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XXXIII. évfolyam 150.

Áras 12 fillér
Szlovákiában • . » 1.20 ü 
Romániában . > • 6 lei 
Németországban . 15 Pí.
Olaszországban «• •* •• l.-~ Mr«
Franciaországba* •• «« •«. »• 1.50 ir.
Svájcban............ . •• «• »• «« 5̂ o.
Amerikában 4 e»

„Nyelvében
él a nemzet!"

Finis =  hajrá  
Finise! -  hajráz
(Lásd: Pintér Jenő: Ma
gyar Nyelvvédő Könyv, 
1939. 144. és 253. oldal.)

JLV DÉLVIDÉKI OSZTÁLYOZÓ VISSZAVÁGÓJÁT AZ UAC NYERTE ÉS ÍGY 
BEKERÜLT AZ NB I-BE -  A PÉCSI OSZTÁLYOZOK A DVAC CSAK DÖN

TETLENÜL VÉGZETT A MÁVAG ELLEN

T íz e z e r  f ő n y i közönség eiott kezdődtek 
meg a Szent Istuan Kupa ezewl küzdelmei az 
Eiektromos-paiya tünaeriep kiuiiegitott sport
telepen: a uimFC legyezte a Kispestet, de csak
m e g h o s s z a b b ít o t t  já t é k id ő b e n

Az atlétika vasárnapi érdekességei: Az ifjú Tölgyesy legyőzte 
Zsuffkát, Gyuriéza 722-t ugrott, Hiclos remek idővel verte Harsányit, 
a vidéki bajnokságok közül Léhnert 7 méteren felüli eredménnyel

nyerte a távolugrást

UJOU
Kedd

Laforca-utca, % 9 (20 :45 ): Elelt-
troms— Gamma, Szent István Kupa, 
elődöntő.

Csütörtök
Latorca-utca, % 9 (%0:45): Újpest 

Törekvés, Szent István Kupa, elő
döntő.

Szom bat
Latorca-utca, % 9 (20USJ: Ferenc

v áros— N agyváradi AC, Szent István 
Kupa, elődöntő.

Vasárnap
Köbányai-út, 5 : M AVAG Pécsi

DVAC, visszavágó mérkőzés az NB 
I-be jutásért.

A Ferencváros 9:1 (4:0) 
arányban győzött 
a győri I. osztályú 
válogatott ellen
Győr, 3500 néző, v ezette : Seidler

t ; ;.3
\ f

A kolozsvári vidéki 
bajnokság délutáni 

eredm ényei

A  Ferencváros pompás játékkal 
győzött. A  győrieknek legjobban 
Sárosi III, Gyetvai és különösen a 
kis Lukács tetszett, aki egyébként

I a nap legszebb gólját lőtte. Gól- 
lövő: Finta (3), Jakab (2), Lukács 
(2), Gyetvai, Kiss, illetve Winkler.

Cegléd: CVSE— Rákosi vasutasok 
9:1 (2 :0 ). Vasutasbajn. Vezette:
Hajdú. Végig nyomasztó fölény.

felülitől! labdáinkat
nkkel, rövid úton, raktárról c

Stroub Sport
Országszerte  

keresett
már ismert feltételeinkkel, rövid áton, raktárról cseréljük az Ön használtlabdáival

V ., g r .  T is z a  E stván -u . 1 6 .
|Bálvány-u. sarok.] 

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

V i d é k i  e r e d m é n y e k
Magyaróvár; Hubertus—ETO (Győr) 

6:4 (3:3). Bar. Vezette: Ma.ier. Erős,
hevesiramú küzdelemben megérdemelten 
győzött; az újdonsült NB III csapat az 
ETO ellen. Góllövő: Erdős II (2),
Losoncai (2). Zsolnai (2. egyet 11-esböl), 
illetve Neiger (2). Kovács és Nyíregy- 
házki Jó: Fekete, Losoncai, Zsolnai,
illetve Neiger. Kovács. Bányik.

Pereces: l’TK UiMÁVAG 1T 5:2 í0:0>. 
Bar Vezette: Mogybroasi. Léleknélküü 
iáiéi; Gátlövő: Jávor (3). Bokros. Éraok, 
illetvo Murzá, Stunosi.
ÖKÖLVÍVÁS

Morevoiv a nyolcadik menetben kiütötte 
Tinimmel! a Kassán megtartott mérkőző- 
»en.

Góllövö: Vass (6), Fehérvári, Oldal 
és Sági, ill. Vidák. —  Haladás—  
CVSE ifi 2:0 (0 :0 ). Baráts. V e
zette: Sugár. Góllövö: Ondók II  (2 ).

AZ ÖKÖL VI VÓB AJ NŐK S ÁG 
UTOLSÓ FORDULÓJA 

vasárnap este zajlott le az M ’E  
tornatermében. Zsúfolt ház, több, 
mint 1000 néző előtt folytak a küz
delmek- Eredmények.

Légsúly: Miriszlai győz V arga
ellen. Podány ellenfél nélkül győz. 
(Kiss sérülés miatt visszalép.) L ég - 
sűly végeredmény: 1. Podány BVSC, 
2. Miriszlai (Szolnoki L E ), 3. V arga 
BSzKRT, 4. Kiss WMTK.

E l e k t r o m o s - p á l y a Latorca-u.
E sti m é r k ő z é s  a  S z e n t  Is tv á n  k u p á é r t

Augusztus 5 -á n ,  S:e#síees e s t e  h á r o m n e g y e d  ® órakor

E l e k t r o m o s - G a m m a
előtte l é i  8  órakor

EI ek í romos -  íia ni ma
köíyökcsai atainak mérkőzése

™_ »  g o  és 2 . — Á l ló h e ly  1«— P és 8 0  tiliéi
ya' j e a ^ fk Ha  s z lítá s o s  e lő v é te li h e lyek en  kap hatók

A Lampart az erzsé
beti amatőrök ellen 
próbálta ki az erejét

Lampart— Pestszenterzsébet 
am atörválogatott 4:1 (1:1)

A  Lampart vasárnap délután a 
Pestszenterzsébeti amatörválogatott 
ellen edzömérkőzést játszott. A  
nagy melegben mintegy 1000 főnyi 
közönség előtt a Lampart a kővet
kező csapatösszeállításban játszott 
Berkest —  Erdős, Nádast —  Pur- 
czeld, Starti, Szomolányi —  Sós, 
Bihari, Kisalagi, Kollár, Tolvaj.
Az erzsébeti válogatott: Oravecz^ 
Gombkötő, Kopper —  Szépföldi, 
Preiner, Boros —  Seres, Borbély 
II, Kiss, Balázsovits, Simonits.

(E leje az 5. oldalon)
200 m (10 ind., 3. e lőfu tam ): 1.

Korom pai K 22.3, 2. Simonyi Pv
22.7, 3. Nádasdi É 23, 4. M agyar É 
23, 5. Marosi Pv 23.4, 6. Bánhalmi 
Pv 23.6. —  I. e lö f.: 1 Nádasdi 23.3, 
2. Marosi Pv 23.4, 3. Pintér ffiny
23.5. '•— II. e lő].: 1. Simonyi 23-3,

M agyar 23.4, 3, Hegedűs K  24.1.
—  III. elöf.: 1- Korom pai 23.2, 2. 
Bánhalmi Pv 23.4, 3. Bakky É
23.6. —  Korom pai az első százon 
már majdnem behozza a pálya- 
előnyt és könnyen, mintegy 4 m é
terrel győz.

Súlylökés (13 in d .): 1. Horváth É 
14.31,' 2. Varró Pv 13.86, 3. Rákhely 
É 13.45, 4. Havas É 13.35, 5. Remete 
Pv 13.14, 6. Sík D ny 12.87. —  H or
váth másodikra dobta legjobbját, de 
első dobása is 14-en felül volt, a 
többiek gyengébben sikerültek.

1500 m (21 in du ló): i. Farkas Pv 
4:0(5, 2- A pró É 4:07-8,. 3. Gazsó D 
4:12-2, déli kér. csúcs, 4. Játékos Ény 
4:16-6, 5- Istókovics Pv . 4:17-3,
fi. Baranyai fi 4 :l8 ; — Farkas a 
második körten  veszi át a vezetést 
és minden különösebb megerőltetés 
nélkül fut át a célon. Apró a hajrá
ban előzte m eg Gazsot.

D iszkoszvetés: 1. Horváth É 45.89, 
2. Józsa dr Dny 45.87, 3. Remecz

élre. Pataki 6000 után levetette a 
cipőjét, mondván, hogy így köny- 
nyebbe-n tud futni. Az utolsó 400 
Ideje 59 volt.

Hármasugrás (13 ind.): 1. Kapros 
dr K 1424, 2. Horváth É 1381. 3. 
Bessenyei K  1369, 4. Csete D 1303,

KERÉKPÁR
' A spanyol országúti bajnokság Sat.cho

A 150 km-es távonzsákmányává vált.
4:09:55-t. ért el.A I*eruBÍ» korul* 96 km-es körversenyt
Leoni nyerte. 2:43:06 idejével Binit 
Brwiiaquit li»«yia masa m«s-5tt.

K open liágában b on yo lít já k  le az idén 
a ném et-dán kerék páros p á lyaversenyt.
A két rendező szövetség megállapodott 
abban hogy a viadal napja augusztus 
31 le«z A német-olasz válogatott tornára 
augusztus 24-ér: Wupperthalban kerül
sor.

AZ MKSZ FELTÉTLENÜL LEBONYO
LÍTJA AZ IDÉN A DOBOGÓKŐI 

HEGYIVEHSENYT!
Esztendőkön At- kitért a dobogókői he 

"yi'-őrsein- rendezésének terve. A leski 
tiinőbb hegyiterop. .mely a főváros k 
nyéken önként kínálkozik keisk páros 
h'c"-y mászás! veiéi-Kedé-sfekre.- esztendők ön 
korcSztiil kiaknázatlanul mai-a.lt. Vógro
az Idén a sfciiveleftjf .műsorára vette ezt 
Tornát. A .mogválöstlást azonban az or
szágos országúti verseny lilalom most is 

akadályozta. Az MKSz most az iUc 
- hatóságoktól körűi fogja n dób.o- 

hi’gyiverseuy engedélyezését.

3 szagot 
|j ipéfia I 
t i léken 

J! I göküi

és liélre««lliii
Árje ............Árjegyzéket érdeklődőknek 
bérmentve küld : Abonyi Jenő 
bélyegkt resvedése, Budapest, 
!V, Vári-utca 45. szám

Pv 44.22, 4. Sik Dny 40.25, 5. Re 
mete Pv’ 39.58, 6. Varró Pv 39.42. 
— Horváth és Józsa között nagy 
küzdelem folyt. Egyenlőknek bizo
nyultak. H orváth negyedik dobásá 
val nyert.

10.000 m, (9 in d .) : 1. Pataki Pv.
33:40.4, 2. K eszthelyi Pv. 34:04.2, 3. 
Finta É 34:45, 41 Lecskó K  34:4'5.4. 
keleti kér. csúcs, 5. ördög  E 34:45.6, 
6. Mauréry Pv. 35:38.8. —  4000-ig 
Keszthelyi vezet, ..ott Pataki áll az

F U T B A L L  és 
A T L É T I K A I  Ü S T
S e h  m idi- Szigeti- Szél
szakilzletóben, V., Szemólynük-u. 16.
Telefon: 11-44-33. Árjegyzék.

5. Szakály É 1270, 6. Nyirö D 1257. 
Kapros másodikra ugrott leg

nagyobbat.
A  pontverseny eredménye: 1.

Pestvidék 86, 2. Észak 77, 3. Kelet 
40, 4. Északnyugat 33, 5. Dél 30,
6. Délkelet 27, 7. Délnyugat 12, 8. 
Székelyföld 1 pont.

Női versenyek. 200 m : 1- Gyár* 
mathy DTE 28.1, 2- Puskás Köszöni 
29.6, 3. Szilvágyi K oszon) .309.
Távol: 1. Gyarmathy DTE 502,
0. Tatár Koszorú 459, 3- Oláh
Koszorú 452- D iszkosz: 1. Nadányi 
NyVSC 34.57, 2. Bőrösök TFSK
32-30, 3- Medrea Kol-Vill. 3091.
G erely: 1. Medrea Kol-Vill. 28.88,
2- Nadányi NyVSC 26.63, 3- Keresz
tes Kol-Vill. 26-25. 4x100 ni:
1. Koszorú Kispest 56-3, 2- Kol-Vill.
5S.8.

Vasutasbajnoki
mérkőzések

Kolozsvári MAV-M. MÁV 3:2 ((1:1) 
Marosvásárhely, Vezette: Járat.

Alacsony színvonalú mérkőzés. A jobb 
vfudégéiSapat, biztosan győzött. Góllövö: 
Koroki (2). Itnincsik. ill. Balogh. Mora- 
vetz.

HVSE—Miskolci V8C 6:2 (3:2). .Hatvan. 
Vezette: Halmai. Góllövö: Vintw* (2), 
\ arga. Perényi, Tóth, III, Farkas, Ba- lajthy.

- öwl.: >IO VE ó V TK--Bo rsod tód a sdi
BLASE (1:0 Quiriá-sertck Atrőrkőzoa,
vezette: Baclil. Góllövö: vitéz üveges 
Ül). Tóth (2) Art ócska 1. — Farkáslvuk; 
TOTE-Snlaóbányai FC 2:1 '(1:14. Vezette: 
Gidai Góllövö; .Vfagúcs, Földi, illetve 
Kílá'ri.

Hagy sikert arat a D0RNER SPORT
által megújított és újra fileezett teniszlabda.

Kérjük, hogy lejáts7,ott teniszlabdáit mielőbb b e k ü l d e n i  s z í v e s k e d j é k
________ • K r ls a t in a -k ö r ú t  7 3 .  T e l e f o n ;  1 5 6 - 6 2 2 .
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S2 fiiléEgy tubus

10000  n é z ő  előt t  raj tol t  az 1941  évi  Szent  I stván Kupa

Óriási küzdelem után meghoiizafé- 
bifásöan, a Í03.
a WMFC. miután R ökköt kiállították

WMPC-Klspest 3:2  1 2  2 -2 .
A kispest néhány biztató fiataSt vonultatott föl és 
nagyon megnehezítette a csepeli csapat győzelmét

Góllövő: Szabadkai, Mészáros (11-es), Dudás (öngól), Szabadkai, 3ager
Latorca-utca, 10.000 néz©. Játékvezető: Újvári

Öi verssnitfel, snegszö-
p©rítet£ fost* dífcskkal!

* (KÉSZLETEK AUGUSZTUS 11-ÉN.)

Hétfő, 1641 augusztus f.

Nagyvárad kénytelen  
lesz; rend beszedni 
sporttelepét-

Örülnek a váradlak a szövetség 
szigorának

Nagyvárad, augusztus 2.
A z M LSz-nek az az intézkedése, 

hogy a N AC-nak januárig adott 
haladékot a pálya rendbehozására 
igen nagy örömet okozott a zöld
fehér egyesület vezetőségének köré
ben. A z örömnek két oka van, az 
egyik az, hogy a csapat az ősz fo 
lyam án nyugodtan lejátszhatja 
N agyváradra kisorsolt mérkőzéseit, 
másrészt annak örülnek, hogy most 
már kénytelen  lesz a város m eg- 
javít tatai azt a pályát, am elyen. az 
összes nagyváradi egyesü letek  mér
kőzéseiket rendezik.

A z M LSz intézkedésével kapcso
latban kérdést intéztünk Dallá 
Gyula dr kultúrtanácsnokhoz, aki 
város álláspontját a kővetkezőkben 
Ismertette:

—  A z erzsébetligeti pálya tulaj
donjoga a városé. 1923-ban, az ak 
kori város-vezetőség bérbe adta t 
NAC-nak, azzal a kikötéssel, hogy 
bizonyos építéseket hajt végre és 
rendbehozza a pályát. Ennek a kö
telezettségnek a NAC csak részben, 
vagy egyáltalán nem tett eleget, 
csért) a bérleti szerződés megszűnt 
és a tulajdonjog visszaszállt a 1 
rosra.

—  A város az erzsébetligeti 
sporttér használhatóvá tétele  érde
kében három éven keresztül 50— 50 
ezer pengőt állít be költségvetésébe . 
A  mérnöki hivatal már elkészítette  
a terveket és a folyó  évi hitelkeret 
terhére elsősorban a lelátót hozzák 
rendbe és oldja korszerű öltözőket 
építenek.

—  A  gyepesítésre az eddigi ter
vek  szerint csak tavasszal kerülhet 
sor, m ert ez maga 80 ezer pengős 
munka. A  pálya felső salakos ré
tegét  .10 centim éter m élységben la 
kell hordani, újra feltölteni és csak 
azután lehet szó a gyepesítésről.

—  Csütörtökön és pénteken  
Nagyváradon tartózkodott Misángyi 
Oltó, az OTT főtitkára és ö is 
m egtekintette a pályát. A  város 
nagyobb összegű seg ély t kér  a. 
OTT-lói, illetve az új Országos

BAZSÓ

mérlek szerint is.
HARISNYA. 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABÁT 

Vili, Bar«®a-«teo 86. 
felelőn: 143-400

Sport Központtól. Na ezt gyorsan  
m egkapjuk, akkor már az ősz fo  
lyamán sor kerülhet a gyepesítésre, 
is, —  fejezte be nyilatkozatát Dallá 
Gyula dr tanácsnok.

Kriiger Jenő, a NAC főtitkára 
következőket mondotta:

—  örülünk az MLSz intézkedésé
nek. Misángyi főtitkár úr látogatása 
után kom oly rem ényünk van arra, 
hogy m ég az ősz folyamán tén y lege
sen rendbehozzák a p á lyá t. . .

A z erz3étetligeti pályán egyelőre 
az a helyzet, hogy a gödrös, padló 
nélküli öltözők most száradnak 
legutóbbi kiadós zivatar után, 
amikor térdig állt benne a víz. Ha 
pedig száraz az idő, olyan nagy a 
por, hogy a lelátóról alig lehet látni 
valamit a  mérkőzésekből.

A  93 ezer lakosú Nagyváradnak 
két sporttelepe van, ezidöszerint 
azonban mindkettő használhatatlan 
Ezzel szemben van a városnak egy 
NB I, egy N13 IX csapata. öt-hat 
kerületi és ifjúsági labdarúgó egye
sülete és négy atlétikával foglalkozó 
egyesülete. Ezért örülnek N agy
váradon az M LSz szigorú intézkedé
sének.

Baílay Sándor

Searabéllo, a srcíioval csatár Bolognába
költözik. A nagv ; KÓipvcjá Puríeolf i mel
lett fcai'összckiítőt fo-ír játszani- képszerű- 
sáíiét m-.m3S.aU nagy képességeinek kf> 
szűnhet!, hanem annak is, hogy zz otaez 
földön ige* népszerű Si-ivi Lilla fvhi:- 
színésznőnek, a — férje.

Beérkezési határidő: aug. IS, 18 óra | 

Kolozsvár—Szeged 
Sál BTC— Elektromos 
l)iMÁ VÁG—Ferencváros

Iljvid, AC— Szab. VAK 
ítyözíes—Nagy várad

WMFC-SzVSE
MAVAR—Pécsi I)VAC győz

tes—Újpest.

Gamma—Kispest

(Budapest augusztusához ma 
már hozzátartozik a. Szent István 
Ku-pa, az esti m érkőzések soro
zata. Ez a pompás sportesem ény  
m egint láabahozta a kiéhezett 
labdarúgó ínyenceket. A múlt év

ben m ég  sokan borúlátók voltak, 
hogy vájjon  „beveszi-e" a közön
ség  ezt az újszerű sportot. A z  
eredm ény túltett a derűlátókon  
is. A z a tízezer néző pedig, am e
lyik a nem éppen kényelm es köz
lekedés ellenére is tanúja volt az 
idei rajtnak, arra int, hogy talán 
már az idén szűk lesz az E lek
trom os-pálya, minden kibővített- 
sége ellenére is.)
M ég játszanak az ercsi-i fiatalok, 

amikor óriási tömegben özönlenek 
a pontosak, akik. éppen a nagy 
m érkőzés kezdetére  akarnak kiér
kezni. Hullámzik a töm eg s az 
ifiknek szóló félvilágításban egyre 
jobban m egközelíti a nézősereg a 
tízezret. A z idő eszményi, kelleme
sen hűvös, egy kis szellő lengedez, 
alig van egy-két foszlány bárány
felhő s így m ég a holdat, a „k ieg é 
szítő világító berendezést"  is látni 
i pihpt

(M ANDI EDE...)
A z öltözőkben kissé késő® kezdik 

a készülődést. Am ikor a W M FC 
öltözőjében R ökk  vetkőzni kezd, 
valaki m egjegyzi:

—  Ú gy látszik, az Edus lesz a 
mi MAndink...

Jávor edző így beszél:
—  M ost legalább visszavághalimk 

a K ispestnek a tavalyi vereségért!
B enes  intéző csendesen m eg

jegyzi:
—  Jó, jó , csak el ne kiabáljuk...

(TITK OK  H AZA...)
A  kispestiek titkolják az össze

állításukat. Csak titokban súgják 
m eg mindenkinek... Kajdácsi nem 
játszik, úgy látszik, mégis K őbá
nyán akarja rúgni a labdát. A z ön
bizalom  nagy. Jókedvüek. Nincs
vesztenivalójuk.

(KÉSŐI B A JT)
K issé soká tart a készülődés s 

így hosszabbítanék odakint. Molnár 
N áci két csapata „túlórázik". Mind
egy, az eredmény nem változik, a 
pirosak 3:2-re győznek. Végül Tóth, 
Potya pályaigazgató gurul ki a pá
lyára s int, hogy most már abba 
lehet hagyni. 9 előtt 7 perccel va 
gyünk.

V ághy  Kálmán, a JT ügyvezetője 
bem egy az öltözőkbe s kihirdeti 
hogy az új szabályok  vannak már 
érvényben. Tehát labda nélkül aka 
dályozni valakit szabályos lökéssel 
sem lehet. Ezért a szabálysértésért 
16-oson kívül és belül egyaránt 
közvetett szabadrúgás jár. A  kapus 
pedig labdahordozást követ el 
akkor, ha csak a levegőbe  dobja 
fel a labdát s nem ütögeti a fö ld 
höz.

N agy  taps fogadja a kigyúló tel
jes fényt, majd a kivonuló csapató 
kát. (K özben  m ég özönlenek a nézők, 
mert a csepeli hajókaravánok kiss: 
késnek.) íg y  áll fel a két csapat: 

W M F C : Szekeres — Kallói, Sza- 
lay —  Bakos, Gere, Dudás — 
Rökk, M arosvári, Szabadkai, Jager; 
Tihanyi.

K isp es t: Odor —  Monostori, Gaz
dag —  Ulicska, Szabó II, Hidasi 
T itkos, Kovács, Mészáros, Beké, 
Nagy.

A  W M FC kezd.

(NEHÉZ ELLEN FÉL A  K ISPE ST)
A  közhangulat valahogyan az, 

hogy a „szed ett-ved ett“  Kispest nem 
lesz nehéz ellenfele a WMFC-nek. 
Támad is a „W M “ s előbb R ökk  lö 
mellé, m ajd Szabadkai fe je l mellé. 
Tihanyi hosszú lövése is a kapu 
mellé kerül. A  nagy izgalmat azon
ban Szabó II  irtózatos húszméteres 
szabadrúgása jelenti, amely Szeke
res kezét érintve, a felső lécről pat
tan ki. Jiig&r elöl Odor önfelálüo- 
zóan ment. A  Kispest támad. M é
száros elöl csak szögletre tudnak 
menteni. A  kispesti kapu előtt 
Szabó II és Monostori „egyenlíti" a 
szögletarányt.
(A  K ISPE ST M AR VEZETH ETN E)

Szabó II remek szereléseit tapsol
jál:. Nagyszerű érzékkel tud közbe- 
nyulni ez a  vastaglábú, de fürge 
játékos. A  11. pereken Dudás remek 
lövését Odor mellre fogja.. Taps 
A  14. percben vezethetne a  Kispest: 
Bckc remek labdát ad előre, Kovács 
azonban tiszta helyzetben a kapu 
előtt lyukat n ig. Nagyon nagy gólt 
akart lőni a fiú. (A k i különben s 
W M -ben dolgozik ... .)  Szalayt figyel
meztetik Titkos danesclása miatt. 

Marosvári mellé gurit.

(VEZET A  W M FC)
A  16- percben esik a Szent. István 

Kupa első gólja. Tihanyi lágernek  
passzol, az kiugratja Szabadkait 
Szabadkai hosszan teszi maga élé a 
labdát,

Gazdag elcsípi, rúg, de fölszaba
dító rúgásába Szabadkai oko
san beteszi a lábát s a  labda a 
középesatár lábáról m integy tíz 
méterről a kapu bal fe lső  sar

kába pattan.
l :g -ra  vezet a W MFC. (V á jjon  idén 
is ba jt hoz a csapatokra az első 
g ó l?  . . . )

Szekeres önfeláldozóan m ent Beke 
elöl. Legközelebb Bekét m ár csak 
szögletre tudják menteni. R ök k  fa l 
lal akarja szöktetni M arosvárit, de 
rúgás helyett elesik a  harm atos fű 
ben. Derültség.

(EGYENLÍTÉS)
A  22. percben szépen adogat a  k is

pesti csatársor, tisztára játszók 
Mészárost, a középcsatárt KáUói gól
helyzetben kaszálja el hátulról. Nem 
volt rosszindulatú gáncs, de term é 
szetesen  H -es t ad Újvári. M észáros 
áll neki a  labdának és

a bal alsó sarokba helyez. 1:1.
(CSAPK OD AS)

Kissé idegessé válik a já ték , sokat 
vagdalkoznak. Nem is történik  sem
m i különös sokáig. A  W M FC támad, 
de sok a húzás, túlírnom a támadás 
szerkezete. - Marosvári 30 méteres 
szabadrúgása a sorfalba akad. 
A  Kispest lelkesen védekezik. Nagy 
remekül „eteti”  m eg Kállóit, a hát- 
véd kissé túlkeményen szerel, meg 
fu j ól jók  érte. M onostori remek 
keresztezését tapsolják.

(VEZET A K ISP E ST )
A  34. percben Szabadkai szabad 

rúgása a sorfalról Rökk ele pattan, 
az beadja, Marosvári élesen  bőm 
házzá a felső lécre, onnan felpattan, 
majd a kispesti védők kifejelik . A  35. 
percben Beke labdájával N a g y  reme
kül m egy el, beadása azonban túl- 
száll a  kapun, éppen a kissé be

húzódó Titkos elé. „Pali bácsi’ ’ nem  
teketóriázik, hanem megszúrja.

Az éles lövésbe Dudás szeren
csétlenül teszi be a lábát s a lab
da védhetetlenül pattan a  bal 

alsó sarokba.
o:l-re. vezet a Kispest. (Szekeres  
védte volna Titkos lövését, arra 
helyezkedett. A  m egváltozott irányú 
labdával szem ben már tehetetlen  
volt.) A  37. percben egyenlíthetne 
Csepel, de Jager bombalövését Odor 
pompásan védi. N agy remekül fut 
el, de —  les. Tihanyi éles szögből 
leadott lövését Odor védi. M ezőny
játékkal végződik a  félidő. Ebben a 
félidő-ben 3:2 a  szögletek aránya a  
Kispest javára.

(SZÜN ET)
Tárgysorsjáték. E gy  sovány férfi 

gyerm ekkádat nyer, diadalmasan 
cipeli körül. Valaki m egjegyzi:

—  Adja oda a Kispest fiataljainak!
A  W M FC játékosai meglehetősen

szomorúak. Jávor vigasztalja őket:
—  Jobbak v a g y to k ,' lei kell jönni 

a nagyobb tudásnak. D e jobban 
húzzátok szét a m ezőnyt!

A  Kispest szerencséjéről beszél
nek. Odor is örökölte . Boldizsár 
tavalyi szerencséjét. . .  .— mondják.

Káliéi v itatja a n -e s  jogosságát, 
Dudás pedig mentegetőzik, hogy 
lendületben volt s nem tudott kitérni 
Titkos lövése elöl.

A  Kispest öltözőjében Saguly 
elégedett:

—  N agy nevek nélkül is lehel 
játszani. Szeretném , ha győznénk, 
de ha nem sikerül, az sem  olyan nagy 
baj.

(KEZDŐDIK A  MÁSODIK FÉLIDŐ)
M ár az első percben B eke majd

nem gólt lő, Szekeres nagynehezen 
ment csak előle. Dudás félkezes 
partdobását lefújják. Odor Tihanyi 
elöl csíp el egy veszélyes labdát. 
Dudás 20 m éteres ravaszul helye
zett szabadrúgását Odor rem ek ér
zékkel elvetéssel védi. A  10. perc
ben

Tihanyi és Jager helyet cserél.
Szabó különféle pompás alakításait 
(szabadrúgás, szerelés, keresztezés) 
tapsolják. M egérdem li! Szabadkai 
elől Odor ment, de Szabadkai bent
hagyja a lábát, nem ugorja át

Szolnok—Lainpart ---- :  
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esőién kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt c1.
DiMAVAG—Ferencv. I. l'élidö 
WMFC-SzVSE I. félidő 
Gamma-Kispest j . félidő 
Szolnok—Lampart' I. félidő

N óv: ...... , .............................

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

U tea:
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for- 
galr.mban levő hasznú lattea 10 filléres 
bélyeget keli mellékeim. Aki hetoil- 
klnl ötnél több szelvényt küld. kö
teles Ide keresltet (csillagot) tenni.

B S zK R T pálva S p o rt -u tca

Augusztus 9 — 10, szombat-vasárnap 
délután f é l  S órakor

MAGYARORSZÁG
O LA SZO RSZÁ G

v á l o g a t ó i t  a t lé t ik a i  v ia d a l
I.

a
vetődő kapust. Ez természet dolga... 
Szabadrúgás. Pattog a labda a 
W M FC kapuja előtt, végre Beke  
fölélő. Aztán: Tihanyi mellé, M aros
vári fö lé! Sok a pepecs Csepelen 
M arosvári sokat cselez, majd mellé
lő. A  25, percben Kallói bomba-sza
badrúgását Odor szögletre tolja.

(N A G Y  CSEPELI NYOM ÁS)
Tihanyi tisztán kiugorva már 

csak Odorral fut szemben, de gyá
moltalanul gurít s Odor elcsípi 
labdát. A  K ispest,m ost csak szór
ványosan szabadul fel. Kallói Nagy  
elől az utolsó pillanatban ment.

(CSEPELI EGYENLÍTÉS)
A  27. percben Titkos és Kovács 

helyet cserél. A  Kispest ritka ellen
támadásai meglehetősen veszélye
sek. A  29. percben szöglet után 
Marosvári éles sarkos fejesét Odor 
ritka bravúrral védi. Titkos nagy 
lövése a jobb felső sarok fölött 
száll el. Dudás lövését Odor rem e
kül védi, pedig csak az utolsó pilla
natban látta meg a sok ember k ö
zött, Balszerencséje, hogy nem tud 
tu m egfogni a labdát, hanem csak 
kiütötte jobb felé. Ebből lett a baj, 
A labda Rölokhöz került, aki

visszaküldte a kapu elé a Sza
badkai jobbal mintegy négy mé
terről a  felső léc alá bombáz.

2:2.
(H ARC A  GYŐZELEMÉRT) 

Mintha a Kispest lankadni kez
dene. M onostori szögletre ment, 
aztán Gazdag választja ugyanezt a 
megoldást. Bakos ívelt labdáját 
Szabadkai estében hátrahúzza a 
kapura. Odor csak nehezen véd. 
(E jnye, milyen finom já tékos ez a 
Szabadkai!) R ökk  jó  helyzetben fö 
lélő. A  40. percben Dudás labdájá

val Szabadkai ugrik ki, de elszedik 
tőle a labdát. Kallói 22 méteres 
szabadrúgása mellémegy. A. 44. 
percben remek, kispesti támadás 
fut, Titkos kiugratja N agyot, az 
remekül fut, bead, Mészáros futtá
ban fejel kapura, Szekeres vetődve 
fog. A z utolsó percben B eke  fe je 
sét Szekeres  védi, a másik oldalon 
pedig R ökk  fölélő. V ége, jön a 
hosszabbítás! (A. szögletarány 
most már 8:4 a W M FC javára.)

(ÖRÜL A  NÉP A  H OSSZABBÍ
TÁ SN A K )

A  hangosanbeszélön kihirdetik, 
hogy kétszer 10 perces meghosszab
bítás lesz. A  közönség tapsol. Rá
adást kapott. Ez többet ér, mint 
egy hajszárító. Félperc szünet sincs, 
csak éppen helyet cserélnek a csa
patok s a W M FC m ár kezdi is a 
játékot. M indjárt az első percben 
R ökk  összecsap Gazdaggal, a játék 
vezető a W M FC ellen ítél szabad
rúgást, R ök k  mond Valamit a part
jelzőnek (K iss M. E rn ő), aki erre 
odahívja a játékvezetőt. A  játék
vezető

kiállítja Rökköt.
E gy csepeli m egjegyzi:

—  A z Edus kiállíttatta magát, 
nem bírja a hosszabbítást.

—  M ost már nyerünk... —  mond
ja  a másik.

A  W M FC tánmd többet tiz em 
berrel is, Marosvári, Jager, majd 
Tihanyi hozza veszélybe a kispesti 
kaput. A  6. percben M arosvári fo r 
dulásból leadott lövését Odor re- 
flekszerüen védi. (E gy  m eg jegyzés: 
„M i az, a  K ispest a sorsolásra tar
togatja az erejét t .. .j  M észáros lö
vését S zekeres  nehezen tolja szög
letre. V ég e  az első tiz percnek, (A  
szögletarány 9:5-re változott.)

(M ÉG TIZ PERC...)
Most m ár ötperces szünetet is 

tartanak a századik  perc után. A  
csepeliek kintm aradnak a pályán, 
néhány kispesti bem egy az öltöző
be. Itt fradisták látogatják m eg 
őket s biztatják. „Mindent bele!"  —  
m ondják a vezetők.

(E G Y  AM ATŐR DVGŐ...)
M ost a  Kispest kezd. A  2. perc

ben B akos labdáját M arosvári fo r 
dulásból fe je li. Odor véd. A 3. perc
ben eldől a m érkőzés sorsa. Támad 
a W M FC, Jager betolja a labdát 
Tihanyinak. Tihanyi lő, a  lövés a 
16-oson belül érinti Szabó II kezét, 
a kispesti védelem mintha. egy  
percre m egtorpanna, a labda Jüger 
elé pattan,

az amatőr balszélső leveszi a
labdát és bombasrösen vágja a 
léc alá, mintegy 12 méterről.

A  labda érin tette  Odor kezét is. 3:2 
a W M FC javára. Jüger nagyot buk
fencezik örömében.

A  K ispest nem adja föl. Szabó II 
szabadrúgása hajszállal megy csak 
fölé. Beke mellé lö. Szögletet is har
col ki a K ispest, de mindhiába. Sza
badkai tisztán ugrik ki, de Szabó II 
szereli. A z  utolso percben a kiszökő 
M észárost túl keményen szerelik, a  
Kispest 11-est követel. Aztán vége. 
A z első m érkőzésen  a W M FC ju tott 
tovább. V isszavágott a tavalyi ve
reségért.

Szögletarány: 9:6.

(C S E P E L I N YILATK O ZATOK )
Garas L a jos, a W M FC alelnöke: 

Soitkal többet támadtunk, m ég több 
góllal is győzhettünk volna, de a 
Kispest kapusa nagy bravúrral vé
dett. —  B en es Ernő in téző: Több

J
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1. Szolnoki AK
2. Szolnoki MÁV TIT.
3. Ceglédi MOVE II
4. Szolnoki MTIi
5. Ceglédi VSE II 
fi. Szolnoki CASE*
7. Nagykőrösi MOVE*
8. Nagykőrösi PTK
9. Pilisi ÖTÉ**

Barátságos mérkőzések
Vasa*—Törekvés II 4:4 (4:2). Béke-'!.

Vizelte: Cigány. A tartalékos Vasas imlr 
S:l-re és 4:2-re vezetett, d». a Törekvés-, 
neik mérfffás sikerült egyenlítenie. 0 ói -
liivÖ- Takács II (2). Sároveizky és Szál' 
kai. illőivé Dallos (S), Császár és Boriim 
(11 lesi. öl).

Hungária—P. Juta 5:t (2:1). Vágóhfd-U. 
Vezette: Faragó. Szülni után, megérta- 
melten győzőit a Hungária. GólJimi: 
Kosaras <3, egyet ll-i vhől), Bernek és 
Holtai, illetve Kisuteky. Kisulzky, a 
Szegedi csatára a P. Jutái n játszott.

ITTAK A  BUDAPESTI
Ií»K ViL00AT0"

_____ , Rimaszombaton játszik
Bujapesti kerületi amatőr vál

■ célból vasárnap délután -  
iteában a® atfc«.z.

„„ Jaést tartottak. MiiiU 
iátékos vett részt._ Az. edzi•Z . «- .íit trT. ( Cí

Jövő vasárnap
a r _ :  . '
cuajiat. E 
Forinyák-üt 
jelöltek ed:
minő ‘ '
Pál. 
zette.

amatőr válogatott 
á . — állmán a 
amatőr válogatott

. o  óraV ̂ '

lKRÍÍA*5’0 ,

"  bar*

m  Wi«n#tBr ‘ s j«w t^ í^ ú )K^tkaims mérkőzés is volt. „Piios
és .d e h P  *"*"■A mérkőzés ..............
ft?iTr” o-óliát T-tttiief, a ,—
Sm  lőni. aliét&a állítjft 'O86«® . V: -----— -’ amatÖrk&pitóAy.

ini7 mérkőzés is volt.jáW ott egymás fiilen. 
eretiiiíénye 1:1 vo.lt. A „piro- 

* , feliér eket Ju-
aiw. Zt.Zr.1 h
(íüdóaús Hugó báró

örSí&gds

Pénzügy-OTE *:2 0#>. . Ps^réti 
Vezette: K«®fer> dó rf*oimnk<jáe|t 
.róttak a csapatok Góllovo: Ondiul
(2), illetve Győri (S). ,

Gamma vegyes—SzáU isi ( í á .  t
Ifevieli-U. Vezette: Felier.. — Gam 
Horváth — Nadas, Tamás — Ma,: 
Szabó, kovács -  Váradi, Takács, 1 
Bár, Kemény. Tumor, A  Gamma « 
játék i tán biztosan győzőit. Gohi 
Kmnöuy (2). Takács (2). furuor (2) 
Molnár. Illetve Deák « ) .  Jo: M «d» 
mezőny legjobb Ifi), Kemény- és Na 
illetve yizkéleti. Deák és Streliezky,

I S O C M R O M  
I S O  P A N

film ek ;Vú derr -Qlm,

Hétfő, 1941 augusztus 4, $s*a
góllal kellett volna győznünk. 
Jávor edző: Nincs előre lefutott
mérkőzés. Nagyon m eg kellett dol
goznunk a győzelemért. —  R ökk: 
Am ikor a partjelző úr fordítva in
tett, azt mondtam neki: ne tessék 
ezt így  csinálni, mert megtesszük a 
lépéseket a JT-nél.

U A C - S z V A K  2 :1  ( 0 :0 )
(K ISPESTI N YILATK O ZATOK )
Saguly Gyula in téző: Mi vagyunk 

az erkölcsi győztes. M észárost két
szer is dancsoIté.k, de nem kaptunk 
11-est. —  Puskás edző: Szép mér
kőzés, elégedett vagyok a játékkal. 
—  Titkos csapatkapitány: Nyernünk 
kellett volna a. helyzetek alapján.

Kiss M. Ernő alátámasztja Rökk 
nyilatkozatát, így tehát kiderül, 
hogy a derék Edus megérdemelten 
került a pálya szélére.

A  SzVAK-bóI Bogárt és Koppányi sport
szerűtlenség m iatt kiállították  

G óllövő: W elk e r , W e lk e r , Pertics
A z  ftJIS S.-fie |uiíAsért vívott második m érkőzésükön  
a Szabadkai Vasutas kikapott a kapusa m egsérülése  
folytán több, m int egy félidőn át tíz em berrel küzdő  
Újvidéki AC -tól:
a z  U A C  ju to tt b e  a z  N B I .-b e

Az Elektromos 
Sít István Kupa- 
csapata

(KIHAL A T )
Érdekes, izgalm as mérkőzés volt, 

amelyet nehezen, de megérdemelten 
nyert m eg a W M FC. A  kispesti 
fiatalok kivágták a rezet s megint 
bebizonyították, hogy a kispest- 
wekerletelepi term őtalaj k ifogyha
tatlan. A  Kispest is megnyerhette 
volna a mérkőzést, voltak nagy ki
hagyott helyzetei. A  W M FC volt 
többet fölényben s az erőnléte is 
jobb volt. Ez különösen a meghosz 
szabbitásban derült ki. A  játék néha 
szép volt, de néha túlsók volt a 
csapkodás. A z idény előtt vagyunk 
még. A  Kispest egyszerűbben fut- 
ballozik s ezért volt gyakran ve 
szélyesebb.

Szekeres nagyszerű képességű ka
pus. A  három hátvéd közül Szalay 
állt a legbiztosabban a lábán, de 
általában Káliéi is jó l oldotta meg 
a feladatát a veszélyes ifjú  Nagy 
gyal szemben. Gere m ég nincs a 
legjobb formájában. A  W M FC két 
pompás fedezetének, Bakosnak és 
Dudásnak köszönheti m ezönyfölé- 
nyét. A  csatársorban nagy hiányos
ságok vannak. R ökk nincs form á
ban. M arosvári sokat dolgozott, el
lene nem lehet panasz, bár keveseb
bet is cselezhetne. Szabadkai a régi, 
—  erényeivel és hibáival együtt. 
Thanyi sehogy sem akarja bevál
tani a hozzáfűzött reményeket. Ja- 
ger tehetséges és szemfüles.

Odor a mérkőzés egyik  látványos 
sága volt. Remek érzékű, ruganyos, 
bátor kapus, aki a szerencsével 
sincs feszült viszonyban. Szabó II 
kiemelkedett a hátvédsorböl. Egyike 
legjobb középhátvédeinknek ez a 
pompás játékos. Gazdag bem utatko
zása is jól sikerült, M onostori sem 
volt sokkal gyengébb nála. Ulicska 
szürke, Hidasi is el-eltünedezett. A 
csatársorban a  fiatalok kellemes fel- 
tiinést keltettek. N agy  sokra h iva
tott, gyors, kapurahúzó szélső. Ha 
szorgalmas lesz, lg jobbjaink közé vi 
heti fel. Ugyanez vonatkozik Mészá
rosra, aki feltűnő sok labdát fejelt 
el Gere elöl. Pedig a középcsatár 
hátrányosabb helyzetben van, mint 
a kullancs. E lfogadhatóan játszott 
Beke is. Titkos Pali m ég mindig 
hasznos. Kovács idegenül m ozgott 
belül, de a szélen sem  mutatott
sokat. , , ,

Ú jvári biztos kezzel vezette a
mérkőzést.

A  mintegy 35.000 néző befogadá
sára képes szabadkai stadionba 
nagy melegben gyülekezik a közön
ség vasárnap délután a második 
SzVAK— UAC osztályozó mérkőzés
re, amely az NB I-be való jutásért 
megy. Újvidékről mintegy 150 néző 
jött át. Az újvidéki játékosok 
ugyanolyan kalandos utazás után 
érkeztek m eg Szabadkára, mint 
múlt vasárnap a szabadkaiak Ú jvi
dékre. Fél 9 órakor indult el az ú j
vidékiek társasgépkocsija Ú jvidék
ről és úgy tervezték, hogy 10 Óra- 
Kor már Szabadkán lesznek. Közbe-

szor kifut a kapuból, egy ízben a 
16-oson túl lábbal ment. Egyébként 
feltűnő nyugodtan vádi a veszélyes 
labdákat. A  33. percben Fertics 
kiugrik és i2 méterről nagyon kapu 
fölé lő. M ajd Balázs II lő kapu fölé.

A 3i. percben az ügyeletes rendőr
tiszt félbeszakítja a játékot, m ert 
nincs m entőszekrény és a SzVAK  
vezetői sem  jelentkeznek. K ét perc  
múlva elökediil a m entőszekrény és 
m egy tovább a játék. Eredménytelen 
szabadkai szöglet után jön  a hír az 
öltözőből;

Lukácsot

N agyon durva volt a játék, a 
SzVAC túlságosan kihasználta na
gyobb testi erejét.

Szuszetzky János, az UAC ügy-

A z Elektrom os vasárnap tartotta, 
utolsó edzését a Gamma elleni keddi 
mérkőzés előtt. A  csapatról és az 
összeállításról így  beszélt Sebes 
Gusztáv edző:

—  A  vasárnapi edzésen csalt erőn
léti gyaokrlatok szelepeitek. Sokan 
hiányoztak, amellett Toros sincs 
m ég teljesen rendben. A  Gamma el-'- 
len kedden este a következő csapat 
áll ki: Boldizsár —  Pákozdi, ónody 
.— Pázmándy, Marosi, Pálinkás — 
Béky, G. Tóth, Szendrödi, Rozsáli, 
Buzássy.

Lamport II—ETC—PcMTK vegyes 3:3 
(2:1). Vágóhíd-u. Vezette: Tnróczi. Gol- 
lövei: Baranyai (2) és Zimonyi, illetve 
McrkI (2) cs Jaupfir.

«  m f f l g M g r f g  w egyS S sxtitásaMHV E K  fo s  alom
IV., Deák faren í-n ka 1®. **•

Telefon s 187—437 és 881—599.

Kikapott a D ím V A G  
Ungvároit „

U A C — D i M Á V A G  n o  ( 1 : 0 )
Ungvár, 500 néző. Vezette: Tóth. 
Szombaton délután zajlott le ez a 

mérkőzés. íg y  állott fe l a kt
pat:

U AC: Tóth —  H ricző, Grohmann 
— Végh, Rákóczi, H im ley —  Meiss- 

ner, Szatmári, Krizs, Zádor, Gant- 
ner.

DiM AVAG: Gáspár —  Bohüs,
Felföldi —  Kertész, Túrán, Barta 
Füzér, Liptai, Fazekas, Barna, Tur-

A z UAC végig fölényben volt és
egy kis szerencsével m ég  nagyobb 
arányban is győzhetett volna A  gól 
már a 4. percben megszületett: 
Meissner lövését Gáspár kiejtette es 
Krizs a hálóba kotorta  a  labdat, 
1:0. A  második félidőben feljött a 
diósgyőri együttes, T óth  azonban a 
legnehezebb labdákat is fogta. A  
DiMAVAG játéka n agy  csalódást
keltett. Csak Bohus, B arta eö Füzér 
játszott jól. AZ U A C -ból 
kóczi, Gantner es Zador 
meg minden dicséretet.

t i  sportláp jelent meg ZáíGábbö# 
„Sport” címen. Sr.crfcMS&áJ®.. - * rp J
Boldiswir. Aa első szánj ci-tnUPJ t̂a . k 
lics Antóniák, a iorvat neí 
képe látható, A a új lap Wradú?a^oi
tudjuk mos, lipgy ai horvat sport W  
túlos Vfetetfijéve Zcbic* Mlkm>t n ^  
tóit ki. A labdarúgás rovatában 0 , &s n- 
a hírt, hogy a G rád faji aki caapo-ta »•« 
ra gydrott a német katonai 
lógalottia ellen. A Chadjaiiski i « s » “  
lís»a a kővúitkeZö volt: Gi tarul a -- Búo 
TOVÍCS. Duhao — Lcehtíor, F 0''" !? 'Vica — Cimmenuancsics, Woltl, hesta'K 
Aniöl'kovics, Keis,

jött azonban egy géphiba és így 
csak 12 óra után futott be a gép
kocsi Szabadkára.

A z újvidékiek újságolják, nogy 
W elker, a volt jugoszláv válogatott 
csatár is velük jött és játszik is, 
nem játszik azonban most sem 
Hí clt ioLfi omc s »

A  két csapat a közeli szegény' 
házban öltözik mezbe, mert a pálya 
öltözői nem megfelelőek. A z UAC 
öltözője hangos, nagyon bizakodó 
hangulatban beszélnek a Játékosok.

A  SzVAK  öltözőjében a sérült 
K ecskés  is készülődik. M ég egy ér
dekesség: a 35 éves K enyeres, a
balhátvéd lesz a balszélső.

A  105x70 méteres füves pálya ta
laja elég jó, a lelátó egészen világ
városi. A  mérkőzés félórás késéssel,
5 órakor kezdődik, mert az előmecs- 
cset később kezdték.

A  szabadkai labdarugóesemény
nek még az időjárás is kedvez. Az 
ég felhős, de eső nem veszelyeztet. 
Teljes szélcsendben vonulnak ki a 
játékosok. A kezdésre m integy 3000 
néző gyűlt össze. Am ikor a csapa
tok megjelennek, egetverő bíztatás
ba kezd a két pártra szakadt kő- 
zönsé0".

SzVAK : Simon —  Pertics, Zsáki
—  Jakab II, Bogár, Hegedűs — 
Balázs I, K ecskés, Koppány, Balázs 
II, Kenyeres.

U AC: Lukács —  Csillag, Vinoi
—  Fehér, G ergely, Rumos —  Mol
nár, Tímár, WelJter, Jolzus^ Schnei- 
áer

A Z ELSŐ FÉLIDŐ
Amint a játékvezető a sípjába 

fú j, Zsáki és Pertics helyet cserél. 
Kecskés már az első percben kitör, 
a tizenhatosról már lőhetne, de még 
egyszer szökteti magát. Egy kicsit 
hosszúra sikerül s Így Lukács fel 
tudja szedni a labdát. A  2. percben 
Palásti a  partjelzőket felcseréli.

A  szabadkaiak játszanak terv
szerűbben. Fölényben is vannak, ezt 
két szögletük is jelzi. A  7. percben 
újabb szöglet után Balázs I  alig fe 
jel mellé. A z UAC csak a 9. perc
ben szabadul ki. Vinai szabadrúgása 
Tímár elé száll, de az jó  helyzetben 
elcsúszik. A z U AC is feljön. A  11. 
percben rúgott szöglete veszélyes. 
Hagy az iram. A pályán is es a le
látóm is. A  15. percben Jakus ve
szélyes lövése a kapusról szögletre

^ A  lö . percben ,Balázs U  viszi a 
labdát.

Lukács kifut és Balázs I I .lö v é 
sébe beleveti magát. Közben 
Koppány is ott terem es össze
ütközik a fekvő kapussal. Lukács 

fekve marad.
Mesterséges légzéssel  ̂ igyekeznek 
talpra állítani, de nem sikerül Luká 
csőt kiviszik és orvost hívnák. 
Három percig áll a  játék. A z  új 
vidéki kapuba Schheíder áll be. A z 
újvidéki szurkolók hangosán köve
telik Koppány kiállítását.

Közben hír Jön Lukács balesetéről: 
&z újvidéki kapus fe jé t  Koppány 
térdébe ü töttél A z  orvosok remélik, 
hogy 10 perc múlva magához tér.

A  26- percben töm egjeiénél az ú j
vidéki kapu előtt, de a  szerencse az 
újvidékiek mellé áll. A  SzVAK-b&n 
Kenyeres és Pertics cserél. Schneider, 
az újvidékiek szükségkapusa sok

kórházba kell szán
tani.

A  következő szabadkai szögletet 
Koppány fejeli kapu mellé. A  44. 
percben már a hatodik szögletét 
rúgja a SZVAK. Közben hordágyon 
Viszik el az észméletltn Lukácsot. 
A  félbeszakítások miatt a szabályos 
idő eltelte után is folyik  a  játék, 
A  47. percben Pertics lövését 
Schneider védi. M ajd a hetedik szög
letét éri el a SzVAK. A z 5i. perc
ben ér véget a félidő.

Csak a  játékvezetők mennek az 
öltözőivé, a csapatok a salakon élvezik 
a frissítőket. Ideges a  hangulat!

(A z  I. félidőről röviden annyit 
lehet megállapítani, hogy dz UAO 
bravúrosan védekezett. Különösen 
akkor, am ikor io -re  olvadt le a 
csapat létszáma, Csillag, az újvidéki 
jobbhátvéd a m ezőny legjobb embere. 
Nagyszerűen játszik a fedesetsor V. 
Mind a két csapat rendkívül ideges, 
a sok  nagy gólh ilyzet kihagyását 
ennek terhére kell ímuriit.)

valódi

DIANA sótbortzetz,
mindjárt nem volnék olyan fáradt és kimerült!

A  ÍI. FÉLIDŐT
is tíz emberrel kezdi az UAC. A z 
5. percben az UAC jobbszárnya tá
mad. Jakus W elkert szökteti, aki a 
halszélről ( ! )  befelé húzódva, nehéz 
szögből.

m integy 7 méterről a hálóba lő.
l :0 -ra  vezet az UAC. A  lövés a 

kapus kezét is érintette.
K ét perc múlva újabb gólt lő az 

UAC. W elker vezeti a labdát, k i
sodródik a baloldalra s

m integy 15 méterről nagy gólt 
ragaszt a hálóba. 2:0.

A  mérkőzés egyre keményebb 
lesz. A  14. percben a játékvezető 
szabadrúgást ítél a SzVAK ellen. 
K oppány m egjegyzéssel kíséri az 
Ítéletet, amiért a  kiállítás sorsára 
jut. Koppány integetve vonul le 
pályáról.

Sok  a szabadrúgás.
A  34. percben Pertics, aki most 

középcsatár, egy elörevágott labdát 
a kapunak háttal állva fe jje l a 
kapura ivei. A  kapus már közben  
kifu tott és így

a labda fölötte a hálóba hull.
2:1.

A  gól után is e z  UAC támad, 
K ecskés lesz a SzVAK-ban a  jobb- 
izélsö.

A  38. percben Bogárt a játékvezető 
tettlegessé# miatt kiállítja.

M ezőnyjáték közben ér véget »  
mérkőzés.

NYILATKOZATOK 
Gidófalvy Pál ár, az MLSs el

n ö k e : A  SzVAK ezzel a magatar
tásával m ég azt sem érdemelte ki, 
h ogy  az osztályozóba beosztottuk. 
A z  UAC-nak m ég erősen javítania 
kell csapatán, ha m eg akarja állni 
a helyét az NB I-ben.

Wagner Károly, az UAC elnökei

Sp orlfelvéf elekhez

vezető je : Megérdemeltük.
Bakai Lajos, a S zV A K  elnöke: 

Árnyéka volt a csapat önmagának.
Bencze Ferenc, a S zV A K  ügy

v ezető je : Csatársorunkon múlott.
K enyeres, a SzVAK játékosa és 

in téző je: Nem bírtuk idegekkel.
BIR ALAT

Lukács sérüléséig szép játék 
folyt, azután ideges csapkodás kez
dődött, m ajd az SzV A K  jóvoltából 
fokozatosan eldurvult a játék. Az 
SzVAK két játékosa megérdemel
ten jutott a kiállítás sorsára.

Újvidéken az U A C jobban já t
szott.

A  játék színvonala alacsony volt, 
az UAC megérdemelte a győzelmet.

Egyénileg Gergely  volt a győztes 
csapat legjobb embere. Nagyszerű 
kullancs. Mellette Csillag tüntette 
ki magát, de jó  volt F eh ér  és Ru
mos is. A  csatársornak nagy erőt 
kölcsönöz W elker, Schneider fe l
tűnően jól védett.

A z SzVAK-ban csak Jakab 11 és 
helyenkint K ecskés  nyú jtott elfo
gadható játékot. Vannak tehetsé
gek a csapatban, de edző nélkül 
nem lehet ma már boldogulni! F e
gyelem dolgában is rosszul áll a 
szabadkai együttes.

Palásti jó l vezette a mérkőzést.
,̂ <i mi inra- .......................

VIDÉKI BAJNOKSÁG ALLASA 
Duna—TlszakBíi kerület 

I. osztály
1. Váci SE
2. Váci Reménység 

Rákoscsabái TK
4. Töke cl’ . CSC IX
5. Ceglédi VSC 
fi. Cdwkotai TK
7. Moiu>ri MSE
8. Tszentmiklósi FC
9. Érdi P LE

10. Atagi SC
11. Veefvési SC
12. Ercsi ESE 
IS. Gödöllői 1K

2G 20 3 4 81:43 42
25 17 2 6 77:42 SS 
98 15 *2 9 55:45 32 
■2K \i 3 9 6«:4í) 31
26 Í2' 5 9 68:55 29 
26 11 5 10 65:56 27 
26 12 2 12 59:66 26 
2) 10 5 9 39:49 25 
26 10 4 12 52:61 24
25 9 4 1 2 56:64 22 

.26 8 5 13 63:58 21 
'26 8 4 14 47:55 20
26 5 3 18 39:87 U

H l .  o s z t á l y
KAC—Orosházi TK 2:2 (1:1) 

Kecskemét. Vezette: Gál.
A tObh tartalékkal felálló KAC nem 

tudta nagy fölényét yólr- váltani. Gm- 
lüvó: Karazsia (2), iít. fiutnpb Szalay.

IC. Törekvés—Ungvári AC 2:1 (*:D 
Kassa. Vezette; Hajrá.

A Törekvés a második félidőben fordí
totta meg a mérkőzés sorsat. Goltavo: 
Polilék (11-esbol), Hcamitzky. íll. Kriz

14. Eezlcrgomi MOVE 26 5 2 19 49:85 12 
I. B) osztály

I



Hétfő, 1941 augusztus 4.

Az NB l-be jutásért küzdő
két „m ásodik helyezett11 első össze
csapása Pécsett döntetlent hozott
M tír/s  s z ű k n e k  b i z o n y u l t  a DV A C s p o r t t e l e p e

Pécsi DVAC-MÁVAG 3:3 (1:0)
Pécs, 4200 néző. Vezette: Szőke II.

Zsengeífér 
pompásan ját
szott közép
csatárt
Ujpest-Ganz 8:2 (2:2)

Mf gyeri-út. 1500 néző. V ezette : Hónai
Ú jpest: Sziklai -  Kecskés, Balon-h 

II —  Nagymarosi, Mészáros, Balogh I 
- -  'Áriám Zsengellér (V idor), Szusza 
(Zsengellér), Zörgő, Kalocsai dr.

Ganz: Dénes —  várhidi, Varasdi
»— Simcn, Turay, Budai (Keszler-) — 
Hollósi, Berzi' Berányi, Bartos, 
Jobbágy.

Tapogatózó játékkal indul a mér
kőzés. A  12. percben öngóllal jut 
vezetéshez az Újpest. Szusza labdá
jába Várhidi beteszi a lábát és 
onnan gólba pattan. i:0- A  20- perc
ben Bartos jó  labdát kap Hollósitól, 
Sziklai kifut és Bartos mellette 
kiegyenlít. 1:1. Mezőny játék után a 
25- percben Berzi vezetést szerez a 
Ganznak. 1:2.

Újpest a 38. percben egyenlít 
Szusza góljával. 2:2. Ezután Szusza 
kiáll, Vidor jön be helyette és Zsen- 
gellér lesz a középcsatár. Szünet 
után a Ganznál Budai helyett Kesz
ler játszik. A  3. percben Zörgő 
előbb Dénesbe lő, majd a kapuba 
talál- 3:2. A 14. percben Vidor szép 
labdát kap, Dénest is kicselezi és a 
sarokba gurítja a labdát. 4:2. A  24. 
percben Adám remekül fut le, bead 
és Zsengellér gyönyörű gólt ragaszt 
a felső sarokba. 5:2.

A  38. percben Zsengellér újabb 
gólt lő. 6:2. E gy perccel később 
Zörgő— Kalocsai helycsere után 
Zörgő átadását ismét Zsengellér 
lövi be. 7:2. A  43. percben Zörgö 
lövi az utolsó újpesti dugót.

Az Újpestben Sziklai kevés dol
gát is megbízhatóan látta el. A 
közvetlen védelemben Balogh II 
volt a jobbik, bár K ecskés  is kezd 
jobban játszani. A  fedezetsorban 
Balogh I máris nagy formában van,

3  csoportból 
fog állni 
az alföldi k e 
rület I* osz
tálya
Vasárnap délelőtt és délután folyt, le 

"'Szabadkán az M LS;; értekezlete a délvi
déki egyletek kerületi bajnoki beosz tú
ráról. Az értekezletet Gidófalvy Pál dr, 
az MLSí elnöke vezette, az Alföldi ke
rület részéről meg jelenet, vitéz Kiss Pál 
elnök. Marton ősi József ügyvezető és 
Vecsernyés Lajos főtitkár. Kész vetlek az 
értekezleten a délvidéki, kiskunsági és 
bajai egyletek képviselői. Hosszú tanács
kozás után a következőképpen osztották 
be az Alföldi kerület bajnokságát az 
15)41—42. bajnoki évre.

I. osztály
Szegedi csoport: 12 szegedi ős szeged; 

vidéki, egyesület, továbbá a délvidéki 
egyesületek közül a Szabadkai TC és a v.jt g sk a T r

Szabadkai csoport: Szabadkai AK, Sza
badkai MTE. Szabadkai AFC, Bajnioki 
AK, Csntavéri Alv. Zombori, TK, Zom
bori MÁV. Bajai TJSE. Bácsalmási 
MOVE. Kiskunhalasi AC, Kiskunhalasi 
MOVE, Kalocsai SC, Jánoshalmi SE, Solt- 
v ad kerti Turul. Í14 egyesület.)

Újvidéki csoport: Újvidéki Törekvés.
Újvidéki FC. Újvidéki AC JY. Kishegyes! 
Bocskai. Temenni TC. Petröo/.i SK, Zen- 
fai Bocskai, Adni SK. Ujverbászi CSE
II. Zentai AK II. (Ift egyesülőt.)A szabadkai és az újvidéki eső pori hói 
egy csapat (a csoport-győztesek döntoj-obdl 
kikerülő győztes) kerül fel év végén az 
NB III. osztúiyába. A szegedi győztes 
is felkerül fenn észelcsen. Az év 'égén 
a szabadkai csoportból 4. az újvidéki cso
portból 2 esik ki a kerületi bajnokság
IJ. osztályába.

Az Alföldi kerület
II. osztályában

5 csoportot állítanak fel: Szeged, Kis
kun sár, Zombor, Újvidék, Szabadka.

A Magyarkonizs-ai SE és a Martonosi 
Attila a szegedi II. osztályban nyer majd 
beosztást.Az Alföldi kerület Szabadkán és Újvi
déken önálló alosztályt állít fel. A sza
badkai aíosztálv hatáskörébe tartozik a 
szabadkai T. ószlávú csoport továbbá :i 
szabadkai, kiskunsági és zornbori II. osz
tályú csoportok. az újvidéki alosztály 
hatáskörébe pedig az I. osztály és }l II. 
osztály újvidéki csoportja tartozik.

Harangozó panaszai
Harangozó, a WMFC ntadójegyzékon 

levő csatára a MA VÁG pályáján célzott.
— Mi újság? — kérdezi ük. — Volt klub

társával, Tihanyi I-el fog tartani?
— Erről még egyáltalán nincs szó —

f?lelt Harangozó. Csupán azért jöttem 
ki a MÁVAG-ra, mert a WMFC vezető
ségétől levelet kaptam, amelyben azt Ír; 
fák. hogy fel mén lenek az edzések további 
látogatásától. A járandóságaimat is ki
fizették augusztus 15-lg. Ebből arra kö
vetkeztetek. hogy szabaddá fognak tenni. 
Azt azonban nagyon Jurcsának találom 
és bizony fáj i«. hogy szinte kérnek, 
hoffy ne menjek már többé az edzésre, 
így azután mit tehettem? Kijöttem a 
hozzánk legközelebb lévő MÁVAG-pályá- 
ra, hogy egy kicsit mozogjak. Nem tudok 
én olyan soká is: labda nélkül lenni----

— Mi van a lábával?
— Már semmi fájdalmat nem érzek, 

minden gyakorlatot jól bírok vele végez
ni. Kreisz főorvos úr ugyan pár héttel 
ezelőtt, amikor megvizsgált, azt, mondta, 
hogy minden bizonnyal porcleválásom 
vaui d" én úgy érzem, hogy talán még 
sincs. A legkisebb >zúrást sem érzem és 
sóba be nem dagad a lábam. Biztosra 
vészéin, hogy az ősszel újra pályán le
szek! Sem fogom még 28 eves fej lel abba 
hagyni a labdarúgást. Hogy melyik csa
patban kötök ki, azt persze meg nem tu
dom. Ezen még ráérek gondolkozni, hi- 
s«*n hivatalosan csak augusztus 15-én üííl 
ct. hogy mi lesz veiem.

Gyönyörű futballidőben gyüleke
zik a közönség a pécsi osztályozó 
mérkőzésre. Már 3 órakor meginul 
a népáradat a pécsújhelyi pálya 
felé. Hat társasgépkocsi szünet nél
kül szállítja kifelé a közönséget. 
Még nincs itt a kezdés ideje és bi
zony a, pálya nézőtere már zsúfolt, 
sőt túlzsúfolt. A  rendezés körül ba
jok  vannak. A  DVAC vezetősége 
nem bővítette ki a nézőteret, amint 
azt kilátásba helyezték és így kény
telen megengedni azt is, hogy a 
nézők egy része közvetlenül a kapu 
m ögött helyezkedjék el.

ö t  óra után 10 perccel lép a pá
lyára a két csapat, Szőke II játék
vezető vezetésével.

íg y  áll fel a két együttes:
D VAC: Grozdics -— Bencze, Loós

—  Onódy I. Krivitz, Keller —  Rad- 
nai II, Szika, Onódy II, Molnár, Ujs-

M ÁVAG: Tihanyi II —  Varga, 
Fáczán —  Kárpáti, Kéri, Steinbach
—  Stiffel, Opala II, Németh II, 
Töllösy, Nagy.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
A lig  kezdődik a játék, máris ha

talmas erővel biztatja a közönség a 
pécsi csapatot. Igazi játék azonban 
egyelőre nem alakul ki. Mindkét 
csapat ideges, sok a szabálytalanság. 
Szőke II sipját igen gyakran lehet 
hallani. Az első komoly esemény: 
Szika egy szabadrúgásból kapura 
fejel, a fejest azonban hárítja a ka
pus. A  3. percben Krivitz 18 méteres 
szabadrúgása a sorfalról visszapat
tan, Radnai ráfut a labdára, de az 
utolsó pillanatban elrúgják az orra 
elöl. A  DVAC újra támad, Radnai 
veszélyes beadását Tihanyi II re
mek vetődéssel hárítja. Taps. Aztán 
kissé feljön  a MAVAG, de a pécsi 
védelem jó l áll a lábán. A z 5. perc
ben N agy önmagát szökteti, vesze
delmes a helyzet, de Grozdics jól 
fut k i és felszedi a labdát a bal- 
szélsö elöl. Töllösy fejese is Groz
dics zsákmánya. A  7. percben Stlí- 
fel elszalad, de a játékvezető sípja 
megállítja. Les volt. A  DVAC nem 
tud kom oly támadást összehozni. 
Sok az egyéni próbálkozás mindkét 
részről, tervszerű támadást alig lá
tunk. A  M AVAG többet támad, de 
a D VAC jól védekezik. A  10. perc
ben K rivitz szabadrúgása után M ol
nárhoz kerül a labda, tőle Onódy II 
kapja, de a lövés mellé megy.

Élénkül az iram és a közönség 
ismét óriási biztatásba kezd. Krivitz 
és M olnár ügyesen hozza fel a lab
dát a M AVAG kapuja elé, Molnár 
lő is, de Tihanyi kifutva kiöklözi a 
labdát.

A  15. percben Onódy I  a fejelő 
N agyot ellöki és Nagy megsérül. 
Kiviszik. Csak öt perc mluva tér 
vissza. A  DVAC most sokat támad, 
a M ÁVA G  hosszú labdákkal folyó 
támadásai azonban mindig igen ve
szélyesek. A  30. percben megáll a 
játék, mert a játékvezető egy nézőt 
igazoltat.

A  31. percben Onódy I háttal 
visszahúzott labdáját Tihanyi II 
fogn i akarja, de valahogy kicsúszik 
kezéből a labda, Szika Radnai elé 
fe je li és máris bent a D VAC vezető  
gólja■ 1:0.

M ÁVAG-tám adások jönnek. A  33. 
percben Töllősi a kapusba vágja  a 
labdát. A  DVAC-ot Krivitz hozza 
fél, de Radnai elrontja a kialakult 
jó  helyzetet.

A  n agy  hőség egyre jobban érez
teti hatását, a játék kezd lany
hulni. A  37. percben Kéri szabad
rúgását Töllősi fe jje l továbbítja ka
pura, Grozdics nehezen fogja. Az 
utolsó percekben a M AVAG már 
némi fölényben van.

A  MÁSODIK FÉLIDŐRE
mindkét csapat új ingben jön ki. A 
D VAC vezeti az első támadást, de 
rögtön utána a M ÁVAG szöglethez 
jut. N a gy  labdáját Németh kapja és

félmagasan védhetetlenül befe
jeli. 1:1.

A  4. percben a DVAC rúg szög
letet. Radnai küldi be a labdát és az

Tihanyi ökléről pattan a gép
gyáriak hálójába. 2:1.

A  7. percben Kéri két kézzel ka
paszkodik  meg Szikéban. Molnár 
gyertyát rúg a kapu torkában. A 
közönség  tüntet az egyik partjelző 
ellen. N agyon ideges már a hangu
lat a nézőtéren és játéktéren egy
aránt.

A  M AVA G  egyre jobban feljön. A
24. percben Németh egyből szökteti

Nagyot, elhúz a pécsi védelem mel
lett, beadását Grozdics nem éri el és

Stiffel nyugodtan fejel a hálóba.
2:2.

Németh fordulásból leadott lövése 
Grozdics zsákmánya. Két szöglet- 
rúgás jelzi a M ÁVAG fölényét. A 
35. percben Stiffel kétszer is a ka
pufát találja el. A  DVAC nem birja 
a hajrát. A  36. percben Stiffel 
egyéni játékkal bejátsza m agát a 
pécsi kapu' elé és mintegy 15 mé
terről

(irozsdics mellett gólt szerez.
3:2-re vezet a MAVAG.

A következő perc már hozza az 
egyenlítést:

Molnár a kapu szájából gurítja
he a jobb sarokba a labdát. 3:3.
A  DVAC visszaesik, a M ÁVAG 

támad. A  DVAC védelmének ugyan
csak sok dolga van. Egyszer-kétszer 
szóhoz jutnak a pécsi csatárok is, 
de csak a mezőnyben. A  pécsi 
kapu előtt ér véget a mérkőzés.

NYILATKOZATOK
Berta Sándor, a M AVAG  ü gy

vezető  elnöke: Szép, fair mérkőzés, 
a pécsiek az utolsó negyedórában 
estek vissza..

Opata Zoltán edző: Váltoaztos
küzdelem, a mieink jobbnak bizo
nyultak.

Sághy József, a D VAC szakosz
tá lyvezetője: A  fiúk lelkesen ját-

A  Gamma szombaton a BLK el
leni edzőmérközésén próbálta ki 
először az újonnan szervezett csa
patát. Aki a mérkőzést nem látta, 
hanem csak az eredményt tudja (a 
Gamma 3 :l-re  kikapott), biztosan azt 
gondolja magában:

—  Hiába, a Gammából m égsem  
lesz nagycsapat!

Ismeretes, hogy a Gamm a veze
tősége áldozatot nem sajnálva igye
kezett csapatát az őszi idényre m eg
erősíteni. Nagyszerű játékosokat 
vásárolt össze. A  BLK elleni csa
patban

hét új játékos játszott.
A z új játékosok ezen a bem utatko
zón nem játszottak rosszul, sőt, egé
szen jó l ment nekik a játék . Mi volt 
tehát az oka annak, hogy  kikaptak 
attól a BLK -iól, am elyiket a tava
szi idény edzöm érkösésein  néhány
szor egész sereg góllal v er tek  meg ? 

Kezdhetjük azzal, hogy a Gamma
ebben az összeállításban most 

játszott először.
A z új játékosok természetesen még 
nem ismerik egymás gondolatát já 
tékát. A z új játékosok —  Bolemá- 
nyi, Kónya, Híres, K incses, Tóth II, 
Horváth  és Patkóié  —  hiába ját
szottak egyénileg jól, h iába építet
ték fel nagyszerűen a támadásokat, 
a befejezésbe mindig becsúszott 
valami hiba. Ezek a hibák nem sú
lyosak. Inkább a játékosok egymást 
megnemértésének a következm ényei 
voltak. Néhány mérkőzés után ezek 
a hibák megszűnnek m ajd.

Ismét bebizonyosodott az, hogy
tizenegy ragyogó játékos még 

nem jelent jó csapatot.
A  Gamma csapatát —  ezt nyugod
tan állítjuk —  tizenegy jó t  képzett 
labdarugó alkotja. A  já ték osok  egy 
része a 25 éven alul, a m ásik  része 
22 éven alul van. Fiatalok tehát és 
kissé tapasztalatlanok. D e mind te
hetséges.

Mint minden olyan csapatban, ahol 
a  játékosokat több helyről szedik 
össze, a Gammában is hiba csúszott 
be a csapatszervezésbe. Valamire 
nem gondoltak.

Nem gondoltak a következőre: 
Feltétlenül szükséges, hogy 
minden egyes csapatrészben le
gyen egy olyan játékos, aki azt 
a részt összefogja. Azonkívül 
kell egy olyan tapasztalt játé
kosnak is lennie a csapatban,

szottak. Azt nyújtották, amit tud
nak.

Várnagy Elem ér dr, a Dunántúli 
kerület elnöke: Szép küzdelem,
igazságos eredmény.

BIKALAT
A z első félidőben nyílt volt a 

mérkőzés. Ekkor úgy látszott, hogy 
á két csapat egyenlő fegyverekkel 
rendelkezik. Hol az egyik, hol a 
másik kapu előtt hullámzott a já 
ték. A második félidő elején beka
pott gól megzavarta a pécsi csapa
tot és ettől kezdve fokozatosan esett 
vissza. A  játéknak ebben a részé
ben a M AVAG többet támadott és 
a DVAC csak az utolsó negyedórá
ban, egy rövid fellángolással tudta 
döntetlenné tenni a mérkőzést. A  
M ÁVAG jobb erőnléte döntő körül
mény volt.

Kgyéniileg Grozdics a gólokat thmii véd- 
hette. A hátvédek itl-oll hioznytalankod- 
tak, a fedeaetsor legjobbja Onódy _ 1. 
A csatársorban nem volt egység. Onódy 
II kielégített Molnár a gólján kívül 
mást nem mutálod. Szikii fáradtnak lát
szott Radnai kevés labdát kapott.

A MÁVAG-bau Tihanyi II, egy góltól 
eltekintve, kitiinöe-n védeti. Fáczán biz
tosabb volt mint Varga. Kéri a csapat 
legjobbja. Remekül játszóit .Sliffel és 
Nagy Ü l. Opata II és Töllősi rengeteg 
helyzetei készített elő, Németh lőtt a 
legtöbbet.

A DVAC'-nak sokkal jobban kell ját
szania Pesten, ha he akar kerülni az 
NB I-be.

Kovács József

aki összefogja az egész tizen
egyet, aki irányítója legyen az 

együttesnek.
Hiába van egy egész sereg jó  ze
nész, ha nincs jó  karmester, aki 
vezeti, összefogja a társaságot.

Valahogyan így van ez a Gam
mával is. Csupa fiatal és tehetséges 
játékosa van, de nincs, aki össze
fog ja  a pályán ezt a csikótársasá
got, nincs, aki nem engedi őket szét
szóródni, hanem mindegyiknek m eg
mutatja a maga útját és feladatát. 
Hiányzik a csapatból az a valaki, 
aki csillapít akkor, ha szertelenke- 
dik a fiatal gárda és hiányzik az 
az egyén, aki önbizalmat tud önteni 
a többiekbe akkor, ha baj van és 
nem megy minden a maga rendjén 

Kétségtelen, hogy a Gammában 
óriási lehetőségek vannak. A z anyag 
kitűnő. De, hogy aztán minden, ami 
a csapatban rejlik, kijöjjön, ahhoz 
idő és türelem kell.

Ez a csapat kellemetlen csaló
dást okoz majd annak, aki azt 
hiszi, hogy már a közeljövőben 
nagy eredményeket tud az együt
tes felmutatni. De sok-sok örö
met fog okozni annak, aki csak 
majd egy fél év mtilva vár sikert 

tőlük.
Lehet, hogy kezdeti sikerek is lesz
nek, de ez aligha lesz állandó. De 
hogy a csapat sokkal jobban fog  
majd szerepelni, mint az elmúlt 
idényben, az szerintünk biztos. Ha 
a csatársor közepére olyan játékost 
tudnak állítani, aki tekintélyével, 
tudásával és tapasztalatával irányí
tani és vezetni tudja a fiatalokat, 
akkor nem volt hiába való munka 
az, amit a Gamma vezetősége a 
csapatra pazarolt.

A z ilyen idényeleji barátságos 
m érkőzéseken elszenvedett veresé
gek  mindig

jó hatással szoktak lenni.
A Gammának sem ártott ez a ve
reség. Rámutatott arra, hogy akad 
még hiba a csapatban. Jó kis fejbe- 
kólintás volt a BLK elleni vereség. 
Ha ez nincs, akkor a Gamma veze
tősége esetleg csak akkor kap a 
fejéhez, ha már értékes bajnoki 
pontot veszített.

Komoly baj nincs. Következtetést, 
tanulságot levonni nem lehet és 
nem szabad az idény legelején —  
másfél heti edzések után. Néhány 
simítás azonban feltétlenül elkeli.

Ha ez is sikerül, akkor pár hónap 
múlva állandó eredményt is fognak 
látni. Minden kezdet nehéz és a jó 
csapat kialakulásához nagy-nagy 
türelem kell. Várni kell tudni. Ha a 
Gamma vezetősége ezt is tud, akkor 
nagyon valószínűleg elhangzik majd 
a megállapítás:

-— M égis nagycsapat lett a, 
Gamma!

Kiéber Gábor
■■■■■,. i

Vasutas bajnokság
Haladás (Szombathely)—DYSE 3:2 (1:2) 

Dombóvár. Vedelte: Trenka.
Szép, változató® küzdelmet vívott a két 

jóképewségft csapat. A 7. percben Morows a vendégeknek szerzi meg a. vezetést. 
(1:0). a. 1.1. pereb e<n G a La mb o« cgy c ni J t 
(1:1). Sőt, Schveitzer a. 22. percben a 
hazaiakat juttatja előnyhöz (1:2). fo r 
dulás után a Haladás erősít, sokat ta
nad, de. csak a 33. percben tud egyenlí
teni Mórócz lövésével, majd hat perc 
múlva Mórócz lövése ismét a hálóba 
jut (3:2). .A Haladásiból a közvetlen vedelem, to
vábbá Mórócz. a hazaiaktól Schveitzer r 
Galatnibofs é'S Korpadi tűnt ki.

NVTE—Székesfehérvári MÁV Előre 
3:1 (2:B)

Nagykanizsa. Vezette: Czvetkó.
Jobb fedezel.sora révéi győzött a hazái 

csapat. Góllövő: Csák. (2), .László, illetve 
Berta.

Testvériség’—Törekvés 3:1 (2:1) 
Bihari-utca. <m néző. Vezette: Kocsis B

Törekvés: Kiss — Iiőrinczy, Bánik úti
—■ Szűcs. Ki«« II. Gararnszegi Sirály, 
Kardos, Késiéi II, Déri, Dobay.

Testvériség: Sárpátky - Téglás. Berw
— Hídvégi, Forró. Szollár — Földi, Kop
pányi. B la skó. Malnár. Horváth.

A Testvériség nagyon bele fekszik a 
játékba, a Törekvés csrpata — úgy Ial
szik — nőm veszi komolyan a játékot. 
Az -első félidőben Szollá r és Molnár, 
illetve Déri a ííóUövőA második félidőben sem változik a, 
helyzet, a Testvériség továbbra is na
gyobb akarattal küzd. A harmadik golt 
Blaskó lövi. dó: Szollár, Horváth és 
Földi, illetve Szűcs é.s Bánkul!.
SzVAK II—MÁV Előre Budapest 3:2 (1:0)

Szabadka. Vezette: Sefcsics.
A mérkőzést a SzVAK—DAC osztályozó 

előtt mintegy 1000 főnyi néző jelenlété
ben játszották.

SzVAK ír: Milunovics — Szeleczky.
Belelszlin — Simon II, Jun?, Nagytorma
— Jakab I, Zvekán, Demeter, Nemere, 
Gönczöl.

MÁV Előre: Hosszú I — Tóth I.
Kurucz — Paróczy, Mühlbacher, Szecsey
— Muzslay. Schmuck, Kasztner, Keresz
tes, Tóth III.

Az I. félidő elején’ mindkét csapat 
nehezen lendül bele. a játékba, később 
azonban felülkerekedik a SzVAK, de 
gólt csak a 44. percben ér el Jakab 
révén. 1:0. Fordulás után az 1. percben 
szögiét után a MÁV Előre Muzslai lövé
séből egyenlít. A 6. percben Demeter 
beadását Nemere befejeli. 2:1. A 10. 
percben Gönczöl szögletéből Zvekán 
kapásgólt lő. 3:1. A 28. percben Simon 
II kezez a 16-oson belül, a megítélt 
11-est Keresztes belövi. 3:2. A hátralevő 
időben mindkét, csapatnak van alkalma a 
gólszerzésre, de a csatárok minden hely- 
ssetet elrontanak. A SzVAK igen :‘ól 
játszott és megérdemelten a győzelmet. 
Kitűnt; Milunovics. Beleszlin, Jung', 
Zvekán’ és Gönczöl, illetve Hosszú I, 
Muzsla és Tóth III.

Négyesi — Cs. Move(?)
Immár a Os. MOVE is megkezdto az 

edzéseit Szélig edző vezetésével. A teljes 
tavalyi játékósgárdáu kívül rcs-ztvett a>z 
edzésen Négycsi, a Hungária, majd a. 
WMFC fedezete is. Szorgalmasan végezte 
a gyakorlatokat, az edzés illáin, pedig így 
beszélt: ■ ^

— El kellett már kezdenem az edzése
ket, hiszen augusztus 15-én lejár a fel
függesztésem és szabad leszek. Mivel itt 
lakom Csepelen és a Cs. MOVE volt az 
anyaegyesiileteni, az ő edzésükre jöttem 
ki. Ez azonban még nem jelenti azt. hogy 
itt is fogok tovább játszani, mert más 
egyesületekkel is tárgyalok. Mindeneset
re még vau időm meggondolni a dolgot...

Csepelen a fentiek ellenére is bíznak 
abban, hogy Négyévi visszakér a Cs. 
MOVE-ba.

—. Neki is így volna a legjobb, hiszen 
helyben lenne, nem kellene néki állandóan 
idegenbe járnia mérkőzésekre, meg edzé
sekre, — mondják a szurkolók.

— ion —
A Gázgyár csapata áz új idényben, 

amikor pály aválasztó, mérkőzéseit' a Mil
lenárison játsza.Az óbudai GSE Fiilüpöt, a ,,33” FC 
volt közép fedezetéi igazolta.

A III. kér. Árpád SE vezetősége elha- 
lároztá. hogy t\y új idényben két kölyök- 
esapatot szerepeltet.

Vasárnap délelőtt népes edzést tartott 
a RSzKRT, melyen — egy-le ét tartalékja 
kivételével minden játékosa megj-e-
le-nL Az edzést Szokodi. a SzAC volt 
játékosa vezet le.

A .Pestszenterzsébeti amatőr válogatott
csütörtökön délután fél ti órakor a Kis
pest lel játszik. A mérkőzést az erzsébeti 
utcai pályán játszák le.

Nagybánya; Jó szerencsét—Kapr.ik- 
bányai SE 4:3 (1:0). Barátságos. Vezette: 
Ferencz. Góllövő: Petruska (3) és
Mihályfi, illetve Petruska, Kriste és 
Mayer.

A NAGYVÁRADI AC
Szent T.siván Kupára készülő csapata 
vasárnap délelőtt, erőnléti edzést: tartolt. 
A várad! zöld-fehérek közül hiányzott 
Kovács I, Kovács II, Várdai és Ha Iá ti 
(valamennyien szolgaiad, ügyben voltak 
távol). Demény és Spiehriann is csak 
az edzés végére .jelent meg, késésüket 
azonban igazolták. A kiadós odzáson 'kü
lönösen Bodola remek lövő formája •'el
lett feltűnést. Váradon remélik, hogy a 
Ferencváros elleni István Kupa
mérkőzésre már Tóth II ós Solymosi is 
esH ta so-r I > a á 11 h a t.

CÉLLÖVÉSZET
KERÜLETI VASUTAS CÉLLÖVÖ 

VERSENYT
rendeztek vasárnap délután Miskolcon. 
Részletes eredmények: Vasutas csapat
versenyben: 1. MVSC. 2. Sátoraljaujbe; 
lyi Vasutas SC, 3. Munkácsi VSO. Egyéni 
versenyben: 1. Vidák János (Miskolc). 2. 
Magyar Gyula (Miskolc), 3. Szentendrei 
Károly (Sátorai janjliely). I. o. csapol- 
versenyben; 1. Miskolci' VSC A). 2. Miskolci VSG R).

A Gamma csapatából hiányzik 
még valaki, aki irányítsa és 
összefogja a kiváló játékosok

ból álló együttest
A budai csapat jobb lesz, mint 

tavasszal volt, de ahhoz idő kell, hogy jó csapat legyen
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H a S a lm a s  t ö m e g e k

lódultak a Községi Takarék szombati 
gfuikközi versenyén a MAC-pal/án. 
férfi számok: 100 m* 1. Hetényi CBV 
Jl-6. 2. Zsakó KB 11.7. 2. Kuszty PK

-  100 m III- o.: 1. Nau PH 11.9, 
f. Szántó AB 12, 3. Frank KB 12.2. — 

m: 1. Hetényi CBV 52.4, 2. Szántó 
VÍ? 55.6, 3. UjLaky PIC 57.6. — 400 in 
Hl. o.: 1. Nau PH 56.9, 2. Kuszty PK

3. Kaszná r MAII 58.1. — 1500 m: 
*• Mészáros LB 4:41.8, 2. Rész PK 4:51 A, 
i* Almátísy MÁH 5:25. — Magas; 1. 
^Uffka KT 165, 2. Iván KB 160, 3. Vég- 

MOB 155. — Távol III. o,: 1. Frank 
568, 2. Iván KB 540, 3. Kajcsos

gKH 529. — Rúd: 1. Iván KB 300, 2. 
Morvay KB 210. •— Zsuffka 360-on kez-
«ott ugrani. Ezt verte, akkor 380-ra 
letette a lécet é-s ezt verte kétszor. így 
ne-ni volt eredménye. — Súly: 1. Magassy 
SJ* KT 12.37, 2. Dávid dr PIv 11.86, 3. 
fíagy PK 10.97. — Súly hármas csapat: 
{' KT 10.78, 2. PK 10.69, 3. KB 9.27
átlag, — Diszkosz: 1. Dávid dr PK 38 64, 2. 
paffba KT 35.14. 3. András,sy KT 33.39.

Gerely: 1. Dávid dr PK 46.23, 2. Kaj- 
JSos OKH 44.17, 3. Zsuffka KT 44.10. — 
W  m II. o.: 1. PK 47.2, 2. KB 49.G, 
k MAII 50.6. — Női számok: 60 m: 3. 
**enko Maigda LB 9.2, 2. Kissnc LB 9.5, 
k M&ssik Dorottya KT 95. — Magra?: 
J* Vida Erzsébet KT 115, 2. Kis&né KT 
B5. 3. Probrt'tner Gabriella PH 115. — 
«»Jy: 1. Ben ke Magda LB 8.01, 2. Probst- 
** PH 7.34. S. Messik KT 7.05, -  4x60 

L LB 37.1, 2. MOB 39.4, 3. KT.

Teljes sikerrel feleződtek be : 
az űszékongresszusi versenyek
Táfos megnyerte a 800-as bajnokságot, Angyal II. 
100-on legyőzte Eiemérif és ICörösyt
Nagyvárad, augusztus 3.

Rem ek nyári időben, pompás nap
sütésben bonyolították le az úszó
kongresszusi versenyek második 
napjának műsorát. A z érdeklődés a 
verseny iránt hatalmas volt. Mind
két lelátó megtelt és mintegy 2000 
főnyi közönség nézte végig a küz
delmeket.

A  vasárnapi versenyen már Tátos, 
Vörös, Elem éri és Szatmári is résZt- 
vett.

Viizlabdamérkőzéssel kezdődött a 
nap:

Híres Harsámi
1:53.8-at futott a MAC

versemén
Kissé álmosan indult, lassan me- 

tagedett bele a M AC versenye abba 
a légkörbe, amelyet az olasz-m a
gyarra való készülődés m egkí
vánna. Csak a 800 méteres síkfutás 
Pompád eredménye és érdekes küz
delme hozta m eg a hangulatot és 
utána aztán más jó  eredmények is 
következtek. Ú gy látszik, hogy az 
ászakt út használt néhány verseny
zőnknek és az olaszok ellen form á
ja tetőpontján állhat k i .a magyar 
utlétagárda.

Részletes eredmények:
100 m, Bertalan Zoltán-em lék- 

verseny (5 induló): 1. Szigetvári dr 
Bb t t  10.9, 2. Gyenes M AC 11, 3. 
Bötai M AC 11, 4. Szapáry gr.
(Móga. A C ) 11.2. —  A  rajt nem si
kerül valami jól. Legalább is Gye
pesnek nem, aki rettentően elalszik 
is jő  kétméteres hátránnyal, bele- 
Sörcsösödve igyekszik a többiek 
Után. A  frissen, könnyedén m ozgó 
Szigetvárit nem is tudja beérni. 
csak az egyéni csúcsot futó Bótait 
fogja be a célban.

Súlylökés, Mudin Im re-em lékver- 
«e«v (7 induló): 1. Ném eth BSzKRT 
14.72, 2. Darányi dr M A C  14.41, 3. 
Csányi M AC 14.00. —  K iss BBTE 
13,12' Vermes II  BBTE 13.01. — 
Németh igen jó  erőben dobott és 
feltehető, hogy ha m egszorítják,

8  d a r a b  
8 x 9 " ; másolás
96 f illé r
P Á R I S I  f o t ó  szaküzlet 
a Párisi Nagy Aruház épületében

Nagyobbat is dob. D obásai: 14.62, 
14.39, 14.72, ki, 14.70, 14.54. Darányi 
Csuklója is kezd rondbejönni. U tol
sóra dobott legnagyobbat, de volt 
«gy 14.37-es dobása is.

800 m (6 induló): 1. Hirqs UTE 
1:53.6, 2. Harsányi BB TE 1:53.8, 3. 
S’Uó BBTE 1:54.6, 4- G yergyói vk. 
1:54.8. —  A  pom pás idő Harsányi- 
P&k köszönhető. Azonnal átvette a 
^esetést és G yergyóival és Híressel 
a sarkában remek egyenletes iramot 
'l’ktált. 55.2 volt a 400-a, 1:24.4 a 
®00-a. Gyergyói ekkor m ég szorosan 
Mögötte volt. A  harm adik helyen 
■Jlires futott. M ost m ár az eleinte 
‘Uhiaradt Piló is teljesen fölzárkó
zott. A  célegyenesben H íres hatál* 
•has erővel támadott és az utolsó 
Uogyven méteren sikerült elkapnia 
a vezetésben kissé elkészült Harsá- 
•tyit. Híres egyéni csúcseredm é
nyét két teljes m p-cel m últa fölül. 
Varsányi is erősen m egközelítette 
42t éa biztosra vehető, h ogy  az ola
h ok  ellen, amikor nem neki keli 
?>ajd vezetnie, l:53 -on  belül is fo g  
rUtni. Nagyszerű a tava ly  m ég If
júsági Piló teljesítm énye. Egyéni 
csúcsot futott Gyergyói is.

, H 0 m gát, Varga P ál-em lékver  
' ^ n y  (3 induló): 1. Szabó dr MAC 

*5,2, 2. Hidas BBTE 15.3, 3. Kiss 
b SE 15.5. —  Hét g á tig  teljesen
Együtt m egy a három  futó, onnan 
Kiss visszaesik és Szabó lépésröl- 

' Epésre lassan elhúz H idastól. E gy 
^éterrel nyerve, m ásféllel hárma
ik ,  A z enyhe ellenszélben az idő
készen  jó. '
^.Ritduarás (7 induló): 1. Tölgvesv 
g «T E  380, 2. Zsuffka M A C  380, 3,

versenyen mdulgató Zsuffka csak 
harmadikra vitte át ezt a magassá
got és ezzel kikapott. M agasabbal 
egyik sem próbálkozott. A  Törekvés 
Kovácsa nincs formában.

Távolugrás, V eres Sándor-emlék- 
verseny  (4 induló): 1. Gyuricza
MAC 722, 2. Kövér FTC 624, 3. 
A gócs M AFC 600. —  A  jók  nem 
indultak Gyuricza ellen, ö azonban 
nem zavartatta magát. Első ugrása 
704, a második belépve 710, á  har
madik 7-en alul, a negyedik 722, 
ötödikre belép, a hatodik 714. Kiváló 
formában van.

Gerelyhajítás (5 induló): 1. Vár
szegi M AC 61.73, 2. Csányl III
BEAC 59.04, 3. Leszlor FTG 50.57. 
— Gerelyvetöink elég gyengék. Igaz, 
hogy a váltakozó irányú szelet 
szembe kapták. Csányinak borda
repedése van, de úgy látszik, mégis 
öt kell beválogatni.

400 m, Fábián Vilm os-em lékver- 
seny  (6 induló): 1. Polgár BBTE
49.4, 2. Göbkói BBTE 49.8, 3. Dé
vényi M AFC 50.1, 4. Góbi BBTE
50,2, 5. Farkas M AC 50.4. — Remek 
verseny. Görkói indul a belső pá
lyán, előtte Dévényi, Farkas, P ol
gár, Paulusz, Góbi. Góbi a megszo
kott erősen kezd, lépést tart vele 
Polgár és Farkas is. A  Görkói— Dé
vényi pár leszakad. 150 méternél 
Görkói nagy erővel nyomul fel, az 
egyenesbe elsőnek fordul és 50 mé
terrel a cél előtt győztesnek látszik. 
Ott azonban Polgár erősít, Görkói 
visszaesik és közel három méterrel 
verve marad. 380-ig kitünően futott 
a fiatal Farkas, csak a végét nem 
bírta. Kétheti kom oly edzéssel ez 
is szép.

3000 m (1 induló) ;  1. Csapiár
M AC 8:32.8, 2. Németh M AC 8:33.4, 
3. Lenövai BBTE 9:10.8, —  A z első

Országos válogatott—-Vidéki váloga
tott 12:1 (5 :1)
V ezette : Boér,

O V: M ezey dr —  Toinay dr, 
Molnár •—  Hazai —  Szívós, K is- 
légi, Brandy.

V V : Pintér —  Cherila, Károlyi

zongora, rádió, gramofon, harmonika
Legjobb gyártmányok vezérképviselete 

Kérjen árjegyzéket. Rákóczi-út 60.

5„°Vács M AC 370, 4. K ovács TSE 
- 0. __ 350-et ugrott m ég  Mihályi

és süllé M AC. —  Hatalmas 
STlepetés. A  kitűnő stílusával már 

n figyelm et ébresztő fiatal 
i  nE-l«to élete- leg job b  . eredmé- 

1 20 cm-rel felülm úlva elsőre át- 
a 380-at. A  szom baton bank-

körtől eltekintve Gsaplár vezet 65, 
2:13.6, 3:22, 4:31.4, 6:41.7, 6:52.2
részidőkkel. N ém eth  mindenütt szo
rosan Csapiár nyomában. A z utolsó 
100-on Csapiár tetszés szerint 
megy el.

300 m (5 induló): 1. Gyenes M AC 
22.4, 2. Bótai M AC 22.6, 3. Szapáry 
gr. (M óga. A C ) 23. —  Gyenes nem 
m ozgott biztatóan. Bátai igazolta 
jó  100-as eredményét.

D iszkoszvetés  (6 induló): 1. Ku- 
liczy BBTE 47.40, 2. Németh
BSzKRT 41.92, 3. Madarász BSzKRT 
41.88. —  Kuliczy kezd újra bele
jönni. Három dobása volt 47 körül. 
De Consolini ellen nagyobb kell!

1500 m (S induló): 1. Szabó MAC 
3:56.2, 2. Szilágyi BBTE 4:00.4. —  
Az első kört Iglói vezette 62 mp-re. 
A  második körben Szabó ment élre 
és 2:04.8-ra ő vezette a 800-at. Iglói 
850-nél feladta. Szabó Innen egye
dül futott és 3:07.8-as 1200 után
kifutás nélkül, biztosan győzött. 
Szilágyinak erős volt az első kör, 
de így is jól mozgott.

400 m gát (2 induló): 1- Kiss
TSE 55.2, 2. Hetényi BEAC 57.5. 
Kiss hét gátig pazarul futott, ha 
végigbirná aprózás nélkül az egész 
távot, 54-et is futhatna. Ideje így 
is sokkal jobb az idei legjobb m a
gyar eredménynél (56, Polgár).

Hármasugrás (9 induló): 1. Dus- 
noki M AC 14.04, 2. Vermes II
BBTE 13.78, 3. Som ogyi BBTE
13.70. —  Somló MAC 13.55, Holló 
M AC 13.42, Sófalvi FTC 13-31, K ö
vér II FTC 13.27. —  Gyengén ment 
Dusnokinak is. Som ogyinak volt egy 
13.98-as belépett ugrása és a kapi
tányi engedéllyel hatot ugrott Som
lónak is egy 13.96-os.

Magasugrás, Szegedi Géza-em- 
lékverseny  (6 induló): 1. Tordai
FTC 180, 2. Gyurica MAC 175, 3. 
Kottán M AC 175. — Tordai máso
dikra ugrotta a 180-at. lS-l-en is 
volt biztató kísérlete.

(Stürzer) —  Kisa —  Puskás, Sza- 
niszló, Angyal I.

A z országos válogatott rögtön 
kezdés után három gólt ér el' 
Molnár, Hazai és K islégi révén- 3:0. 
Puskás négyméteresböl javít. 3:1, 
A z országos válogatott tovább tá
mad és Kislégi egymásután két 
gólt dob. 5:1.

Szünet után Kislégi, m ajd 
Brandy eredményes. 7:1. Kislégit 
kiállítják, de így  is a „nagyok" ér
nek el gólt Brandy révén. 8:1. A  
válogatottak fölénye mindjobban 
kidom borodik és Szívós (2 ), Brandy 
és Hazai góljával 12:1 lesz a  vég
eredmény.

Ezután került sor az űszószámok 
lebonyolítására:

50 m gyerm ek gyors  (7 induló):
1. Gróza MSE 33.2, 2. Lőrincz M SE 
39, 3. Kállai (N . Törekvés). —  Gróza 
nagyon -tehetséges.

100 rn fiú mell (20 induló, 3 idő- 
fu tam ): ). Szondi C. M OVE 1:21,
2. Vetési ÖVE 1:22-2. 3. Kakuk 
M ESE 1:2R. —  Szondiról m ég sokat 
fogunk hallani.

TATOS NEM  B ÍR T  A
CSÚCCSAL 

M ost M agyarország 1941. évi 800 
m éteres . gyorsúszóbajnokságáért 
rajtolnak. Eredménv:

B ajnok: Tálas FTC 10:24.4, 2.
G róf D TE 10:27,4, 3. Vörös MUE
10:28.2, 4. Siroki OVTK. -

Azonnal Tátos áll az élre. Száz 
méter után (1:05.2) m integy 4 mé
ter előnyre tesz szert az együtt 
haladó G róf és Vörös előtt. Kétszáz 
méter után 5 méterre nő Tátos 
előnye. Siroki elmarad... G róf és 
Vörös tovább is együtt úszik. Tátos 
derekasan rója  a hosszakat, de 
előnye nemigen nő. 400-ra 5:0:
Tátos ideje. G róf most elhagyja 
Vöröst, sőt Tátost is megközelíti. 
Tátos 600-nál l:42.6-os idővel fór

dúl. Gróf négy méterrel van mö 
götte, de fordulása gyengén sikerül. 
Az utolsó három hosszat sem T á
tos, sem Gróf nem bírja. A  rem e
kül hajrázó Vörös fél méterré m eg
közelíti Grófot.

100 m ifjúsági hát (8 induló): 1. 
Oltay M ESE 1:18.1, 2. Benkö ÖVE 
1:20.8, 3. Biró SzVSE 1:21.3. —  
Oltay biztos 1:18-as úszó, van jö 
vője.

200 m  hölgy mell (7 induló): 1. 
Ágoston K A C  3:38.6, 2. Selényi K AC 
3:39.6, 3. Tari SzVSE 3:40.6. 
Mindhárom hölgy igen tehetséges.

A N G Y A L  II  LEGYŐZTE 
ELEM ÉRIT ÉS KÖKÖSYT

100 m gyors  (7 induló): 1. A n 
gyal II TSC 1:02.4, 2. Eleméri MAC 
1:02.6, 3. Kőrösy U TE 1:02.8, 4. 
Hámori BBTE 1:03.4. —  A  fo r 
dulóig Eleméri, Körösi és A n 
gyal együtt m egy. 50 m  után 
Kőrösy és Eleméri vezet, de csak 
egy gondolattal. A  hatalmas hajrá
ban a közönség lelkes biztatása köz
ben Angyal II karcsapással győz.

200 m ifi gyors  (6 induló): 1. K a
rácsonyi KTSE 2:36.6, 2. Villányi 
MESE 2:43.4, 3. Müllner DEAC
2:44, 4. Váradi KAC.

3x100 m ifiváltó (2 idöfutam, 11 
induló): 1. M ESE 4:04, 2. PÁC
4:08.2, 3. EM SE 4:11.

100 m hát (6 induló): 1. K ovács
DEAC 1:13.6, 2. Galambos UTE
1:14.8, 3. Erdélyi M ESE 1:17.1. —  
A  fordulóig K ovács és Galambos 
jár elöl. Bánki-Horváth a közönség 
derültsége közepette beúszik a mel
lette úszó K ovács pályájára. H ar
madiknak ér a célba, de természete
sen nem számít az eredménye.

100 m hölgy gyors  (6 ind .): 1.
Tiszolczy (Kecskem éti A C ) 1:21, 2. 
Rafael (Kolozsvári A C ) 1:25.6, 3.
Bereezki (K olA C ) 1:29,2.

200 m mell (6 ind .): 1. Fábián
M AC 2:54.2, 2. Ném eth BBTE
2:57.2, 3. Szegedi M UE 2:57.6. 
Fábián állt az élre induláskor és 
100 méteren l:21 .4 -gyel fordulva 
másfélméterrel vezet Ném eth előtt. 
A  hajrában m ég nővel! előnyét, A  
második helyért fo lyó gyilkos küz
delemből Németh kerül k i győzte
sen.

50 m gyors  (5 induló): 1. Abay- 
Nemes PÁC 28-2, 2- H ám ori I BBTE 
28.4, 3- Keméndi SzU E 2S.0-
A  helyezéseket csak hosszas tanács
kozás után döntötték el.

3%100-us ifi vegyesváltó  (7 induló): 
1. Orosházi UE 3:58.4, % Szegedi UE 
4:00-4, 3. PÁ C  4:01-2.

A  verseny befejezése után kiosz
tották az értékes díjakat.

Az artlstamüvészet csodái

AU OU SITU SI
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m m m

L é h n e i t  708 c m -t  
u g ro tt  t á v o lb a ,
Marost k i k a p o t t  a vidéki 
bajnokság második napján

Kolozsváron vasárnap folytatták 
az országos vidéki bajnokság küz
delm eit. A  délelőtti versenyeken kö
zel 1000 néző jelent m eg és néhány 
pom pás versenynek volt tanúja. A 
leg jobb  eredményt a zom bori Léimért 
érte el távolugrásban 708 cm-es ug
rásával. Kitűnő mezőnyt győzött le. 
Feltűnést keltett itt a jóform án is
m eretlen marosvásárhelyi Nagy  
István  pompás eredménye. A_ leg
n agyobb meglepetés 400 méteren 
született: a kolozsvári ifjúsági Ba
kos páratlan küzdelemben legyőzte  
a válogatottjelölt Marosit. A  pont
versenyben Észak valamennyire kö
zeledett Pestvidékhez.

110 m  gátfutás: 1. Nádasdi fi
36.5. 2. Kiss D 16,7, 3. Bécsi K  16,8, 
4. Balás D 17, 5, Konrád Pv 17.2, 
6. Szakály fi 17-6. —  / .  előfutam :
1. K iss 16.9, 2. Béosy 17, 3. Nádasdi
17.6. —  II. elöf.: 1. Konrád 16-9, 2, 
B alás 17.2, 3. Szakály 17.4. —  A  
döntőben Konrád vezetett az első 
gátakon, de összeütközött Balással 
és visszaesett. Nádasdi nem nagyon 
erőlködött, csa kegy méterrel verte 
az ifjúsági Kisst. (12 induló.)

M agasugrás: 1- Mátbé ® 178,
2. K apros dr K  174. 3. Mados finy 
174, 4. Bánsági Pv 174, 5. Bocskai Pv 
174, 6. Csegezy Dny 170- —  A  várt
nál jóval gyengét-b eredmények, 
M áthá a 178-at elsőre vitte, a 189 
m ér neki sepi sikerült. (15 induló.)

G erelyhajítás: 1- Rákhely ®ny
57-24, 2. P ap p 'dr Ény 53-90. 3, N agy 
K  51.72, 4- Kuzsmár Dny 51.08

5. Nemes É 50-40, 6. P ó k a  K  49.5o 
Horváth és Bényi nem  indult. Az 
egész mezőny mélyen form á ja  alatt 
dobott. Rákhelynek ilyen formában 
nincs sok keresnivalója az olaszok 
ellen, (10 induló.)

Távolugrás: 1. Léhnert D 708.
déli kerületi csúcs, 2. Vadász Snv 
688, 3. Kiss D 677, 4. Bakky É
675, 5. N agy (Székely-kerület) 671,
6. Horváth K  667. —  Kitűnő ered
mények. Léhnert az elejétől veze 
tett, ezt a 708-at harm adikra ug
rotta. Volt egy 710 cm -es belépett 
ugrása is. —  A  m arosvásárhelyi 
N agy István nem is nevezett, de a 
versenybíró utólag elfogadta a ne
vezést. N agy tehetség. (16 induló.)

400 m síkfutás: 1. B akos Dk 51-1. 
délkeleti kerületi ifjú ság i csúcs, 2, 
Marosi Pv 51.1, 3. B alogh  Pv 51.5, 
4. Szeben Pv 52.4, 5. K árpáti Pv
53.2, 6. Kohárí Pv 55.9. —  / .  elöf.
1. Balogh 51.5, 2. Szeben 52,1, 3,
Tuliner ffiny 52.6. —  11. elö f-:. 3.
Bakos 52.3, 3. Kohéri 52.8, 3, Jó
zan D 53.9. —  H L e lö f.:  1. Marosi 
52-7, 2. Kárpáti 52.9, 3. Tóth K
53.2. ■— A  döntőben az ö t  pestvidéki 
ellen egyetlen kolozsvári ifi indul, 
övé  a harmadik pálya, Marosi a 
másodikon indul. B ak os hatalmas 
iramban kezd, 300 m éternél m ér 
három méter előnye van  és Marosi 
nagy hajrával csak centim éterekre 
tudja megközelíteni. (17  induló.)

A, pontverseny állása a délelőtti 
versenyek után: 1, Pestvidék 50, 2 

41, 3. Északnyugat 28, 4.

Picbielli, a csodazsonglőr 
Avante, az élő zászló 

M ARY és Eric görkorcsolyarevü 
Feleky Kamill humor, tánc

Naponta 2 előadás 4 és 8 órakor 
Hétköznap délután a gyermekeknek 

kedvezmény!

FÉNYES CIRKUSZ
Dél 27, 5. Délkelet 25, 6. Kelet 21,
7. Délnyugat 5, 8. Székelyföld-1
pont.

Női versenyek. 80 m g á t: 1. Csák 
(K o. Vili.) 14.3, 2. Tamási W M TK
15,5, 3. Keresztes (K o. Vili.) 16.4.
—  M agas: 1. Gyarm athy DTE 140, 
2. Oláh (Esta Sun) 135, 3. Kapusi 
(K oszorú) 135. —  100 m : 1. Gyar
mathy DTE 13.4, 2. Puskás (K o
szorú) 13.6, 3. Sziklai (Koszorú)
13.0. —  Súly: 1. Börcsök TFSK
9.41, 2. Nadányi NyVSC 9.41, 3,
Gyarmathy DTE 9.06.

A  további eredm ényeket első ol
dalunkon ism ertetünk.

KERÉKPÁR
Franciaország új végtabajnoka Gerarflin. 

aki Rablétét, az újdonsült profi repülőt 
símán utasította maga mögé.

Van Vllet legyőzte Derkscnt és ezzel 
ismét Hollandia hivatásos vágtabajnokB 
lett.
MÉGIS MEGTARTJÁK A WöKTHI Tó 

KÖRŰI,! VERSENYT
A magyar válogatott porfelhölovagok- 

nak kedvenc versenye volt mindig az 
évről évre megismétlődő Würthi tő körüli 
torna, melyen nem egy szép sikert 
verekedett ki magának Éles, Istenes I és 
Istenes II, Németországból származó 
hírek szerint megírtuk, hogy ez a 
torna a rendkívüli időkre való tekin
tettel az idén elmarad. Most arról kapunk 
értesítést, hogy a Wörlhi tó körüli 
mérkőzést mégis megtartják nemzetközi 
kiírásban olasz, svájci és magyar részt
vevőkkel. A verseny augusztus 24-éu 
zajlik le & távja 120 km lesz. Egészen 
bizonyosra vesszük, hogy ezen a tornán 
a magyar válogatott legénységet indítani 
fogja az MICSz

M A R N IT Z
V i l i . ,  J ó z s e f - k ü r u t  3 7 - 3 9

Najjy képes árjegyzék ingyen!
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G ere  megugrott, Bíró  futotta 
a legjobb időt, mégis S z a l a y  
győzött a 140 kilométeres távú 
Budapest-Várpalota-Budapest 

táv versenyen
E d zésszeg én ység , gyen ge  id ő e re d m é n y e k

Több, mint harmincnapos kény
szerpihenő után tegnap délelőtt kö
zel 400 porfelhölovag vonult fel a 
budafoki rajthoz, hogy a 143 km 
távú, osztályfutam os országúti tor
na keretében összem érje erejét. A 
kedvező idő ellenére az egyes me
zőnyök igen silány sportot nyújtot
tak. A z edzésszegénység s a hosszú 
kényszerpihenő kiütközött a gyenge 
eredményekből s mindennek tete
jébe az a csúfság is érte az ifjú 
ságiakat, hogy Já-lics, az idős por- 
felhölovagok legjobbja Kissel a 
hátsókerekén . közel négy perccel 
utasította magamögé Tóbiást, az 
utánpótlás legjobbját, aki csak a 
negyedik helyen tudott kikötni 
ebiien a közös bolyban.

A  válogatottakat nélkülöző fö- 
versenyzök mezőnyében már több 
volt a harcikedv. De igazi csata 
itt sem  alakult ki. Gere az Érd 
utáni sorompónál szabálytalanul 
ügyeskedik és átbújik rajta, m íg a 
mezőny többi része szépen állva 
marad... A  PSE-ágyú ezt a szökési 
lehetőséget alaposan kiaknázva kö
zel kétkilom éteres előnyt biztosít 
magának. Később azonban saját
maga belátja, hogy megugrása sza
bálytalan volt és bevárja az üldö
zőket. A  várpalotai határkőnél Biró 
fordul elsőnek. Mivel a verseny 140 
km-re volt kiírva, látszólag jogosan 
fordult itt és innen egyedül hajtva 
4:31-es időeredménnyel elsőnek fut 
át a célon. A  verseny intézös ég 
azonban m egsem m isítette az ered
m ényét, arra hivatkozva, hogy a 
rajt előtt kihirdette azt, hogy a fo r 
dító másfél kilom éterrel odébb lesz. 
E rendelkezésnek az egész mezőny 
eleget tett, csak Biró választotta 
magának az eredeti kiírás szerinti 
távot. íg y  aztán Szalay győzött, 
aki a cél előtt 60 km-rel egysze
rűen búcsút mondott társainak és 
elszelelt. M ásfélperces előnnyel, 
ellentámadások nélkül, simán és 
megérdemelten győzött.

A  verseny útvonala helyenként 
igen rossz volt. Egyik szakaszon 
nagy kiterjedésben fel van szedve 
az útburkolat.. Itt rengeteg ver
senyző —  köztük az esélyes Gyur- 
kovit-s is tömlöszakadást szenve
dett.

A szerzett tapasztalatokat érté
kesítve úgy határozott az MKSz, 
hogy a jővei vasárnapra tervezett

Budapest —  Veszprém  —  Budapest 
távverseny útvonalát m egváltoztat
ja és ugyanezen a terepen az útja
vítási szakasz kikerülésével kétszeri 
fordulással bonyolítja le tornáját.

Részletes eredmények:
Főversenyzők 143 km-es futam a: 1. 

Szalay PSE 4 ó. 34:16, 2- Kárász 
PSE 4:35:40, 3. M orvay PTC, 4.
Püiöp MPSE, 5. Breuer BSzKRT,
6. Gere PSE. 7. Varga MPSE mind 
rajta, 7. Thoma PSE rajta, 8. Gyur- 
kovits W M TK  4:42:30, 10. Jónás
MPSE 4:45:20.

I l i— IV. osztályúak 100 km-es fu 
tam a: 1. Ladányi I MKSz 3:50, 2. 
Barvik FTC, 3. Koloncsák (Törek
vés), 4. Tenzcl MPSE, 5— 19- holt
versenyben: Zselenszka WMTK, La
dányi II MKSz, Szabó BSzKRT, 
Tóbiás (Sólyom  K E ), Kovács (S ó 
lyom K E ), Szabó III BSzKRT, 
Varga MPSE. Stciner (T ipográfia), 
Pataki (Vil. K K ), Homics RESC, 
Kiss WMTK, Irházy (Sólyom  K E ), 
Csikós MKSz, Lányi (T ipográfia ), 
K rajczár RESC.

V. osztályúak 100 km-es futam a:
1. Vida FTC 3:06:25, 2. Kucsera
FTC, 3. Somlay PSE, 4. Billik 
(Testvériség), 5. Ú jvári (Testvéri
ség ), 6. Lassú MPSE, 7. Kaposi 
(T örekvés), 8. Papp WMTK, 9. 
Kirschner . WMTK, 10. Molnár 
M PSE 3:26:25.

Ifjúságiak és idősök közös mezö- 
nvű 60 km-es futam a: 1. Jálics
(idős) PSE 1:45:43, 2. Kiss (T ö
rekvés) (idösl rajta, 3. Horváth 
(idős) 1:48:25, 4. Tóbiás (Sólyom
K E ) (ifjúsági) 1:49:50, 5. Kiss
K SzK K  ( if j .), 6. Knob (Törekvés)
(ifj..), 7. Gujka (Törekvés) (ifj.),
8-tól holtversenyben: Muskovits
SzMÁV, Bertha SzMÁV és Bártfai 
M PSE (mind ifjúsági).

Vaskerekes A ) és B) osztályúak 
50 km-es futam a: 1. Huszár (Törek
vés) 1:43:55, 2. N agy BSzKRT, 3- 
Érben KSzKK, 4. Donáth (Testvé
riség ), 5. Juhász WMTK, 6. Varga 
M PSE, 7. Lengyel (Föv. K E ), 8. 
Ili ebi KKK.

Vaskerckes C) osztályúak 35 km- 
es versenye: 1. Hegedűs MPSE
1:15 !!, 2. Gáspár (Sólyom  K E ), 3. 
L iptay KSzKK, 4. Stanzel SzMÁV, 
5. Tóbiás WMTK, 6. Buckó (Föv. 
K E ), 7. Elefánt (Testvériség), 8. 
Viniczai (Székesf. R A SE ), 9. Vigh 
FTC.

Szalay BSzKRT 
megverte

CsoBitost S
Hatalmas küzdelmek az ökölvívó egyéni 
bajnokságon

Szombaton kezdődtek m eg az 
országos egyéni, ökölvívóbajnokság 
küzdelmei a. Szentkirályi-utcai 
tornateremben. A  bajnoki körm ér
kőzés első fordulója zsúfolt ház előtt 
folyt le.

A z  1. f o r d u l ó
csaknem minden súlycsoportban ha
talmas harcokat, helyenltint véres 
küzdelmeket hozott. Nagyszerűen 
szerepeltek a vidéki öklözök s álta
lában győztek az esélyesek. Két 
súlyos pontozói tévedés is adódott. 
Eredmények:

Légsúly:
Varga BSzKRT győz Kiss W M TK  

ellen. Remek küzdelemben, jobb 
harmadik menetével győz a 46 kilós 
Varga.

Podány BVSC győz Miriszlay 
(Szóin. LE) ellen, A z első menet
ben Podány fölényben volt, de 
azután a szívvel, lélekkel harcoló 
fiatal szolnoki felnyom ult és szinte

Kerékpárok, alkatrészek
nagy választékban legolcsóbban

D IA D A I,
Kerékpár árjegyzéket ingyen küldünk.

állandóan támadott, csépelte a sok
szoros bajnokot. A z igazságos ered
m ény döntetlen lett volna! A  közön
ség sokáig tüntetett az ítélet ellen!

Harmatsúly:,
Danii DTE győz Szabó BSzKRT  

ellen. Hatalmas ütések esnek mind
két oldalról két meneten át. A  har
madik menetben Szabó szemöldökén  
felreped a bőr, leléptetik.

Bogács W M TK g y ő z  Artner 
BVSC ellen. Artner teljes erejével 
harcol, de hiába: Bogács jobban ök
löz. A  második menet elején Bogács„ 
egy  pontos jobbhoroggal kiüti A rt- 
nert.

Pehelysúly:
Frigyes BSzKRT g yőz  Daróczi 

(Kol. M ÁV) ellen. D aróczi, főleg 
balkézzel, remekül harcol, Frigyes 
csak igen kis különbséggel tudja 
legyűrni.

Bandi W M TK g yőz  Csapagya 
MPSC ellen. Csapogya végig fris-

MOZI

Hétfői hírek
Ezen a héten m utatják be a „Ci

gány"- 1, több fővárosi moziban egy
szerre. A  híres népszínmű felvéte
leit július elején készítették s a 
laboratóriumi munkával azért siet
tek egészen ' rendkívüli iramban, 
mert a film et már augusztus elején 
műsorra akarták tűzni Budapesten, 
hogy Szent István napjára ország
szerte játszhassak a moziban.

*
Már a. tavaszi idényben közöltük, 

hogy a Corvin ősztől a Tobis-füm ek  
bemutatómozija lesz. Később olyan 
hírek terjedtek el a moziszakm á
ban, hogy a Corvin továbbra is 
utánjátszó mozi marad. Ezek a hi
tek azonban most végleg tévesek
nek bizonyultak. A  Corvin, amely 
megnyitása idejön s azután évekig 
a főváros egyik legnépszerűbb be
mutatómozija volt, ismét visszatér 
az élcsoportba és . müsoráh főként 
Tobis-filmek fognak szerepelni.

*
Francoise Rosay, Paul Bemard, 

Lise Delamare, A rletty  és Alerm e 
játsza a „H otel Mimóza“  öt fősze
repét. Ez a rendkívüli francia film  
az augusztusi időpont ellenére is 
már a Fórum őszi idényének első 
újdonsága.

*
Ingrid Bergmann, az „In ter

m ezzo" 20 esztendős női főszerep
lője Svédországban született, de 
Hollywoodban nevelkedett. A  na
gyon tehetséges fiatal színésznőnek 
az édesanyja Is filmszínésznő volt, 
sok európai és amerikai némafilm
ben játszott.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Riikk Szilárd-utca 4. 
— Távbeszélő 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72. Pcwlafiák 42. — Rosta- 
téka rék: 53.360.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felelős kiadó: Kultsár István,.
Előfizetési díj: Bolhád™ egy hóra P 

2.20, negyedévre 6.—* külföldre 9.—, 
Amerikába 10.—.Nyomatott, a Stádium Rt. kürforgogé- 
pein. Felelős: Győry Aletiar taazeató.

A  MOZIK MŰSORA
Nyári szünetet tart: Átrium. Seala,
Capítol, Józsefvárosi, Lloyd, Olympia, 

Pátria, Kiáltó. Savoy.
Rövidítések: n — ÍU, f — */*. b —

Sz -  szombat, V ~ vasárnap
Bemutató mozik

BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-n. 6. 
T.: ISI 244. 10-től 24-ig folyt. Magvar .
Ufa-, Luce-, Fox- és rajzos híradó. Hon
védőink az orosz fronton. Bombazsák- 
rnány. Átkelés a Dnyesztercu. Hadi
fogolytábor. Szovjet katonák rémültei,. 
A magyar kenyér ünnepe. Rajzos híradó 
a balti államokról. Urlovasok versenye. 
HASINO Eskü-út 1. T.-. 393 102. re. n8, 
hlO. Sz. V.: f4-kor is. hőse Marié. (Fel
újítás.) 2. hét!CITY Vilmos osászár-út 36. Tel.: 111-140. 
hG. h8. 1)10. Sz. V.: h4-kor is. Egv vidám 
tragédia (F. Rosay).
CGRSO Váci-utra 9 Telefon: 182-818.
16. fS, no. Sz. V.: f4-kor is. Talpig úri
ember (Laurencc Olivicr).
DEC8I reréz-körút 28. Tel.: 123-952.
f6. 18, f;0. Sz. V.: fl-kor is. Katia. (Fel
újítás.)
FÓRUM Kossuth L.-u. 18. T.: 189-543. 
9: Hotel . Mimóza (színháznyitó dísz
előadás). »
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 222-499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-. Ufa . Luce-. 
Fox- és rajzos híradó. Honvédőink az 
orosz í romon. Bombazsákmány. Átkelés 
a Dnyeszteren. Hadifogolytábor. Szovjet 
katonák rém tel tel. A magyar kenyér 
ünnep?. Tíz- perc, fizika. Rajzos híradó 
a balti államokról. Urlovasok vorsenve. 
ÓMMÁ Köicsc.v-u. 1. T.r 130-125. 13S-071. 
5 n8, flO. V.: 3-kor is. Az. asszony, az
orvos és a harmadik (Spe.icer Trary). 
RADIUS Nagymező-utca 22. T.; 122 098. 
fG, hs. hlO. Sz. v.: f4-kor is. Sárga rózsa 
(Szörényi). „  _KOVÁI. APOLLÓ Erzséhet-körüt 45. T: 
222 002. fG. f8, 1)10. Sz. V.: 4, G, S, 10.
Mindennek a férj az oka (Myrua Lo>>. 
I1UANIA Rákóczi-út 71. Tel: 116 040.
5. ti 8, flö. Sz. V.: l)3-koí is. Hadjárat 
Jugoszlávia ellen. 2. hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károlv-körút 3. T., 122-722 
f4. fG, f8, flO. Sz. V.: 12-kor tó. Perzselő
CORVIN Üllői.üt 40. T .: 138-988 f4. f6.
fS, flO. V.: P2-kor is. Szökik a kislány. 
ELIT Szent István-kürút IS. T.: 114-502. 
fG. f8. flO. V.: 4 6. 8. 10. Szokik a
HOLLYWOOD Bethlen lér 3. T.: 225 003. 
Ti. ffi. ,18. no. Eszményi asszony. 
KAMARA Dohány-ii 42: Tel.: 423-901,
11 o, 4, 6, 8, 10. Édes ellenfél.
PÁLACE Erzsébet körút 13. T.: 221-222.

C P O R T É R M E T  
E E V É N Y T  készít

MORZSÁNYI J.
IV., Váczi-u. 36. Telefon: 182-217

11, 2. 4, 6, 8, 10. Fiatal ördögök. Szűke 
fürtök barna fürtök. ,SIMPLON Horthy Miklós-ut 02. T.: 268- 
999. 5. 1)8, flO. A  h olnap  h a jósa .STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T-: 225-276. 14. f6, 
fg, flO. V.: 12-kor is. Halálos tavasz.

Továbbjátazó m ozik 
ALKOTÁS Gömbösét 11. Te!.: 155-374. 
u4. n6. n8, nlO. V .: n2-kor is. Egyetlen 
éiszaka. V. d. e. 11: Canitoga hőse. 
BELVÁROSI Trán.vi-ótca 21. T.: 384-563. 
4, 6. 8, 10. Halálbrigád.
BUDAI APOLLÓ Széna- tér T :  351—500. 
15, U7, 9. V.: t2. ti, f6. f8 110. Tokaji 
aszú.
KLDORADO Népszínliáz-u. 31. T.: 133-171.
4. 0. 8. 1(1. V .: 2-kor is. Dalol a szív.
HOMEROS Hermina-út 7. I ’-: 496-178.
5, 7, 9. V.: 3-kor is. Veszélyes útilárs. 
Kanada ördöge.TPOI/Y Csákv-utea 65. Telefon: 292-626. 
5. n8, fid. V.; h3-kor is. A láthatatlan 
ember visszatér.
OTTHON Bemczky utca 3 Tel.- 146-447
I. 4. n8, n8, nll). V .: n2-kor is. Nápoly a 
csókok tüzébén.
I'IION rx RíUoezi-ó* 69 Tol.: 223-242
II, 5, n8, fii). Sz. V.: 3-kor is. Rémület 
az alvilágban. A vasöklű kormányos. 
REX István-úi f.9. T.: 228-620. 15, h7,
9. Sz.: f4. fG f8, flO. V.: 12-kor is. Kék 
madár. ...
IHALTO Rákóczi út 70- Telefon: 224-443. 
Átalakítás miatt zárva.

sebb, mozgékonyabb, pompásan so
roz és többet támad. Bondi csak a 
harmadik menetben jön  egy kissé 
fel. A kihirdetett eredm ény igazság
talan, Csapogya a legrosszabb eset
ben döntetlent érdemelt volna!

Könnyűsúly:
Ben-e BVSC győz Kocsis BTIÍ el

len. Hatalmas horgokat üt mind
kettő. A lig  volt különbség köztük.

Poprócsi-Papp (L apterjesztők) 
győz Strincz BSzKRT ellen. Csúnya 
mérkőzés. Sok ütés esik, Papp üté
sei pontosabbak.

A RÁDIÓ MŰSORA 
Hétfő, augusztus 4.

Budapest I. (549.5 m ) 6.40; Ébresztő.
Torna. . 7: Hírek. Hanglemezek. 10:
Hírek. 10.30: A kereszténység legősibb
templomai. (Szemelvények _ Georg
Schweinfurt afrikai útikönyvéből) For
dította és a bevezetőt írta: Matolay
Tibor. 10.45: Széchenyiről, Irta-. Villant 
Rezső. 13.10: A rádió zenekara. Közben 
12.40: Hírek. 13 30: Weidinger Ede
szalonzenekara. 14.30: Hírek. 15.20:
Hanglemezek. 16.15: A méhállam Irta: 
Bánki Sándor. 16.15: Hírek. 17: Hírek 
szlovák és ruszin nyelven. 17.15: 
A Közellátási Szolgálat közleménye. 17.35; 
Faragó Ibolya zongorázik. PoUliüi-rnűvek. 
18: Olasz. szellem Dalmáciában. Márffy
Oszkár dr előadása. 18.25: Bura Sándor 
cigányzenekara. 19: Hírek magyar,
német és román nyelven. 19.20: Augusz
tus. Hunyadi Sándor előadása .10,45: 
Szép Ilonka. Vörösmarty Mihály versét 
elmondja; Abonyi Géza. A kísérőzenét 
szerezte: Losonczy Dez.-ő. A rádió zene
karát vezényli: Berthá , István. 20:
Tánel emezek. 20,45: Zoli és Tata. Ditró: 
Mór emlékezése Szerémy Zoltánra és 
Vendrey Ferencre. 21.10: A honvéd légi
erők fúvószenekara. Vezényel; Dorosz- 
lai Károly. Indulók. 3140: .Hí
rek. 22.10: Hanglemezek. 23: • Hírek
német, olasz, angol, francia és. eszpe
rantó nyelven. 23.30: Lovászi Ferenc
cigányzenekara muzsikál 24: Hírek.

Kassa (208.6 m.) 11.05: Egy kárpát
aljai kőbányától az országúti^. Szénás.?y 
Barna dr előadása. 11.20; Hanglemezek. 
Magyar nóták. 11,40: Hírek magyar és 
szlovák nyelven, műsorismertetés.

Váltósúly:
Torma II BTK győz Barát W M TK  

ellen. A z első menetben jónéhány 
horgot kap Torma, de a második 
menetben fölénybe kerül. Horgaitól
3-ig földre kerül Barát, sőt aztán 
is roggyant. A  harmadik menetben 
erőfölény miatt leléptetik Barátot.

Csapó (Szóin. L E ) - győz Korányi 
M AFC ellen. A z  első menet közepén 
egy balhorogtól Korányi leül s ülve 
is marad, hiába int neki szorító
segédje. K iszámolják.

Középsúly:
N yiraty W M TK győz Farkas 

BVSC ellen. Sok szabálytalansággal 
tarkított két menet után a harma
dikban Farkas szemöldökén felsza
kad a bor. Leléptetik.

Csontos FTC győz Kass M ÁVAG  
ellen. Két meneten át Kass egyene
sei és horgai sokszor találják Cson
tost. A bajnok csak a harmadik m e
netben kerül felü lre: egy jobbhor
gától leül Kass s ettől kezdve vissza
esik.

Félnehézsúly:
Jászai W M TK győz ő sze  RPLE  

ellen. Jászai végig fölényben van 
noha ősze néhányszor ugyancsak 
megsorozza a fejét. A  második me
netben erőfölény címén lelépt étik 
őszét.

Szigeti FTC győz Pálfi (Kol. 
M ÁV) ellen. A z öklözés közé sok 
birkózás, fejelés keveredik. Szigeti 
végig sokkal jobb.

Nehézsúy:
H om olya FTC győz Varga, W M TK  

ellen. Varga az elején meglepi Ho- 
m olyát: ugyancsak összecsepell hor
gaival az FTC-öklöző fejét. Aztán 
lassan felülkerekedik Homolya. A  
második menet végén Varga orra 
már annyira vérzik, hogy a csepeli 
fiút leléptetik.

Szolnoki BSzKRT győz M ogyo
ródi FTC ellen. Szinte végig Szol
noki támad, M ogyoródi csak a szo
rító közepén állva veri vissza a tá
madásokat. M ég hozzá —  jól. A  
harmadik menetben azonban ,,kt- 
készül“ a vastagderekú Fradi-ököl- 
vivő, Szolnoki nagy fölénybe kerül 
s ezzel győz is.

A II. forduló
küzdelmei vasárnap délelőtt folytak 
le, m integy C,00 néző előtt. A z első 
forduló három sérültje —  Szabó, 
Farka-s és Korányi —  helyett H or
váth  BSzKRT, Szalay BSzKRT és 
Szalay BVSC lépett be a küzdelem
be. A  második fordulóban is pompás 
küzdelmek folytak. ■ Két meglepetés 
is akadt: a tartalékként beugrott
Szalay BSzKRT m egverte cson tost, 
Poprcsi-Pnpp  pedig Benét. A  máso
dik forduló mérkőzései:

Légsűly:
Podány győz Varga ellen. A  szom

baton m ég a túlzott fogyasztástól 
gyenge Podány vasárnap délelőtt 
már igen „erős”  vo-lt (vasárnap már 
nem volt m érlegelés!): két meneten 
át fölényesen ütötte Vargát. A  kis 
BSsKRT-öklözö csak a 3- menetben 
jött fel egy kissé.

Miriszlay győz Kiss ellen. Mirisz
lay nagyszerűen verekszik: horgai 
kétszer is leültetik Kisst. Győzelmét 
nagy tapssal üdvözli a közönség.

H anna t-súly:
Horváth győz A rtner ellen. Végig 

nagy verekedés folyik. Nem volt. 
lényeges különbség köztük.

Bogács győz Darui ellen. Kiegyen 
lített első menet után Bogács m oz
gékonysága kezd érvényesülni az 
eléggé mereven m ozgó Dacai ellen, 
Kemény csatában ‘ Bogács nagy 
jobbhorgai szerzik m eg a W M TK- 
öklözönek a győzelmet.

Pehelysúly:
F rigyes győz Csapogya ellen. 

Inkább Csapogya támad, Frigyes 
többnyire cSak visszaver. Keményén 
Kis különbséggel győz Frigyes.

Bondi győz Daróczi ellen. Csupa

ütésváltás az egész mérkőzés. Bondi 
jobban öklöz, valamivel többször be
talál. A  jő  formában levő Daróczi 
nehéz ellenfél volt a számára!

Kön nyűsúly:
Poprócsi-papp győz Bcne éllén. 

Végig hatalmas horgokat üt mind
kettő. Döntetlen talán igazságosabb 
eredm ény lett volna!

Kocsis győz Strincz ellen. Három 
meneten át csépelik egymást. Strincz 
sokat bukdácsol s ez nem szolgai 
előnyére. A  végén már annyirs 
kikészül, hogy gong után lefekszik  0 
szorító padlójára.

Váltósúly:
Torma II győz Csapó ellen. Csapi 

keményen üt az elején. A z  első 
menet közepén egy jobbhorgától le w 
ül Torm a! Horgaitól és bal felütései
től elered Torma, orravére. A  2- 
menetben nagyon belefekszik Torma, 
noha az orra ismét vérzik, horgaival 
alaposan kikészíti Csapót. A  ?• 
menetben annyira roggyant less 
Csapó, hogy a m enet közepén hagyja 
magát kiszámolni.

Barát győz Szalay BVSC ellen. SoR 
az ütés, de sok a  szabálytalanság i9 
a mérkőzésen. Kiegyenlített két 
menet után a harmadikban Szalay 
kétszer is földre kerül. A  ménét 
második felében erőfölény címén 
Barátot hirdetik ki győztesnek.

Középsúly:
Szalay BSzKRT győz Csontos el

len. Szalay szépen szúrkálja a nagy 
horgokat ütő Csontost. A z 1. menet 
végén egy jobbhorogtól leül Szalag 
de a másodikban nagyon felnyo'

- Ü t ö t t A t f  ruhák egyedüli 
üt W » *  rM JtfW  készítője
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múl. Csontos fejelésért megintést 
kap. A  3. menetben m eg különösen 
jól verekszik Szalay. Noha két 
megintést is kap (tenyeresütésért cs 
utánaütésért), remekül öklözve biz
tosan győz. Csontos nagy ütései 
ezúttal nem sikerültek. Szalay győ
zelm ét hatalmas tapssal köszönti » 
közönség.

Kass g yőz  Nyirati ellen. Kas-9 
egyenes támadásai ellen alig talál 
védelmet a keményen ütő Nyirati- 
A  2. menetben Nyirati szemöldökén 
felreped a bőr, leléptetik.

Félnehézsúly:
Jászai győz Pálfi ellen. Jászai 

fölényesen üti horgait a bátran 
verekedő Pálfi fejére. A  2- menet 
végén egy  jobbhorogtól Pálfi leke
rül, annyira roggyant less, hogy 
gong után, a szünetben erőfölény 
cím én Jászait hirdetik ki győztes
nek.

Szigeti győz ő sze  ellen. Szigeti 
fölényesen öklöz a fiatal ősze ellen- 
A  2. menetben erőfölény...

Nehézsúly:
H om olya győz M ogyoródi ellen- 

K om olytalan első két menet után 9 
harmadikban Hom olya nagyon 
igyekszik, fölénybe Is kerül. ErŐ- 
fölénnyel győz.

Szolnoki győz Varga ellen. A* 
1- menetben Varga jól harcol, ke' 
meny horgokat és egyeneseket ütj. 
A  2. menettől kezdve felnyomni 
Szolnoki s noha fejelésért megintést 
kap, biztosan győz. A  mérkőző9 
pom pás verekedést hozott, a kö
zönség is megtapsolta a két ököl
vívót a végén.

A  két forduló után az egyes 
súlycsoportokban a kővetkező a 

helyzet:
L ég  sú ly : Podány 4, Varga ^

M iriszlay 2— 2', Kiss 0 pont. Podány 
bajnoksága szinte elvitathatatlan- 

H arm atsúly: Bogács 4. Darai &
H orváth 2— 2, , Szabó és Artnef 
0— 0 pont. Bogács szinte már bi9' 
tos bajnok. , ,

P eh elysú ly : Frigyes és Bon®
4— 4, D aróczi és Csapogya (P-jj 
pont. A  bajnokság sorsa az est* 
F rigyes— Bondi mérkőzésen dől e" 

K ön ny üsúly: Poprócsi-Papp *
Bene és Kocsis 2— 2, Strincz " 
pont. A  bajnokság Papp és KocSF 
között dől el. ,

V áliósú ly : Torm a II  4, Csapd 
Barát 2— 2, Korányi és Szal-H 
BVSC 0— 0 pont. Torm a II bajnok 
sága m ár „holtbiztos".

K özép sú ly : Csontos, Szalay, Ny*' 
rati és Kass 2— 2, Farkas 0 
A  tartalékként beugrott S za í" 
K ass legyőzése után a bajnokság0 
is m egnyerheti! ,

F élnehézsú ly : Szigeti, Jászai 
pont, ősze  és Pálfi 0— 0 pont. ■ *  
ba jnokságot Jászai és Szigeti egF 
más elleni mérkőzése dönti el. Kj 

N eh ézsú ly : Homolya és Szolnok 
4— 4, M ogyoródi és Varga 0-". 
pont. A z  első kettő összecsapá®
dől el a  bajnokság, sorsa.

s p o r t é r m e k
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