörnyéki, c) vidéki, d) külföldi, e) öt- 
szelvényes csoportbeli ée D hölgy-pályázó a 
Nemzeti Sport kis bronzveretét kapja tok
ban. A veretbe bevéssük a nvert.es nevét.

Egy-egy versenyben egy veretnél töb
bet akkor sem adunk ki, ha ketten. vagy 
főbben együtt nyerték meg a díjat. A 
tippelő bajnok ^ak egy veret el kap, a 
cfarportjában tehát a goronkövetkező 
kapja a broczvereteL

a  H ét T i z e n e g y e
aiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiJiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüüiiiî iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiMiiiiiiiiiiiaiiH
A Szent István Serleg selejtező fordu

lójában három mérkőzést játszottak az 
elmúlt héten. A Ferencváros kivételével 
legjobb csapataink álltak a rajthoz eze
ken az esti mérkőzéseken és a mutatott 
formák az idénykezdet ellenére váratla
nul jóknak bizonyultak. Nem volt nehéz 
tehát kiválogatni ezúttal ,,a hét tizen
egyét” , de a tartalékcsapatot sem. A ka

pus és a közép fedezet helyén valóságos 
..túltermelés” volt a jó formákban. Álfá
ikban a védők jobban kitettek magukért, 
mint a csatárok. Ez azonban mindig így 
szokott lenni. A csatárság a kényesebb 
természetű foglalkozás, a csatár rendsze
rint később jön formába,

A hét tizenegye:
Boldizsár

Kispest
O la jkár I. P ákozdi
K is pest Elektrom os

Pusztai
Törekvés

Szűcs
Törekvés

Cseh
Kispest

Marosi
Elektrom os

Palatínus
Törekvés

Déri
Törekvés

Dudás
Gamma

Tóth III.
Újpest

A fartalékcsapat: Kiss (Törekvés) —
Kis (W M F C ), Korányi < VT MFC) —  Nagy
marosi (Ljpost), Zalai (Kispest), Szalay 
II. (W M FC) —  ódám (Újpest), Sütő 
(Gamma'. SzeneiWjdi (Elektromos), Toldi 
(Gamma), Pintér (W M F C ).

Dicséretre érdemesek: Szabó (WMFC). 
Sziklai (Újpest), Háda (Gamma). Onódy 
(Kispest), Váradi (Gamma). Turay II- 
(Gamma), Róják (Törekvés), Temes (Új
pest), Berzi (Újpest).

Kupa nélkül kupánvágták a Fradit...
HaSC (van-e, ki e csapatot nem ismeri ?) —Ferenc

város 3:1 (1:1)
ügy kezdődött, hogy a Ferencváros és 

a HaSC (cégcsapat) játékosai a Hun- 
gária-úton tartót, nagy szemle után át
vonultak az üllői-útra. Egész sereg más 
egyesületbeli játékos is velük tartott s 
ezek szépen ..beszivárogtak” a pályára. 
A csapatok még ki sem vonultak, máris 
vagy 1000 néző türelmetlenkedet a lelá
tón.

A Ferencváros ..úri fölénnyel” készül 
az első barátságos mérkőzésére. Leg
utóbb a BSK volt az ellenfele s most 
Kovács Fuxi ezt mor.dja:

— Úgy állunk fel, mint az BSK ellen.
Dimény Lajos edző ugyanis nincs itt.

Már valaki ezt mondja:
— Biztosan jobbszélsőt ment nézni.
Később Dimény megérkezik s kiderül,

hogy az edzők értekezletén volt.
Fél 11-et mutat az óra és nagy a me

leg. 7
— KK-csapat, KK-meleg, — jegyzik 

meg.
Először a HaSC ..szivárog'* ki a játék

térré. Azután1* a Fradi játékosai mennek 
ki egve.nkint. Szigeti II. játékvezetőnek 
ez rögtön feltűnik, hiszen egy órával 
előbb mutatták meg a Hungária-úton. 
hogy miként kell kivonulni. Rendet te
remt a pályán s azután a csapatok sza
bályosan üdvözlik a nézőket.

A Fradi így áll fel:
Csikós — Szo.vka dr., Fosa — Lázár, 

Polgár, Sárosi III. — Bíró II., Kiss, 
Finta, Sárosi dr., Gyetvai.

Fin la már a 2. percben kapásból reme
kül lő s a labda lécről pattan, ki. Nagy 
taps. a .nézők közül valaki megjegyzi:

— Micsoda gólözön lesz ma itt!
Azután Sárosi dr lő. de ez a lövés sem

akar gólba menni. Közben a partvonalon 
Tóth Lajos dr és Dimény Lajos beszél
get. Megtudjuk. hogy szó volt arról, 
hogv esetleg Berényit visszatartják, de 
azután elvetették ezt a tervet. Kiderül, 
hogy Jakab afcért hiányzik, mert vasár
nap délelőtt valakit helyettesítenie kel] a 
nyomdában. Ezt a vezetők nem akarják 
elhinni . .

Közben nagyon rendes támadásokat ve
zet a — HaSC. Ni-ni. hiszen ez a fürge 
kis balszélső az FTC-ből való: Mind
szenti. A középí'edezet meg Gyetvai II. 
És játszik Fukár is.

— A kapus meg ,,Klenovec*‘ , — mondja 
Kovács Fukszi.Tényleg a kapuban a Klenovecnck 
(olyan alakja van. mint a prágai kapus
nak) becézett Eriéi (FTC) áll.

— Az a vöröshajú hátvéd is játszott 
nálunk, — folytatja Fukszi-bá.

Még az edzőjük is f rád ista: Deák.
És a 10. percben Polgár feleslegesen 

cselez s Szalai, a fürge  ̂jobbszélső golt 
is lő. I :0-ra vezet a HaSC.

— Hajrá Fradi ka — buzdít, a nép.
Azután Finta és Gyetvai I. szépen lo

s a hálás közönség ezt is megtapsolja. 
Bíró Danit valaki sértegeti. Dani utána 
nagyon remekül ad be. A 27. percben 
Finta lő, az egyik hátvéd lábán irányt 
változtat a labda s hálóba jut. 1:1. A 
Ferencváros egyenlített. Azután Finta 
kapufát, talál.

30 perc után fordulnak. Polgár helyére 
Tátrai, Biró II. helyére Hámori áll be. 
Tátrai feltűnően kedvetlenül játszik. A
8. percben leáll s. Párkány így gólt er el. 
Már megint a HaSC vezet: 2:1.

Nagyon buzdítják a jóképességö cég- 
csapatot. Dimény edzőnek is tetszik a 
játékuk s megjegyzi:

— Máskor is meghívjuk Őket.
Finta jól lő. Lázár csak a kapufát ta

lálja el. A 15. percben Pósa miatt sza
badrúgás. Ebből Vámos kapja a labdát 
s a bal alsó sarokba fejeli. 3:1.

Itt már Fradi-verés lesz. Az egyik
néző meg is jegyzi:

— Nem fs indultunk % Szent István 
Kupában és mégis knpánvágnak bennün
ket.

Ügy egyeztek meg. hogy ez a félidő- is 
30 percig tart. de amikor letelik az idő. 
a zöld-fehérek öt perces hosszabbítást 
kérnek. Ez meg is történik, de ez alatt 
is csak szögleteket érnek el.

Dimény Lajos és .Kovács Fukszi be- 
ülgét:
Untén v: Ez volt az első mérkőzés. Elég 
edzés volt. Nálunk csak Pósa játszott 

csületésen . . .
vovács: Szoyka és Finta játéka is el- 
radható. Finta azonban keveset lőtt. 
belsők folyton kérték a labdát. Csikós 
m tud védeni ilyer; mérkőzésen . . . 
Dimény: Nem is lehet, ha valaki olyan 
dvetlenül játszik előtte, mint Tátrái, 
szelyt azért nem játszattam, mert ed

dig csak egy edzésen vett részt & arról 
is levonult.

Gyetvai jegyzi meg levonulás közben:
— Csupa elveszett labdát kaptam.
Sárosi Béla hozzáteszi:
— Megmondtam a mérkőzés előtt, hogy 

tegyék fel a hálókat. Azért kaptunk ki, 
mert nem voltak hálók. Ezt komolyan 
mondom. A háló vonz.

Sárosi dr. nevetve hozzáteszi:
— Mi az? Már most kifogást keresünk.

* /
Kedden, szerdán és pénteken folytatja 

edzéseit a Ferencváros. Vasárnap Sza
badkán játszanak, ha. addig megjön a 
beutazási engedély.

A  Szent István-Kupa 
küzdelmének állása

A Szent István-Kupa mezőnyében hat 
csapat indult. A selejtező mérkőzések 
eredménye a következő:

Kispest—WMFC 2:1. (1:1).
Törekvés—Gamma 4:3 (2:3).
Elektromos—Újpest 2:1 (0:1).

A döntő körmérkőzés határnapjai:
Augusztus 14. (szerda): Kispest—Tö

rekvés.
Auguszt us 17. (szombat.): Elektromos— 

Kispest—Törekvés vesztese.
Augusztus 19. (hétfő): Elektromos—

Kispest—Törek vés gy őzt esc.

Ma újabb kapusokat 
próbálnak ki Kispesten

A Kispest „nagy’’ védelme: Bol
dizsár —  Olajkár I., Onódi, a szom
bati edzömérkőzósen öt g'ólt kapott 
a.z eg-yiik • wekerletelepi cégcgapattól.

—  Szombat lévén. —  mondotta, 
Boldizsár — , mi is vikendcstiink. 
Aztán hadd örüljön as a popcsa
pat. i s . . .

Az edzésen egyébként szerepelt 
egy próbakapus is. Nem vált be.

—  Egész: sereg jelentkező van —  
mondotta tí-örgényi Lajos főtitkár 
-—, ezeket a mai erőnléti edzésen
próbáljuk ki. A szerdai esti mérkő
zésen még Boldizsár fog védeni, d.e 
azután már kell új kapus. Jelenleg 
csak Gergő áll. rendelkezésünkre.

A mai edzés öt órakor kezdődik 
a kispesti pályán.

SIKERÜLT A TliMAVAG VISSZA
VÁGÓJA

Di.YIÁVAO 11-SaiRTC II 5:1) (1:0)
Az északi kerület I. osztályának har

madik helyéért vasárnap Diósgyőriül ját
szották a visszavágó mérkőzést. Az első 
mérkőzés a múlt vasárnap Salgótarján
ban került sorra s azon a SalBTC XI. 
4:2 arányban győzött.

Diósgyőrött Szlavkovszky vezetése mel
lett került sorra a második mérkőzés. A 
DiMAVAG II. már a 14. percben meg. 
szerzi a vezetést Bohtis II. révén. A diós
győriek nagy - fölényben vannak, a 
SalBTC II. csak ritkán jut. szóhoz. A II. 
félidő 2. percében' Végvári góljával a 
DiMÁVAfl kiegyenlíti a salgótarjáni hát
rányt. A IS. percbon vitéz Mészáros ré
vén a DiMAVAG újabb gólt ér el. 3:0.

UJ/ira Janesárt a Sál BTO-ből kiállítja 
a , játékvezető. A 26. percben Knlotay 
Tel .iá v;; I már 4:0 arányban vezet a Di- 
M A VÁG. A 31. percben 11-esből Liplay 
mást egy eóit rúg. 5:0.

• ló: a DiMAVAG közvetlen védelme. 
J4’ éi, I.ipfay, Kniotay ée viiéz Méssároe, 
illetve Szalin, Kecskés és Nyerges.

Rzze4 az eredménnyel a DiMAVAG ni 
északi kerület I. osztályának harmadik 
helyezettje lelt. A két mérkőzés összesí
tett eredménye: 7:4 a DiMAVAG javára.

PAZAR VÁLASZTÉK

ÓRAGYÁR
Kossuth Lajos-utca S.
Nemzed Kaszinó palotájában.

svájoi karórában, dísz- és 
óbrssztöórában. bjU'ang- 
ütó lakásóráljan. stopper
ó ra  b a n és szinkron-

ÓRÁKBAN.
Szavatolt la minőség, belvárosi, nívós, egyéni 
k iszolgálás á r uhá z i  á r a k  m e l l e t t



Hétfő, 1M0 augusztus W .

M i n ő s í t ő a  z N  B I . - b  e  j u t á s é r t

Gyenge Játék, három  
poíyagél

B S z K R T  — D e b r e c e n i  V S C  2 : 1  ( 1 : 1 )
Gólíövő: Kovács L, Sidlik, Kovács I.
D ió s g y ő r ,  2 0 0 0  n é z ő .  V e z e t t e :  V a s s  A .

Diósgyőrött a BSzKRT és a Deb
receni VSC játszott minősítő mér
kőzést az NB I.-be jutásért.

A  DiMAVAG mindkét csapatot 
m©g:hivta lakni a diósgyőri. stadion- 
öa, ment ott van elég- hely. A  meg
hívást azonban csi&ki a DVSC fo
gadta el. A  debreceniek már szom
baton megérkeztek a diósgyőri pá
lyára s az éjszakát ott is töltötték.

A  BSztKRT nem válaszolt a 
DiMAVAG meghívására. A  buda
pesti csapat ugyan már szombaton 
délután elutazott, de Miskolcra ment 
és Diósgyőrben csak vasárnap dél 
után jelentkezett.

A  közönség szép számban özönlik 
a pálya felé, a diósgyőriek azonban 
több nézőire számífcoittaki. Nagy 
hőség!

Benézünk a BSzKRT Öltözőjébe 
Itt nagyon bíznak a győzelemben 
A  debrecenieknél Palotás edző fo
gad s ezt mondja:

—  Késöv kaptuk meg az értesí
tést arról, hogy minősítőt játszha-

gatás végén Szabó III. égbe ló. Kristóf 
lesről futhat el, Frankó az utolsó pilla
natban szedi fel előle a labdát. A 44. 
percben váratlanul egyenlít a DVSC: 
Erdei hosszú előreadésával Nagy meg
ugrik, puha, félmagas labdát küld kö
zépre,.

Sidlik a 11-es pont tájékáról egy bői 
a bal felső sarokba lő. 1:1.

8 darab  
6x9 «£ m ásolás
96 fillé r
PÁRISI FOTO

a Párisi Nagy Áruház épületében

tünk. Ha előbb kapjuk, jobban fel 
tudunk készülni. Csatársorunkból 
Berecz nagyon hiányzik.

Vass játékvezető sípjelére így áll
nak fel a csapatok:

DVSC: Vörös —  Csókái, Erdei I.
—  Ignáez, Erdei II., Eleik —  Kris
tóf, Sidlik, Szabó, Bihari, Nagy.

BSzKRT: Frankó —  Miklósi, Mo
sonyi —  Kovács II.. Balogh, Sződi,
—  Darázs, Kovács L, Biró, Forgács 
II., Szabó Hl.
A BSzKRT SZERZI MEG A VEZETÉST

A BSzKRT rögtön támadásba lendül s 
hat percig tart a pestiek fölénye. A 
DVSC csak ezután jön át a, BSzKRT ka
puja elé. A 7. percben a DVSC szép tá 
madást vezet, de Sidlik fejéről Frankó 
leszedi a labdát.. Azután Biró szögletet 
ér el. de bcrúgás után a DVSC védelme 
tisztáz. Feltűnő, hogy Erdei II. mennyire 
fogja Bírót. Szabó III. nagyon fölé lő. 
A BSzKRT szélsői állandóan szabadon 
vannak, senki sem ügyel rájuk. A 11 
percben Sidlik kiugrasztja Nagyot, de ez 
felbukik. Általában a játékosok sokat es
nek. A. 12. percben Kristóf elfut, de 
BSzKRT-védelme szögletre ment.

Nincs szép játék, de küzdelem van. A 
13. percben Vörös csak nehezen tud vé
deni.

Azután a DVSC támad, majd Sződi 
partra szereli Nagyot. Kristóf lövését 
Frankó védi. A debreceni kapu eló'tt pa
rázs helyzet alakul ki. de egymásután 
felbuknak a csatárok és oda a helyzet.

m é r té k  s z e r in t  is .
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ 
BALLONKAB.

B A Z S O Vili., Baro»»-atcn ea.
Telelőn: 149-4 >

HE23
Miklósi szép szabadrúgását Vörös szépen 
védi. T aps. . . Debreceni támadás elhal 
a BSzKRT védelmén. Feltűnően erélyte
lenek a debreceni csatárok, nincs elgon
dolás a játékukban. Bírót jól szereli 
Erdei. Idegesek a csapatok, sok a rossz 
passz, magas, emelgetett labdákkal ját
szogatnak. Ignác hosszú labdáját Szabó 
fejeli kapura. Vörös véd. Sidlik kiug
ratja Kristófot, Mosonyi kézzel üti el a 
csatár elöl a labdát, a szabadot Szabó 
mellé küldi. A 25. percben Bíró Sanyi 
áttöri magát, a debreceni védelmen, a 
16-os sarkáról süvöltő lövést ereszt meg, 
d* csak a felső sarok mellé tud célozni. 
Kovács I „  majd Forgács II. lövése a ka; 
pus zsákmánya. A tömörülő debreceni 
védelemnek nehéz pillanatai vannak, de 
állják a sarat.

A. 27. percben végre megszületik az 
első gól Kovács I. átbukdácsol a debre
ceni védelmen. Vörös későn fut ki s az
tán későn dobja magát.

Kovács 3 lépésről a vetődő kapna fö
lött a jobb sarokba lő. 1:0 a BSzKRT 

javára.
A .debreceni csapat megzavarodik, de 

néha így is tárrtadgat. Kristóf elöl haza- 
adással ment. Mosonyi, A túloldalon Biró 
tör ki. Vörös ráveted és se 1 tisztáz. A 
BSzKRT nyugodtabban játszik. A 38- 
percben Forgács fölé lő jó  helyzetben. 
Majd Nagy tör előre, de Szabó elügyet- 
lenkedi a jó  labdát. Sződi—Darázs ado-‘

* Hústalan egytálételek és kü
lönböző sütemények készítése, lek
vár- és dzsemfélék cukornélküli be
főzése minden háziasszonyt érdekel! 
Erre kaphatnak hasznos útmutatást, 
gyakorlati felvilágosítást a házi
asszonyok az Elektromos Müvek 
Homvéd-u. 22. sz. alatti villamos 
konyhájában a szerdán délután 5 
órakor, valamint a hétfőn, csütörtö
kön és pénteken délelőtt 10 órakor 
iteedödő tagyeoes fozoelöadásokon,

Mezőnyjátékkal telnek el a félidő utolsó 
percei.

Szünetben a BSzKRT öltözőjében 
Kutrucz edző Sződi bokáját kötöz- 
geti. (Kristóf lépett bele.) Az edző 
lapos játékra biztatja csapatát, 
Biró Sanyit pedig figyelmezteti, 
hogy ne a középfedezet elé, hanem 
mögé álljon. A  debreceniek örülnek 
és a jó szerencsében bizakodnak.

a  rr. FÉLIDŐ
Foidulás után a 3, percben Darázs sza

badrúgása sorfalba akad. Forgács lövé
sét Vörös fogja. A 6. percben Bíró sza
badrúgása (25 méterről) hajszállal fölé 
megy. A BSzKRT továbbra, is csak emel
geti a labdát. Egyik oldalon sincs játék. 
Á 8. percben Darázs lövését védi Vörös, 
a debreceni, _ védelem nagyon lelkesen 
harcol. Bíró kapásból mellé durrant. 
Szabó III egy szabadrúgást kapu fölé 
küld a 13. percben. Frankó és a debre
ceni Nagy összecsap, a játékvezető 
Nagyot figyelmezteti, a közönség tüntet. 
Kristóf szögletrúgását Nagy alig fejeli 
fölé.

Most a. DVSC erősen támad. Szabó fe
jesét Frankó szögletre tolja. Azután 
Újabb debreceni szöglet következik. Szabó 
szabadrúgása kapu fölé megy. Megint 
szöglethez jutnak a debreceniek. A kö
zönség a debrecenieket biztatja. A 
BSzKRT kapkod. Kovács és Bíró helyet 
cserél. A 35. percben dfil el a mérkőzés 
sorsa: Kovács I. balra kiugrik, nehéz szög

ben áll, de így is rászúrja kapura a láb
bal felső sarokra

tenyeréről a ka
Hát, Vörös beleüt 
tartó labdába, de az 
púba vágódik. 2:1.

A DVSC raég próbálkofik, s, BSzKRT 
időt húz. A 43. percben Kristóf nagy 
helyzetet dolgoz ki. jól ível középre. 
Nagy ugrik a labdára, de a fejelési tu 
dománya gyenge ée így oda a helyzet.

Szögletarany 6:3 (3:3) a DVSC javára.
NYILATKOZATOK: 

Varga József, a BSzKRT szalc- 
küzdelamosztályt 'vezetője: Csak

volt. Játékot nem láttám.
Kutrucz János, a BSzKRT ed

zője: Azt hiszem, egy góllal jolbbatk 
voltunk. A  gárdának még össze kell 
szoknia.

Palotás István, a DVSC edzője: 
A BSzKRT-ra sem vá.r nagy jövő az 
NB I-ben a mai játéka alapján. Mi
ránk sem várt volna . . .

BÍRÁLAT:
Mik árut áz ilyen mérkőzésen tör

ténni szokott, csak küzdelmet lát
tunk a pályán, játékot nem. A  csa
patokon látszott, hogy nemrég kezd
tek edzésbe és hogy a játékosok 
egy része csaik a mérkőzésen „látta 
egymást először. A  BSzKRT angol 
rendszerben igyekezett játszani, ezt 
elég’gé tűrhetően csinálta, bár a já
tékosok egyéni képességei és az 
erőnlét körül hibák voltak.

A  DVSC túlságosan a védeke
zésre rendezkedett be. így azután a 
védők és a támadók közt nagy ür 
tátongott.

Egyénileg a BSzKRT-ban a két 
hátvéd remekelt, a fedezetsorban 
Balogh végig, Sződi pedig sérülé
séig mozgott jól. A. csatársorban 
csak Kovács I. dicsérhető, é volt 
csapatának legjobb tagja. Bíró 
minden támadásnak kerékkötője 
volt.

A  DVSC-ben is a két hátvéd, a 
fedezetsorban Erdei mozgott kielé
gítően. A  csatársorban csak Kristóf 
jeleskedett, a balszárny nagyon 
gyenge, Sidlik csak góljával vé
tette magát észre.

Vass Antal hibátlanul vezette a 
mérkőzést.

A korszerű rendszerben  
játszó M áV A G  m aga alá  
gyűrte a rendszertelen  
soproniakat

M ÁVAG —SFÁC 2:1 (0:0)
Kéri, a Má VAG középhátvédje uralta 
a mezőnyt

Góllövő: Seffelin, Padányi, Soproni II.
G y ő r ,  ÍOOO n é z ő .  V e z e t t e : T i h a m é r y

TÜKRŰZÉtÜI f lK B O I É M
tehát a hideget és meíe-' 
get egyaránt megőrzi ,  
a beletöltött folyadékot 

frissen tartja az

ORION HOHHLHCK
MÁVAG védelme már ekkor is jót 
állt a lábán és mindegyik soproni 
csatárnak megvolt az őrzője. Kéri 
teljesen semlegesítette Salamon 
I.-et s ez megbénította, a SFAC-ot.. 
Csak Kéri az, aki a MA.VAG-ban az 
átlag fölé emelkedik, de a csapat 
mindegyik tagján meglátszik, hogy

Sportfeivételekhez
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Esős, borús időben vonulnak a 
szurkolók a győri Egyetértés pá
lyája felé. A  két tábor közül a sop
roniak hangulata bizakodóbb.

A  csapatok nyugodtak. Mindkét 
fél egyaránt azt hangoztatja, hogy 
nincs vesztenivalója. A  soproniak
nál nagy örömet kelt, hogy Sala
mon I., a csapat gólzsákja, hiányos 
edzése ellenére mégis vállalja a  já
tékot. A  MAVAG Fácánná,k örül, 
aki az utolsó pillanatban kapott sza
badságot. A  kétes pontot, a jobb
szélt Padányi tölti be.

Fél 5-kor vonulnak ki a csapatok. 
Akkor derül ki, hogy mind a kettő 
piros mezt öltött. A  soproniak öl
töznek át, s az Egyetértés zöld-fe
hér színeit öltik magukra. A  játék
vezető megállapítja, hogy az eső el
mosta a vonalakat. A  meszelés 
miatt is késiik a kezdés. Aztán így 
állnak fel:

M AVAG: Országh —  Varga, Fá- 
czán —  Seffelin, Kéri, Steinbach —  
Padányi, Bakó, Muszka, Opata, Fü
redi

SFAC: Balogh —  Salamon H., 
Fekete —  Soproni I., Serényi, Mu
rányi —  Soproni II., Németh, Sala
mon I., Viktora, Sebes.

— Idegesek vagytok, He ha Kitinét után 
nyugodtabban játszatok, akkor mi nye
rünk.

KÉT MÁVAG-GÓI.KA CSAK 
AZ UTOLSÓ PILLANATBAN 
TUD VÁLASZOLNI SOPRON 
EGGYEL

A IT. félidő első komolyabb eseménye 
a 4. percben a/ előretörő Soproni 1 nayy

GÓL TÁLÁN ELSŐ FÉLIDŐ
A SFAC kezd és rögtön fölénybe is ke

rül. Már az első percben komoly mun
kát ad Országiinak Salamon I. jó  lövése. 
Támadnak a soproni csatárok, de nagyon 
Idegesek, s a MÁVAG védelme nem is 
engedi őket. lövöholyzethez. A MAVAG 
a 15. percben veszélyes először, de ekkor 
Balogh alig bírja szögletre tólní Füredi 
lövését.

Kiegyensúlyozott most a játék, de a 
csatárok egyik oldalon sem remekelnek 
_ lövéseikkel. A SFAC érthetetlenül el
hanyagolja Soproni Il-őt. aki a mérkő
zés ‘ elején remek támadásokat vezetett. 
Igaz, hogy a MAVAG jobbszélsöje, Pa- 
dányi sem sokkal több labdát kap.

Ártatlan: lövések kerülgetik a kapukat. 
Feltűnik, hogy Salamon I. mit sem tud 
kezdetni a, kifogástalanul kullanoskodó. 
Kéri mellett. A 36. percben nagy hely
zete van a MAVAG-nah: Ka k ó —Opata 
összjáték után Muszka tiszta helyzetbe 
kerül, de st kifutó Balogh lm lő.

Két eredménytelen: SFAC-szogiet otttn 
vége a félidőnek ifl.

A BZttNRTBEN
a soproniakat tapos játékra buzdítják ve
zetőik. Salamon I. mentegetőzik:

— Nincs edzésem. Azért nem megy 
úgy, ahogy keltene.

A MAVAG-öltözőbea Opata edz* ma
gyaráz:

lövése. Országú csak hatalmas vetődés
sej tudja kivédeni. Bakó lövése hajszál
nyira elkerüli a Soproni kaput. Két perc 
múlva Opa'a fejesét Salamon II csak

■kézzel tudja hárítani, de nincs 11-es, 
mert a MÁVAG-csatár előzőleg kézzel
csinált helyet magának.

Negyedóra után a. MAVAG erősíti az 
iramot. A fedezetsor hajszolja a csata
rókát. A 20. percben végre, eredményt 
is hoz: Rakó Seffcttnhez játszik, ez elő- 
retör. átmegy bárom emberen is éa a 
lí-osról

bal lábbal laposan bombáz a jobb 
sarokba LO-ra vezet a MÁVAG!

A támadó jobbfedezet angol-ízű góljá
val!

A SFAC most meggavaredik, de 
MÁVAG sem játszik sokkal jobban. Ese
ménytelen játék, majdSFAC-szöglet után 
következik a 33. percben a MAVAG má
sodik gólja: Opata és Muszka készíti élő 
a helyzetet a tisztán álló Padányinak s ö

10 méterről a kifutó Balogh mellett 
a jobbsarokba ló' (3:0).

A SAFC most erősít, de a MAVAG 
védelme jól működik. Csak a 45. perc. 
hoz gólt: ártatlannak látszó labdára
minden meggyőződés nélkül fut rá Sop
roni II.. Fáczán elrúghatná de lyukat 
rúg, el is esik ráadásul és Soproni II. a 
kifutó Országh mellett

laposan a jobbsarokba lő
Újrakezdésre sincs már idő. 

Szögletarány 4:3 (3:1) a SFAC javára.

N YILATK O ZA TO K
Berta Sándor, a MAVAG elnöke: 

Idegesen játszottak a fiúk.
Opata Zoltán edző: Csatáratoktól 

többet vártam.
Martóthy Sándor, a SFAC edzője: 

A második gólnál leállt a védel
münk.

Hasenöhrl György, a SFAC szak
osztályvezetője: Magas labdákkal
játszott a csapatom, a levegőben 
pedig a MAVAG jobb volt.

Fábián József, a fiatalok szövet
s é g i  kapitánya: Ezzel a játékkal
egyik csapat sem él meg az NB- 
beii.

A  JOBB RENDSZER SIKERE
Ú gy indult a mérkőzés, hogy a 

soproniak fölényesen nyernek. Sop
roni II. vezérletével szépen támad
tak a soproni csatárok, de a

rendszeres, észszerű játékot sulykol
la k  beléje. Be a rendszeres játék 
győzött a soproniak rendszertelen
sége fölött.

Egyénileg: Országh olykor bi
zonytalankodott. A  MAVÁG-hátvé- 
dek közül Varga volt a jobbik, 
Fáczánnak viszont nehezebb dolga 
volt. A  jó fedezetsorból, sőt a me
zőnyből is kiemelkedett Kéri. Nem
csak kullancskodni tud! Seffelin 
góljával szerzett különös érdeme
ket. A csatársorban Padányi kevés 
labdájával Is veszélyes tudott lenni. 
Az összekötök sokat dolgoztak. A  
SFAC-ban: Balogh jó. A  hátvédek 
gyatrán helyezkedtek. A  fedezetsor 
lelke Serényi. A  csatársorban csak 
a Soproni II.— Németh szárny elé
gített ki, de a lövéshez már ben
nük sem volt elég erő.

Minősítő m érkőzés 
az NB lll.-ba jutásért 
K T K -B R SC  3 :1  (0 :1 )

Rákosfalva. Vezette-: Kó'halmi.
Minősítő mérkóVéa az NB III-ba jutásért

BRSC: Kaltenecker — Stancsik, Ober- 
frank — Tamásién, Hochstein I., Hoch- 
stein II. — Krausz, Hufnágel, Czumpft, 
Gaál. Szabó.

K T K : Zladaries — Ladányi, Kapcsos 
— Cziegler, Tóth I., Fata — Schindler. 
Rcibli, Tóth II., Nonn, Ridmáyer.

A széllel, hátban játszó BRSC kezdi a 
játékot. Kezdetben mezőnyjáték folyik. 
A 10. percben Tóth II. jó  helyzetben 
fölé lő. A 17. percben Hochstein I. kiadá
sával Krausz lefut és közeli, gurulós lö
vése a hálóban köt ki. 1:0. A gól után 
a KTK szurkolók hatalmas bíztatásba 
kezdenek. Nagy az iram. A KTK csatá
rai a kapu előtt nem tudják a jobbnál 
jobb helyzeteket kihasználni. A 35. perc
ben Krausz jő leadását Czumpft gyen
gén a kapusba lövi. A 40. percben Reibli 
gólt lő, de a játékvezető a lövés pilla
natában fütyült, mert a BRSC kapusát 
a védésben akadályozták.

Szünet után a KTK fiatalokból álló tá
madósora erősen támad, de a BRSC vé
delme jól áll a lábán. A 20. percben 
Tóth II  egyenlít 1:1. A  23. percben Nonn 
éles lövése a belső kapufáról a hálóba 
kerül 2:1. A KTK szurkolóknak, megjön 
a hangjuk és erősen . biztatják a csapa
tot. A 32. percben Reibli 30 méteres, vá
ratlan lövése a kapus kezét érintve a 
hálóba kerül 3:1. A 40. percben Tama- 
siánt a játékvezető utánrúgAsért ki
állítja.

A KTK megérdemelte a győzelmet. A 
csapat a második félidőben erősen fel
javult. A KTK-ban hét. a BRSC-ben négy 
ifjúsági játékos szerepelt. J ó : Tóth i „  
Fata. Reibli és Schindler, illetve Ober- 
frank, Hochstein I., Hufnágel és Gál.

Scheffear Gusztáv, a K TK  intézője: A 
fiúk szívvel játszottak és megérdemeltük 
a győzelmet.

Baner István, » BRSC intézője: Á fe-
dezetsorunk szünet után összeroppant. A 
KTK jobb volt.

Remekelt a Haladás
csatársora Pápán

Haladás—PPSC 9:2 (?:2) 
Pápa. 800 néző, Vezette: Mikóczi.

■

I

A Haladás vasárnap Pápán, vendé g«te
repeit;. Az első félidőben a hazai csapat 
nagyon megszorította AB I.-beli ellen
felét. Szünet után azonban remekelt a 
szombathelyi láma dósor és egymásután - 
rúgta a gólokat.

Szépszámú közönség előtt így állanak 
fel a csapatok:

Haíadás: Körmendi Kalofai, Tölgyesi — Pillér. Hé.ija, Lipovits — Szabó, 
Gazdag, Mórócz, Kiss. Lovász.

PPSC: Ró-zsa — Ferbcr. Szakács —
Varga, Tomcnga, Hoffmann — Vámos, 
Bolla. Magyari. Antalfi. Valter-

A Haladás nagy iramban kezd és már 
a él. percben Gazdag éles lövése a pápai 
hálóba talál. 1:0. Most feljön a hazai 
csapat is. A 10. percben szép támadás 
után Bolla egyenlít. 1:1. A 18. percben 
Szabó II. elhúz a szélen és védheteticn 
gölt lő. 2:1. A 23. percben Kiss lövi a 
szombathelylek harmadik gólját. A 28. 
percben pompás támadást vezet a. pápai 
csatársor. Antalfi jó pauszával Valter el
fut és a .16-os • sarkáról bombagólt lő.
3:2.

Szünet után szárnyakat kap a Haladás 
táma.dősora. A 3. percben Gazdag, a 10. 
percben Mórócz lövése talál utat Rózsa 
kapujába. 5:2. A 12. percben Hoffmann 
felvágja a kiugró Lovászt. A 11 -est, Héjjá 
vágja be. 6:2. Tovább is a szombathelyi 
csatársor ostromol. A 20. percben remek 
támsrdá-* Gtvd4ag bombáz a hálóba.
7:2. Most egy kis gólszünet következik.
A 20. percben Mórócz nagy lövése köt ki 
a kapu bal sarkába. 8:2. A 43, percben 
Gazdag a kilencedik szombathelyi gól 
szerzője.

A Haladás máris jó formában van. 
Különösen a csatársornak ment nagyon 
a játék. Pedig a pápai védelem nem is 
volt rossz.

Egyénileg Körmendi, Gazdag, Mórócz ! 
és Lovász tetszett, de a többiek játéka 
is kielégített.. A PPSC legjobbjai:' To- 
menga, Hoffmann és Valter. :'S

Gamma vegyes—Duna földvári MÖVE 
6:0 (3:0)

Dunaföldvár. Vezette: Szegvári.
Nagy sikert ért el a Gamma vegyes 

csapata Duna földváron. A mintegy 500 
főnyi közönség szép eredményes és 
végig sportszerű küzdelmet látott. A 
vegyes csapat így állt. fel: Havas — La
katos, Szebeni — Kovács, Gyulai, 'Borot
vás — Varadi, Sós, Sirtő, Talvao<b. Fodor. 
Az I. félidőben csak rövid ideig bírja 
az iramot a helyi csapat. A jó  formában 
lévő Gamma-Csal ársor rohamainak nem 
tud soká ellent állni. A Gammában a vé
delem és a fedezetkor mindegyik tagja 
jól játszott, a csatársorban különösen 
Sütő és a bal szárny játszott: kiválóan. 
A helyi csapatból Savanyó, Tárnái és 
Szúrni a i érdemel dicséretet. Góllövő: 
Sütő (3), Takács (2) és Fodor.

7Ó

Sült
(2:0j,

RFC nősök—Nőtlenek 2:1RFC
, Barátságos. Vezette: Csatlós,

EGY ZAVAROS 
ÉJSZAKA

Főszereplők, YOI.NJ4Y KLÁRI, 
RAJNAY GÁBOR, PATAKY 

£ENÓ, B iü csi, M ak iáry , G ő zö n
Rendezte Bán Frigyes. Z Horváth- 
produkeió. Zene : D o lecsk ö  B éla .

M, F. I.-lüm.
PREMIER CSÜTÖRTÖKÖN !

ROYAL APOULO 
CORSO ♦ SCALA
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L E G Ú J A B B  l
Kelen közepes idővel 
negyedik leit Kuovolá- 
ban

K uovola, augusztus 11. 
N agysik erű  helsinki 5000-es sze

rep lése  után tegnap ism ét 5000-en 
indult K elen . E zú tta l K uovolában , 
a z  ottan i egyesü let 40 éves ju b iláris  
versenyén.

A z  idő járás  nem  v o lt  kedvező . 
E lőző  nap hatalm as fe lh őszak ad ás 
ázta tta  a pályát, a versen y  nap ján  
p ed ig  erős szél vo lt. K elen  a  táv 
első fe lében  ism ét vezetésre  kén y
szerü lt a g yorsa b b  fin n ek k el szem 
ben  és a h a jrá ig  eg y ü tt m ent ve 
lük, de ott g y en gébbn ek  bizonyult. 
Ism ét n egyed ik  lett. A z  eredm ény: 

5000 tn: 1. T u om in cn  finn  14:40.2,
2. Sarkam a finn 14:40.6, 3. P ek u ri
finn  14:41.8. 4. K elen B B T E  1.4:44.5,
5. S tröm b á ck  finn  15:04.2, 6 - He-ino 
finn. 15:08, 7. K , Tuom inen  15:14.

K elen  kedden  repül á t S tock h o lm 
ba. O tt 3000 m éteren  indul. P én te
ken  10 óra k or B udapesten  lesz. A  
ba jn ok ságban  5000-en^ szom baton  el
indul,

Smasi.

«J ugoszlávla
H orvát liga-:

Z á g rá b : H A S K — B á csk a  (*Sza-
fcadka) 2:0  ( 0 :0 ).

H orvát ligam inösítö:
Z á g rá b : V asutas— O rient (S u sák ) 

5 :1  (1 :0 ) .
Szerb ligam inősítő:

Skopljes SSK — B A S K  (B e lg rá d i 
3 :2  ( 2 :0 ) .

Középbácskaí serle gmérkőzésefc-:
Ujverbász: Uulcisz—JSK (Kula) 12:ü

( 6 : 0) .
Cservenkat CsSK—VSC 6:2 (1:0).

Bajnoki mérkőzés:
Újvidék: Textil—Rudár 4:0 (2:0).

II. osztályú serlegmérkőzések: 
Újvidék: IVFK—ZsSK 6:3 (4:0). Rapid 

■—Zivnicsár 2:2 (1:1).
Barastágos mérkőzések: 

Szabadka: ZsAK—SzAND 4:0 (3:0). Ú j
vidék: Vojvodina—Szloga 8:0 (5:0).
Belgrádi BSK—Jugoslavia 2:2 (11).
Bácska—Topolya: JAK—Vojvodina vegyes 
2:2 (1:0). Beocsin: Cement SC—NAK. 2:2 
(1:1). Versec: Borac—Rádnicski 1:0 (1:0). 
Zenta: Jugoslaven—Zrínyi (Szabadka)
5:0 (2:0).

-í

M
Zsensellér 
„megmagyarázza 
az eredményt

A  Isznmbaton este le já tszott 
E lek trom os— Ú jp est-m érk őzés  fá r a 
da lm ait Zsengellér  vasárnap  d é l
e lő tt a z  U T E -u szodában  pihente Iá. 
T ársaságában  v o lt  Cseh  M aty i is. 
B eszélgetü nk  a  szomifcatesti m érk ő 
zésrő l. ZsengéiTér beism eri:

__ ! A z  E lektrom os m eg érdem elte
a győzelm et. A  második félidőben  
olyan nyom ás alatt voltunk, hogy  
alig tudtunk átmenni a félvonalon.

—  M i v o lt  a z  ofela a z  Ú jp est ve 
reségén ek  ?

__  A  védelem  nagyon lemaradt
m ögöttünk. A m ikor támadtunk, min
dig legaiább negyven  m éter ür volt 
köztünk,. Igazán nem  fontos, hogy  
o tt  hátul kártyázzanak, am ikor 
nincs dolguk. A z  E lektrom os-csatá
rokat mindig csak akkor támadták 
m eg védőink, am ikor már á tvették  
a labdát.

—  A  v ilágítás nem  zavarta  a 
f iu k a t?

—  Egyáltalán nem.
Zsengellér  e g y  k issé „ ló g a t ja ”  az

orrát, m a jd  m agyarázólag- m on dja :
__  A m ikor berúgtuk, a vezető  gólt,

tudtam, hogy ki fogunk kapni.
—  M ié r t?
—  Mind a három esti' m érkőzésen  

az a csapat kapott ki, am elyik a 
■vezető gólt rúgta.

i m m  VAU ITT. VETT AZ ÉSZAKI 
II. OSZTÁLY BAJNOKA 

JiMÁVAG H l — ÓYTK H l. 5:3 (1 K»
Isiday vezetése mellett a DiMÁVAG 
. vasárnap Diósgyőröt másodszor csa
lt össze az öVTK III.-mai, az északi 

osztályú ba.irfoki címéért. Az első 
rközéaen a Dl MA VÁG- III. 3:2 arany- 
n nyert s ezt a mérkőzést is a diós. 
őriek nyerték. Ezúttal 5:3 (1:0) volt 

rredménv. Góilöv-ő: Noszkai (2)
aramkó, Fribelezky, Kispataki, illetve 
ró, Mikit la (öngól) és Károly (ongol)

SZENT Lő HUN Cl-KÚP A 
SzAC—SzBTC 2:3 (2:0). Keglevieh-u
ezette: Nemeskéri. A. II. félidőben az 
zRTC remekül hajrázott. Góllovö: Ko- 
>rba és Kiss, ill. Melegh. és Máté (I l
iből (. - , . ,
Kistex—Fttfex 1:1 (0:0). Keglevich-u. 

ezette: Závori. Két egyenrangú csapat 
rös küzdelme. A SHltex egy kis szóren
dével győzhetett volna. Göllövő; Uzssjc, 
Tetve Izsák (öngól). „
SzNSE—Ganz kertváros 4:2 (2:t), Al- 

,mi-telep. Vezette: Pintér. A. lelkes Ganz 
Ilon nehezen győzött a kényelmeskedö 
iZjtSE Góllövő: Szebehelyi IV. (3) és
»aksl (ll-osből), iU Ács és Kövess.

SS*FC—Hálókocsi 5:0 (2:0). Aüaan-te
»n. Vezette: Nagy P. A Hálókocsi nem 
olt komoly ellenfele a lelkesen és « * -  
zerűon játszó SzSV-mk. M i f c f e ,  
:ó (3), Parrag es . '... —  nt

. IR.CD DL IL IE  U IF Db EE
4 0 0 .0 0 0  boldog tulajdonos 

s a nemzetközi versenyeken elért 
eredmények igazolják e  tököm  

ref le x  kamarák teljesítőképességét

Ó&CD 1LÍLIE Ü C<E>.1RIID
Érem m érkőzés:

Kánikulai hőségben bágyadt Játék 
után győzött a Szeged

Szeged—WMFC 2:1 (1:1)
Sok cser© volt m indkét csapat összeá llításáb an
Sx®gcsd, Vasutas’pálya, 1680 n é x ö .  Vezette s Vesésr II.

A kettős éremmérközés első találkozása 
Szegeden zajlott le 35 fokos hőségben. 
Ez bizony nagyon rányomta bélyegét a 
látogatottságra éppenúgy, mint a játék 
színvonalára.

Szeged: Tóth — Pólyák. Raffai —
Gyarmati. Hajdú. Baróti — Bognár, Ki- 
suczky, Serfőző, Mester, Nagy.

WMFC: Szabó — Kis, Korányi — Ke
resztes, Kapta, Szalay II. — Rökk, Ha
rangozó. Szabadkai. Dudás. Pintér.

Szeged kezd nappal szemben'. Hamar 
feltűnik, hogy Serfőző lába nincs rend
ben. A 8. percben Gyarmati szabálytalan 
szerelése miatt Szalay II. 40 méterről 
szabadrúgást, ivei előre. Dudás és Hajdú 
küzd a labdáért, amely Szabadkaihoz ke
rül és a középcsatár 5 méterről védhe- 
tetlen gólt Tő. Most. erősen szorongat a 
WMFC. Tóthnak minden bravúrjára szük
sége van. hogy szögletre tudja tolni 
Szabadkai, ma.id Kapta lövését. A 40. 
percben egyeniit a "Szeged. Mester—Ki- 
suczky összjáték után Bognár lefut:, be
ad és Kisuczky közelről laposan lövi be 
a labdát Szabó hálójába.

Egy perc múlva pontosan ez a labda 
útja, de most Kisuczky lövése gyenge.

A II. félidőre
több változás van -mind a két csapatban.

A WMFC-ben Tihanyi I. áll a kapuba. 
Dudás középcsatár lesz, Tihanyi II. pe
dig balösszekötő.

A  Szeged csapatában Hajdú helyére 
Baróti megy, Baróti helyét pedig Gyuris 
foglalja el. Mester lesz a középcsatár, 
Serfőző pedig — gumiharisnyával a lá
bán —■ balösszekötő.

Már a 2. percben Gyuris és Keresztes 
összecsap. Keresztes nehezen kel föl. Az 
5. percben Pólyák és Tihanyi II. össze
fejel, Pólyák szemhéjjá felrepeű, a hát
véd kiáll. Hullámzó játék folyik. A 1,5. 
percben Pólyák bepólyázott fejjel vissza
tér. A 17. percben Mester cserél Serfő
zővei. A 21. percben Kereszted végleg 
kiáll. Szabó kapus jön be jobbszélsőnek, 
Rökk jobbüsszekötő lesz. Harangozó pe
dig jobbfedezet. Szabó lefutásából szög
let lesz. A 29. percben az állóhelyen az 
egyik néző elájul a hőségtől. Bognár 
szöglete után a 34; percben Tihanyi II.

kezez 45 méterre a WMFC kapujától. 
Gyarmati szépen ivei! a labdát a kapu 
elé és a felugró Mester élesen fejeli 
labdát a jobb felső sarokba. 2:1. Ezután 
már nincs érdemleges esemény.

NYILATKOZATOK:
H esser Tibor, a Szeged edzője: 

E z v o lt az első k om oly  m érkőző 
sünk. E rősen  idén yele ji a form án k . 
T öbbet kell nyújtanunk.

Lukács Gedeon, a W M FC edzője: 
A  Szeged  tú lkem ényen  já tszo tt . M i 
is  győzhettünk, volna. A  m e leg  na 
g y o n  rá n y om ta  a bé lyegét a já 
tékra.

B IK A L A T :
A  já ték  valótlan nem  m ozgott 

m a g as  színvonalon , am i nem  is cso 
dálható ebben a  hőségben . A  dön
tetlen  ig-azságosabb lett volna. 
E g y ik  csapat sem  m u tatott k ü lön ö 
seb b  form á t.

S zeged  csapatában  Tóth  többször 
is bravúrosan  védett. A  hátvédek  
m egbizhatóaik, Gyarmati v o lt  a  m e 
zőn y  leg job b ja . Hajdú  já ték án  
lám paláz látszott. A  csa társortó l 
többet vártak . Ser főző  m entsége, 
h ogy  lába n incs rendben. Kisuczky  
v o lt a  leghasznosabb. M ester  n a g y  
akaratta l küzdött. Bognár v itt 
többször is  életet a  tám adósor já 
tékába.

A  W M F C -ben  a  védetem  jó l já t 
szott. M eg fe le lt Kapta  is, Szalay II. 
szünet után. klissé visszaesett. A  csa 
társorb a n  Szabadkai e rőte ljes  k i
tö rő  já ték a  tűnt fe l. Tihanyi II. 
n a g y  hasznára  lesz ú j csapatának, 
ha  összeszok ik  tá rsa iva l.

Barátságos mérkőzések
Postás— PTE 2:2 (2 :2 ).  L óv er-

senytér. V ezette ; K a lm á r. J ó i ráírni 
m érkőzésen  a P o s tá so k  csak  a  m áz- 
g á sra  fek tették  a  fö sú ly t . A  P T E  
lelkesen já tszott . G ó llöv ő : B ok or  I. 
és V arga , ill. Z á g rá b i és Szalai. K i
tűnt: B ok or  X., G y a rm a ti és Z om - 
bori, ill. G a lg ócz i és Szalai.

PustárB vegyes—KAOE, 10:2 (5:1). L ó
verseny-tér. Vezette: Kalmár. Fölényes
győzelem. Góllövő: Físcher (3), Di
Sandri (3), Csere (2) és Apró (2), illetve 
Lipták és Rataj.

B. Magyarság—BFC 6 :# (1:0). Rákos
iért Vezette: Kovács. A fiatalokkal ki
álló B. Magyarság, máris igen jó formá
ban van. Góllövő: Popovics (2), Bodoki
(2). Hegedűs és Tóth.

Ganz—Vasas 1:1 (1:0). Beke-u. Vezette: 
Molnár. A multheti szép győzelme után 
meglepetést keltett a Vasas gyenge Já
téka. A Ganz gyors és szép játékkal mar 
a 3. percben erédményt ér el- Ezután 
változatos a játék és csak a II. fel 1 uo 
28. percében tud a Vasas egyenlíteni. 
Góllövő: Wamser, ül. Ádám (11-esboi).

Zugló SE—TTE 2:1 (1:1). Mindkét csa
pat tartalékosán állt fel. az első edző- 
mérkőzésre. Az első félidőben a Zugi 
kényelmesen, a. TTE lelkesen játszott, A 
második félidőben a Zugló erőfölényé
vel nveri a mérkőzést. Göllövő i Fezler 
és Erdész, ill. Schaller. Jó: Fézer és
Horváth ÜT. Köböl, (a mezőny legjobbja).

Juta—Uránia 5:2 (4:2). Szekszárdi-út.
Vezette- Kraft. A Juta támadósora igen 
jóí látszott Góllovö: R aczk ill. (2), Wim. 
mer (2) és Svorczi, ill. Hamar és Lukics.

Túrán SE—Cs, MOVE 3:,! (1:0). Csepel. 
Vezette: Noszál. Az erősen tartalékos Cs. 
MOVE elkönnyelmüsködte a mérkőzést. 
Góllövő: Berger (2) és Székely (11-es- 
hóli ill Pap (2) és Mátrai.Magyar Pum ul-U TSE 5:0 (1:0) Hor
thy Miklős-út. Újpest. Vezette: Sándor. 
A Pamut máris igen jó  erőnlétben van 
és biztosan győzött. Góllovö: Knzsan (.«£), 
Kálix, Gotthenz és Varga.

Goldberger SE— LoSC 1:1 <<►:<*>• Bu-
daíoki-út. Vezette: Dévényi. Gyenge já
ték. Az első félidőben a Goldberger SE 
fölényben volt, szünet után: egyenrangú 
ellenfelek küzdelme. Mindkét csapatnak a 
védelme volt a legjobb része, Gollövo: 
Gecsoi, ill- Nében I. _  . . r.

MÁV ElSre-NSO 0*> -  Tatai-út. 
Vezette: Kálóczy. Lendületes játék, nagy
iramú mérkőzés. Góllovö: Máté (2). Tóth 
és Demees, ill. Csák dr. (2) és Vlasrcs. 
Jó: Siklósi és Tóth, ill. Illés és Csak dr.

KTC—Függetlenség 3:0 (2:0). Ceglédi
éit. Vezette: Friedbauer. Jóiramú mér
kőzésén a KTC szerencsével győzött. A 
Függetlenség csatársora gyengén szere
pelt. Góllovö: Csonka, Frei és Freiter.

B M T E—T. Juta 4:1 (2:1). Budafók.
Vezette: Gedeon, A BMTE fölényes já
tékkal nyert. Góllövő: Stanek (3) és
Dandró, illetve Balázsovics.

Lampart—Hungária 3:2 (0:0). Kén-U. 
Vezette: Kollár. Gyengeiramú edzőmér
kőzés. A Hungária is győzhetett volna. 
Góllövo;. Simon, Bihari és Tolvaj, illetve 
Eigner és Hornek.

Tokodí ÜSC—Szolnoki MAY 
3:1 (1:0)

Tokod még a régi 
csapatával játszott

A z  N B  I. osztá lyán ak  ú jonca , a 
T ok od  a S zoln ok ot lá tta  vendégül 
vasárnap és b iztosan  le is győzte . 
M int tu dósítón k  jelenti, a  tokod i 
csapatban  m ég  nem  já tszotta k  a 
T ok od  fe lé  k acsin gató  ú jpesti já té 
kosok , de a hazai pályán  a tokodi ak 
m égis gy őzn i tudtak  az edzése ele
jén  á lló  szo ln ok iak  elten.

Bárdos vezetése m ellett a k öv e t
k ező  k ét csapat já tszo tt :

Tokod: Barak I -  Burák IT. Berta — 
Kincses I., Kecskés, Kincses II. _— U " 
genhofíer, Hevesi, Kellner. Gárdonyi, 
Tóth.

Szolnok: HórváLh -—- Barna, Ivispéter
— Selmeczy. Szűcs, Fazekas - Lukács, 
Nagy, Kolláth, Korom, Szántó,

Az I. félidőben á rutinosabb MÁV erő
sen szorongatja a tokodiakal s ezek csak 
lefutásokkal próbálkoznak. Egy ilyenből 
szerzi Tóth. a hazai csapat vezetiigólját. 
A II. félidőben- a Tokod széllel játszik s 
némi fölénybe kerül. Tóth lefutásából 
Gárdonyi lő a hálóba, majd a 35. perc
ben Nagy javít (2 :1). A 44. •percben He
vesi rúgja a tokodiak harmadik gólját.

A. főárul! győzelem magyarázata: Kecs
kés nagyon vigyázott. K óllá fiira s a szol
noki csatárok Kolláth nélkül gyengén
működtek.

Nyilatkozatok;
Mohos, a Tokod intézője: 'Tekintve.

hogy a csapat még nincs együtt, biztató 
az eredmény,

Bomhányi. a szolnoki intéző; Ma a
mérkőzési 'csak erl zésijok szántuk és en
nek meg is felelt.

A tokodi csapaterősítésekre ezen a hé
ten kerül a ser.

SALBTC— LOSONCI AFC 7:1 (1:0) 
Losonc, 300 néző. Vezette: Lakatos.

Az SBTC így állt fel: Géczi — Budai. 
Tímár — Kiss. Takács IV., Mátrai 
Balázs, Baranyai, Csuberűa, Lackó. 
Trenka. ,

Az újdonsült NB csapat az I. félidő
ben nehezen tudott megbirkózni a lelkes 
és több fiatallal felálló losonci, csapattal. 
Az első félidő gólját Laczkó lövi. Szünet 
után a LAFC összeroppan és Csuberda
(3), Laczkó (kettőt 11-esből) és Baranyai 
góljával könnyen győz. A losonciak gól
ját Kolenkás lőtte.

K ü lfö ld i ered m én yek :
S z ó fia : Spartak  (M o szk v a )— Sla- 

via 6 :1 .
A  F E R E N C V Á R O S  U T A Z H A T  

S Z A B A D K A R A !
M int szabadkai tu dósítón k  tete i 

fan on  jelenti vasárnap eette, a 
B á csk a  m eg k ap ta  a beutazási en
ged ély t a  F eren cváros  részére. V a 
sárnap tehát Szabadkán  ven dégsze
repelhet a zö ld -feh ér csapat.

----

Vidéki eredmények
Pereces: PTK—Mucsonyi BTC L2 <2:0;. 

Barátságos. Vezette- Mogyoróssy. Állan
dóan a PTK irányította a játékot. 
MBTC csak a nagyobb vereseget tudta 
megakadályozni. Góllövo: _ Íjász
Jávor, illetve Marczmasko es bm gy.cn 

Szeged: SaVSE—Szeged AK II. 1.1
(1:0). Vezette: Liiom. Az I. félidőben a 
Vasutasok, szünet után ellenfeleik . \c 
tak többet támadásban Az eredmenj 
igazságos. Az I. félidő 25. perceben lőtte 
S k Sa SzVSE gólját, a II félidőben 
Ladányi egyenlített. A győztes csapat
ban Pe.pp. Székely es Peli emelkedett ki, 
a SzAK Il.-ben Rózsa. Horváth Vagi.

Rákoskeresztúr; EXE—Fér. Törekvés 
8:0 (3:0). Barátságos. A ezette: Kardos 
Az ETE (Óbb pi-óbajáteKost szerepelte 
lett. Góllövo: .Juhász (3), Pusztai v*>) 
Yaleszk.v és Angyal. 0 /«.«■)Sarkad: Gyulai AC—CASE^ ».l W-O)
Baiál ságos. Vezette: Gala-ahn Goibn o
Horváth (2) es hagy, íllewo Mózes (11-es
b°Diin:isz«rdahely: DTC—Nagy megy őri
SO 6-1 (-2:1). Mátyás kiraly-serlcgmer-
közié* Vezetie: Boréra. Góllövo: Dudás
(4), Sándor IT (2). ill. Terstyanoz-ky..

Nagyinányek: NSE-Tolnavarmegyoi SE 
71 (,i:3). Barátságos. A ezetts: T iránt i. 
(ióllövő: Boroc. IT (jO. Bontig. Mészáros 
Kan l'man-n, i» . Gyúszu (2), Hatasz é.
^Tatabánya': TSC-:Ujkovnár«>nM FO 3:0
(1:0). Barátságos. Vezette: Miiile-.. Goi 
lövő: Smudla, Hámori, Ja-neéiak.

Beregszász: BFTC—MuukaeM SE ■■
(2-3) Vezette: Szótár. A BT 10 több „ol 
is lő be lett volna. Gollövo: Hecji W> <’ s 
Sulvok (2), Hl. Keszl-er, Eifcsak es Sí-inon.

Rákoskeresztúr: RTE ifi—R - Torekiős 
ifi 5:1 (3:1). Barátságos. Vezette. Sági.
__ RTE kölyök—R. Törekvés kölyök 2.0
(0:0). Barátságos. Vezette: Nagy.

Cinbota: CTK—Magdolnavái'osi vegyes
4:0 (1:0). Barátságos. V ez.: Scbramkö.
Göllövő: Drozdják (3) és lile. — IIé
—Csömöri MOVE 6:1 (2:1). Barátságos 
Vezette: Szabó. Góllövo: Hortobágyi (3) 
Abonyi (2) és Krekács idetve Racsko 

N agykőrös: Kecskeméti AC—PTK 3.1 
(2 1)1' Barátságos. Vezette:
Lanyha iramú mérkőzés. A fordított 
eredmény igazságosabb volna._ Góilovo. 
Karazsia (_2), Várszegi, ill. Faspar

Kecském ét: KTE i fi—K • WÁ\ S.« (!■!)• 
Barátságos. Vezette: Kákonyi dr

Szob: HTSE—Köbolkuti AC 4.3_ (3 lb  
Barátságos. Vezette: Klein. Gollovo: Víg 
(mindkettő 11-esből), Kunya és Zima, Hl. 
Vörös, Radocsányi, Péter. __ _  ,Hajdúböszörmény v MOVE H TE—Bal 
mazújvárosi SC 5:0 (L0). Hajdukupa. 
Vezette: ifj. Szabó. Gollovo: Kis (3)
Csehi és Deli. , , , t> „ bvo;Szombathely: 48-as cserkészek-Bocska* 1 * 3 
4:2 (2:2). ifi bjanoki. Vezette. Koltai. 
— SzTK—Hegyi FC 6:0 (3:0). ifi baj-
n06 z ^ eZMO:VE0tyó V T K --E g -r i M SE  
5 :1  (2 :1 ) .  B arátságos. V ezette : O r
bán . Idén yele ji m érkőzés. G óllövő: 
F a rk a s  (2 ) ,  Tóth , M isk olcz i es 
S tronka, illetve B oros.

VEGYES HÍREK
Ö K Ö LV ÍV Á S

Bér inben pén1pken este öko Ív ív ómérkö--
zás|; romi ezíck. A berlini Seidler az est
l'őmé 'kő/.'és' ben az ötödik me-nelb-cn ki-
ÜtHf-S ‘ ! .íryc zült- Seri aneseu kétszeres ro-
rná n baj no k elleti. Az 0 asz OIdőini S
nicuc utár pnn toz-áss a 1 verte a német__1________--- l-á,,rt0|_. A német banlamsúlyú bajnoki
címet. ’ Rr-mscheid szerezte rneff, mivel 
ellenfele OlTennn-nu a, kiizdelm'et a 8-ik 
rnenelben fel a dia.
T E N IS Z

Elkezdődött tegnap LosoiKon a vidéki 
tenisz csapatbajnokok köriiiér koz-e u 
leír jobb v ’uléki cKa pa t címéért. E r ed ni e - 
nvek: Férfiak: Xyi-reffy házi IjTE—Dio--
ffydri TC 5:3. Kispesti A( — K.vLlC 3:2. 
abbamaradI. - Ijöl&'yek: Pcstujhc'yi M,

l>ió.s}ryőri TC (1:0, Debreceni EAL-
DTC 4:o. abbamaradt. ....................Riccione—Riniini városok közti meiko- 
zés lesz Olasozrszágban augusztus 16, 1 > 
és 18-án. A két csapat összeállítása: Ric- 
cione: Cucelli. Del Bollo, Bossi, Belai- 
dinelli. Riniini: Canepele, Rado, Quinta- 
valle, Taroni, Sada.

S a rá tsá fo s  m érkőzések
T. Előre—BLK OKI. Váci-út Vezette:

fg S $ J S S £ * J S S '2 &  S Z
• w ö K íS S -jw it  w  f * i -  “ SSK
teghyegje“ te0rcncsé^el ' győzött® Góllöyő: 
Gyurián II. (2) és Skvarek (öngól), i 
Dobnai (11-esből) és Jeckl.

KI LESZ A SZENT ISTVÁN KI PA
g ó l k i r á l y a ?

Három mérkőzést játszottak eddig a 
Szent István Kupáért, s a három mérkő
zésen összesen 13 gól esett. A 13 gól így 
oszlik meg: „  _  „2 gólos: Déri, Szendrodi. Turay TI.

1 gólos: Cseh, Dóry. Pintér. Pusztai, 
Toldi, Zsengellér. «•

Az eddig játszott három mérkőzésen 
összesen 23.1WI néző volt,

Liszka.v II. »  Pénzügy felé kacsint 
gat s nem lehetetlen, hogy a kitűnő csa
tár oda is kerül, ha az MTK is i’ Sy 
akaria.

A IIÍ. két, TVK már e héten meg
kezdi az edzéseit, hogy a jövő héten in
duló Magyar Kupában a BTK ellen mar 
felkészülten vehessen részt.

A pozsonyi szlovák-német válogatott 
mérkőzésre a szlovák szövetség a követ
kező játékvezetőket javasolta a nemet 
szakhivatalnak: Scarpi Olaszország, Po- 
povics és Podubszky Jugoszlávia.

ATLÉ TIK A
K ét kerü leti csúcs a G yön gy  ősön, 

az É szaki kerület versenyén. 1 órás 
fu tárban : 1. F in ta  (M O V E  ó z d ) H> 
km . 520 m. (15. k m -en  54:16.2, ke
rületi csúcs.)

If jú sá g i öttusában: |. I-Iársfalvai
2-747 P- (kerületi c sú cs ). R észered
m én yek : T á v o l: t>55 cm . G erely:
40.75, 20() m : 24-2. Diszkiosz: .10:<M)-
I 5O0 m : 4:44-2.

CSZAS
Fáb ián  új csúcsot úszott 

400 m m ellen
A MAC-USZÓVERSENT

Magyarország 19JiO. évi .100 mé
teres ifjúsági hátúszóbajnoka: Ig -
náczy MAC 1:19, 2. Kertész UTE 
1:20.4, 3. Barbácsi MAC 1:20.8.
Barbácsi háromheti betegség után 
először indult versenyen.

100 m I. o. gyors: 1. Eleméri
MAC 1:01,-2 . Végházi BBTE 1:02,
3. Körösi UTE 1:02.8.

3x50 m fiú vegyesváltó: 1. MAC 
b) 1:44.2, 2. NTE 1:50, 3. UTE
1:54.2.

50 m gyermek mell: 1. Horváth- 
Fausto 39.4, 2. Medvegy 40.6, 3.
Csal-ay MAC 40.6.

400 m hölgy mell: 1. Szigethy-
Wargha MACI 7:01.4, 2. Felhős
MUE 7:18.2, 3. Várkonyi FTC. Ver- 
senyenkívül Székely FTC 7:18-at 
úszott.

3x100 m fiú gyorsváltó: 1. MTE
3:38.6, 2. MAC b) 3:40.2, 3. MAC a) 
3:48.

100 m hölgy gyors: 1. Ács MAC
1 :íl.4 , 2. Sándor FTC 1:18.8, 3.
Kinhardt FTC 1:22.6.

400 m mell: 1. Fábián MAC
6:12.2 (országos csúcs, régi csúcs 
6:18, Borsos), 2. Borsos BSzKRT 
6:38.8, 3. Kánya W M TK 6:45.2, Fá
bián 200 méteres részideje 3:01 mp 
volt.

Magyarország 1940. évi 200 m 
ifjúsági mellúszóbajnoka: Németh
Sándor BBTE 3:06.6. 2. Sztankovics 
FTC 3:08, 3. Hámori BBTE 3:13.

Vasárnap Balassagyarmaton ri-ti dí’ /ir
a Magyar Úszó szövetség megbízásából a 
MOVE BTSE az északin agyar országi 
úszókerületi bajnoki versenyt, amelyre a 
helyi úszókon kívül Eger. ózd és, Léva 
úszói is neveztek. Eredmények,:

400 ni. ifj- gyors: bajnok Ácsai MESE. 
5:32. — 200 m ifj. mell: bajnok Kormos 
MESE 3:10. — 3x200 m ifj. gyorsváltó: 
bajnok MESE 8:14.6. — 400, >« gyors:
bajnok Pyber MESE j  p 39 mp.

100 m ifi. hát: bajnok Kovács MESE
1 p 13.6. — 100 m ifj. gyors: bajnok
Kertai II. 1 p 06.6 mp. — 100 m hát: 
bajnok Erdélyi MESE 1 P 14.8. — 100 
m gyors: bajnok Ácsai MESE 1 p 04. — 
2<|0 m mell: i. Webermann ETE 3 p 24.-1.

3x10(1 ni vegyes váltó: Bajnok: MESE
3 i) 45 2 mn — 200 in hölgy mell: Baj
nok: Kati na Máry .MOVE BTSE .3:44.8.
_ 3x200 m gypysvalto: Bajnok: MESE
7.35 g _  fif'/t i'n fiú mellúszás: 1 . (vakuk

100 m városokkozti mellúszás: 1 .
Schargebauer Léva 1 p 28 mp.

Ví z5 labdamérkozes: Léva—Balassagy ar-
mat 7:6, _

Orosháza Irgyozie Békcsesabát a Békés- 
csabán megtartott vándordíja* úszóverse
nyen, Eredmények: 100 m fiú gyors: 1. 
Svédnél- II. CsUK 1:09.8, 2. Juhászka
OUE 1:17.2, 3. Kászpnyi CsUE 1:17.4. -  
200 m ifjúsági mell: 1. Vcté'si OUE 3:24,
2. Bisenberg GsUE 3:43.3, 3. Nagy OUE 
3*54 — 100 m fiú hát: 1. Paulinyi CsUE 
1:28.8, 2. Hilf CsUE 1:40. 3. Torda OUE 
1:41. — 50 m gyermek mell: 1. Steín-
berger CsUE 50.4. 2. Klement CsUE
56.3. 3. Filippini CsUE 1 :0B. - 1- 200 m
ifjúsági gyors: 1. Ben kő OUE 2:55, 2.
Molnár I. CsUE 2:56, 3. Kászonyi CsUE 
3:00, — 100 m férfi mell: 1. Sitbersteiu 
CsUE 1:20. 2. Bogár CsUE 1:22. Több 
induló nem volt. — 100 m f*í mell: 1 . 
Vetési OUE 1:23.8. 2. Svédner II. CsUE 
1:31.2, 3. Eisenberg CsUÉ. •— Í00 m ifjú
sági hát: 1 . Bonkő OUE 1:24.8. 2. Pauli- 
nyi CsUE 1:27. 3. Jóközi OUE 1:39.
4Ö0 m férfi gyors: 1. Kiszely CsUE 6:10,6. 
1. Németh ÖTJE 6:21. 3. Svédner I. CsUE 
1:29, — 3x100 fiú vegyes: 1. CsUE A.
:23.6. 2. OUE/A. 4:34, 3. 'CsüE/B. 4:50. 
- 100 m női mell: :1. Zabuvszky CsUE 
.46.8. Egyedül. — 50 m gyermek gyors: 

x Gáspár CsUE 46. 2. Leitnike CsUE
47.4, 3. Krausz P. CsUE 48. — 200—1,00— 
200 ifi vegyesváltó 1. OUE/A. 7 :42, 2- 
CsUE A. 8:11.4, 3. OtJE/B. 8:55. A pont
verseny végeredményé: Orosháza 71, Bé
késcsaba 83 pont.
VIDÉKI VÍZILABDA EREDMÉNYEK 
Szeged: Sándoríalvi HE—Szegedi Kath, 

Legényegyle.t 7:5 (3:3). Vezette: Pleplár. 
A győztes csapat góldobói: Varga-öeg'esz 
(4), Molnár (2). Burányi. A Legényegy
let góldobói: Héger (_4), Burkus.

Orosházi UK—Békéscsabai DE 5-:4 
(1:3) Békéscsaba. Vezette: Tóth Ferenc. 
A csabaiak a második félidőben vissza
estek. Góldobó: Tóth (4) és Gubicza. Hl. 
Varga (3) és Kiszely. Az orosháziaknál 
Tóth. a csabaiaknál Sándor kapus ját
szott nagyon jól. A mérkőzés előtti vál
tót a csabaiak nyel ték, 3; 4S.6-tai.



Hétté, 1940 augusztus 12. s»a»r
Tömeges kiállítások, óriási izgalmak 
a vízilabdarangadón
A BSE öldöklő küzdelemben győzött

B S E - M 4 C  5 :4  (2 :2 )
Vasárnap délután sötét felhők 

tornyosultak a Margittszig'et felöl, 
Egy kicsit az eső is permetezett, de 
azután a nap áttörte - a feteöburkiet 
és barátságosan bevilágította a me 
dencét, amelyben a két csapat tag
jai gyülekeztek a sorsdöntő mérkő
zésre.

Mind a két csapatnál van egy- 
egy „új” ember. A  MAC-nál Ta.i-ics 
futott be az utolsó pillanatban. A  
népszerű középcsatár 20<) kilométer 
nyíre Budapesttől, szolgálati helyén 
készült a múlt héten.

—  De nincs ba.j az erőnlétemmel 
;— mondja.

A  BSE-nél Földes érkezett meg, 
ugyancsak vidéki szolgálati helyé
ről. így ő lesz a jobbhátvéd a fő
városiak csapatában.

Körülbelül kétezer ember előtt áll 
fel a két csapat a váltóra. Ebben 
á MAC csapata bizonyul gyorsabb
nak és 3:32 mp-es idővel elsőnek 
él" a célba. A  BSE ideje 3:35 mp.

Keserű III. sípjelére a következő 
két csapat sorakozik fel a kapu- 
vonalon :

BSE: Mezei —  Földes, Hazai —  
Sárosi —  Leimhényi, Vértesi, 
Brandi.

M AC: Mezey dr —  Fábián. Tol
nai >—  Somóczi —  Kánásy, Tarics, 
Szívós.

Kiúszásnál Tarics éri el a labdát, 
Somácsinak ad. A  BSE emberei fcl-

úsznak, így Mezey dr kapja a lab
dát és ö dobja ki a mezőnybe. Az 
első lövést Brandi ereszti meg Ba
lost átadásából. Fábián szerel most 
jól, majd ismét Brandi lö kapu fölé,

A  játékosok izgatottak. Sok a 
szabaddobás, de Keserű erős kézzel 
fogja a játékot. Tarics és Föl
des birkózik a BSE kapuja előtt. 
Sza,baddobá.shoz jutnak a szigetiek. 
Óriási helyzet alakul ki. Mezei is 
elhagyja kapuját, de Káná-sy labdá
ját Tarics nem. éri el és így oda 
a nagy helyzet.

Ezután a BSE támad. Vértesi 
szabaddobáshoz jut, Bramdinak pasi- 
szol, akinek éles lövése a hálóban 
köt ki. l:0 -ra vezet a BSE.

Majd egy hátulról elörevágott 
labdáért Kánásy harcol, nehéz hely
zetben lö, Mezei közben elhagyja 
kapuját. —  és máris kiegyenlített a 
MAC. 1:1.

Gól után Tarics harcol ki egy 
labdát, Kánásyhos ad. A szélsőt el
nyomják. A  szabaddobást vlssza-

vízböl. Hazai Emmáihoz játszik, 
Brandi lö •—  4 :3.

A  BSE ismét teljes csapatta 1 
támad, de a lövés mellé megy. Tol
nait megint kiállítja a játékvezető 
•— elúszásért. A  MAC-isták elvesz
tik a fejüket, Szívós és Kánásy ki
kiabálnak a játékvezetőnek és így 
mindkettő a partra kerül. A nézőté
ren óriási botrány tör ki.

Lemhényié a labda és ö bevágja 
az egyenlítő gólt. 4:4.

Most Kánásyt, Hazait, Sárosit és 
Somóczit küldi ki a játékvezető. 
Tolnait, Vértesit küldi ki ezután a 
játékvezető. Brandi a BSE kapuja 
előtt labdát kap, leúszik, Fábián 
nem tudja utolérni, az üresen álló 
Lemhényinek ad, 6 lö és 5:4-re győ
zött a BSE.

A  BSE-ben Mezei gyenge napot 
fogott ki. Hasai nagyszerűen ját
szott. Elöl BrOfidi nagy lövökészsé- 
. gének köszönhető a győzelem. Vér
tesi ideges volt, Sárosi két nagy 
helyzetet hagyott ki.

A MAC legjobb része most a csa
társor volt. Somóczi és Tarics kitü
nően játszio-tt, de a két hátvéd sem 
tehet a vereségről.

Keserű játékvezető igyekezett ke
zében tartani az izgalmas' mérkő
zést, a második félidő végén azon
ban komoly hibáikat csinált.

Vízvárt Károly: Nagyon csodál
kozom, hogy Keserű III. el merte 
vállalni a mérkőzés vezetését, ami
kor ő fővárosi tisztviselő.

Kertész István (B SE): Ami előre 
látható volt, a BSE nyerte meg a 
bajnokságot.

TJTE— TSC 12:0 (0:0)
Újpesti uszoda.. Vezette; hahó.
UTE: Sólyom —  Vágó II., Sár

kány —  Halasy —  Németh, Kislégi, 
Bozsi.

TSC: Hali« —- Svoith, Chernla -— 
Angyal II. —  Puskás, Krausz, Lú
gost

Góldobó: Kislégi (5), Németh és 
Bozsi (3— 3) és Halasy. Az UTE len
dületes, támadásainak a TSC nem tu
dott elfentállni. Egy pillanatig sem 
volt veszélyes.

I A H A R A  V f t R I E T É
V I., Teréz-fcitrut 1« .

Telefon : 1 2 1—81S, II9 -S W 3.

Megnyitó műsor
szerdán, augusztus 11-éií este 9 óra- 

kor elíKST'.ör
B O R Ú R A  D E H U
optimista revü. Számtalan kép, yejy- 
Idón kav’-aíí'áK. Szombathelyi Blan
ka, J)ollv Hopkins. Kaffay Blanka, 
Boros (ieza, Bérezi Géza, Uadó^ Sán
dor, 2 Thompson akrobaták, Tibi Gro 
g ami ember, bűvészek és egyéb alti-ak

ciók fel lép lé vei.
Előadások 0 órakor, vasárnap és ün
nepnap d. u. 6 és 1) órakor kezdődnek.

adja Tartósnak, aki azonnal lö. 
Már 2:l-re vezet a MAC.

Egy perc sem múlik el és Vér
tesi jut szabaddobáshoz a M AC ka
puja előtt. Hiába fogják le a M AC- 
vérlök Vértesit és Brondit, a közép
csatár Brandinak ad, a szélső éle
sen lö és kiegyenlített a BSE. 2:2. 
Szünetig nincs más esemény.

Tarics íölélövésével indul a má
sodik félidő. Rögtön ezután a dula
kodó Brandit és Tolnait állítja ki a 
játékvezető. Somóczi leúszik, Tá
ltosnak ad, a középcsatárt Földes 
lenyomja. A  szabaddobásból Káná- 
syhoz játszik Tarics, ö visszaad. A  
labda kicsit magas, de Tarics mégis 
eléri és hálóba vágja. 3:2.

Vértesi szabaddobásából Brandi 
először lőni akar, aztán mégis visz- 
szapasszol Vértesinek, Vértesi háló
ba lö, de a játékvezető már belefü- 
tyült a támadásba. A  másik oldalon 
Tarics lö fütty után gólt.

Földes háromszor lenyomja Tari- 
esgt, a harmadik szabaddobásból Ta
rtós Krmá.synak ad és a szélső be
kotorja a, labdái. j:S a M AC javára.,

KTúszásnál a BSE minden embere 
r1 eljön. A MAC elkeseredett védetae- 
***** TolwaU a  Játékvezető k iküM í a

I. o. vizilabdabajnokság állása
1. BSE 8 8 — ,— 45:15 16
2. UTE 8 7 — i 57: 5 14
3. MAC 9 7 — 2 52:10 14
4. FTC 9 6 — 3 29:23 12
5. MTE 7 2 1 4 16:24 5
6. MESE 7 1 2 4 10:20 4
7. III. TVE 6 2 — 4 8:33 4
8. BEAC 7 1 1 5 11:34 3
9. TSC 5 ■— — 5 4:30 —

10. NSC 6 — — 6 5:43 —

A  DUNA— TISZAKÖZI ÜSZó- 
VF.RSENY

második napja, vasárnap zajlott le 
Cegléden 2000 főnyi közönség előtt.

Eredmények: 1500 gyors: 1. Füle 
György (Cegléd) 22:24.6 (Duna—  
Tiszaközi és Délkerületi csúcs). 2. 
Nagy (Szeged) 23:48.6, 3. Szabó
(Kecskemét) 24:16.6. —  100 hát: 1. 
Szalay (Kunszentmiklós) 1:20.8, 2. 
Nagy (Szeged) 1:22, 3. Szabó (Kecs
kemét) 1:23.4. —  3x100 ifj. vegyes
váltó: .1. Szeged 3:57.2. 2. Kun
szentmiklós'3:59.2, 3. Cegléd 4:12.2. 
—  4x100 hölgy gyorsváltó: 1. Szeged 
6:55.4, 2. Kecskemét 7:03.6, 3. Ceg
léd 7:03.8.

lOo gyors: j. Nadai (Szentes) i :o8,
2. Szalay (Kunszentmiklós) j:09, 3 . 
Sós (Kecskemét) 1:09-4. —  200 mell: 
1- Szalma (Szeged) 3:05.2, 2. Barta 
(Szolnok) 3 : 12. —  I0ox2()0x|oo ve
gyesváltó: ]. Szeged r>:4|.6, 2- Kun
szentmiklós 5 :54, 3- Cegléd 5:56- —  
3x 100 hölgy vegyesváltó: 1. Szeged 
4:34.6, 2. Kecskemét 5:03-5, 3- Ceg
léd 5:34.8. —  4x200 gyorsváltó: 1.
Kunszentmiklós 10:53.2 (Duna-Tisza- 
közi csúcs), 2. Cegléd 11:04.8, 3.
K ecskem ét. —  Vizilabdamórkőzés:
Cegléd— Szeged 4:0 (2 :0)- Góldobó: 
Csilc (3) és Tomcsányi, ill. Ke- 
ménydi és Tari. —  Szolnok— Cegléd 
2:2 (ril). Góldobó: Hon ti és Moda, 
ill. Sós (2 ). —  Szentes— Szeged 2:2 
(2:1). Góldobó: Wolf és Barta, ill. 
Babunyánszki és Tari —  Szentes—  
Szolnok 5:1 (2:0). Góldobó:Nadai (2), 
Wolf (2) és Barta, ill. Sípos. Vízilab
dában 1. Szentes, 2. Szeged, 3. Ceg
léd, 4. Szolnok,. ■— Az összes mérkő
zést Schenker (Bp.) vezette. —  A  
szenior pontversenyben’. 1. Kunszent
miklós 94 p., % Cegléd 84 p., 3. Sze- 
g'ed 73 p. —  Az ifjúsági pontver
senyben: 1. Szeged 84 p„ 2. Kun
szentmiklós 74, 3- Cegléd 47- —  A
hölgyversenyben: 1- Szeged 86, 2.
Kecskemét 58, 3. Cegléd 38.

Bardóczi Legyőzte Bujtort 
az MIK III. osztályú 

teniszbajnoki versenyén
Az MTK harmadosztályú bajnoki 

teniszversenyén vasárnap délelőtt és 
délután is folyt a játék. Délelőtt a 
nagy hőség, délután a szél kedve
zőtlenül befolyásolta a játékot. A  
rendezőség sok mérkőzést játszatott 
le tegnap. Az eredmények közül 
Bujtor veresége számít meglepetés
nek. Bardóczi símán győzte le a 
fiatal szombathelyi játékost. A  va
sárnapi nap eredményei:

Délelőtti eredmények:
Férfieyyes, 111. o. bajnoki: Koppány 

—Homolya 6:4. 8:6, Bardóczy—Koppány
6:1. 6:4. Szőke—Sziráki 7:5. 0:6. 6:4.

Férfipáros: Hammelschlág. Fürstner-
Fialovszky, Solt 6:5, 6:1. Csila, Haraszti; 
—Bari, Binder 6:4, 3:6. 6:0.

Egyéb számok:
71. osztályú férfieyyes: Hubert—Fia

lovszky 6:0, 6:1, Géczy—Sziráki 6:4,
4:6, 7:5, Simon—Binder 6:2, 6:4, Párvy— 
Pál j. n., Sándor—Schinkelbach 6:0. 6:1, 
Szőke—Lova ss 6:2, 10:8, Haraszi—Klug
6:3, 6:2, Szilvási—Tamás 8:6, 6:2. Pé- 
tery-—Szász 6:2, 6:0. Párvy—Dóczi j. n.

17. osztályú férfi-páros: Bujtor, Bara
bás—Géczy, KoHer 3:6. 6:3, 6:2.

IV. osztályú férfieyyes: Ernszt—
Szedjék 6:4, 6:2, Serénvi—Ja-oobi 6:1, 4:6. 
6:2.

Délután:
Bajnoki számok:

Férfietryes; Bardóczi—Bujtor 6:4. 6:3; 
Szőke—Szilágyi 7:5. 0:6, 6:4.

Férfipáros: Hammerschlag, Fíirstuer—
Haraszti, Gs-illag 6:2. 4:6, 6:2: Károlyi,
Koller—Endrei, Lichtmann 6:0. 6:0.

Női egyes: Vad Xábevschnig 6:0. 6:3. 
Vegyespáros Roller. Viola—Faragó dr, 

Na bérseimig 6:0, 6:3.
Egyéb számok;

Fér fi egyes. 11. o.: Simon—Haraszti 6:1, 
6:2; Tólh—Sajgó 6:4, 5:7, 6:0: ( ’ /ékns—
Nagy 3:6. 6:2. 6:2: Tóth Szilvásy 6:4,
6:4; Oéczy Szőke 6:2, 2:6, 6:3.

Férfiegyes. IV. o.: Bari--Varga 6:1, 6:1; 
Fara-jró—Sziic.s j. n.: (')csy dr—id. Károlyi 
6:2. 6:1; Bálint—Erdélyi j. n.; Valovits— 
Schmidek^ j. n.: S-pitzer—Birkász j. n.; 
Csillag—Kemény j. n.: Forgács—-Ha re’r
6:1, 6:0: Valov'itfl—Bánhidj 6:1, 6:1: Bnr- 
dóvzi—Endrei 6:1, 6:1: Khig—Lichtmann 
6:3, 6:2; Faragó—Ernszt 6:0. 6:3.

HÉTFŐI JATÉKRKND:
2.30: Várnai— P öhl: Horváth—Krnszné; 

Mir.der. Hacker—Futaky, Szentandrásiné 
(G); Sándor—Czékus (L); Varga—Simon; 
Öcsi dr.—Serényi.

3 30: Pogány dr.—Király; Salgó, Deák
né—Károlyi Horváth; (L)—Géczy; (G)— 
Hamerschlag. Ráez; Csapó—Vad; Hof- 
mann—Barabás (K ); Fülöp—Gulyás (P).

4.30: Kanta, Min dér -Fulaky, Szí an-
csik (D ); Koiler—Salgó; Szőke—Pétery 
(B); Valovits—Károlyi (C ): Bardóczi.
Seheerné—Fürstncr. Hulér.yiné; Pétery, 
Vad—Spitzer. Ribárszky.

5.15: Win térni tz-^-Gsérku t i H u b e r - —
Bardóczi; (B)—(C); (D)—Koiler. Káro
lyi; Seheerné. Balázshé—Horváth. Csa
pó: Péteri— (K).

6.15: Salgó—Forgács: (S)—Rébay. Po
gány Róbert dr.—Károlyi. BSE: Bari—
Spitzer; Hess—Jobbaházi; (H)—Hammer- 
schlag. Füj-stner; (M)—Párvy; Pillér— 
Hacker.

f a  j z a H >  ‘ 'Á r j e g p e

TO C A IR i T J C K . IS E K K IL  A  L Á N G O K B A N  
SOHA NEM LÁTOTT UJ PRODUKCIÓJÁHOZ

M ÉRSÉKELT H ELYÁR A K K AL  
A TELJES ESTI MŰSORT
UJ AUGUSZTUSI MŰSOR: A NEVETŐ CIRKUSZ'

fg M Y tS  C M K V S *
Előadások naponta: 4 és 8 órakor. Jagyrendelés : 22-14-44 és 420-364.

ATLÉTIKA

H ú K o s Iíq g I  g y ő s z ö tí
a  M O V I í - b a f n o U s á Q o n

ÖKÖLVÍVÁS

A PeLE LEGYŐZTE AZ FTC-T 
AZ IFJÜSGI ÖKÖLVÍVÓ CsBÉN
Vasárnap este az FTC-pálya edzőter

mében látták vendégül a zöldfehérek a 
pestszentérzsébetieket. A bajnokságban 
eddig veretlenül vezető FTC nagy meg
lepetésre vereséget szenvedett. Az FTC 
vereségét menti, hogy két legjobb ököl
vívója. Selmeczi és Hámori nélkül volt 
kénytelen kiállni. Eredmények papír- 
súlytól felfelé: Dinnyés szép csatában
veri Kóródit. Funkenhauser .ellenfél nél
kül győz. Czinege ellenfele, Hensz át
esik a súlyhatáron, Ackermann veszt 
Kostyava ellen, (szép mérkőzés!), Gál 
kikap Bakostól, Szumegát Krecska veri 
(óriási meglepetés). Homolya simán 
győz Tamás ellen, Rein kikap Siványitól. 
JVíarkót pedig a második menetben kiüti 
Csordás. Az olőlállók az FTC verseny
zői. Végeredményben a PeLE 10:8 arány
ban győzött.

Air.. 1 a rád ió  mond, -  
amit a világsajtó  ir 
a háborúiról, a népek  
küzdelm eirő l,
mindezt együtt láthatja a

R

TENISZ
A Kecskemét és Riskutlfélegyháxa

városkközti teniszmérkőzés 5:5-ös' 
állásánál sötétség miatt félbesza
kadt,

Tegnap délelőtt és délután fejez
ték be a szombaton megkezdett 
MOVE-bajnokságokat a. népligeti 
Diákstadionifcan. A  délutáni verse
nyen nagy szél fújt.

Délelőtti versenyek:
400 m felnőtt bajnok: Tosic/.ki OTE

52.3. 2. Szőny| Pestszenteizsébet 52.3, 3. 
Zollner OTE 54.9. A versenyt kiméretlen 
pályán futották.

Hármasugrás ifj. bajnok: Gyarmathy
Rákosliget 12.66, 2. Déri Pestszenterzsé-
bet 11.85, 3. Szlauko Rákosliget 11.75.

Hármasugrás felnőtt bajnok: Szőnvi
Pestszenteizsébet 12,35, Iván Csepel 12.21.
3. Tóth Rákosi. 12.19. — Gyenge eredmény.

Súlylökés ifj. bajnok: Hamvai ' Rákos
liget 12.91. 2. Keveházi GyÖmrö 10.74. 3. 
Laba.ncZ Pestszenteizsébet 10.68. — Ham
vainak kitűnő a stílusa, nagy ígéret

Súlylökés felnőtt bajnok: Vásárhelyi
OTE 12.11, 2. Bacsa Rákosliget 11.31, 3. 
Bállá Csepel 11.01.

80(1 ni Ifj. bajnok: Si-monyi 1*cs(szeri 1-
erzsébet 2:06.7, 2. Simon Pestszenterzsé- 
bet 2:06.8, 3. Kenesei Veszprém 2:09.6. — 
Simonjű szép versenyben győzte le Simont.

* *  ™ Kát iij. bajnok: Rudas Rákos- 
ligvt 29, 2, Balogh Rákosligpt 29.5 3
Déri Pestszenterzsébet 30.
H o lfL  Bendc Eákos-liget 300, Benedek Pestszenterzsébet 
290. 3. Trajtel ózd 290, Bende igen te- netséges.

4xl«0 méter felnőtt bajnok: OTE A
2- .  P e s tsz e n te rz sé b e t  3 :49 , 3!

e W b d 8 ’ , 3 : 5?-8-. O T E  p o m p ás fu tá s s a l g jr t 7.te  le  a  sz in te n  jó l fu tó  p estsze n t-  
e rz sé b e h  csa p a to t . F

.Délutáni versenyek 
Felnőttek számai

100 m : 1. Lörincz Rákosliget H.2,

2. Szönyi Pesterzsébet 11.3, 3. Zoll
ner Óbuda 11.4. •—  Erős hátszél.

1500 m : 1. Serényi Veszprém
4:19.4. 2. Újvári O. 4:19.8, 3. Pa
taki Rákosszentmihály 4:27.2. —  A z , 
első kettő között nagy küzdelem.

Gerelyhajítás: 1, Jakó R 53.42,
2. Bajnok R 48.29, 3. Tóth O 48.07.

4x100 m: 1. Rákosliget a) (Bocs
kai, Tóth, Konrád, Lörincz) 47.2.
2. Pesterzsébet 48. 3, Óbuda 48.3.

JFJUSAtrl SZAMOK
simonyi p  23.3, 2. Antal R

■.. /̂. Balogh R 24.3, Simonyi fölényesen gyozott.
S(NII) m: 1. Simon P 9:29.4, Bokodi R4- 

o ?SeoZontT lhály 10:01.2, 3. Kaitól Rtu 112 8. A nagy szélben jó eredménynek számít.
tJerelvhajítás: 1. Keveházi Évűim ő

43 10 X Labancz P 43-15' 3- Meatyin P
Diszkoszvetők: 1. Hamva}- R 34.50 2.

Labanc/. P 32.10. 3. Bíró R 29.70.
4x101) m: 1 . Rákosliget a| (Szlaukó, 

Merész, Balogh, Antali 47.8, 2 Pester- 
zsebet 48.5, 3. Rákosliget b) 49.'4.

Pontverseny íven
a MOVE országos elnöksége ván
dordíjáért (ifjúságiak és felnőttek 
együtt): 1. Rákosliget MRTSE 126 
pont, 2. Pesterzsébet (MPeTSE) 84 
pont, 3. Óbuda (MOTE) 42 pont 4. 
Veszprém (VMOVE) 12, 5. Rákos
szentmihály (RAFC) 11, 6. Gvömrö 
9, 7. Csillaghegy 5, 8. Csepel és ózd 
4— 4 pont.

A párisi Inform a ti011-fiIra
gyát müve. (H. K.-film.)

Kiséfószöveg;
Oó Sgsrdelfi Cézár

Szilágyi nyerte a 3000-es 
aka dályfutó-bajnokságot

Szeles, hűvösre fordult időben, 
gyér érdeklődés mellett rendezte a 
MASz vasárnap délután Magyar- 
ország 1940. évi 3000-es akadály- 
futó és 1000 méteres gyalogló baj
nokságát a MAC-pályán. A  bajnoki 
verseny keretébe országos női via
dalt is rendezett a MASz. A  három
ezres akadályfutó-bajnokságot a 
pompás formában levő Szilágyi 
megérdemelten nyerte. Híresen lát
szott, hogy nincs akadályfutó ed
zése. A gyalogló-bajnokságban, Hu- 
nyadvári kiválása után, Jánosinak 
nem volt ellenfele. A hölgy-számok 
közül Nadányi diszkoszvetése, Rohr- 
tnann magasugrása és Pillér távol
ugrása vált ki. Részletes eredmény: 

Női számok:
100 m (13 induló): 1. Hámos

TFSC 13.5, 2. Lédermayer (Koszorú)
I3.6, 3- Lorincz-i NTE 13.7- —  Hámos 
fogja el legjobban a lövést, 50 mé
ternél úgy látszik, hogy Lédermayer 
befogja, de ekkor Hámos erősít és 
jó fél méterrel győz. Oldal-hátszél.

Súlylökés (5 induló): 1. Horváth
NTE 10.30, 2. Kövér (Koszorú) 8.96,
3. Németné MTE 8.89. —  Horváthnak 
bárom tíz méteren felüli dobása is 
volt.

80 m gát (3 induló) :  1. Ipolyi i4.S,
2. Kövér (Koszorú) 15.9. —  Ipolyi 
jó stílussal könnyen győz. Lőrinci 
feladta.

Magasugrás (8 induló): 1. Rohr- 
raann KISOK 145, 2. Fekete Ko
szorú 140, 3. Páhány 135. Rohr-
mann 145-ig szépen ugrott. A  148-as 
magasságot már erősen ütötte.

Diszkoszvetés: (6 induló): 1. Na
dányi NyVSC 36.07, 2. Horváth
NTE 29.95, 3. Otványi TFSC 28.59.

Távolugrás (13 induló): 1 , Pillér 
TFSC 4.95, 2. Ledermayer Koszorú 
4.87, 3. Lőrinci NTE 4.75. Pillér a 
harmadikra ugrotta legjobbját. A 
TF-hölgy nincs a legjobb formában. 
(Sokat teniszezik.)

4x100 m váltó: 1. NTE (Horváth, 
Babai, Lőrinci, Ipolyi) 54.5, 2. Ko
szorú 55.

:!WW m-es akadály fldó bajnokság: 1.
S/ilágyi BBTE 9:37.2, T. Sárvári Testvé
riség 1*1:21.8, _  A másodiknak beérkező 
Híres a/ ijlnlsó körlájii a vi/o-árkot nem 
ngmtta ál. a vő oson-híró irhát utcasora- 
ntá«itetté ar TTTE-fnln eredményét. Híres 
idejei 9.‘57,9, — A. levésre Sárvári uerrik

az élre, de twak 50 inéi érig vegei, inaji 
S /1l a i  veszi át a n.-pes mezőny ' eze 
lesét. Az edső kiirl Szilágyi 1:Iá-re fúlja 
Szilágyi pompásan' veszi az akadályokat 
külőnöocn a vizr-;irok \éte.le jobb, min 
Híreié,. A második körben Ilire# már 
méterre! jár Szilágyi előtt. Sárvári kb 
20 méterrel követi a két riválist. A kii 
vetkező körüket is l:15-re falja Szitányi

SPORTÉRMEK
L Ú D  V Í G

Bp. T l ié l t  K .-u .  18.  kaphatók
légM ifittRft, jtirttTtlk illat. 1— fc

1500 lilán azonhan csökkpii az iram. 1:18 
óö kürÖK kö\-ctke»i»«k. Ekkor
Híres in ár iiiiulogy 50 méterre maradt el 
Szilágyitól. 3600-uíU 9 percet mutat a 
vertsen vóia. I tszi k, hojry Sz.i láyry i nőm 
erőlködik, pedig ha lelt volna valaki, aki 
meg-szzorílja öt, jóval a magyar csúcson  
belül ért volna féli.

Verseny után Szilágyi a következők rí 
mondotta: Ment volna jobban is, hu let* 
volna, aki megs/airil.

llireS'ezeket mondja: Nekem azt mon
dói iák. hogy az utolsó körben nem kell 
ugrani a vizesárkot, lábért kerültem ki.

Magyarország 10.000 méteres gya
loglóbajnoksága (6 induló) :  1. Já
nosi Rezső MÁVAG 49:54.6, 2. Sel
meczi FTC 50:43.8, 3. Peszeky
MÁVAG 53:35, 4. Fehér FTC 53:38, 
5. Welsch KAOE. •—  Jánosi hatal
mas iramban kezd. Hunyadvári há
rom körig bírja a gyilkos iramot, 
azután leszakad. A  10. körben H«3- 
nyadvárit szabálytalan gyaloglás 
miatt kizárták a versenyből. Jánosi 
egyedül rója tovább a köröket, az 
iram csökken, de még így is arány
lag elég jó idővel nyeri a bajnoksá

O H O R T É R M E  T 
ÜJ E I V É N Y
MORZSÁNYI J.
IV., Váczi-u. 36. Telefon: 182-217

got. Feltűnést keltett a 60 éven fe
lüli Welsch bácsi indulása. Az Öreg 
veterán gyalogló végiggyalogolta a 
távot.

Gerelyvetés (8 induló): 1. Né- 
methné NTE 34.06, 2. Nadányi
NyVSC 27.43, 3. Kövér Koszorú
24.20.

A Szegedi Vasutasok 4x)*M méteres
ifjúsági váltója. Káknszi II.—Bolyba— 
Gyuris II.—Szé'-si összeállításban égyáddi 
futva, megjavította a 16 ér óta fennálló 
ifáúsagi csúcsot. Az áj csúcs



GYENES: 6.7,10.8, 22
Jő  f o r m á b a n  n y e r te  G y e n e s  a  h á rm a s  
v á g ta - v e r s e n y t  a  ESz iC ílY  v ia d a lá n  — V e r 
m e s  712-t y g ro t t  t á v o lb a ,  C s a p iá r  g y ő z ö tt  
3 0 O D - e n  E s z te rg o m i é s  N é m e th  e l le n

. A  délelőtti jó kánikulát délutánná 
elfújta a szél. Elég he.vesen fujdo-
gált a BSzKRT-pályán, és hol így,
hol úgy avatkozott bele az eredmé
nyek alakulásába. A  vágtáknál se
gített, a hosszabb futásoknál ron
tott, de általában többet zavart, 
mint nem. A  rendezés is, az idő
járáshoz hasonlóan, rendszertelen 
volt. Időnként egészen gyorsan per
gett a dolog, aztán alvási szünetek 
következtek. Az eredményhirdetés 
is hullámzott.

A  bajnoki viadalra való tekintet
tel sokan hiányoztak a nagyágyúk 
közül. A  legjobb eredmények Gye
nes nevéhez fűződnek. Becsületes 
munkájának komoly forma a ju
talma. Jól szerepelt a fiatal Pel- 
sőczi és Hidas, javuló formában van 
Vermes és Zajki, katonáskodása 
ellenére is megfelelt Csapiár, Ku- 
Htzy és a versenyen kívül induló 
Somló. Az ifjúsági Kovács jó ug- 
I'ása is örvendetes. —  Részletek:

200 m gátfutás (5 induló): 1. Hi
das BLE 25.5, 2. Kiss TSE 26.4, 3. 
Molnár TSE 26.8. — A  külső pá
lyán induló Hidas és a belsőn raj
toló Kiss az első 100-on kemény 
.küzdelmet vív, az egyenesben azon
ban Hidas ellenállhatatlanul húz el, 
hosszú lábai előtt nem akadály az 
alacsony gát és fölényesen, nyolc 
méterrel nyer. Ha az utolsó két gá
tat nem kell teljesen leapróznia, 
ideje talán 25 mp is lett volna. Tel
jesen kiesett lendületéből. Egy-két 
200-as gátfutóverseny hamarosan 25 
percen belülre hozná.

Kalapácsvetés (4 induló): 1. Ke 
mény BSzKRT 46.68, 2. Rácz dr
MAC 41.80^3. Németh MAC 39.02.
—  A  versenyt a Ciprus-utcában ren
dezték. Kemény tartja jó formáját, 
Rácz dr edzésen sokkal jobb volt. 
Németh pompásan fejlődik. Ha fel
szedne még legalább tíz kilót, tíz 
méterrel többet dobna. Stílusa a 
legtöbbet ígérő.
ÖSSZETETT VAGTAZÖ VK1ÍSENV

60 m : 1- Gyenes MAC 6.7, 2. Bel- 
gőczi TSE 7.0, 3. Reg-ös UTE 7-2. —  
Érthetetlen időmérés. Gyenes nagy 
küzdelem után körülbelül egy mé
terrel verte meg Pelsöczit, további 
másfél méterrel következett Regös. 
Hogy ebből hogyan hoztak ki Gyenes 
javára háromtized különbséget, az 
rejtély. Az oldalhátszél segített 
ugyan, de ha Gyenes (j-l-et fut hat
vanon, t00-on 10-6-ot kellene tudnia.

jijO m: 1- Gyenes 10.8, 2- Pelsöczi 
11, 3. Regős 11.2. -—  Az indító nem 
valami jól működik. Olyan ,.kiszál
lást” néz el Gyenesmek, hogy min
denki szörcyülködik. De 50 méter
nél már Regös van elől. Gyenes 
küzd, dolgozik, 80-nál már élen vau 
és másfél méterrel győz. A  helye
zettek időit megint túlszigorúan 
mérték. .

200 m : 1- Gyenes 22, 2. Pelsöczi
22-2, 3. Regös 23. —  Gyenes a
külső pályán kissé lassan kezd, az 
egyenesbe Regős előbb fordul. 100- 
tól 150-ig Pelsöczi nyomul fel, az
tán jön “Gyenes hajrája és két mé
terrel győz. Az idő az idei legjobb 
eredmény. Pelsöczi is kitűnő.

A z összetett versenyben: 1- Gye
nes MAC 3 pont, 2. Pelsöczi TSE 6 
pont, 3- Regös UTE 9 pont.

Súlylökés (7 ind.): 1. Németh
BSzKRT 14.43, 2. Remete UTE Test
vériség 13*00. 3. Tóth J, BBTE 12■ 80 
_  Némethtel az ember soha sincs 
tisztában. Mintha minden héten el
felejtené a stílust és a versenyen 
kezdené újból megtanulni. Most is 
úgy dobott az első öt dobásnál, mint 
egy kezdő. Mintha csak karja lenne 

se lába, se dereka. Csak az utolsó 
dobásnál állt a lábán és használta 
ki egy kissé a derekát. Remete igen 
szépen javul.

1500 m (11 ind.): 1. Gyergyoi
MÁVAG 4:06.4, 2. Margittal BSz
KRT 4:12, 3. Kővári BSzKRT 4:14. 
—  Szabó Miklós megint nem indult. 
Gyergyói a nagy szélben is komo
lyan futott. Rögtön különvált a me
zőnytől és 63.5, 2:10.5, 3:18-as rész
időkkel messze a mezőny előtt fe
jezte be futását. Kár, hogy a nagy 
szél miatt nem lehetett igazán _ jó 
időt futni. Pedig Gyergyói tud négy 
percen belül.

Rúdugrás (7 ind.): 1. Kovács
TSE 370, 2. Demény UTE 330, ■>.
Molnár TSE 315. —  Zsuffka nem
indult. Az ifjúsági Kovács kihever
te sérülését és kezdi beváltani a 
vérmes reményeket is. Stílusa is ja 
vult. A  370-et biztosan vitte át, a 
385-ös ifjúsági csúccsal azonban a 
kellemetlen oldalszélben nem bírt. 
De ez is hamarosan meglesz, sőt 
lesz az idén 4 méter is!

400 m (10 ind., 2 elöf.): 1. Tár
noki (Testvériség) 51.4, 2. Jagicza
UTE 51.8, 3. Bihari FTC 52. -—  Tár
noki az ellenszeles egyenesen  ̂ na
gyon belenyargal és az utolsó ötve- 
net már nem nagyon bírta. Igen 
jól mozog a Kis Testvériség-futó,

csak a könyökét tartja túlságosan 
hátul. Ha erről leszokna, még si
mább lenne a mozgása. A  szél itt is 
ártott.

Diszkoszvetés (10 induló): 1. Ku- 
litzy BBTE 46.98, 2. Németh MAC
43.82, 3. Madarász BSzKRT 43.72.

A diszkoszvetés alatt még heve
sen fújt a szél és sem a dobók, 
sem a repülő diszkoszok nem szere
tik a változó erejű szélrohamokat. 
Kulitzy gyengébb eredménye ennek 
tulajdonítható. A  pompásan fejlődő 
Németh ebben a szárúban is egyéni 
csúcsot dobott. Hamarosan túr lesz 
a 44-en.

Távolugrás (9 induló): 1. Vermes 
BBTE 7Í2, 2. Zajki BBTE 691, 3.
Vadász ARAK 661. —  Versenyen
kívül Somló MAC 681. —  Az ered
ményeknél meg kell jegyeznünk 
hogy ellenszélben ugrottak! Vermes
nek csak ez az egy jól sikerült ug
rása volt, Zajkinak viszont több 
680-on felüli, sőt egy belépettje 714 
cm volt! A  bajnokságban, szélcsend
ben, igen jó eredmény várható a 
Gyuriczával kiegészülő mezőnytől.

SIMM) m (16 induló): 1. Csapiár MAC
8-38 8. 2 Kszirrg.irci BS/.KRT 8:39. 3.
Németi) MAC 8:39.2, 4. Rakonezay Test
véridé"’ 8:55. 5. Tieiidvai BBTE 9:02. fi. 
Alarosvülgyi TSE 9:04. 7. Sebes BLE
9:U5.2. — 1 zgahnaK verseny. A/, első kör
ben áz ifjúsági Sebes, majd Csapiár ve
zet (65 az első 400), a másodikban Csap
iár (2:15). azután Farkas (3:25, 1:36i. Itt 
Esztergomi megy előre (5:46 a 201)0), az
tán Németh lassítja az irámol. Általá
ban Németh versenyzési módja non ro
konszenves. Nagy igyekezet lel zárja be 
külső pályán futva az előre igyekvőt, 
mikor pedig előre megy. lelassít. De 

így is Haladnak. 2000 méter után

MOZI

sssa
Hétfői

Hétfő, 1940 augusztus SÍ,

A német műtermekben hatalmai? munka 
folyik. Jelenleg a következő filmeket ké
szítik:

1 Bismarck. (Főszereplő: Paul Hact-
rnann. Lil Dagover. Hans ■ Junkermami, 
Friedrich Kayssler, Kate Hack.) Ennek a 
filmnek rengeteg szereplője van.

2. Dér liebe Augustin (Hörbiger Pál. 
Michael Bohnen, Richard Romanowsky, 
Gustel Pünkösdy. Hilde Weissner).

3. Operett© (Willy Forst a rendezője 
és a főszereplője. Hörbiger Pál ebben a 
filmben is játszik).

4. fJ>er alles in dér W elt (Paul Hart- 
mann. Oscar Sima. Fritz Kampers).

5. Díe keusche. tíeiiebte (W illy Fritsch, 
Camilla Horn).

6. Wunsehkon/.ert (Ilse Werner).
7. Sehiller-film (Heinrich George, Lil 

Dagover).
8. Dér dnnkle Pnnkt (Mady Rahl, Jupp 

H üsse Is).
9. Das Mádchen v <m Fanö (JBri gitté 

Horney).
10. Alanm (Tasnády Mária, Holdé Hii- 

debrand. Theodor Eoos).
11. Das verxaoberte Madchen (Georg

KERÉKPÁR

Magyarország összetettfutamű 
hosszűtávú országúti bajnoka:

SS WMTK
Karaki nem kapott szabadságot, — nem állott r?|tt?osE

c i k k e k  k i v á l ó a k !
Alexander, Lény Marenba/h).

12. U-Boot-film (Ilse Werner, Herbert 
Wilk).13. Vier Mád eben, ein Mann (Gustav 
Fröhlich).

Egész sereg filmnek most készülnek a 
külső felvételei. így : Rosen in Tirol
(Rolvárv új filmje, Hans Moser az egyik 
főszereplője), Zwischen Hamburg und 
Haiti, Kopf hoeh. Johannes. So gefállst. 
Du mir (Gusti Huber és W olf Albach- 
Retty filmje), Kampfgeschwader Lützow, 
lm ' Scbatten des Berges (Hörbiger 
Attila filmje), Matrosenherz wirft Anker 
(Gustav Fröhlich a főszereplője), Auf 
Tauchstat ionén.

Farkas* felírja. Csapiár vezet újra. 
Císengetésre Németh megy előre, de Ész
té rgo mi előzi, a nagy hajrában C âplar 
majdnem három méterrel győz, Nenveth 
ugyanannyival harmadik. Az időm érők 
itt i« kitetlek magukéit!

Horváth II. d iszk o ssza l
46 .56-o t, g e re lly e l 58 .20-at  
dobott az é sza k i kerü let 
atlétika i b a jn o kság a in

Az északi kerület atlétikai baj 
nokságait szombaton kezrlték el és 
vasárnap folytatták Diósgyőrött.

A szom bati eredm ények:
100 ni: 1. Nádasdi DiMÁVAG .11.1

2. Szaládós DiMÁVAG 11.4, 3. Bakky 
DiMÁVAG 11.4. —  800 m: 1. Bara
nyai DiMÁVAG 2:03, 2- Apró MVSC 
2:05, 3. Pándy DiMÁVAG 2:11.3.

110 m gát: 1. Nádasdi DiMÁVAG 
16.3, 2. Verböczi DiMÁVAG 17.8. —  
Nádasdi nem nagyon erőltette meg 
magát. —  Rúd: 1. Litkey DiMÁVAG 
338, 2. Szinyéri DiMÁVAG 325, 3. 
Tokár DiMÁVAG 311. —  5000 m:
1. Orsovai DiMÁVAG 16:11 -5, 2 
Juhász GyAK 16:42-5, 3- Pármai 
DiMÁVAG 19:10.1.

Gerely: 1. Horváth IX. DiMÁVAG 
58.20, kerületi csúcs, 2. Litkei 
DiMÁVAG 49.02, 3. Képes DiMÁVAG 
45 05. —  Távol: 1. Bakky DiMÁVAG 
676 2. Hoíváth IX. DiMÁVAG 640,
3. Litkei DiMÁVAG 624. —  Ifi rúd 
ugrás: 1. Tóth MVSC 300.

A vasárnapi eredmények:
200 m: Nádasdi DiMÁVAG 23.4,

2. Bakky DiMÁVAG 23.7, 3. Képes
DiMÁVAG 23.8. —  1500 m: 1. Ba
ranyai DiMÁVAG 4:07.8, 2. Apró
MVSC 4:09.6, 3. Pándy DiMÁVAG 
4:45.2. —  400 rn: 1. Képes Di
MÁVAG 52.4, 2. Baranyai DiMÁVAG 
52.57 3. Zéti dr MVSC 54. —  400 
gát: 1. Verböczi DiMÁVAG 61, 2. 
Szádvári MVSC 68. —  Magasugrás: 
1. Csuromi MVSC 170, 2. Verböczi 
DiMÁVAG 155, 3. Hörcsik DiLESOK 
155. —  Súlylökés: 1. Havas Di
MÁVAG 13.68, 2. Horváth II. Di
MÁVAG 13.51, 3. Laczkó KISOK 
41 g2 ■— Diszkoszhajítás: 1. Hor
váth II. DiMÁVAG 46.56, 2. Tokár 
DiMÁVAG 34.46, 3. Havas Di
MÁVAG 34.26.

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

nap, n = V), f =“  Vs, h — :}i 
B em utató m oz ik

GYŐZÖTT a  BSZKRT
a MÁVAG és az MTE elleni ifjúsági
lián,taoversenyen. . Az t t e ^ a m ^ k r W  
in: I. Kapuvári MÁVAG 11.7. 2 Benedek 
BSzKRT 11.8. 3. Pálfr MAVAG J2.a. 4. 
Fekete BSzKRT. -  m -J Kaasai
BSzKRT 55.8. 2. Botinar RszKRT -.M- 
:> K,-ál MÁVAG 58.7, 4. Szekeres MII.
58,9. — 1000 in: 1. Komlósi MAVAG 2G6,
•» Regős BSzKRT 2:17. 3. Balon BSzKR T 
2:49Á 4. Hu lkai MÁVAG 2:54. A győztes 
igen tehetséges. — StWO m: 1. Bah>ri 
ÖSíKBT 9:25. 2. Komlóul MAVAG 9:4.,.8, 
3. Kuróozi BSzKRT 9:58.2, 4. RutkM
MÁVAG 10:57. — 110. gat: :1. Paifi MA
VAG 20, 2. V iiéz Nagy MAVAG 20.8, 
3. Kassa: BSzKRT 32.8. « b z k R l.-  Magas: 1. Rozsa BSzKRT 16a. 2. Gál 
MTE 162 3. Ki-ál Ma VAG la*. Szaiai 
MÁVAG 155. — Távol: t. Kapuvari MA-xvíMvnvr i.w. — 1 •
VÁG 808. 2. Gál MTE 602. L Benedek 
BSzKRT 590. 4. Rózsa BSzKRT a,., —
Rúd: 1. Füzesi BSzKRT e*
BSzKRT 240—240, 3. Kies Ma VAG 220, 
4. Vas MAVAG 200. -  Súly: 1. Bárány 
BSzKRT 10.72. 2. Vándor M M  10.A, ... 
Kenyeres MTE W6. 4. Rudolf MAVAG 
S88. — Dlszkoez: 1. Füzesi. BSzKRT 31.60. 
2. Rudolf MÁVAG 28.39. 3. Pu ik AIAVAG 
sj :19 — Gerely- 1. Bárány BSzkR T 48.09. 
2. Gál MTE 35.90. 3. Szai-Tníai MAVAG 
34 90 4 Kis? MAVAG 27.80. -  Svedval- 
TóV 1. MAVAG 2:14.4. 2. BSzKRT 2:17, 
3 MTE 2:39.4. Kapuvári pompás .W0-as 
futásával győzött a MAVAG. — RvrJ" 
yorsenvben: BSzKRT--M A VÁG (icfiO.
BSzKRT - -VIGTC HJS4; A Ma VAG m  az 
MTE már megurévkíízött egymással,

ÁTRTUM Margit-krt 55. T.: 153-0,94. ffi,
fá, fii). Sz. V.: J'4-kor is. Oz, a osodák
csodája. (Felújítás.)
CASINO Eskü-u. 1. T.: 383132, f6. f«. flO,
Sz. V.: f4-kor is. Botrány a cirkuszban. 
CITY, Vilmos császár-út 36. T . : 111—14U. 
b6. ti8. bio. V.: hl-kor is. Mimi, a gaz- 
dog embe. lánya. (Felújítás.) „CORSO Váci-utca 9. Telelőn: 1S2—S18.
16, í‘8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Ne-wyorki
házasság. (Lilly Pons.)DÉCSI Teréz-körút 28. T . : 12o—Sto2.
fi. 8, 10. Sz. V.: 4 órakor is.. Bulldog 
Drunimond titkos szolgálatban (John 
Lodge).
FÓRUM Kossuth Lajos-11. 18. T.: 18fl-a4.3 
ffi, f8. fii). Sz. V.: M-kor )«. Ámor az
autóban Ma este fit)-kor: Végzet. (Gigli.) 
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499,
9—94-ig folyt. Magyar-. Lnce-, Ufá-, 
rajzos-híradó. Német légitámadás Anglia 
ellen. Kultúr- és rajzfilm.
OMNIA Kölesey-ulca 2. T.: 130-125 . 5, n8. 
no. Sz. V.: 4. 6. 8, 10. Az alvilág ven
dége, (Hans Áibers.) 2-ik bét!
RÁDIÓS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
ffi. h8, hlO. Sz. V.: M-kor is. .VIII. Hen
rik magánélete. (Felújítás.) _
ROYAL. APOL.LO Erzsébet-körűt 45. T : 
222-003. nfi, fS, h10. Sz. V.: 4, 6. 8, 10.
Egv nő miatt. (Emma Gra-matiea.)
SCÁl.A Teréz-krt 60. T.: 114-411. nfi. f8, 
1,10. Sz. V.t 8-kor is. Éjjeli menedék 
hely. (Feiújítás.l , „URÁNIA Rákóczi-út 21. T.t 146—046. 15,
7, flO. Sz. V.: 2-kor is. A francia össze
omlás’. (Nyugati villámháború H. rész.)
3-ik bét!

U tán já tszó  m ozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212 
fi, ffi, fS, flO. Sz. V .: f2-kor is. Az asszony 
és a múltja. ,,, , , ^OAPTTOL Baross-tér 32. Tel.: 134-3:47. 
fi ffi ffi. no V.: f2-től: .lesse, James. 
CORVIN Ollöi-út 40. T.: 138-988. f4, f6. fS
ELIT ' Szt^istván-ki-t ifi. T.: 114-502. 4, 
fi. 8. 10. Halhatatlan keringő. HOLLYWOOD Eethlen-tér 3. T .: 142-455. 
ffi, f8. flfl. V.: f4-kor is. Nagy keringő. 
KAMARA Dohány utca 42. t.t 144-027. 
11 2. 4 6. 8. 10. Nyugati viUámháburn.
LLOYD, Hollán-u. 7ía. T„: 111—994.
ffi. f8, flO. Sz. V.: f4-kor i«. Családi
titok.
PALACK. Nyári szünet.
PÁTRIA Népezinliaz-u. 13. T,: 14.1-673.
i, fi. 8. 10. V.: 2-kor is. Csabí-dii lUofe. 
SAVOY tUlői-út 4. T.: 148-0#. f4. f«. fS. 
fit). V.: P2-kor is. Családi titok.STMPLON Horthy Miklóa-Ot 62. T : 268-999.
5 n8. flO. Vr. : 3, n6. f8, hlO. Nanette. 
S'I'UTJIÓ Akásfa-U. 4. T.: 140-840. 4. f., 8, 
10. V.: 2-kor. is. Reménytelen eset. 

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Giimbös-n. 11. Tel.: 355-374. 
n4. 1)6. ní. Ilit). V .: r,2-kor is. Rettegés. 
BELVÁROSI Trányi-ntea 21. T.: 384-563.
4, 6, 8. 10. Milliomos csavargó.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 851-500. 
f5, 1,7. 9. V.: n4. nfi, n* ,nl0. Göre Gábor
V {<p j" t
ELDOB A'DO Népszínház-n. 31. T.: 183-171.
5, nS, no. V.: 2. 4, 6, 8, 10. Gyimeei vad-
HOVTÉROS Hermin.a-út 7. T.: '.96-178.
5 nfi. no. V.: f2-től. A 2 tökfej. 
IPOLY Csáky-u. 65. T .: 292-626 . 5 nR,
flO. V.: 3. ní, fS, no. Asszony a hadi-
JÓZSEFVÁROST Kalvnna-ifr 7. 1 Jl..
134-644. 5. n8, Í10. Sz. V.: f4. f6. f8. flO.jv r rf M
OLYMPIA ’ Erzsébet-körút 26. T . : 421-588. 
112. 4. fi. 8, 10. Titkos házasság.
OTTHON Bcniczky-u. 3. T.t 146—'147. fa, 
hl, 9. Sz. V.: ti4, n6. n8, nlO. A két tok-
fej’. Sárga kalózok.
FIION IX Rákóczi-Iit 68. Tol.: 144-4.M.
11 5 d8 f  10. V.: -Vkor is. Bfsyaii'asplas.
RÍALTO Rákóczi-út 70. T.: 132-497.. 5, n8, 
flfl. Vr.: 2, 4. 6, 8, 10. A két tökfej.

Az idei hosözűtávú bajnokság nem 
úgy sikerült, mint ahogyan azt az 
MKSz tervezte. Szükség-megoldások
hoz kellett nyúlni. Végül a kötelező 
öt futam közül csak 3 zajlott le, s 
e három futam összesítése döntötte 
el a bajnokság sorsát.

A  tornának két nag-y esélyese 
volt: Karaki és Eröss. Az  első futa
mot, a Budapest— ^Veszprém— Buda
pest terepen lebonyolított 226 km-es 
tornát Eröss nyerte, a másodikat, a 
Budapest—Losonc— Budapest 247 km- 
es útvonalon Karaki, —  s most, a 
harmadik, döntő mérkőzésen, a 150 
km-es távú, s a székesfehérvári or
szágúton tegnap délelőtt lezajlott 
mérkőzés Eröss ölébe hűlt. A  pont- 
össizesítés révén így Eröss jutott a 
bajnoki cím birtokába.

Eröss érdemes versenyző. Túl a 
harminc éven. egy sereg remek por- 
felhöiovagt erény tulajdonában szí
vós akarással várta ezt az utolsó, 
döntő összecsapást. A  papírforma 
nem az ö, hanem Karaki győzelmét 
ígérte, aki a.z eddigi futamók ered
ményösszesítése alapján három pont
tar E' öss előtt állott és valószínűnek 
látszott, hogy a végküzdelmek so
rán á gyorsabban hájrázó Karaki 
magához fogja ragadni a győzelmet.

De nem így történt, Kar-aki —  
annak ellenére, hogy szabadságolta- 
tása befejezett tény volt már —  az 
utolsó pillanatban még sem tehette 
szabaddá magát és így Eröss úgy
szólván ellenfél nélkül harcolva vé
gig a maga 150 km-ét, végül is 
megérdemelt győzelmet aratott. 
Eröss tegnapi teljesítménye a káni- 
kulás forrósá.gra való tekintettel, 
igen figyelemreméltó: 34-500 méte
res óraátlagot ért el.

Az  eredmény:
Mi, -  yn rorKvl C hosszútáv vi országúti
bajnoka a vasárnapi 158 km -es ver
seny alapján: Erllss Lajos W M TK

4:28.22.
2 Gyurkovits WMTK 4:28.29. 3. Gondy 
PSE’ 4:28.38 , 4. Sípos MPSE 4:30144. 5. 
Fülöp MPSE 4:33.43 , 6, Droba WMTK 
4-33 44 7 Szekeres WMTK 4:33..45. 8.
Jónás MPSE 4:38.44. Tizenkét, induló.

Az utolsó bajnoki fütam magán viselte 
az edzésszegénység bélyegét. A mezőny

a rajt után nehezen talált magára, a, rrT" 
p*.nt kánikula és a késői, hé toré* indí
tás csírájában megfojtott minden kezde
ményezést A boly tömören, robbantás 
nélkül hajtott a Székesfehérvár írtam 
14-es kőnél lévő fordulóig. Visszafele 
hajtva némi mozgolódás észlelhető. Ap
róbb szökési kísérletektől eltekintve azon
ban álmosság vesz erőt. a mezőnyön. 
Végre Gyurkovits ..taplót tesz a nyerge 
alá" és kilő. Erre megindul a hajtovada- 
szat. De Gyurkovits remekül bírja. Egyik 
támadást a másik után veri vissza s 
hátsókerekére csak Gondynak, Erő ősnek, 
Síposnak és derének sikerül ráakaszkod
nia. Most már felváltott vezetésű csata 
folyik. Az üldözök serege egyre jobban 
szétesik s a szökevények kilométerről 
kilométerre nagyobb tért nyernek. Ek
kor következik be a jólhajtó Gere" íom- 
lőszakadása. A szerelés behozhatatlan 
késedelmmnel jár most — a mezőny , he
lyenként 42 km-es átlaggal száguld . 
úgyhogy a PSE-ágyú kénytelen meg
barátkozni a feladás gondolatával. Eröss 
érzi. hogy hiányos hajrájára nem híz
hatja magát. Robbantania kell ismét, 
szét kell ráznia még ezt a négyes élcso
portot is. hogy győzni tudjon. Fehérvár 
után alaposan megkeveri a hajtókart. 
Szét is szakítja a vezetőket. Sípos vég
képp lemarad, csak Gynrkovitsnak és 
Gondynak sikerül megint felzárkózni 
hozzá! Hosszú vágtázás következik ez
után a célig. Gyurkovits meg is nyitja a 
hajrát, de ekkor lánca leesik és tért ve
szít Kríí'ss most már teljes gőzzel meg
nyitja a végküzdelmet. Gondy -eUent»- 
madásra is készül, de ekkor rnn,sr a. 
ágyúnak megy tönkre a szán go ja. így 
aztán Eröss biztosan és fölényesen halad 
át elsőnek a célvonalon és ezzel a győ
zelmével meg is szerzi a bajnoki címet.

A verseny után beszéltünk Erőssel. Ezt 
mondja:

—  Nagyon boldog vagyok, hogy meg
nyerhettem a bajnokságot. Csak az a 
kár. hogy nem mérhettem ösw.e erőmet 
Karakivai s ezért nem tekintem teljes 
értékűnek ezt a győzelmet. Nagyon ké
szültem a vele való összecsapásra, mert 
be akartam bizonyítani, hogy motorvon
tatás nélkül is Indok még sikert elérni...

Örs Lajos, a B ESzR KT intézője:
—  Nem tudom felfogni, hogy miért 

nem kapta meg a már beígért szabadsá
gát Karaki. Ha elindul, győz! Egész he
ten edzett. Ezt a szegény fiút sorozato
san üldözi a balszerencse.

Magyarország hosszú távú összetett f illá
mé országúti bajnokságának vécereőmé- 
nye a bárom bajnoki hitom alapiján: 
Káinok: Erc«s WMTK 37 p. 2. Gomlv
PSK p. 3. Karaki BSzKRT 25 r>. 4. 
(ívurkovics WMTK *>e p, 5. Sipos MPSE 
17 n. fi. (iere PSE és WMTK 12
p 8. Jónü« MPSE 11. í). Sipos és Gar-a/ 
MPS1-; 11 r>, 11. Németh WMTK és Fnl'U? 
M PSE 8 p. 13. Ülés , FTC;, és 
W.VÍ'rk 7 p. 15. S/eki!jes WMTK,
ViLKK és Eiszkay fi p.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda ée saombat kWfl'tei-é- 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VILI., Bökk Szilárd-utea 4. 
— Telefon 132-499 és 133—977. Ij&v él
eim: Budapest 72, Poetafiók 42.

Fösaerke&ztő: Or. Vadas Gyula. — Fe 
lelős szerkesztő: Hoppé Eászió. — Fele 
lós kiadó: Knlteár István.

Előfizetési díj: Belföldre t&y bora F 
2.30, negyedévre 6-—» külföldre 9. 
(Amerikába 19.—).

Nypmilott * Slidiiun Rt,. VSrf»r*As d
Isieló*: Gyótjr Á llM i  lc«#C«á*.

A z ö r e g  Já lic s  m eg -  
c sú fo lta  a  f ia t a lo k a t
az FTC tegnapi, 150 km-es 
tízosztályfutamos ország
úi/ versenyén

Több, mint egyhónapos kényszer
pihenő után bonyolította le tegnap 
az FTC X0 osztályfutamos országos 
országúti versenyét a székesfehér
vári szabványszakaszon. A  nagy 
meleg és a versenyzők készületlen- 
sége megakadályozta, hogy ez a 
mérkőzés sportszempontból kima
gaslót hozzon. Az elért időeredmé
nyek annyira gyatrák voltak, hogy 
a rendezőség néhány díjat ki sem 
adott. A  torna egyetlen figyelemre
méltó eseménye az öreg Jálics ré
titek szereplése, aki 90 km-re 
2:39:50-es teljesítményével alaposan 
megcsúfolta a fiatalokat. Ez a 
több, mint harmincnégyéves Tour 
de Hongrie-versenyző remek erőn
létben sorra ütötte ki a fiatalokat 
a nyeregből. A fiatalok mezőnye 
jogtalanul elbizakodott!

Részletes eredmények:
I _ I U . osztálynak 15# km-es versenye:

1. Bíró MPSE 5:1,5.;;!), 2. Kárász PsL,
3 St-einer Tipográfia. 4. Ermter MU 
minő rajta, 5 -20. holtTcrsenyben-- 
Droba MVSC. Rácz WMTK lovas alatt), 
Vízügye] KSzKK. Lakatos Törekvés, rá
kéit* VilKK, Banevák WMTK, S-ipos T i
pográfia. Szabó MPSE. Dryass Tirekvee 
Eeker WMTK. Pataki \ n k k , Gora U 
pográfia. Turek MPSE. Cs^plar DK K ■ 
Király WMTK és Varga VR K » * '» •  
21. Tcnezel MPSE.

TV. osztály 158 km: 1. Drrwher VjlKiy 
5:97.07. 2. Lailányi II MKSz. ?. n-
I MKSz. 4. Őszwalti KSzKK. a. Keleken 
féld MPSE, 6. Dudás FTC, '• ‘ÁJ.
BSzKRT, 8. Ebergenyí WMTK, 9, szatm
BSzKRT.

V. osztály 98 km. T. intem? 1-
MOAE 2:46.35, 2. lijvari ? E5 c ,irR T  f* 
Darázs WMTK. 4. Kropf B */K 1.1. »•
Philipow DKK. 6. Káli FTG. Mamut 
RKSC. fi. Barnás Törekvés ■ ' ™ -
1. Xojedli RKSC 3:84.91. 2. Kue*ern FI (..
3, Mészáros KSzKK. 4 M'lGnger MPSE. 
5, Czeisler WMTK, 6-21. holtverseny- 
>mn.

Idősek »  km-es versenye: 1. .Tálin*
PSE 2:39.50. 2. Kiss Törekvés rajta, 3 
Horváth Törekvés 2:46.44.

Hiúságiak 9* km; 1. látfalugy ilfST* 
2:57.15. 2. Philipow H  DKK, 3. T.dnns 
Sólyom KE. 4. Vida FlO . 5, Bare 
WMTK, 6—28. hol tveraeny ben.

Vaskerekes A) osztály 4# km: 1. Hn 
szár VilKK 1:18.49. 2. Rrillik Testven 
re- 3. B»1ó VilKK, B) osztály 4# km 
1 Kienovszkv VilKK (óvás) 1:17.10. 2
k i l t o d  KSzKK. 3. Sehmolnik MPSE
4. Kiret-hater WMTK. C) osrtaly »  km: 
1. Tbiri Törekvés 1:13.12!, 2. Ki«y WMTK. 
3 Bak KSzKK. 4. I/bzkay KSzKK, a, 
Tutnoki FTC, ’i'ori ideje remek..

KSZHzABDA

BARÁTSÁGOS N ő i MRfiKŐZÉSJE*

Magyar Posztó IT.—Koszorú Kispest 
4:0 (2:0). Tárns-n. Vezette: Takács. Az 
M. Posztó győzelme egy pillanatra sem 
volt kétes az újonc Kispesti Koszorú “1- 
len bár a kispesti hölgyek játéka vára
kozáson felüli volt. Góldobó: Havasi
(2) Aradi és Béres. Kitűnt: Fiala. és 
Havasi, illetve Szilágyi és Gécxy II.

Magyar P osdo—1)SK 9:2 (h:0). Tárrui- 
utca. Vezette: Takács. A tartalékosán ki
álló bajnokcsapat biztosan hengerelte le 
a nagy lelkesedéssel játszó ifjonc DSE-t., 
A nagy gólkülönbség ellenére is élveze
tes volt a mérkőzés. A kőbányai lányok 
remekül bírták a hőséget s csak a pom
pásan játszó Kiss Magda miatt kellett 
elszenvedniük a sok gólt. Góldobó: Kiss 
M (6) és Váradiné (3), illetve Braun 
(2). Kitűnt: Kiás M. (a mezőny leg- 
jobja), Nagy és Szilágyi, HE Braun (a 
DSE legjobbja), Keczierszky. Pólya és 
Rubai.

Szent Istvánkor a Magyar I’ uswtó két
csapattal Esztergomban bemutatót játszik 
az Esztergomi MOVE-val. Mindkét mér
kőzést Takács fog ja  vezetni.

Már esak kedd estig lehet jelentkezni 
a kézilabda játékvezető-tanfolyamra. Je
lentkezőket szívesen lát a Szövetség 7 és 
8 óra között.

A RÁDIÓ MŰSORA:

Hétfő, a u g ti is /.tus Yt,
Budapest I (549.5 m ): 6.40: kbreszt5.

Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10- 
Hírek. — 10.20: Felolvasás. — 10.45: Elő
adás. — 11.10: V í zj e 1 xős zol g ál at. —
Harangsző. Himnusz. Időjárásjelentés. * 
12.10: Kőry Erzsébet hegedül, zongora- 
kísérettel. — 12:40: Hírek. — 12.55: Fü
zesi Emília énekel, zongorakísérettel. —■ 
13.20: Időjelzés. — 13.30: Farkas Sándor 
cigányzenekara. — 14.30: Hírek. — 14.45-: 
Műsorismertetés. — 15: Arfolyamhíiek.
- -  16.15: Diákfélóla. — 16.45: Hírek. — 
17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 
17.15: A 15. honvéd gyalogezred ■ zene
kara. Vezényel Seregi Artúr. — Közben 
17.40: „Légitámadás és légvédelem a
nyugati háborúban."   Ifi.20: Felolva
sás, —  IS.50: Holéczy Ákos énekegyöt-
tfise. — X9.15: Hírek magyar és román
nyelven_19.25: ..Vásárhelyi sétatérén .
Pataky József előadása. Közreműködik 
Pertis Pali cigányzenekara. — 2n,10: Az 
operaház zenekara. Vezényel Dohnányí
Ernő. ...  21.44): Hirek, idojárasjelentes,
hírek szlovák és ruszin nyelven. — 22.10. 
Heinemann Sándor jazz-zenekara játszik. 
_  23: Hírek német, olasz, angol, franci* 
és eszperantó nyelven. 23.25: Sárközt 
Gyula cigányzenekara muzsikál. — 00.0a:. 
Hírek.

Hada pert II (834.5 m): 18.50: ...lísy
krónikás erdélyi szabómester.”  — 19.35: 
Tánclemezek. — 20: Hírek magyar, szlo
vák és ruszin nyelven. -— 20.25: A Rádió 
Szalonzenekara. — 21.10: Felolvasás. —
21.40: IdöjárSsjelentés.

Kassa (259.1 mp: 11.05: Pisztránghalá' 
azat és horgászát Kárpátalján. — ll.UfcS 
Szórakoztató lemezek., — 11.40: Híreit, d* 
15.25: Lenkey Kornélia magyar nótákat 
énekel. Danyi PaH és cigányzenekari 
muzsikai.


