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Az HB állása
1. SalBTC
2. Szolnok
3. Újpest
4. BSzKRT
5. Szeged

. 6. WMFC  
7-8. Ferencváros 
7-8. Gamma 

9. DiMAVAG
10. Haladás
11. Eleketromos
12. Tokod
13. Kispest
14. Törekvés

1 i  _  —  2:0 2
1 1 ---- 1:0 2
1 1 ------ 4:1 2
1 i ---- 3:1 2
1 i ---- 3:2 2
1 i  _  _  4:3 2
1 —  1 —  2:2 1
1 —  1 —  2:2 1
1 —  —  1 3:4 —
1 —  —  1 2 :3  —
1 ------------1 1:3 —
1 —  —  1 1:4 —
1 ---------i  o :l —
1 -------- 1 0:2 —

Hatalmas meglepetésekkel indult az NB őszi idénye
Pontot vesztett a  Ferencváros, kikapott a Törekvés,

a  K is p e s t és az Elektromos
A z  Ú j p e s t  é s  a  W M F C  n é g y  g ó l t  r á g o t t  i d e g e n b e n ,

a  S z e g e d  i s  g y ő z e l e m
y i^ a j iu >iivv>niVV>niv v iA ririiv v y v inn<viriiy iri^*ir*ri*i* ‘V i*> * *

a H ét Tizenegye
■ ....

Az első bajnoki forduló szállította 
a meglepetéseket és a meglepetéseik
nek megfelelöleg feltűnő sok jó 
újonoformát. A z első hét válogatott 
csapatában tehát igen sok új nevet 
találunk. így is helyes: friss vért az 
erekbe!

A  hét tizenegye:
Horváth
Szolnok

Futó
Újpest

Balogh II.
Újpest

Kiss Tóth Barta
SalBTC Gamma DiMAVAG

Kovács I. Laczkó
BSzKRT SalBTC

Vársuli Jenőfi Gyetvai
Gamma SalBTC Ferencv.

A  tartalékcsapat: Solymosi BSzKRT 
—■ Buda SalBTC, Korányi WMFC -— 
vitéz Bohus DiMAVAG, Mészáros 
(Tokod), Fazekas (Szolnok) .—  
Szántó (Szolnok), Nagy (Tokod), 
Bene BSzKRT, Tihanyi II. WMFC, 
Magyar DiMAVAG.

Dicséretet érdemel: Kiss (Törek
vés), Géczy SalBTC, Szoyka dr 
(Ferencváros), Kecskés (Tokod), 
Miklósi BSzKRT, Kiss (Haladás), 
Raffaí (Szeged), Tímár SalBTC, 
Felföldi DiMAVAG, Szűcs (Törek
vés), Szabó II. (Kispest), Takács 
XV. SalBTC, Szalay BSzKRT, Lá
zár (Ferencváros), Tagányi (Törek
vés), Mátrai SalBTC, Balogh I. 
(Újpest), Kincses (Kispest), Balázs 
SalBTC, Huszár (Elektromos), Zsen- 
gellér (Újpest), Finta (Ferencváros).

C sak J á k ic s  szenvedett 
vereséget az e sé lye 
sek  kö zü l a  Csepelen 
m egtartott ö kö lv ívó  
vá logátó-verseny 
során

Szombaton este fél kilenckor lé
pett szőri tóba Csepelen a WMTK- 
pályán —  szabadtéren —■ a válogató-

ES0 BALL0N- 
RAGLÁN-

L 0 DEN és V IH A RKA BÁ T
MÁRTON és SZÁSZ

Bálvány-utca 3. Címre ügyelni.

verseny első párja, a pehelysúlyú 
Csapogya MPSC és Tarapcsik FTC. 
A  jól harcoló T arapcsik  valamivel 
kevesebbet ütött és azért kapott ki. 
A  további párok: Légsúly: Podány
BVSC győz Kiss W M TK  ellen. Irtó
zatos harc, melynek mindhárom me
netét a közönség állva tombolja vé
gig. Podány már régen harcolt ilyen 
jól, de Kiss is kitűnő volt! HWmat- 
súly: Zseni (Lapterj.) győz Artner 
BVSC ellen. A  döntetlen igazságo
sabb lett volna! Középsúly: Farkas
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BVSC győz Jákics BSzKRT ellen. 
Keményen ütött mind a kettő, Far
kas többet és főleg pontosabbakat. 
Meglepetés Jákics veresége. Pehely
súly: Váczí WMTK megérdemelten 
veri ICernyát FTC. Könnyűsúly: 
Torma II BTtK győz Vojnovioh BVSC 
ellen.. Tormának még mindig az a 
bünie, hogy az állát szabadon hagy
ja. Váltósúly: Csontos FTC győz Ko 
rányi MAFC ellen. Korányi csak a 
3. menetben mutatta azt, amit vár
tak tőle. Csontos pontelönyét behozni 
már nem tudta. Bene BVSC győz 
Barát WMTK ellen- Barát állandóan 
hátrált Bene elől, aki viszont elfelej
tett jobbal ütni!

A  mérkőzéseik előtt Kovács WMTK  
és Krepsz BVSC kölyökmérközést 
vívott. Győzött Kovács.

--------------“< ♦ > —

K é t  m a g ya r
lenisxexö

játssza Magyarország 1940. évi fér
fiegyes bajnokság döntőjét. Ez niég 
nem igen fordult elő a magyar nem
zetközi bajnokság történetében. Az  
idei mezőnyben is szerepelt néhány 
nagyság, Románom> az olasz rang- 
első és Mitics, a jugoszlávok ezidó- 
szerint legjobb játékosa. A váloga
tott csapat vereségei után örvendő 
tes a két magyar játékos döntőbe ju
tása. Asbóth és Gábori is modern, 
szemre is szép teniszt játszik. A te
nisz hívei hétfőn délután ragyogó 
mérkőzésben gyönyörködhetnek és 
reméljük, hogy ez a magyar döntő 
új korszak kezdetét jelenti a tenisz- 
sportban.

Magyar Pamut— WoSC 7:0 (3:0). 
Pamutipar-pálya. Vezette:' Rauch- 
maul. Máris kitűnő formában van a 
Pamut. Góllövö: Krozsán (3), Kálix 
(2), Garamvölgyi és Kurics.

Futball  ̂atlétikai
el s z e r e l é s e k

Schmidt-Szigeti-Szél
szaküzleiéitett, V., Sxenaélynttk-u. 16. 
Árjegyzék. Telelőn: 11-14-8S

Megkezdődött az új Nemzeti Baj
nokság. Volt ünnepség, volt hét mér
kőzés, volt nagy érdeklődés (a rend
kívüli viszonyok ellenére is) és vol
tak bőven meglepő eredmények.

Délelőtt —  áz Ereklyéé Ország
zászló előtti tisztelgéssel kezdődött. 
Felvonultak a labdarúgás vezetői, a 
játékvezetők, az egyletek képviselői, 
a játékosok, az ifjúsági tábor tagjai 
(mezben). A  zászlóörséget is az ifik 
adták.

Délután —  meglepetések sorozata 
következett. A  bajnok, a Ferencvá
ros pontot hagyott Budán: Sőt, örül
hetett a megmentett pontjának. A  
Szent István-Kupa döntőjének há
rom résztvevője kikapott. Az újon
cok közül három győzött! A  Szent 
István-Kupa győztese, a Törekvés 
símán kikapott az újonc SalBTC-töl. 
A  salgótarjániak állnak az élen az 
I. forduló után, a Törekvés a sereg
hajtó!...

A  Törekvés sokat kiadott magá
ból az esti mérkőzéseken. Az angol 
rendszer becsületét ezúttal a Gam
mán kívül a Móré vezérelte Szolnok 
mentette meg: Kispestről értékes két 
pontot hozott el.

Az Újpest is csak Zsengellérnek 
köszönheti, hogy két pontot hozott el 
Tokodról, a fiókcsapattól.

Szóval —  ez a bajnoki év is jól 
kezdődött.

Körmöczy Zsuzsi nyerteMagyarország heigytenisz- bainokságát
M a: Asbóth -  Gábori férfiegyes döntő

Vasárnap délután végre napsüté
ses idő kedvezett a magyar nemzet
közi teniszbajnokságnak. A  kis szél 
alig zavarta a játékot. A közönség 
nagy számban kereste fel a ver
senyt. Közel 1500 néző előtt kezdő
dött el a női egyes döntő.

Körmöczy Zsuzsi simán két szet-

gyorsan nyer három gémet.
Magyar pályán ritkán látott rop- 

te-csaták tarkították a mérkőzést. 
Asbóth puha, de erősen keresztbe 
ütött visszaütése, villámgyors te
nyerese és kitűnő reflexe élményt 
jelentett a közönségnek. Gábori 
szintén jó játékot nyújtott, minden

ben legyőzte Somogyit és tizenhato
dik születésnapja alkalmával először 
nyerte meg Magyarország hölgybaj
nokságát. Somogyi úgylátszik leszá
molt azzal, hogy nyerhet és nem 
küzdött teljes eröbedobással. Dél
előtt a két nöipáros elődöntőt ját-

adogatását megnyerte. Asbóth egy, 
Romanoni három, Mitics négy ado
gatását vesztetté el. Az olasz-jugo
szláv párban Mitics mély röpte
labdái gyönyörűek voltak. Romanoni 
a harmadik szetben feladta a küz
delmet.

HETI MŰSOR 
Vasárnap:

Ferencváros— Elektromos, üllői- 
út, 4.

Újpest— Kispest, Megyeri-űt, 4.
WMFC— Törekvés, Csepel, 4.
BSzKRT— DiMAVAG, Sport-u., 4.
Szolnok— Szeged, Szolnok, 4.
Haladás— Gamma, Szombathely, 4.
SalBTC— Tokod, Salgótarján. 4.
NB II.: SVSE— Pénzügy, MTK—

Postás, Pécs— BLK, Vasas— SzFC, 
KEAC— Zugló, SzVSE— SFAC, D. 
Magyarság— Egyetértés, MÁVAG—  
Lampart, Pereces— Kassai AC, BVSC 
— MOVE T. Előre, MVSC— Máté
szalka, Kassai SC— DVSC, Ganz—  
Rusj, Ózd— SSE.

Az NB III-ban rajt!

Mai számunk
az 5.077/1940. M. E. számó miniszter
elnökségi rendelet alapján kivételesen 
8  o ld a lo n  jelenhetik meg.
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EREMMÉRKŐZÉS
Budátétény— BMTE 3:3 (3-'3J- Bu- 

datétény. Vezette: Mátéfi. Jó mér
kőzés, igazságos eredmény. Góllövö: 
Wittmann (2) és Vásztl, jl-1. Zaka
riás I, Zakariás H  és Mayer 
(ll-esből).

Áversenyzői ütője: FAIRPLAY 
Dörner Sport-mKapható 

kizárólag:
Xrisrtina-körut 73. 

Tél.- 15-66-22.

szották le.- A  Körmöczy— Jusists és 
a Flórián— Tonolli kettős került a 
döntőbe. A  vasárnapi nap eredmé
nyei:

Női páros elődöntő: Körmöczy, Ju- 
gits— B'otondné, Vargámé 6:3, 6:3, 
Flórián (jugoszláv), Tonolli (olasz) 
— Somogyi, Szilvássy 6:2, 6:4.

Női egyes döntő: Körmöczy BBTE 
■—Somogyi BEAG 6:2, 6:2. Körmö
czy kezd és rövidesen megnyeri ado
gatását. Somogyi hosszú gémben 
egyenlít. 2:2 után azonban Kör-

Tó*h László dr szövetségi kapi
tány: Gábori formajavulása úgy lát
szik tovább tart. Asfcóthon nem lát
szik meg a betegsége. A magyar pár 
sima győzelme f óokának tartom, 
hogy nemcsak mélységben, hanem 
szélességben is kihasználták a pá
lyát.

Ifjúsági döntő: Katona UTE— Fe
hér UTE 7:5, 6:1. Fehér az első
szetben 5:3-ra vezetett.

Vegyespáros elődöntő: Asbóth,
Körmöczy— Szigeti, Bárd 6:2, 13:11.

STRAUB SPORT. LEGJOBB
möczy egyre jobban üt, Somogyi
nem is igen fut a labdákra és Kör
möczy egymásután négy gémei
csinál.

A második szét hasonló az első
höz. 2:0 után lesz 2:1, majd 4:1 után 
4:2 és a két utolsó gémet Körmöczy 
gyorsan megnyeri.

A  mérkőzés végén a közönség lel
kesen ünnepli Zsuzsit és több virág
csokrot nyújtanak át neki.

Férfipáros elődöntő: Asbóth, Gá
bori— Romanoni (olasz), Mitics (ju
goszláv) 6:2, 8:6, 6:1. Asbóth kezd, 
3:2-ig mindegyik játékos nyeri az 
adogatását. A  magyar pár elnyeri 
Mitics adogatását és könnyen nye
rik az első szetet. A  második szet
ben a magyar pár 5:3-ra vezet, itt 
könnyelmüsködni kezdenek, Asbóth 
ütés után hozzáér a hálóhoz és Mi- 
ticsék egyenlítenek. 7 :6  után Mitics 
ismét elveszti adogatását és ezzel a 
második szetet is elvesztik a külföl
diek. A harmadik szetben a Mitics—  
Romanoni kettős összeroppan. 3:0 
után ugyan 3:l-re  javítanak, de a 
magyar pár-, remekül játszik és

Asbóthék simán nyerik az első sze
tet. A  második szetben Szigetiek 
2:0-ra vezetnek, de Asbóth erősít 
s az Asbóth— Körmöczy kettős 
5:3-ra elhúz. Szigeti most nagyon 
dolgozik, 5:5, majd Bárd kitűnő já
tékával 6:5 lesz az állás, de most 
Szigeti bizonytalan s elvesz a szet- 
nyerési lehetőség. 7:6 és ll:10-re is 
vezet az UTE-pár, de Asbóth a 
döntő pillanatokban mindig tud újí
tani s a BBTE-kettös megérdemel
ten nyeri a mérkőzést.

A  férfi- és női páros döntőket 
kedden délután játszatja le a ren
dezőség.

Ö P O R T É R M E T  ^ J E L V É N Y T  készít |

M O R Z S Á N Y I J .
IV., Váczi-u. 36. Telefon: 182-217

Hétfői játékrend:
3 óra: Asbóth— Gábori, férfiegyes 

döntő. ,— 4.45: Mitics, Flórián—
Asbóth, Körmöczy vegyespáros 
döntő.



s Hétfő, 1940 áru gusztus 26.S?»ftT
B iztosan győzött a Salgótarján

SalBTC—Törekvés 2̂ 0 (1:0)
R e m e k ü l h a rc o lta k  a z  ú jo n c  s a lg ó ta rjá n ia k
G ó líö v ő  : L a c z k ó , «fenöfi
MÁVAG-pálya, 2000 néző. Vezette: Szőke II.

hárítja a Stécé-védelem. A  vidékiek 
is meleg helyzetet dolgoznak ki a 38. 
percben. Baranyai lövése lábba akad. 
Bizonytalankodik a Törekvés-véde
lem. A  Töri csatársorában Pusztai 
és Zörgő helyet cserél, de ez sem 
növeli a bágyadt támadó ötös ered
ményességét.

A  Törekvés hamarabb kint van a 
MAVAG-pályám, mint a SalBTC. 
Igaz, hogy közelebbről jött mint vi
déki ellenfele. Rojá,k érkezik utol 
sónak, ö az ereklyés ország-zászló 
előtti tisztelgésen képviselte a Tö-

/fa (t őaiUj-Hf

k o r s z e r ű
felépítés, óriási iefjesfUaéni, 
lepBaqyshb blzloiisár. 
eiábeió kSfsó jeücr?'

készfifékri..

Standard
rádió » rádiók rááiéfa.

Bemutatja; Részlet, csere

MARNITZ
V ili., Józs@f-k@ruft 3 7 -3 9
Készpénz, részletfizetés, csere ellenében 

kapható
1féaria'íáfsQ
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H P Sternberg

hamszergyár, Rákóczi-útBO
rekvéat. Iványi Mihállyal, Tasn Ady 
Józseffel és játékostársával, Csá
szárral.

A  Törekvés bizakodik „esti” for
májában. Bár —  még nincs kápró' 
bálva a forma nappal.

A  „stécé” meze fehér ing, fekete 
nadrág. A  Törekvésé tiszta kék.

A  közönség üdvözlése és a nem 
zeti ima elmondása után a Törek
vés választ —  széllel és nappal hát
ban.

Törekvés: Kiss —  Lörinczy, Bán- 
kuti —  Szües, Róják, Tagányi 
Pusztai, Zörgő, Palatínus, Déri,

• Dóri.
SalBTC: Géczy —  Budai, Tímár 

—  Kiss, Takács IV, Mátrai —  Ba
lázs, Csuberda, Jenöfi, Laczkó, Ba
ranyai.

A  „stécé” kezd és hevesen roha
moz már az első percekben. Balázs 
lapos lövése nehéz munkát ad Kiss- 
netk. A  Törekvés —  az élénk széltől 
segítve —  fölénybe kerül és a 1- 
percben szögletet ér el. Déri lövései 
kerülgetik a kaput, sőt, a 8 . perc
ben a kapulécen csúszik ki az egyik 
bombája. A  SalBTC ritka támadá
sai veszélyesebbek. Balázs szélsebes 
lefutás után tisztára játssza. Bara
nyait, a,z új balszélsö bombája Kiss 
ökléröi gyertyába pattan. Könnyen 
gól lehetett volna.

Bánkuti kézzel fog el egy kiadást, 
megkapja az új rend szerint, a sú
lyos következményekkel járó figyel
meztetést. Változatosabb a játék. 
A 18, percben Zörgőt teljesen tisz
tára játszók, még a csele is sikerül, 
de ordító gólhelyzetben rosszul ta
lálja el a labdát a szeleburdi csatár. 
A  21. percben viszont jön a SalBTC. 
Balázs vezeti a támadást, Jenöfi jói 
folytatja, tálal a hátulról érkező 
Laczkó elé, aki egyből bombáz a 
kapu baííeléfce. Nem volt helyezett a 
lövés, de erős volt. l.-0-ra vezet a 
Salgótarjáni szói, nap és —  a Szent 
István-Kupa győztese ellen.

A SalBTC jól kezdte szereplését 
az NB 1 .-ben.

A  „Töri" most fokozza az iramot. 
A  játékvezető viszont két Tori-szög
letet, is elnéz. Takács IV. csúnyán 
felvágja Dérit. Pompásan küzd a 
salgótarjáni védelem, de lanyhán is 
játszik a Tori-csatársor, A  35. perc
ben a harmadik Törekvés-szögletet

SZÜNETBEN ,
a SalBTC ölötzőjében, igen helyesen 
a vezetők nem engednek a mérkő
zésről beszélni, áj. Törekvés öltözője 
ben valamennyi játékos.- a magas 
börszegekre panaszkodik.

Szünet után
változatosan folydogál a játék. 
Törekvés többet támad szél ellen is, 
de rengeteg a hiba a támadásokban. 
Zörgő kap figyelmeztetést veszélyes 
játékért. Az első izgalmat a 8 . perc 
hozza. Palatínus és Géczy harcol 
egy magas labdáért. Géczy győz, de 
nehezen. Laczkó bombája kerülgeti 
a Tori-kaput. A ÍZ. percben jön a 
■második Stécé-gól. Mátrai a félpálya 
közeléből szabadrúgást ível a Tari- 
kapura, Kissel Laczkó ugrik a ma
gas labdáért, Kiss csak röviden tud 
menteni, a labda a kapu közepe elé 
esik, Jenöfi mögé, de ö hanyat- 
vetődve húzza az ugró labdát maga 
mögé, az üres Tori-kapuba.

2 :0.
Most’ támad a Törekvés, a lendü

letes Zörgőt Tímár kézzel húzza 
vissza. A  figyelmeztetést feszes vi
gyázzállásban hallgatja Tímár, mint 
mindenki, akihez a játékvezetőnek 
szava van. A  22. percben Géczy pom
pásan húzza le a Töri szögletét. A 
Törekvés olyan kényelmesen játszik, 
mintha ő vezetne Z:0-ra. A  játék
vezető nemi veszi észre, hogy Lö- 
rinczy szabályos nyáklervest ad Ba
ranyainak. Nincs iram. Palatínus 
labdái vaktában szállnak. A  Stécé 
jobban játszik. A  31. percben Róják 
kezet emel Baranyaira. A  játékve
zető kiállítja Rojákot és 11-est ítél 
a Törekvés ellen. Laczkó gyengén 
helyezett lövését azonban Kiss pom
pás vetődéssel kivédi!

Á  ; cüraŰfSt: ellen %£ SSSÍcé
egyik támadást a 'másik után vezeti. 
A 34. percben szögletet ér el. A  38. 
percben Jenöfi lövésébe Tagányi 
belevetödik, kifordul a bokája. Úgy 
kell kivinni. A  Stécé most könnyen 
újabb gólhoz juthatna, de nem na
gyon igyekszik.

Szögletarány: 4:3 (3:0) a Törek
vés javára.

NYILATKOZATOK:
S’AŐke II játékvezető: Róják hátra sar

kalt az őt taszító Baranyai .síposonÍjába. 
Már ‘szabadrúgást akartam ítélni Bara
nyai miatt, de az önbíráskodó Rojákot 
keltett végül is büntetnem.

Toinecskó, SalBTC edzője: Az igazi 
Stéeét osak ezután fogja megismerni a 
budapesti közönség. A  csapat még idény
eiéi i formában van.

Tasnády, a Törekvés Intézője: Szeren
csétlen mérkőzés. A csapat egy kicsit el 
is volt bizakodva.

Szeder edző: Rettenetes a pálya.

BÍRÁLAT
Nagy esélyes volt a Törekvés, a 

Szent István-Kupa fölényes győz
tese az NB-ujonc salgótarjániak 
ellenében és a kék csapat úgy is 
ment a küzdelembe, mint aki ezt jól 
tudja. Hamar kiderült azonban, 
hogy a Stécé nem olyan csapat, 
amelyet „névvel" el lehet intézni. 
Komoly tudású, harcos csapatot 
nyert ugyanis az NB I a SalBTC- 
ben, amelynek minden részében jő- 
képességü játékosok sorakoznak. 
Megérdemelten ■ és teljesen reálisan 
győzte le ez a csapat a puha, rossz 
Törekvést, amelyre a Szent István- 
Kupa után rá sem lehetett ismerni. 
Igaz, hogy a MAVAG-pálya a Tö
rekvés részére inkább hátrányt je
lentett, mint előnyt, de a vereségre 
és a mutatott játékra ez nem ment
ség.

A  Törekvésben Kiss sok kellemet
len labdát hárított. A  gólnál adós 
maradt a bravúrral, a il-esnél vi
szont javított. A  három hátvédet 
meglepte egy kissé a salgótarjáni 
csatárok lendülete. Még Rojaknak 
sem volt mindig orvossága a moz
gékony és nagytudású Jenöfi ellen. 
Lörinczy és Bánkuti is többször el
engedte a salgótarjáni szélsőiket. 

Szűcs és Tagányi sok használható 
labdát adott előre. E téren nem is 
volt táj. A  csatároknak azonban 
gyengén ment. Csak Dán harcolt 
kezdettől fogva -úgy, ahogy kell, de 
ő is gyakran visszaesett régi cselező 
hibájába. A jobbszárnyban feltűnő ke
vés volt a lendület. Palatínus harcolt, 
de öt is meglepte a salgótarjániak 
niagy gyorsasága. Dóry keveset volt 
játékban.

A  SalBTC játékosai egymást múl
ták felül küzdőszellemben, harcos 
akaratban. Géczy keze biztos volt a 
kellemetlen helyzetekben, a két hát
véd egy kissé keményen, de dere
kasan harcolt. A  szélsöfedezetek 
meglepő nyugodtan adogatták a láb 
dát, s jól „végezték. ola sz rendszerű 
védekező feladatukat is. Takács IV 
támadó középfedezet. Ezt a szerep
kört egészen jól ellátta. A  csatár
sorban egészen elsőrangú erő Ba
lázs és Jenöfi, de Baranyai is te
hetséges, Laczkó pedig félelmetes 
lövő. Csuberda nem sokat mutatott.

P á S f á s a t  11.
az Első  O rszágos Tippelő B ajnokságra

Beérkezési határidő: VIII. 31. 13 óra

Újpest—Kispest . ....... ............

Ferencváros—Elektromos

SalBTC—Tokod -------------

WMFC—Törekvés

Szolnok—Szeged ....... .

BSzKRT—DiMÁVAG

Haladás—Gamma ....... ...

Hódrrtezőv. TVE—M ezőtúr............ :___
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Pereces—Kassai A.C .......................

Miskolci VSC—Mátészalka

WMTK—Orosházi TK ... . . . .

Név: ........................ ...............................

Lakhely: ..................... ...........................

U tea: .........................................................
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nek. Minden szelvényhez ép és for
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Amilyen váratlan, annyira 
igazságos eredmény '

BSzKRT—Elektromos 3:1 (1:1)
A z Elektrom os csatársora teljesen csődöt 
mondott
G ó líö vő : Bene , H uszár, Szabó I I I . ,  Bene 
Latorcza-utca. 1000 néző. Vezette: Nemeskérl

A  fényszórók sugárkévéihez szo
kott szem alig ismeri meg a szikrázó 
napsütésben csillogó latorcautcai 
zöld gyepet. A  hideg északnyugati 
szél a napsütés ellenére is barátság
talanná teszi a nézőteret. Mind a 
két csapat negyedórával a kezdés 
előtt kivonult a Dunapartra s a já
tékosok ott végezték el a bemelegítő 
gyakorlatokat.

Az Elektromos teljes, a BSzKRT- 
ból Balogh és Túli szolgálati beosz
tása miatt hiányzik.

Elektromos: Boldizsár —  Pákozdi, 
Onódy —  Pázmándy, Marosi, Ka- 
pocsi -— Huszár, Kállai, Szendrödi, 
Fekecs III, Pálinkás.

BSzKRT: Solymosi —  Miklósi,
Mosonyi —  Kovács II, Szalay, Kor
nél —  Mészáros, Kovács I, Bene, 
Riró„ Szabó III.

Pázmándy és Mosonyi a kapitány. 
A BSzKRT választja az északi ka
put. A  szél inkább oldalozó) kissé 
mégis a BSzKRT-ot támogatja. A 
BSzKRT sárga ingben és kék nad
rágban, az Elektromos bordó ingben 
és sárga nadrágban játszik.

Az első percekben az Elektromos 
támad és ezt mindenki természetes
nek is tartja. A z  5. percben nyelik 
az első helyzet, Szendrödi előtt, de 
ő kapus mellé helyezi a labdát. A

kapukirugásból Kovács I. kapja a 
labdát, aki nagyszerűen lyukra te
szi Benét, Pákozdi, Onódy elaludt, 
Bene befut a labdával a 16-os vonal 
mögé és onnan jobblábbal élesen a 
jobb felső sarokba löm a labdát. 
Boldizsár is elaludt. A  meglepetés: 
az 5. percben

vezet a BSzKRT l:0-ra.
Az Elektromos továbbra is lagy

matagon játszik, a BSzKRT viszont 
bátran és Így kiegyenlített a játék. 
Sőt a BSzKRT támadásai még ve
szélyesebbek is, mert az Elektromos 
védői erősen „szögfogó” játékot mu
tatnak. A  BSzKRT védői viszont 
gondosan lefedezik az Elektromos 
csatárait. A  12. percben az Elektro
mos szögletet ér el. A  20. percben 
a BSzKRT viszonozza . A  22. perc
ben látjuk az első komoly lövést az 
Elektromostól. Fekecs n i. balsa
rokra tartó labdáját Solymosi bra
vúrosan tolja ki szögletre. Most sza
porodnak az Elektromos támadásai. 
A 29. percben egyenlít az Elektro
mos: A  középen fut a támadás, 
Szendrödi elveszti a labdát , Mosonyi 
felszabadító rúgása azonban rövid, 
Huszárhoz kerül a labda, Huszár 
gyilkos erejű bombát ereszt meg a 
16-osról a balsarokra, Solymosi ve
tődve csak ki tudja ütni a labdát,

PAZAR VfllASZTEK
ÓRAGYÁR
K ossuth  L a jo s -u tc a  5 .
Nemzeti Kaszinó palotájában

svájci karórában, disz- és 
ébresztőórában, harang
iig labásórában stopper- 
ó rá b a n  és szinkron-

ÓRÁKBAN.
Szavatolt la minőség, belvárosi, nívós, egyén 
k iszolgálás á r u h á z i  á r a k  m e lle t t

amelyet a befutó Huszár öt lépésről 
a földönfekvö kapus fölött könnyen 
■a gólba fejel. Már a 1 lövés is gólt 
érdemelt

1 :1.
Az Elektromos erősít, Kállai bom

báját már a balsarokban látja min
denki, de Solymosi remek vetődéssel 
szögletre tolja a labdát. A  szöglet 
bői. lövés megy a balsarokba, ahon 
nan Mosonyi fejeli ki a labdát. Még 
egy szögletet ér el az Elektromos és 
vége is a félidőnek.

Az Elektromos öltözőjében Tóth 
edző a védőket rossz helyezkedésük 
miatt, a csatárokat lendület nélküli 
játékuk miatt korholja. Huszár 
megszólal:

—  Széllel halban majd másképpen 
megy a játék, Pista bácsi!

Á  BSzKRT-nál több szívet kér 
Kutrucz fiaitól.

Hullámzó játékkal indul
a második félidő.

Néhány .beszállás” tarkítja a játé
kot, sűrűbben szól a játékvezető 
sípja. A  közönség hangosan elége
detlenkedik, a 10- percben a játék
vezető megállítja a játékot, három 
percig áll a játék, amíg figyelmezte
tik az állóhely egyik —  különösen 
hangos —  sarkát. A  13. percben 
Elektromos kapukirúgással indul a 
játék. Kornél fogja cl a labdát, 
előreadja Birőnak, aki pompás lab
dával teszi ki Szabó XÍI-at. a  szélső 
kapura tör, Boldizsár kifut, Szabó 
III elé dobja magát, de Szabód III 
labdája a kapus fölött a léc alatt 
vágódik a hálóba. Újra vezet a 
BSzKRT .

2 : 1.
Mindig izgatottabb lesz a hangulat 
a játéktéren és a nézőtéren egy
aránt.

A  20- percben Pákozdi lesz a bal- 
szélső, Pálinkás a jobbhátvéd az 
Elektromosban.

A  BSzKRT ritkább támadásai ve
szélyesek. A  ;jf>, percben Bene kitör, 
a tévesen lest vitató Elektromos-vé
delem leáll. A kifutó Boldizsár szög
letet ment. Szabó III jól csavarja be 
a szögletet, az Elektromos-védők 
felszabadítanak, Kornél azonban jól 
kiugratja Benét, az Elektromos vé-

B A Z S O

m é rté k  szerint is. 
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABÁT

Vili., Baroaa-ntca 66. 
Telelőn: 146 -400

dől elalszanak, Benő ballal a bal felső 
sarokba csavarja tíz méterről a lab
dát.

3:1!
Az Elektromos csatársora újabb erő
feszítéseiket tesz, de a BSzKRT vé
delme mindent ment.

Szögletarány 5:4 (4:1) az Elek
tromos javára.

NYILATKOZATOK:
Kutruez János, a HSzKliT cdifijn:

Csapolom, mai játékával igazolta, hogj 
az első osztályban van a helye.

Rakltoyszky Imre, a BSzKIíT intézője: 
A négy tártaiét ellenére biztosan győ
zött a csapatom.

Tóth István, ,iz Elektromos edr.fi.ie:
Azzal vesztettek el «  játékot, . hogy át
vettük az ellenfél játékmodorát.

Kovács Hezsö dr. az Elektromos iigy- 
vezetftje; ilyen „gyászos" cSapaító! nem 
vártam jobb eredményt.

BÍRÁLAT
Az Elektromos könnyű sétaga

loppnak gondolta ezt a mérkőzést. 
Ami ilyenkor történni szokott: az
clbizakodott csapat keservesen fizeti 
meg a tandíjat, Puha, léleknélküli
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A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld, kö

teles ide keresztet (csillagot) tenni:

játékot láttunk az Elketromos csa
patának nagyobbik részétől, a 
BSzKRT ezzel szemben frissen, fia
talosan és bátran ment a küzdelem
be. Nem esett hasra és —  győzött. 
Győzött pedig reálisan, mert a mu
tatott játék alapján a két csapat 
közt éppen az a két gólnyi különb
ség volt meg, amely a zöld gyepen 
is kijött. Az első félidő vége felé és 
különösen a szünet után már észbe
kapott az Elektromos csapata, a 
szokásos balszerencse azonban csa
tárainak sarkába szegődött már.

Az Elektromos még mindig olasz 
rendszert akart játszani, de ezt sem 
játszotta jól. Néha egy BSzKRT- 
csatáron három Elektromos-védő is 
csimpaszkodott. Másik két BSzKRT- 
csatár pedig teljesen tisztán állt a 
kapu előtt.

A  BSzKRT nagy igyekezettel 
játszotta az angol háromhátvédes já
tékot. Egy-két játékos ugyan a küz
delem hevében meg-meg feledkezett 
feladatától, ilyenkor azonban a sze
rencse is segítségére ment a kék
sárga csapatnak, mert az Elektro
mos csatárok a biztos helyzeteket is 
elrontották.

Tanulság: az NB-bcn nincs előre 
elintézett mérkőzés.

A  győztes csapatban Sólymost ko
moly kapustehetség. Miklósi, Moso
nyi megbízható hátvédpár. Szalay 
és Kornél tökéletesen feledtetni tud
ta Baloghot és Túlit. A  csatársor
ban Kovács I. nagytéchnikájú és 
okos építő. Bene kellemetlenül szem
füles és agresszív. A  két szélső 
gyors, Bíró még mindig nem csa
tár.

A  Elektromos védelmében Boldi
zsár és Onódy erősen „lámpalázas” 
játékot mutatott, Pákozdi is gyen
gébb volt a szokottnál, A fedezet
sor tagjai felváltva gyengélkedtek. 
A csatársor feltűnő erőtlenül ját
szott és minden ötlet nélkül építette 
akcióit. Egyénileg Huszár volt az, 
aki elfogadható játékot nyújtott.-«&>--
. Barátságos mérkőzéseit

WMTK—Magyar Posztó 11:3 (3:2). f.sc- 
}x.l. . Vezette*. Burger Sukk. Pompás 
csillár,iátokkal győzött a. W MTK. Góllö
vő: S/nfián (5), Ki.ss (2), Burányi, Fü
zesi, De ve cseri é*> Stark, illetve Riegler, 
Tóth és Simon.

D SE -K őb. E AC 8:3 (3:3). Tárna-utca. 
Vezette: Tálján. A KE AC a második 
félidőben teljesen öws/.oroppanl. Gólíövő: 
Ambrus (.1), Aranyowi, Brá/Jk, Szabó, 
Jé kel és Tató’* (öngól), ill. Li f ka (2) és 
Vargám. — KEAC ifJ.—l)SE if.i. 3:0 
(0:0). VoYyeilte: Tálján.

Elektromos II—NSC 3:3 (1:1). Latorca- 
utca. Vezette: Lezvál. Szép. nagy iramú 
játék. Az NSC 1 cl kos játékával győzel
met érdemelt volna. Gól-lövő: Barna*
Szloűezky és Fűzi, ill. Simon, Takács 6s 
Csák d r .,

FSC—LóSC 5:2 (4:1). Feli ér vári-ót. Ve
zette: Mogyorósi. Az FSO jobb erőnlété
vel győzött, Gólíövő; KI okol (3), Kádas 
és Ilábcl, ilí. Márcr és Klein.
_ BSzKRT I I -K T K  2:0 (1:0). Cipruwm. 
Vezette: Biczó. A mi nd végig többet, tá
madó BSzKRT megérdemel len győzött. 
Goi tevő: Forgáeb és Saury.

Vasas II—BLK II 5:3 (2:1). Béke útra. 
\ ozette: Maun. Góllövő: Sebőn (2),
K re esek (2) és Szarvak, Ukdve Bíafl^k, 
^agy és Dukony.

TSC—TLK 3:2 (2:2). Béke u. Vezette: 
Lukács. Gólíövő; Németh II (2) és Né
meth I, illetve Coritán (21.

J T—rCsS E 2:1 (t: 0). E rz»sébet-u. V öze t I o: 
Fibinger. Szép mérközéts, megérdemelt 
győzelem. Gólíövő: Kalmár (ll-ősből) és 
Szalay, illetve Faragó.

Testvériség—ETE i:í (1:0). Megyeri-út. 
Vezette; őrhelyi. Az I . félidőben a Test
vériség, szünet után az 1JTK támadott 
többet. Góllövő: Horváth, ilí. , Schubert.

KAC—IIFSC 5:1 (1:0). Kispest. Vezette: 
Czék. A kispestiek megérd emelten győz
tek. Góllövő: Ulieska I  (3), ül Sóska II  
és Nagy, illetve Karíovies.

Törekvés II—KSSE 8:2 (3:1). Kőbányai
ul. vezette: Tóth. Gólíövő: Varga (5), 
Sirály (2) .és Molnár, ill. Várhegyi és

is .  MOVE—Turul TE 3:2 (1:2). Csepel.
'  öze:te: Lozer. Szünet után a Gs. MOVE 
feljött és biztosán győzött, GóllÖvőí 
Varga TI, Mátrai é* Városi (1 Lesből*)* 
ikU Badios ós Kiss*
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A F erencváros örülhet a z  eg y
pontnak

Ferencváros—Gamma 
2s2  (2s0)
A G am m a a m ásodik félidőben  talált m agára  
G óllö v ő : H ada (öngól), F inta, Váradi, 
siovács
BEAC-pálya, 9000 néző. Vezette: Kékesi

A  pompás napsütéses időben való
sággal özönlenek a nézők a BEAC 
pályája falé Az elég ritkán közleke
dő *66-08' villamos kocsikon fürtök
ben lógnak az emberek. Az ifjúsági 
edzőtábor résztvevői testületileg vo
nulnak be a pályára.

Az Öltözőkből folyton jönnek ki
felé a Ferencváros és a Gamma já
tékosai, barátságosan üdvözlik egy
mást. Közben Fábián, az utánpót
lás-kapitány beszélget a két csapat 
vezetőivel a fiatal tehetségekről. A  
zöld-fehér szurkolók főleg Kalocsai! 
dr iránt érdeklődnek, a. Gamma hívei 
a kis Túrayt biztatják. Mindkét öl
tözőben annak örülnek, hogy az idő 
ilyen remek „formába jött” . A  csa
pátok változatlanok, nincs gond.

Odakint gépzenével szórakoztat
ják a türelmesen várakozókat (elö- 
mérközés a gyep kímélése miatt
nincs). . . . . . . .  .. _Kivonulás után üdvözlés, válasz
táskor a Fradié az előny. Az első 
félidőben a Gamma nappal szemben 
játszik, de az enyhe szél inkább a 
piros-fehéreket támogatja. Feláll
nak: , * .

Ferencváros: Csikós •—• Szoyka 
póga —  Sárosi XII, Polgár, Lá

zár __ KaJocsay dr, Kiss, Finta, Sá
rosi dr, Gyetvay.

Gamma: Háda —  Szebehelyi, Sze- 
beni —  Magda, Tóth, Borhy —  Vá
radi, Sütő, Turay II, Kovács Ke
meny. , ,  , „

Az első veszélyes tamadast a 
Gamma Vezeti. Kalocsay elveszti a 
labdát, Kemény kapja, ívelten adja 
a kapu elé, de Csikós szépen lehúzza. 
A  2. percben jön a Fradi: Finta és
Gyetvai remekül cserél helyet, Fin
ta bead, Gyetvai középen kitör, de 
ballal lövi, holott jobblábbal jobban 
rászórhatta volna. Háda így ki tudja 
ütni a labdát. A  4. percben Magda 
hibájából a Ferencváros szöglethez 
jut, amit a Gamma gyorsan kiegyen 
lít, mert Polgár rosszul ad haza. A  
játék elég élénk, változatos is, _ a 
szurkolósereg inkább a Fradit bíz

tatja. Mindkét csapat három hátvéd
del játszik. A Fradiban Polgár, a 
Gammában Tóth a középhátvéd.

A  8. percben Sárosi dr jól ugratja ki 
Fintát, ez előbb cselez, aztán lövése 
alig megy mellé. Utána. Polgár dati- 
csolja Turay Il-t, de Tóth szabad
rúgása is mellé jut. Szebehelyi szög
letet vét, foerúgás után Kiss nem 
ugrik elég gyorsan s így fejese csak 
mellé száll. Á 12. percben Sütő jobb- 
szélről szépen ad be, de Kovács fe
jesét Csikós fog-ja. Szoyka is szög
letet vét, majd újra a Fradi támad. 
Finta remek helyzetbe hozza Kalo- 
csayt, de ez ballal ló és ez a labda 
is mellé jut. Gamma valamivel töb
bet támad mint a Ferencváros, 
amelynek védelmében néhány fel
tűnő „nyári” hiba csúszik ki, külö
nösen Polgár részről. A  19. perc
ben Kiss elég ügyesen hozza fel a 
labdát, de Finta lesen kiapja. Rövid 
pass-z alig van- Még a Ferencváros is 
igyekszik hosszú labdákkal játszani, 
éppen ezért a játék képe ugyancsak 
változatos.

A  22. percben Sütő , 23 métérröl 
fölé lö.

Sütő fölé lő, majd a 25. percben 
túl sokat cselez, végre Keménynek 
adja a labdát, de ennek lövése is 
fölé száll. Aztán Sütő mellé is ló. 
Szorongat a Gamma. Lázár, aki á 
baloldalon játszik, még a jobbolda
lon is feltűnik, annyira fürge. ’A 27. 
percben Magda a kapu elé adja a
labdát, Polgár és Turay II küzd a 
labdáért, Turay II fölemeli a kezét, 
a labdához ér, a játékvezető sipol, 
utána Kovács már hiába vágja be a 
hálóba a labdát. Turay _ hibázott, 
mert Kovács akkor is belőtte volna, 
ha Turay nem ér hozzá.

SOK GAMMA-TAMADAS- 
NAK FRADI-GÓL A VÉGJE

A 28. percben Kalocsay bead. 
Finta a szabadon hagyott Gyetvai- 
hoz továbbítja a labdát. A  balszélsö 
a 16-oson belül van, de hosszan és 
erősen teszi maga elé a labdát,

^ T A Í - A N
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Háda kiszalad, Szebehelyi megzava
rod ik. Nem veszi észre, hogy Háda 
kifutott, hazajátsza a labdát, Háda 
kétségbeesetten nyúl utána és az ö 
kezéről a jobb alsó sarok felé pat
tan a bőr, Gyetvai ott van, be akarja 
rúgni, de erre már nincs szükség, 
a labda, bedöcög a jobb kapufa mel
lett, Gyetvai csak a vonalon túl 
éri el.

1 :0.

A Gamma támad, de eredményte
lenül. A  32. percben Kalocsay bead, 
Szebeni röviden rúgja vissza a lab
dát, az Finta előtt esik le és Finta 
15 méterről jó lövéssel laposan 

a jobb kapufa mellett vágja a 
hálóba. 2:0.

Utána a Ferencváros szöglethez 
is jut.

A  40. percben Gyetvai úgy hagyja 
ott Szebehelyit, ahogy akarja. 
Mintaszerűen adja be a labdát, 
amelyre Finta fut rá, de bal ka
pufától két méternyire elcsúszik, el
esik és óriási helyzetet szalaszt el.
A Gamma erősít, Sütő remekül szök
teti Váradit, de az rosszul lö és a 
labda a túlsó oldalon partra megy.
A Gamma ott marad a Fradi ka
puja előtt. A  42. percben Turay az 
5-ösön küzd a labdáért, az hátra
pattan a kaputól 10 méternyire tel
jesen szabadon álló Sütő elé. óriási 
helyzet! Sütő fölé lö. Kovács az 
alacsonyan fejelő Polgár arcát  ̂ ta
lálja el, de nincs komolyabb baj.

A  FRADI ÖLTÖZŐJÉBEN
. Kalocsay dr. sérülése okoz gon
dot. A  kitűnő játékos lábát végül 
is a helyszínen lévő háziorvos kö
tözi be. Dimény edző mondja:

___ Több szélsőre való játékot kő-'
rek fiúk!

A  Gammánál
lehangoltan jönnek be a játékosok. 
Soós ődzö korholja is a csatársort, 
majd ezeket mondja:

__ Fink, ezt a mérkőzést: 0:Z-röl is
megnyerhetjük.

Nagyon érdekesen indul a játék 
szünet után.

Tóth egészen ártatlan labdával so
káig forgolódik, el is esik, Sárosi 
dr ott van a nyakán, beadja a lab
dát Fintának, ez azonban nem lő 
rögtön és így a Gamma védelme 
tömörülni tud. A  Fradi ott marad a 
kapu előtt, nagy bombázás kezdő
dik. de egymásuátn háromszor jön 
vissza a. labda. Kalocsay gólnak lát
szó lövését Háda csak nehezen tudja 
megkaparintani. Aztán'felszabadul a 
Gamma, de Kovács lövését Csikós 
könnyedén védi. A  4. percben szög
letet érnek el a piros-fehérek (most 
3:3 az arány). Kemény küldi be a 
labdát, yáradi Csikósra ugrik, de az 
így is kitudja ütni a bőrt.

JAVÍT a  g a m m a
A  6. percben Sütő jó labdát tesz 

Turay II. elé. A középcsatár az 
5-ösön teljesen szabadon áll, hatal
mas helyzet, de Turay II. belsővel 
fölé küldi a labdát. A 10. percben az 
alapvonal közelében Szoyka és Ke
mény küzd a labdáért, Szoykának 
egészen könnyű az esete, de hatal- 

[ más könnyelműséggel hazajátszik. 
Csikós közben kifut a kapuból, a 
labdát nem éri el, azt Turay II. na 
gyón ügyesen befelé futó és egé
szen szabadon mozgó Váradi elé 
küldi, aki két lépésről az üres hálóba 
fejeli. Már csak

2:1 a Fradi javára.
A  gól után nagy harc kezdődik. A 

Gamma ritkábban jut szóhoz, de ve
szélyesebb. Sütő azonban messziről 
fölé bombáz.

A  20- porcben Szoyka miatt sza- 
I bad,rúgáshoz jut a Gamma. Kemény 
áll a labdának, Csikós kiüti, Váradi 
elé pattan, de az olyan rosszul emeli,

I hogy a labda a kifutott Csikóshoz 
pattan. A  nagy küzdelembe egy kis 
humor is vegyül: Lázár jobblátárol 
leesik a cipő. A Ferencváros erősít, 
támad, egymásután két szögletet 
ér el, a másodikat Sárosi dr fejeli é3 
Háda csak nehezen tudja védeni. Az- 

| tán Kiss ad munkát Há/lának. A já
tékvezető figyelmezteti Turay Il-t  
és a közönségnek tetszik, hogy a 

| fiatal játékos katonásan hallgatja 
az utasítást. A  28. percben Kalo- 

j csay jól küldi be a labdát, Finta lő, 
Háda szögletre ütve védi, de nem I ér az egész semmit, mert Finta le- 

| sen állt.
EGYENLÍT A GAMMA

A  31. percben Turay elfut, de 
I olyan rossz a lövése, hogy nem is 

nevezhető lövésnek. Egy perccel ké
sőbb Váradi labdát kap, nagyon 
messze van a kaputól, de elindul, 
Lázár van a nyomában és szépén 
bekíséri. Váradi jól ad be es . az 
üresen hagyott Kovács 12 méterről 
jobblábbal a jobb kapufa mellett I vág*ja hálóba a bőrt.

2 :2.

Most határozottan jobb a Gam 
I ma. A  35. percben Sütő teljesen 

van, lő, Csikós kiüti a labdát. "Hí 
ray H. elé pattan, most Turay K5, 
de a nagy helyzetből éppen Csikóst
találja el. . . .

JcilcmTró • a fényképészek a Gam
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a z  tg  Y á d ic fo fc C
Köztudomású, hogy az  O RIO N -g yár  évek  óta a rövid

hullámú rádiózás népszerűsítése  érdekében  
úttörő munkát vég ez . Az idén is a rövid- 
hullámú rád iózás terén nagyjelentőségű újí
tással leptük meg a közönséget.

Ez az  újítás a » s á v n y u jtó « .  Az ilyennel fe lszerelt  
készü lékekné l a rövidhullámú állom ások  
beállítása  ug yanolyan  könnyű, mint a k á r  
középhullám on és az á llom ás-skálán pon
tosan rajta van, hogy a rövidhullámú adók  
hol je lentkeznek .

Új a lapokra  fektettük a te lepes rádiózást is, a z  á ram -  
fogyasztás  rendkívüli csökkentésével. A te le
pek h o s s z a b b  i d e i g  használhatók, v ag y  
sokkal kisebb —  tehát olcsóbb —  te lepek  
szükségesek. Ennek az  e red m én ye  az  is, 
hogy a z  utazóközönség szám ára  nag yte l
jesítm ényű, kissúiyú bőrönd-készüléket hoz
tunk p iacra.

V ilágszerte csodálatot és e lism erést keltettek a múlt 
évben k isszuper-készü léke ink . Az új, 1941-es 
sorozatban a k isszuper még tökéletesebbé  
fejlődött és egész  csa láddá b ő v ü lt : az  ORION 
középszuper és az  ORION kis zenegép  a  
rád iósok régi v á g y á t  valósítja meg.

Minden vonatko zásban  újat, szépet és jót je lentenek  
a z  új ORIO N  rádiók és ami igen fontos^ 
m i n d e n  i g é n y n e k  m egvan a megfelelő  
ORION rádióba.

a  R i o  N  B Á n x á

Bemutat ja : Részlet, csere

M A R N I T Z
VIÍI., József-kCrut 3 7 -3 9

ma kapujától átmennek a Fradi ka
pujához.

A  Ferencváros játéka nagyon za
varos. A  38. percben Csikós kifut 
és a 16-osan túl lábbal rúgja el 
Turay elől a labdát. A  Ferencváros 
támadásaikor Tóth mindjobban lép 
közbe: nagyszerűen játszik.

A  39. percben Turay kerül jó 
helyzetbe, nagyon messziről szép lö
vést küld, de fölé. A  41. percben egy 
percre megáll a játék, mert lóg a 
labda zsinórja. Izgalmas percek kö
vetkeznek. A  Gamma időt húz, a já
tékvezető ezért Váradit figyelmez
teti is. Nagyon hangzik a „hajrá 
Gamma“ . A  44. percben Lázárt dan- 
csolják 30 méterre a kaputól. Lázár 
rúgja a szabadrúgást, de Kiss nem 
érti meg a „tanárt". A  Gamma to
vább húzza az időt és mezőnyjáték
kal fejezik be a mérkőzést.

Szögletarány: 6:3 (3:2,1 a Ferenc
város javára.

NYILATKOZATOK:
Dimény edző: Megérdemelte a

Gamma a kiegyenlítést.
Tóth Lajos dr: Kezünkben volt a 

mérkőzés, hiba, hogy a csapat ezt 
kiengedte. Idényeleji formában van 
mind a két csapat.

Fiala Antal: A második félidő
alapján akár meg is nyerhettük 
volna á mérkőzést.

Sós edzó': A játékosok szíve a
második félidőben megfordította az 
eredményt.

A GAMMA A II. FÉLIDŐ
BELI JÁTÉKÁVAL GYŐZ 
HETETT VOLNA IS

A  játék elején, hosszú ideig úgy 
látszott, hogy a Gamma meglepe
tést okoz ezen a mérkőzésen. A  pi 
rosfehérek nemcsak többet támad-

S tern b erg
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tak, de veszélyesebbnek is bizonyul
tak. Később azonban mindjobban ki
derült, hogy a Gamma védelmében 
bajok vannak. Szünetben a Ferenc
város hívei négygólos győzelemben 
reménykedtek az I. félidőben látót-

F U T B AL L
B E L S Z E R E L É S E K 
SA.IAT GVÁRTAI f  
HITELESÍTETI'
.ÉGLE R lózsef-körut 13. j

tak alapján. Ilyeneket lehetett hal
lani:

—  Vígan rúghatunk gólokat, senki 
sem vigyáz a szélsőinkre.

A II. félidőben azonban a Gamma 
egészen kieserélten játszott. Ekkor 
a védelmében nem voltak hibák s 
Tóth annyira feljött, hogy a mérkő
zés végén mindenki így beszélt:

— Tóth ma a lég jobb közép fedezet 
Magyarországon.

Ebben a félidőben derült ki, hogy 
a Ferencváros milyen lassú, s hogy 
a Gamma mennyire lelkesebb.

A  II. félidőben látottak alapján a 
Ferencvárosnak örülnie kell, hogy 
sikerült egy pontot megmentenie. 
Ha ugyanis a Gammának valamivel 
nagyobb a szerencséje, akkor még 
meg is nyerhette volna a mérkőzést.

Ha az egyes csapatrészeket ha
sonlítjuk össze, akkor elég furcsa 
képet kapunk. A  Ferencváros a mér
kőzés végéig kielégítően játszotta^ a 
saját háromhátvédes biztonsági 
rendszerét. Annyira kielégítően, hogy 
az I. félidőben az egyik hátvéd nagy
szerűen javította ki a másik, vágj' a 
harmadik hibáját. Ezzel szemben a 
Gamma védelme az I. félidőben na
gyon nyári formát árult el. Ekkor

S-MíiUrAlt
S P O R T V I L A 'G  SZŐRAKÖZÓHE L Y£

R a g y o g ó  . m o s ö g  f a f c  .
E s te  iQ órátó l réggé/ o -ig . 
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még csak Tóth volt az, aki kielégí
tően látta el a feladatát. Kissé nehe
zen jött a játékba. A  II. félidőben 
azonban már egészen elsőrangúan 
mozgott. Ekkor egyedül birkózott 
meg a Ferencváros belsőivel és min
dig ö maradt felül. Társai közül Ha
da nagy hibát követett el az első gól 
előtt. Szebehelyi és Szebeni, a két 
szélsőhátvéd az I. félidőben feltűnő 
hibákat csinált. Néha 25 méternyire 
álltak a szélsőktől. A  szünet után 
mintha kicserélték volna őket. 
Ekkor Gyetvai és Kalocsay nem tu
dott lövéshez jutni s kénytelen volt 
minden labdát bejátszani.

A  fedezetek közül Lázár bizonyult 
a legjobbnak. Nagy kedvvel küz
dött, mozgott, de feltűnő nagy hibát 
is csinált akkor, amikor Váradit be
kísérte a kapuba. Sárost Béla eleinte 
nem találta a helyét, az I. félidő

végért kielégítően mozgott, de a 13. 
félidőben Ismét sokat bizonytalanko
dott. A  Gammánál Borhy Szürke, 
lelkes. Magda a Gamma támadásai
nál tetszett.

A  csatárok terén a két félidő el
tér egymástól. Az első félidőben a 
Fradi három előretolt csatára jól 
mozgott. Különösen Gyetvai. Szünet 
után nem, találták meg a ráállás 
ellenszerét. A  legnagyobb baj itt az 
volt, hogy a két összekötő végzete
sen lassú s nem végzi el azt a fel
adatot, amit háromhátvédes rend
szer ellen kell. A  Gammánál az I. 
félidőben csupán Váradi tűnt ki. Szü
net után még jobban játszott s ekkor 
a többiek is felzárkóztak melléje. 
Különösen Kemény mozgott jól. Sütő 
rengeteg helyzetet hagyott ki, Tti- 
ray is.

Kékesi jó.

M egérdem elten  győzött a Szolnok
Szolnok—Kispest 1:0 (0:0)

A kispesti csatárok széteső játék ot  
m utattak
G ó llö v ő : F azekas
Kispest, 2000 néző. Vezette : Újvári

A  Kispest-öltözőben Odrinak gra
tulálnak, névnapja van. A  szolno
kiak idegességüket leplezik és be
zárják az öltöző ajtaját. Pontban 
fdl 5 órakor Újvári játékvezetővel 
az élen jönnek ki a csapatok.

Kispest: Gergő —  Olajkár I,,
Rátkái —  Odry, Szabó II., Vig —  
Kincses, Varga dr, Hidasi, Beke, 
Szilágyi.

Szolnok: Horváth —■ Barna, Kis-
péter -— Selmeczi, Szűcs, Fazekas 
—  Szántó, Búza, Hanga, Korom, Ba
lázs.

Rátkai és Szántó választ. Szol
noknak kedvez a szerencse. A  Kis
pest kezd nappal szembe. A z  első 
lövést Szűcs lövi messziről. A  3. 
percben Szabó II. szépen szökteti 
Hidasit, de az újonnan szerzett csa
tár lassú. A  4. percben a szolnokiak 
szögletet érnek el. Hullámzó játék 
folyik. A  6. percben Kincses be
adása után egy kis kavarodás ke
letkezik a 16-on belül. Röviddel ez
után Varga dr közelről mellé fejel. 
Szolnok ellentámadása után Szántó 
nyolc méterről leadott lövését Gergő 
alig tudja a kapu fölé tolni. A  jól 
irányított szögletet a szolnokiak ki- 
hagyják. Balázs beadása után is
mét veszélyes helyzet keletkezik, 
azonban Vig ment. A  16. percben 
Szilágyi éles lövését Hováth kiök
lözi, de égy kispesti támadó sincs a 
közelben. A  másik oldalon Korom, 
lö —  mellé. Szántó váratlan lövését 
Gergő a kapufára nyomja, a vissza
pattanó labdát Vig rúgja ki. Ismét 
Szántó lö, de messze mellé. Szántó 
húszméteres szabadrúgása messze 
elkerüli a kaput. Erősen szorongat a 
vendégcsapat, két új szögletet is ki
harcol, azonban a kapu előtt pepe
cselnek a csatárok. Már Fazelias 
kénytelen kapura lőni. A  28. percben 
ide-oda pattog a labda a Kispest 
kapuja előtt, végül Korom egyből 
lő, azonban Gergő szerencsével 
ment. Kincses mutatós sarkozásával 
Hidasi ugrik ki, de jó helyzetben le
ugrik előle a labda. A  Kispest szög
letet ér el, ebből Varga dr fejel 
mellé. Azután Beke bombáz fölé.

A  32. percben Kincses megszökik, 
lövését a kitünően védő Horváth ki
üti. Langa kitör, Gergő megzava
rodva kapkod a labda után, végül is 
Olajkár ment. Azután Balázs elől 
Olajkár -szögletre ment. A  másik 
oldalon Hidasi elöl Kíspéter vágja 
szögletre a labdát. A  35. percben a 
kitömi készülő Langát csak szeren
csével szereli Olajkár. Hidasi csúsz
tatott fejesét védi Horváth. Röviddel 
ezután Kincses az 5-ös sarkáról lö, 
de Horváth kitünően elállja a szö
get. Változatosabb lesz a játék. 
Odry félpályán keresztül végig ve
zeti a labdát, a végén még kapura 
is lő. A  42. percben Langa átadá
sából Korom mellé gurít. A  követ
kező percben Szilágyi szépen át- 
küzdi magát Barnán, az 5-ös sarká
ról lő, Horváth kiüti a labdát, 
Varga dr 10 méterről az üres kapu 
mellé lő. Nagy helyzet volt! Varga 
dr a következő percben szépen küldi 
támadásba Hidasit, a szolnoki kapus 
csak elvetődve tudja előle megsze
rezni a labdát. A  Kispest szorongat. 
Egy perccel a befejezés előtt Vig 
25 méteres lövését fogja Horváth. 
Ezután mezőnyjáték folyik,

A  szünetben

Puskás edző mérgelődik és játéko
sait arra inti, hogy ne tartogassák 
olyan sokáig maguknál a labdát. A  
szolnokiaknál Móré ad jó tanácso
kat. Ezt azonban csak zárt ajtó 

, mögül hal'júk, mert a szolnokiak 
bezárkóztak.

A  második félidő

elején mezőnyjáték folyik. A  3. perc
ben Búza kiadásával Szántó meg
szökik, közeli lövését Gergő védi. 
Egy perc múlva Szántó beadását 
Langa 6 méterről mellé lövi. N agy

helyzet volt! Szilágyi 25 méteres 
szabadrúgása alig hajszállal suhan 
el a kapu felett. A  Kispest támad 
többet. Hidasi fejesét Kispéter szög
letre vágja. A  szögletet is kifejeli. 
A  10. percben Szabó II. messziről 
fölé lő. A  Kispest-csatárok pepecsel
nek. Hidasi elnyomása miatt szabad
rúgás. Hidasi tizennyolc méterre a 
kaputól lövi, Selmeczi fejeli vissza 
a sorfalból. Barnáról szögletre juta  
labda. Szilágyi szöglete veszélyesen 
csavarodik, Horváth nem éri el, Fa
zekas fejeli ki. A  Kispest szorongat. 
A  16. percben Szabó 35 méteres éles 
szabadrúgását* fogja a szolnoki ka
pus. Korom. lövése emberbe akad. 
Aztán ismét a Kispest támad, Kin
cses Szabadit, Hidasi melléfejeli. A  
18. percben Balázs szépen ad Langa 
elé, a középcsatár nyolc méterről 
mellé lő! Kincses beadása Kispéter- 
röl szögletre pattan. Szöglet után 
Hidasi lö gyengén mellé. Nagy a 
kispesti nyomás, de a Szolnok jól 
védekezik. Hosszú ostrom után Kin
cses fölé, bombáz. A  23. percben 
Langa kiugrik egy jobbról jött lab
dával, Gergő eléje fut, összeütköz
nek. Gergő félpercig sínyli az össze
csapást, áll a játék. A  Szol nők tá
mad megint. A  25. percben Szilágyi 
hátra gurított labdájából Szántó 12 
méterről alig lö mellé. Ez is gól le
hetett volna. Egy ideig a Szolnok 
támad. A  28. percben Langa átemeli 
a labdát Gergőn, de Rátkai ment. 
Azután Korom lő mellé jó helyzet
ben. A  másik oldalon Szilágyi kerül 
jó helyzetbe, de tétovázik és elsza
lasztja a kitűnő alkalmat. Ismét 
hullámzó lesz a játék.

Varga és Kincses helyet cserél. 
Váltakozó támadások után a” 39. 
pereiben a kispesti védők kivágnak 
egy labdát. Fazekas szerzi meg, 
viszi a kapu felé, senkisem támadja, 
a fedezet gondol egyet, 20 méterről 
kapura vágja a labdát. Az éles, 
pergő labda a: bal felső sarokba tart, 
a meglepett Gergő későn nyúl utána, 
csak érinteni tudja, a labda, a bal 
felső sarokban köt ki.

1:0.
Szolnok tovább támad, a kispesti 
csatársor körülményes támadásokat 
vezet.

Szögletarány: 8:3 (í'-3) a Kispest 
javára.

NYILATKOZATOK:
Móré János, a Szolnok r<I/.njr: Szívvel, 

lélekkel küzdöttek a játékosok. Mpgfér- 
(Ujiucllen győztünk.

Puskás Ferenc, a Kispest edzője: Csa
táraink még nincsenek összeszokva,

b í r á l a t

Változatos, helyenként izgalmas 
mérkőzést vívott a két csapat. Az 
első félidő elején a Szolnok, a máso
dik félidő elején a Kispest támadott 
többet, egyébként kiegyensúlyozott 
játék folyt. Mindkét csapat angol 
rendszerben játszott. A  szolnokiak 
játszották jobban ezt a rendszert. A  
kispestieknek, különösen a játék ele
jén, kissé szokatlannak látszott. A  
szolnoki csatársor több gólhelyzetet 
teremtett, mint a szétesöen játszó 
kispesti támadósor. A Szolnok győ
zelme megérdemelt.

Egyénileg a Szolnokban Horváth 
pompásan védett. A  két hátvéd szél
sőjét jól őirzte, de sok hibát is ejtett 
A fedezetsor legjobbja Fazekas volt. 
Nagyszerű támadófedezet. A  táma
dósor lelke Szántó volt. Ügyes Ba
lázs is. A  többieknek nem nagyon 
ment a játék.

A  Kispestben Gergő néha bizony
talankodott. Olajkár volt a jobbik 
hátvéd. A  fedezetek élén Szabó II 
jár. A  csatársorban Kincses csak 
helyenként mutatta a tőle várt já
tékot. Hidasiban nem volt elég át
ütőerő, Az összekötők sokat dolgoz
tak. Szilágyi a mezőnyben jól ját
szott, de a kapu előtt bátortalan

Z sen g e llér  m ásod ik  fé lidőbeli jó 
játékának köszönheti az  Újpest 
a  győze lm et

Újpest—Tokod 4si (tsl)
A tokodi M észáros rem ek ü l játszott 
középh átvédet
G ó llö v ő : Nagy, V in cze, Zsengellér, Zsen
gellér, Zsengellér
Tokod. 3000 néző. Vezette: Storeh (Nyugat}

Az Újpest csapata fél 4-kor érke
zik meg autóbusszal. A  lilák 13 já
tékossal jöttek, a kijelölt csapattal,
Szűcs és Fekete a tartalék. Az új
pesti játékosok egy darabig a toko- 
diakkal együtt nézik az ifik nagy, 
szerű játékát, majd háromnegyed 
4-kor öltözni indulnak.

Az újpesti öltözőben igen jó a han
gulat. Balogh Sáni meggyúrja a 
fiúkat. Kocsis Géza is belátogat az 
újpesti öltözőbe. Futó Így szól hozzá:

—  Hogyan fogsg ellenünk bemu
tatkozni a tokodi közönségnek.

Kocsis nevetve válaszol:
—  Nemcsak tőlem függ ez, hanem 

Balogh Bonsótól is.
Berzi és Balogh II., a két újonc 

szótlanul öltözik. Egy kicsit idege
sek, hiszen nekik ez az első bajnoki 
mérkőzésük az Újpestben.

A  tokodi öltözőben nyomott a han
gulat Berta édesapjának halála 
miatt. Az összeállítást is fel kellett 
forgatni, mert Hevesi nem érkezett 
meg. Nagy lett a jobbösszekötő,
Pásztói a középcsatár, a balösszekötö 
pedig Gárdonyi.

Aschner Lipót, az Újpest elnöke 
mindkét öltözőbe belátogat.

Varga, az újonc balfedezet mondja:

B iR E T V A S S S
S P O R T '

. ÍGI'fMÍ FC)
SZA iÜ JZ LETE

V ili ., J ó z s e l-k ö r ú t  3 0 - 3 2 .
Telefon: 133-582. (Kákftczi tér sarok )

—- Ezen a mérkőzésen csak az Új
pestnek van vesztenivalója.

Fél 5 előtt pár perccel kifutnak a 
csapatok. Az Újpest lila-fehér csíkos 
mezben, fehér nadrágban, a Tokod 
fehér ingben és kék nadrágban. 
Enyhe, szeles időben így állnak fel 
a csapatok:

Újpest: Sziklai —  Futó, Balogh 
II. —  Nagymarosi, Temes, Balogh 
I. —  Ádám, Vincze, Zsengellér, Berzi, 
Tóth.

Tokod: Barak —  Kecskés, Berta 
—  Harsányi I., Mészáros, Varga —  
Kocsis, Nagy, Pásztói, Gárdonyi, 
Tóth.

Futó és Gárdonyi választ, az 
Újpest jástzik széllel hátban.

Mindjárt támad az Újpest, de 
Berzi ront. Utána Balogh I— Zsen
gellér— Tóth a labda útja, de Tóth 
beadása elakad Zsengellér lába kö
zött. A  2. percben Zsengellér szép 
lövése arasszal zúg el a kapu fölött. 
Temes csak szögletre tudja szerelni 
Nagyot. (6. perc.) Újpesti támadás 
végén Temes 25 méterről lö alig 
fölé. Kocsis egyik viharzó támadása 
után zúg a közönség:

—- Hajrá Tokod!
Mészáros nagyon vigyáz Zsengel- 

lérre. A  12. percben Nagymarosi 
szabadrúgását Vincze magasan fölé 
vágja. Egy perc múlva Nagymarosi 
kezezése miatt 20 méterről szabad
rúgás az Újpest ellen. Gárdonyi 
bombája a felső lécről visszapattan 
és Kocsis fölé vágja a labdát. A  17. 
percben feljön az Újpest, de nem 
tud lövéshez jutni. A  19. percben 
Zsengellér előregurítását Vincze 
már lőné, de Barak bravúros eiöre- 
vetödéssel ment. Tovább támad az 
Újpest, éppen ezért váratlanul esik 
a Tokod vezetögólja. A  24. percben 
Varga a balösszekötőben az alap
vonal közelében Pásztóihoz játszik, 
Balogh II megáll, Pásztói nyugodtan 
bead, és Nagy a 6-osról a balsarokba 
lö,

1:0.
Futó éppen Sziklai előtt állt s a 

kapus nem láthatta a labdát. A  26. 
percben az újpesti Tóth szögletet 
szerez, ezt Barak újabb szögletre 
védi. Hosszú ideig mezőnyjáték fo
lyik. A  35. percben Balogh I szabad
rúgását a jó iramban kiugró Vincze 
fejeli, de Barak szögletre véd. Utána 
Nagymarosi, majd Zsengellér lövését 
védi szögletre a nagy formában levő 
tokodi kapus. A  41, percben Balogh 
I szabadrúgása zúg el a jobbléc mel
lett. A 42. percben egyenlít az Új
pest,. Temes Adámnak ad, aki a 
lyukra futó Vinczéhez játszóik.

Vincze . egyet fordul, aztán lő. 
Barak jól vetődik a lapos labdára, 
de az egy méterrel a keze előtt el
csavarodik és a kapu balsarkába 
perdül,

1:1.
Utána már csak rövid mezőny

játék következik és vége a félidő
nek.

A  szünetben
az újpestieknél a Tokod gólja miatt 
háborognak. Egyöntetűen hangoz
tatják a játékosok, hogy a labda 
előzőleg egy méterrel kint volt. Ta
kács Géza edző ezt mondja:

■—- Löjjetek Sokat kapura. A gö
röngyös talajon a kapus ns-m tud 
biztosan védeni.

A  Tokodnál örülnek az eredmény
nek. Tóth Béla edző mondja:

—- Több keresztlabdát adjatok.
Újpesti támadásokkal indul a má

sodik félidő. A  4. percben Balogh I 
jól ad Berzinek, Berzi továbbít 
Zsengellómek, aki kapásból alig lö 
egy fél méterrel mellé. A  6. perc
ben Berzi elől szögletre mentenek, a 
berúgást Barak kiüti és Mészáros 
felszabadít. Tóth Matyi gurulós be
adását Berzi csúnyán félrelövi. Szo
rongat az Újpest, de nincs ered
mény. A  10- percben Zsengellér meg
unja Mészáros kulláncskodását és 
helyet cserél Berzi vei. A  12. pero’:en 
Tóth beadását Zsengellér alig lövi 
fölé. Pásztói nagy lesről elfut, de 
mellélő. A  Ki. percben Futó szabad
rúgása után nagy helyzet nyílik 
Berzi előtt, de késlekedik a csatár 
és a tokodi védelem szerel. Remek 
Vincze— Ádám-akció után Vincze 
fölé durrant. A  20- percben Mészáros 
alaposan hasbarúgja Berzit (nem 
szándékos a dolog, de a csatárt 
élesztgetni kell). A  szabadrúgás után 
nagy kavarodás támad a tokodi kapu 
előtt, végül mentenek a védők. A  
22. percben vezetéshez jut az  Újpest. 
Nagymarost viszi fel a labdát, át
megy három emberén, Zsen gellernek 
ad. Zsengellér szinten tyiszi néhány 
lépést, utána 13 méterről jobblábbal 
laposan a jobb sarokba lő.

2:1.
Berzi labdájával Ádám elfut, be

adását azonban belül, elrontják. Ba
rak nagyon kifut Berzi elé, a labda 
Tóth Matyihoz kerül, a szélső bead,

de a belsőik1 az üres kapuba sem tud
ják belőni a labdát. Berzi oldalról 
a léc külső lapját találja el. Nincs 
nagy játék, sokat állnak a, játékosok,

Két szögletet ér el a Tokod, a 
másodikból Pásztói fejel, de Sziklai 
véd.

Feljön a Tokoij és^rösen szoron
gat. Kocsis remek beadásáról Pász
tói alig marad le. Nagymarosi ango
losan becsúszva szerel, a játékvezető 
mégis lefújja. A  38. percben Tóth 
szöglete után Sziklai már verve van, 
de Zengellér a gólvonalon állva fel
szabadít (!) A  40. percben feljön az 
Újpest és mindjárt gólt ér el. Berzi 
elmegy Mészáros mellett úgy, hogy 
a tokodi középfedezet csak kézzel 
tudja visszahúzni. A  22 méteres sza
badrúgásnak Zsengellér fut neki és 
a sorfal között megtalálja as utal 
laposan a háló jobbsarkába,

3:1.
Egy perc múlva Mészáros megint 
dancsol. Balogh I. szabadrúgását 
Ádám kapja, beadását Zsengellér 
magasan felugorva bevágja Barak 
és a jobbléc között,

4:1.
6:5 (5:2) az ÚjpestSzögletarány: 

javára. '

NYILATKOZATOK:
Langfelder Ferenc: Az eredmény

nyel elégedett vagyok, a játékkal 
nem.

Takács Géza: Még sokat kell ja
vulnia a csapatnak.

Eggenhofcr Jenő: A  gólarány túl
zott.

Tóth Béla: A  valós eredmény 2:1 
lett̂  volna.

BÍRÁLAT

Nem volt nagy játék. Mindkét 
csapaton látszott, hogy nincs még 
formában. Nem láttunk keresztlab
dákat, sokat pepecseltek a játéko
sok, sokat álltak a pályán. Az Új
pest végeredményben megérdemelte 
a győzelmet, de ebben oroszlánrésze 
van Zsengellérnek. Természetesen 
csak akkor, amikor összekötőbe 
ment. Annyi bizonyos, hogy mindkét 
csapatnak sokat kell javulnia, de a 
lehetőség megvan a javulásra.

Az Újpestben Sziklai hibátlanul 
védett. A  hátvédek közül Balogh II 
a jobbik, de Futó sem sokkal ma
radt mögötte. A  fedezetsorban Ba
logh I a legjobb, Nagymarosi és Te
mes szürke. A  támadósorban Zsen
gellér középcsatárban egész gyenge 
volt, összekötőben nagyon feljött. 
Három gólja, külön dicséri! Berzi és 
Vincze csak a mezőnyben játszott, a 
szélsők nincsenek formában.

A Tokod, és a mezőny legjobbja 
Mészáros volt. ,,Megölte" Zsengel- 
lért és Berzit is. Nagy tehetség! Ba
rak kielégítően védett. Kecskés a 
jobbik hátvéd. A  szélsöfedezetek 
szürkék, a támadósorban Nagy a 
legjobb, de a többiek is lelkesen, har
coltak.

A döntetlen igazságosabb lett 
volna

*  4

WMFC—DiMAVAG 4:3 (3:1)
Szabadkai határozottsága, L u kács lám p a
láza döntött
G ó llö v ő : Dudás, Szabadkai, F azek as, 
Szabadkai, Felföldi (öngól), B arna (tt esből), 
B erecz \
Diósgyőr, 7000 néző. Vezette: Németh L.

A DiMAVAG első NB-mérközésé- 
nek remek, derűs, napos idő kedve
zett, csak a szél rontotta némileg el 
a jó Időjárást. Villamoson, autókon 
é3 mindenféle közlekedési eszközön 
özönlött a nép a mérkőzésre.

A  W M  játékosai is autókon érkez
tek. Levetkőztek és a Stadion folyo
sóján nézegették a képeket, majd 
Lukács edző beterelte őket az öltö
zőbe. Ott kapták ip.eg az utolsó uta
sításokat. Piros-kék mezben vonul
tak ki a játékhoz.

A  honi csapát öltözőjében Solt II 
kezd vetkőzni, mert Bán nem játsz
hat. Berecz csinálja a hangulatot, 
amely különben nagyon is komor. A  
debreceni fiú kissé felvidítja a ke
délyeket. A  csapat kék-sárga mez
ben vonul a pályára.

A  csapatok üdvözölték a közönsé
get, majd a Hiszekegy elmondása 
után így állnak fel:

W M FV; Szabó —  Kis, Korányi -  
Keresztes, Kapta, Dudás —  Rökk, 
Harangozó, Szabadkai, Tihanyi II, 
Pintér.

DiMAVAG: Lukács —  Solt II,
Felföldi —  v. Bohus, Túrán, Bartá —  
Füzér, Berecz, Fazekas, Barna, Ma
gyar,

Majdnem góllal kezd a DiMAVAG. 
Magyar elf tués hat méterről lö, de 
Kis hátulról nyomja és elcsavarodik 
a lövés nagy helyzetben. A  WM gól
lal válaszol a 4. percben. Rökk be
adása kavarodást idéz elő, Dudás 
találja fel magát és a hálóba nyomja 
a csepeliek vezető gólját.

1:0 a W M FC javára.
A  DiMAVAG erőtlen támadásait a 
WM védelem könnyen hárítja. Füzér 
lövését nem kíséri szerencse. Annál 
jobb a WMFC ellentámadása a 9. 
percben. Szabadkai lövését Lukács 
kiüti éa v. Bohus a büntető vonal 
előtt kezez. -A megítélt szabadrúgást 
Szabadkai irtó erővel lövi a kapu
léc belső élére, ahonnan a vonalra, 
majd a hálóba csapódik a labda.

2:0-ra vezet a WMFC.
A DiMAVAG a következő percben 
szépít. Dudás buktatja Füzért. A



Hétfő, 1040 augusztus 26,. $szm
szabadrúgást Fűzi lövi Fazekas 
kapja a labdát és Korányi kísérete 
mellett közelről a gólba vágja.

2:1.
Nagy ,JIajrá DiMAVAG!”  szakad 
fel a közönség torkából. A  hazai csa
pat szót is fogad, de megint csak 
mellé száll Solt II. nagy szabad
rúgása. Majd Füzér is mellé bom
báz. A  nagy fölénynek nagy árát fi
zeti a honi csapat. Túrán elengedi 
Szabadkait, aki a baloldalra kevere
dik és nehéz szögből nagy lövést 
küld Lukács kapujára. A. kapus be
lenyúl a lövésbe, de kezéről a gólba 
vágódik a labda.

3:1.
Hatalmas hajrába vág a_ DiMAVAG. 
A fedezetsora most tömi a csatáro
kat labdákkal. A  25. peráben Ke
resztes házaadásat Szabó elnézi, a 
labda a vonalon, gurul végig, a közön
ség máir gólban látja a labdát, de az 
a túlsó oldalon a kapufa mellett ki
vánszorog. A  közönség gólt követel 
és kifütyüli a játékvezetőt, aki to- 
vábbot int. Két szöglet jelzi a hazai 
csapat fölényét. Az egyiket Szabó 
csak nagy bravúrral hárítja. Tiha
nyi megsérül a 33. percben, de két 
perc múlva tovább játszik. Keresz
tes figyelmeztetést kap, mert fütty 
után elrúgta a labdát. Magyart ne
hezen szereli a csepeli védelem, majd 
Berecz szabadrúgását hárítják es 
vége a félidőnek.

SZÜNETBEN
A  csepelieknél Tihanyit ápolják. 

Szabó magyarázza a védelemnek a 
szabadrúgásnál hogyan álljanak fel.

A  DiMAVAG öltözőjébe belátogat 
Bézler Károly' gyárigazgató is és 
biztatja a fiúkat, csak így tovább, 
ilyen szívvel, de a szélekre többet 
kell játszaniok.

II. félidő
Szabó kiejti Fazekas .lövését, 

majdnem gól lett belőle. Válaszkép
pen szerencsétlen gólt kap a 
DiMAVAG. Szabadkai fejeli kapura 
Dudás szabadrúgását és a labdái 
Felföldi akarja kifejelni, de az a fe
jéről becsúszik a gólba és

4:l-re  vezet a WMFC.
Két perc múlva Dudás Füzér elöl 
kézzel fitt el a labdát a büntetőn be
lül- A  megítélt tizenegyest Barna a 
jobb, alsó sarokba rúgja. Szabó a 
másikba vetette magát.

4.2.
Harangozd hajszállal lő fölé, majd 
a 12. percben ismét nyílttá teszi a 
játékot a hazai csapat. Kapta szög
letre ment, azt Magyar küldi be. 
Berecz jó érzékkel teszi be a fe
jét és

máris 4:S
Most nagy harc indul meg a pá

lyán. Füzér két pompás beadását 
véti el Magyar nagy helyzetben. A  
WM kissé megzavarodik, de a hazai 
csapat nem bír a csepeli védelem
mel. Mezönyjátékfolyik ezután a 25. 
percig. Füzér és Fazekas két percre 
helyet cserél, de viasza csinálják. 
WM-szöglet után Tihanyi nagy ka
pufát lő. Berecz szabadrúgását 
Kapta szögletre menti. Még egy-egy 
szögletet rúgnak az ellenfelek é® a 
végén a DiMAVAG erősít. Füzér be
adását azonban nagy helyzetben 
rontják el a tétovázó belsők.

A  szögletrúgások aránya 8:4 a 
DiMAVAG javára.

NYILATKOZATOK:
Bcnes Érné W M FC : Reális ered

mény.
Lukács Gedeon edző: Gratulálok 

Telekinek a csapathoz.
Némethy Imre, a DiMAVAG el

nöke: Ha tovább is ilyen szívvel 
küzd a csapat, nem lesz baj.

Csapkay Károly edző: Nekünk
a kisebb csapatoktól kell majd pon
tokat szereznünk.

B Í R Á L A T
Nagyiramú, fair és élvezetes

játékban gyönyörködött a közönség. 
A  WMFC csatársorának nagyobb
határozottsága döntött, mert a já
tékból egyformán vette ki részét 
mindkét csapat. A  döntetlen ered
mény igazságosabb lett volna. Sr- 
dekes, hogy a WMFC hátvédei kö
zel sem mentek a szélsőkhöz, de 
a DiMAVAG középcsatára is „ke
reshetett” volna, ha kissé gyorsabb. 
A  hazai csapat tartotta a három- 
hátvédes rendszert.

Egyénileg bírálva: Szabó átlagot 
látszott. Korányi volt a biztosabb 
rúgású hátvéd. A fedezetsorban Du
dás tűnt ki a csatársorban Sza
badkai lendülete és Tihanyi pom
pás labdái arattak sikert.
' A  DiMAVAG legjobb részé a fe
dezetsor, abban is a két szélső em- 
ber, de főleg Barta. Solt II éf? Iju- 
kacs lámpalázas volt. Felföldi igen 
jó! A  csatársorban . a Magyar-— 
Barna szárny volt jó. Fazekas lassú.

Németh játékvezető nem csinált 
nagy hibát.

ITHAK—Sbárta 2:1 (1:0). URAK palya.
Veled*: CKiMos. Vérris jobb veit ex 
URAK. Oóllövci: Krallmer és Tárnok, 
iá.

Helyenktni volt csak színvonalas
a  j á t é k

Szeged—Haladás 3s2 (isi)
E gy Ha.ladás-gólt n "m  adott m eg  a já ték 
vezető
G óllövő s M ester, M óróez, K isu czky, H ajdú ,
S z a b ó

Szeged, 2000 néző. Vezette: Rubint
Szeles, őszies, de napsütéses idő 

fogadja Szegeden az NB nyitányát.
Ennek ellenére aránylag - elég keve
sen, alig 2000-en vannak a néző
téren.

A  szegedi öltözőiben Markovics 
elnök biztatja a fiukat- Nagy boka
fájdalmakról panaszkodik, tapaszt 
kap. Raffai nem találja a harisnya
szárát, idegeskedni kezd és kijelenti, 
hogy nem játszik. Nem komoly a 
dolog . . .  A  szombathelyiek nem na
gyon bíznak a győzelemben.

—  Csak akkor nyerhetünk Szege
den ■—  mondogatják — , ha ma dél
után visszafelé folyna a Tisza.

Szabónak a könyökén kis sérülés 
van, tapaszt kap rá. Úgy döntenek 
a szombathelyiek, hogy Németh lesz 
a bal-, Kiss pedig a jobbhátvód.

Az üjrendszerü kifutás (ez újdon
ság még Szegeden) tapsot kap. A  
hamgosanbeszélő a Rákőczi-inőulót 
zengi.

így áll fel a két csapat:
Szeged: Tóth —  Pólyák H, Raffai 

—  Gyarmati, Baróti, Bertók —  Bog
nár, Kisuczky, Mester, Hajd’i, Nagy.

S darab 
G x 9  “ s másolás
9 6  fillér
P Á R IS I FO TO

& Párisi Nagy Áruház épületében

Haladás: Körmendi —  Kiss, Né
meth —  Pillér, Héjjá, Kalotai —  
Szabó, Gazdag, Mórocz, Deszkc, Lo
vász.

A  Haladás kezd, de azonnal a 
Szeged támad. Bognár nagy bom
bája tapsot kap. Alig megy léc fölé 
a labda. Az 5. percben már vezet is 
a Szeged. Héjjá a félpályán meg
nyomja Mestert, ezért szabadrúgás 
jár. A  16-os körül Héjjá és Mester 
újra összeakaszkodik, s újabb sza
badrúgást ítél a játékvezető a szom
bathelyiek ellen. Mester áll a lab
dának és mintegy 20 méterről bom
bagólt vág a balfelső sarokba.

1:0.
A Haladás sorfala ritka volt és 

Körmendi is elaludt kissé. Változa
tos játék alakul ki ezután. Máris 
kitűnik, hogy a Szeged erőnléte 
jobb. Mester újabb bombája alig ke
rüli el a kapu balsarkát. A  14. perc
ben szinte példátlanul izgalmas hely

F U T B A L L
lel szerei és, az 
MLSz előírása 

szerinti LABDA
L J U P U K Ü  8Po r tü z le tö ben IVIÜUflCK csak IV.. Városház-E 8.

zetek adódnak egymásután a szom
bathelyi kapu előtt. Jó támadás 
után Mester kiugrik és a felső ka
pufára lő. A  lepattanó labdát újra 
Mester csípi el, a változatosság 
kedvéért most azonban a balkapu
fára lövi. Harmadszor is Mester elé 
kerül a labda. Újabb lövését Kör
mendi csak kiütni tudja. Most Nagy 
szalad a labdára és hatalmas lö
vése kapufát talál. Még mindig tart 
az óriási kavarodás, végül is szög
letre ment a zöld-fehér védelem. A  
15. percben Mester fejese kelt izgal
makat. A  labda hajszálnyira kerüli 
el a kaput. Most a Haladás is vezet 
egy-két szép támadást, ezek azon
ban nem veszélyesek. A  21. percben 
érdekes esemény történik. A  nagy 
lendülettel futó Pólyák beleszalad 
játékostársába, Kimcskiba. A já
tékvezető szabadrúgást ítél a Sze
ged ellen!!! A  32. percben jó Haia- 
dds-támadás után Deszke közelről 
nagy lövést ereszt meg. Tóth ve
tődve, épen hogy csak elcsípi a lab
dát. Deszke ráfut és majdnem ki
kaparja a kapus kezei közül a lab
dát, végül Tóth mégis csak maga 
alá temeti. A  33. percben Kisuczky 
lövését Körmendi már nem foghatja, 
Kiss az utolsó pillanatban a gólvo
nalról .vágja vissza a labdát. A  34. 
percben Morócst teremt meleg hely
zetet a szegedi kapu előtt, dt Pó
lyák hazaadással tisztáz.

A  következő percben Mórocz fejé
ről Tóth alig tudja elütni a labdát és 
Raffai csak nehezen ment. Tovább 
is a Haladás támad. A 37. percben 
itt az egyenlítés. Lovász elhúz a szé
len. Beadását Gazdag elcsípi a 16-os 
vonalon, egyből Moróczhoz továbbit

és a középcsatár félmagas, véd,kötet
len lövése a jobbkapnfa belső lapjá
ról vágódik a hálóba.

1:1.
A  40. percben Nagy beadása a ka- 

puvonalon gurul végig. Kiss ment 
partra az utolsó pillanatban. A  part- 
dobásból a tisztán álló Mester elé 
kerül a labda, ö azonban lyukat 
rúg. Most Gazdag kísérletezik lö
véssel. Negyvenméteres bombája 
azonban csak a felhőket-ostromolja. 
A  kiugró Szabót Raffai és Baróti 
csak nehezen szereli. A  42. percben 
Mester remek labdával ugratja ki 
Bognárt, a szélső azonban elfut a 
labda mellett. Az utolsó percben Ba
róti hosszú szabadrúgása az ese
mény.

A  szünetben
ugyancsak hangos a 'szombathelyi 
öltöző. Mindenki elégedett a játék
kal. Az öltözőben annyi a szombat- 
helyi, hogy szinte mozogni sem le
het. Nagy feltűnést kelt egy rendőr 
(valószínűleg Szombathelyről került 
Szegedre), aki végigcsókolja a szom
bathelyi fiúkat. A  szegedi öltözőben 
nagy a csénd. A  kezdeti siker után 
nem várták, hogy a szombathelyiek 
kiegyenlítsenek. Markovics elnök Ba
rátit inti, hogy ne cselezzen annyit.

Szünet után .
eláll a szél, csak a nap zavarja a 
szegedi védőket. A  4. percben sze
gedi szöglet következik. Nagy küldi 
be a labdát, Bertóik kapja, akinek 
lövése azonban visszapattan a szom
bathelyi védőkről. Most Kisuczky 
csipi el a labdát és a sok láb kö
zött is megtalálja azt a rést, ame
lyen át mintegy hat méterről a há
lóba lövi a labdát.

2:1.
A  6- perükön itt a harmadik sze

gedi gól is. Kisuczky, Mester és 
Nagy fejéásorozata után Kisuczky 
Hajdú lábára fejeli a labdát és Haj
dú 25 méterről jobbal hatalmas bom
bát küld a jobb felső sarokba.

3:1.
A  Szegedben Mester és Nagy he

lyet cserél, de Markovics azonnal 
megjelenik a partvonalon és vissza
csinálja a cserét. Raffai szögletre, 
ment Szabó elöl. Újabb formás 
szombathelyi támadás fut előre, ez 
azonban elakad a szegedi védelmen. 
Most két szegedi szögletrugás tar
kítja a játékot. 1A  hazai csapat fö
lényben van és igy váratlanul jön a, 
Haladás gólja. A SÍ. percben szép 
szombathelyi támadás fut végig a 
pályán. Morócz— Gazdag— Szabó a 
labda útja, a szegedi védelem, sehol, 
Szabó tisztán állva kapja a labdát 
és hat méterről élesen bevágja.

3:2.
Kezdés után újabb szegedi táma

dás megy előre. Szabó lefut és át
vágott labdáját Lovász belövi. A  
partjelző lest intett és így érvény
telen a gól. Mi nem láttuk lesnek. 
Az iram fokozódik, az 31. percben 
Lovász lapos lövésének nem sok 
hiányzott. A  38. percben a kiugró 
Mestert Német felvágja a 16-oson 
belül. Vitathatatlan li-e s ! Bognár 
fut á labdának, félmagas, gyengén 
sikerült lövését Körmendi kiüti. 
Közben Mestert leviszik a pályáról 
és már nem is jön vissza. A  40. 
percben szegedi támadás közben 
váratlanul szól a játékvezető sípja. 
Rubint kiállítja Kisutzkyt. A  néző
téren nem lehetett látni semmit. A  
Szeged kilenc emberrel játszik to
vább. A  42. percben a játékvezető 
lefújja a. mérkőzést. A  pályaórán 
még három perc hiányzott.

Szögletarány: 4:1 (1:0) a Szeged 
javára.

NYILATKOZATOK:
Markovics Szilárd: A  játékvezető 

elrontotta a játékot.
Hullmán: Megérdemeltük a győ

zelmet.
Palógyi: Az egyik szabályos gó

lunkat nem adta meg a játékvezető.
Lyka edző: A  pályán döntetlen 

volt az eredmény.
Rubint Lajos játékvezető: Kisutz- 

kyt azért állítottam ki, mert alatto
mosan megütötte Némethet. A  vita
tott gólnál a partjelző intett lest,

BtRALAT
A  szegedi nyitány nem hozott nagy 

játékot, Izgalmat annál inkább. 
Rendszer egyik csapatban sem volt. 
Szeged jobb erőnlétével győzött, 
szemre viszont a Haladás játszott 
szebben.

Tóth nem yétett hibát, a hátvédek

közül Raffai volt a jobb. A  fedezet
sorban Gyarmati tűnt ki. Baróti 
sem nem kullancs, sem nem irányító 
középfedezet. Berták megbízható. A  
támadósorban nem volt egység. Kö
zülük Mester a legveszélyesebb. He
lyenként tetszett Kisutzky is. A  fia
tal Hajdú csak a II. félidőben jött

fel.
A Haladás kapujában Körmendi 

két gólt is messziről kapott. A  hát
védek közül Kiss felülmúlta ATő- 
methet, A  fedezetsor'szürke, Héjjá 
közöttük a legszorgalmasabb. A csa
társorban a belsők tetszettek. Szü
net után jó volt Szabó Is.

NB II . o s z t á l y
ÖNGÓLLAL VESZTETT AZ MVSC 

T. Előre— Miskolci VSC 1:0 (0:0)
Béke-utca. Vezette: Galambos.

T. Előre: Szabó —  Ecsedy, Kapu
—  Móri, Muzámmel, Hruska —  
Stusz, Sardinetz, Sági H., Mucha, 
Esek.

MVSC: Czövek —  Davidek, De- 
zsöházi —. Simonyi, Bártfai, Már
ton —  Balogh, Szammer, Győr, Far
kas, Szidor.

Zászló-csere után indul a mérkő
zés. A  T. Előre kezdi a játékot, 
széllel hátban. Az egységesebb Mis
kolci Vasutas balszerencséjének kö
szönheti a vereségét. A  15. percben 
Győr nagy gólhelyzetben mellé lő. 
Válaszul a 22. percben Sági II. ki
tör, de a labda mellé rúg. Szünet 
után a vendégcsapat nagy fölényben 
van, de csatársora a kapu előtt gól- 
iszonvban szenved. A  10. percben 
Győr közeli lövése a kapufa éléről 
kipattan. A  mérkőzés utolsó percé
ben Esek beadását Mucha kapura 
fejeli és a labdát Czövek a saját ka
pujába 'öklözte. 1:0. Jó: Ecsedy, 
Kapu és Mucha, ill. Simonyi, Már
ton és Győr.

Hadrava József, T. Előre: Gyenge 
játék után, szerencsével győztünk.

Sztránya József, MVSC: A csapa
tom nagyon rosszul játszott.

A  FEDEZETSOROK KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉG DÖNTÖTTE EL 

A  MÉRKŐZÉST
Lanipart— Pereces 4:2 (2:1)

Erzsébet-utca. Vezette: Tihaméri,
Lampart: Berkes! - t- Haraszti;

Nádas —  Purceld, Szenes, Szomolá- 
nyi —  Sós, Bihari, Kisalagi, Wéber, 
Tolvaj.

Pereces: Marosvári —  Lázár, Ná
das —  Bokros, Halmos, Futó I. —• 
Futó n ., Polcz I., Jávor, Polcz II., 
Ihász.

Már a 2. percben gólt éir el a 
Lampart. A  kapu előtt Lázár kezez 
és a büntetőt Bihari beteszi, 1:0. 
Utána a Lampart szorongat, de a 
Pereces-védelem jól rombol. A  18. 
percben Tolvaj bombája csattan a 
felsölécen. A  26. percben Futó II. 
keresztlabdáját Jávor befejeli, 1:1. 
Egv perc múlva Bihari átadását 
Wéber egyből bevágja, 2:1. A  41'. 
percben Jávor az üres kapu fölé 
emeli a labdát. Fordulás után a 3 
percben Tolvaj sarokrúgását Kis 
alagi befejeli, 3:1. A  12. percben 
Szomolányi kezét éri a labda, de a 
büntetőt Futó I. mellévágja. A  20. 
percben Sós erős lövését Marosvári 
Kisalagi elé üti, aki a kapuba gu
rítja a labdát, 4:1. Ezután Ihász el
fut, beadását Futó II. pompás fe
jessel küldi a sarokba, 4:2. Jó: Ná
das, Purceld, Szenes és Tolvaj, ill. 
Lázár, Halmos, Futó I. és Jávor.

Laucsck Gyula, Lampart, Az ered
ménnyel elégedett vagyok, a játék
kal nem.

Várhegyi Géza, Pereces: Szünet
után jobb volt a Lampart.

MAR 3:0-RA VEZETETT AZ M IK
MTK— Pénzügy 3:3 (2:0)

Hungária-út. Vezette: Kőhalmi.

M TK : Kárpáti —  Beregi, Wéber
—  Megyeri, Titkos II., Liszkai I. —  
Mérei, Vidor! Liszkai II., Illanó, Tit
kos I.

Pénzügy: Bach —  Retkes, Hering
—  Aranyosi, Balogh, Hluchányi —• 
Nagy, Óndrus II., Hortobágyi, Sel- 
meczi, Hargita.

Az 5. percben szabadrúgás a 
Pénzügy ellen. Sorfal nincs és Vi
dor lapo3, nem túlerös lövése Bach 
kezéről csúszik a hálóba. Nagy ka
pushiba. A  14. percben Hering lö
kése miatt szabadrúgás. Vidor lövé
sét Bach kiüti és a berohanó Lisz- 
kay II. a kapuba emeli a labdát. 
2:Ó. Szünet után a 6. percben Tit
kos bombáját Bach a kapufára 
tolja, a labdát a beszaladó Vidor a 
hálóba vágja. 3:0. Gól után a fele
selő Ondrus II.-t a játékvezető ki
állítja. A  Pénzügy tíz emberrel is 
támad. A  13. percben Hortobágyi 
átadását Nagy a balsarokba lövi. 
3:1. A  23. percben szöglet az MTK 
ellen. Az MTK védelme a labdát ki
vágja, Selmeczi kapja, aki azt a 
balsarokba továbbítja. 3:2. A  40. 
percben Hortobágyi fejesgóllal 
egyenlít. 3:3, Jói Kárpáti, Megyeri,

Liszkay I. és Vidor, ill. Retkes, He
ring, Hortobágyi és Selmeczi.

Semsei István, M TK: A  fiúk még 
edzésük elején tartanak, a második 
félidőt ezért nem bírták.

Rajnai József, Pénzügy: Gyö
nyörű mérkőzés. A  második félidőt 
tíz emberrel is jobban bírtuk.

ÓRIÁSI FÖLÉNYBEN VOLT 
A POSTÁS

Postás-Pécsi DVAC 4:0 (2:0)
Lóverseny-tér. Vezette: Lukács.
Postás: Bokros —  Bogdán, Ta

kács —  Gombos, Gyarmati, Bokor 
—  Nemes, Zombori, Di Sandri, 
Varga, Knausz.

Pécsi DVAC: Grozdits —  Gálosi I., 
Bencze I. —  Szalay, Kriviez. Gálosi 
II. —  Bencze II., Reinhold, Muszti, 
Ujj, Keszler II.

A z öt tartalékkal kiálló pécsiek 
az első félórában nagy lelkesedéssel 
küzdöttek a fölényben játszó Postá
sok ellen. A  küzdelem ekkor nyilt 
volt. A  Postások csupán a mezőny
ben mutattak nagyobb tudást. A  38.

percben aztán sikerül Nemes beadá
sából Zomborinak a kifutó kapus 
mellett a vezető gólt berúgnia, 1:0. 
A 41. percben Di Sandri kitör és 12 
méterről középmagas labdája bevá
gódik a hálóba. 2:0. Szünet után a
6. percben Knausz lövi a harmadik 
gólt. A  18. percben Di Sandri jut jó 
helyzetbe és éles lövése a balsarok
ban köt k i, 4:0. Most már percen
ként két lövés Is száll a pécsiek ka
pujára. Jó: Di Sandri, Gyarmati és 
Takács, ill. Bencze I., Gálosi H. és 
Kriviez.

Bobrik Károly Postás: A  csapaton 
van javítani való.

Wágncr Sándor Pécs: öt tarta
lékkal játszottunk.

MIND A  KÉT CSAPAT GYENGÉN 
JÁTSZOTT

Zugló— Szegedi VSE 3:1 (2:1)
Öv-utca. ■ Vezette: Skultéty.

Zugló: Galambos —  Molnár IV.,
Zurián —  Horváth, Erdész, Palotás 
—  Kolos, Fézler, Károlyi, Sárvári, 
Hódi.

Szegedi VSE: Papp —  Székely,
Varga —  Király, Baloghy, Tóth —  
Sebők, Borbély I., Péli, Sós, Saj
tos II.

Zugló támadással indul a mérkő
zés. A  3. percben szegedi lefutás az-

NE
TAPSOLJON!

W J th ,
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romi mmit
D i S Z B C M G T A sS lA f

Erisébe!»k©rut31
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Jegyelővétel hétfőtől, aug 26-tól!
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Után a rosszul vetődő Galambos hasa 
alatt Borbély I. gólt lő. 0:1. A  9 
percben Sárvári egyből élesen lőtt 
albdája talál utat a hálóba. 1:1. A  
15. percben a Zugló nagy helyzetben 
labdája talál utat a hálóba. 1:1. A  
szabadrúgás után lö a hálóba. 2 : 
Szünet után a 'játék teljesen ellapo 
sodik. 'Unalmas mezőnyjátékkal t 
lik el a félidő nagy része. Végre 
33, percben a Zugló megembereli 
magát és Károlyi szép gólt fejel. 3 
A  44. percben Sóst utánrúgásért 
játékvezető kiállítja. Jó: Fézler, Zű
rién, Erdész és Molnár , ill. Király, 
Baloghy és Tóth.

G azdag főtitkár, Zugló: Idény’
eleji jiáték. Erősen tartalékos csa’ 
patok.

Kovács, Szeged-: A  Zugló jobb
volt. Csapatom az NB IX. mérkö 
Zését nagy lámpalázzal játszotta/.

SIMÁN NYERT A SFAG
Soproni FAC— Dunakeszi Ma

gyarság 5:2 (2:1)
Sopron. 500 néző. Vezette: Temesföi
SFAG: Kapuvári — Salamon II, Fokaié 

.— Szörényi, Murányi, Rejtő — Sopron 
X l, Németh, Viktort, Sebes, Kővári.

I). Magyarság: Budavári — Mafaunok 
Gergely — Skotuyár. Kupi, Mülier — 
Gulyás, Pálinkás, Pán-czól III, Kiss, 
Fáuezél V.

A  SFAC tartalékosán is bi7.fosán nyer 
SFAC-rohamo-kkal kezdődik a mérkő

zés, vezetéshez mégis 3  vendégcsapat ju 
A 10, percben Kapuvári ártatlan labdát 
kiéit és Kiss közelről beteszi. 0:1. A  1 
percben Kővári beadását Soproni IX 
közelről bebombázza. 1 :1,  Á  20. percben 
Pánezél V egy 11-est kihagy. A 02. perc 
ben Szörényi lövése a kapufáról jön 
vissza. Soproni II beteszi. 5:1.

Szünet után a 4. percben Németh 25 
ra éterről lövi he. a harmadik soproni 
gólt. 3:1. A 8 . percben Viktora eredmé 
nyes., majd a 20. percben ismét Viktort 
növeli a SFAC előnyét. 5:1. A  34. perc 
ben Pánezél V talál a soproni hálóba. 
5:2.

Jó: Murányi, Soproni II, Németh, Vik 
tora, ill. Gergely, Kupi, Mfilter, Pán 
c/eí V.

HÁROMSZOR VEZETETT 
A  VASAS

Vasas— BEK 3:3 (2:1)
Béke-u. 1500 néző. Vezette: Siklós-

Vasas: Noszkai —— Szentandrási, 
Furulyás —  Katona, Golács, Adám 
—  Kovács, .Saroveczky, Serege, Her
mán n, Szálkák

BLK: Bál -—  Zuber, Kriván —  
Günser, Gug, Bursi —  Viola, Pénzes 
Brizsinszky, Jáger, Zurián II.

A  rutinosabb Vasas játékát a BLK  
nagy lelkesedésével ellensúlyozta. A  
Vasas kezdte a játékot és már az 
első percben pompás támadás után 
Kovács átadását Saroveczky kefe- 
jel te, 1 :o- A  BLK feljön és a 12 
percben Pénzes erős lövése a sa- 
rokléeröl a mezőnybe pattan ki. A  
30- percben Jáger hosszú szabad
rúgása a belsölécről a hálóba vágó
dik, 1:1, A  37. percben Kovács a te
hetetlen védők mellett a (balsarok-ba 
vágta a bőrt, 2 :1. Fordulás után a 
30- percben Brizsitnszky ' közelről 
egyenlít, 2:2- Most erős az iram és 
a 33. percben Szálkái eredményes, 3 :2. 
A  42- percben Jáger húszméteres sza
badrúgása hálót ér, 3 :3. Jó: Katona 
Kovács, Hermáim és Szálkái, ill. 
Kriván, Gug, Pénzes és Jáger.

Hegyi Gyula, Vasas.- A  szabadirú
gásoknak köszönhetjük a döntetlen 
eredményt.

Boka Lajos, BLK: Tartalékos csa 
patomtól többet nem vártam.

A GANZ VEZETETT
DVSC— Ganz 3:1 (1:1)

Debrecen, 200 néző. Vezette: 
Boros P.

DVSC: Keskeny —  Csókái, Erdé
lyi —  Galambos!, Gere, Elek —  
Dráb, Sidlik, Szabó,' Bihari, Nagy.

Ganz: Gyóni —  Putnoki, Kerti —  
Budai, Simon, Készéi —  Hollósi, 
Perényi, Várhidi, Bartos, Nemes.

A  DVSC tartalékosán állt ki. A 
csapatból hiányzott Kristóf és Vö
rös. A  13. percben a Ganz szerzi 
meg a vezetést. Hollósi labdáját 
Várhidi a hálóba fejeli. 0:1. Utána 
a DVSC kerül fölénybe, de Gyóni 
mindent ment. A  31. percben Dráb 
szép lövésével egyenlít a DVSC. 
Szünet után a Ganz két nagy hely
zetet kihagy. A 28. percben Erdélyi 
42 méterről lőtt szabadrúgása a 
hálóba talál. Nagy vasutasfölény 
alakul ki. A  35. percben Dráb lövi a 
harmadik gólt. Jő mérkőzést vívott 
a két csapat. A  Ganz is győzhetett 
volna. Jó: Csókái, Erdélyi és Dráb, 
illetve Gyóni és Várhidi.

MÁTÉSZALKA NYOLC 
TARTALÉKKAL .JÁTSZOTT

Kassai SC— Mátészalka TK 5:1 (1:1)
Mátészalka, 500 néző. Vezette: Farkas.

KSC: Pajtás — Kerekes, Hliv.iák — 
Beeső. Czehelnik, Bcdnarik — Szlivkár, 
Batázsházi, Vutkovics, Kain? IV... Simo- 
nyi.

M IK - Szakács Gál, Csaployics — 
Molnár. Szenes. Popovics — Nagy, Kál
mán, Szabó. Rózsa, Kárpáti:

A 11. percben kapuelőtti kavarodásból 
Vutkovics megszerzi a vezetést. 1:0. A 
2 0 . perctől kezdve tíz emberrel játszik az 
M TK : Kálmán megsérül és kiáll A 27. 
percben egyenlítenek a mátészalkaiak. 
Rózsa húszméter’es szabadrúgása a hálóba 
kerül. 1:1 .

Fordulás után az MTK összeroppan és 
a KSC tetszés szerint lövi a góljait. A 
11. percben Vutkovics lö a hálóba, 2:1. 
majd EalázsháZi a 24.. 26 , és a 36. perc
ben mesterhárnMWt esi?,ál: é :1:

Az MTK nyolc tartalékkal játszott és
ez menti súlyos vereségét. Jó: a kassai 
csatársor, illetve Szakács, Szenes és Kár 
páti.

A TARTALÉKOS SSE ELLEN  
KÖNNYEN NYERT A  MAVAG

MA VÁG SalgSE 3:0 (1:0)
Salgótarján, 700 néző. Vezette: 

Horváth ér.
M AVAG: Onszágh —  Varga, Bo 

zsur —  Seffelin, Kéri, Varga —  
Komorettó, Bakó, Muszka, Opata.
Füredi.

SaigSE: Klimcsok —- Sümegi
Miskolci —  Klajbán, Hernádi, Mes
ter —  Langár, Kovács, Szabó, Mol
nár, Horváth.

A  MAVAG jön fel és Muszka alig 
lö mellé. Két budapesti szöglet kö
vetkezik. A  második szögletből Mis
kolci öngólt vét. 1 :0 .

Szünet után a 27. percben Ko
morettó elfut, beadását Muszka a 
kapufára lövi, de onnan gólba, pat
tan. 2:0. A  37. percben Komorettó 
újra megugrik és beadását ugyan
csak Muszka lövi a tarjáni hálóba,

A  SSE annyi tartalékkal állott 
ki, hogy már a. pályáralépéskor el
vesztette a mérkőzést. Jó: Kéri, Ko
morettó, Muszka, ill. Klajbán, Lan- 
dár és Kovács.

A  H. FÉLIDŐBEN TÍZ EMBERREL 
JÁTSZOTT AZ ETO

Egyetértés— Soproni VSE 2:1 (2:1)
Győr. 500 néző. Vezette: Palkó, 
ETO: Földesi —  Fekete, Bányifc 
■ Farkas, Bokrosi, Pető —  Neiger, 

Szabó, Niczky, Tóth n., Wilk.
SVSE: Kovács -— Kőműves, Kon 

rád —  Salamon I., Takács, Salamon 
II. —  Horváth I., Boros, Melega, 
Bárdics, Horváth H.

A  2 . percben Wilk pompás gólt 
lö. 1:0. A  9. percben Szabó növeli a 
győriek előnyét. 2:0. A  gól után 
lassan feljön az SVSE és Melega ré
vén a 20. percben gólt ér el. 2:1. A  
35. percben Fekete megsérül, bal
szélre megy és Tóth H. lesz a jobb
hátvéd.

A  II. félidőben már Fekete nél
kül játszik az ETO. így is fölény
ben van, de gólt már nem tud lőni. 
Az SVSE gyenge napot fogott ki. 
Jó: Bokrosi, Farkas és Tóth II., ill. 
a SVSE védelme, Salamon L és Me
lega.

AZ SK RUSJ MAR 2:0-RA  
VEZETETT

SK Rusj—Ózdi MOVE 2:2 (2:1)
XJngvár, 800 néző. Vezette: Karsay.

SK Rusj: Ackermann —  Papp, 
Radik —  Szóga, Kópcsai, Ivancsó —  
Mőzer, Tóth, Krajnyák, Csancsinov, 
Hajlik ín.

ÖVTK: Sztáni —  Hoduly, Zentai 
• Bísztri, Miskolczi, Ma-tus —  Pa- 

kocs m .,  Tronka, Tóth, Alberti, 
Felvidéki.

A  13. percben szép összjáték után 
Hajlik III. megszerzi az ungváriak 
vezetőgólját, 1:0. A  29. percben 
Csancsin-ov remekül tisztára játszá 
Raj lik Hl-at és a szélső most sem 
hibáz. 2:0. A  37. percben Pakocs IIL 
szépít, 2:1. Ekkor Ackermann meg
sérül és csak a szünet után tér 
vissza. A  n .  félidőben nagy a harc 
és a 14. percben Tronka egyenlít, 
~:2. Kitűnt: Ackermann, Szóga,
Kopcsai, Csancsinov, illetve Sztáni, 
Bisztri, Pakocs i n . ,  Alberti.

Ismét 2 : 0  után 
volt baj

A  Ferencváros hívéi elkeseredetten 
távoztak a BEAC-pályáról:

-— 2:0-ra vezetünk és pontot vesz
tünk! Ez is csak nálunk fordulhat 
elő —  jegyezte meg valaki.

Más hozzátette:
—  Helyesen mondja: csak nálunk 

fordulhat elő. Amikor a Gamma ki
egyenlített, akkor eszembe jutott, 
hogy 2:0-ról mindig 3 :2-re vesztünk. 
Nagyon megijedtem. Most még egy 
kicsit örülök is.

Valaki hozzátette:
-— És ezt a Gammát a Törekvés 

megverte a Kupában.
Azután hozzátette:
—  Vájjon mennyire verte a Töri a 

SalBTG-t ?
Hírnök jött pihegve:
—  Az SBTC 2:0-ra győzött!
Nem akarták elhinni...

Jugoszlávia
Szerb ligamérkazések: 

Jugoslavia— Jedinsztvo 4:0 (3:0)., 
Beogradski— BASK 5:1 (5:0), Slavía 
•—Gradjanski (Skoplje) 7:0 (0:0). 
Bátya SK— Vojvodina 1:0 (0:0).
Jugoslavia (T. almás)— ZsAK 4:0 
(3:0).

Horvát ligamérközések: 
HASK— Konkordia 3:4 (3:2). 
Slavia— Szerajevó 1:1 (1:1).
Split— Zágrábi Vasutas 2:1 (1:1).. 
Bácska— Hajdúk 2:6 (1:2).

Bajnoki mérkőzések: 
Szabadka: Sport— VSC 3:1 (3:0).

-— Bunyevác— SzMTC 0:3 (0:1). —  
Bohemia— JAK 2:1 (1:0).

Barátságos mérkőzések: 
Ujverbász: Dulcisz—-Gradjanski 

Borovo 5:0 (2:0).
Nagybecskerek: Radnicski— Cement 

Beocsin 4:3 (4:2).
Hódság: OSC— Rapid (Eszék) 2:0 

(1 :0 ).
Apatin: ASK— Hajdu-k (Eszék)

3:1 (2:0).
Újvidék: NAK— Gradjanski (Eszék) 

4:2 (2:2)

N ém etország
Becs: Becs— Berlin 3:2 (1:1). 
Krakó: BéCs B)— Krakó 8:2 (;j:o). 

— a - - —

Dunai csoport:

Vidéki bajnoki mérkőzésok

Túrán SE— M AFC 2:1 (1:0). Ber- 
talan-utca. Vezette: Szabó Gy. Ke
mény küzdelem, igazságos eredmény. 
Góliövö: Trattner és Ungvári, ill. 
Magyar (11-esböl).

Iírunecker, a Vasas volt válogatott 
játékosa lett a Pannónia új -edzője.

MAVAG— KTC 7:2 (1:1). Ceglédi
éit. Vezette: Friedbauer. Szünet után 
tetszés szerint lőtte góljait a 
MAVAG. Góliövö: Németh (5),
Szentmártoni és Weindler, ill. Ko
vács és Bilvax.

Hungária— PeM TK 5:3 (3:1). Kén
utca. Vezette: Istenes. A  gólképe- 
sebb csatársorral rendelkező Hungá
ria biztosan győzött. Góllövő: Kosa
ras (2), Dolezsál, Nagy és Gugyerás 
(11-esből), ill. Frommer n ., Hrotkó 

és Hanoid (11-esböl).
Szenten drei MO VE—-Rákosliget 3 ;g  

(0:i>. Rákosi igeit. Vezette: Szabó.
Jóiramú mérkőzés, a szerencsésebb 
csapat győzelmével. Góliövö: Fehér 
(3), ill. Major és Páldi.

PSC— ZAC 11:1 (6:1). Vezette:
Gábor. A  PSC kitünően játszott. A  
ZAC végig lelkesen küzdött. Góllövő: 
Koletics III. (4), Csizmadia (2), Ko- 
letics I., Wachter, Hajós, Máté és 
Bartos, ill. Molnár I.

1. Postás 1 1 — —  4:0 2
2. Zugló 1 1 — —  3:1 2
3. Soproni FAC 1 1 --------5:2 2
4. Egyetértés 1 1 --------2:1 2

5-8. BLK 1 1 —  3:3 1
5-8. Pénzügy 1 1 —  3:3 1
5-8. Vasas 1 1 —  3:3 1
5-8. MTK 1 1 —  3:3 1
9-10. KEAC ------- 0:0 —
9-10. Szomb. FC ------- 0:0 —
11. Sopr. VSE 1 - -  1 1:2 —
12. D. Magyarság 1 -  I  2:5 —
13. Szegedi VSE 1 - -  1 1:3 —
14. DVAC 1 - -  1 0:4 —

Tisza-csoport
1. MAVAG 1 1 — —  3:0 2
2. Move T. El. 1 1 — —  1:0 2
3. Kassai SC 1 1 — —  5:1 2
4. Debr. VSC 1 1 — —  3 :í 2
5. Lampart 1 1 — —  4:2 2

6-7. Rusj 1 — 1 —  2:2 1
6-7. ózdi Move 1 — 1 —  2:2 1
8-9. B. Vasutas — — —  — :— -—
8-9. Kassai AC - — — -------—:— —
10. Pereces 1 — — 1 2:4 —-
11. Ganz 1 — — 1 1:3 .—
12. Mátészalka 1 — — í  1:5 —
13. Misk. VSC 1 — — 1 0:1 —
14. Salg. SE 1 — — 1 0:3 —

SZENT LŐRINCI-KUPA
SsFC— SzRTC 2:1 (2:0). Mikló"- 

telep. Vezette: Eröss. A  fiatalokkal 
megtűzdelt SzFC remek játék után 
győzött. Az SzFC lett a Szent- 
lörinci-Kupa győztese. A  remekmívű 
kupát az alapító Riesz Ferenc adta 
át a győztes SzFC-nek. Góliövö: 
Huszár és Válik H, ill. Bencéik. —  
SzAC— Filtex 1:0 (0:0)■ Mikíós-
telep. Vezette: Pintér. A  SzAKnag-y 
küzdelem után győzött. Góliövö: 
Kocesrtoa.

A III. kér. TVE csütörtökön délután 
3 órakor kö-lyöktoborZót tart a nagy
szombatutcai sporttelepén.

III. kér. TVE— 33 EO 5:1 (V I) . 
Nagyszombat-u. Vezette: Kádár.
Erősiramú mérkőzés, megérdemelt 
győzelem. Góllövő: Wébeor (4) és
Hegedűs, ill. Haraszti.

CSABAI ALOSZTÁLY 
I. osztály.

R, Törekvés—Békési IíSE 4:1 (1:0). Bé
késcsaba. Vezette Heinfart. Idényei éji 
játékkal a B. Törekvés megérdemelten 
győzött. Góliövö: Feit, Gatlik. Káinba 
Szombati, ill. Kiss. Jó: Záhorán, Szom
bati, ill. Kiss és Hoffmann.

GyTK—Hunyadi (Bébésszentandrás) 4:2 
(3:2>. Gyoma. Vezette: Tóth. Szép. vál
tozatos játék. Góllövő: Győri (2), Kiss, 
Csáki. ill. Bencsik és Kiss II.

O MTK—Csabai Rokka 4 Jt (3:0). Oros 
háza. Vezette: Magyar dr. A Rokka
gyengén játszott, az OMTK simán nyert 
Góliövö: Diinák (2), Pa kuk, Kutas-i.

MTE—Békéscsabai MÁV 2:2 (1:0). Me 
zö kovács háza. Izgalmas, de nívóban mér
kőzés. GóMövő: Iietielzki II. Sári IV,
illetve Zsák ée Feczenka.

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG
I. osztály:

B. MOVE— Bajai MTE 12:0 (4:0). Bács 
almás. Vezette: Bencze. A gyenge ellen
fél ellen könnyen győzött a jó B. MOVE. 
Góllövő: Solt (9), Straszer, Száhl és Ka
tona.

SimBTC— ZMNTE 6:2 (0:1). Nagykani
zsa. Vezette: Dávid. A hazai csapat 
majdnem teljes ifjúsági csapatával állt 
ki. Góllövő: Baum (2). Cseriig (2). Ke- 
reny, Kálmán, ill? Szabó (2, két 11-es
böl).

RTC— Kaposvári RÁC 1:1 (1:0). Pécs, 
Vezette: Kelesi dr. Góllövő: Horváth II.. 
ill. Varga. Jó: Golácz, Kovács II., illetve 
Varga és Kovács.

Nagykanizsai VTE— I>rAC 5:5 (3 0).
Féesbányatelep. Vezette: Kasl. Góllövő 
Hirschl (2), Pöcze (2), Fuchs 11-esből, 
ill. Kirsing (4) és Pap I.

KSE—Pécsi ZsSE 3 :1  (3:1). Komló. Ve
zette: Tváuyi. Góllövő: Seemajer (2),
Gálkor, ill. Sértő.

II. osztály
KSE II—Pécsi ZsSE II 6:1 (3:0). Komló. 

Vezette; Pjáldi. Góllövő: Miklós (2). Ru- 
•zsin-szky, Nothoiss, Sabac, iiBró, illetve 
Misii.

Egyéb vidéki eredményok
Nagykőrös: Ceglédi VSE— NPTK 

3:0 (1:0). Körösi kupa. Vezette:
Köv-esdi. A  kupát Cegléd nyerte. 
Góliövö: Vass, Juhász és Szabó.

Mezőtúr: M-ezőberényi Törekv.—Szarvasi 
Turul 3:1 (1:1). Osztályozó. Vezette: 
Szp-e-vár. Az első negyedórában nagy 
ira.ru, de utána mindkét csapat vissza
esett. Góllövő: Deák, Takács (2), illetve 
Horváth.

Dombóvár: DVSE— Mohácsi- TE
11:1 (3:1). Barátságos. Vezette:
Trenka. Fölényes győzelem. Góliövö: 
Vineze (5), Heizer (3), Galambos 
(2) és Berki, ill. Pál.

Tatabánya: TSC H— Gázgyár
(Bp.) 3:2 (2:0). Barátságos. Vezette: 
Takács. Góliövö: Sóstai (2) és Ta
kács, ill. Juhász (2).

Szeged: Szeged AK II—Kj-i.VC vegyes 
5:1 (t):0). Barátságos. Vezette: Jódal. 
Góll-övő: .Szabó (3), Énekes (2), ill. De- 
vecseri. — Sz-FIE—SzAK III 2:0 (0:0). 
Barátságos. Vezette: Gyarmati. Góliövö: 
Kácz és Erdei. — Jégkunyhó—SzFIE ifi. 
4:2 (0:1). Barátságos.

Székesfehérvár: ARAK— Kelen
földi FC 3:3 (3:0). Barátságos. Ve
zette: Gránássy. Góliövö: Szekeres, 
Háry dr és Jámbor, ill. Richtseid és 
Krajcs.

Ujkomárom: Tatabányai SC—
UKFC 4:0 (3:0). Barátságos. Ve
zette: Szentesi. Góliövö: Gajda (2) 
Németh és Gergely.

Siótok: SSE—Székesfehérvári MÁV 2:1 
(1:04, Barátságos. Vezette: Bruekner
Góliövö: Sárközi, Nagy, ill. .Kardos.

Magyaróvár: Hubertus— Győri AC 
6:3 (4:2). Barátságos. Vezette: Felit. 
Góliövö: Ács (3), Domsi (2) és Kiss 
illetve Sott (2) és Schwarczkopf.

Ungvár: Katona „11“— SK Rusj II. 
2:0 (1:0). Barátságos. Vezette:
Hirschberger. Góliövö: Rátkai, Han- 
kel.

Moson: KuSE— Győri KoeSE 4:1
(4:1). Barátságos. Vezette: Seidler. 
Góliövö: Malek (2), Preszler (2),
illetve Tóth.

Szombathely: SzFC— Repülők 9:0
(4:0). Barátságos. Vezette: Lőrincz, 
Góllövő: Dolgos (5), Horváth I. (3) 
és Páncél. —  Ifjúsági bajnoki mér
kőzések: SzTK— Bocskai 3:1 (1:1)
Vezette: Molnár. Haladás— 38-as
Cserkészek 3:0 (3:0). Vezette: Kol- 
tal. Levente— SzFC 3:3 (3:1). Ve
zette: Lőrincz.

Szekszárd: Nagymányoki SE— TSE 
3:2 (2:2) Barátságos. Vezette: Pa
takfalvi. Szerencsés győzelem. Gól 
lövő: Orosz II (2), Kaufmann, ill. 
Sárosi (2).

Diósgyó'r: DiMÁVAG H— Perecesi 
TK II 10:0 (2:0)- Barátságos. Ve
zette: Somogyi. Góllövő: Bohus II 
(3), Turbéki (3), Littkai (2), Mé
száros és Kertész.

Kassa: K. Törekvés— KAC 3:2
(0 :2). Barátságos. Vezette: Kaukes. 
Góliövö: Milpiczky, Polák, Kiírnék, 
ill. Drab, Nepkó. —  KAC ifi— K. Tö
rekvés ifi. Barátságos. Vezette: Le- 
hotay.

Pápa: PPSC-—MÁV Kinizsi 8:0

Kenje fel ujjával vékonyan az arcra a HezolHe-Rapid gyorsborotva
krémet és minden további várakozás nélkül borotválkozhat. — Nem 
kell az arcbőrét percekig dMBrssálwi, mert a Hfezoüte-RapM arcápoló 
gyorsborotvakrémmel vfz# szappan és ecset nélkül egy perc alatt tűké- 
hetesen borotválkozhat, utána nem ég és nem pattan fel az arcbőre, 
megszűnik az arcbőr száraz felkapartsaga és arca bársonyosan italé lesz. 
f>rébaüoboz 24 fillér, ezt is visszatérítem azután eredeti doboz vagy 
tubus vásárlásánál. Kapható m i n d e n  i z a k ü z l e t b e n  ás a készítői 
Dr. MCM.CZER vegyész illatszertárában, Budapest, V l„ Teréz bárét 8

(4:0). Barátságos. Vezette: Völler. 
Gyenge játék. Góliövö: Limperger 
(3), Bolla (2), Antalfi, Vámos és 
Walter.

Rákoskeresztúr: RTE— Kőbányai
TC 4:0 (3:0). Barátságos. Vezette: 
Kiczó. Góliövö: Pusztai, Juhász, }3o- 
csánszki és Angyal. Jó: Pusztai,
Moharos, Nyulasi és Angyal, illetve 
Kuncz, Frei és Csorba. —  RTE ifi 
— M. Posztó ifi 3:3 (0:3). Vezette: 
Vértesi. —  Kölyök KTC—RTE 6:2 
(4:1).

Rákoscsaba: Hatvani VSE—-RTK
(ki (3 :1). Barátságos. Vezette: Ne
mes. A  vendégcsapat kitűnő játéká
val megérdemelten nyert. Góliövö: 
Vincze III (,i), Pogány (2) és Bete, 
illetve Szabó III.

Hajdúböszörmény: HTE—Rákóczi Ft!
3:1) (1:0). Hajdú Kupa-mérkőzés. Vazul la: 
Tóth. A HTE már kupagyőztesnek lát
szik. Gól-lövő: Cseh (2) és Szili.

Szob: .Hódmezővásárhelyi TSE Vári
Kemény II 6:0 (3:0). Barátságos. Vezet
te: Klein. Góllövő: Szabó (3), Zima-n (2) 
és Nagy.

Gyula: CASS—GyTK 3:2 (1:1). Bajnoki. 
Vezette: Dunát. Góllövő: Szabó (3), ill. 
Varga, Vranyics.

Az ASO OlmUlz nyerte  
a cseh kupát

A  Cseh Kupáért folyó küzdelem 
befejeződött. Amikor a Prostejov 
kiverte a mezőnyből a Slaviát, a 
Moravska Ostrava pedig a Spartát, 
akkor sokat vesztett érdekességé
ből a további küzdelem. A Moravska 
Ostrava kikapott az ASO Olmütz 
együttesétől és végül is gz olmützi 
csapat került szembe a döntőben a 
Prostejovval. A  KK rendszere sze
rint lebonyolított döntőben Proste- 
jovban 3:l-re, Olmützben 2:l-re  
győzött az ASO Olmütz és ezzel 
egy évre megszerezte a Cseh Kupa 
védelmét. A  győztes csapat össze
állítása ez volt: Dolezsál —  Krupka, 
Vojtisek —  Láng, Kalivoda, Dycka 
—  Csabana, Simek, Nepala, Zoubek, 
Slapák. Csupa új név!

Feyenoord  a holland  
bajnok

A háború alakulása miatt félbe
szakított holland labdarugóbajnok
ságot most befejezték. Az öt kerü
leti bajnokcsapat körmérkőzése csak 
az utolsó fordulóban hozott döntést 
az elsőség kérdésében. A  Feyenoord 
2 :0-ra győzte le a vele azonos pont
számmal álló almeloi Heraklest és 
ezzel megszerezte a bajnoki címet. 
Az amsterdami Baluw-Wit az utolsó 
fordulóban 2 :2-re játszott a ürm 
burgi Juliannával.

Készül a svájciak  
válogatott m űsora

A svájci labdarúgószövetség há
rom ország —  Németország, Fran
ciaország és Olaszország -— váloga
tott csapatát hívta meg az elkövet
kező bajnoki évben Svájcban leját
szandó bajnoki mérkőzésre.

- < ♦ >

WSC—KTSE 5:0 (2:0). Vekerirtetep. 
\ezclte: Fole-ki. Könnyen és megérd-emei- 
ten győzőit a. WSC a. szőteedön játszó 
kispestiek elten. .Gól-lövő: Kiss (3), Kér- 
tész és Simon.

MÁV Előre—Com pák tor 3:3 (2:1). Tatni- 
nt.; Vezetlo: Punyilv. A 3:1-re vezető MÁV 
Előre ©llvönöyelmii&kíklle a mérkőzést, 
GóMövő: Tóth (2) és Siklósi, illetve Ré- 
kási (11 ősből), Potári és Serb.

H AC—RTK 6:3 (1:1). Poz-sonyi-n (. Ve- 
zelte; We Ivari. Könnyű győzelem, a 
BTK a IT. félidőben tel jósén kifulladt. 
Gollövő: Csutoráig (2), Bácskai (2. e-ffvel 
11-esből), Sárközi és Sutka, Ul. Drobni, 
Jcekcl és Beőecs (11-esbŐil).

FTC—Goi (1 berber SE 11:3 (6:3). üllői
ül. Vezette: Mészáros. A G-oldber&er SE 
már 3:0-ra vezetett. A z  FTC erősített és 
könnyen győzött.' Gollövő: Kk-zely (fi), 
rustös (2), Őrtutai, Jakab és Bíró, ill. 
Csöpíi (2) és Bublik.

33 FC II—III. kér. TVE II !>:2 (0:2). 
.Nagyszombat-u. Vezette: Mercz. Góliövö; 
Magad (3). Morcai (3). Miklós, .lakai) és 
Pozsonyi, ill. baary és Klein

Csillaghegy—Pannónia 4:1 (2:1). Csil
laghegy. \ esette: Rejtő. A Csillaghegy 
remek jatekka-l győzött. Góllövő: Czim- 
«*>r (2). Lőrincz II és Burián I, illetve Emrner.

UMS&-1MSC 5:4 (2:3). Szent László-tér. 
Vezette: Gardos. Az MSC nem érdemelte 
meg a y ereseget. G-ólilövő: Sebők (2), 
Pásztor (2) és Herbert III, ill. Vauk (2), 
Koth es Kovács.

EVEZÉS
A KA.JAKBAJNOKSÁGOT

szombaton délután öt órakor a női 
3000 méteres versenyével kezdték 
meg. Győzött Jármai Katalin KKK 
13;30-al, 2. Somosi Irén (Pannónia) 
13:36.

3- Márton Júlia (Pannónia) 13:45. 
A  versenyt Jármai könnyen nyerte. 
Férfiegyes 10-000 m : 1. Balatoni K. 
KKK 46 perc, 2- Kovács S. WMTK  
47, 3. Blahó K  W M T K  47:40-10 10 
induló.

Vasárnap a következő számot bo
nyolították le: Férfi kajak-kettős,
10.000 m: 1. Balatoni-Nagymajtényi 
KKK 41:03, 2.’ Cseh— Bán KKK
41:23, 3. Blahó— Kovács WMTK
46:05. Hatalmas küzdelem az első 
kettő között. Az eredményeket a hí
dé* idő nagyon befolyásolta.



H»W5, 1940 augusztus 26, sssa
Hidas 15.2-t futott

a Postások versenyén
Sok verseny szám, kevés induló 

volt a Postások versenyén. Hűvös 
idő, ©lég- élénk oldalszél és nyomoé* 
hangulat rontotta az eredményeket. 
Nem is emelkedtek felül az átlagon. 
Kivétel csak Hidas pompás gát
futása. Nagy formában van. Rész
letek;

1f» ni (3 i.millió): 1. Gyenos MAC 11, 2. 
Góbi BBTE H.l, 3. Paulusz MTK 11.6. — 
Gyc-nes ow*k 60 után húzott el Lassan 
Góbitól és in-áísfól méterrel nyert,

11€ m s;át (3 induló): 1. Hidas BLE 
ln.2, 2. Kiss TSE 16.1, 3. Molnár TSE
1 S.T] — Hidas pompás formában van. A 
hetedik gátat döntötte, a nyolcadakban 
is botlott és mégis ilyen jó időt ért el. 
Kiss idejét elmérték: csak öt méterrel 
kapott ki.
* Súlylökés (4 induló): 1. Németh
B'SzKJtT 14.61, 2. Csányi MAC 14.19, 3. 
Tóth J. BBTE 13.00. — II. osztály: 1.
Lőcsei PSE 12.42, 2. Horváth A . MAC 
11.02. — Németh még mindig nem hasz
nálja a derekát,

8<b) m előny verseny (6 induló): 1. Sze
gedi BBTE (M) m előny) 1:55, 2. Istene® 
dr MAC (0) 1:57.2, 3. Györgyéi MA VÁG 
(0) 1:57.5. — György ói 56.2-06 körrel kez
dett, Istenes maradit mögötte és a haj
rában megverte. A szél kellemetlenkedett. 
Istenes javuIgát.

100 in IV. o. (9 induló): 1. Assnkürti 
BBTE 1 1 .6 . 2. Deák MAVAG 11.7, 3.
Udvaréi BLE 11.7. — Zajki az előfu
tamban 11.2-t futott, a döntőben nem 
ind u ll-

IOe in (3 induló): 1. Seres UTE 52.8, 2. 
•Makiári MTE 54.2, 3. Gombos MAC.

Magasugrás (4 induló): 1. Tordai FTC 
174. 2. Gáspár MA VÁG 174, 3. llidavs
BLE 174. — A  bajnok kikapott. A  hideg

szélben egyik sem bírt a 178-e&l.
2000 m ÍV. o. (9 induló): 1. Balázsi 

BLE 5:54.4, 2. Rácz BLE 5:756.2, 3. Kövér 
MTK 5:58. ,

21M) m gátfutás előny verseny (3 induló): 
1. Hidas BLE (e. n.) 25.5, 2. Molnár
TSE (1:6 mp előny) 25.6, 3. K i-ss TSE 
(0.8 mp előny) 25.8. — A  tulajdonkép
peni befutó: Hidn» 25.5, Kiss 26.6, Mol
nár 27.2. A fordulóban ellenszél volt.

l)iszkoszveté6 (7 induló): 1. Kulitzy
BBTE 46.82, 2. Németh BSzKRT 40.17, 3. 
Németh MAC 39.95. — III. o.: 1. Németh 
MAC 39.95, 2. Lőcsei PSE 35.54, 3. Hor
váth MAC 33.37. — Az oladlsziél nem 
Ízlett a dobóknak.

Gerely hajítás (3 induló): 1. Gally PSE 
50.08, 2. Németh BSzKRT 46.70, 3. Hor
váti) MAC 45.75. B rr ....

5300 m (6 induló): 1. Lendvai BBTE 
15:26.2, 2. Kálmánfi BLE 15:35, 3. Kő
vári TSE 15:46, 4. Maros völgyi TSE
15:52.8, 5. Játékos TSC 16:11.8.

Távol ugrás (5 induló): 1. Zaj ki BBTE 
698, 2. Gyuricza MAC 697, 3. Mezei MTE 
651. — III . oszt. (7 induló): 1. Zsakó 
MAC 621. 2. Fenyvesi PSE 614. 3. Assa- 
kiirti BBTE 608. — Zajki javul.

Hármasugrás (5 induló): 1. Dusivoki
MAC 13.59, 2. Dongó BLE 13.07, S. Kö 
vér M IK  12.81.

Svédváltó (5 induló): 1. BBTE (Zajki, 
Kovács, Polgár. Góbi) 2 :00.6, 2. MTK
2:04.2, 3. TSE 2:30.8. — A Zajki—Kovács 
Kiéri kettős 34.6-ol futott (Kovács elé 
lomhán mozgott), Polgár 35-öt futott 
(jól), Góbi 51-et.

Kalapácsvetés (4 induló): 1. Kémény 
BSzKRT 46.63, 2. Rácz dr MAO 44,70, 
3. Németh MAC 39.72. Rácz versenyről 
versenyre javul.

4x104) in (3 induló): 1. BBTE (Zajki,
Góbi, Kovács, Polgár) 43.4, 2. MAC (Ile- 
gedils, Zsakó, Gyuricza, Gycnes) 45, 3. 
MTK 45.4.

Pestvtdék 10 ponttal
győzött Zágráb ellen

Csökkentett arányban  
rendezi meg Török
ország az idei Balkán
olim piát ?

Athén, augusztus 21.
Az ezévi Balkán-olimpia megren

dezése Törökországra hárul. A  tö
rök szövetség kérdést Intézett a bal
káni államokhoz, hogy a mai hely
zetben helyesnek tartják-e a verseny 
megrendezését és hogy résztvesz- 
nek-e azon? Görögország, Románia 
és Jugoszlávia igennel válaszolt. 
Bulgária tavaly sem indult, Albánia 
pedig eddig csak egyszer vett részt, 
akkor is csak a felvonulásban.

Ilyen körülmények, mellett a tö
rökök a versenyt megrendezik.

bér 5— 6. Olyan hírek keringenek, 
hogy a török szövetség el akar 
hagyni néhány szó.',nőt az atlétikai 
versenyek közül (3Ö00-es akadály, 
kalapácsvetés, marathoni futás, 
10.000 m) és törölni akarja a nemze
tek közötti pontversenyt. Ezenkívül 
a résztvevő atléták számát nemze
tenként 15-re akarják korlátozni.

Ez a terv nem a. legjobb hatást 
váltotta ki az érdekeltek közt. 
Éppen a nemzetek közötti versen
gés idézte elő, hogy az atlétika a 
Balkán államaiban az utolsó, tíz év 
alatt igen sokat fejlődött. A  csapa
tok létszámának korlátozása is a 
rendező országnak kedvez. Való
színű, hogy ezeket a nyírbálásokat 
nem, fogják szó nélkül elfogadni a 
résztvevők és a Balkán-olimpia 
megmarad olyan arányúnak, ami
lyennek az elmúlt évtized alatt ki
fejlődött.

Szymiczek.

Á  viharzó szenvedélyek ............
elragadó filmregénye

H a n s i IC n o te c k ,
P a u l  ü ic h te r ,
H e d w i g  E l e i b t r e u ,
H. A. Sctilettow

P r e m i e r :  h é t f ő n
k'Í %  'MU U Á N 9 A

A WMTK gyönyörű új stadionjá
ban mintegy 2000 néző előtt folyt 
le a pestvidéki és a zágrábi kerület 
válogatott viadala. A  pálya olyan, 
amilyenről az atlétabarátok eddig 
csak álmodtak.

A  verseny maga érdekes és vál
tozatos volt és a magyarok megér
demelt győzelmével végződött.

Eredmények:
4x100 m : 1. Zágráb (Polasevics,

Urbics, Lusicki, Klein) 45.4, 2. Pest
vidék (Szönyi, Lörincz, Antal, Vigh)
45.5. —  Lörincz rossz váltásával
veszett el a verseny. —  Pontarány 
2:5.

800 m : 1. Tárnoki P 2:00.2, 2. Stra- 
kar Z 2:00.6, 3. Marin,csak P 2:03.4,
4. Kaiscr Z 2:Í0.4. —  l:Ö4-es első kör 
után Tárnoki könnyen győz. —  9:9.

Súlylökés: 1. Kovacsevics Z 14.02,
2. Varró P 13.32, 3. Remete P 13.15,
4. Ivekovics Z 12.23. —  Biztos győ
zelem. 14:15.

Magasugrás: 1. Abramovies Z
178, 2. Rosenberg Z 175, 3. Bánsági
P 175, 4. Kászón P 170. —-  A  horvá- 
tok tehetségesek. —  17:23.

400 m gát: 1. Kohári P 58.4, 2.
Vigh P 59.7, 3. Rosenberg Z 60, 4.
Rehm Z 63.1. —  Vigh csak nehezen 
mentette meg a második helyet. 
—  25:‘26.

100 m: 1. Simonyi P 11.2, 2. Ur

bics Z 11.3, 3. Klein Z 11.4, 4. Lö
rincz P 11.5. —  Simonyi kivágta a 
rezet. Lörincz igen gyengén ment. —  
31:31.

1500 m : 1. Rakonczai P 4:08, 2.
FI áss Z 4:12, 3. Molnár P 4:14, 4.
Fabeta Z 4:33.2. — ' 38:35.

1)00 m : 1. Simonyi P 52.6, 2. Szö
nyi P 54, 3. Lusicki Z 54.7. 4. Kraus 
Z 54.9. Könnyen győzött a kis ifjú
sági. —  46:38.

Diszkoszvetés: 1. Remecz P 42.63,
2. Csurcsics Z 41.91, 3. Remete P 
41.61, 4. Soics Z 39.59. A  szél za
vart. —  53:42.

3000 m: 1. Kotnik Z 8:47.4, jugo
szláv csúcs, 2. Parkias P 8 :08, 3. Kil- 
mann P 9:29, 4. Junek Z 11:48. —
A nap nagy meglepetése. Farkas és 
Kotnik az utolsó körig megy együtt, 
a zágrábi futó nagy 300-as hajrával 
győz. Farkas lelassított. —  58:48.

Távolugrás: 1. Urbics Z 692, 2.
Pozsonyi P 649, 3. Gál Z 642, 4.
Tóth P 616- —  Urbios tud. —  62:55.

Svcdváltó: 1. Pestvidék (Rácz,
Kárpáti, Szokolai, Tárnoki) 2:02.8, 
pestvidéki kér. csúcs, 2. Zágráb 
(Klein, Urbics, Rhem, Strakar) 
2:05.5 zágrábi kér. csúcs. Könnyű 
győzelem.

A  pontverseny végeredménye: 1
Pestvidék 67 pont, 2. Zágráb 57 pont

G y ő zö tt  a  B S z K R T  Selmeczy FTC új orszá 
a  B E A C  e l l e n  pos^ úcsot gyalogolt

a, tegnap délelőtti atlétikai páros
versenyben. A  pontszám egyforma
_  (;4__(5,4 —  volt és a.z elsőséget a
BSzKRT jobb győzelmi aránya dön
tötte el. A  részletes eredmények a 
következők:

100 m: 1. Benedek BSzKRT 11 -7, 
■>. Szűcs BEAC 12, 3- Rumpf BEAC 
12.1,4. Kassai BSzKRT 12.4. —  Ma- 
gasuugrás: 1. Szöllösi BEAC 166, 2. 
Rózsa BSzKRT 162, 3* Ra.pcsányi
BEAC 1 5 8 , 4. Füzesi BSzKRT lí>(). 
—  110 m gát: 1. Rózsa BSzKRT
18.2, 2- Rapcsányi BEAC 18.3, 3-
Szöliösi BEAC 22-4, 4. Koszorú
BSzKRT. —  1000 m: 1. Báthory
BSzKRT 2:46.4, 2- Rajcsányi BEAC 
2:46.7, 3. Koszorú BSzKRT 2:47-1,
4. Jesch BEAC. —  Rúd: 1 . Mihályi 
BEAC 300, 2. Füzesi BSzKRT 21)0, 
3. Jekelfalusi BEAC 290, 4. Bodnár 
BSzKRT 270, —  400 ni: 1. Rajcsányi 
BEAC 54-2, 2. Danis BEAC 55.8, 3 . 
Kassai BSzKRT 50.fi, 4. Bodnár
BSzKRT. —  Diszk oszd obás: 1. Rém
esük BEAC 304)0, 2. Pajtás BSzKRT 
34 69 3 Bárány BSzKRT 31.65, 4. 
Serfőzö BEAC. —  Súlydobás: 1. Paj
tás BSzKRT . 124)7, 2. Jakab BEAC 
4 4,(52, 3, Serfőzö BEAC 11-46, 4. Se
bestyén BSzKRT. —  Gerely vetés: 1. 
Bodnár BSzKRT 1,3.10, 2- Remcs&k 
BEAC 42.68. 3. Jekelfalusi BEAC
42.45, 4 . Sebestyén BSzKRT ,32-45- —  
,3000 m; 1 Báthory BSzKRT 9:32.2 
2. Kuroezy BSzKRT 1 0 :28.0, .3- Mi
hályi BEAC. 4. Jesch BEAC.

Az MTK tubnr/öV(>r*t-n yVIIA gvd/tr-íd 
UH) 111 IV-ck ll.S, 400 tii Beek 61, 1000 in 
Hit!.-- 3:08. 3000 m Kovát:* 11:09, nviírtis
Tloh.v 168, távol- Perlaki 590, súly Tichy 
KMK.

30 kilométeren
Vasárnap reggel a. népligeti nagy

körben rendezte 30 kilométeres gya
loglóversenyét az FTC. A  versenyen 
mindössze négyen indultak (köztük 
a 60 éves Wels KAOE). Hunyhdvári 
és Jánosi távolmaradt a küzdelem
től. Hunyhdvári beosztása miatt 
nem tudott versenyezni, Jánosi pe
dig „civilben” nézte végig a ver
senyt. A  MAVAG kitűnő verseny
zője —  mint mondotta —  már nem 
óhajt többé gyaloglóversenyen részt, 
venni.

A  rajt után azonnal Reszeld 
MAVAG vág az élre és hét körön át 
vezeti a mezőnyt. A nyolcadik kör
ben Selmeczy veszi át a vezetést és 
már Fehér is együtthalad Peszeki- 
vel. Selmeczy egyre növeli előnyét 
és végül is országos-csúccsal győz. 
Részidők öt kilométerenként: 26:40, 
52:45 1 ó. 19:22 (eddig Peszeki ve
zetett) 1 6. 45.38, 2 ó. 11.20, 2 ó. 
38.52-2.)

Részletes eredmény: 1. Selmeczy 
FTP 2 ót S8:58.2, országos csúcs, 2. 
Fehér FTC 2:39.48, 3. Peszeki MA. 
VÁG 2:40.25, 4. Wels KAOE öt kör
rel hátrább.

Az idő —  nem tagadjuk ~  gya
núsan jó. Szabiár csúcsa 2:42:23 
volt és a lett Dalinsh világcsúcsa 
2:37:37.6!

* Nagy az érdeklődés az Elektro
mos Müvek ingyenes fözöelőadásai 
iránt. A Honvéd-u. 22. sz. alatti vil
lamos konyhában ezen a héten 
szerdák d. u. 5 órakor, valamint 
hétfőn, csütörtökön és pénteken d. 
e. 10 órakor: hústalan egytál-ételek, 
húsételek, gyümölcsös sütemények, 
parfék készítése és zöldfőzelckek e l  
t»vém%

NAGYSZERŰ GATFUTÓ ERED
MÉNYEK VOLTAK A  DÁN 

BAJNOKSÁGBAN
A Kopenhágában rendezett dán 

atlétikai bajnokságok eredményei 
közül kimagaslik a 110 méteres 
gátfutás. Ha áz eredmények hitele
sek, ma Európában Dániának van
nak a legjobb magas gátfutói. 
Thomsen 14.8-at, Larsen 14.8-at és 
Nielsen 15-öt futott. —  A bajnokok 
eredményei: 100 m Nielsen 11, 200 
m Christensen 22.5, 800 m Span-
heimer 1:55, 1500 m Spanheimer
4:03.6, 5000 m Siefert 15:32.4.
10.000 m Siefert 31:42.6, 110 gát
Thomsen 14.8, 400 gát Jensen 56.6, 
magas Ottó 188, távol Andersen 
675, rúd Thomsen 390, hármas Lar- 

en 13,86, súly Petersen 13.46, 
diszkisz Larsen 42.59, gerely Han- 
sen 58.72, kalapács Petersen 50.08, 
marathón Mikkelsen 2:58:30, 50 km 
gyaloglás Ingvorsen 4:45:50.

Görög-ném et a tlé t ika i 
viadal lesz szeptem  

bér 2 8 -  29-én Athénben
Athén, augusztus 21.

Szeptember 28— 29-én német-görög 
atlétikai viadal lesz Athénben. A  
verseny műsora felölel minden szá
mot, amelyet válogatott, viadalokon 
rendezni szoktak. A németek felaján
lották, hogy az atléitacsapaton kívül 
elküldenek egy 80 tagú férfi és női 
tornászcsapatot. Ez a csapat egy 
holdvilágos estén az athéni stadion
ban fog bemutatót tartani. A  tor
nászcsapat utazási költségeit a né. 
m-etek viselik, csak az athéni tartóz
kodásuk kiadásai terhelik a görö 
göket.

S/.ymiczek.
jg j..

Szorgalmasak a fiatal 
rúdugrók és gátfutók

Élénk élt zajlik a MAC-pálya sa 
lakján. A  fiatal, tanulnivágyó atlé
tákat gyűjtött itt- össze a szövetség, 
hogy Simpson mester keze alatt el 
tanulják az atlétizálás csínját- 
binját.

Az idő nem kedvez a táborozás
nak, de ez a körülmény nem riaszt
ja el a fiatal atléta-nemzedéket.

Nemcsak ifjú „mazsolákat”, ha
nem komoly bajnokokat is látunk a 
versenyzők soraiban. Karácsonyi és 
Hidas is szorgalmasan végzi a gya
korlatokat.

Simpson mester szavára a magas
ugrás utánpótlásának tagjai a „léc 
hez“ vonulnak. Kertész, Tordai, 
Kottás és Móricz egymásután pró
bálkozik meg az amerikai gurulő- 
stiliusal.

—  Aki jól csinálja és nem esik 
e g y  méternél messzebbre a léctől, 
az kap egy adag fagylaltot 
mondja Simpson mester a fiatalok 
nak.

Olyan nagy sikerrel ugranak a 
fiúk, hogy már-már félteni kezdjük 
a mester erszényét, ha ugyan az 
ilyen hűvös időben van kedve a tár
saságnak a fagylaltozáshoz.

—  Délelőtt és délután egyformán 
komoly munka folyik itt —  magya
rázza lelkesen az amerikai edző. —- 
A zt hiszem, hamarosan lesz ered
ménye ennek a munkának. Nagyon 
szorgalmasak a gyerekek.

A  bajnok Hidas azért jött ki, hogy 
bemutatókat fusson. A  „mégfiata- 
labb“ gátfutó utánpótlásnak mutatja 
be a helyes stílust.

—  Tulajdonképpen lelkesítőnek 
kértük fel Hidast —  mondja Sim.p 
són. —  A fiatal gátfutók ugyanis 
hamar elkedvetlenednek, ha rögtön 
az elején nem futnak valami nagy 
időt. Hidas aztán jó például állhat 
előttük, ö igazán türelmes és szor
galmas vo lt. . .

A z edzés végéhez közeledünk.
A  palánkosok után a rúdugrókat 

veszi kézbe az edző. Szinyéri, Süllé 
és Hercegh tanulgatja az úgy ás 
ABC-jét. Minden úgy megy, mint 
karikacsapás. Mind a hárman köny 
nyedén lendülnek át a kezdő ma
gasságokon. És fog ez még feljebb 
is menni...

, Csak akarni kell.

TENISZ

Az esélyesek győztek  
az ifjúsági tenisz
bajnokság első napján
Vasárnap reggel kezdődött el Ma

gyar-ország- 1940. évi ifjúsági tenisz- 
bajnoksága. A  fiúk a BEAC-, a leá
nyok a BLKE-pályán játszottak 
Czékus százados megnyitó beszéde 
és a Hiszekegy elmondása után 
kezdődött meg a játék. Az első na
pon az esélyesek győztek. A  vasár
napi eredmények:

Fiúegyes: Orosz—-Selinko 6:1, 6:2, 
■Mészáros—-Venlics 6:0, 6:0, Csillag—  
Barzackf 6:3, 6:4, Dörnyei Drecbs- 
ler 7:5, 6:2, Kálmán— Serényi 7:5, 
6:4, Máté- Hoffmann 6:4, 3:6, 6:2,
Birkás— Keserű 6:1, 6:1, Kettner—  
Hérius 6:1, 6:1, Fehér— Vasilz 6:0, 
6:2, Bemáth— Sommerviert 6:2, 6:3, 
Haraszti—Longauer 6:1, 6:1, Licht- 
marni— v. Temesi 6:3, 6:4, Geöcze—- 
Zsiday 6:2, 7:5, Szepes— Forgács
6:3, 4:6, 6:4, Kálmán— Mészáros 6:1, 
6:1, Longa- Szász 6:2, 7:5, Nemesdi 

Czirczi 6:4, 6:4, Ernszt— Gaál 6:1, 
6:1, Szedlák— V-oleczer 6:0. 6:2,
Forró— Aunervelt I. 6:3, 6:3, Auner- 
velt II.— Hercog 6:3, 0:6, 6:3.

Leányegyes: Pongor— Mátyás 6:1, 
6:0, Hacker— Benedek 6:2, 6:1, Kö
vér— Heizog 6:0, 6:0, Berindán—
Haller 6*1, 6:1, Árvái— Csikós 6:2,
6:3, Csapó—Ferenczy 6:1, 6:1, Ka
por— Ákoncz 6:1, 6:1, Horváth— Ka
por 6:1, 6:2, Vad— Vágó 6:1, 6:0.

A  versenyt ma, hétfőn folytatják. 
Kiírást nem készített a rendezőség. 
A fiúknak fői fl-kor a BEAC-pályán, 
a leányoknak fél 9-kor a BLKE-pá- 
lyán kell megjelenniük.

Kovács Dezső
Eger mindig csak ,,kirukkol“ valami 
meglepetéssel, most a 100 méteres 
hátúszó bajnokságot vitték el az 
egriek. Szc haton azonban alul ma

radt az új bajnok . . .

szövetség beleegyezése is szükséges. 
A Duna Kupa-mérkőzésre eredetileg 
szeptember 13:—15. és 20— 22-öt
ajánlottuk. A jugoszlávok az előbbi 
időpontot fogadták el és most azt 
kérjük, hogy az olasz bajnokság és 
Merán miatt csak szeptember vé- 

én játszunk Zágrábban. Reméljük, 
hogy a jugoszláv szövetség eleget 
tesz kérésünknek.)

Árbólh és Gábori repülő
gépen utazik az olasz 
teniszbajnokságra

Asbóthra és Gáborira, két kiváló 
teniszezőnkre az elkövetkezendő hó
nap alatt nehéz feladatok várnak. A  
bajnokság befejezése után München
be utaznak a német-magyar váloga
tott mérkőzésre. Szeptember 6 és 
8 között Budapesten játszanak a 
magyar-jugoszláv mérkőzésen, amely 
a „Trofeo E. 42“-ért megy. Utána 
azonnal repülőgépre ülnek és a Li- 
dóra repülnek, ahol az olasz nem
zetközi teniszbajnokságon vesznek 
részt. Lidó után Merán következik. 
Meránban szeptember 22-ig tart a 
verseny. Olaszországból Zágrábba 
utaznak, ahol a jugoszlávokkal a 
Duna Kupáért játszunk szeptember 
27— 29-én.

(Az utóbbi időponthoz a jugoszláv

-05 -9-ói"

Szoptember 18—22 között rendezik rncl' 
a -román m-mv.vti ie liszbajnnkeáírot Bu
karestben.

Píafí kikapott a svájci teniszba jnok- 
sáffon. A 11 h «- folyó svájci trmszba.i-
nokwágok elöm<*i közőseinek a legnagyobb 
un ír le (kétese PfulT, a második lesjobb 
svájci júlókoK vei-e*íéso. Érotliifény: 
Sobcuci-iiHíir—F/aff 6:3, 8:6. 4:4, j. n.

Mussolini fia U-nis/versenyt nyert Kie- 
cioarban. A rievionei tea:s/ t-rseny ki- 
y.úiáuus szálnál Bonnion Mussolini, a 
Pucc fia nyerte. A elöntőben Ba/.znrdi 
ellen 6:1. 6:0 arányban syösöU.

AUTÓ
K ISMOTOliOS BAJNOKSÁG

A Magyar Kerékpáros Szövetség kis- 
moloros alosztálya 1910 szeptember 1 é-u 
rtviulczi meg kitsin-otoros bajnokságát Kft 
kom segédmolorois kerékpárod részére a 
Budapest Ra 1 atoll fi1 rcd 125 km útvona
lon és délután a tihanyi niotor körpá
lyán. E versenyeit résztvarmi .szándéko
zó kistuolorosok nevezé-siiket. hétfő tvlö 
ít óráig a kerékpáros szövetség kismoto
rom alosztályánál (Millenáris Sporttelep. 
Szabó JózSeí-u. 3.) adják le. — I>íjmnnlés 
üzt-máuyugot a rendezőség bonnát. az in
dulók rendelkezésére. — A vt-ráírj] y ben 
résztvevők lía latort fii rcd vendégei lesz
nek. A Budapest-- IJalíitonriírod rajtja 
az új balatoni műó! elején szeptember 
1-én reggel 9.20 órakor lesz.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Glatz .János, Budapest. Az ola

szokkal az 1936— 1939-ig terjedő 
időközben kétízben játszottunk Bu
dapesten: 1936 május 31-én az
MTK-pályán 2:l-re, 1939 június
8-án pedig az FTC-pályán 3:1-re 
győztek az olaszok. 1937-ben Tori
nóban kaptunk ki az olaszoktól 
2:0-ra, 1938-ban pedig a világbaj
nokság döntőjében a colombes-i 
Stadionban 4:2-re.

M e g n y í l t  a z

E M K E  G R I L L
BECHTOLD-3AZZ s“ Bi “t S " "  ÉVA

A KÁVÉHÁZIBAN FARKAS BÉLA MUZSIKÁL

KALMÁR PÁL ÉNEKEL
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Tátos az 1500-at is megnyerte!
Vasárnap délután végre szép na

pos idő mosolygott a fővárosra. A  
Nemzeti Sportuszodában mintegy 
1000 főnyi közönség előtt kezdték 
meg az úszókongresszusi versenyek 
második napját.

Ma is a fiatalok versenyszámaival 
Indul a műsor. Az 50 ‘méteres gyer
mek gyorsúszás mezőnyében külön 
idöfutamban indulnak a fővárosiak 
és külön a vidékiek. Eredmény: Fő
városiak: 1. Szatmári FTC 30 mp,
2. Csajai MAC 33 mp, 3. Polónyi 
UTE 33.8. Vidékiek: 1. DusZMNTE
31.2, 2. Szondi C. MOVE 31.8, 3.
Schweitzer EMSE 32.2.

100 m fiú mell: Fővárosiak: 1.
Salgó FTC 1.22.4, 2. Somló UTE
1.23.4, 3. Bartalics MAC 1.27.6. Vi
dékiek: 1. Veszprémi TAC 1.20.8, 2. 
Telkes TAC 1.23, 3. Vetési OUE
1.23.8.

TATOS Jö IDŐVEL NYERI 
NEGYEDIK BAJNOKSÁ
GÁT
1500 m gyorsúszás:

Most az ezévi utolsó magyar baj
noki verseny résztvevői állnak fel a 
rajtkőre. Kovács, Vörös, Tátos, Gróf, 
Végházi, Tuskó indul az 1500 m-es 
gyorsúszásban. Rajt után Tátos 
azonnal az élre áll és az első 100 
métert 1.06.4-re ússza. Gróf is igyek
szik a nyomában maradni, őt Vég
házi, hátrább pedig Vörös követi. 
400 méternél Gróf erősít, Végházi 
leszakad. Vörös egyelőre még 20 mé
terrel Végházi mögött úszik. 500 mé
teren Tátos 3 méterrel vezet Gróf 
előtt, akit újabb 12 méterrel Vég- 
házi követ. A  helyzet a most követ
kező 100 métereken csak annyit vál
tozik, hogy Vörös fokozatosan meg
közelíti, sőt el is hagyja a BBTE- 
vers©nyzőt. 800-on Tátos ideje 
10 29-4.

—  Most már nem lesz új csúcs! 
—  mondják a lelátón azok, akik min
den versenyen valamilyen szenzációt 
várnak.

Tátoson látszik, hogy nem nagyon 
erőlködik. 1200-ón 16:00-2 az ideje. 
Az utolsó 200 méteren azután Tátos

Kovács a forduló után beéri őket s 
ettől kezdve fej-fej mellett megy az 
újpesti versenyzővel. Az utolsó 20 
méteren Bánki-Horváth leszakad. 
Galambos és Kovács küzdelmét csak 
a célbírák döntik el —  Kovács ja
vára. (Mi Galambost láttuk elöl.) 
Eredmény: 1. Kovács MESE 1:14.4,
2. Galambos UTE 1:14.6, 3. Bánki- 
Horváth OUE 1:16.

VÁMOS NEMSOKÁRA 
ELÉRI ÁCSOT

100 m hölgy gyors. Ez a szám Ács 
Ilonka biztos győzelmét hozza, annál 
is inkább, mert az ifjúsági Vámos 
Adél eredménye nem számít. Ács és 
Vámos tartja jó formáját. Ered- 
mény'!®-l. Ács MAC 1:10.6, 2. Tisol- 
czi KAC 1:17.7, 3. Balogh FTC
1:19.6. Versenyen kívül: 2. Vámos
FTC 1:13.8, 3. Albach FTC 1:16.4.

3x100 m fiú vegyesváltó. Főváro
siak: 1. MAC A. (Dosztek, Bartalics, 
Ragó) 4:02. 2. MTE 4:15.2, 3. UTE 
4:18.8. Vidékiek: 1. ETE (Frank,
Heller, Herczegh) 4:07.4, 2. TAC
4:09.4, 3. Szolnok 4:10.6.

Inkább vereséget szenvedünk a világ első 
kerékpárosaitól, semminthogy olcsó 
győzelmeket arassunk nálunk gyen
gébb válogatott csapatok felett,
—  mondja Szittya, az MKSz főtitkára

FÁBIÁNNAK
ELLENFELE

NINCS

c i k k e k  kiválóak!

fokozatosan erősít és végül mintegy 
10 méterrel veri az ugyancsak jó 
időt úszó Grófot. Vörös nagy hajrát 
vág ki.

Magyarország 1940. évi 1500 mé
teres gyorsúszóbajnoka: Tátos Nán
dor FTC 20:00.8, 2. Gróf UTE
20:08.8, 3. Vörös MUE 20:46.4, 4.
Végházi BBTE 21:35.4, 5. Tuskó
MAC, 6. Kovács NTE.

SZIGETI-WARGHA TA-
VOLLÉTÉBEN FELHŐS—
SALGÖ FARHARC

200 m. hölgy-mellúszás.
Most a hölgy-mellúszókon van a 

sor. Szigeti-Wargha Emőke nem tar
tózkodik Budapesten s így nem in
dul. 50 méterig Salgó és Felhős pil
langózik, azután a régi stílusban 
mennek tovább. 100 méteren Heté- 
nyi, Salgó, Felhős a sorrend. Az 
utolsó 5Ó-en azután Salgó és Felhős 
ismét pillangózni kezd és eljön Heté- 
nyitöl. A  hajrában nagy küzdelem 
van a két hölgy között, végül Felhős 
győz.

Eredmény: 1. Felhős MUE 3:22.0, 
2. Salgó FTC 3:22.8, 3. Hetényi MTK 
3:25, 4. Várkonyi FTC.

Ismét ifjúsági számok jönnek. 200 
m ifi. gyors. Fővárosiak: 1. Pogány 
MUE 2:25.6, 2. Kertész UTE 2:29.6, 
3 Derűjén UTE 2:30.8. Vidékiek: 1. 
Keméndi SzUE 2:34.8, 2. Karácsonyi 
KTSE 2:39.8, 3. Puskás DEAC 2:40.

3x50 m gyermek vegyesváltó. Fő
városiak: 1. MAC A ) csapata (Csa- 
lai, Horváth, Medvegy) 1:58.8, 2.
BSzKRT 2:04.8, 3. MUE. A  harma
diknak beúszó UTF. eredményét 
megsemmisítették. Vidék: 1. MESE 
(Valent, Osváth, Bota) 1:51.4, 2. 
EME 1:51.6, 3. SzUE 1:56.8.

e l e m é r i  b i z t o s a n  g y ő z
Most a 100 méteres gyorsúszás 

következik. Az első idöfutamban in
duló gárda sokkal erősebb. Körösi 
jön el legjobban'a rajttól, de Elemen 
a fordulóig már be is fogja és a má
sodik hosszban biztosan előzi meg. 
A tatabányai Angyal jóidóvel kerül 
a harmadik helyre. A  második ído- 
futamban Helmi az első l:04.8-al. 
Körösi idejét elmérték. '

Eredmény: 1. Eleméri MAC 1:00.8, 
2. Körösi UTE 1:02.2, 3. Angyal II 
TSC 1:00.4.

UGYANÚGY, MINT A BAJ
NOKSÁGBAN . . .

100 méter hót: Galambos, Kovács 
és Bánki-Horváth küzdelmét hozza a 
verseny. Az első 50 méteren Galam
bos és az orosházi fiú van elől, de

200 m mell. A  200 m-es mellúszás
ban a gyengélkedő Angyal nem in
dul és igy ez a szám Fábián biztos 
győzelmét hozza. Bajnokunk nem 
nagyon erőlködött.

1. Fábián MAC 2:51,, 2. Kánya
WMTK 3:03.4, 3. Almádi TAC 3:11.6.

NOVAK EGYRE JAVUL
100 m hölgy hát: Novak Ilonka

biztos és fölényes győzelemmel iga
zolta, hogy a bajnokságot megérde
melten nyerte. Végig nyugodtan, 
könnyen úszott. Lovász egy pillana
tig sem volt rá veszélyes, sőt az 
FTC-hölgynek nagyon meg kellett 
küzdenie a versenyen kívül induló 
Vámossal a második helyért. Lovász 
csak karcsapással lett második. 
Eredmény: 1. Novák MUE 1:23.2,
2. Lovász FTC 1:25.4. Versenyen kí
vül 3. Vámos FTC 1:25.4.

3x100 m ifj. vegyesváltó. Főváro 
siak: 1. UTE (Grünwald, Demjén,
Kertész) 3:54.8, 2. MAC A. 3:58, 3.
MUE 4:04.8. Vidékiek: 1. MESE
(Osváth, Kormos, Kertai H .), 3:49.8,
2. SzUE 3:54.2, 3. PÁC 4:02.2.

A  „NAGYOK" TÁVOL 
LÉTÉBEN

400 m gyors. A  verseny utolsó 
számában Eleméri végig vezetve 
könnyen győz. Vörös a második, 
Helmi a harmadik helyet ugyanilyen 
simán szerzi meg. 1. Eleméri MAC 
5 :11.4, 2- Vörös MUE 5U8.6, 3- 
Helmi MAC 5:27.

MOZI

P é s s i;
IClüáLYi É

NTE—Győri ETO 7:» (1:4)
I . B) osztályú országos döntő.

Vezette: Sárost.
NTE: SzendTŐ — Ruttnyai. Babai I  — 

Zólyomi — Hubai, Bálint, Babai IX. — 
ETO- Presser — Cselovszky, Timasi — 
Woisz — Sziice, Csoknyai, Farkas.

A Nemzeti Torna Egylet nagy fölény
ben jó játékkal szerezte meg a győzel
met. Góldobó: Zólyomi (3), Babai1 II (2) 
és Bálint (2). A  váltóuszást a Nemzeti 
Torna Egylet nyerte. , ’

Ceglédi MOVE—Ózdi MOVE őr! (2:1). 
II o vidéki döntő. Vezette: v. Halasi. 
Góldobó- Csíki (4), Soós. illetve Bajban L  

FTC—C . MOVE 3:2 (1:2). II. o. döntő 
mérkőzés. Vehette: v. Halasi. GoM >bo:
1 jui„ai III  (2) és Petös, illetve Várnai es 
Csik.

Most, hogy befejeződött az MKSz 
nemzetközi pályaidénye, időszerűnek 
tartottuk, hogy kérdést intézzünk 
Szittya Rezsőhöz, a szövetség orszá
gos kapitányához és főtitkárához, 
miként építi fel a jövő évi idényt és 
hogyan képzeli el az 1941, évi válo
gatott mérkőzéseket.

Szittya a következőket mondta:
—  Az elmúlt idény gazdag volt 

tapasztalatokban és sikerekben. Si
kerekben, —  ezt állítom, —  ha a 
száraz eredmények nem is látszanak 
igazolni véleményemet. A magyar 
válogatott együttes egy esztendő 
alatt rengeteget fejlődött, s ha még 
nem is egyenrangú ellenfele a világ 
első kerékpárosnemzetének, az olasz
nak és a németnek, mégis mindkét 
budapesti találkozásunk alkalmával 
még volt adva a lehetősége annak, 
hogy ezt a két nagyszerű válogatot
tat legyőzhessük. Sorozatos balsze
rencsénk, udvarias sportszerűségünk 
és főleg technikai fogyatékosságunk 
okozta, hogy a németekkel szemben 
döntetlent s az olaszokkal szemben 
18:12 arányú tisztes eredményt ér
tünk csak el. Mind a németek, mind 
az olaszok megállapíto tt dk, hogy a 
magyar válogatott csapatra rá sem 
lehet ismerni tavaly óta.

__ Ez az idei magyar váloga
tott harminc százalékkal jobb,1 
mint a tavalyi, mondta Verri 
lovag és Trost, a németek veze
tője őszintén bevallotta, hogy 
csak a szerencsének és a ma
gyarok lovagiasságának köszön
hetik, hogy a budapesti mérkő
zés során nem szenvedtek vere

séget.
Nekem az a véleményem, hogy in
kább szenvedünk vereséget a világ 
legjobb kerékpárosaitól, semmint
hogy olcsó győzelmeket arassunk 
nálunk gyengébb válogatott csapa
tok felett.

—  Elhiszem, hogy ez nem tetsze 
tős módja, a magyar kerékpárossport 
népszerűsítésének, de igenis: az
egyedüli célravezető és hasznosít
ható út. Mit érünk azzal, ha néhány 
nálunk gyengébb válogatott csapa
tot legyőzünk? A  jólértesült sajtó 
és a szakértők ezt a sikert úgy sem 
könyvelik el számunkra mint si

A WMTK nyeri© 
az idény utolsó portyG' 

versenyét

MESE—III . kér. TVE 2 :1 (í:»). I . o.
bajnoki vTzilabdamérkőzés. Vezette: 
Bajki. MESE: Ács — Ácsai, Pyber — 
Iíeiser — Kovács, Kertai I, Erdélyi. —
III. kor. TVE: Gerstl — Fii Kp, Puljer 
— Szolgai — Novák, Lőrincz, Hóiba. 
Góldobó: Heiser (2), illetve Lőrinc*. A 
váltó úszást 3:33-as idővel a MESE nyerte

A  RADIÖ MŰSORA:
Hétfő, augusztus 26.

Budapest I (549.5 ni): 6.40: Ébresztő.
Torna. -  7: Hírek. Hanglemezek -  10: 
Hírek — 10.20: Felolvasás. — 1<M5: ré\- 
olvasás. — 12.10: Csorba Gyula cigány
zenekara muzsikál. Tóth István magyar 
nótákat énekel. — Ko *n 12.40: Hírek.
— 13 20: Időjelzés, id<».;..ras- (‘# vizallais-
jeleníés. -  13.30: Országos Posta szene Kar. 
Vezényel: Eördöjfh János. 14.30: Hj- 
rek — 16.15: Felolvasás. — 16.45: Idő 
jelzés, idő járásjelentés, hírek. — 17:
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 1 i m : 
\ rádió szalonzenekara. Vezényelj Bért ha 
István. -  18.10: A székeiy művelődés
története. Irta: néhai Bnday Árpád dr 
covetomi tanár. Felolvasás. — 
Hanglemezek. -  19.15: Hírek magyar »  
romáit nyelven. 19.25: Hlaezny ̂  Béla 
t »ní*foharmonika 37-aina.i. — IO.wt a iuk 
dicsérete. Irta: Nagy Néda. 1 elolvasás. 
A verseket Abonyi Géza mondja el. — 
öfl m- Az -Operáim'/ zenekara. \ Menye*: 
Báj tér Lajos, — 21.40: Hírek, idöjái-asje- 
Icntés hírek szlovák és ruszin nyelven.
— •» 30- A Chappv tánczenekar játszik.
— SE: Hírek német, olasz, angol, francia
és eszperantó nyelven. — 23 25: larka*
Bél-a’ cigány zenekara muzsikai. — inum. 
Hírek.

Budapest II 1834.5 m ): 19.40: _ Tinik6
Montit magyar nótákat zongorázik. — 
->{)• Hírek. — 20.25: Ilnirzky László tánc 
zenekara játszik. — 21.20: Arany János, 
a szerkesztő. Dénes Tibor dr eloadasa.
— 21 50: Időjárásjelentés.

Kassa (&>9.t ml: 11.05: Garabonciás
diák voltam Flórián Endre eloadasa. - -  
í ,  05- Hangúniezck. _  11.40: .Hírek m»- 
„var ée szlovák nyelven, niiisorwmerte
lés __ 15.23: Magvar katona kotok
Vályi Nagy Géza előadása és hangleroe

SZER

kert. Versenyzőinket elbizakodottá 
tesszük, s nem nyújtunk alkalmat a 
számukra, hogy ezekben az olcsó 
győzelmeket hozó összecsapásokban 
tanuljanak is valamit.

—  Lehet, hogy jövőre ismét vere
séget szenvedünk a- németektől és az 
olaszoktól. Az is lehet, hogy a dilet
tánsok ezekből a vereségekből ismét 
tökét fognak maguknak kovácsolni 
a magyar kerékpársport ellen. De 
ha vereséget szenvedünk is jövőre, 
ez a vereség még kisebbarányú lesz, 
mint tavaly volt. És egyszer él fo
gunk érkezni arra a fejlettségi 
fokra, hagy a hátrány teljesen le fog 
morzsolódni. Hogy tervszerű előké
szítéssel és fokozott edzéssel, a fia
tal nemzedék célirányosabb nevelésé
vel egyenrangúak leszünk tanító- 
mestereinkkel . ..

-  Addig, ameddig én vezetem a 
szövetség sportügyeit, —• emeli fel 
hangját Szittya, —  ezen az elképze
lésen nem vagyok hajlandó változ 
tatni. Sem, a fiúkat, sem engem nem 
sújt le ez a vereségsorozat, mert 
mindnyájan tudjuk, hogy ez a siker
telenség hozzátartozik a tanulóévek 
nehézségeihez.

—  fis jövőre milyen tervek csíráz
nak a válogatott mérkőzések műso
rát illetően? —  vetjük közbe.

—  Az olaszokkal és a németek
kel már elvi megállapodásokat

kötöttünk
a jövő évi válogatott pályaversenye
ket illetően. A  bécsiekkel most tár
gyalunk. És szeretném, ha

a bolgárok helyett 1941-ben a 
svájciakkal tudnánk megálla

podni,
egy viszonossági alapon lebonyolí
tandó válogatott pályamérkőzés te
kintetében . . .

—  Ezekről a tervekről azonban 
egyelőre korai még beszélni. Sok, 
mondhatnám minden azon múlik, 
hogy az OTT miként fogja elköny
velni a magyar kerékpársport idei 
teljesítményeit. Reméljük, hogy jól 
vizsgáztunk. S ebben az esetben van 
reményünk arra a felemelt összegű 
segélyre, mellyel ezt a dús nemzet
közi műsort jövőre lg le tudjuk majd 
bonyolítani.

A  Sherlock Holmes-történetek a 
század elején voltak divatban . . .

Ennek a filmnek a meséje például 
1894-ben játszódik le. Sherlock Hol
mes még nem roboghatott autón. Ló
fogattal vágtat s igyekszik megaka
dályozni a gyilkosságot, de egy „ló- 
fejhosszaT' lemarad. Már csak azt 
tudja megállapítani, hogy miként 
történt a gyilkosság.

Sherlock Holmest és a pipáját, 
valamint Watsont dr-t, a barátját 
és a Baker Street-en levő lakását 
már egy kis por lepte be, hiszen 
manapság sokkal furcsább históriájú 
bűnügyi filmeket lehet már látni.

Ennek ellenére a történet m ég ma 
is érdekes, még ma is izgalmas tud 
lenni. Főleg azért, mert a mesét 
olyan kitűnő színészek alakítják, 
mint Basil Rathbone (Holmes), Ni- 
gel Bruce (Watson dr), Ida Lupino 
és Allan Marshal, meg a többiek.

Hogy miért Királyi ékszer a film 
címe? Azért, mert az agyafúrt go
nosztevő a Towerből a királyi ko
ronát akarja ellopni.

S P O R T É R M E K
LÚ D  VJLG

Bp. Th<éh E .-n . 18. kaphatók 
SEéptss i ije s p tt , (Bitének. Alak. m lesek

Tegnap délelőtt bonyolította le az 
MKSz az idény utolsó egyesületi 
portyaversenyét az Aquincum, Szent
endre, Visegrád, Esztergom közötti 
55 kilométeres terepszakaszon. A  
verseny, amelyet Novotny szövet
ségi titkár irányított, viharos szél
ben zajlott le. A  mezőny, amely kö
zepes iramot diktált, a célba megti
zedelve érkezett. Főként a hölgy- 
versenyzők adták fel a küzdelmet a 
zord időjárás miatt. Az eredmény: 
1. Testvériség 1:57 (7 induló), 2. 
Föv. KE 1:57 (6), 3. Postás SE 1:58 
(1) 4. MPSE 1:59 (2), 5. Sólyom
KE 2:04 (5), 6. VilKK 2:05 (5), 7. 
Diadal KK 2:08 (8), 8. Tipográfia 
2:10 (3), 9. RESC 2:18 . (11), 10.
S'zSC 2:25 (8), 11. W M TK 2:29 (53 
induló).

A  megejtett pontozás alapján az 
MKSz évzáró-portyaversenyét nagy 
tömegével a WMTK csapata nyerte, 
—  annak ellenére, hogy időeredmé
nye a mezőnyben a leggyengébb. A  
pontozásos eredmény a következő: 1. 
WMTK 3816 p., 2. RESC 858 p., 3. 
Diadal KK 672 p., 4. Testvériség 644 
p. 5. SzSC 592 p., 6. Föv. KE 552 
p., 7. Sólyom KE 430 p., 8. VilKK 
430 p*, 9. Tipográfia 249 p., 10.
MPSE 181 p., 11. Postás SE 91 p.

Az idei egyesületi portyabajnok
ság ezzel a portyaversennyel 3 zon- 
nan még nem ért véget. A z idény 
végéig még öt -poriy^kirándulást bo
nyolít le az MKSz és ezeknek a ki
rándulásoknak eredményeit is pon
tozva, alakul majd ki e bajnoki ver
seny és kirándulás-sorozat végered
ménye. A  bajnoki címre a legtöbb 
esélye & WMTK-n8,k va.n.

BSkKRT—K t&tex 12:5 (7:3). C iprufiii. 
Vezette: Cséfay. Góldobó: Jávor 00),
Dobos és Vftg-h, íll. Mannfreda (2), Sze
der (2) és Kemény.

Barátságos nM mérkőzések 
Koszorú X III—Magyar Pamut vegyes 

5:3 (4:1). Újpest, Horthy Miklos-ut. Ja- 
tékveze tő-vizsga. Góldobó: Kövér 14} es 
Fekete, i'letve Horváth (S).

DSK—öbudai Pamut 114 (3 :#). „Újpest, 
Horthy Miklós-út. Játekveaeto-vSxsga. 
Góldobó: Hrubay (4), Kudela (4) e»
Braun (31.

Magyar Posztó—WMTK 6:1 (3:1). Cse
pel, WMTK-pálya. Veoetté: Erdődi. Gól
dobó: Kiss M. (8). Kiss E., Zsamboki es 
Szilágyi, illetve Dely.

\ \j(■_Magyar Posztó vegyes 6:0 (4:0).
Újpest, Váci-út, Vezette; , Ungvári. Gól
dobó: Kcyáos (5) és Balo.

A vasárnapi újpesti játékvezető-vizsga 
nyolc új kérilabda-jateikvezetot avatott.
Különösén a labdarúgó-játékvezetők,
Fruzsay és Pusztay árultak el kitűnő
képességeket.

Goldberger SE—Kistér 4:2 (2:2). Kis
pest rilöi-út. Vezette: Fazekas. Góldobó. 
Hud'ra (2) és Kóh (2), iB. Bittayné es 
Illés.

Koszorú K ispest—Budakalászi SE 3:2
(0:2). Kispest. Ülllői-út. Vezette: Vörös
Irén Góldobó: Tárnics (3), Ül. Fábián
(2) .

KÉZILABDA
Barátságos férfi mérkőzések 

Magvar Pamut—Széchenyi 8:2 (4:1).
Újpest. Horthy Miklós-út. Játekvezető- 
vizega. Góldobó: Vasas (3), Hídvégi (3), 
Iiúsz (2), illetve Kamancwa >2).

E l e k t r o m o s  A)— E l e k t r o m o s  B )  16:8 (3 :1). 
haton-u-o. Vezette: Oséfny. Góldobó: l e 
dér (6), Rákosi (2). Palotai (2). Basa 2), 
Mátrai C2), Kulcsár és Bi Halain. Hl® tv© 
Szűcs III (3).. Vass C2), Balogh. Pakh és
Ad©*. . . 9-.1BLE VII—Magyar Pos/,tV» vesry^

Arén-a-út. Vezette: Bakó. GoWobo: 
Gönviri (6), Quintz (5) és Mal-yko (4),

ö k ö l v í v á s

BTK—FTC 12:«. Ifjúsági ökölvívó C»B. 
A BTK meííérdcnvelteu győzött. Eredine-
n vek (papírsúlytól fö lfe lé): Emenbaeh
cülenfét nélkül győz, Várhegyi 
kenhauser ellen. Samen FPL es Ham 
FTC ellenfél pékül nyer, Brejwor v«*w. 
Selinoczi ellen, Toi-ma II győz Szumega 
ellen, Síurra megveri Homo
Glusszák győz R-ein ellem Kideg
fél nélkül győz. (Az elolallok a ó i k
versenyzői.) t

PeLE— BI.F, 11:7, Kj- ökölvívó
CsB. A  pestszenterzsébetiek otthoná-
ban folyt le a ,,levente-rangadó , 
melyen a helybeliek megérdemelt 
győzelmet arattak. Eredmények- (pa- 
pírsúlytól felfelé): Kóródy győz el
lenfél nélkül Körtvélyesi ellenfele 
átesett a súlyhatáron. Szekeres ki
kapott Giglertől. Hentz kikapott To
rontálitól. Bakosnak nem volt ellen
fele. Kreska kikapott Majortól. A 
döntetlen igazságosabb lett volna. 
Fila ellenfele átesett a súlyhatáron. 
Siványi— Strincz XI. döntetlen. Sivá- 
nyi valamivel jobb volt. Csordás a 2. 
menetben kiütötte Ankert. Előlállólc 
a PeLE versenyzői. A  barátságos 
mérkőzések során Körtvélyesi meg 
verte Giglert. Három pestszenterzsé 
beti pár küzdött még barátságos 
alapon: Katona Horváth; Szolcsák 
Kostyova I. ellen győzött. Kemya 
Bakos mérkőzés döntette* rótt.

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

nap, n — lh, f =■ Ve, h ö  á  
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-krt 55. T.: ,153-034. f<>;
£8, flO. Sz. V .: fi-lvor i®. Oz, a csodaK 
csodája. (Felújítás.)
CASINO Eskii-n. 1. T .: 388-102. 16. * 8, 
hlO. Sz. V .: n4-kór is. Floridai kaland. 
CITY, Vilmos császár-út 36. T .: 111—1-40. , 
h6, h8, hlO. Sz. V .: h4-kor is. A látna- 
tatlan ember visszatér. (Virxcent Frice.j 
2 ik hét' ^
COB.SO ’ Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
i:6 , fS, flO. Sz. V .: f4-kor is. Illatszertal. 
(Margaret Suliavun.) r,,
DÉCSI Teréz-köi'út 28. T .: 125—9o-
6. 8 , 10. Sz. V .: 4-kor i«. A királyi ék
szer. (Ida Lupino.)
FOKÚM Kossuth La.ios-u. 18. T.: 189-543.
16. Í8 , fin. Sz., V.: f4-kor is. Vágyakozás, 
(Harrv Baur.)
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
9—24-ig folyt. Magyar-, _ Luoey üfa-.
rajzos-liíiadó. A  történelmi Lnlély, Lóg
ói {ain;i szervezeteink. Rarjzfilm.
OMNIA Kölosey-utca 2. T .: 13(1-125. 6. n8, 
flO. Sz. V . : 4, 6 , 8 , 10. A láthatatlan em
ber visszatér. (Vincent Prince.)
RÁDIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
f6 , h8, li 10. Sz. V .: 14-kor is. Beszél a 
börtön. (Edinnnd Lowe.l 
ROTÁL APOLLO Erzsébet-korút 45. T . 
222-003. n6 , f8 , hlO. Sz. V .; 4, 6. 8, 10. 
Nick Carter nem téved. (Walter Pia- 
geon.)
SCALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. n6 . 18, 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. Z, a fekete lovag, 
(John Carptl.)
URÁNIA ■Rákóczi-út 21. Te!.: 146-046,
5. n8 , n o . Sz. V .: 3-kor lé. Férfi a gá
ton. (Hanei Knoteek.)

Utánjátszó mozik 
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212. 
f4, f6 . Í8 , n o . Sz. V .: f2-kor ie. Halálos

C A P l TOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337,
f4, f6, f8 , flO. V .: f2-től. Te vagy a dal 
CORVIN miöl-iit 40. T.: 133-988. f4. f6 , 18, 
no. V - £2-ko>r is. Párbaj semmiért.
ELIT Szent István-körút 16. T.: 114-502.
4. 6, H, 10 . Párbaj semmiért. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 142-455.
T4 , f 6, Í8 , flO. V.: f2-l;or is. Párbaj sem-

KAMÁPiA Dohány ntca 42. T.: 144-027,
11, 2, 4, 6 , 8 , 10. Gül Bába. n
LLOTD, Hollán-u. 7/a. T .: 111—994.
1 4 , f6, f8 , flO. V .: f2-kor is. H«*a,o«

PALACE Erzsébet-körüt 8 . T .: 221—222. 
1 1 , 2 , 4 , 6 , 8 , 1 0 . Éjszaka kezdődött. 2 -ik 
úct!
PÁTRIA Nötwzí n h áz- u. 13. T .: 145-6 í3.
4 , 6 í)-, 1 0 . Úri lány szobát keres.
SAVOY Ollöi-út 4. T.: 146-0-10. f4. t6, fS. 
no V.: f2 -kor Is. Erdélyi kastély. 

SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999. 
!4, f6 , f8 , n o . V .: f2-kor is. Párbaj seffl"

STÚDIÓ Akácfa-u. 4. T.: 140-840. 1L J;
4, 6 , 8, 10. Esés délután. Széliéi*01'-
földje. 2-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-n. 11. Tel.: 35 5-374. 
r>4. Ii6. n8 , nlO. V .: n2-kor is. 
vágyak. V. d. e. 11: Dboveri kaían*- 
BELVÁROSI Irányi utca 21. T.s 3?'4.‘.'™h 
4. 6, 8, 10. V .: 4, 5, 6. 7, 8 ,.9 , 10. Jöjjön 
elsején! „  cm,
BUDAI APOLLO Szóna-tér. T .:.. * 61 
1*5, ii7, 9. V .: n4, 116, n8 , nlO. Jöjjön el
sőjén! „  in
ELDORADO Népszínház-u. SÍ. T.; 13a-in.
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Taraam e» tla- 
HOMEROS Hermina út 7. Tel.: 196—178. 
h5, 7, nlO. V .: f2-tőit A fehér bairát. 
IPOLY Caáky-utca 65. Tel.: 292- 626.
f4, ffi, !*8 , flO. V .: P2-kor is. A dzsungel 
banditái. . -  „  , .
JÓZSEFVÁROSI Kályária-tóT 7. T«L. 
Jöjjön elsején. .... m tn. roo
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 421-5»*. 
1 1 . 2. 4 . 6. 8 . 10. Jöjjön flSAlén.
OTTHON Beniczky-Ulca 3. Tel.: 14*>-«t. 
n4. ni. n8 , 10. V .: n2-ko rts. A 13-as

PllÓNIX Rákóczi-út 68. Tel.; % # * . ;  
11 1 3 5, nS, HÓ. 5 millió korcs 1 örököst. 
KIÁLTÓ Rákóczi-út. 70. T.s 139-J97-. H, 
1 . 3, 5, n8 , flO. V .: 10, 12, 2 . 4, 6 , 10.
Jöjjön elgején! Az utolsó mohikán.

NEMZETI s p o r t

Megjelenik szerda és szombat kivételé
vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., RSkk Szilárd-Utea 4. 
— Telefon 132-499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Ér
lelés szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre «gy b*™ ™ 
2.20, negyedévre 6— . külföldre S. —
(Amerikába 16.—).

Nyomatott a Stádium Rt. karforgógé- 
: peia. Felelős; Győry Aladár tcAScaté.


