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„Hyelvében 
él a nemzet!"

Dríbliz — cselez 
Ring = szorító
(lá sd : Fintér Jené: Mas
gyár Nyelvvédő Könyv, 
1939. 144. és 253. oldal.)

A Bezdáni SE nyerte a Hazatéré? Bajnokfág döntő mérkőzését
Az 1VB I - b e v a l ó  jutásért elrendelt első mérkőzésükön
esz Újvidéki AC fölényesen v Vasutast
Misángyi Ottó erdélyi körúton

tudó-Sepsiszentgyörgyröl jelenti 
silónk:

Misángyi Ottó dr, az OTT főtit
kára erdélyi körútja során gépko
csin Sepsiszentgyörgyre érkezett. 
Beszélgetést folytattam a legfelsőbb 
sporthatóság vezetőjével s Misángyi 
Ottó dr a következőket mondotta:

— Sorba járom a székelyföldi vá
rosokat, hogy saját szememmel lás
sam, ml is a helyzet, hol és mire 
van szükség. Máris sok értékes ta
pasztalatra tettem szert körutam 
során és ezeket a tapasztalatokat 
hasznosítani is fogjuk a közel jövő
ben. Közbevetöleg megemlíthetem, 
hogy a sepsiszentgyörgyi Mikó-pá- 
lyához hasonló, egészséges pálya 
nincs az egész országban.

Aztán a következőket mondotta 
az OTT főtitkára:

__Ahol úgy láttam, hogy támoga
tásra van szükség, ott támogatni is 
fogunk. Marosvásárhelyen például 
korszerű korcsolyapályát fogunk 
építeni, ezenkívül kibövítjük és be
fedjük az uszodát. Marosvásárhely 
megfelelő irányítás mellett a ma
gyar úszósport egyik fellegvára le
het s ha a szakoktatás rriegfelelö 
kezekbe kerül, akkor a marosvásár
helyi úszók országos viszonylatban 
is meg fogják állni a helyüket. 
Gyergyószentmiklósnak teniszpályá
ra, jégpályára és labdarúgópályára 
van szüksége. Rajta leszünk, hogy 
mindez megvalósuljon. Csíkszeredán 
is korszerű sporttelepet kell létesí
teni nagyobb területen a mostaninál.

— Erdély a korlátlan sportlehető
ségek hazája, — folytatta tovább 
Misángyi . dr. — Éghajlata és pá
lyái fekvése révén többek között a 
magyar atlétika egyik leggazda
gabb termőföldje lehet. Az OTT-nek 
az a terve, hogy testnevelő tanáro
kat küld Erdélybe. A  magyar sport 
vi i jászét'vezésére vonatkozó tervek
ben Erdélynek komoly _ szerepet 
szántunk és Erdély sportjának mi
előbbi felvirágoztatásáért minden 
áldozatra készek vagyunk, mon
dotta befejezésül Misángyi Ottó dr.

Gulyás Gábor

Kisalföldi csoport
1. Ér»elui;ivári SE II  14 13 — 1 ^

Váwse'Uyei SCI 14 12- 1 1 M!:lb la
:i. Dunaszerdatielyi TC 1 1 8  3 ■_> ’- i '- f  JJ
1. Kagymecycri SC 14 fi 1 7 <:.»* 13
.1. (J níai SÉ M 4 3 7 16:2# U
fi. Nemescícsai SKK visszalépett
T. Mázsiai AC visszalépett
8. Sókszolőcci SC visszalépett

IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG 
Győri csoport

1. Egveíértéfi TO 10 íl — 1 55: 8 18
2. ('ívőri TC 10 7 -  2 30:14 14
3. Belvárosi TO 10 5 -  5 20:37 30
4. újtelepi TE _ 10 4 1 5 13:24
•1 Györszigcli 1SKE 10 4 — fi 14:36
Ili Gyárvárosi K$E visszalépett

Soproni csoport
13 12 1 — 70:16 2:1 
13 10 1 2 42:19 21 
13 7 1 5 13:21 15

N e m  c s a l á s ,  n e m  á m í t á s :
Jelen pillanatban valóban Ztengellér az Újpest 
első számú balszélsőjelöltje és -  ő masa sem 

idegenkedik attól, hosyTóth Matyi helyét betöltse
Hogyan vélekedik a v á l o g a t o t t  c s a t á r  az új lila-fehér csapatról

és a bajnoki reményekről ?

1. Soproni YSE
2. Sót ex SE
.‘i. Törekvés SE „  
-t. Műegyetemi ATI 

Soproni FAO 
Bánfalvi SE

7. Scheebersrer
8. Selyemipar SE

5 n 5 ‘27:2*5 13 
4 2 7 16:28 "10. 
4 1 8  13:42 
2 1 10 8 :T2 

visszalépett
Székesfehérvári csoport

1. Álba lie«ia I 10 \ l  1 5
3. Széchenyi SK 1 6 . 1 21. lo
•1. Repülő SE 1 5 2 j  U- * 1
4. MÁV Előre 10 a l l  l” ;*” 11
5. Álba Eeg-ia II 10 1 2 7 7.20
6. KIOK 10 1 -  9 2:18 2

„U j“ balszélső mutatkozott be 
szombaton délután az Újpest csapa
tában: Zsen géllér, a sokszoros vá
logatott középcsatár. Zsengellér 
Tóth Matyinak köszönheti, hogy 
szóba került ezen az új helyen. Ha 
Tóthnak nem jut eszébe, hogy ö tu
lajdonképpen született fakereskedö- 
tehetség, akkor nem láthattuk volna 
a szombati igen érdekes kísérletet 
Zsengellérrel.

A közönség eleinte nem vette ko
molyan a dolgoti Jó tréfának tartot
ták, hogy Zsengellér, a válogatott 
középcsatár, a kiváló összekötő 
szélsőt játszik és — követelték Tóth 
Matyit. Ilyesmiket kiabáltak:

Matyi vetkőzzék! Gyerünk 
M atyivel!

Matyi azonban nem jelentkezett. 
Nem is jelentkezhetett, mert nem 
volt kint "az edzésen. Amíg „ügye" 
el nem intéződik, „felmentést" ka
pott az edzéseken való részvétel alól. 
Matyit azonban hamarosan elfelej
tették. Zsengellér egyik szép lefutást 
a másik titán csinálta és ügy tálalta 
társai elé a labdákat, hogy öröm volt 
nézni — kivéve az ellenfél védőinek, 
akik nem nagyon örültek Zsengellér 
balszélsöjátékának. Hamarosan rá
jött a nézősereg — voltak kint leg
alább háromszázan — hogy ez nem 
is tréfa. Zsengellér komoly „tipp" 
Tóth Matyi helyére.

Az edzőmérközés után beszélget
tünk Zsengellérrel.

— Szó lehet-e valóban arról, hogy 
balszélsőt fog játszani ? — kérdeztük.

- Pillanatnyilag egész komoly a 
terv, —  mondotta Zsengellér. —  
Ha Tóth Matyit nem sikerült m eg
téríteni, akkor könnyen előfordul
hat., hogy én leszek az Újpest bal- 
szélsöje. Szó van ugyan arról, hogy 
esetleg megszerezzük -Kalocsai dr-t, 
esetleg más balszélsőt keresünk, de 
kérdés, hogy ezekből a tervekből 
lesz-e valami. Én viszont kéznél 
vagyok. Felmerült pár nappal ez
előtt az a gondolat is, hogy Kin
csest szerződtetjük, ez esetben 
Ádám Sanyi lett volna a balszélsö- 
jelölt, ez a terv azonban már kútba 
esett. Jelen pillanatban az a hely
zet, hogy én vagyok az Újpest 
elsőszámú balszélsőjelöltje, a máso
dik számú pedig Jobbágy, az U TE- 
ból. (

__ És hajlandó lenne balszélsöt
játszani ?

__ Miért ne volnék hajlandó?
őszintén megmondom: nekem szinte, 
teljesen mindegy, hogy mit játszom. 
Játszottam éti már a támadósor 
minden helyén, sőt» még szélső- 
fedezet is voltam. Amikor még a 
SalBTC játékosa voliam-, csaknem  
mindig balszélen játszottam és 
csak akkor kerültem középre, ami 
kor Menich I kiöregedett középről. 
Balszélsö voliam az északi váloga
tottban, az országos amatőrváloga-

Nagy sikert arat a DÖRNER SPORT
óitni mpcrúiltott és íjra fitóexett teniszlabda.

Kérjük, hogy lejátszott teniszlahdáit mieWbl^ek ü v e s k 8 d j 6 k
Krlsztina-körűt 73. falaton i

tottban és az ifjúsági válogatott
ban. A  budapesti angol-magyar 
előtt, amikor a vidéki válogatott a 
budapesti válbgatott ellen játszott, 
akkor meg jobbszélsőt játszottam a 
vidéki csapatban. Be már az Újpest
ben is voltam balszélsö, amikor a 
Phöbust a Phöbus-pályán 4 :S-ra le
győztük. Íg y  állt fel akkor a csatár
sorunk: Pusztai, Vincze, Szabadkai, 
Kállai, Zsengellér. Nem azért mon
dom, de -r- két gólt lőttem ezen a 
mérkőzésen a Phöbusnak, szélről! 
N em  új szerepkör tehát ez nekem...

—  És nem fél, hogy szokatlan lesz 
eleinte és hogy nem tud annyit, nyúj
tani esetleg, mint helül?

— Mindenesetre kell egy bizo
nyos idő, amíg újra beidegsödöm  
erre a helyre, de —. ismétlem  —- 
nekem ez nem olyan nehéz, mint 
annak, aki soha életében nem jót 
szőtt, balszélsöt. Aki egyszer m eg
tanult úszni, azt soha többé nem 
felejti e l . ' A z edzöniérközésen is

. eleinte kicsit szokatlan volt, hogy 
most nem belül működöm, de az
tán hamarosan feltaláltam maga 
mai. M ég ket-három mérkőzés es 
egész jól fog menni. Nem rosszab
bul, mint középen vagy összekötő
ben. Minden azon múlik, hogy az 
em ber megértse magát a. társaival 
U.gy látom, hogy Zörgővel meg fog 
juk egym ást érteni. Én tudom, 
hogy az összekötőnek és a közép
csatárnak hogyan kell a szélsőt 
megjátszania és úgy helyezkedem a 
szélen, mint ha én volnék az össze
kötő és én adnám magamnak ki a 
szélre a labdákat, örömmel vettem  
észre, hogy Zörgő körülbelül úgy 
gondolkodik és olyan felfogásban 
játszik Összekötőben, mint én és 

'így megértjük egymást.
__Én el tudom képzelni azt tó

hogy szélen való játékom hasznos 
lesz a csapat szempontjából. Nem  
akarok megbántani senkit, de a, 
újpesti csatárjáték az utóbbi időben 
erőben egvoldalú volt. A  jobbössze 
kötő majdnem, mindig csak a jobb 
szélsőt, a bglösszekötö pedig csak a 
balszélsöiét futtatta, holott a kor■ 
szerű játéknak mások a, követelmé
nyéi. Ha az az összekötő olykor-ola- 
kor átvágja a labdát a másik oldali 
szélsőnek, vagy,: ha a balszélsö át 
vdnja a labdát a befutó johbszélsö 
vek, ezzel lehet igazán zavarta hoz
ni ’és szétv-grasztani az ellenfél vé
delmét. •felvetett látni a edzömérkő- 
zflsen is. hányszor vágtam át a lab
dát Adom Sanyinak és majdnem  
m indegyikből. helyzet keletkezett. 
Ilyen váratlan húzásokból lehet gólt 
lőni a mai játékban.

__ Azt mondják- azonban, hogy
ön nem elég gyors a szélsőjátékra.

__ A z-bizonyos, hogy nem vagyok
olyan gyors, mint Kincses, vaay 
Adám Sanyi, — mondja Zsengellér, 
__ de a gyorsaságomat pótolni tu
dom a technikámmal és ötletessé- 
pemmel. Szélről is nagyon jól át tu
dom tekinteni a helyzeteket, fel tu
dom ismerni az alkalmakat és, ha 
sokat foglalkoztatnak, akkor hely
zetbe tudom hozni társaimat. Zörgő
től etekintetben sokat- várok. Mm- 
.dent tud ez a fiú, egyetlen

hogy a lövésre nehezen szánja el 
magát. Ha azonban tőlem kapni 
fogja a jó labdákat, akkor bele fog  
jönni a lövésbe is. A  beadások terén 
—  “szerénytelenség nélkül mondha
tom  —  felvessem, a versenyt akár. 
melyik magyar szélsővel. És ne fe 
lejtsük el ást- sem, hogy van gyor
saság labdával és van labda nélkül. 
Labda nélkül bizony nem állhatnék 
ki Gyetvaival, Kin-csessel, Tóth Ma- 
tyival gyorsasági versenyre, de lab- 
dám l meg merném próbálni a dol
got, Amikor a világba jnokságra Ké
szültünk, Schaffer Spécinek csak az 
én ,  labdavezetésem, tetszett igazán. 
A zt mondta: mintha csak magát
látná labdát vezetni ‘>g éves korában 
Éz'pedig —  azt hiszem  —  komoly 
dicséret tőle...

— Tisztában vagyok a szélsőjáték 
minden csinjával-binjával. Tudom, 
mikor kell futni, cselezni, beadni, 
vagy mikor kell kapura húzni. Én a 
kapurahúzás híve vagyok és nem a 
partvonalon való futliosásn-ak. Nem  
a szögletzászlót veszem  iránynak 
hanem a kaput. Titkos Pali volt a 
mintaképem, aki fénykorában Euró
pa legjobb kapurahúzó szélsője volt 
és etekintetben minden mai szélsőnk 
felett áll, noha Kincses és Gyetvai 
sem idegenkedik a. Icapurahúzástól.

játszani és éppen ezért nem m egy  
neki. Szerintem ebben a bajnoki év
bon nem lesz baj a védelemmel és a 
csatársor is sokkal jobb lesz, mint 
tavaly volt. Nagymarosi js egész 
szépen, jó felfogásban játszott az 
első félidőben. Olyan remek be
csúszó szereléseket csinált, hogy az 
angolok sem csinálják különbül. 
Szünet után visszaesett és felületes- 
kedett. A zt mondja, azért- ment 
ekkor neki rosszabbul, mert nagyon 
szorította a lábát a bokagumi. És 
még e g y : a félcsapat új cipőben ját
szott és az új cipőbe a második fél
időre beledagadtak a lábak. No meg 
nagy meleg is volt és elbágyadtunk. 
A z első félidő játéka azonban sokat 
igérö.

-  Mit gondol, hány százalékkal 
javult az Újpest tavaly óta?

- E zt nehéz volna megmondani. 
Mindenesetre annyit- javult, hogy a 
Fradi jövőre nem fogja 71 pont 
előnnyel nyerni elöltünk a bajnok
ságot, El fogjuk tüntetni a, 11 pont
különbséget. Nehéz bajnokság lesz 
ez egyébként is. Beleszólhat a NA.C, 
a Szeged, a Szolnokt a W M F C  is. 
Azt hiszem, hogy nyílt lesz a baj
nokság sorsa .ást'Utolsó üiérközésig. 
Ha nem, lesz olyan balszerencsénk, 
műit az elmúlt tavaszi idényben . 
volt; akkor meg fogjuk nyerni a 
bajnokságot, Ezzel nem azt aka
róm mondani, hogy a Ferencváros 
c s a k  - szerencsével nyerte a baf- 
nokságot, de. tény, hogy nekünk 
nagy-nagy balszerencsénk is volt. 
A z is valami, hogy az Újpest most- 
sokkal fiatalabb, mint a Fradi és 
hát előbb, vagy utóbb, de mégis 
csak a feltörő fiataloké a jövő...

.. ii "Tajg g - ----- ---------
Közepes eredmények 

a déli atléták bajnokságán
Szegeden vasárnap folytatták a 

déli kerületi atlétikai bajnokságo
kat. Az eredmények a következők:

M  m: 1. Mészáros Kiskunfélegyházi LE

felújított labdáinkat
nkkel, rövid úton, raktárról c

Straub Sport
Országszerte  

keresett
már ismert feltét eleinkkel, rövid úton, raktárról cseréljük az Ön használt, labdáival

V., gr. T isza tstván-u. 16.
[Bálvány-n. sarok.|

T e l e f o n :  1 -8 0 2 -6 2 .

Lőni azonban egyik  sem tud úgy, 
mint Titkos tudott. Lövésben is fel
veszem a versenyt ■ akármelyik m ai, 
szélsőnkkel. Mindkét lábbal egyfor
mán rúgok. M ost már a törött jobb
lábammal is éppen úgy merek lö
vésre vállalkozni, mint a ballal. 
Egyedüli hátrányom a lassúságom, 
de ezen is segíteni lehet sok vágta- 
gyakorlattal. Talán jobban is fogóm  
érezni magamat idővel a szélen, hi
szen itt nem kell annyit robotolnom,
,mint összekötőben. A z  edzömérkö- 
zésen elég jól ment, de fog még job
ban is menni, hiszen most -m eg a 
ballábamon vani-sérülés. A. múltkor 
az egyik edzésen mezítláb játszot
tunk és egy erős labda a ballábam 
nagy ujjúnak vágódott. A zt hiszem, 
kicsit kificamodott az ujjam , mert 
erősen bedagadt. Em iatt nem edz- 
tem egész héten.

—  Beszéljünk valami másról: mi
lyennek látta az edzó'mérko'zé,sen a 
csapatot ?

— Noha az ellenfél könnyű volt, 
az első félidőben íg y  is látni lehe
tett, hogy jó a csapat: Mészáros re 
m ek, pedig ö is sérültén játszott, 
,mert a' jóbbtalpán erősen feltört 
a bőr. Kecskés is jó  lesz: M ost ször
nyen idegesen játszottr Már az öltö
zőben láttam rajta, hogy olyan fe
hér, mint a fal és remeg minden 
része. E z nem jelen t semmit. M a
gam is igy volta m  t a , bemutat közös

hibája, Mór. A z  ember ilyenkor nagyot akar

23.8, 2. Kocsis GvAC 23 9, 3. Nyíró UAO 
24.2. SúlyUlkéí-:' 1 . Ondó GyAÖ. 12.21. 2 . 
Máté UAÜ. 11.81, 3. Fonyód:- ScTK- 11.83. 
19*66# in: 1. Csonka SzVSE 36:01.9.. 2
Gyelvai SzVSH .57:33.9. 3. Szalma SzV SE 
38:21. 1500 in: 1. GAzso 11. MÁV 4:2(11,

Kiírni Szabadkai Egyetértés AK 
4:20,6. 3. Milcn.ska S/EA K 4:23.4. Ma
gasugrás; 1 , Almás II SzTK 170. í. Ma-. 
Pilinszky Kiskunt. LE 170, 3. TI ti*
SsrEAC 160. 4M ni: 1. Markoviéi UAC 
52.0. 2. Mikitska" SzEAK 53.2; S." Nyíri- 
•TJAC 54.5. Hármas: 1. Almás I SzTK 
12.81, 2. Nyíró UAC 12.39, 3. Twna SzEAC 
12.57, Diszkosz: 1. -G-edfi G»AO 59.97. 2.. 
Máté TAG 37.73, 3,. Fonyód! SzTK 32.90. 
499 gát: 1. Réhm SzEAK 63.2. 2. Zsótcr 
SzYSE 63.4. 3- Boriyók SzEAK 67.7.
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föl
Orth Gyuri 

az FC Milán 
ediője lesz

Orth György, az elmúlt bajnoki 
idényben az olasz B)-csoportban 
játszó Savona edzője volt. A  Sa 
vona a C)-osztályból került fel 
B)-be és majdnem meglepetést esi 
nált. Hosszabb ideig vezetett a baj 
nokságban és csak a hajrában ma 
radt le. így  is a negyedik helyen 
végzett.

•— Orth Gyurit —  újságolja Lelő- 
vich Gyula, a Bologna Budapesten 
tartózkodó edzője —  most az FC 
Milán hívta meg edzőjének. Orth, 
mint értesültem, elfogadta a meg
hívást, s az új idényben a Milán 
edzője lesz.

Az FC Milánnak eddig Ara, az 
egyokri válogatott játékos volt az 
edzője.

Uj Játékosok 
a Szombathelyi FC-hen

Az SzFC sem „aludt" a nyári 
szünet alatt. A  vezetők mindent el
követtek, hogy fiatalokkal, friss 
erőkkel biztosítsák a csapat után 
pótlását. Négy fiatal tehetséget 
máris leigazoltak. Ez a négy: Rádi 
(Pestkörnyékröl) jobbösszekötö, vagy 
középcsatár, Farkas (V. Unió) jobb 
fedezet, Fekete (Ferencváros ifjú
sági csapatából) jobbszélsö és Zöldi 
(Budapesti KISOK-ista) középcsa
tár.

—  Természetes, h o g y '—  mondja 
az egyik vezető —• a felsoroltak va
lamennyien még fiatalok és az I. 
csapatban való szerepeltetésükre 
egyelőre még nem is számítunk. De 
magunk akarjuk felnevelni őket, 
hogy utánpótlásunk legyen. Mind a 
négy tehetséges és jó játékos lesz.

m érték szerint la. 
HARISNYA, 

N YAK K EN D Ő , 
BALLQ N K AB ÁT

O l t T R Ö  V ili, Barosü-utea 66. E P iaE íkSIF  Telefon: 149-400

Különben egy kiváló és ismertnevü 
dunántúli belső csatárral most foly
nak a tárgyalások és a jelek szerint 
néhány napon belül már az SzFC já
tékosa is lesz. Ha sikerül, igen nagy 
erőt kap vele csatársorunk.

Az SzFC különben a jövö hét 
keddjén kezdi meg az edzéseket.

—  Az edzökérdés néhány napon 
belül megoldódik —  mondja Omischl 
elnök —  úgy, hogy mindenki meg 
lesz elégedve.

ALFÖLDI KERÜLET 
I. osztály

1. Szegedi TK
2. Újszeged! TC
3. Maikéi VSE4. Szentesi MÁV
5. Szegedi Portáé
6. Szegedi AK XII
7. Makói AK
8. Kecskeméti TE9. Móra városi TE

10. Felsővárosi IE
11. Kiskun.réi-egyli. TK12. Szegedi EAO II

22 15 2 5 68:55 ,12 
22 10 8 4 56:35 28 22 13 1 S 00:51 27 
22 10 5 7 49:49 25 
22 10 4 8 52:46 24 
22 10 2 10 67:53 22 
22 9 4 9 60:59 22 
22 8 5 9 56:52 21 
22 9 3 10 45:43 21 22 8 3 11 7,5:39 19 22 8 311 48:72 19 
22 2 — 20 20:82 4

I f .  osztá ly  
É szaki c so p o rt

1. Kecskeméti MÁV 14 11 2 1 47:11 24
2. Kiskunfélcgy. RVSE 14 9 4 1 40:14 223. Kecskéi Ildii AC II 14 6 2 0 44:32 14
4. Kccskometi 'TE II 14 0 -  8 23:30'12
5. Ujkéeskei MOVE 14 5 1 8 25:34 11 
fi. Kunszentmártoni TE 14 4 2 8 23:34 10
7. Szentesi TE II* 14 5 1 8 26:23 9
8. Szenlcsi MÁV II 14 4 — 10 9:65 8 

* Két büntetőpont levonva,
Tlsza-csoport

1. ILSdmraőváfl. MTE 16 13 2 1 77:15 282. Szegedi TK H
3. Móravárosi TE II
4. Kisteleki TE
5. Kolofon SK
6. Postás SE II
7. Szegedi ATE
8. Szegedi AK I
9. Toidi LE

16 1 2 2 2 74:27 26
16 11 1 4 44:28 23
16 9 S 4 61:25 21

2 10 13:66 10
1 11 23:29 9
1 11 41:55 9
1 11 38:55 9
1 11 11:80 9

16
18
16
16
16

Hétfő, 1941 július 28.

E D Z Ő M E R K Ő Z É S E K

Helyenként egészen jő játé
kot mutatott a WMFC

WMFC— Testvériség 7:2 (2 :0 )
Á csepeliek fedezetsora, valamint Tihanyi ll (a bal■ 
szélen I) máris kitűnő

Gyönyörű, napsütéses időben, nagy 
számban gyülekezik a közönség va
sárnap délelőtt, a WMFC pompásan 
zöldelő sporttelepén. A  füves edző- 
pályán Burger edző mintegy har
minc. kölyökjátékost szed rendbe, ők  
szintén az esti mérkőzésekre készül
nek.

Az öltözőben jó hangulatban ké
szülnek a csepeli játékosok. Benes 
Ernő intéző, amikor olvassa a Nem 
zeti Sportban, hogy Kovács II újból 
leszerződött a NAC-hoz, így szól;

—  Nagyon meglep a dolog...
A  Testvériség egy kissé várat ma

gára. A  „mérkőzés-éhes" szurkolók 
már türelmetlenkednek. Félnek, 
hogy nem lesz ellenfél.

—  Pedig már mi is felkészültünk 
az idényreI —  mondják. —  Ala
posan megerősítettük a —  hangszá
lainkat...

Végre félórás késéssel, Fogl Kar
csi vezetésével befut a vendégcsa
pat. Mivel Juhász, az egyik hátvéd
jük nem tudott eljönni, Fogl Karcsi 
Kis /-e t kéri kölcsönbe Jávortól. 
A  csepeli edző azonban Kis I  helyett 
Kaptát adja oda.

—  K is 1-et középcsatárnak nézem  
m eg az első félidőben — mondja 
Jávor.

Eredetileg úgy volt, hogy az edző
pályán lesz a mérkőzés, Garas La. 
jós igazgató utasítására azonban a 
nagypályára vonulnak a csapatok. A  
szurkolók ezt örömmel fogadják.

— íg y  legalább páholyból nézhet
jük a játékot —  mondják. — A z  
edzőpályán nincs ülőhely...

Horváth Gy. játékvezető sípjelére 
így áll fel a két csapat:

WMFC: Szekeres —, Küllői, Sza- 
lay —  Bakos, Gere, Dudás —  Kiss 
II., Marosvári, Kis I, Tihanyi II, 
Pintér.

Testvériség: Sárpátki —  Kapta,
Herde —  Szollár, Forró, Lenkefi J 

Lenkefi II, Hídvégi, Blastyó, Mol
nár, Horváth.

Gyenge iramban kezdődik a já 
ték. Tihanyi II közelről ' fölé lő, 
majd Dudás távoli lövése a felső lé
cen csattan. Nagy tapsot kap. a fe
dezet. A  17. percben születik meg a 
WMFC vezető gólja. Kis I bombá
ját Sárpátki csak kiütni tudja és a 
szemfüles Kiss II közelről beemeli a 
labdát. 1 :0 . Egy perc múlva Maros
vári átkígyózik a védőkön és a sa
rokba gurít. 2:0. Közben egyre 
gyakrabban feltűnnek a fiatal Ba
kos pontos passzai. Studeny Fe
renc, az amatőrök intézője örömmel

szól Benes Ernőhöz:
— Ugye érdemes volt Bakost le

szerződtetni!
A  proficsapat intézője helyeslőén 

bólogat.
— Én tudtam., hogy Bakos a leg

jobb amatörjátékosunk — mondja.
A félidő végefelé Kiss II rosszul 

esik és erősen megrándítja a boká
ját. Nem is tud tovább játszani. 
Ezért Pintér megy át jobbszélre, 
Tihanyi II pedig balszélre húzódik. 
Balösszekötőnek az amatőr Jager 
áll he. Az eredmény most már nem 
változik.

Szünet után a WMFC-ben Sza
badkai less a középcsatár, K is I  pe
dig a Testvériséghez m egy jobbhát-

F U T B A L L
A T L É T I K A
MACHER S f
csak IV., Városház-utca 8 .

védnek. Most sokkal élénkebb lesz a 
játék. Jager jó  labdájával Szabad
kai már a 4. percben eredményes, 
majd nem sokkal később Pintér a 
szokatlan jobboldalról is pompás gólt 
lő. 4:0. Azután Marosvárit Deve- 
cseri váltja fel. A  Testvériség eddig 
még nem vezetett egy komoly táma
dást sem, most azonban mindjárt 
gólt ér el. Horváth egy jó  lefutás 
után a kapufára lő és a visszapat
tanó labdát Lenkefi 11 belövi. 4:1. 
Utána Dudás előbb 11-esből, majd 
egyéni játék után eredményes. 6:1.

Az amatörcsatárokat nagy lesről 
engedi el a játékvezető, de azok 
még így is elrontják a pompás hely
zetet. Fogl Karcsi korholja is őket 
a partvonal mellől:

— Szégyelhetitek magatokat! 
M ég húszméteres lesről sem  tudtok 
gólt lőni!

A  csepeli vezetők azonban védel
mükbe veszik a Testvériség csatá
rait.

— Bizonyára ők is Testeitek Vol
na olyan nagy lesről gólt lőni, — 
mondják.

Tihanyi II  kitűnő szélsőjátéka, 
meg az amatőr Jager mozgása na
gyon tetszik a vezetőknek, meg a 
szurkolóknak.

—  Ú gy látszik, hogy Tihanyi 
Bandi igazi helye mégis csak a bal-

szélen van . -— hallani mindenfelé. 
— Ott érvényesül legjobban az ö 
nagy gyorsasága.

A  mérkőzés végefelé még két gól 
esik. Az egyiket Bluskó fejeli a 
felső sarokba, a másikat pedig Sza
badkai bombázza az amatőrök ka
pujába. így  végeredményben 7:2-re 
győzött a WMFC.

A  szurkolók elégedetten távoznak 
a pályáról.

— Úgy látszik, hogy minden erő
sítés nélkül is jó lesz a csapatunk, 
—  mondják. — Sajátnevelésü fiatal
jaink egészen jól mozogtak...

Jávor edző így beszél a látottak
ról:

— Szerda óta sokat javult a csa
pat játéka. A  második félidőben 
már egészen szép dolgokat is lát
tunk. N agy lcár volna, ha Kiss II 
hosszabb időre harcképtelen lenne, 
de m ég nélküle is egészen jól ját
szott ez az átcsoportosított csatár
sorunk. Mindenesetre m ég további 
javulást várok a csapattól.

Szabó Tóni megi elemese volt 
a Lámpás?! vasárnapi edzésé

nek az eseménye
Vasárnap délelőttre tervezte a | ról. A  legközelebbi edzést kedden 

Lampart első kétkapus „őszi" edzé-1 tartja a csapat. Ott egy pár próba-
sét. Az első csapat ellen akarták a**'5*'"1—  ------
tartalékcsapatot játszatni. Kilenc 
órakor, az edzés kezdetére kitűzött 
időben, még csak a vezetőség (Lau 
esek Gyula szakosztályvezető és To- 
mecskó József edző) jelenik meg 
pályán.

A  játékosok közül csak Berkest 
Stark, Bihari, Bédi és Zimonyi lát
ható a lelátó előtt. Hetven-nyolcvan 
szurkoló is vár az edzés kezdetére.

Tomecskó edző mondja:
-— Teljesen megfeledkeztünk arról, 

hogy a Lampart üzemi bajnokság 
díjkiosztó vacsoráját tegnap estére 
tervezték. Előzőleg engedélyt ad
tunk a játékosainknak a vacsorán 
való résztvételre és miután ezt az 
engedélyt nem vontuk vissza, a fiúk 
azt hitték, nem kötelező a mai ed
zésen a megjelenés.

Laucsek szakosztályvezető mérges.
—  Mindegy —  mondja —, holnap 

nagy haddelhadd lesz emiatt.
A  megjelent játékosok civilben vá 

rakoznak. Tomecskó edző attól teszi 
függővé az edzés megtartását: jön 
nek-e még ki játékosok.

Közben a pályán az ETC és a 
Pestszenterzsébeti LE kölyökcsapa- 
tai kezdenek játszani. Tíz óráig csak 
Csintalan és Erdős érkezik még meg 
a játékosok közül. Tomecskó szól a 
játékosoknak:

—  Fiúk, hazamehettek, nem tar
tunk edzést.

A  végszóra megjelenik Szabó Tóni, 
a WMFC sokszoros válogatott ka
pusa, akivel jelenleg tárgyal a Lam
part, s akit értesítettek a vasárnapi 
edzésről. Pillanatok alatt megválto
zik a helyzet. Megtartják az edzést.
A  játékosok könnyű edzést tarta
nak. Csak Szabó Tónit veszi erősen 
munkába az edző.

Laucsek szakosztályvezető Garay 
Lajos városi tisztviselővel; az erzsé- 
betutcai pálya gondnokával tart 
megbeszélést ezalatt a pályaügyröl.

Az edzés végén Tomecskó ezt 
mondja nekünk:

—  Szabóval tárgyalunk. Egyelőre 
többet nem tudok mondani a dolog-

játékos is megjelenik.
Garay pályagondnokot kérdezzük: 

hogy áll a füvesítés ügye. Garay a 
város részéröl az első perc óta részt- 
vesz a tárgyalásokon, így teljesen 
ismeri a város álláspontját.

—  Pestszenterzsébet város —- 
mondja Garay —  és a Lampart kö
zött teljes az egyetértés a füvesítés 
dolgában. A  nagy kérdés az, hogy 
hol helyezzünk el egy edző pályát a 
csapatok részére. Füvesítés után 
nem lehet négy csapatnak edzést 
tartania a pályán, mert a fü tönkre
megy. Mivel az Erzsébet-utcai pálya 
beépített terület közé esik, nagy ne
hézséget okoz a dolog. Feltétlenül 
rövidesen megoldjuk az ügyet. Saj
nos azonban arról már le kell monda
nunk, hogy a Lampart az őszi mér
kőzéseit idehaza játssza. Füvesíteni 
azonban az edzőpálya eldőlte után 
azonnal elkezdünk.

»> 8£es= = «»

A GAMMA TARTALÉKCSAPATA 
RÉSZT VEHET AZ AMATÖR BAJNOK
SÁGBAN, DE A CSAPAT MAGASABB 

OSZTÁLYBA NEM JUTHAT FEL
Az amatőrök táborában nagy meglepő- 

lést költött az a hír, hogy a Gamma 
a taTtal'ékosapatút a budapesti kerület bajnokságának a küzdelmeire benevezi. 
A Gamma állítólag az ebk> osztályban 
kap beosztást. Erői a dologról beszéltünk 
Barcsa y Jánossal, a budapesti kerület 
ügyvezetőjével.

— Jáuosy Béla, a Gamma vezetője azt 
n kívánságát fejezte ki előttem, hogy a Gamma szeretné a tartalék csapa tát elindí
tani az amatőr bajnokságban, — mondta 
B arcsa  y  J á n os . — A  budapesti kerü let j. 
elnöksége szívesen fogadja a Gamma je- . le ütközését, mert az amatőröknek csak 
hasznuk l-ê z abból, ha olyan komoly játékerőt képviselő együttes ellen látsz
hatnak. mint a Gamma tartalékcsapata. Feltételünk azonban az, hogy a Gamma 
tartalék csapata hiába nyerné meg a cso
portjának a bajnokságát, feljebb nem ke
rülhet. Példa is volt már erre. Az Elek
tromos II majdnem minden elten felét sok 
góllal legyőzte a csoportjában, de maga* 
sabb osztályba nem juthatott feljebb. A Gammának ez a kívánsága érthető, hi
szen az amatőrök ellen az ő játékosainak 
a legjobb tudásuk szerint kell küzdeniük 
és így állandóan komoly küzdelmekben vesznek részt.

JLc a csábítókkal
— A B Ö K  k ü l ö n t u d ó s í t ó  j ó t ó l  —

Soproni csoport

Maros-csoport
1. Szegedi VSE II
2. Szegődi HASÉ
3. Rákóczi SE
4. Mindszenti LE
5. Sz.%'edi FIK II
6. Dorozsmai FC
1. Hm vásárin TVF. II 
8. Ujízacédl TC II 
3 Makói AK II

16 12 
16 10 
16 9 
16 8 
16 7 
16 0

3 1 65:17 27 
2 4 42:20 22 2 5 36:23 20
2 6 29:24 18
3 6 25:30 17 
2 S 49:45 14

16 5 — 11 19:55 10 
16 4 -  12 27:41 8 
16 4 -  12 23:51 8

IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG 
Északi csoport

1. Szegedi AIC 10 9 -  1 54 : 4 18
- 2. S * l*«d i V S E  10 7 -  3 31:14 14S. Kecskeméti AC 1 M  -  4 22:15 12
4. Szentesi MÁV 10 4 -  fi-14:37 8
5. HjöVtoéril. 'I-VE* 10 3 -  7 14:41 46. Szentesi TE , 10 1 —* 9 14:38 2

* K é t  b ü n te tőp on t levon va .
Déli csoport

.1. UlíZegcáUTC' ÍÖ 8 1 1 47:10 17
2. M órnvároai TJÍ 10 6 1 ii 24:13 13
3. Szegődi ATE 10 4 2 4 16:17 10
4. Kansági FC 19 3 2 5 14:29 8
5. Szegedi FIE 10 3 1 6 20:37 7
6. Szegedi TK 2 1 7 12:37 5

* Vidéki N B III egyesület keres 
elsőrangú gyors beisőcsatárt, hát
védet és kapust. Életkor, vallás, fog
lalkozás, testmagasság stb. megjelö
lésével. Megkeresések „Vidéki nagy
gyár" jeligére a kiadóhivatalban.

Kis Festa, a jeles intéző idegesen 
fakadt ki

héttőn
— Gyalázat! Szétszedik a mi Jós 

klubunkat! Csábítanak! Megkörnyé
kezték a m i egyszerű, de becsületes 
játékosainkat! De nem adjuk! Csak 
jöjjön ide az a gaz csábító! Majd 
megmondom neki.

Kedden
így beszélt a fenti intéző:

- N em  és nem! Majd megmutat
juk! Csak lépjen velünk érintkezés

be! M ajd megmondom neki a .kis

magyar vélem ényem et!

Szerdán
már idegesen beszélt:

— Nem értem, miért nem jöttek ! 
M ost hogy mondjam meg nekik a 
vélem ényem et? A  végén kiderült, 
hogy kacsa az egész. Megvan a vé
leményem a dologról!

Csütörtökön
még idegesebb volt:

— Igazán nem tudom, mit gondol
jak! Megígérték, hogy kijönnek el
csábítani a játékosokat. K éső  estig 
vártam és nem jött senki. Micsoda

megbízhatatlan emberek vannak 
világon!

Péntek
ezt hallottuk tőle:

— Hallatlan! Itt állnak a játéko
sok és nem jön senki! Hát már a 
csábítókban sem lehet bízni?

Szombaton
a következőt jelentette ki:

—  Följelentést teszek a szövetség
ben! Eddig vártunk, de betelt a mér
ték. Ha huszonnégy óra alatt el nem  
rabolják a játékosokat, akkor orszá
gos botrányt rendezünk! Majd m eg
mutatjuk mi a csábítóknak!!!!

MOVE BAJNOKSÁG 
osztály. Zrínyi-csoport:

1. Rszentm. TSE
2. BTSE Szabadság 

. 3. Ferenev. Tör. SE
4. Píyterzs. Rákóczi
5. VIII. lier. SE
6. Kvíissny Zsil. TE
7. Szent László FC
8. Túrán SE
9. Szent János SE

10. Budai FC
11. Egy. Téklagy. SC12. Egyetemi SzSE

22 15 
22 14 
22 15 
22 11 
22 11

22 5 
22 8 
22 5
22 5

5 2 74:21 35 
S 2 64:32 34
3 4 52:24 33 
5 8 58:35 27
4 7 63:45 26 

22 9 3 10 43:58 21 
22 7 6 9 42:41 20

8 9 43:60 18 
4 12 40:56 16 
3 14 40:67 13 
3 14 27:54 13 

22 3 2 17 26:79 8

I, osztály, Bákóczi-csoport:
1. Rákosligeti TSE2. Budatétényi FC3. Pilisvörösv, TSE
4. Fomázi TK
5. Eeseri SC
6. Pszentimrei TSE»
7. Rákoshegyi TSE
8. Szentendrei TSE
9. Törökbálinti TC

10. Budakalászi TSE
11. Kistarcsai TSE*
12. Budakeszi TSE**

* 2—2 büntetőpontot levontak tőle.
** Visszalépett.

22 15 6 1 69:37 36 
22 14 4 4 53:25 32 
22 lő 2 5 56:37 32 
22 14 3 5 51:30 31 
22 11 3 8 41:38 25 
22 9 6 7 48:45 22 
22 9 2 11 71:48 2n 
22 8 2 12 38:64 18 
22 5 6 11 23;30 16 
22 5 3 14 34:59 13 
22 5 4 13 32:74 12 
22 1 1 20 10:39 1

II. osztály.
1. Mercur
2. T. Előre SC**
3. P. Rákóczi II**
4. Szt. László FC II
5. Rszentm, TSE II
6. Kvassay Zs. TE II
7. BTSE Sznbaás. II
8. Fér. Tör. SE II
9. Egyes. TSC II 

19. VIII, kér. SE II*
11. Túrán SE II*

* Törölték.
** A mérkőzésüket lejátszottnak tekin

tik, pontot egyik csapat sem kap.
II. osztály, Ráhóczi-csoport;

1. Rákosi. TSE II 18 14 1 3 51:32 29

Zrinyi-csoport :
20 18 2 — 79:14 38 20 14 1 5 58:22 29 
20 13 2 5 63;25 28 
20 11 4 5 43:36 26 
2010 S 731:3123 
20 3 2 10 23:44 18 
20 7 3 10 35:48 17 
20 5 2 13 19:62 12 
20 5 1 14 9:49 11 
20 5 1 14 14:31 11 
20 2 1 17 17:29 5

AZ ÉSZAKDl'NANTÚLI KERÜLET 
BAJNOKSÁGAINAK VÉGEREDMÉNYE:

2. Békásm, . KSE
3. N. Munkaközp.
4. Fsz/imrei TSE II
5. Városszélt. TSE
6. Horthyligeti TSE
7. Csillagh. TSE**
8. Méreur SC II
9. P, Rákóczi III*

10 Rákosh, TSE II*
* Törölték.

** 2—2 büntetőpontot levontak.

18 14 — 4 52:31 28 
18 11 2 5 49:23 24 
18 10 3 5 29:35 23 
18 9 4 5 36:36 22 
18 10 1 7 33:32 21 
18 6 2 10 18:22 12 
18 4 1 13 15:30 9 
18 4 — 14 12:48 8 
18 1 — 17 4:10 2

). Hubertus
2. Fűzfői AK
3. Komáromi AC
4. Győri AC
5. II. kér, (Győr)
6. Hnjinaskérí SIC
7. DAC (Győr)
8. Siófoki SE
9. V. Unió

10. Koproni SSIC
11. MÁV Előre
12. P. Kinizsi
13. Haladás II
14. TSC II

I .  osztály
26 16 4 6 96:48 36 
26 14 5 7 58:16 33 
26 11 8 7 63:47 30 
26 11 6 9 54;59 28 
26 11 5 10 59:72 27 
26 10 6 10 57:52 26 
26 9 8 9 41:40 2fi 
26 10 6 10 63:63 26 
26 9 6 IV 42:46 24 
26 8 7 11 36:43 23 
2b 8 7 11 48:62 23 
26 9 5 12 49:65 23 
26 7 8 11 60:60 22 
26 5 7 14 42:59 17

1. Kapuvári SE
2. SVSE II3. SFAC II4. Sotox SE
5. S. MAFC
6. Sohnee-borger
7. BronmbcTgi

12 8 
12 8 
12 7 
12 4 •12 4
12 3
13 3

2 30:16 18
3 36:16 17
4 31:27 J55 23:20 11
7 18:22 98 20:34 7 
3 12:35 7

Szombathelyi csoport
1. Celldömölki VSE2. MOVE ZSE
3. Kőszegi SE
4. SzFC II
5. Perutz II
6. Haladás II
7. Jánoshézi AK8. Zalaegerszegi LE
9. Kinizsi II

16 14 2 -  50: 9 S0 
16 12 2 2 54:21 26 
16 9 2 5 32:25 20 
16 7 3 6 39:21 17 
16 6 2 8 24:38 14 
16 4 4 8 33:82 12 
16 4 3 9 36:5* 11 
16 3 2 11 25:46 8 
16 2 2 12 Í2:50 6

Székesfehérvári csoport 
II1. MÁV Előre2. Peti KSE

3. Ajkai LE4. Fűzfői AK II
5. Hajmáskér II
6. ARAK II
7. Móri BE
8. MOVE VTSE9. V. Unió II

10. Veszprémi TC
11. Siófok II

20 14
20 13 3 3 63:30 31

4 3 56:24 3020 14 1 5 45:33 29 
20 11. 2 7 47:37 24 
20 11 1 8 64:29 23 
20 9 3 9 43:58 20 
20 8 2 10 30-45 18 
20 7 3 10 25:38 17 
20 3 6 11 20:48 12 
20 2 1 17 6:26 5 

visszalépett

II, osztály 
Győri csoport

1. KüSE2. Győri TC3. Hubertus 11
4. ETO II
5. II. leér. II
6. KFC II7. KoeSE

12 8 
12 6 
12 5 
12 4 
12 5 
12 4

3 1 47:21 193 3 26:20 15
4 3 32:23 14 
2 6 27:22 10 
-  7 23:40 10 
1 7 J9:28 912 í  1 8 17:37 7

Gamma vegyes—ETC 5:1 (3:0), Erzsé
betül. A Gamma a következő összeállí
tásban játszott: Havas — Nádas, Tamás 
1— Der.disz, Boi'hi, Kovács — Váradi, Fo
dor. Kemény, Takács. Hárai. Szünet előtt 
Kemény lőtt három gólt. fordulás után 
Takács (2) volt a Gamma vegyes gól
szerzője. Az ETC gólját Merkl rúgta. 
Szünet után n Gamma csaknem egykorúra 
játszott. Jó: Dendisz, Borhi, Kovács és a 
balsz'árny. illetve a védelem és Merkl.

A  W M T K  m a, hétfőn kezdi meg 
előkészületeit az őszi idényre,

A  pestszenterzsébeti M OVE Rákos 
ifjúsági és űjonctoborzót tart az er- 
zsébetutcai pályán augusztus 3-án 
d. u. öt órakor.

WM ÜZEMI BAJNOKSÁG
Idomszer—Hegesztő 7:4 (3:3). Csepel. 

Vezette: Ohegyi. Végig erösiramú válto- 
fniog játék, megérdemelt győzelem. Gól- lövő: Kiss I (3), Kiss II (3) és Dudás 
illetve Pintér (2). Füstö sé8 Hermann 

Esztergályos—Jupiter 4:3 (2:2). Csepel. 
Vezette; Hernádi. A jobban játszó Jupi
ter,. c ?̂M,Paf y balszerencséje miatt vesz- 

i ló tö*vö:- „  Szabadkai (2), Dezső és 
és Füzessy 1 letv® Marosvári, Devecaeri



Hétfő, 1041 július 28.

agv-rwire,, gm

smmmTS :i

Á Bezdáni SE nyerte a Hazatérés Bajnokságot!
Bezdárti SEUJverbászi CSE 
4 s 2  ( 1 : 0 )
3:2 ál lásban az ÜCSE flzenegFesf hibázott

Góllövő: Rémay II, Gömöri, Gömöri, Rémay II, Nagy, Horváth //*
Újvidék, 1500 néző. Vezette : Égner

Vasárnap délelőtt 11 óra körül 
hirtelen beborult az ég Újvidék fö
lött és fél 1 2 -kor irtózatos erővel 
megnyíltak az ég csatornái. A ha
talmas zivatar azonban nem tartott 
sokáig- és 1 óra után pár perccel 
már a nap is sütött.

Selmeczy Alajos ebéd után mind
járt közölte a két csapattal, hogy az 
esetleges hosszabbításokra való te
kintettel már három előtt el kell kez
deni a mérkőzést. A korai kezdés az 
oka annak, hogy alig másfélezer 
néző előtt indult a játék.

A  pálya bizony erősen „vidékies". 
Kopottas öltözők, a játéktér kicsiny 
s csak a szélein van fü, bent sala
kos.

Mindkét öltöző hangos a jókedvtől 
a kezdés előtt. Csak a bezdániak so
pánkodnak kissé azon, hogy Hidasi 
nem védhet. Helyette Kovács áll a 
kapuba.

Égner Kálmán játékvezető nincs 
megelégedve a vonalak fölfestésévei 
es a 16-ost újra mázolják. A  lelátó 
felöli részen kisebb víztócsák emlé
keztetnek a déli felhőszakadásra.

így  áll egymással szembe a két 
csapat:

BSE: Kovács ■— Várkonyi II, Kiss 
1 —■ Fejes, M egyeri, Bodonyi —  
Jákfai, Horváth III, Rém ay II, A l
bert, Nagy.

UCSE: Keresztesi I —  Ménesi, 
Dénes II —  Keresztesi II, Dongái, 
Polyvás — Rátkai, Pál, Aknai, Gö
möri, Jánosi.

Az I. FÉLIDŐ
Verbászi támadásokkal indul a 

játék, a támadás veszélyes is, de 
Kovács jól fut ki s elcsípi a labdát. 
A  3 . percben már a BSE is előrelen 
dűl, Jálcfai labdája azonban a vona
lon kívülre kerül. A  csúszós pályán 
•Sok a dancs. A 4 . percben Gömöri 
fejesét nehezen védi a bezdáni ka
pus. A  másik oldalon N agy beadása 
Rémay II-1 jó  helyzetben találja és 
Rémay II alig h a t ' méterről védhe- 
Tetlpn gólt ragaszt a cukorgyáriak 
kapujába. i:0 -ra  vezet Bezdáni

Mindjárt utána ismét veszélyes a 
BSE, de támadása lesem elakad. 
Most jön az UCSE. Aknai lövése a 
felső lécről ' pattan vissza. Gömöri 
labdája fölé megy. A z tíjverbászáak 
fölénye erősen érezhető. Mindkét csa
pat hosszú labdákkal- játszik, tiszta 
WM-rendszerben.

Az UCSE szögletéből Jánosi ka
pu mögé küldi a labdát. A  16. perc
ben a BSE is szöglethez jut, majd 
rögtön ezt verbászi szöglet követi. 
A 20- percben R ém ay  elöl haza
adással ment a cukorgyári védelem.

Mezőnyjáték alakul ki. Az UCSE 
jobban játszik, a BSE azonban 
szemmelláthatőlag nagyobb akarás
sal küzd. A 30. percben Jákfai lab
dájával Rémay átm egy a védelmen, 
lövését azonban szögletre menti K e
resztesi. A  másik oldalon is van 
szöglet, Jákfai kapu mögé emeli. 
Az utolsó percben Horváth III jó  lö
vése alig száll mellé.

S ZÜ N E T B E N
mindkét csapat elég ideges. Külö
nösen az UCSE. A  vezetők azonban 
hamarosan lecsendesítik a játékoso- 
kelt

A  II. FÉLIDŐ

az UCSE. A
az egyenlítő

Szöglettel válaszol 
BSE-t feílelkesítette 
gól és nagy kedvvel küzd. A  25. 
percben Rémay II ismét lövöhely- 
zetbe kerül, Keresztesi kiüti a lab
dát, Rémay megint rajta van, 
beadja Nagy elé és az laposan a 
balsarokba küldi a labdát. 3:2-re  
vezet Bezdán!

Most már megy a játék a BSE 
nek is. A 29. percben Rémay gólt 
szeres, de előtte lesen volt. Az  
UCSE nem adta fel a harcot, de 
fölénybe már nem tud kerülni. A 
43. percben Várkonyi II a 16-oson 
belül kézzel üti le a labdát. Tizen
egyes az UCSE javái'a! Rátkai fut 
neki, de lövése nyomán a jobb alsó

kapufát érinti a labda és onnan 
visszapattan.

A bezdáni csapat boldog, hát még 
akkor, amikor a másik percben már 
3 jut 11-eshez, mert Nagyot felvágta 
az újverbászi védelem. E zt a 1 1 -est 
Horváth II nyugodtan beteszi. Jt;o.

Egy-két húzás és vége a mérkő
zésnek.

Szögletarány 7:4  (3 :4) a BSE ja
vára.

Az MLSz nevében Selmeczy Ala
jos köszönti a Bezdáni SE-t, amely 
ezzel a győzelmével megnyerte a 
Hazatérés Bajnokságot.

NYILATKOZATOK:
Vukovics István, a BSE elnöke:

Nagyon boldogok vagyunk. Remé
lem, hogy ezekután az MLSz mégis 
csak módot talál arra, hogy Bezdán 
az NB Il-ben kapjon helyet.

Horváth Gyula, a BSE titkára:
Megérdemeltük a győzelmet. Ha csü- 
törtökiin nem játszottunk volna, 
aikikoisPmég jobban ment volna a 
csapatnak.

Kiss Gyula, az UCSE intézője: El- 
bizakodőtt volt a csapatunk, ezért 
vesztettünk.

BÍRÁLAT
A bezdániakat kivéve mindenki azt 

várta hogy Ujverbász lépésben nyeri ezt 
a mérkőzést. A jól romboló bezdáni vé
delem mellett azonban hiába támadott 
többet Ujverbász. Szünet után az-'erőből 
játszó Bezdán mintha elkészült volna az 
erejével. Ujverbász ekkor győztesnek lát
szott. De azután felülkerekedett 11 bezdá- 
niák nagy lelkesedébe és kiderült az is, 
hogy a beadón,iák fára (ihatatlanok.

Lelkesebb játékával megérdemelten 
győzött a BSE a kissé elbizakodottan 
kiálló Újverbászi Cukorgyár csapata 
fölött.
A győztes csapatban Megyeri nagysze

rűen fogda Aknait, később Jánosit. Bod
rogi is jól játszott í fod'CZetsorban. A 
közvetlen védelem nagyszerűen rombolt. 
Elől Rémay volt a legjobb, ramiban inö- 
göítc Horváth következik. Nagy ügyes 
játékos. Albert játékán moglá.tszott az 
edzés hiánya.

Az UOSE csapatában a csatársor bal- 
szárnyának játéka tetszett. . A gyors 
Gömöri és az ügyes Jánosi kiváló párt 
alkot. Rátkai is értékes tagja a támadó 
sornak, de fölötte már kezd eljárni az 
idő. A fedezetsorban Ponyvás tehetséges 
játékos, de ezúttal nem volt jó  napja. 
A védelem tagjai sokszor túlságosan is 
előre merészkedtek, ez bizony néhány be- 
kanott góljukba került.

Égncr jól vezette a mérkőzést. Két 
ízben azonban nem alkalmazta az előny- 
szabályt.

O s z l ó i  y ó z ó  m é r k ő z é s  a z  N B l - b e f u t á s é r t
A z  U A C  a z  e l s ő  f é l i d ő b e n  k á p r á 
z a t o s á n  J á t s z o t t

Ú jvid ék i A C -S za b a d k a i V A K
4 :0  (3:0)
A  m ásod ik  félid őb en  nem  volt iram

Góllövő: Jakus, Tikmayer, Molnár, Csillag (11-esből)
Újvidék, 2000 néző. Vezette: Kiss M. Ernő

A második félidő jó l kezdődik az 
t ’CSE-nek. Az őszhajű Rátkai viszi 
a labdát, átjátszik Aknaihoz, akivel 
az akció közben helyet cserélt.. Ak
nai jól ad be a kapu torkába és Gö
möri felugorva gólba fejeli a labdát. 
1 : 1.

A z  UCSE lendülete nem hagy 
alább. A  4. percben Rátkai lövését 
Kovács röviden üti vissza, Gömöri 
ismét élcsípi a labdát és mintegy 
négy méterről laposan bevágja. 1 
Ujverbász vezet!

Az UCSE továbbra is ostromol és 
htár-már mindenki kezdi elköny
velni biztos győzelmét. Lesről 
újabb gólt is ló a. csapat, ezt ter
mészetesen a játékvezető nem adja 
hfeg, A 22. percben váratlanul 
egyenlít Bezdán: Horváth jó lab
dájával Rémay II kitör és a kifutó 
^apus mellett gólba teszi a labdát. 
2.-2.

* Nagyobb vidéki város gép- és 
Vasgyárában állást nyerhet géplaka
tos, vasesztergályos és vasöntösegéd 
^tannak, vagy villámmal igazolható 
hátvéd, ’középfedezet és csatárjáté- 
*«w. Cím a kiadóban.

A Bezdáni SE—Újverbászi CSE 
mérkőzés után hosszú szünetet tar
tanak. A rendezők arra várnak, 
hogy a szomszédos strandról is át
jöjjön a közönség. A  két csapat 
pedig már készen várja a kezdést. 
A  vasutasok zöld meze ott virít a 
nézőtéren. A  játékosok beszélgetés
sel ütik agyon az időt. Az UAC 
csapata az öltözőben vár. A közön
ség unalmában az előző mérkőzést 
tárgyalja meg a. nézőtéren. Mind
össze 2000 néző övezi a játékteret! 
A  nap vígan süt, az eső nyomán 
keletkezett tócsák már csaknem 
teljesen felszáradtak.

Végre fél 6-kor kifut a két csapat. 
Kutrucz János az MLSz nevében 
üdvözli őket. Aztán választanak. 
Kesztyűsnek kedvez a szerencse, az 
UAC kezd. így  áll fel a két csapat: 

U A C : Lukács — Csillag, Vinai — 
Fehér, Gergely, Rumos —- Molnár, 
Tikmayer, Jakus, Lukasics I, Barta.

S zV A K : Simon — Pertics, Zsáki —  
Jakab, Bogál', Hegedűs — Balázs I, 
Kecskés, Balázs II, Nemere, Siflis.

AZ I. FÉLIDŐ
A SzVAK nappal hátban játszik. 

Kezdés után nyomban az UAC tá
mad, de Molnár beadása nem sikerül. 
Siflis akar elfutni, azonban össze
ütközik Fehérrel. A  balszélső hom
lokán felszakad a bőr. Kimegy, ke
zelés alá veszik. Az UAC támad új
ból, szögletet ér el. A kapu előtt to
logatnak az újvidéki csatárok, a 
gyors szabadkai hátvédeknek van 
idejük közbelépni. Az 5. percben már 
a második szögletet éri el az UAC. 
Ezt Bogár kifejeli. Egy perc múlva 
Tikmayer beadása nagyszerű hely
zetben találja Bartát, de a balszélső 
lyukat rúg! Siflis bepólyált fejjel 
tér most vissza. Az újvidékiek tá
madnak továbbra is. Újabb szögletet 
érnek el. Az ellentámadás során Sif
lis túlvíszi a labdát a vonalon. A já
ték nagyszerű iramban folyik. A 10. 
percben Jakus ront jó helyzetben.

A 10. percben Jakus jó helyzetben 
ront. Tikmayer majdnem gólt szerez, 
miközben Simon a földön fekszik. 
Mindkét csapat WM-rendszerben ját
szik. Rumos, a BSzKRT volt játé
kosa egy pillanatra sem tágít Kecs
kés, a legjobb szabadkai mellől. 
Elénk az iram. A, 18. percben aztán 
gól koronázza a kékek támadásait. 
Tikmayer lefut és lő, Simon vetődve 
kiüti a labdát, de röviden és a rá
futó

Jakfis öt méterről a jobbsarokba 
küldi.

A z UAC 1 :0-ra vezet.
—  Megérdemeltük! — állapítják 

meg az újvidékiek. — Kár, hogy 
ilyen kevesen bíztunk a csapatunk, 
bán.

Ez a mérkőzés nagyobb közönsé

get érdemelt volna. Igazán nem le
lhetett arra számítani, hogy az UAC 
ilyen jól fog játszani.

A  22. percben újra nagyszerűen 
támad az újvidéki csatársor. Rumos 
Bartát szökteti, a baiszélsö a kapu 
elé ad, Lukanics I átadja a labdát 
fejjel Tikmayernok, a jobbösszekötö

hét méterről a kapu közepén 
élesen a léc alá fejel.

2 :0.
—  Vájjon lírják-e majd végig a 

fiaink? — kérdik aggódva az újvi
déki szurkolóik. A 26. percben Csil
lag rosszul találja a labdát, a kifutó 
Lukács azonban a 16-oson szedi fel 
Siflis elöl a labdát. • Szabadka feljön, 
de az újvidéki védelem jól működik.

MRYER fogalo m
IV ., Deák Ferenc-utca 16. sz.

Telefon : 187—437 és 881—599.

A  3 0 . percben Molnár félpályáról in
dulva áttör és 15 méterről hatalmas 
bombát küld a jobb sarokra. A  lab
dát már a kapuban látják, de hir
telen a kapufa tövéről kipattan a 
labda. Az UAC a 4., majd az 5 . szög
letét éri el. Csillag térdén felreped 
á bőr. A  SzVAK szabadrúgásokkal 
jön  fél. Szabadkai percek következ
nek, de mielőtt kibontakozhatnának 
a támadások, az újvidéki védők 
partra vágják a labdát.

A  35. percben már 7:0 a szöglet
arány az UAC javára. Nemere lövé
sét Lukács védi. Jakus szökik most 
kétszer is, de kapu mellé talál. Az 
újvidéki csatárok nagyon jól értik 
egymást, szépen gördülnek az újvi
déki támadások. A  40. percben 
Kecskés szabadrúgása a sorfalba 
vágódik. Ebből esik a szabadkaiak 
első szöglete, a labda a kapuba tart, 
de Nemere nem éri el, az újvidéki 
védők menteni tudnak. Barta lövé
sét Simon kiüti, Jakus hirtelen lö
vése a baloldali kapufáról pattan

vissza. A 44. percben újabb gólt ér 
el az UAC. Tikmayer pompás láb 
dáját Molnár kapásból bombázza a 
kapura. A  félmagasan süvítő lövés 
a jobbkapuja mellett viszi

védhetetlenül a hálóba a labdát.
A feszesen fekvő háló úgy megfog  
ja a labdát, hogy az függve marad a 
háló és a kapufa közt. 3:0 az UAC 
javára. Az UAC kezdés után még 
égy  gólt lő, de ez már a félidő vé
gét jelentő füttyszó után esett és 
így nem számít.

SZÜNETBEN
a szabadkaiak idegesen tárgyalják 
rossz játékul: okát.

A  II. FÉLIDŐ
legelején kirúgják a labdát, egy 
percig áll a játék. Fehér messziről 
lő. Az újvidékiek szögletet érnek el 
9:1 már a szögletarány az UAC ja 
vára. A  9. percben Barta beadása 
Jakus felé száll, Bogár a 16-oson 
belül szabálytalanul fellöki Jakust 
vitathatatlan 11-es. A  játékvezető 
habozás nélkül megítéli a büntetőt. 
Csillag fut neki és pontosan a jobb 
alsó sarokba lövi a labdát. 4:0.

Bágyadttá lesz a játék, nincs 
iram, sem egyik, sem a másik csa 
patnalc nem megy a játék. A ?0. 
percben Vinai félpályáról lő melle, 
majd Molnár hagy ki jó  helyzetet. 
Az SzVAK egy kissé magára talál, 
fölénybe is kerül. Idönklnt pornpá 
san száll lábról lábra, de a kapu 
előtt megszűnik minden tudomány. 
Az UAC is fellángol egy kissé, de 
az ötödik gólt hiába várja a szun 
kolótábor.

Szögletarány 12:1 (7 :1 ) az U AC  
javára,

N Y IL A T K O ZA T O K

F U T B A L L
ATLÉTIKA

T E N I S Z
é s  a z  ö s s z e s  s p o r t c i k k e k

Lo p o s Sport
B u d a p e s t ,  IV ., Y á c l -u .  2 7 - 2 9

T o rn a sz e re k

Szuszeczky János, az UAC sport’ 
kapitánya: Fiatal erőkkel megérde 
melten győztünk. A  gyerekek na 
gyón belefeküdtek.

Czervesz Antal, ügyvezető elnök 
Nagyon meg vagyok elégedve nyolc 
( ! ) "  ifjúsági játékosunkkal. Kitettek 
magukért.

Benfcze Mihály, a SzVAK veze 
tője: Lanyhán játszott a csapatunk 
Látszott a fiúkon, hogy hajnali 
órakor keltek. AZ újvidékiek meg
érdemelték.

Kecskés, a SzVAK csapatkapi
tánya: Reális az eredmény. Az UAC 
megérdemelte a győzelmet.

F IA T A L  Ú JV ID É K I CSAPAT  
REM EK IR AM O T D IK TÁLT

Az UAC valób»h igazi KK-hangú 
latot varázsolt az újvidéki pályára. 
Egyne-másra vezette a lendületes tá
madásokat. A z I. félidőt pompásan 
végig is bírta, pedig mindenki várta,

Ragyogó, fehér fogak 
Üde szájíz 

Illatos, hüs lehelet

E g y  t u b u s 52 f i l l é r

hogy negyedóránál nem bírja tovább 
tartani ezt a hatalmas iramot. Nem
csak három gólt lőttek ekkor az új
vidéki csatárok, de még három 
kapufát is, úgyhogy bizony könnyen 
vezethettek volna ekkor 5—6 góllal

A II. félidőben aztán valóban 
vissza is estek a fiatal újvidéki 
gyerekek, de ez nem is volt csoda. 
De a csapat ekkor sem roppant 
össze. Az UAC minden tekintetben 
rászolgált a győzelemre, s ha jövő 
vasárnap Szabadkán olyan jól fog 
védkeznl a visszavágón, mint ahogy 
támadott itt az I. félidőben, akkor 
már bent is van az NB I-ben.

Az I. félidőben magasszínvonalú' 
játék folyt főként az UAC jóvoltá
ból, szünet után lanyhult az iram, 
ebben azonban közrejátszott a hő
ség is.

Az UAC fiatal együttese pom
pás játékkal vonult fel. Legjobb erői 
a csatársorban vannak. A  kis Tik
mayer ördöngősen viszi a labdát, 
elöl, hátul ott van. Jakus próbaké
pen került be a csatársorba és jól. 
megállta helyét. A  szélsők már gyen
gébbek. Barta különösen sokat ron
tott. Molnár tehetséges. A  fedezet
sorban Rumos tökéletesen lefogta 
Kecskést. Fehér is jól működött. 
Gergely szürke, de hasznos.

Az UAC csapata szlvvel-lélekkel 
küzdött, de van jelentős tudás is a 
csapatban. Ha egy kis tapasztalatra 
tesz még szert ez az együttes, meg 
fogja állni helyét az NB I-ben is.

A SzVAK csalódást keltett. Egyet
len jó  embere volt: Zsáki. A  töb
bire nem lehetett ráismerni. Pedig 
nagyon akart mindegyikük. Feltűnő 
volt azonban, hogy mennyire lema
radtak a futásokban a fiatal újvidé
kiekkel szemben. Simontól szünet 
után láttunk egy-két jó védést. Se 
Bogár, se Kecskés nem mutatott 
semmit.

Kiss M. Ernő közmegelégedésre 
vezette a mérkőzést.

B. Mattanovich Béla

Magyar Pamut vegyes—M. Köztisztvi
selők 6:4 (5:1), Barátságos mérkőzés. 
Horthy Miklőa-út. Vezette: Miklós. Az 
erősen tartalékos Pamut a nagy meleg- 
bon ne«n erőltette a játékot. Góilövő: 
Győry. Sípos. Tóth, Kosztolányi, Víg VI. 
Vida III, illetve Cr-aha (2), Kertész, 
Iíotíter.
TELEGDY SIKERREL MUTATKOZOTT 

BE KOLOZSVÁROTT
A Kolozsvári AO vasárnap 1000 néző 

előtt barátságos mérkőzést, játszott a 
Kolozsvári MÁV csapatával. A  KAC 
csak nehezen győzött 3:2 (1:2) arányban. 
Telegdy bemutatkozása jói sikerült. Jót 
mozgott a mezőnyben s két golt is lőtt. 
A KAC különbed állandóan cserélgette 
játékosait. A mérkőzés góljait Telegdy 
(Sí, Szaoiszló, iil. Sehak (?• lőtte.
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A MÁ¥AG biztosan győzte le
az Elektromost

i*fá¥$l€i—E lektrom os 3 :®  (1:0)
M ÁVAG-pálya, 500 k éső . V ezette: 

Szabó.
Az osztályozó mérkőzésre készülő 

MÁVAG vasárnap délután az Elek
tromossal mérkőzött. .

M Á V A G : Piánk (Pomáz) —- Var
ga, Fáczán — Seffelin, Kéri, Steln- 
bach — Németh I, Opata, Németh 
II, Töllösi, Nagy III.

Elektromos: Boldizsár — Király,
önody — Pázmánűy, Marosi, Tö
rök — Pálinkás, Toros, Szendrödi, 
G. Tóth, Rózsáik

Az Elektromosban nem játszha
tott Pákozdi, mert hétközben meg
sérült. Béki és Buzási az elömérkö- 
zésen játszott.

Előbb az Elektromosnak, m ajd ' a 
MAVAG-nak van helyzete, azután 
lassan némi fölénybe kerül a 
MAVAG csapata. A 25. percben N é
meth I beadását Boldizsár csak érin
teni tudja, de fogni nem s Németh  
II az üres kapuba fejel. 1:0 a 
M Á V A G  javára. A gól után az álló
helyről egy néző megsérti Boldi
zsárt, az Elektromos-kapus oda
rohan. Csak nehezen csitulnak le a 
kedélyek. Hullámzik a játék, a csa
társorok mindkét oldalon gyengél
kednek a kapu előtt. Az Elektromos 
támadósora vészesen gólképtelen. A 
MAVAG-csatárok három komoly 
helyzetet hagynak ki.

Fordulás után a csepeli Tihanyi

védi a MAVAG kapuját. Bozftur a 
balhátvéd és Kárpáti a jobbfedezet. 
Az Elektromosban RozsáU"1 és G. 
Tóth helyet cserél.

A  10. percben Kéri kezez a bün
tetőt belül, a 11-est Pázmándy, a 
híres 11-es lövő a jobbkapufa tö
vére lövi. A  15. percben Németh I 
két lépésről fölélő. Bozsur és Ro 
zsáli „pályázik" egymásra, a játék 
vezető erélyes figyelmeztetés után 
kezet fogat a két játékossal. Jobb 
a MÁVAG! A 29. percben Opata láb 
dájával Németh I elfut, beadását 
Töllösi a kifutó Boldizsár fölött a 
gólba fejeli. 2:0. /

A  MAVAG szorongat. A 39. perc
ben lesre akar játszani az Elektro
mos védelme, Ónodi azonban vissza 
ugrik és így nincs les, amikor Töl
lösi Németh I elé emel és az gólba 
vágja a labdát. 3:0. A  hátralévő idő
ben is a MAVAG van fölényben.

A MÁVAG megérdemelten győzött 
sokkal okosabban és lendületesebben 
játszott, mint nagynevű ellenfele. A 
MÁVAG-ból Tihanyi, Kéri, Varga. 
Seffelin, N agy és Töllösi tetszett leg
jobban. Az Elektromosból legfeljebb 
PáZmándyt, Onódit és Törököt lehet 
a jobbak között említeni.

Opata Zoltán, a M Á V A G  edzője 
Mindkét csapat idényeleji formában 
játszott.

Tóth István Elektromos: Csak
Onódi elégített ki.

Dó lesz a Gamma
Gamma— Pesterzsébeti válogatott 5 :2  (2:1)

Pestszenterzsébet, Erzsébet-u. 1500 néző Vezette: Barabás
A  Gamma legjobbjai vasárnap dél

után Pesterzsébetre látogattak el.
A  Gammában a Kispest engedé

lyével Tóth Gyula is játszott. A 
Gamma így állt fel:

Bolemányi -— Szilvást, Kónya  —
Híres, Tóth I, Próbajátékos —- Kin
cses, Tóth II, Turay II, Horváth,
Patkóié.

A Pestszenterzsébeti amatőr válo
gatott így kezdte a játékot: Fekete
—  Seres, Kopper —  Szépföldi, Prei- 
ner, Hrotkó I — Hrolkó II, Borbély 
JI, Kiss, Balázsovits, Borbély I.

Az „ú j" Gamma, jól kezd. De az 
első veszélyes támadást az amatő
rök vezetik. Sőt a 10. percben a

í*<tcb-.l& O tA lA**  ruhák egyedüli 
t t  wwC’fc ttW&WfA készítője
SZABÓ ADÓRJAM, Kagymezö-u. 1 9 .

veztést is megszerzik, mert Szil
vás! felvágja Kisst, a 11-est Kopper 
belövi. 0:1. Sokat támadnak az 
amatőrök.

—- Eddig sehol sincs a Gamma,
— mondja a lelkes erzsébeti közön
ség.

Kiss lövését Bolemányi ragyo
góan védi. A  20. percben Tóth II 
gólt lő, de lesen' állt. A  gól érvény

telen. Igen jó a játék. A  Gamma 
feljön, kezd a csapat összeszokni 
A 32. percben Kincses egyenlít. 1:1 
Az amatőrök azonnal veszélyesen 
támadnak.

Jánosy Béla, a Gamma vezetője 
mondja:

—  Nagyszerű a játék.
Szilvási, Kónya, Tóth I, Híres és 

Patkolá remekül mozog. A Gamma 
csatársora .még „nyikorog", de 
Tóth II lövése alig megy kapu 
mellé. Az amatőrök nem hagyják 
magukat, veszélyesen támadnak.

-— Jobban játszunk, mint a 
W M F C  ellen, de a Gamma is jobb 
—  mondják az erzsébetiek.

Az utolsó percben ismét Kincses 
kap labdát, lefut és a kapust be
csapva, a Gamma második gólját 
lövi. 2:1.

A II. félidőben az amatőröknél 
Hanoid játszik Borbély helyett. Szü
net után nagyon rákapcsol a 
Gamma. Turay II jó helyzetből ka 
pufát talál. A  sok támadásnak 
eredménye Tóth II gólja. 3:1. A  25. 
percben Szépföldt szabadrúgásból lő 
gólt. 3:2. A  26. percben Turay II 
egyéni játékkal a negyedik gólt lövi. 
A  30. percben Hanoid 11-est hibáz. 
A 41. percben Tóth II lő gólt. 5:2.

A NAC-nak nem használt
a nyaralás, a védelme is
g y e n g e

NAC—Kőrösvidébi válogatott 2:1 (1:0)
Nagyvárad, 500 néző. Vezette: Kovács (.Nagyvárad)

gólt berugniok. Spielmann lyukra 
teszi Kovács Il-t, aki nem hibáz.

N A C : Várdai —■ Molnár, Zábor-
ezky — Turdi, Juhász, Demény — 
Kovács II, Kovács I, Spielmann, 
Bodola, Haláti.

Körösvidéki vál.: Kucsmik —
Horváth III, Uhrln I — Medovár- 
szky, Hadik I, Rumpl — Simon, 
Horváth II, Soós, Perza, Szák.

Váltakozó játék folyik az első 
percekben. Az első izgalmat Hor
váth II kapufája kelti. A Körös 
vidék gyors lefutásokkal kísérlete
zik. Lassan a NAC veszi át a játék 
irányításét. Olyan fölénybe kerül, 
hogy 5 perc alatt S szögletet is 
rúg. A 17. percben Kovács II ka
pura fejel, Spielmann ott terem és 
a hálóba sodorja a gurulós fejest. 
A játékvezető les címén nem adja 
meg a gólt. A 20. percben a NAC 
kapujába próbajátékos áll be. Az 
állandó NAC-fölény a 37. percben 
írik  góllá. Kovács II  szabadrúgását 
Spielmann belövi. 1:0.

Szünet után a válogatott támad. 
A  NAC érthetetlenül visszaesik, 
Most Perza helyett Vlányi lesz a 
válogatott balösszekötője. Ez úgy 
látszik szerencsés cserének bizonyult, 
mert Vrányi a 30. percben egyenlít. 
A  NAC rákapcsol, de csak a 40. 
percben sikerül a győzelmet jelentő

-< ♦ > -

Vidéki eredmények
Jánottháza: JAK—Sárvári SE 6:2 (1:0). 

Bar. Vézelle: Vida. Gólilövő: Le-ndvai 
(2), Báiint (2), Mészáros, Kauten, illetve 
Btxla (2).

Nagyvárad: NAC II—Szalonjai Bocskai 
3:1 (1:0). Bajnoki. Vo®3tte: Barta.. Gól
lövő: Miliők (2), Káoz, ill. Patai. ~
MÁY, törpe—-NAC törpe 1:0 (1:0).

Kiskunhalas: KAC—S7-aha*)ík>ai Törekvés 
5:4 (.3:1). Barátságos. Vezette: Darányi. 
A KAC fölényben játszott. Góllövő: Gyc- 
nizsc (2), Karai. Vörös* Sv»abó, illetve 
OZécl© (3), Giniösi.

Hatvan: HVSE ifi—Debreceni VSC ifi 
4:3 (2:1). Vasutas ifjúsági bajnoki. Vezette: Bori.. Egyenlő el len telek*, küzdelmes. 
A szerencsésebb csapat győzött. Góilővő: 
Kel Jer (3), Bognár, illetve Tisza (2), 
Szilágyi.

Debrecen: DTE—Nyilas telepi Törekvés 
3:2 (1:1). Debreceni kupa. Vezette: Pil
lér. Góliöyő: Báré (2), Molmár, illetve 
Szabó és Kállai.

Nagybánya: ..Jó szerencsét” SE—Méra- 
marosszág'eti SE 6:1 (3:1). Barátságos.
Vezette: Non®. Gólilövő: Zólyomi (3),
Hidegkúti (2). Gáspár, illetve Krecsj&k 
(ll-esből).

Diósgyőr: lVreees-~A Iber tbelepi 'MA
VAG 8:1 (3:1), Barátságról. Vezette: Ador
ján. G-óllövo: Sándor (6). Éritek (2), kü, 
ZliBfit. -i „ i , ---- , '

1. sí. isaiüisiisiriáz-
RaKasszenbninaiyi vafo 
gátolt s : i  (4:1)
Rákosszentmihály, 2000 néző 
Vezette: Lukász
1. ss. Honvédkórház: Csikós

Waldicger, Tátrai —  Nagy II, Pol
gár, Lázár — Lukács, Kiss, Jakab, 
Kiszely, Gyetvai.

Rákosszentmihály: Heves — Je 
szenszky, Kovács -— Gajdos, László, 
Gyuriesek ,— Maros, Rónai, Szebe- 
helyi, Fülöp, Várlaki.

Közel egyórás késéssel kezdték el 
a mérkőzést szépszámú közönség 
előtt. Az első negyedórában változa
tos játék folyik és a válogatottak 
szépen küzdenek.

A 10. percben Kiszely ballal kö
zelről bombagólt lő. 1:0. A 22. perc
ben Maros a jobbszélről Szébehelvi 
elé gurítja a labdát, aki a megle
pett Csikós mellett a jobb alsó sa
rokba gurít. 1:1.

A 2S. percben Kiszely a megle 
pett védők mellett a bal felső sa 
rokba lő. 2:1. Most már csak 
Honvédkórház játszik. A 37. perc 
ben Jakab, a 39. percben Kiszely lő 
a hálóba. 4:1.

Fordulás után a 7. percben a ki
futó Hevesről Gyetvai elé pattan a 
labda, aki besétál a kapuba a lab
dával. 5:1. A következő percben Lu
kács Jakab elé tálal. A  középcsatár 
biztosan lő a felső sarokba. 6:1. A 
helyi közönség biztatja a kórházia 
kát, hogy adjanak Lukácsnak is 
labdát, de nem fogadnak szót. A 18, 
percben Kiszely, a 27. percben Kiss, 
majd a 39. percben Kiss ér el gólt, 
9:1.

KÖNNYEN NYERT A SZEGED 
HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN 

Szeged—Hódmezővásárhely 6:1 (2:0)
Hódmezővásárhely. 800 néző.

V ezette: Gudra.
Szeged: Tóth — Raffai, Gyuris 

Baróti, Nádasdi, Bartók —  Bognár, 
Halasi, Kalmár, Mester, Nagy.

H TVE, H M TE vegyes: Radics 
Kisa, Balogh —- Kecskés, Antal, 
Barta —  Tóth II, Bánfi, Bíró, öze, 
Gera.

Góllövö: Mester, Kalmár (3)', Ba
logh (öngól), Nagy (11-es), 111.
Gera. Szép mérkőzés, a Sz-eged vé
gig nagy fölényben játszott. Kitűnt: 
Tóth, Gyuris, Mester, ill. Radics és 
Antal.

TENISZ

Kél Suca! faunával
fogják lejátszani a gödöllői nemzet 
közi teniszversenyt! Két tucat lab
dával, amennyivel négy évvel ez
előtt Hamburgban a német bajnoki 
teniszversenyen két „kom oly" mér
kőzést sem lehetett lejátszani. (A 
hamburgi német teniszbajnokságo 
kon minden mérkőzés három nyert 
játszmára ment s minden hete
dik (!)  játékban négy új labdát 
kaptak a versenyzők! —  Szerk.)

A gödöllői versenynek pedig nem 
lesz „komolytalan" száma. A  me
zőny kicsi lesz, de annál erősebb. 
Hiszen négy ország bajnoka, A s-  
bóth, Henkel (Németország), Pun- 
csec (Horvátország) és Romanoni 
(Olaszország) biztosan ott lesz a 
rajtnál. Ez pedig annyit jelent, 
hogy a gödöllői verseny nemhiva 
talos Európa-bajnokság lesz!

Ebből a két tucat labdából még 
a női mezőnynek is juttatnia kell 
a rendezőségnek. A  női mezőny 
ugyan nem lesz nemzetközi, de 
azért legjobbjainknak „kötelező" 
lesz az elindulás. A győztes a kor
mányzotté díját fogja kapni. így 
tehát ezen a versenyen is legalább 
az elődöntőkben és a döntőben illik 
új labdát adni.

Kíváncsian várjuk, hogy a gya
korlatban is sikerül-e azt megcsi 
nálni, amit a papíron ceruzával 
meglehet...

OSZAS
SZÉKELY ÉVA 100 M M ELL: 1:2Í.4
A zorabori versenyt hétfőre halasztót 

tál-:. de a helyette tartott FTC-edzésen 
Székely Éva országos csúcsot úszott.

Tóth Gjuila

A kelen Kerületatlétikai versenyeit
rendezték Debrecenben vasárnap — 
Eredmények:

Szombaton, 100 m : 1. Ráthonyi 
DEAC 11.6, 2. Zádor Ungvári AC 
12, 3. Ruják UAC 12. 800 ni: 
Szántó DTE 2:08.2, 2. Simon
SzMAV 2:08.4, 3. Fábián UAC 2:09.5 
5000 m : 1. Lecskó UAC 16:32.4, 2 
Zakar SzMAV 16:40. 400 m gát: 1. 
Szántó DTE 63.4, 2. Kovács SzMAV
66.5, 3. Simon SzMAV 67.7. Rúd
1. Bodnár DEAC 340, 2. Nagy DTE 
320, 3. Ruják UAC 300. Távol: 1 
Bessenyei SzMAV 635, 2. Kapros d 
DEAC 606. Gerely: 1. Ung DEAC 
50.20, 2. Póka DEAC 49.40, 3. Nagy 
DTE 44.25.

Vasárnap: 200 m : 1. Zádor UAC
23.2, 2. Ráthonyi DEAC 23-9.
Szüle SzMAV 25. — 400 m : 1. Zádor 
UAC 54-8, 2- Szántó DTE 55.5, 3 
Kocsis SzMAV 55.8. — 1500 m : \ 
Simon SzMAV 4:27.6, 2. Szántó DTE
4-29-6, 3- Zakar SzMAV 4 .3 3 .6 .
110 gát: 1. Bessenyei SzMAV 17-5
2 . Ruják UAC 1S.6 , 3- Molnár DEAC
18.7. — 10-000 m : 1. Simon SzMAV 
37 perc, 2- Mindszenthy SzMAV 39.24 
—s 3000 m akadály: 1. Lecskó UAC 
10-16.6, 2- Zakar SzMAV 10-54.4, 3 
Csaba dr DEAC 11.57-4. — Magas 
1. Kapros dr 166 , 2. Tóth DGASE
166, 3- Ruják UAC 160. — Hármas
1. Kapros dr 13 .7 3 , 2. Bessenyei
SzMAV 13-31, 3- Konyár DEAC
12-47. — Súly: 1. Molnár DEAC
12-88, 2. Kiss DEAC 12-42, 3- Becli 
SzMAV 12-40. — Diszkosz: 1. Beck 
SzMAV 37-25, 2. Szilágyi DEAC
37-10. 3- Illyés dr DEAC 36-87- — 
Kalapács: 1. Mészáros DVSC 34-03 
(kér csúcs), 2 . Szilágyi'DEAC 23.92
3. Beck SzMAV 21-91- Az eredmé 
nyék rosszasága a rossz pálya és 
ellenszéllel magyarázható. Több ki 
váló atléta nem indult, mivel edző 
táborban van (Korompaí, Nagy- 
házy stb.)

Erdélyi 1:02.2 mp-et 
úszott Diósgyőrben 
1 0 0  méteren

'  A  felvidéki kerület úszóbajnoksá
gait, amelyben Ózd, Balassagyarmat 
Eger és Diósgyőr versenyzői indul
tak, Diósgyőrött rendezték meg. A 
verseny eredményei közül kiemelke 
dik Erdélyinek, a MESE tehetséges 
fiatal versenyzőjének a 100 m-es 
gyorsúszásban elért 1:02.2 mp-es ki
váló ideje. Ezzel az eredménnyel az 
egy hét múlva Nagyváradon eldön
tésre kerülő vidéki bajnokságokban 
a tatabányai Angyalnak komoly el
lenfele lehet.

Részletes eredmények:
10# ill gyors: 1. Erdélyi MESE 1:02.2,

2. Szilvási lliMÁVAG 1:07, 3. Siroki
ÓVTK 1:08.. 400 m gyors: 1. Siroki ÖVTK 
5:48 2. Szilvás! DiMÁVAG 6:08.8. 100 111
háti 1. Erdélyi MESE 1:21. 2. Kiiresi 
ÖVTK 1:21.2. 3. Koltal MESE 1:26.4. 2M 
in mell: 1. Kormos MESE 3:17, 2. Zsllli 
DiMÁVAG 3:19, 3. Tóth ÓVTK 3:22.3. — 
Egyéb szántok. 100 ni ifi* ffyors: 1. Tóth 
DiMÁVAG 1:12.2, 2. Erdélyi ÓVTK 1:18,
3. Gedeon ÓVTK 1:23. 4IN) ni ifj. gyors: 
1. Tóth DiMÁVAG 6:08. 2. Erdélyi ÖVTK 
6:37.8, 3. Gedeon ÓVTK. 2(M) ni ifj. mell
1. Adorján DiMÁVAG 3:12.2, 2. Temes- 
falvi MESE 3:14, 3. Bánsági BTSE 3:17.2 
HM) ni hölgy gyors: 1. Kálna BTSE 1:30 
200 in h ö lg y  m ell: 1. Kálna BTSE 3:44,8V
2. Nagy DiMÁVAG 3:56. 3. Heffmann 
DiMÁVAG 4:06. — Barátságos vízilab
da m-őrkőzésen a*z ÓVTK 3:2 (2:0) arány
ban győzőit a DiMÁVAG csaj-tata ellen.

- < ♦ >

Marosi 50.4 mp-et 
futott 400-on a BSzKRT 

versenyén
A BSzKRT versenye a válogatot

tak távolmaradása ellenére (egyedül 
Németh Ernő indult el) is hozott jó 
eredményt. A  400-as utánpótlás ke 
meny csatát vívott és ebben Marosi 
jó egyéni csúccsal győzött. A  jól 
rendezett versenyen még a diszkosz
vetők (elsősorban Józsa dr) jó ered
ményei érdemelnek említést.

100 m (11 induló, 2 előfutam ): 1. 
Szigetvári dr BBTE 11.1, 2. Simo-
nyi MPeTSE 11.2, 3. Szántó Ottó
UTE 11.3. — A kis Szántó az elő
futamban (igaz, hogy kiszállva) 
11.1-et futott. A  döntőben a szintén 
kiugró Szigetvári küzdelem után 
verte a rosszul rajtoló Simonyit.

400 m (14 induló, 3 előfutam ): 1. 
Marosi Testv. 50.4, 2. Dévényi
MAFC 50.9, 3. Szeben Testv. 51, 4. 
Farkas MAC 51.2. — Szép verseny. 
A külső pályán induló Marosi pom
pás hajrával nyert. Farkasnak hasz
nál az edzőtábor, egy hét múlva már 
ö is 51-en belül lesz.

3000 m IV. o. (10 inuuló): 1. Far
kas FTC 9:07.8, 2. Bátori BSzKRT 
9:10, 3. Babuska PSE 9:24. — Az 
elsőnek befutó Farkas DM-röl ki
derült, hogy már nem IV. osztályú. 
Ideje 9:05.6 volt, de eredményét 
megsemmisítették.

Magasugrás (6. induló): 1. Tordai 
FTC 174, 2. Kottán MAC 170, 3.
Losonczi MAC 170. — Nagyon szo
morú. Tordainak a 178 sem sikerült.

Súlylökés (6 induló): 1. Németh
BSzKRT 14.42, 2. Varró Testv.
13.87, 3. Tóth BBTE 15.03. — Né
methinek csak az utolsó dobása si
ketült jól. ívem csoda4 ő .verseny-.

zett legtöbbet az úton és még az 
úti fáradtságot sem heverhette kid

Diszkoszvetés (8 induló): 1. Jó
zsa dr PEAC 45.74, 2. Tóth BBTE 
44.36, 3. Madarász BSzKRT 43.95,
4. Remecz MCsSE 42.69, 5. Né
meth BSzKRT 41.22. — Józsa ál
landó 44-en felüli dobásaival iga
zolta jó formáját. Tóth legjobb 
úton van hozzá, hogy a nag'y dobók 
közé emelkedjék. Remecz egyetlen 
dobását sem tudta kiemelni.

4x400 m bajnokok kizárva (4 In
duló): l- MAC (Bútai, Paulusz,
Vácz, Farkas) 3 :3 3 .8 , 8  WMTK
3:41.6, 3- BSzKRT 3:43-2- — A  MAC 
első két futója behozhatatlan előnyt 
szerzett.

10-000 m IV. o. (6 induló): 1. Tar
soly BSzKRT 3 3 :13.2 , 2. Kövér FTC 
34:31-4, 3- Darázs TSÉ 34:55. —
Könnyű győzelem.

100 m ifjúsági II. o. ( 11  induló, 2 
előfutam ): 1 . Hegyesi UTE 11.2, 2-
Vida UTE 1I.4 , 3. Vass MAC 11-5.
— Hegyesi jól futott.

3000 m ifjúsági II. o. (27 induló): 
1. Dvornitzky MAC 9:08, 2. Kovács 
MTE 9:09, 3. Koródi WMTK 9:19.6,
— Nádas vezetett jó iramban 20Q0 
m-ig, ott feladta. Onnan Dvornitzky 
irányította a versenyt és biztosán 
nyert. Az első kettő Ideje kitűnő, 
Dvornitzky fog még az idén 9 per
cen b^lül is futni.

Rúdugrás ifjúsági (4 indúló): 1. 
Füzesi BSzKRT 335, 2. Iván MAC 
310, 3. Homonnay MAC 300.

Horváth 14.45-öt
dobott Diósgyőrött

A DiMÁVAG a jövő vasárnap 
sorra kerülő országos vidéki atlé
tikai bajnokságra válogató ver
senyt rendezett Diósgyőrött. Az 
eredmények közül kiemelhető Hor- 
váthnak a súlylökésben elért 14.45 
cm-es dobása, valamint Magyarnak 
és az ifjúsági sorban levő Solymosi- 
nak 200 méteres eredménye. Emlí
tésre méltó még Nemesnek és Ha
vasnak a teljésítménye is.

100 m : 1. Magyar DiMÁVAG
11.4, 2. Solymosi (Diósgyőri Le
vente) 11.5, 3. Szalados DiMÁVAG
11.6. — 200 m : 1. Magyar Di
MÁVAG 23, 2. Solymosi (D. L .)
23.3, 3. Szalados DiMÁVAG 24. — 
400 m : 1. Baranyai DiMÁVAG 52, 
2. Bodnár DiMÁVAG 57.3, 3- Schöpl 
(D. Levente) 59. —- 800 m : 1. Ba
ranyai DiMÁVAG 1:59.8, 2. Ablon- 
czi DiMÁVAG 2:06. 1500 m : 1.
Orbán Somsályi Levente) 4:31.8, 
2. Kónya OVTK 4:33.2, 3- Ablonczi 
DiMAVÁG 4:35.

Gerely: 1. Nemes GyAK 55.20, 2. 
Vitéz Bonyhai DiMÁVAG 48.50, 3. 
Novatovszki (D. Levente) 37.4.6. —- 
Diszkosz: 1. Horváth DiMÁVAG
44.41, 2. Faragó DiMÁVAG 37.42, 3. 
Havas DiMAVAG 36.33. — Egyéb
szám ok: 80 gát serdülök részére: 1. 
Esztojka (D. Levente) 17, 2. Pintér 
(D Levente) 17.2, 3. Sir (D. Leven
te) 17.3. —  M agas: 1. Juhász MVSC ' 
150, 2. Gedeon (D. Levente) 137, 3. 
Klosz (D. Levente) 128.

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

Angyal ll Tatabányán 
1 : 01.6 mp-et úszott 
a 100 m-es egyenes 
pályán

Az északnyugati kerület úszöbaj- 
nokságainak színhelye Tatabánya 
volt. A versenyen Angyal II, a TSE 
kiváló versenyzője a 100 m-es és a 
400 m-es goyrsúszásban szerezte 
meg a kerületi bajnokságot.

100 m. g yo rs : 1. Angyal II TSC
1:01.6, kerületi csúcs! 2. Tóth TSC 
1:098, 3. Moskovits TSC 1:16.2. — 
400 m g yo rs : 1. Angyal II TSC
5:18„ 2. Szűcs ETO 6:23! — 1500 
m g yors: 1. Horváth Dorog 25:03, 
2. Cherula TSC 25:57.2, 3. Czuth 
Dorog 27:30. Tekintettel arra, hogy 
a győztes a szintidőt nem érte 
el, bajnok nincs.

100 m hát: 1. Kraut TSC 1:22.6.
Az egyedül Induló Kraut a szintet 
nem érte el, nem bajnok. — 200 m 
mell: 1. Almádi TAC 3:13.2, 2. Fe
kete TSC 3:16.8. A  győztes ideje 
alatta van a szintidőnek, bajnok eb
ben a számban nincs. —  4x100 m 
gyorsváltó: 1. TSC (Puskás, Kraut, 
Tóth, Angyal II) 4:41.8, 2. ETO
5:19 mp. A  tatabányai csapat ideje 
nem éri el a bajnoki szintet. Bajnok 
nincs. (A ngyal II a váltóban 1:02 
mp-et úszott.)

ATLÉTIKA
HITELESÍTHETŐ REGDANSZKY 

t ’S t  CSERED!! ÉN YE
Regdánszkv Mntíld a 36.30-as g-erelvha- 

jító csúcsát szélcsendes időben dobta, A verseny után acélszalaggal lemérték a’ 
távolságot és a gerely súlyál Is. A mé", 
rések után hivatalosan megállapították, 
hogy a csúcseredmény hitelesítésének 
uines akadálya.

KÉZILABDA

Az országos női atlétikai bajnokság
kereteiben megrendezésre került barát* 
gos kézilabda mérkőzés eredroénve: M 
gyár Posztó—Koszorú 1:1 (0:01. Népiig* 
diaksporttelcp. Vpz-ette: Szöllőssy. , G< 
lovo; kim  M„ iUcjyg Jköyér J,



Hétfő, 1941 július 28. $ m r n m

Regdánszky Maliid
országos csúcsot hajított 

gerellyel a nős atlétikai 
bajnokságok második
napjan

Magyarország női atlétikai baj
nokságának második részét vasár
nap délután bonyolították le a székes
főváros népligeti diákstadionjában. 
A második napon már sokkal töb
ben — mintegy 300-an — nézték 
végig a. küzdelmeket.

A verseny előtt kellemetlen „meg
lepetés" éri a jelenlevőket: Gyar
matiig Olga, a 100-as bajnok, elké
sik a 2 0 0  méteres előfutamról-

Végig pompás küzdelmek voltak, 
Nagy Rózsi minden nagyobb meg
erőltetés nélkül nyerte a 2 0 0 -at, 
diszkoszban Szcpesvári rukkolt ki 
35-ön felüli eredménnyel. Léder- 
mayer I. 514-es ugrása is jónak 
mondható. Kár, hogy Fekete  534-es 
ugrása után hátradőlt. Különben 
magyar csúcs lett volna.

Regdánszky Matild meg egyenesen 
pompás országos csúcsot hajított 
gerellyel.

200  m  ( 12  induló, két előfutam) :
1. Nagy Rózsi (Koszorú-GFB) 2 8 -i,
2. Nemere Katalin TFSG 29-, S. M é
száros Lujza 29-3, 4- Hámos TFSC
29.5, 5 . Puskás (Koszorú) 29.0, 6 .
Lőrinczi NTE 30. —  Első előfutam: 
1. Nagy 29-5, 2. Hám-os 29-8, 3- Mé
száros 3 0 .2 . — Második előfutam: 1.

8 darab éx9fiy« másolás
96  f illé r

F O I Ó  szaküzlet 
a Párisi Nagy Aruház épületében

Nemere 29, 2. Lőrinczi 29-7, 3- Pus
kás 3 0 . —  A  döntőben Nagy Rózsi 
indul a belső pályán. A  rajt elsőre 
pompásan sikerül, a fordulóban már 
együtt'van Nagy a többivel, a végén 
minden megerőltetés nélkül három 
méterre.l győz.

Diszkoszvetés ( le  induló: 1. Sze-

Érdekes terv vízilabdázóink foglal
koztatására:

Rendezzenek augusztus
ban vízi labdatornát!
M i t  s z ó l n a k  a z  é r d e k e l t e k

pesvári Tesza (Koszorú) 35-04, 2 
Börtsök Mária TFSC 33-75, 3- Na. 
dányi Ágnes NyVSC 33.43, 4. Hor. 
váth NTE 32.92.—-A  döntőbe jutot
tak dobásai közül mindegyiket meg
jelölték és a legjobbat hirdették ki 
Szepesvárinak volt egy közel 30 
cm-rel nagyobb dobása,, de kilépett.

Távolugrás (14 induló) :  1. Léder- 
rnayer Ilona (Koszorú) 514, 2. Fe
kete Ilona (Koszorú) 504, 3. Ipolyi- 
Keller Mária NTE 486, 4. Gyar-
mathy DTE 482. — A távolugrásra 
már kellemesebb időben került sor. 
Lédermftyer másodikra 509-et ug
rott, Fekete 534-et, de — hátradőlt. 
Lédermayernak a negyedik volt a 
győztes ugrása, utána volt egy 
513-as ugrása is. Lédermayer is és 
Fekete is csúcsot fog ugrani még 
az idén.

Gerelyhajítás (14  induló): 1 . Reg
dánszky Matild BBTE 36-30 (orszá
gos csúcs, régi csúcs: 3 5 .90  Szepes 
Kató RÁC és Kristián Margit BBTE),
2 . Medrea Ilonka (Kol. Vili.) 29-69 
(Délkeleti kerületi csúcs), 3 . Med- 
gyessy Irén TFSC 28.12, 4. Sikari- 
Kovács TFSC 2 8 .1 2 . — Regdánszky 
másodikra éri el csúcseredményét. A 
többi dobása is 35 körül volt. A  har
madik és negyedik helyért Med- 
gyessy és Sikari még dobott egyet- 
egyet — Medgyessy nagyobbat.

4X100 m váltó (e induló) ; 1. Ko
szorú A ) (Lédermayer I, Fekete, 
Zubek, Nagy) 54.1, 2. TFSC A ) (Mé
reg, Hámos, Mészáros, <-Sebesi) 5 5 .2 .
3 . Koszorú-Kispest (Sziklai, Szilvá
gyi, Kádár, Puskás) 56 4, 4. TFSC 
B), 5- Koszorú B), 6 . WMTK. — A 
Koszorú A-caapata második fu
tója, Fekete már behozza a pálya- 
előnyt; Nagy Rózsit jó  kiét méter 
előnnyel váltják, a végén Bt méter
rel nyer.

A  pontverseny eredm énye: 1. Ko
szorú 26 pont, o- Nemzeti TE 15 
pont, 3 . TFSC 15 pont, 4 . BBTE 10 
pont, 5. Debreceni TE 8  pont, 
KISOK 3 pont, 7 . TFSK 3 pont. 8. 
Kolozsvári Vili. 3  pont, 9. Kolozsvári 
AC 3 pont, 10. NyVSC 2 pont.

ÖKÖLVÍVÁS

Podény, Pcglcs, Frigyes, Csapogya, Bene, Torma II, 
Mándi, Csontos, iákits, Szigeti, Jászai Homoiya 
meg a tö b b ie k ...
Kik indulnak a szombaton* vasár n ap sorrakertilö 
országos egyéni ökölvívóba(noítságon

Az országos egyéni ökölvívőbaj- 
nokság selejtezömérközései befeje
ződtek. Hámori, Szabó, Poprócsi, 
Korányi, Strincz, Farkas, Nyiraty, 
ősze, Ném et és Mogyoródi jutott be 
a súlyesoportonkinti négyes mezőny
be, vagy került az „elsőszámú" tar
talék helyére.

Váltósúlyban lehetséges még Mándi 
indulása is, nehézsúlyban pedig a 
maros vásárhelyi Veres jöhet szóba. 
Ebben a két súlycsoportban a részt
vevők felöl csak szerdán fog végle
gesen dönteni a MöSz-bizottság. Egy 
biztos: a legjobb 32 m agyar ökölvívó 
fog összecsapni szom baton és vasár
nap az NTE-ben felállított szorító- 
báni

Lássuk, kik indulnak a bajnoki 
viadalon:

Légsúly: Varga BSzKRT, Podány 
EVSC, Kiss WMTK, Miriszlari (Szol
noki LE). Tartalék: Hámor iFTC.

Harmatsúly: Bogács WMTK, Da~ 
-mi (Debreceni T E ), Szampiás 
llPSE, Ártner BVSC. Tartalék- 
Szabó BSzKRT.

Pehelysúly: Gsapogya MPSC, Fri- 
Oyes BSzKRT, Bondí WMTK, Daió- 
czi (Kolozsvári M Á V). Tartalék- 
Szelezsán WMTK.

Könnyüsúlv: Bene BVSC, Németh  
IvIPSE. Kocsis BTK, Poprócsi (Lap
terjesztők). Tartalék: Strincz
^SzKRT.

Váltósúly: Torma l f  BTK, BaraJi 
''VMTK, Korányi MAFC, Csapó 
(Szolnoki LE). Tartalék: Szalag
EVSC. Lehetséges Mándi FTC in
dulása is. Ez esetben valaki kiesik 9 
®égyes csoportból, tartalék lesz..

Középsúly: Jákits BSzKRT, Cson
tos FTC, Kass M AVAG, Farkas 
EVSC. Tartalék: N yira ty  WMTK.

Félnehézsúly: Szigeti FTC, Jászai 
^ M t k , ősze  RPLE, Pálfi (Kol, 
^tAV). Tartalék: N ém et  WMTK.
. Nehézsúly: H om oiya  FTC, Varga 
WMTK, M ogyoródi FTC, Balatoni 
“ EAC. Tartalék: Gera  (Gamma).
^®hetséges Veres (Marosvásárhelyi 

indulása is.

A  bajnoki versenyt szombaton este 
kezdik, vasárnap délelőtt folytatják  
és vasárnap este már a döntőket 
vívják az NTE-tornacsarnokban. Az 
első „kétnapos" bajnokságot nagy 
érdeklődéssel várják a szakemberek.

AZ EGYÉNI ÖKÖLVIVÓBAJNOKSAG SELEJTEZŐ MÉRKŐZÉSEI
Szombaitc>n este tartották mesr az or 

szagos ökiilvívóba.inoksát; selejtező mér
kőzéseit a BSzKRT budafoki sporttele
pén. Az eredményeik a következők: 

Lézsúly: Szabó BSzKRT győz Horváth 
BSzKRT elten. ' Pehelysúly: Szakz*ánWMTK győz Szumcga PTC ellen. Könnyű 
súly: Poprócsi (Lapterj.) győz Strincz, 
BSzKRT ellen. Váltúsúly: Korányi MAFC 
győz Szalay BVSC ellen- Középsúly: 
Farkas BVSO ellen tele.- Nyírni WMTK nem jelent meg. Kisnebézsúly: őszeRPLE győz Németh WMTK ellen. Ne
hézsúly: Mogyoródi FTC győz Gera
(Gamma) ellen.

EVEZÉS
Az Országos Magyar Kajakszöyetség 

1941 július 30-án fél 7 órakor tartja ala
kuló közgyűlését. A közgyűlés helye: az 
Országos Testnevelésüryi Tanács nagy- 
tanácsterme (V., Alkotmár.y-u. 3. I. em.)

TENISZ
NAGYBÁNYA—ZILAH

városok közötti teniszmérkőzés. lesz Nagybányán augusztus 2. és 3-án. Erre 
a találkozóra már elkészülnek a Nagy 
bányai Tenisz Club Széehenyi-ligcti te
niszpályái is. A pályát a városok kö 
Zotti mérkőzéssel avatják feL,

A vizilabdabajnokság rangadó so
rozata véget ért. A bajnoki küzdel
mek még nem fejeződtek be, de a 
nagycsapatok már elintézték egymás 
között az első hely kérdését. Az 
UTE-t már csak valami óriási meg
lepetés foszthatná meg az első he
lyétől. Az ilyen meglepetések azon
ban a vízilabdában sokkal ritkáb
bak, mint a labdarúgásban. A má
sodik helyért még áll a gólarány- 
hare az FTC és a MAC között, de a 
MAC esélye sokkal több. A BSE 
negyedik helye, négy vesztett pont
ját tekintve, szintén elintézettnek 
tekinthető.

Amikor a vízilabdabajnokság mű
sorát összeállították, a MUSz és az 
egyesületek előtt a július 20-i idő
pont lebegett. Erre a napra tűzték 
ki a magyar-német mérkőzést és 
úszásban, vízilabdában egyaránt 
erre a napra kellett a magyar ver
senyzőknek formájuk tetőpontját el- 
érniök. A válogatott keret erre a 
találkozóra készült, az egyesületi 
edzések, amelyeken a június 20— 
július 13. közötti rangadókra készül
tek a csapatok, közvetve .a  néme
tek elleni mérkőzés előkészületeit is 
szolgálták.

A  magyar-német mérkőzés elma- 
adása a helyzetet lényegesen meg

változtatta. A  csapatok már túl 
vannak a bajnoki csatákon, de az 
idénynek még csak a közepén tar
tunk. Augusztus második felében 
pedig egy horvát-magyar mérkőzés 
is szerepel a műsoron. Szó lehet 
egyéb nemzetközi eseményről is.

Mindenki tudja, hogy egészen 
más a játékosok készülődése, ha 
lesznek elegendők a horvát-magyar- 
ra való készülődésre.

Maga a vízilabdakapitány is ezen 
nézeten van, mert a legutóbbi ta

nácsülésen bejelentette, hogy m egfe
lelő műsort fog kidolgozni a csapa
tok foglalkoztatására.

Értesülésünk szerint felmerült az 
terv, hogy a Magyar Kupa küz

delmeit ebben az évben már nyáron, 
tehát augusztus folyamán rendezzék 
m eg. Tavaly a Magyar Kupát együtt 
rendezték a Budapest-bajnoksággal. 
Idén az előbbit most, az utóbbit pe
dig decemberben bonyolítanák le. Ez 
a terv, azon kívül, hogy a játékoso
kat is megfelelően formában tar
taná, az úszósport egyetemes érde
keit a hírverés terén is nagymérték
ben szolgálná. Hiszen az elmúlt he
tekben mérközésröl-mérközésre ak
kora tömeg előtt találkoztak a csa
patok, amekkora nézőközönség ré
gebben csak válogatott mérkőzése
ken volt. Bebizonyosodott, hogy a jő 
úszóversenyek, de talán még inkább 
az izgalmasnak Ígérkező vízilabda- 
mérkőzések érdeklik a közönségét.

Kérdést intéztünk az elsősorban ér
dekelt négy nagycsapathoz, hogyan 
fogadják a Magyar Kupa nyári le
játszásának tervét.

A  BSE részéről Brandy Jenő ezt 
mondja:

- Nagyon örülnénk, ha megvaló
sulna ez a terv. A  német-magyar 
előtt játékban maradnánk, ezenkívül 
pedig a bajnoki küzdelmek vissza
vágóira is sor kerülhetne. Természe
tes, hogy d BSE szíveseit mérné 
össze erejét ismét három versenytár
sával, noha ez a bjanokság sorrend
jén már mitsem változtatna. Senki
nek sem rontaná le a bajnokságban 
elért helyezését az a körülmény, 
ha esetleg az augusztusban rende
zendő Magyar Kupában csak gyen- 
g yébb  eredményt érne el. Ha a kö
zönség már „rászokott“  a vízilab
dára, érdemes lenne meg is tartani.

Jónás László, az UTE szövetségi 
képviselője így válaszol a kérdésre:

-  A  játékosaink szabadságra men
tek. Már csak néhány kisebb mérkő
zésünk van hátra, könnyít hetünk az 
elmúlt két hónap kemény munkáján. 
N eh éz lenne a fiúlcat egész auguS; 
tusban ismét együttartani. Néhányat 
közülök beosztása amúgy is vidékre 
szólít. Nálunk csak Kislégi és Bozsi 
válogatott kerettag, augusztusban 
tehát csak ők maradnának edzés
ben. Ennek ellenére nyugodtan ál
líthatom, hogy ha a Magyar Kupát 
m ost a nyáron rendezik meg, a do
log az UTE ellenzésén nem fog hajó
törést szenvedni. Belátjuk, hogy a 
horvát-magyarra való készülődés ér
dekében csakugyan ez lenne az egyik  
legjobb megoldás.

A z FTC véleményét Németh Já
nos így tolmácsolja:

__ Kérdés, hogy milyen összeállt
fásban vehetnék fel a csapatok 
augusztusban a harcot. Ha például 
a M A C-ból néhány embert . elfog
laltsága akadályozná a játékban, 
előnybe kerülnének azok a csapa
tok , amelyekben ilyen iránybn nin

csenek, vagy csak kisebb m érték
ben vannak kötelezettségek. A z  FTC  
egyik játékosa minden mérkőzésre 
Székesfehérvárról jött fel. Kérdés, 
hogy ezt augusztusban is meg le
het-e oldani. És végül nagy kérdés, 
hogy az úszókapitány engedi-e ját
szani nálunk Tátost, a MAC-ban  
Elemérit.

A  MAC álláspontját Vízvári Ká
roly a következőkben fejti ki:

— Semmi kifogásunk nincs az 
augusztusi vízüabáatorna ellen. 
Csak talán azt mondhatnám, hogy 
ne a M agyar Kupát rendezzék meg, 
hanem azt hagyják télre. Ellenben 
ki lehetne írni Szent István-díjmér- 
kőzéseket, vagy valami más díjat. 
A M A C  ugyanis meglehetősen gyen
gén áll játékosok dolgában. Kánásy 
dr, Kalapos, Harangozó, Fábián D., 
Papp, Makláry I. szolgálatot telje
sít, rájuk aligha lehet számítani, 
íg y  azután, ha minden jól m egy,

pontosan hét játékosunk van. Ha 
közülük is el kell hagynia valame
lyiknek Budapestet, nem tudunk ki
állni. A z úszókapitány most már 
Eleméri játékához sem  járul hozzá. 
A z augusztusban rendelkezésre álló 
játékosokból nem tudnánk olyan 
csapatot kiállítani, am ely a Magyar 
Kupa MAC-hagyományaihoz mél
tóan tudná képviselni egyesületün
ket.

Látható tehát, hogy a vízilabda- 
kapitány tervét az érdekelt nagy
csapatok nem ellenzik. Sőt. Vízvári 
Károly indítványa is elfogadható. Ne 
a Magyar Kupát rendezzék meg, ha
nem írják ki —  mondjuk — a Szent 
István-díjat, vagy a Budapest-baj- 
nokságot.

Schmidek, Szalay 
Göndöcs, Dévényi,

VÍZILABDÁÉ AJNOKSAG 
I. osztály

MTK—NSC 1:0 (1:0)
NSC-pálya. Vezette: Boer.

MTK: Sas II — Bánó, Gábor - 
Lányi —  Sólyom, Gáthy, Kőszegi. 

NSC: Nagy 
Lamm —

Starker.
A  mérkőzés előtt egyperces gyász

szünettel adóznak Huszti Juditnak, 
a MUE elhunyt versenyzője emlé
kének.

Kezdéskor az MTK ér előbb lab
dát, Gáthy Kőszegit szökteti, en
nek beadása tül mély és a kapus 
könnyen fogja a labdát. A  válasz- 
támadás végén Göndöcs a felső ka
pufát találja. Utána az MTK pom
pásan jön fel, Sólyom átejti a lab
dát a kiugró kapus felett, de a lab
da a gólvonalra „ragadt", úgy, hogy 
még ideje volt Nagynak magához 
kaparintania. A  játék kissé túl fér
fias. de a mérkőzésvezetö nem küld 
partra senkit. Másfél perccel a be
fejezés előtt születik meg a gól 
Gábor hosszan elöread Gáthynak, 
Gáthy továbbad Kőszeginek és 
Kőszegitől visszakapott labdát pom
pás toldóval küldi hálóba. 1:0. Az 
NSC egyenlíthetne, de Dévényi ki
hagyja az „égbekiáltó" helyzetet.

•Fordulás után már kissé jobb já
tékot látunk. A  kapuk többet van
nak veszélyben, a csatársorok azon
ban balszerencsével operálnak. Gól
helyzet van bőven mindkét oldalon, 
de — gól nincs. Azaz, hogy születik 
egy —  időn tál. Lamm jól ad előre 
Göndöesnek, ez a tisztán álló Dévé
nyihez passzol és Dévényi kapura 
tarló labdája a kapu közvetlen kö 
zelében repül, mikor av Időmérő bele- 
fuj sípjába. A  játékvezető gólt ítélő 
füttye szinte egybevág az időmérő 
sípjával. Nagy vita támad a parton 
A játékvezető megkérdezi az idő 
mérőt, hogy időn túl esett-e a gól. 
Az igenlő válaszra a gól érvényte
len és marad az l:0 -á s  MTK-győze 
lem. Hírek szerint az NSC megóvja 
a mérkőzést, mert áz Időmérő ver
senyórája — szerintük — a mérkő
zés ideje alatt is igen gyatrán mű
ködött,

MARNITZ
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Nagy képes árjegyzékei ingyen!

A szegedi Keméndy  
bekerült a 4x200-as 
válogatott keretbe

Vasárnap rendezték meg Szegeden 
a délkerületi úszóbajnolri versenye
ket. Az eredmények a következők:

100 m  hát: 1. Bánki-Horváth Oros
házi UE 1 :l5, 2- Balugyánszky SzUE 
1 :18.8 , 3 . Benkö OUE 1 :20J> — 100 
gyors: 1. Keméndy SzUE l :04, 2 .
Körössy II SzVSE i:05-2, 3. Szent- 
györgyi SzVSE i : 12.8. —  200 mell: 
1. Kiss SzVSE 3:06 -1. — 100 hölgy 
hát: 1. Tisolczi Magda Kecsk. AC
1:40.6. — 1.100 gyors: 1 . Szüle Ceg
lédi MOVE 21:51.2, 2- Nagy SzVSE 
25:01-6, 3- Németh OUE. —  400
gyors: 1. Körössy SzVSE 5:28.6. 2. 
Benkö SzVSE 6 :2 2 -8 . — 100 hölgy 
mell: 1 . Tari Piroska SzVSE 1 :37- —- 
100 hölgy gyors: 1. Tisolczi Magda 
Kecsk. AC 1 :18.8. — Műugrás: 1.
Bajzáth SzVSE 137-64- —  4&100
fjyorsváltó: 1- SzVSE A) (B lthy,
Szaniszló, Kiss, Körössy) 4:29-6, 2- 
SzUE 4:44-7, 3. SzVSE B) 4 :4 7 -6 .

A versenyen jelen volt Székács 
Béla dr és Wanie András dr is. 
Wanie dr Keméndyre volt kíváncsi 
a boroszlói versennyel kapcsolatban- 
A verseny után Wanie dr kijelen
tette, hogy Kem éndyt a iiorvát-ma- 
gyar versenyen a váltóban számí
tásba veszi. Délután a SzUE irodá
ban az úszók részére Wanie András 
és Jakab Ernő, a SzUE úszókapitá
nya előadást tartott.

Eltemették 
Huszti Judítot

Vasárnap délután fél 5 órakor a 
farkasréti temető halottasházából 
temették Huszti Juditot, a tragikus 
körülmények között elhunyt váloga
tott hölgyúszót. Az egyházi szertar
tás befejezése után négy fehér ló ál
tal húzott kocsira tették a koporsót, 
amelyet teljesen elborítottak a ko
szorúk. A gyászkocsi után haladtak 
az elhunyt hozzátartozói, Huszti 
Judit éd-esatyjáuak tanártársai, a bu
dapesti tudományegyetem profesz- 
szorai, barátok, ismerősök, a Ma
gyar Úszó Egyesület tagjai, ver
senyzőtársak és Ismeretlenek, akiket 
megfogott és lesújtott ez a tragikus 
esemény.

A  sírnál az elhunyt egyik egye
temi kolléganője, majd a MUE ne
vében Repkényi Ernő mondott 
búcsúbeszédet. Szem nem maradt 
szárazon, amikor beleeresztették a 
koporsót a sírgödörbe és a szertar
tást végző pap elmondta az utolsó 
miatyánkot.

A  magyar' úszósport egyik leg
lelkesebb harcosát és zászlóvivőjét 
vesztette el a MUE fiatal versenyző
jében. De akik ismerték és szerették 
ezt a fiatal leányt, sohasem felejtik 
el, hogy mi minden van a rövid, egy
szerű fejfa tragikus szavai mögött: 

Huszti Judit. Élt 19 évet...

KERÉKPÁR

T A N D A R Y  ISTVÁN*
 ̂ kerékpáros szövetség alelnöke érdekes 

levelet intézett hozzánk legutóbbi cik
künkkel kapcsolatban, amelyet kérék- 
oársportunk fejlődésének akadályairól 
írtunk. Tandary aleli.ök szerint a fejlő
dés főakadálya a folyamatosság, hiánya. 
A téli féléves szünet után a Kerékpár
versenyzőknek mindent elölről kell kez
deniük. Addig nem számíthatunk a  
kerékpársport igazi fellendülésére, amíg 
fedett pályánk nem lesz. Tandary alelnöjj 
véleményét teljes mértékben osztjuk s 
biztosra vesszük, hogy a magyar sport 
szebb jövője meg fogja hozni kerék
p á rosa in k  téli otthonát is.
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A Pelvássy PSE-Karaki BSzKRT pár nyerte 
Magyarország 1941. évi kétüléses 
bajnokságát!
A BSzKRT csapata legyőzte az FTC né- 
gyesfogatát — Elmaradt a 25 km-es 
pontbajnokság — Pataky megint le
győzte Szekerest

ülnie, ö a yichezcbb. Nem jól érezte 
magát hátul. A z olaszok ellen fel
tétlenül felcseréljük a helyünket. 

Éles csak ennyit mond:
— Elaludtunk a hajrában s mikor 

az ellentámadást megindítottuk, 
nem mozogtunk egyszerre. Karakiéic 
megérdemelten győztek.

Szabó László szövetségi kapitány 
a látottak alapján összeállítja az 
olaszok ellen kiálló két magyar vá
logatott kétüléses párt. Pelvássy 
Karakival és az élen ülő Sles N agy- 
gyal alkot majd egy-egy legénysé
get.

A Millenárison szombaton este j legénység ki akar szabadulni nyo- 
megint vagy 2000 érdeklődő verődött mott helyzetéből, kilő s ez a moz-
egybe, hogy tanúja legyen a magyar 
kerékpáros bajnokságok második 
napjának. A műsoron a kétüléses és 
a 2,j km-es ponthajnokság döntője és 
a csapatversenybajnokság közép
futamai szerepeltek.

A tendembajnokság óriási megle
petéssel zárult. A biztos győztesnek 
vélt N agy— Sles legénység „el
aludt" az ellenegyenesben, és fel
lobbanó harcok tüzében utat enge
dett a remekül csatázó és váratla
nul bombaformába lendült Pelvássy—  
Karaid kétüléses párnak, mely így 
a büszke bajnoki cím birtokába ju
tott.

A csapatversenybajnokság közép
futamai is meglepetést hoztak. Az 
esélyes FTC-legénység a második 
futamban vereséget szenvedett a 
BSzKRT jó harcfortéllyal küzdő csa
patától, mely így biztosította magá
nak, hogy a döntőben a Törekvéssel 
összekerülve, az 1■—2. helyért vív
jon meg.

A 25 km-es pontbajnokság az idő 
rövidsége miatt elmaradt. Erre a 
bajnoki számra augusztus 10-én ke
rül sor.

A motorvezetéses verseny Pataky 
újabb győzelmét hozta. Ez a fiatal, 
egyre jobban fejlődő bukósisakos, 
úgy látszik, arra hivatott, hogy át
vegye Szekeres örökét. A magyar 
bajnokon erősen látszik az edzés- 
hiány. Támadásai erőtlenek, pataky 
viszont Tóth Gyulára emlékeztető 
móden, erejét felülmúlón küzdöké- 
pes. Bulldogszerüen veti rá magát az 
ellenfelére, akit nem ereszt addig, 
míg azt meg nem előzi, vagy ö 
maga meg nem úszik. Fekete, aki 
két év után most ült először megint 
motor után nyeregben — egyelőre 
bizonytalanul mozgott.

Részletes eredmények:
Magyarország 1941. évi kétülé
ses-bajnoka: Pelvássy PSE—
Karaki BSzKKT u. 200 m: 11.4!
2. Éles FTC— Nagy Törekvés há

romnegyed géphossz.
3. M orvay FTC— Kovács BSzKRT 

géphossz, 4. Rajczy— Király WMTK,
5. Eckert— Fekete WMTK.

A nap legszebb és legnagyobb 
meglepetést okozó versenye. Rajt 
után a mezőny hosszan megnyúió 
tarka kígyóját az Ecker— Fekete 
legénység vezeti fel. Nyilvánvaló, 
hogy a Rajczy— Király legénység
nek akarnak majd utat törni s 
most készítik elő a talajt. Csak
hogy a Pelvássy— Karaki pár résen 
van és közvetlen mögéjük helyez
kedik. Hátsókerekükre az esélyes 
Éles— Nagy legénység ragad. A 
második körben a M orvay— Kovács

gás újabb helyezkeclési harcokat 
robbant ki. Nagy Béla fölvezeti fen
tiemét a vezető Ecker— Fekete  le
génység mögé, Pelvássyék  a har
madik helyre esnek vissza- Most 
már nem változik a helyzet a haj
ráig. Csengetés után az ellenegye
nes közepén az Ecker— Fekete pár 
megnyitja a hajrát. A második he
lyen lesbenálló N agy— Éles kétülé
ses azonban még nem veszi át az 
iramot és várja a Pelvássy—K a
raki tendem támadását. Ez nem is 
várat sokáig magára. Mintha huza
lon rángatnák őket, olyan egyszer
re gyorsítják a gépüket, mely ve
szettül kiugrik s a másodpercek 
tört részei alatt már az élen vág-

S C e r é k p é r o k ,  a l k a t r é s z e k
nagy választékban legolcsóbban

D I A D A L ,  ™ 5V r - * ’
Kerékpár árjegyzéket ingyen küldünk.

tat. . A  meglepett N a gy— Éles két
üléses pár későn kap észbe. Ellen- 
támadásuk nem egységes, a gép 
nehezen jön lendületbe. Pclvássyék- 
nalc már másfél géphossz előnyük 
van, amikor a célegyenesbe fordul
nak. N agy  most káprázatos, öl
döklő iramot kezd. Tendemük meg 
is közelíti az éllovasok hátsó csap
ágyát. Már úgy látszik, hogy ez a 
végső ostrom sikerre is vezet. De 
ekkor Karaki „a motor" Pelvássy 
vezényletére még fokozni tudja a 
hajrát. És győznek, —  óriási meg
lepetésre: háromnegyed géphosszal. 
Gyönyörű verseny volt. Karaki, aki 
ezzel az első magyar pályabajnok
ságát nyerte, azt mondja:

— Pénteken ültünk össze először 
az új gépen Pelvássyval. már ak
kor észrevettem , hogy repülünk. 
Súlyelosztásunk is jó volt. De arra 
m égsem  számítottam, hogy bajno
kok leszünk. Rajtaütésszerű ostro
munkkal csikartuk ki a sikert.

Pelvássy  is nagyon boldog:
— Ezzel a bajnoksággal akarok 

visszafricskázni mindazoknak, akik 
engem, mint öreget már nagyon cl 
akartak temetni. N égy héttel ez
előtt. m ég nem lendültem formába. 
Türelmet kértem a szakértőktől, 
egy kis bizalmat, amíg vissza nem 
nyerem  a gyorsaságomat. Nem ad
ták m eg. Erre m ég dühösebben 
nekifeküdtem. Tudtam, hogy jó 
leszek hamarosan. És m ost: itt az 
eredmény.

N a gy  Béla sportszerűen megálla
pítja, hogy vereségük valós volt.

-— Rossz volt a súly elosztásunk, 
—  mondja. — Élesnek kell elörs-

m

Motorvezetéses versenyek
20 km: 1. Szekeres (vez.: Nagv) 

16:52, 2. Pataky Vil. IÍK (vez.: 
Gatsa) 350 m. h., 3. Varga 770 m. 
h. (vez.: Schmidt), 4. Láng Tipográ
fia (vez.: Mazák) 820 m. h., 5. Far
kas Törekvés (vez.: Fleck) messze. 
A második helyről rajtoló Szekeres 
csakhamar elfoglalja az élt és onnan 
gyors előretöréssel Pataky kivételé
vel az egész mezőnyt körhátrányba 
vetve, győz.

30 km: 1. Pataky Vil. KK 25:33!,
2. Szekeres 80 m. h„ 3. Kárász PSE,
4. Zselehszka WMTK. Fekete feladta. 
A negyedik helyről rajtoló Szekeres 
felhúz az élretörö Pataky mögé s 
innen négyizben kemény ostromot 
indít az egyre jobban fejlődő Vil. 
KK-ágyú ellen, ez azonban vitézül 
visszaver minden ostromot és végül 
is biztos győzelmet arat a magyar 
bajnok fölött.

10 km-es pontverseny:
1. N agy Törekvés 15 p., 2. Éles 

FTC 8 p„ 3. Rajczy WMTK 7 p„ 4. 
Pelvássy PSE 6 p., 5. Karaki 
BSzKRT 6 p. Az öldöklő iramú, rész
hajrákkal teletűzdelt futam végül is 
Nagy fölényes győzelmét hozza. Ez 
a versenyszám Magyarország 25 
km-es pontbajnokságát helyettesí
tette, melyet az idő rövidsége miatt 
már nem lehetett megtartani.
Országúti versenyzők lengyelrend- 

szerű futama, 6 km:
1. Tóbiás Sólyom KE 8:12.4, 2. 

Kovács Sólyom KE, 3. Vass Sólyom 
KE, 4. Madarász Székesfehérvári 
MÁV Előre, 5. Kudeth Törekvés, 6. 
Bcdcrna Sólyom KE, 7. Huszár Tö
rekvés, 8. Debreczeni Székesfehér
vári MÁV Előre. Ez a verseny a 
Sólyom KE fiataljainak döntő fölé
nyét hozta. Szépen szerepeltek Szé
kesfehérvár újonc vágtázói is.

Kezdők versenye, 840 m:
Nagydöntő: 1. Vida FTC 13.6, 2. 

Irházy Sólyom KE, 3. Somlay PSE,
4. Rácz WMTK. Kisdöntö: 1. Érben 
KSzKK 14.2, 2. Jahoda Sólyom KE,
3. Nagy Törekvés, 4. Faludi KSzKK. 
Magyarország 4000 méteres üldöző 
csapatba jnokságának középfutamai:

I. 1. Törekvés (Nagy— Liszltay— 
Németh—Lakatos) 5:13.6, 2. PSE 
(Pelvássy-Kárász—Thoma— Szalay) 
5:23. Kezdetben a PSE meglepetés- 
szerű előnyre tesz szert, de aztán Ká
rász nem bírja az iramot és kiszáll, 
mire a Postások legénysége össze- 
csuklik és a Törekvés hatalmas fö 
lénnyel győz.

II. 1. BSzKRT (Karaki—Biró—
Banatits—Kovács) 5:14.4, 2. FTC
(Éles—Morvay—Kucsera— Vida) 5:20 
Hatalmas meglepetés. A  Vidával tar
talékolt FTC erősen megérezte Bar- 
vik hiányát, a szárnyrakopott |

H étfő , 1941 jú lius 25. 
aBsaabihs*

BSzKRT viszont ezúttal lebirhatat- 
lannak bizonyult és az esélyes zöld
fehéreket valósan ütötte ki a nye
regből.

S z a b ó  L á s z l ó ,  a z  M R S z
o r s z á g o s  k a p i t á n y a  e l v é 
g e z t e  a z  o l a s z o k  e l l e n  
a u g u s z t u s  3 - á n  M i l á n ó 
b a n  k i á l l ó  m a g y a r  v á l o 
g a t o t t  i t t S s fo g a t  f u t a m -  < 
b e o s z t á s á t  is

A  szombatesti bajnoki forduló 
eredményei alapján —  mint azt 
mái- tegnapi számunkban meg
írtuk — az országos kapitány a kö
vetkező válogatott csapatot szemelte 
ki az olaszok ellen:

Éles, Nagy, Kovács, Karaki, 
Pelvássy.

Tegnap aztán a VIB előterjeszté
sére a szövetségi kapitány döntött 
a fütambeosztások tekintetében is. 
Ezek szerint:

a vágtafutamban: Nagy és Pel
vássy,

az 1000 méteresben: Éles és Ka
raki,

a kétüléses versenyben: Éles—
Nagy és a Pelvássy—Karaki-pár és a

4000 méteres csapatversenyben: a 
Nagy, Éles, Karaki, Kovács össze
tételű legénység vonul fel augusztus
3 -án a milánói Vigorelli stadionban 
az olasz válogatott ötösfogat ellen.

A válogatott legénység ma, hét
főn este nyolc órakor megbeszélést 
tart a Millenárison. A  csapat Or- 
czán László edző és Eígner szövet
ségi intéző kíséretében július 31-én 
utazik el Budapestről.

örvendetes meglepetést hozott 
a , , falusi kislány"  Pestre: 

Remekül mozognak 
a székesfehérvári vág- 
tázók a Millenárison

A Millenárisnak érdekes vendégei 
voltak a hét derekán. Nemvárt, de 
szívesen fogadott vendégek.

Molnár József, a Székesfehérvári 
MÁV Előre kerékpárszakosztályá
nak intézője összegyűjtötte a régi 
koronázóváros vágtázóit és azt 
mondta:

—  Gyertek, gyerekek, elviszlek 
benneteket Pestre, a Millenárisra 
egy kis pályaedzésre.

A  fiúk haptákba vágták magukat, 
nagyon megörültek és azt mond
ták:

—  Igenis.
Aztán nem sokat teketóriáztak,

hanem felültek a vonatra és né
hány órás utazás után megérkeztek 
a fővárosba. Gépre ültek a pálya
udvar előtt és kihajtottak a Mille
nárisra.

Ott aztán volt nagy ribillió. Kül
földi, világhíres versenyzőket sem 
fogadták volna annyi szeretettel, 
mint ezeket a derék székesfehér
vári fiúkat. A szövetségi kapitány 
mindjárt szabaddá tette számukra 
a pályát. Néhány lelkes fővárosi 
repülő azonnal rendelkezésére bo
csátotta nekik a féltve őrzött kin
cset, „a versenykerékpárt". Hadd 
fejlődjenek, dolgozzanak a vidékiek.

G yörffy  Imre szövetségi edző ma
gaköré gyűjtötte a székesfehérvári 
fiúkat, a csupatehetség Wattért, a

fiatal Debrecenit, a komoly ígéret
nek ! induló Madarászt, Glücköt és 
Bertát 'és takaros kis előadás kere
tében tölcsérrel öntötte beléjük a 
vágtázás, a csapatverseny, az 1000 
méteres idöfutam elméleti alapele
meit. És a székesfehérvári fiúk sze
méből csillogott a hála és csupa 
meséváró kisfiús érdeklődés és oda
adás sugárzott az arcukról. Molnár 
József, az intézőjük pedig úgy állt 
köVtÜk, mint valami öreg, gondos 

. kotlós, a csibéi között.
Az elméleti oktatás után a fiúk 

kivonultak a pályára. Walter 1000 
métert futott és messze túlszárnyalta

SPORTÉRMEK
L Ú D  V Í G .

Bp. Théfc E.-n. 18. kaphatók j
jféptt frieonit. ItHémt, dijait, sariasg* J

eclüigi legjobb eredményét. A neki 
szokatlan, magasfordúlós betontek
nőben, ahol most rajtolt életében 
először, a szél ellenére, 1 :2 -'i-(i-os, 
kezdetnek pompás időt ért cl. 
Györffy m eg  is jegyezte:

— Ha ez a gyerek Pesten marad
na, rövidesen tudna 1:20-n belül is.

Aztán sorra kísérleteztek utána a 
többiek is. Ezek az eredmények 
gyengébbek, de egytől egyig bizta
tóak. Végül a Walter— Arany—Deb
reczeni-.—Madarász legénység nye
regbeszállt a Sólyom KE. csapata 
ellen és egy 4000 méteres üldöző 
csapatverseny keretében mérte ve
lük össze az erejét. A  Sólyom KE 
legénysége jól váltott és aránylag 
elég gyors is volt, úgyhogy végül is 
5:30-as idővel legyőzte és befogta 
az 5:57-t futó székesfehárvári fiú
kat.

G yörffy  ismét megdicsérte őket, 
hibáikra figyelmeztette és főként 
hiányos váltási technikájukat kifo
gásolta... A  gyerekek isszák a taní
tást.

Este tíz óra már elmúlt, amikor 
Molnár József megint összeszedi a 
székesfehérvári fiúkat.

—- Utazunk vissza — mondja sze-< 
rényen. — Amint látom, az első kí
sérlet igen hasznos volt. A jövőben 
egyre sűrűbben rándulunk majd fel 
a Millenárisra.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Sportkedvelő olvasó. Az NB II. osz

tályúnak Rákóezi-csopórtjébun a követ- 
kezű egyletek nyertek beosztási: BSzKRT, 
MÖVE ózdi YTK, Perecest TKÍ Vasas, 
Budapesti ■ LK, Miskolci VSC, Hungária 
Sík Kassai AC, Kaskai Rákóczi SE. Sal
gótarjáni SE. Ungvári RUssZ, Budapesti 
VSC, Testvériség. Losonezi AFC. Az 
NB III felvidéki csoportjának tagjai 
pedig a következők: Kassai Törekvés,
Ungvári AO, Munkácsi SE, Várpalánkai 
Turul, Beregszászi FTC, Ankunszlntiiwú 
BTE. Nyíregyházi KISE,' Nyíregyházi 
Vasutas SC, Sátora,l.ianjlielyi MÁV' AO, 
Királyba iz MÁV, Mármai'osSzigctj SE, 
Xagvsziülösi SE.

Balassa Béla, Budapest. A tízpróba- 
lablazatnaK nincsen „kulcsa.”  A megin
tető. pontszámot minden ered mén vre kü
lön számították ki. Az ezt; tartalmazó 
könyv megrendelhető a MASz-ban (V., 
Alkotmány-utca 3.).

C  I* 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

MOZI

Nemsokára folytatják  
a „R égi keringő44 
felvételeit

Bánky Viktor rendezésével már 
több szabadtéri és zenei felvétel ké
szült a „Régi keringő"-bői, amely a 
Jupiter-fUmvállalat első magyar 
filmje lesz. A  végleges szereposztás
sal néhány nap előtt készültek el. 
Szörényi Éva, Páger Antal, Zsilley 
Margit, Szüassy László, A jtay  An
dor. és Bilicsi Tivadar játsza a 
„Régi keringő“  főszerepeit. Most 
már hamarosan sor kerül a műtermi 
felvételekre is.

Országszerte
n agy é rd e k lő d é sse l v á rjá k
a  C igányt
Ritkán tapasztalható érdeklődéssel 

várják az ország valamennyi mozi
jában Szigligeti Ede legnépszerűbb 
népszínművének, a ‘ „C igány"-vr.\z 
filmváltozatát, aipelyet D eésy  Al
fréd rendezett a Magyar Filmirodá
ban. Értesülésünk szerint a fővárosi 
és_ vidéki mozik nagyrésze a „Ci- 
gány“ -1 akarja bemutatni Szent Ist
ván napjának ünnepi műsorán.

A film legelső előadására, a buda
pesti bemutatóra természetesen 
előbb kerül sor. A  jövő hónap ele
jén két fővárosi bemutatómozi — 
esetleg három — egyszerre mutatja 
be Szigligeti Ede megfilmesített nép
színművét.

H il d a  K r a h l  k é t f ő s  s z e r e p e
- j \.£ - ' ” ' ; * • -

X  „Második Énte című, most ké
szülő Tobis-fílm. szerzői között nin- 
csenek lélekéletnezö orvosok.' Kizá

rólag bohózatírók vettek részt a for
gatókönyv szerkesztésében. A mese 
ugyanis arról szól, hogy egy fiatal 
leány állást keres és egyszerre 
ajánlkozik egy gyár két osztályán. 
Olyan szerencséje van, hogy mind a 
két osztályon felveszik. Az egyik 
helyen titkárnőnek, a másik helyen 
rajzoló-nőnek. Mit tegyen? Minthogy 
nem ugyanabban az időben kellene 
dolgoznia a két helyen, vállalja az 
álláshalmozást, vagyis azt. hogy 
naponta nem nyolc, hanem tizenhat 
órát fo g  dolgozni és lemond a szóra 
kozásról. Ahol rajzol, ott az lehet, 
aki a valóságban: életvidám, pajkos, 
kedves fiatal leány. A titkárnő 
azonban komoly, eiélyes hölgy. Ezt 
a (nem kettős, hanem) kétarcú sze
repet Hilde Krahl játsza. Saját állí
tása szerint:

— Eddig ez a legjobb film szere
pem. É s azt hiszem, a legliálásabb

A* eredeti Garay-íéle 
Háry* viszik filmre, 
de Kodály Zoltán zenéjével
A múlt hét végén megkezdődtek a 

..Háry János"  felvételei. A z obsitos 
alakját Páger Antal eleveníti meg. 
A  női főszereplő: Dayka Margit. A  
műtermi felvételek a Hunniában, a 
szabadtériek a tatai parkban készül
nek.

Garay János klasszikus értékű vi
dám költeményéből a 20-as eszten
dők második felében Kodály Zoltán 
vígoperát írt. Ennek az operának a 
szövegírói Harsányt Zsolt és Pauli- 
ni Béla voltak, ök  ketten írták át 
most film re is Háry Jánös -mesés 
történetét, de nem a saját opera- 
szövegükböl, hanem az eredeti költe
ményből, .(A címszereplő személye

is jelzi, hogy a film Háryja nem 
operai, hanem vígjátéki hős.) K o
dály Zoltán zenéje azonban mégsem 
fog hiányozni a filmből, mert a kí
sérőzenét a Háry-operából állították 
Ö3sze, sőt a zenekart is a világhírű 
magyar zeneszerző fogja vezényelni.

A M OZIK M Ű S O R A
Rövidítések: n — Ve f — V:. h “  34 Sz — szombat, V — vasárnap  
Nyári szünetet tart: Fórum, Rartius, 
Scala, Budai Apolló, Gapitol. E lit, 

Simplon.
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel: 153-034. 
ISt IS. no. Sz. V.: f4-kor is. Ököljog
(Wallaco Beery).
BI-LVAROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u 6.
T. : IS! 244 111 töt 24-ig folyt. Magyar .
Ul’a-, Lucc-, Fax- és rajzos híradó. A 
Sztálin vonal áttörése. Hatalmas légi csa
ták. Szovjet kegyetlenkedések. Harcok a 
Pcipus-tónál. Három a kislány. Város a 
valk.'u felett.
CASINO Eskii-út 1. T.: 383 102. 16. hs, 
hlO. Sz. V.: 14-kor is. Kosé Marié. (Fel
újítás.)
CITY Vilmos császár át 3(1. Tel.! ]11 140. 
Ii6. h8, hlO. Sz, V.: ötkor jg. Fehér 
sejk (Káinon Novarro)
COP.SO Váci-utca 9 Telefon: 182-818*rti. 18. mi. Sz. V.: 14-kor is. Össztánc íLana furnér).
BÉCSI Terér-kőrót 28. Tel.: 125-952.
Ifi, 18. 110. Sz. V.: f4-kor is. Repülő
kalózok.
II11! A D0 Erzsébef-körút 13. T.; 222 499
ü-lő 1 24-ig folyt. Magyar-, THa . Luce-! 
l;px- és rajzos híradó. A Sztalin-voual áttörése. Halai rríac légi csalók. Szovjet-
kciiyelicnkedésefe. Harcok a Pcipus-tónál Rekord fogás. Három a kislány.
OMXIA Kölcscy-u. 1. T.: 130-Í25, 138-071. 
5. n?, fio. V. és ÍL: 3-kor is. A fehér sejk (R. Novarro).
ROYAL APOLLO Erzséhct-knrát 45 T- 
222-002. 16. f8, fío. Sz. V.: 4, 6, 8. 10.
Cocgo Maisie (Ann Sothera)..
URÁNIA Rákóc/i-út 21. Tel : H6 046
5, n,3. fio. Sz. V.: h3-kor is. Hadiárat 
Jugoszlávia ellen.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-kőrrtf. 3. T. • 422-722
U, 16. 18, no, Sz. V.: ■ í2-kor is.Cealő-

dolt lányok.
CORVIN üllői-ót 40. T .: 138-988 f4. f6, 
f8, fii). V.: f2-kor is. Madridi kém. 
IIOI.T.YWOOD Bethlen lér 3. T.: 225 003, 
ft, f6, f8, fid. Broadway-szerenád.
KAMARA Dohány-u 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4, 6, 8. 10. Modern szimfónia.
LLOYD HoIIán utca 7 a Tel.: 111-994. 
f6, fS, flO. V.: f4-kor is. Cisco és a lady, 
PALACE Erzsébet-kőriit 13. T.: Í21-222,
11. 2, 4, 6, 8. 10. Cisco, a száguldó lovas, 
stan és I’ an hamvazószerdája.
PATRIA Ncpszinház-utea 13. T.: 145-673, 
4 C, 6, 10. V.: 2-kor is. Eszményi asz- 
szony.
SAVOY Pllői-út 4. T.t ■ 146-040. f4. f«. f8. 
110. A.: f2-kor is. RácsnélküH börtön. 
■SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 268- 
999. Július- 30-ig nyári szünet.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. f4. f6, 
TS, flO. V.; f2-kor is. Eladó birtok.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS (tömbös ót 11. TeL: *55 374.
nb r,6, n8. nlO. A szerelőm beleszól. V. 
d. c. 11: Buvárhajók. nyugalmi 
BELVÁROSI Irényi-útca 21. T.; 3S4-563. 
4 6. 8, 10. V.: hő és h7 i«. Buvárhajók,
nyugatra!
BUDAI APOLLÓ Széna-tér. T .: 351—500
Augusztus 1-én nyit a Tokaji aszúval. 
ELDORÁDÓ Népszinház u, 31. T.: 133-171
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Mátyás rendet
csinál.
F-IOMEROS Hermina-űt 7. T . : 496-178.
5. 7, 9. V.: S-kor is. Hölgyek előnyben!
IPOLY Cíákv-utea 65. Telefon- 29'>-621 
a. no, flO. V .: li3-kor is. 13-as ház . 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7 Tel • 
134 644 f4. f6, f8, flO. V.; f2-'kor is'.
Jud Sitss.
DLYMPIA Erzséhct-k.lról 26. T .: 4 2 3  1 8 8  
4,. 6. 8." 10. V.: 11 és 2 kor is. Titkos
iiazassé!//-. • .
OTTHON Renlczkyutca 3 Tel.- 146-447 
n4, 116, n8 , nlO. V.: n2-kor is. Eladó 
birtok.
PHÖNIX Rákóczi-út 68. Te!.: 223-242.
n  o. n8, no. Sz. V.:. 3-kor is. Áréi-karaván.
.JIBX . Isirán-dt • SS. T.: 228-620. f5. h7,
?. Sz.: (4, f6, ,Í8. no. v .; f2-töl.. Bala-
1 3 ,i ka.
RIALTO Rákóczl-óf Tfl. Telefon: 224-443. 
Sa*/6' t!?' . R .k°.r js . .  Viki.. Fehér..

A  RÁDIÓ MŰSORA
Hétffi, július 28.

Budapest. I (549.5 in): 6.40: Ébreszt
Torna. — 7: Hírek. Ha cigiéi íipzcIc. — 1 
Hírek-. — 10.20: A Magyar Tükör, .lók-; 
első. humoros gyűjteménybe. Rexa De/í 
előadása. — 10.45: Milyen lehet földun 
belseje? Tria: Fazekas István. — 12.1 
Csorba Dezső cigányzenekara. — Közbe 
12.4Ü-: Hírek. — 13.3Ö: A József nádor 
hon véd <ryalo$r ezred zenekara. Veztériye 
Sereyi Artúr. — 14.30: Hírek. — 15^ 
Szórakoztató h a n, g lemezek. — 3615: A 
1848-as o1;száí?í?yülés. Ferd.inándy Mi hál 
dr eloadasa. — .16.45: Hírek. — 17: H 
rek szlovák es ruszin nyelven. — 17.1; 
Mindnyájunk gondjai. A Köz&llátá! 
szó gálát közleménye. — 17.33: A rádi
K 2 Í T eS--k*,ra- r  ,ÍU0: Hibázik a ráüli Kondi Finajy István előadása. — 18.31 
bilyia Macusinsba zongorázik. — II

• m c " ? a.? 3rar’ '•nÉlnet és román nyelvei 
v J í ,2#:» MW ar. a háborúban, vilf Naray Anta előadása. _  Jú.üO: Tornj 
Aianlva dalokat énekel, jaz-bármas kist 
réttel. —. 20.10: A ni. kir. Honvéd Lég 
erők baiitudósi (ójának közvetítése 
Hangfelvétel. _  co.40: Luerotia. Zené 
tragédia. Z enéjét..szerezi© Ottorino R« 
rúgni. — Lucretia: Báthy Anca; Sérv) 
e« Yemlia, szolgálók Co-llalinus házában 
Ijosa Maria tto-rányi Karola; Colié 
tinus, Lucretia férje: Nagypál László
Juniua Brulas: Udvai-dy Tibor; Tarqui 
nms, Aruns Titus a király fiai: Lf 
sopozy György, Szomolányi János. Romt 
nji,  aamlor:, Spnrlus Lucrcüus, Lucrcti 
apja; L u ta sy  György; Vatérius Lur 
r.din bátyja : JLilly Győző; Első és má 
sodik katona: Oláh- Fer&no és Hálás 
Sándor; A  hang; 'Tűinek Piroska
21.40: Ilit'e-k. — 2 2 .1 0 : Simányi Rudi < 

.zsikáL Horli La jós * é igááyzenckara muzsik lJa R,
Kel. — 23: Hirc-k nemet, olasz anc
francia és eszperantó nyelvűn. — 23.; I a néven c. — 24; Hírek.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap Szerkesztőség és kladó-
—̂ Távbeszélő U3^77'U Levét-

2 » * a? £ l d ÍU hóra P
& é V f o ; L T.a 6-  kültá,dre s-
neín ° K u í i .  •‘‘ -S tá d iu m  R t. kRrfergógé*

fíisiöü 8ritx:Akiéi teamtó....


