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gélünk akkor, 
amikor látszólag 
csak Játszunk)

T i z e n h a t e z e r  f ő n y i  k ö z ö n s é g  e l ő t t  e g y  g ó l l a l  g y ő z t e  l e  a  
F e r e n c v á r o s  a  1 1 - ik  f é l i d ő b e n  ö s s z e r o p p a n ó  N a g y v á r a d o t

A z  N B  / .  o s z t á l y á b a  j u t á s é r t  f o l y t  v i s s z a v á g ó  m é r k ő z é s e n

a  MÁVAGlegyőzte a  p é c s i

A  m a g y a r - o l a s z  v á l o g a t o t t

n a p j á n  4 - 6  v o l t  a  g y ő z e l m e k  a r á n y a
O la sz győzelm ek: Facchini (110 m-es gát), Marian! (200 m), Lanzi (400 m), 
Consolini (diszkoszvetés), Peilarini (hármasugrás) és 4x400 méteres váltó

M agyar győzelm ek: Zsuff ka (rúd), Harsány! (1500), Várszegi (gerely), Szilágyi (10.000)

A  „hét" pontosabban nyolc nap 
ezúttal. Mert m a a  Szqnt István 
Kupa négy elődöntő mérkőzésén 
résztvett csapatok nyolcvannyolc já 
tékosát mérlegeltük, akik augusztus
2-án, 5-én, 7-én és 9-én :— tehát
nyolc napon belül —  m érkőztek az 
Elektrom os-pálya villanyfényében. A

felvonultak egyike-m ásika m ár egé
szen elsőrangú teljesítményt nyú j
tott s nem is volt könnyű közülük 
kiválasztani a legjobb tizenegyet. 
Főleg sok jó  fedezetet találtunk s 
ezzel szemben igen kevés jó  jobb 
hátvédet és belsőcsatárt. Végül is 
ez a csapat nyerte el az elsőséget:

K ecskés

Odor
Kispest

Tátrai
Újpest Ferencváros

Páamándy Tóth Dudás
Elektrom os Gamma Csepel

Vidor Sárvári Bodola G yetvai
Ú jpest Nagyvárad N agyvárad FerencvárosAdóm.

Újpest

A tartalékcsapot Így festh etn é: 
K iss

Törekvés 
Káliói Szalay
Csepel Csepel

Nagym arosi Szabó Lázár
Újpest Kispest Ferencv.

Kovács I M észáros Déri
Nagyvárad K ispest Törekvés
Lukács N agy

Ferencv. Kispest
A lig-alig  m aradtak le  attól a k i

tüntetéstől, hogy a csapatban szere

pelhessenek a következők:
Sárosi III  (Ferencváros), Balogh 

(Ú jpest) fedezet, Patkóié  (G am m a), 
M arosvári (Csepel) csatár, önody  
(E lektrom os) hátvéd, Solymosi 
(N agyvárad) kapus.

F U T B A L L  és 
AT1ÉTIKAI
S c h m i d t -  S z i g e t i -  S z é l
szak Üzletében, V., Szemólynök-n. 16.
Telefon: 11-44-31. Árjegyzék.

Nagy sikert arat a DÖRNER SPORT
által megújított és újra filcezett toniszlabda. _

Kérjük, hogy lejátszott tenlszlabdáit mielőbb b e k ü 1 (1 e n i is %.i v e s k e d j é k  
K risztina-körút 73. T e le fo n t  156-622._____

ATLÉTIKA

tALYAAVATÚ a t l é t i k a i  v e r s e n y  
n a g y v a r a d o n

Vasárnap délután rendezték az Erzsébet- 
uttCai atlétikai, pálya pályaarató mérkő
zését Nagyváradon a Debrecen Maj?y~ 
várad városközi verseny keretében. Rész
letes eredmények: 100 m: 1. Korompai 
(D) 11. 2. Nagyházi <B) 11-6. 3. Kiutka 
ÍN) 11,8. Sűiylökés: 1. Nagy (D) 12-'9,
2. Szilágyi (D) 12.43. 3. krutka (N) 113 . 
800 m: 1. Benyik (N) 2:07.6. 2. Danő(N) 
2:05.2, 3. Bányai (D) 2:12. Magas: 1. Tóth

U JO R

(Dl 178 2 Balázs (ü'l 165. 2. Kis (N) 180. 
Diszkosz- 1. Illés dr (D) 36.85 2. Szilágyi 
(D) 35 85 3. Janza <N) 33.98 . 400 m:
1 Nagyházi (Dl 55.9, ?■ Szentgyörgyi (N) 
56 6, 3. Szántó (Dl 57. Kalapács: 1. Lecli- 
ner (N) 35 38, 2. Janza (NI 32.35.
3. Mészáros (D) 30.59. UO gát: 1. Kis (N) 
16.9. 2. Krutka <N) 17.6. 3. Környei (D) 
17.8. Rúd: 1. Nagy (Dl 290, 2. Csapó (N) 
290. 3. Törös (D) 280. 3000 m: 1. Benyik 
(N) 10:01. 2 Danő (N) 10:13, 3. Ram inger 
(D) 10:35. Női távol- 1. Gyarmathy Olga 
(D) 478, 2. Bánki Magda (Dl 443 3. Oláh 
Irma (N) 427. Női magas: 1. Gyarmathy 
Olga (D) 147. 2. Oláh Irma (N) 130,
3. Bánki Magda (D) 120.

[•"Ess felújított labdáinkat
1 márrsmert feltételeinkkel, rövid úton, raktárról cseréljük az ön használt labdáival
| j k  .  ■  e a  V., gr. T ls ia  István-u. 16.I SflIM  U n  5  U 0 f f  ÍBálvány-u. sarok.]

■ T e l e l ő n :  1- 802 -8  2.

Csütörtök
W M FC— Elektrom os, Latorca-u.,

% 9  (20 óra 45 perc), Szent István 
Kupa-középdöntő.
Péntek —  Nagyboldogasszony napja

Gamma— Szeged, Üllői-út, 5.
Éremmérközés.

Ezenkívül barátságos mérkőzések. 
Szombat

Ferencváros— Újpest, Uatorca-u.,
% 9 (20 óra 45 perc), Szent István 
Kupa-középdöntö.

Vasárnap
Barátságos mérkőzések három 

nappal az NB I és a M agyar Kupa 
ra jtja  előtt.

— " " B " —

Csupor 355 cm-t ugrott 
rúddal a BBTE ifjú
sági versenyén

Vasárnap délelőtt a BBTE-pályán folyt 
le a budaiak ifjúsági versenye- A gyors 
lebonyolítást az ugyanakkor ugyanott 
tartott női verseny és mindkét nembeli 
versenyzők fegyelmezetlensége akadá
lyozta. A versenyen a. Simpson-tanfolyam 
néhány vidéki versenyzője is indult. A 
legjobb eredményt (az idei legjobb ifjú- 
eá.gi rúdugrás) Csupor érte el. — Rósz 
letek:

10# m: 1. Szánió GTE 11.2, 2. Hegyem 
TJTE H.8, 3. Rétházi FTC 11.3. — Hátszél. 
m  m: 1. Sir II BBTE 37.8. 2. üzsoki 
MRTSE 38.1. 3. Gaáz BLE 38.2. — Sir 
II az elejétől végig vezetett.

490 m: 3. Almási BLE 54.3, 2. Rétilázi 
FTC 55-8, 3. Markó MTE 55.8. — Almásit 
nem tudták megszorítani.

löWI m: 1. Nádas MAC 4:21.2, 2: Kovács 
MTE 4:25.6, 3. Varró BLE 4:26.7. — Ná
das kezd belejönni.

110 ni gát: 1. Kiss GyüAC 16.S, 2.
Uzsoki MBTSE 18.6, 3. Molnár FTC 30.2.
— Kiss, az állítása szerint, le van törve. 
Alihoz képest pompásan mozgott.

Magasugrás: t. Gajdács B. MÁV 170,
2. Hóivátli MAC 170, 3 Füzesi BSzKRT 
165. — Gajdács elsőre, Horváth második
ra ugrotta a 170-et. A 175 mindegyiknek 
magas volt.

Rúdugrás: 1. Csupor MAC 355, 2. Fü
zesi BSzKRT 335, 3. Herezag GyitAC 335
— Herezeg, az ifjúsági bajnok egészen 
zavartan uigrotit. Csupornak a 365-öu k 
volt jó kísérlete.

Sűiylökés: 1. TJitz ARAK 11.52, 2. Fü
zesi BSzKRT 11.16, 3. Tamási FTC 11.93.

4x160 m: 1. UTE (Hegyes!, Vida, Szántó 
Sípos) 45.9, 2. BBTE 47.1, 3. FTO 47.4’

--------- -<♦ >----------
Szeged: üjszegedi TO—óbeesei 'Bocskai 

5:1 (3:1). Vezette: Gáál. Góllövö: Pintér 
I  (2), Tóth, Héger, Burkus ,ill, Illovanóv IX
— Békéscsabai MÁV—SzVSB H $:2 
(2:11. Vezette: Kovács. Góllövő- Sós. 
Szeifert, Laeó. illetve Szigeti és Vadas.- 
A BMAV-ban két, az SzVSE-ben egy próbajátékos szerepelt.

III. kér. Árpád SE—Lampart FC II 2:0 
Nagyszombat u. Vezette: Hufek.

Góllövő: ÍV éber és Andaházi (ll-esből).

Nem érte el Novák Ilonka
a 100 m gyorsúszásban a 
bajnoksághoz kötelező időt

A kolozsvári Ágoston nyerte a hölgyek 
200-as mellúszását

A z UTE úszóverseny második 
napján ragyogó napsütés fogadta a 
gyülekező versenyzőket. Bérűit arc
cal, jókedvűen vetkőznek a verseny 
résztvevői. A  szom bati rossz idő 
után a vasárnapi pom pás idő felér 
egy fél bajnoksággal. A  lelátó is 
egészen más képet mutat, mint az 
első napon. M integy hatszáz ember 
ül a lelátón, am ikor az első szám 
résztvevői a vízbe ugranak. Részle
tes eredmények:

50 m ifjúsági mellúszás (13 induló, 2 
időfutain): 1. Bellijén UTE 33.4 mp, 2. 
Jeney MAC 34.1, 8. Bartalics MAO 34.2.

Magyarország ion. évi, 100 méteres 
hölgy gyorsúszóbajnoksága: 1. Novak
Ilonka MUE 1:15.3, 2. Tiszolczy (Kecske

kolozsvári hölgy rossz fordulójával el
veszti második helyét. Tiszolczy jön fel 
a hetes pályán, de Kovákra nem veszé
lyes. A hátú szó bajnoknő ebben a szám
ban is a legjobbnak bizonyult. Biztosan 
nyeri a versenyt, de a szintidőnél 3 tized
del rosszabb időt úszik és így a bajnoki 
címet nem szerzi iueg

100 Fféteres I. oszt., gyorsúszás: 1. Kő
rösy UTE 1:01.8, 2. Eleméri MAC 1:02.S,
3. Püilök UTE 1:03,4. — Indítás után
Kőrösy és Elemért halad az élen. For
dulóig együtt megy a két versenyző, 
Püilök _ a harmadik helyen fekszik. , 50 
méternél Elemért cgv gondolattal vezet, 
de Kőrösy kitünően 'fordul és a második 
50 méteren hajrázva együtt jön a két 
versenyző. A közönség lelkesen bíztatja 
Kőrbsyt és az UTE-versenyző 10 méter
rel a cél előtt rákeres támadást indít 
Eleméri ellen Utóbbi nem tudja átvenni 
£.z erősítést és a második helyre esik 
vissza.

4xioo tn II. 0. gyors váltó: 1. TJTE
(Angyal. Nagy, Bernjén, Vágó) 4:23.G, 2. 
MAC 4:33.5.

100 m fiú gyors: 1. Csűrik MAO 1:05.8. 
2. Szatmári FTC 1:06.2, 3. Wolf FTC
1:12.2.

Magyarország 1941. évi 200 m hölgy 
m ellxíszóbajniiksága : 1. Ágoston (Kolozs 
vári AC) 3:37, 2. Litomericzky SzUE
3:38 2, 3. Tari SzUE 3:39.6, 4. Lőrinez
FTC. — öt hölgy indul ebben a szám 
bán. Az első hosszban a szegedi Tari ve 
zet. de 100 méternél már a kolozsvári 
Ágoston van elől l:44-es idővel. Lőrinez 
felzárkózik a vezetőhöz, de az utolsó 
hosszt nem bírja és fokozatosan vissza
esik. A három vidéki hölgy hajrájából 
Ágoston kerül ki győztesen. A szintidőt 
azonban nem érte el é.s bajnok nincs.

300 m hát: 1. Kovács BE AC 1:13. 2.
Galambos UTE 1:14.3, 3. Tuskó MAC.
Az első ötvenen Kovács félméteres 
előnyt szerez. Fördulő utánig tartja ezt 
a távolságot, bár Galambos a közönség 
buzdítása közepette meg-megújuló tá
madást intéz ellene. Kovács a célig egy 
méterre növeli előnyét,

3x100 m ifi gyorsváltó: 1. MAC (Tg-
náczi, Jeney. Bartalics) 3:29, 2, UTE
3:33.6 3. WMTK 3:'45.8.

100 m hölgy mellt 1. Felhős MŰÉ

1:32.8, 2. Koltai UTE 1:36.2. — Végig
egymás mellett halad a két hölgy, az 
utolsó tíz méteren Felhős két méterrel 
elhúz és győz.-

i/xioo m gyorsváltó: 1. UTE (Zolyómi, 
Püilök, Gróf, Kőrösy) 4:16.8. 2. MAC
4:30. — Eleméri és Zolyómi az első két 
ember. Az UTE-versenyző alaposan bent
ragad a rajtnál, de így is csak fél mé
terrel ka,p ki. Makiári és Püilök közül 
az UTE embere a gyorsabb, most már 
Gróf indul félméteres előnnyel. Tengeren 
újabb három métert hoz, Kőrösy fölé
nyesen tizenkét méterrel győz.

SOO rn mell: L Fábián MAC 2:53.6, 2. 
Szegedi MUE 2:59.8. 3. Siklósy UTE
3:ilí.6. — Az első indításra Siklósy ki
ugrik, Fábián 50 után már két méterrel 
vezet a mezőny előtt. 109 méternél Sze
gedi a második. Kánya a harmadik. A 
táv második felében Fábián végleg el
húz Szegeditől, Szegedi pedig a másik 
kettőtől. Fábián szép hajrát vág ki.

3x50 m leány mell váltó: 1. UTE (Ná
das, Fonó, Szekeres) 2:33.4. -  A második
nak beúszott MUE eredményét megsem
misítették.

Magyarország 191,1. évi >,xl00 m hölgy 
gyorsváltó bajnokság: 1. MUE (Hornyák, 
Mihályné, Molnár. Novák) 5:39, 2. FTC 
5:49.8. — Hornyák és Bordosi kezdi a 
versenyt. Novák II fél méter hátriny- 
nyal indul az FTC versenyzőiéként. 
Újabb három métert lead. Molnár nyo
mába Zságot igyekszik. A hátrányt be
hozza Novák és Lovász egyszerre in
dul. Novák fölényesen győz. A szint
időt ebben a számban sem érték el.

3x50 m fiú vegyesváltó: 1. FTC (Mo
hos, Wolf, Szatmári) 1:48.6, 2, MAC
1:51.2. 3. WMTK 1:51.8.

A 1®. Honvéd-kórház e-zordán dói után 
fél 6 órakor a P. Rákóczi ellen az erzsé- 
betuteai pályán barátságos mérkőzési 
j álszik.

M I I  Hí I l i i
> ■ ■ 1  I  S 6 8 I
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Beéjkeaési határidő: muz.  13,, 13 éra

KoW z&r—SalBTO

Szogwl—Elektromos »•*•••

DiMAVAG—Ferencváros

Nagyvárad—Újvidék Meeleaai

WMFC-SzVSE M»»)« o o »
MAY AQ—Pécsi DVAC gyét 

tes—Újpest
!
•doeía•••

Gamma—Kispest •• »

Szolnok—Lampart •♦••Haas a
Pótverseny: A pontv«rae«yb« csak )
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba* egyébként csak hoJtver- f 

ecnyt dönt el.
DiMAVAG—Ferenor. I. félidő |
WMFC—SzVB® I. félidő ***.!..,
Gamma—Kispest 1. félidő *•»•'!• •*• |
Szolnok—Lampart L félidő *•••*.... J

í*< &Y% M*«**MMNt**»«**«*(*ttMctc#0(,

Lakhely;

Utca: ......................... ................. .
A beküldő aláveti magát a feltételek-f 
nek. Minden szelvényhez ép és fór-1 
uralomban levő használatlan 10 filléres j 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
bint ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot) tenni.

I n d u l  a I I I ,  O r s z á g o s  T i p p e l ő  B a j n o k s á g

I t t  a f e l í r á s !

Újvidék megmozdult!
Gyűjtenek a z  U A C  javára — 
a z  első délután eredm énye : 
2 0 0 0  pengő

Ú jvidék, augusztus.
Ú jvidék megmozdult. A  játéko

sok  kiverekedtek az NB I-be jutást 
s  m ost a  vezetők és a  szurkolók 
dolgoznak.

A  szurkolók gyűjtést Indítottak 
az U A C javára s a gyűjtés első 
délutánjának az eredménye: 2000
pengő. A m ikor az egyik  szurkoló 
elé odatették az Ivet, az m egkér
dezte:

—  M ennyit adják t
—- Adhatsz 500 pengőt ■—  mond

ták fé lig  tréfásan, a  szurkoló azon
ban komolyan így  folytatta:

—  Az sok lesz, de adok kétszá
zat.

Ss adott. J
A  gyűjtés m ost m ár napok óta 

fo ly ik  —  nagyon szép eredménnyel. 
A  héten, szerdán az U A C W agner 
K ároly  dr ügybuzgő elnöke vezetésé
vel választmányi ülést tartott, 
amelyen m egvitatták a  teendőket.

—  Nem. akarunk a Kassai AC  
sorsára jutni —  mondotta az elnök 
«— s ép-pen ezért minden tagunk és 
szurkolónk munkájára, áldozatkész
ségére szükségünk van.

A  vezetőség tovább folytatja  a 
munkát s vasárnap délelőtt a szur
kolókkal n agy  tagértekezletet tart. 
A  legnagyobb gond m ost a volt 
K áragyorgye-pálya átalakítása és a 
csapat megerősítése,

Befejeződött 
a selejtező küzdelem 
a Szt. István Kupában

Négy m érkőzésen: 43.500 
n éző !!

Szombaton éjjel a Ferencváros—Nagy
váradi AC mérkőzéssel befejeződtek a 
selejtező mérkőzések a Szent István 
Kupában. Ezek a mérkőzések kerültek 
eorra:

WMFC—Kispest S:í. 10.000 néző.
Elektromos—Gamma 2:2. 10.500 néző.
tJipest^-Xörckvés 4:1. 7000 néző.
Ferencváros—Nagyváradi AC S :2.

16.000 néző.
A négy mérkőzésen tehát összesen 

43.600 néző volt. (Tavaly -csak hat mérkő
zés került sorra s a hat mérkőzésen 
összesen 46.500 néző jelent meg.)

Tovább ment: a WMFC, az Elektromos 
(sorsolással), az Újpest és a Ferencváros. 
Kiesett; a Kispest, a Gamma (sorsolás
sal). a Törekvés és a Nagyváradi AC 
A következő mérkőzések: WMFC—Elek
tromos, Ferencváros—Újpest.

A kölykök tornája eddig így áll:
Gamma—Elektromos 1:1. UTE—Törek

vés 5:0, WMTK—KAC 4:1, FTC—ETC 
3:1. Az FTC—ETC mérkőzésen Szőke 
szerezte meg a vezetést, majd Csanádi II 
góljával már 2:0-ra vezetett az FTC. A II. 
félidőben az ETC feljavult és Nagy révén 
szépített.

Tovább ment: a Gamma (sorsolással), 
az UTE, a WMTK és az FTC. Kiesett: 
az Elektromos (sorsolással), a Törekvés, 
a KAC és az ETC A következő párosítás: 
WMTK—Gamma, FTC—UTE.

* Villámmal igazolható, fiatal, 
er. érettségivel bíró, jóképességü 
özépesatár, jobbszélső, középfede- 
gt azonnali belépéssel m agasfize- 
Isü állást kaphat. SürgÖ3. Jelige: 
fyugdíjas állás, Kaposvár, posta- 
lók 94.
Ganz—Hangya 4:3 (3:3). Simor-u. Ve- 
stte- Veréb. Meglepően pompás jáiéík- 
al rukkolt ki a két csapat Különösen 
két támadósor volt elemében. Góllövő: 

imo-n (2), Bartos és Botzí, illetve Sza- 
ő. Gyctrva.i II és Jadran.
BVSC—NSC 3:2 (1:1). Szonyi-út,
esette. Katona. Mindkét csapat edzése 
lején tart. Géllövő: Gyarmati (2) és 
'öldes, illetve Fenyvesi (2),

A z  első Országos Tippelő Bajnok
ságot tavaly ősszel írtuk ki, a  m á
sodikat m eg az idén tavasszal. A z  
előbbit ifjabb Csillik György, az 
utóbbit Iglódy-Szabó Tibor nyerte.

M ost itt van a  H L Országos Tip
pelő Bajnokság.

Olvasóink m ár Jól ism erik pályá
zatainkat, azok a mai form ájukban
már beváltak s így  lényeges változ
tatásokra nincs is szükség. A  díjak 
értéke ezúttal is

7900 pengő!
A  zöm e készpénz-díj. Kisebb vál
toztatásokra azonban mindig szük
ség van, m ert a vérbeli pályázó 
mindig óhajt néhány újítást.

Nos, ú jítások ezúttal is vannak.
Először is teljesítettük pályázóink 

egyik  régi óhaját.
Felem eltük a heti dijakat

Nem  számszerűleg, hanem összeg
szerűleg. Régebben a heti verse
nyekben 20 pengő volt az első díj,

m ost 30 pengő lett
s nagyobbak lettek az utána követ
kező díjak is.

A  másik újításunkat szintén a 
pályázóink javasolták. E gy  ú j ver
senyt iktattunk a pályázatunkba s 
ennek az ú j versenynek a neve 
„Távolbalátó-verseny" lett. A  lé
nyeg itt az, hogy vájjon  ki tudja 
eltalálni az NB I  őszi, harmadik 
fordulója után, hogy milyen lesz a 
sorrend az őszi idény befejezésekor. 
Részieteket alább közlünk.

a
Alább Ismertetjük az őeszea tudnivaló

kat. Akirtk még ezenkívül is lenne kér- 
dinnivalója, az forduljon szerkesztősé
günkhöz, de kérdéséhez mellékelje# meg
címzett válaszlevelczőlapot. Mi bárkinek 
szívesen válaszolunk, ha válaszlevele-zŐ- 
lapot mellékel. Lapunkban a pályázattal 
kapcsolatban csak közérdekű kérdésekre 
válaszolunk. Hogy mely kérdés közér 
rtekű, azt mindig mi állapítjuk meg.

A pályázatban
résztvehet minden olvasónk (tehát nem

csak az előfizetők!).
A nyertesek neve mellé mindenkor 

odaírjuk a tetses lakcímet e így bárki
nek módjában áll ellenőriznie azt, hogy 
a díjat valóban olvasóink között osztot
tuk szét s hogy a nyertes nincs közelebbi 
kapcsolatban a szerkesztőségünkkel.

Szerkesztőségünk, mint az már köztu
domású,

senkit sem részesít előnybe*.
A pályázati feltételeket nemcsak t. Pá
lyázóinknak kell maradéktalanul betar
tatok, hanem azokat mi is ugyanúgy 
betartjuk. Tehát

kár olyan kéréssel fordulni szerkesz
tőségünkhöz,

amellyel a pályázó azt kéri tőlünk, hogy 
tekintsünk el ettől vagy attól. (Később 
kü'dte be a szelvényeit, nem_ mellékelt 
bélyeget és így tovább.) A kiírási sza-

nem térül. Az ajánlati díjnál nagyobb 
összeget (Budapesten 20, vidéken 60 fil
lér) senki sem vonhat le.

8. Csak tisztán olvasható szelvényeket 
fogadunk el.

9. A jeligével pályázók kőtelesek min
den héten legalább egy szelvényre a ne
vüket és a elmüket is ráírni. (Elől a 
jelige, azután a név!) Ha ketten, 
vagy többen együtt pályáznak, akkor 
mindig annak a pályázónak a nevét kell 
előre írni, akinek a elme kerül a szel
vényre, azaz, akinek nyerés esetén a 
nyeremény küldendő.

10. Aki csak egy szelvényt küld be he
tenként. az portókímélés céljából válasz- 
levelezőlapon lapra felragasztva is küld
heti a szelvényét. Ebben az esetben nem 
kell 10 filléres bélyeget mellékelnie, 
mert ilyen esetben a nevezési díjul a 
megcímzetlen válaszlevelezőlap szolgál. 
(A'válaszlevelezőlapra természetesen nem 
szabad semmit sem írnia.)

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

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

13. Nyitott borítékban szelvényt kül
deni ném szabad.

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

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

16. Amennyiben a pályázatunk bármi
lyen oknál fogva félbeszakadna, úgy a 
díjak a félbeszakítás idejének megfele
lően megkisebbednek. Például: ha a III. 
forduló után szakadna félbe a pályázat, 
akkor a díjaknak csak három nyolcad 
részét adjuk ki.

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

A versenyek
1. Heti verseny. Minden héten újra kez

dődik a a legtöbb poutot szerzettek nyer
nek.

Az azonos számú pontot szerzettek kö
zött az elsőséget a pótversennyel dönt
jük el. A potméíkőzéeeket sorrendben 
vesszük figyelembe, mindaddig, amíg a 
holtverseny el nem dől. Ha nem dől el a 
holtverseny, akkor összeadjuk a főmérkő- 
zéeek gólkülönbségeit 6 így állapítjuk meg 
a sorrendet. További holtverseny esetén a 
pótkérdések gólkülönbsége dönt. (Figyel
meztetés! A gólkülönbséget minden 
egyes mérkőzésnél külön kell kiszámí
tani, mégpedig külön azt, hogy mennyit 
tévedett a pályázó az adott és külön, 
hogy mennyit tévedett a kapott gólok 
terén. Azután az egyes mérkőzések gól- 
különbségeit összeadva kapjuk meg a 
szelvény gólkülönbségét.)

2. Fó'verseny. 18 különböző számú szel
vényből áll. Akik a 18 szelvényen ösz- 
szesen a legtöbb pontot szerzik, azok 
nyernek. A holtversenyeket az dönti el, 
hogy ki szerepelt jobban az utolsó szel
vénnyel.
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bályóbbal ellentétes kéréseknek semmi 
szín alatt sem tehetünk eleget.Most pedig elindul az új pályázatunk. 
Aki esélyes akar lenni, az küldje be már 
az I. számú szelvényt is. Néhányszor már 
előfordult az, hogy sokan csak a II. 
vagy a III. fordulóban kaptak kedvet a 
pályázásra s ezek a később bekapcsoló- 
dók ilyenkor azt kérték, hogy kezdjük 
elölről a versenyt. Az ilyen kéréseket 
természetesen nem teljesítettük s a jövő
ben sem fogjuk teljesíteni. Aki eséllyel 
akar résztvenni a pályázatban, az

legyen ott a rajtnál,
küldje be már az I. számú szelvényt Is.

A feltétélek
1. Pályázni csak a lapunkból kivágan

dó szelvénnyel lehet. Egy szelvényre 
mérkőzésen kint csak egy tippet lehet 
írni A szelvényen olvasható feltételek 
pontosan betartandók, azokat itt külön 
nem ismételjük meg. ,

2. Portós leveleket szerkesztőségünk 
nem vesz át. A bélyeg nélkül érkező 
szelvényeket a beérkezés után nyomban 
megsemmisítjük, még akkor w, ha a pá 
lyázó kísérő tevéiben mást kér.

3. Postán „Budapest 72, postafiók 42"
címmel küldjük a leveleket. Az aoánlot! 
levél címzése: Nemzeti Sport* VIII,*
liökk Szilárd-utca 4. . . .4. Az általános csoportban mindenki 
tetszésszerinti számú szelvénnyel pá
lyázhat, az ötszelvényes csoportba tar* 
tozók egy névre, vagy egy jeligére 
hetenkint 1—5 szelvényt küldhetnek.

5. Egy-egy pályázónak hetenkint minden 
versenyben mindig csak a legjobbnak bizo
nyuló szelvénye számít. (Kivétel a Rend
kívüli verseny.)

6. Csak a szerkesztőségünkbe^ tényleg
beérkező szelvényeket vesszük figye
lembe. .7. A több szelvényt küldők lehetőleg
.ajánlottan küldjék szelvényeiket. Egy 
borítékban több pályázó ia küldhet szel
vényt — ajánlottan is. Ha a szelvénye* 
két ajánlottan küldik b a borítékban lég* 
*&1>b 20 szelvény van, akkor Budapee
ten 10. vidéken 20 fillér vonható le az 
ajánlási díj részbeni megtérítése címén 
a mellékelt bélyegek értékéből. Ha 
a borítékban húsznál több szelvény 
van, akkor minden újabb 10 szel
vény ellenében 10 fillérrel kevesebb 
bélyeget koll mellékelni, mind* 
addig*, amíg az ajánlási díj teljesen

3. ötös Torna. Ilyen három van. Az első 
az I. számú szelvénnyel kezdődik és az 
V. számú szelvénnyel zárul. A második 
ÖT a VI—X.f a harmadik ÖT a XI—XV. 
szelvényekkel folyik majd, Akik egy-egy 
ilyen ötös torna keretén belül a legtöbb 
pontot szerzik, azok nyernek az egyes 
tornákban. A holtversenyeket az dönti 
el, hogy ki szerepelt jobban a torna utolsó 
szelvényével.

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

A fenti három versenyben két cso
portban pályázhatnak a pályázók, 
a) Általános csoport. Ebben a csoport
ban minden beküldött szelvény elhírá 
lás alá kerül, b) Ötszelvényes csoport. 
Ebben a csoportban csak azok vehetnek 
részt, akik hetenkint öt, vagy an
nál kevesebb szelvényt küldenek _ be. 
Akik tehát öt szelvénynél többet kulde 
nek bo, azok az ötszelvényes versenyben 
nem vehetnek részt, viszont az öt, 
vagy annál kevesebb szelvénnyel pá 
lyázók pontjainak száma mindenkor be 
számít az általános csoportba is, ha 
azonban ott és az fit szelvényes ver
senyben is nyernének, akkor választ* 
niok beit, hogy melyik díiat óhajtják 
Ugyanabban a versenyben két dijat 
ugyanié senki sem nyerhet Aki öt, 
vagy annál kevesebb szelvényt küld be. 
bármikor áttérhet az ötnél több szel
vénnyel való pályázásra, de ettől az 
Időtől kezdve 06ak az általános cso
portban pályázhat az Öt szelvényes 
csoportba többé vissza nem mehet. Aki 
ötnél több szelvénnyel kezdi a pályáza
tot, az öt szelvényes csoportba még 
később sem mehet le. de természete 
sen jogában ál! öt, vagy annál köve 
sebb szelvényt is küldeni Azok, akik 
ötnél több szel vén yt küldenek be. tartóz 
nak a szelvényeket az e célra kijelölt 
helyen megjelölni. (Álló, vagy dőlt 
kereszttel.)
4. Csúcsverseny. Ebben a versenyben, 

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

5. Telitalálatverseny. Itt azok nyernek, 
akik egy szelvényen a legtöbb telitalála
tot érik «4.

(A, oeács-, valamint a telitalálatver

seny legjobb eredményeit hétről-liétre 
nyilvántartjuk s a .csúcs-, valamint a 
legjobb telitalálat eredmény egészen a 
verseny befejezéséig megjavítható.)

6. „Verseny a másfélszásasért.** Ebben 
a versenyben 150 pengőt nyer az a 
pályázó, aki először ér el egy szelvényen 
hat telitalálatot. Ha ketten vagy többen 
egyszerre érnek el egy szelvényen hat 
telitalálatot, akkor a díjat elosztjuk 
közöttük. Ha valaki hat telitalálatot ért 
el egy szelvényen, altkor újabb 150 pen
gőt fogunk majd kiírni annak a pályázó
nak. aki egy szelvényen először ér el hét 
telitalálatot. Ha ezt a „másfélszázast” is 
elnyerik, akkor ismét 150 pengőt írunk ki 
annak a pályázónak, aki egy szelvényen 
először ér el nyolc telitalálatot.

7. Rendkívüli versenyek. Rangadók, 
válogatott mérkőzések kapcsán kerülnek 
kiírásra. Ebben a versenyben egy s ö 
vényen meg kell jósolni a rangadó 
végeredményét, félidejének eredményét és 
az első gól szerzőjét. Részleteket később, 
a verseny kiírása előtt legalább tíz nap
pal közlünk.

8. Távolbalátóverseny, Az NB I őszi 
harmadik fordulója után lapunkban egy 
olyan szelvényt is közlünk majd, amelyen 
a pályázóknak el kell találniok aizt, hogy 
miyen sorrendben (1. Ferencváros. 2. Új
pest stb.) foglalnak helyet a. csapatok a 
bajnoki táblázaton az őszi idény befeje
zése után, illetve a pályázatunk befeje
zésekor. Ebben az új versenyben a fel
tételek a következők: 1. Minden pályázó 
csak egy szelvénnyel pályázhat'. (Termé
szetesen bárkinek jogában áll a nevével 
ellátott szelvényeken felül még jeligével 
külön is küldeni szelvényt.) 2. Az ilyen 
szelvényhez bélyeget mellékelni nem kell! 
3. A versenyben csak azok nyerhetnek, 
akik a harmadik fordulótól kezdve minden 
fordulóban küldtek szelvényt. 4. A sor
rendet elsősorban az dönti cl. hogy kinek 
van több találata. (Ha például valaki el
találja azt, hogy az Elektromos lesz a 
negyedik s a. Lampart az ötödik, akkor 
ennek a pályázónak két találata lesz.) 
A holtversenyeket az dönti el, hogy ki 
szerepelt jobban* a pályázatunk utolsó 
szelvényével.

9. Veret verseny. (Részletek a díjaknál.)

A díjak
HETI VERSENY:

a) Általános csoport: I. díj: 30 pengő.
II. díj: 20 pengő. III. díj: 15 pengő. 
IV. díj; 10 pengő. V—X. díj: 5—5 pengő, 
b) ötszelvényes csoport: I. díj: 10 pengő.
11— III. d íj: 5—5 pengő. (Hetenkint tehát 
összesen 125—125 pengő kerül kiosztásra, 
a. 18 heti verseny során tehát összesen 
2250 pengő.)

FÖVERSENY
Általános csoport:

I. díj; 358 pengő és egy 450 pengő ér
tékű (készpénzár, részletára 525 pengő) 
„Weiss Manfréd-féle" segédmotoros ke
rékpár.

II. díj; 250 pengő és egy 200 pengő
értékű teljesen felszerelt kerékpár.

III. díj: 180 pengő és egy 100 pengő 
értékű vásárlási utalvány a Marnitz Zenei 
Központhoz (József-körút 37—39).

IV. díj: 180 pengő.
V. d íj: 160 pengő .
VI. díj: 140 pengő. — VII. d*j: 130 

pengő. — VIII. díj: 120 pengő. —• IX. 
díj: 110 pengő. — X. díj: 100 pengő. — 
XI. díj: 80 pengő. — XII. díj: 70 pengő.
— XIII. díj: 60 pengő. — XIV. díj: 50 
pengő.

XV. díj: 40 pengő. — XVI—XVII. díj 
30—30 pengő. — XVIII—XX. díj: 20—29 
pengő. — XXI—XXV. díj: 15—15 pengő.
— XXVI—XXX. díj: 10—10 pengő. —
XXXI—XXXV. díj: 5—5 pengő.

ötszelvényes csoport:
I. díj: 80 pengő.
II. díj: 60 pengő.
III. díj: 50 pengő.
IV—V. d íj: Férfi zsebéra. Ér

téke: 50 pengő. — VI—VIT díj: 45
pengő értékű töltőtoll. — VIII—X. díj: 
30 pengő értékű férfi karúra XI—XIII. 
d íj: 20—20 pengő értékű vásárlási utal
vány a Marnitz Zenei Központhoz (József- 
körút. 37—39). XIV—XV. díj: 15—15 pengő 
értékű kölnivíz. XVI—XVII. díj: Féléves 
előfizetés a Nemzeti Sportra. Értéke:
12— 12 pengő. XVIII—XXV. dí': 10—10
pengő értékű kölnivíz. XXVI—XXX. díj: 
Negyedévi előfizetés a Nemzeti Sportra. 
XXXI—XXXV. díj: 5 pengő értékű
borotvapenge.

ÖTÖS TORNA
Mind a négy öT-ben a következő díjak 

kerülnek kiosztásra:
Általános csoport. I, díj: 20 pengő és 

egy 15 pengő értékű vásárlási utalvány a 
Utarnitz Zenei Központhoz (József körút 
37—39). II. dij: 10 pengő és 10 pengő 
értékű kölnivíz. III. dij: lo pengő és 
5 pengő értékű borotvapenge. IV. díj: 
5 pengő és 5 pengő értékű kölni
víz. V—VI. d íj: Negyedévi előfizetés a 
Nemzeti Sportra.

Ötszclvényes csoport: I. díj: 10 pengő 
és 10 pengő értékű borotvapenge. II. díj:
5 pengő és 10 pengő értékű kölnivíz.
III. díj: 10 pengő értékű kölnivíz. IV—V.
díj: Negyedévi előfizetés a Nemzeti
Sportra.

CSBCS VERSENY*
I. díj: 25 pengő. -  II. díj: 15 pengő,

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

TELIT ALÁ LATVERSENY:
A dijak ugyanazok, mint a csúcs verseny 

ben.
„VERSENY A MASFÉLSZÁZASÉRT" 
Díj; 150 pengő, illetve még kétszer 150 

pengő, összesen 450 pengő.
RENDKÍVÜLI VERSENYEK:

Később ismertetjük.
TÁVOEBAKATÓVERSENY:

I. d íj: 50 pengő. II. d íj: 40 pengő
III. díj; 30 pengő. IV. díj: 20 pengő.
V—VI. díj: 15—15 pengő. VII díj:
10 pengő. VIII—X. díj: 10 pengős vásár
lási utalvány a Marnitz Zenei Központ
hoz. XI—X II.’ díj: 10—10 pengő értékű 
kölnivíz XIII—XIV. díj; 5—5 pengő
készpénz. XV—XVII. díj.: 5 pengő értékű 
kölnivíz. XVIII. díj': 5 pengő értékű 
borotvapenge.

VERET-DIJAK!
A tippelő bajnok a Nemzeti Sport

veretét kapja.
A legtöbb pontot szerző a) budapesti, b 

pestkörnyéki c) vidéki, d) külföld: e) öt
szelvényes csoportbeli ée fi hölgy-pályázó '*• 
Nemzeti Sport kis veretét kapja 
A veretbe bevéssük a nyertes nevét. 

Egy-egy versenyben egy veretnél töb-

Hétfő, 1941 augusztus IS-

A  zseniális emteríség
(Igaz történet 

az esti mérkőzés után)
F röccs Misi, a PU LI egyik  pár* 

toló tagja  velem  együ tt n ézte végig  
a Ferencváros— NAG m érkőzést. 
E sett az eső és rettenetesen  sokan 
tolongtak hazafelé. F röccs Misi a 
fe jére  ü tött és odasugott hozzám:

—  G yere csak velem , van egy  
zseniális ötletem , baj nélkül, gyor
san hazajutunk.

—  H ogyhogy.
—- K övess csak engem !
A  pályával szem ben fek v ő  réten  

átvágtunk. K étszer  beleestem  egy  
pocsolyába, majd eg y  kődarab kö
vetkeztében  estem  hasra. Misi biz
ta tott:

—  Látod, ha nem lennék veled, 
m ost te  is o tt tolonghatnál a többi 
közt. Szerencsére én mindig gondol
kozom  s vannak zseniális ötleteim .

M egjegyzem , nekm  gyanús volt. 
hogy m eglehetősen  sok em bert lát
tam szintén abba az irányba menni.

—  Mondd, ezek  hova m ennek?
—  E z sem m i —  legyintett idege

sen Misi — j f.zelc errefelé laknak, 
ezen a környéken.

Csak ú gy  magamban gondoltam, 
hogy m ennyire föllendült ez az el
hagyatott környék. És m eglehetősen  
elegáns lakossága van.

—  Tv,dód —  súgott Misi ■—■, nem- 
sokára elérünk eg y  vasúti felül
járóhoz, o tt átsétálunk és hipp-hopp 
ott vagyunk a Váci-útón, ahol már 
kapjuk is a rem ek üres villamost.

Viszont egyre többen lettek. Misi 
egyre bizonytalanabb hangon bizony
gatta, hogy ezekn ek  sejtelm ük sincs 
arról a rem ek átjáróról, ezek  csak  
itt laknak a környéken. Sajnos, 
odaértünk a vasúti átjáróhoz. Nem  
akarok túlozni, m ert elvégre néhány 
ezer em ber nem sok, de ha egy  
vasúti felüljárón akar átjutni, akkor  
soknak látszik. Csak ránéztem  
F röccs Misire.

—  S zerencse, hogy az em beriség  
ilyen zseniális.

Miután kabátom at letépték , ci
pőm et ronggyá  taposták, földi 
maradványaim valóban átju tot
tak a felüljárón. Sőt m ég jól is 
végződ ött az este, m ert kaptam egy  
bókot. A m ikor ugyanis végre helyet 
találtam eg y  villamos ütközőjén , az 
egyik  utas haragosan szólt le :

—  V igyázz, te  kis csibész o tt az 
ütközőn, m ert leesel és m egver a 
mamád!

Ú gy látszik, jő  napom volt, fiata
los külsőm  m egtévesztette  az illetőt. 
A ttól sem  féltem , hogy m egver a 
mamám. M ár negyvenhét éves va
gyok  és a, mamám már öt-hat éve  
nem ver.

Bök M aki

bet akkor sem adunk ki. ha ketten, vagy
többen együtt nyerték meg a díjat. A 
tippelő bajnok csak egy veretet kap. » 
csoportjában tehát a soronkövetkezo 
kapja az illető csoport győztesének kiirt 
veretet.

Néhány figyelmeztetés
Aki hetenkint több szelvényt küld. a* 

íven is küldheti a tippjeit. Ezzel a 
Pályázó munkája lényegesen meg
könnyebbül. Ilyenkor a pályázó az íven 
olyan sorrendben írja egymás alá a 
mérkőzéseket, amint azok a szelvényen 
vannak s minden mérkőzés után annyi 
tippet írhat, ahányszor 10 fillér bélyeget 
s ahány üres szelvényt mellékel az ívhez. 
Előfordul kivételes esetekben, hogy valaki 
szolgálati beosztásában olyan eldugott 
kis helyre kerül, ahol nem tud kellő 
számú szelvényt beszerezni. Ilyen egészen 
kivételes esetekben, ha a pályázó bélyeg
ben' beküldi nekünk a megvásárolni 
szándékolt szelvénye árát akkor mi a 
kiadóhivatalunkban magunk szerezzük bo 
helyette a megfelelő számú példányt és a 
szelvényeket helyette a pályázatához 
csatoljuk. Ezt a munkát azonban nem 
szívesen vállaljuk és csak egészen kivéte
les esetekben fogjuk elvégezni.

Egy íven csak egy névre és csak egy 
jeligére lehet beküldeni a szelvényeket. 
Tehát nem szabad egy íven húszfajta 
jeligére szelvényt küldeni. Kivétel az az 
eset, ha a jelige első két betűje ugyanaz. 
Féldául; Dac. Dajka, Dal. Dara stb.. 
vagy Kacsa, Kacaj, Kabát, Kalács. Kacér, 
Kalmár stb.

Az ötszelvényes pályázók sokszor nin
csenek tisztában azzal, hogy pályázhat
nak e két különböző jeligével? Pályázhat
nak! Mindenki annyi jeligével pályázhat, 
amennyivel akar. de csak addig marad az 
ötszelvényes csoportban', amíg egy-egy 
jeligére ötnél több szelvényt nem küld be. 
Természetesen bárki pályázhat a nevével 
és ezenkívül jeligével Is. így például: a) 
Nagy Kálmán, b) Hajrá Gamma (Nagy 
Kálmán), c) Hajrá Buda (Nagy Kálmán) 
és így tovább. A különböző néven elindU 
tott pályázatsorozatok azonban végig 
külön számítanak, nem vonhatók össze 
később!

Általában ajánlatos, hogy a pályázók 
napról napra figyeljék a lapunkat, mert 
bármelyik számunkban közölhetünk a 
pályázattal kapcsolatos fontos híreket, de 
a tippelés különben ia megkívánja, hogy 
a pályázó tisztában legyen a csapatok 
bajnoki helyzetével, összeállítási híreivel 
stb. •

M ost pedig  mindenkinek jó  tippe
ket kívánunk.

ÜZENETEK: Több ol-asónk az új
pályázatunk’ kiírásával kapcsolatba# 
javaslatokkal és tanácsokkal keresett fel 
bennünket. Ezeket ezúton ia köszönjük- 
Koyücs Gynla: Az ör. javaslatával mi már 
évekkel ezelőtt foglalkoztunk. Sajnos, »  
féltalálat bevezetése anyira megnehezítené 
a számítást hogy az eredményt mindig 
csak egy héttel később tudnék kihirdetni 
s ezt az ötletet már csak ezért is el kel* 
lett Vegye figyelembe, hogy
hasonló külföldi pályázatokon' például 
még az egyszerű és telitalálat között ser# 
tesznek különbséget-
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A  megűjhódö magyar labdarúgás 
helyes úton járását bizonyította a 
szombat este sorra került Ferencvá
ros— Nagyváradi AC mérkőzés. Mi- 
Vei bizonyította?

A  KÖZÖNSÉGGEL! 
Bizonyította azzal a budapesti kö

zönséggel, amely mindig tudja, hová 
érdemes menni. 15-000 fizető néző 
jelent meg szombaton a Latorca-ut
cában és a nézők száma összesen 
16-COO volt. Ezer ember még talán 
befért volna, de már így is a túlzsú
foltság és torlódás fenyegetett. Az 
egyik rendőrtiszt a mérkőzés előtt a 
szabadnapos rendőröket az öltözőhöz 
rendelte.

Valaki erre megjegyezte:
__ Ú gy látszik, kint m ég mindig

ülik egym ást az em berek.
„Ölik egymást”...

ILY E N  IDŐBEN!
Mert a 10-000-es nézőszámhoz te

gyük hozzá, hogy délután öt óratol 
kezdve fél tizenegyig folyton esett s 
mindenki esőben jött ki.

Sok apró izgalom kerekedett a 
mérkőzés előtt az öltözőben. Főleg 
azért, mert a Fradi és a Nagyvárad 
is tiszta fehérben akart kiállni. Vé
gül is a Fradi győzött.

Ferencváros (fehér ing, zöld ff3*' 
lér és zöld kézelő, fehér nadrág):
CsiítrAs __ Szoylm dr., Tátrai —  Sa-
rosi in, Polgár, Lázár -  Lukács. 
Kiss, Sárosi I dr., Fmta, Gyetvai 

NAO  (Zöld-fehér csíkos mg, fehér 
nadrág): Solymosi —  Molnár, Dóm
ján —  Krasznai, Juhász, Demeny —  
Kovács II, Kovács I, Sárvári, Bo- 
dola, Haláti.

Tóth i n  tehát nem játszott a ▼&- 
radialcnál.

A  KÖZÖNSÉG H AN G JA?  
hamar hallani. Már _ a 2- percben 
Gyetvai elindul és zug a nép. G yet 
vai azonban elveszti a  labdat. Jon az 
első nagy helyzet. A  két. K o v a c to l  
Halátihoz kerül a labda, ez  a _  - 
szélen tisztán fut befele, meg 
né, de 12 méterről lő és a labda 
túlsó oldalon mellé megy. Még az 
esőben is megizzadtak a hraai 
szurkolók. Egy hang:

__ Tóth III betette  volna.
De a. válasz nem késik. A  4- 

ben G yetva i szinte a középen to 
előre, lő, sokan már a jobb sarokban 
látják a labdát, de ott van Solymosi, 
a váradiak új kapusa, s remekül fel 
szedi a labdát. Újra a Fradi tamad 
és Tátrai az 5. percben a felező vo
nalról kapura lő.

REM EK A Z  IRAM ,
pompás a játék és az el30 
várat magára. A  8 . percben F  
kiadja a labdát Gyetvainak. E3 
pompásan megy át Krasznam, ma 
kapura húz, de kissé túl h°s” 
teszi maga elé a labdát. Gye l: 
azonban villámgyorsan ered  ̂ utána 
Solymosi kissé későn indul ki a ka
puból s ez éppen elég Gyetvainak. 
Kapásból, n  m éteröl az üres kapu 
bal sarkába vágja a labdát. Laposan
1:0. . „ 

Bodola, majd Sárosi III szabad- 
rúgásssal kísérletezik. Utána Sárosi 
dr három lépésnyire a  kaputél mel

lel veszi le a  labdát s közben oda a 
helyzet.

Fintának m egy a játék s a  11. 
percben Gyetvawal való összjátók 
után alig lő mellé. Nyomban utána 
Kovács II és Sárvári kever jól, de 
az utóbbinak nem jön ki a  lépése 
és Csikósnak csak gyenge lövést kell 
védenie. Fradi-szöglet után a part-

LEGJOBB m  V E Z É R -
GYÁRTMÁNYOK # 1  KÉPVISELETE

S Z A K M Ű T E R E M

Rákóczi-űt 60. ÁRJEGYZÉK
INGYEN.

jelző tévesen állítja m eg Kovács II-1 
les elmén. Bosszantó...

EZ A  LEGJOBB MÉR
KŐZÉS

eddig a kupában —  jegyzik  m eg a 
nézőtéren. Igaza van a  véleményt 
nyilvánítónak. Rem ek játékot élve
zünk eddig. Juhász 5o méterről lő 
mellé, m ajd Fradi-támadáskor a 
fényképészek

MAGNÉZIUM FÉN YE  
ZAVARJA

m eg a  zöld-fehér csatárokat. A  
közönség helyesen állapítja meg, 
hogy az ilyesm it nem volna szabad 
engedélyezni. A  20. percben Bodola 
30 méterről lő mellé s most fe l
hangzik egy másik biztatás is:

—  Hajrá NAG!
Gyetvai remekül lő, de Solymosi 

másodszori beavatkozásra megka
parintja a labdát s az egyik  oszlo
pon az egyik reflektor ijedtében ki
alszik. A  közönség bosszankodik 
azon, hogy Bodola többször túl hosz- 
szan teszi m aga elé a labdát. És 
az eső is bosszantja m ég a nézőket. 
M ég inkább az, hogy egyesek hol 
becsukják, hol kinyitják az eser
nyőiket. A  25. percben Bodola jobb- 
összekötőben nem adja oda a labdát 
az üresen álló Halátinak, hanem 
mellé lő. Ha odaadja...

Gyetvai, m ajd Lukács lövése Soly- 
mosin hal el. És a 28. percben

EGYENLÍTENEK A  V A 
RA D  IÁ K .

Polgár fejese rövidre sikerül, K o
vács II kapja a labdát, viszi, cselez 
is, m ajd Bodolának adja, Bodola a 
16-os tájáról kapásból középen a léc 
alá vágja. Csikós hiába nyúlt utána. 
1 : 1.

Utána Polgár int valamit Sárosi 
n i-n a k . (Szünetben derült ki, hogy 
azt intette: miért van Sárosi III
olyan e lö l? ) M ost támadnak a vá
radiak, Sárvári elm egy Polgár mel
lett, kiadja a labdát Haláti felé, de 
Tátrai keresztez, m egrúgja a lab
dát, amely azután Haláti lábáról 
pattan Cs'ikós elé s az felszedi. Gél- 
szag volt.

Sp ortfelvételefckez

is o c h r o m
I S O P  A N

filmek

ALIG LEHET ÉSZRE
VENNI A  JÁTÉKVE
ZETŐT,

ami szintén jó  jel. A  váradiak most 
jobbak, újra támadnak, Sárvári 
azonban lesen áll, nem vitatható le
sen és Kovács II csak jóval fü tty  
után küldi hálóba a labdát a 33. 
percben.

E gy  perccel kés&bb Molnár dán- 
csolja Sárosi drt-. Jön Sárosi III, a 
nagy bombázó, a, szabadrúgáshoz 
becsületesen feláll a váradi sorfal, 
Sárosi III. m egvágja a labdát, az a 
sorfalban álló Juhász vállán irányt 
változtatva a kapu bal felső sarkába 
pattan. 2:1.

A  40. percben Bodola küld ha
sonló szabadrúgást, de ebből csak 
szöglet lesz. A  váradiak első s mint 
később kiderül, egyetlen szöglete.

—  De jó  ez a Juhász —  m ondják 
a nézők — , a Fradi belső hármasa 
sehol...

KÉT PERC —  KÉT GÓL 
A  44. percben Sárosi H l miatt sza
badrúgáshoz jutnak a váradiak. Ju
hász irányítja, Sárvári kapja. Halá
tinak továbbítja. A  balszélsö reme

kül fut befelé, Szoyka dr kíséri. A  
hátvéd elvághatná előle a labdát, de 
nem csinálja, ehelyett, amikor a ha
tos vonalra érnek, dancsolja a szél
sőt. Haláti bukdácsol, a játékvezető 
egyet fúj, Haláti azonban estében  
hálóba tudja kotorni a labdát s a 
já tékvezető  m ost nyomban kettőt 
fú j. Röpke pillanattal az első fütty 
után. Helyes ítélet, ha nem megy be 
a labda, akkor 11-es lett volna. De 
bement. 2:2.

A  váradlak még csak nem is tud
nak örülni, mert máris támad a 
Fradi. A  45. percben Gyetvai viszi a 
labdát, Finta kapja tőle s miközben 
Finta befelé fordulna, Dómján el
rúgja előle. A  rúgás rövid, Sárosi 
dr-hoz kerül a labda, tőle lövést vár
nak, de ő testesei után Lukácsnak 
adja. A z újonc a jobbszélröl remekül 
tart befelé és 11 m éterről jó  lövéssel 
küldi a bőrt á  jobb alsó sarokba. 
3:2.

SZÜ N E T A L A T T  A Z T  
H A L L J U K  ÉS T A P A S Z 
T A L J U K ,

hogy mindkét csapat kissé ideges; 
hogy a zöld-fehérek kérik Polgárt, 
ne menjen annyira előre; hogy a 
zöld-fehérek szerint Bodola az 
első gól előtt lesen állt; hogy Je- 
n ey  Rezső elnök szerint a NAC  
érvénytelen  gólja előtt nem volt 
le s ; hogy a váradiak nem gon
doskodtak frissítőről, de keríte
n ek  nek ik ; hogy a já tékvezető  és 
Lantos partjelző szerint az érvény
telen  gól előtt tiszta lesállás volt; 
hogy a já tékvezető  maga is el
m ondja: a váradiak második gól
ja  előtt 11-est akart ítélni, de 
am ikor látta, hogy a labda így is 
gólba m egy, nyomban kettőt fü 
tyült.

T O V Á B B I G Ó LO K A T
vár mindenki a II. félidőtől, de... 
Gyetvai fölé lő, Lukács lövése Soly- 
moslé, Gyetvai a 16-oson belül 
danc-csal ront jó helyzetben s köz
ben Polgár Sárváritól rúgást kap. 
Az 5. percben Kovács II Csikósba 
küldi a labdát s utána a nézőtér 
megállapítja:

—  M ennyivel jobb most a Fradi. 
A  7. percben Finta lövését Soly

mosi szögletre védi. Lukács berúgá- 
sát újra szögletre menti. Lázár 
mellé lő... A  9. percben újabb Fradi- 
szöglet... Sárosi III szabadrúgása 
mellé megy. Nagy a zöld-fehérek fö
lénye. A  11. percben Sárosi dr nem 
adja oda a labdát a jó helyzetben 
levő Lukácsnak s ö maga meg csak 
szögletet ér el. Támad, támad a 
Fradi, de a

b e c s ü l e t e s  l ö v é s e k  
e l m a r a d n a k .

Egy hang:
—  Hol vagy K isze ly f  
A  15. percben Juhász dancsolja

Flntát, Sárosi H l szabadrúgását 
Solymosi kiüti.

—  Juhász „készen  van  —  álla
pítják meg —  áll a pályán.

A  16. percben Lukacs szögletét 
Solymosi jól húzza le. Macska-regér- 
harc.. Most végre Sárvárig kiszökne, 
Polgár kézzel húzza, a játékvezető 
nem sípol, Sárvári lövését Csikós 
kiüti. Itt is zavartak a fényképé
szek a villanó fénnyel.

A  20. percben már a hatodik 
.ip {so.ips ■oi'BúlPl latSpzs-tpexjí 
ront megint haliam Kiszely nevét. 
Most azonban Sárosi dr is m eg
embereli magát. A  29. percben Lu
kács bead s a zöld-fehérek közép
csatárának fejese nyomán a felső  
lécről pattan vissza a labda. Kisí 
rászalad, lő, de m ost m eg a jobb  
fáról jön vissza a bőr. A  túlsó ol 
dalon Sárvári hosszan adja ki a 
labdát Halátinak. Csikós látja, hogy 
baj van, de mégis kissé későn indul 
kifelé. Szerencséjére Haláti még ké
sőbb fut a labdára és Csikós lábbal 
menteni tud. A  32. percben Finta 
labdáját Kiss meglövi, a labda 
visszapattan, most Sárosi dr lő, de 
Solymosi szögletre ment. Csikós a 
16-oson kívül lábbal ment Újabb 
hang:

—  Finta, középre!
A  35. percben Bodola mellé lő, 

majd utána Gyetvai szépen megy 
át két emberen s Fintához játszik.

palack munkahelyünkre is elkísér. A z iparos 
é s  a gazda , a  m ezei é s  a  gyári munkás, 

kereskedő és  hivatalnok egyform án  használ

ta tja . M inden  c s ő p p je  serkent é s  erőt ad. 
A z  O rion hőpalack az ö s s z e s  sportágakban  
nélkülözhetetlen. Strandon és  sítúrán, e v e zé s 
nél és gyaloglásnál, vadászaton é s  halászaton 
a  höpalack őrzi e g é szsé g ü n k e t U t a z á s h o z  
n em csak  m en etjegy  kell, hanem  O rion  h ő -  
palack i s : fgy soh asem  szom jazunk. A z  O rion  
bőpalack  mindenütt elfér, használata e g y sze rű  
é s  k é n y e l m e s .  A z  O r i o n  h ő p a l a c f e  
t a r t ó s ,  m ert szilárd fém burok  fo g ja  körű i 
é s  m ert m i l l i ó s z á m r a  k é s z ü l :  o l y a n  
o l c s ó *  h o g y  m in d e n k i  m e g s z e r e z t e  ti

A z két szép csellel tör előre, de az 
5-ösröl küldött lövését Solymosi 
szögletre menti. Sárvári szabad
rúgása sorfalba m egy, m ajd a 39. 
percben váradi támadás közben 
Tátrai mellén és karján  végiggurul 
a labda a 16-oson belül, de a játék
vezető nem sípol, m ert nem volt 
szándékos kezezés. És a Fradi, 
amely eddig túlnyom órészt tám a
dott,

MOST BESZORUL.
A  42. percben Haláti fejese után 

Sárvárihoz kerül a labda s  0 négy  
lépésnyire a kaputól kinyú jtott láb
bal igyekszik  a labda után, de nem 
éri el, hosszabbítania kell, nem tud 
rendesen kapura lőni a a  labda kapu 
mellé menne, hogy Szoyka dr nem 
csípné el az alapvonalon. Egyenlítés 
lehetett volna...

Utána Sárosi ü l  sorfalba küld
szabadrúgást, m ajd Lukács erős lö
vését védi Solymosi, m ég  egy N A C- 
roham és vége.

Szögletarány 8:1 (1 :1 ) a F erenc
város javára.

Már nem  esik, hiszen a II. félidő
elején elállt az eső. A  közönség  
m egelégedetten  távozik. A  fényt 
„k ö lyök fén yre" csökkentik , az öl
tözőkben is lecsillapodnak s  a v e 
zérkar a pályán keresztben  indul 
kifelé.

—  D e rem ek ez a fü  —  mondja
Gidófalvy Pál dr, az M LSz elnöke 
—  kedvem  lenne játszani.

Jeney, a váradiak elnöke mint 
eg y  kis ifjúsági já tékos  szálad 
fehér labdáért. N eki is m egjött a 
kedve. És a vezérkar elkezd egy -

kapura játszani. A m ikor abba
hagyják, aklcor m eg jegyzik ;

—  M égis volt hosszabbítás!

Nyilatkozatok
V itéz K em enesy Sándor: Végig 

izgalmas mérkőzés, de a Fradi biz
tosan tartotta kezében a  győzelmet. 
A  NAC méltó ellenfél.

Dim ény L a jos: A  rengeteg hely

zetből gólokat kellett volna rúgni! 
Nem „ping-pong“  ez.

Takács B éla : M egtört a kabala. 
A z új mezünket délután hoztuk a
gyárból.

Jeney R ezső : A  fiukkal m eg vá
gyók  elégedve. H a továbbra is ilyen 
lelkesen és szívvel játszanak, akkor 
meglesz az eredmény. Sok munka 
vár m ég ránk, de úgy érzem, hogy 
viszek valamit haza Váradra.

K rüger K ároly : örvendek, mert 
megálltuk a helyünket. Ezúton m on
dok köszönetét a  budapesti közön
ségnek, mert úgy érzem, hogy szí
vébe zárt bennünket. Ezt mi becsü
letes játékkal igyekszünk m eg h á -» 
lálni.

Rónai F erenc: Balszerencsés m ér
kőzés. M eg kell m ég edződnünk. Túl 
nagyra becsültük az ellenfelünket. 
E gy  kis szerencsével döntetlen lehe
tett volna.

Nagy mérkőzés, sok izgalommal, 
Igazságos eredménnyel

A  nagyszerű keretben (ne beszél
jünk az esőről...) rem ekül kezdődött 
a mérkőzés. K ét kitűnő csapat 
egyenrangú játékának indult, sőt a 
NAC, a vendégcsapat a z  első félidő

egyes szakaszaiban tartós fölényt is 
tudott kiharcolni. A z első félidő ké
pe alapján igazságosabb lett volna 
a döntetlen, különösen ha számítás
ba vesszük, hogy a Ferencváros

Hatalmas Küzdelem, megérdemelt ggűzeiem
F e re n c v á ro s -N a fly v á ra d  

S sS  ( 3 :2 )
i  eáreiias az eesö fSlitiűfien nagyszer-®*!) ili- sioüas, síinél piái azonban a Ferenceáres 

■ mm mmmshonán
Góllövő: Gyetvai, Bodola, Sárosi III, Haláti, Lukács

A z O rion  hőpalack va lóságos boszorkányság-; j 

h ü t  é s  f ű t  H idegben  m elegen , m e le g b e n
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v izet é s  bort vagy más- italt. A z O rion  h ő -
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egyik gólja szerencsésnek  mondható. 
(A  Juhász vállán irányt változta
tott szabadrúgásról beszélünk. Igaz, 
hogy az ilyesmi hozzátartozik a 
sorfa l kockázatához.) A  második 
félidőben kidomborodott a Ferenc
város fölénye, közelebb járunk azon
ban az igazsághoz, ha azt mondjuk, 
hogy

A  JíAC esett össze,
—  m ég szorosabban véve: Juhász, a 
középfedezet fáradt ki teljesen az 
•első féiftlö iramától. A  második fé l
időben a Ferencváros fölénye néha 
nyom asztó volt, m égsem  szabad 
megfeledkeznünk azokról a  szórvá
nyos, de annál veszélyesebb ellen
támadásokról, amelyeket a NAC ve
zetett b amelyeket a ferencvárosi 
védelem néha csak szabálytalanul 
tudott megakasztani. Ebben a játék
időben nem esett ugyan gól,

a Ferencváros azonban ekkor 
érdemelte ki fölényével, kapu
fáival, sok támadásával az első 
félidőben talán nem egészen 
megérdemelten megszerzett egy- 

gólos vezetést.
A csúszós, bizonytalan talaj a tá

madóknak kedvezett. A védők dol
gát nagyon m egnehezítette. Nehezen 
tudtak a forduláshoz m egkapasz
kodni. Ha bíráljuk a védők bizony
talanságait, erről a körülményről 
nem szabad megfeledkeznünk. Annál 
jobban élt ezen a talajon a kitűnő 
nagyváradi csatársor. E z  a talaj 
ízlik nekik, fu ttatták a labdát, v il
lámgyorsan helyezkedtek és rrundí 
m ozogtak. Ezzel nagyon megkeserí
tették a csúszós talajon bizonytalan 
egyensúllyal ingadozó ferencvárosi 
védők életét. A z első félidőben sok 
tapsot kapott a majdnem csupa 
klasszisjátékosból álló pngyváradi 
támadósor. Ekkor m ég fedezetsoruk 
is jó l állt a lábán.

Második félidőben nagy fölényét 
a Ferencváros tehetetlen belső- 
hármasa miatt nem tudta gó

lokra váltani.
Ha a két csapat belsőhármasát 

kicserélték volna, az eredm ény bi
zonyára nagy gólarányú győzelem  
létt volna a Ferencváros javára. A  
kitűnő ferencvárosi szélsőket sem 
foglalkoztatták kellő mértékben. 
Igaz, G yetvait erősen fogták, Luká
csot azonban a legtöbbször . nem s 
ahogy a Ferencváros nagyszerű kis 
jobbszélsője gólját is ennek a fede
zetlenségnek  köszönheti, úgy javít
hatta volna továbbra is a győzelem 
arányát, ha a belsők a döntő pilla
natban rágondoltak volna.

A z izgalmas mérkőzés rosszindulatú 
dancs nélkül folyt le, mindössze né
hány kisebb sportszerűtlenség akadt 
(labda elrúgása szabadrúgásnál, láb
áét m érges eldobása partdobás előtt, 
szabadrúgás késleltetése a labda 
mellé állással, szándékos kezezés).

A  FERENCVÁROS
form ája —  mint ahogy m ár így 
idény elején szokott lenni a  Fradi
ban, —  m ég nem egységes, cs ik ó s 
nak volt néhány szép védése, főleg 
lábbal való mentése. A hátvédhár
masnak nem ízlett a talaj. Főleg 
Polgárnak  nem tetszett. A z első fél
időben sokszor csinált nagy hibát, a 
szünet után azonban nagyon följa
vult. Ssoyka  dr játéka is vegyes be
nyomást keltett, de neki alapos ment
sé g e  van. M ég Tátrai játszott a 
legegyenletesebben, bár az ö játéka
sem volt hibátlan.

A  két támadófedezet máris jó  for 
mában van. Sárosi III  nagy  játék
kedvet mutatott, voltak szem re is 
tetszetős  megoldásai, de kalandozó- 
kedve sem  változott. A z  első ne
gyedórától eltekintve, nem sokat tö
rődött Bodolávál, aki így  a  nagyvá
radi csatársor „szabad embere”  volt. 
E z magyarázza Szoyka  dr bizonyta
lanságát. Szoyka  gyakran volt kény
telen lemenni szélsőjéről, hogy m eg
tám adja a  labdát szabadon hozó 
Bodolát, aki aztán zavartalanul tu
dott továbbítani a  szabadon hagyott 
balszélsőhöz (E z Szoyka  dr ,/alapos 
m entsége1'.) Lázár megbízhatóbb 
volt, amellett Lázárnak volt a leg
több gondja arra, hogy a labdát le
hetőleg a földön tartsa.

A  ferencvárosi csatársorban csak 
a- két szélsőt dicsérhetjük. Gyetvai 
nagy formában van. Állandóan őriz
ték, mégis villámszerű gyorsaságával 
és leleményességével sokszor el tu
dott menni. Gólja elsőrangú szélső
teljesítm ény volt. A  ferencvárosi kö
zönség m eg lehet elégedve Lukáccsal 
is. A  kistermetű volt nagybányai 
szélső gyorsan rajtol, képzett kétlá
bas játékos, a,ki jól is lö. Helyzetét 
megkönnyítette az a  körülmény, 
hogy legtöbbször szabadon vehette 
át a labdát. A z az érzésünk, hogy 
Lukács m ég sok örömet szerez a fe
rencvárosi közönségnek.

A  belső hármas még formán kívüli 
van. Finta  jó  kezdet után több rossz 
passzt adott s a közelharcokban is 
alulmaradt. A lig  egy-két értékes 
megmozdulása volt. Sárosi dr-nalt 
sem ment a játék, az összeütközése
két kerülte, nem tudta szabadraját- 
szanl magát. Hibája volt, hogy gyak
ran hátrahúzódott, nem volt rajta 
az elörevágott labdákon s  eáeKeí a

nagyváradi hátvédek zavartalanul 
küldhették vissza. Kiss Gyula egy

a Ferencváros jobbszélsöje maradt 
a legtöbbször szabadon. Ez a takti

fokkal talán többet mutatott, mint j kai hiba éppen a döntő gólt idézte
a másik kettő, de csak a mezőnyben. 
A  kapu előtt nem számított.

A  NAC-BAN
Solym osl bemutatkozása jól sike
rült. Nagyszerű refleksze különö
sen egy  közeli Finta-lövés kivédése
kor csillogott. Volt egy-két jó  ki
futása is, holott eddig ebben gyen
gének mutatkozott.

A  nagyváradi védelem felállítása 
a régi rendszer szellemében törté- 
nik. Gyetvait Krasznai, a - jobbfede
zet fogta. Nehéz feladatát kitünően 
oldotta meg. A  támadásra termé
szetesen kevés gondot fordíthatott. 
Molnár, a jobbhátvéd főleg  a kö
zépre húzódott, de általában belül ta
nyázott Dómján is. Juhász mint tá
madófedezet a védelemben csak ak
kor segített ki, am ikor ideje volt 
visszaérni. Demény, a balfedezet 
jóval többet segített a támadásban, 
mint Krasznai, így viszont Lukács,

elő, de még további bajokat is okoz
hatott volna. Am i az egyéneket il
leti: a két hátvéd közül a nagyszerű 
alakú Domjánt szép rúgásaiért, fe 
jeseiért dicsérhetjük. A  talaj néha 
rajta is kifogott. Lukácsot rendsze
rint csak megkésve támadta meg, 
amikor Lukács már a birtokába 
vette a labdát. Nem lehet különö
sebb panasz Molnár ellen sem, bár 
az a benyomásunk, hogy valamivel 
határozottabb ferencvárosi belső 
hármas nagyon m egtáncoltatta vol
na ezt a védelmet. Demény kitűnő 
játékos, akitől a nagyváradi csa
társor különösen az első félidőben 
kapott kitűnő labdákat. Juhász az 
első félidőben remekül el tudta vé
gezni igazságtalanul nagyra mére
tezett munkáját. El is készült az 
erejével s a második félidőben már 
csak lézengett.

A  nagyváradi csatársor nagy ér
ték. Főleg a belső hármasa. Kovács

n , a jobbszélsö sérülten vállalta a 
játékot, Tátraival szemben rend
szerint alulmaradt. Kovács I fárad
hatatlanul épített s gyors passz- 
játéka a másik kettővel dicséretre- 
méltó. Sárvári erélye meglepő volt. 
Polgár az első félidőben sokszor 
nem tudta tartani, vagy csak sza
bálytalanul. Szemfüles és sokat 
mozog. Bodola, a Sárosi III által 
„elhanyagolt” balösszekötő jól hoz
ta fö l mindig a labdát s kihasz
nálta a ferencvárosi védelem jobb
oldalának réseit. Villám gyors labda- 
vezetése élmény. Lövései is. Haláti 
ügyesen, élelmesen húzott kapura s 
használta ki a „válaszúton" lévő 
Szoyka dr tétovázását. Haláti méltó 
volt a többi nagyváradi csatárhoz. 
Általában dicséret illeti m eg a NAC- 
ot rokonszenves sportszerű viselke
déséért.

Dankó, a játékvezető jól kezdett, 
a második félidőben azonban már 
nagy hibákat követett el. E gy ti
zenegyest m eg kellett volna adnia 
a Ferencváros terhére.

A p e t t í M A V A G  be
az m/-be

M AVA G-D VAC  3:2
Kőbányai-úí, 5000 néző, vezette Kőhalmi

Fél óra elteltével múlik a csapatok I lóén veszi ki a részét a támadásoktól, 
idegessége és egyik formái támadás a A 27. percben Kéri szabadrúgása elkerüli

A z  NB I 15-ik helyéért, mint is
meretes a budapesti M AVAG és a 
pécsi DVAC csapatának kellett 
osztályozót játszania. A z első ősz 
tályozó augusztus 3-án Pécsett ke
rült sorra s az 3:3-as döntetlen 
eredménnyel végződött. Vasárnap 
Budapesten volt a második, tehát a 
tulajdonképpeni döntő mérkőzés.

*
Szeles. de ivapsütéses időben már 

neg-yedöt órakor közel 4000 főnyi közön
ség gyönyörködik a MAVAG két kölyök- 
csapatának kitűnő játékában. Valóban 
helyenként egészen jó akciókat mutatnak 
az ökölnyi apróságok.

A pécsiek öltözőjében ezalatt nagy a 
jókedv. Énekszót, sőt füttyszót is hal
lunk a készülő gárdától. Sági szakosztály- 
vezető örömmel újságolja. hogy az 
állandó balszániyukkal állhatnak fel. 
A Csirke—Keszler kettős ugyanis múlt 
vasárnap nem játszott. Uj ember még 
Gálosi balfedezet, aki Molnár helyét 
foglalta el.
. A MAVAG öltözőjében nyugodtan, 

szinte szótlanul készülődnek a játékosok, 
miközben Opata edző utasításokat osztogat:

— Jegyezzétek meg jól, hogy elveszett 
labda nincs, minden labdára menjetek rá. 
Másodszor: lőni, lőni és újra ló'ni minden 
helyzetből . .

A játékosok néma. fej béli irtással fo- 
gadko-z-neuk, hogy „úgy le«z“ .

Kint ezalatt végesza.kad az előmérkő- 
séemeik é* a kölyök csapa tok helyét a 
MAVAG levente-zenekara foglalja el. A 
Pötlömn y i legények szorgalmasan fúj
ják a trombitát.

A két csapat megjelenik és elmondja 
a nemzeti imádságot, majd a MAVAG 
dalárdája a Himnuszt énekli el, nagyon 
szépen.

Kőhalmi játékvezető sípjelére így áll 
na,1c fel a csapatok: 

iSfÁVAG: Tihany! — Varga. Fáczán
— Kaltcnecker, Kéri, Stcinbach — Stif- 
feJ, Opata* Németh If, TőlÖsi, Nagy.

Pécsi DVAC: Grozdles — Bencze, Loós
— Ónodi T. Krivitz, Gálos! — Radnai II 
Szlka, Ónodi II. Csirke. Keszler.

A Z  ELSŐ FÉLIDŐ
A ké| csapatkapitány, Krivitz és Varga 

választ. Krivitznek kedvez a szerencse, a 
DVAC játszik az első félidőben széllel és 
nappal hátban. Németh II indítja el a 
labdát és már az első támadásból a 
kékinges pesti csapat jó helyzetet alakít 
ki. de Tőlősi lövését Grozdics fogja. A 
2. percben szabadrúgás után szöglethez 
jut a MAVAG de a beadott labdát a 
szél nagyon elcsavarja. Az első percek

BAZSÚ

m érték  szériá t ás, 
HAR1SJIYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABAT

Vili., OjunMi^lfCa 66. 
TeleföftT ISO-JOO

után a pirosinges vidéki csapat is tá
madásba lendül, de ezt a támadást a 
szél is elősegíti. A MAVAG egyes lefu
tásai azonban veszélyesek. A 9. percben 
Radnai kivisz a jobbszélen egy labdát.

A kitörő Ónodi II a 16-oson buktatja 
Kérit a 14. percben, ezzel reményteljes 
pécsi támadás megy veszendőbe.

Az első negyedóra képe: mindkét
csapat ideges, de a szél is zavarja a 
játékot.

A 16. percben vezetéshez jut a DVAC.
A jobbszárnyon futó támadás jobbra 
csalja a pécsi középcsatárt. Ónodi II-t is. 
20 méterről a jobbösszekötő helyéről 
éles lövést irányít a kapu jobb oldalára. 
A szél is csavar egyet a labdán. Tihanyi 
késen veszi észre a veszedelmet és 
amikor elrugaszkodik, a labda már 
beívelt a sarokba,

1:# a DVAC javára.
Egy percen belül itt az egyenlítés. Kez

dés után a MAVAG jdbbszárnya tör előre, 
Stiffel kapja a labdát, a 16-os sarkán 
hirtelen irányt vesz a kapura és pár lépés 
után éles lövéssel a labdát a jobb alsó 
sarokba küldi.

1 :1.
Gól után hullámzó játék következik. 

Németh II veszélyes lövésének védéséért 
tapsot kap Grozdics. Tihanyinak is van 
egy-két nehéz védeni valója.

A  ̂ 24. percben nagy helyzetet hagy ki 
a kitörő Szika: nagy iramban viszi a
labdát; de négy méterről kapu fölé 
bombáz! Már ismét vezethetne a DVAC! 
Grozdjcs ismételten tapsot kap pompás 
védéseiért. Fokozódik az iram, mindkét 
c g ja t  nagyon küzd a vezetés megszer-

rnásik után bontakozik ki mindkét olda 
Ion. A játék is mind élénkebb lesz a 
játékvezetőnek sokat keli fütyülnie.

A 37. percben Grozdics kiejtett labdá
jával nagy helyzet alakul ki a pécsi 
kapu előtt, de a pattogó labdát nem 
tudják eltalálni a MÁVAG-csatárok. A 
félidő vége felé újra a vidéki csapat 
támad többet. A 43. percben szabadrú
gás után Németh II fejese veszélyes.

SZÜNETBEN
a MÁVAG-öltözőben Opata edző hűsítő 
szerrel gyúrja játékosait, miközben így 
beszél:

— Most aztán lássuk* azt a MAVAG 
hajrát! Tessék a labdát a földre levinni, 
passzolni!

A pécsi öltözőben Grozdics kapus a
hátvédeit inti:

— Ne ijedjetek meg:, ha az ellenfél effy 
gólt rúg.

Ezalatt a játéktéren’ a MAVAG zene
kara szórakoztatja a közönséget.

A MÁSODIK FÉLIDŐ
Az első támadást a pécsiek vezetik, de 

aztán a széltől támogatott MAVAG ke
rekedik felül. A 3. percben a MAVAG 
szöglethez is jut. Két perc múlva a 
pécsiek viszonozzák a szögletet. A 
MÁVAG-védelem bizonytalankodik, de a 
vendég csatársornak gyengén megy a 
kapura.lövés. A 13. percben gólhoz jut a 
MAVAG. A kitörő Stiffelt elvágják. A 2í> 
méteres szabadrúgást Kaltenecker küldi 
a lmtosra, a labda talán el is menne a 
kapu mellett, de Krivitz vetődve bele
fejel és a labda a sóbálvánnyá mered,t 
Grozdics mellett a bal alsó sarokba 
zuhan.

2 :1.

A gól után a MAVAG lényegesen nyu- 
godtabban játszik, annál idegesebb a 
DVAC. De a túlnagy nyugalom se jó. A 
MAVAG védelme elengedi a pécsi csa
tárokat és csak a szerencse menti meg 
Tihanyi kapuját a góltól. A 19. percben 
Kaltenecker hasonló szabadrúgást rúg,, 
mint amilyenből előbb az öngól esett. 
Most azonban már MAVAG-csatárok 
nyúlnak a labdához és elromlik a hely
zet.

Újra teljesen kiegyenlített, a játék. A 
szél enyhül és mindkét csapat egyen-

a kaput. A 28. percben a kitörő Németh 
II nagy helyzetben lelassít és Bencze el 
tudja előle rúgni a. labdát.

A 32. percben Nagy emeli jó helyzet
ben kapu fölé a. labdáit. A kirúgást Tö
ltést fogja el ée kapásból nagy lövést 
küld a kapura. Grozdics bek*vetődik a 
lövésbe, de az éles labda ki perdül a ke
zéből. A befutó Németh II ott terem és 
közelről a földön fekvő kapus felett a 
hálóba emeli a labdát.

3:1.
A 42. percben szögletet ér el a DVAC. 

A kapu elé irányított labda tumultusba 
kerül és Csirka lövését Varge a jobb 
kapufa tövénél kézzel kiüti. A 11-est 
Krivitz Tihanyi mellett félmagasan a 
hálóba lövi.

A játék újra izgalmas lesz de hátra 
lévő percek alatt már nem változik.

3:2.
A két idegesen küzdő csapat közül a 

MAVAG egy góllal jobb volt. Megérde
melte a győzelmet. A MAVAG legjobbjai 
Kéri, Kaltenecker. A Pécsi DVAC-ban 
Grczdics és a fedezetsor tüntette ki ma
gát. Kőhalmi nagyon jól vezette a mér-, 
kőzést.

BSzKRT—Törekvés vegyes 5:4 (0:1).
Bihari-út. Vezette: Szokoli. Csak a mér
kőzés vége felé tudott nehezen győzni a 
BSzKRT a nagyrészt ifjúságiakkal kiálló 
Törekvés ellen. Góllövő: Kovács (3). Páli 
és Szabó, illetve Császár (2), Deák és 
Lábos. Jó; Túli és Kovács, illetve Császár.

Z. Danuvia vegyes—BVSC vegyes 2 
(Egy félidő, > Szőnyi-út. Vezette: Feny
vesi. Góllövő: Karácsonyi (2), illetve
Földes.

KISPEST—BMTE
Mintegy 300 néző előtt így állt fel a. 

Kispest a Budafoki MTE ellen: Odor — 
Monostori, Gazdag — Ulieska. Szabó II, 
Hidasi — Titkos, Gallai* Mészáros, Beke 
Nagy.

Az I. félidőben majdnem egycnrangú 
ellen fel volt a BMTE. Igaz, hogy 
Kispest nem nagyon őröltei te meg* ma
gát. Ebben n félidőben Nagy volt 
góllövő. 1:0. Végeredmény: 2:2.

Erős edzési végzett 
a Gamma vasárnap

A Gamma vasárnap délelőtt labdás 
edzést tartott. Az edzései; minden Gamma- 
játékos megjelent. Sós Károly edző az 
öltözködés közben ezt mondja:

— Kissé elmaradtunk a labda gyakor
latokkal, most akarjuk pótolni ezt.

Rövid bemelegítés illán megkezdődtek 
a labdagyakorlatok. Labdatoppolás, 
adogatás, fejelés és labdavezetés válto
gatta egymást. Mintegy másfélórai 
munka után minden játékosról csurgóit 
az izzadtság. v

— Sokat vitte előre ez a munka\ft 
fiúkat a labdakezelésben — állapította 
meg a Gamma vezetősége.

Labdarúgó , szemében azonban nem 
komoly. az az edzés, amelyen nincs hét- 
kapus játék. A fiúk kérésére aztán ó̂s 
edző megengedte, hogy 2x15 perces 
„mérkőzés** legyen. Egész jó játék volt; 
Fél óra elteltével az edző véget vetett a 
játéknak.

A legközelebbi edzés kedden lesz a BEAC-pályán.

ATLÉTIKA

Ledermayer Ilona
megjavította a női 
távolygró csúcsot 
és beállította 
a 60 oi-est

Vasárnap délelölt a BBTE-pályán női 
versenyt rendezőit a Koszorú- Az NTJö 
hiányzott, de így is igen népes mező
nyök voltak és jó eredményekben sem 
volt hiány. Az eredmények közül kima
gaslók a pompás formában levő Ledér; 
mayer Ilona. 540 om-es jó tá vol ugró 
csúcsa, amellyel Csák Ibolya 531 crn-os 
•eredményéi adta át a múltnak. Jó for
májára jellemző, hogy 60 méteren (igaz. 
hogy hátsóéi lel) is beállította a csúcs
eredményt és helyből távolugrásban is 
alig maradt el attól. Részletek:

60 m: 1. Ledermayer Hona Ko. Hab*
8.1. Országos csúcs beállítva, 2. Fekete 
Hona Ko. Hab. 8.1, 3. Hámos Éva TFSC 
8.4. A két koszorús lány nagy küzdelmet 
vív. Ledermayer centiméterekkel győz. H átszé-1.

fid in III. osztály: 1. Zubck Ko. Br.
8.2, 2. Puskás Éva Ko. Kispest 8-4, 3*
Ledermayer Klára Ko. Hab. 8.4.

Súly lük és* 1. Szepcsvári Tesza Ko. Hab. 
10.83, 2. B. Ivari Anna TFSC 10.19, 3.
Rajkó Ágnes Ko. Br. 7.46.

Helyből távol: 1. Ledermayer Ilona Ko. 
Hab. 250, 2. Robrmann Mária KISOK 
232, 3. Zubck Ilona Ko. Br. 212. Ledcr- 
mayemak volt egy 260-a» visszaült ugrása. ,

Magasugrás: 1. Rohtniann Mária
KISOK 145, 2. Fekete Ilona Ko. Hab.
140. 3. Balogh Erzsébet Ko. X. 135. Robi’-, 
miamii pompásam javul. A 150 is majd
nem sikerült. 1

Diszkoszvetés: 1. Szerves vári Ko. Hab. 
32.-67. 2. B. Kael Anna TFSC 29.66, 3.
Sziklai Ko. Kispest 25.27.

Gerely előny verseny: 1. Karácsonyi
Ko. X. 34.1*0 (5 m előny), 2. Bakos Ko.
III. 30*30 (5 in előny), 3. Sikari TFSC 
26.98 (0 m előny).

Távol ugrás: 1. Ledermayer Hona Ko. 
Hab. 540, országos csúcs, 2. Rohrmaxin 
KI SOK 476, 3. Ledermayer IT. Ko. Hab. 
448. Lediermayevnek csak egyollen ug
rása volt 520-ó-n' álúir akk'ór n-ein fogől t 
lécet. Oldalsóéi fújt, a csúcseredmény 
hiteles. Kár, hogy. Fekete magasugrás 
k ö /.b en lcön y Öksérü léét sz én vedet!, m ért 
ő is nagyot ugrott volna.

Távolugrás IV. oszt.: 1. Zubek Ko. Br. 
4445, 2. Tatár Kó. Kispest 436, 3. Karácso
nyi Ko. X. 422.

4x190 m: 1. Koszorú (Tatár. Ledér-
nnaycr TJ., Zubek, Ledermayer I.) 54.6, 
2. Koszorú Kispest 56.8, 3. TFSC 56.9.

A sok gól ellenére sem elégített ki a csepeli 
támadósor
WMFC— Vasas 9:0 (5:0)
Tihanyi Il-őt hiába várták - Takács II 
visszavonult

Napsütéses, de szeles időben sok szúr 
kóló várja vasárnap délelőtt a csepeli 
sporttelepen a WMFC edzőmérkőzését. 
Jókedvűen helyezkednek el az ülőhelye
ken, miközben a szombat este sorra ke
rült Ferencváros—Nagyvárad mérkőzést 
tárgyalják. Mintegy 600 néző van jelen.

Áz öltözőkben serényen készülődnek a 
játékosok, itt is a Fradi mérkőzése a 
főtéma.

— Könnyen lehetett volna fordított is 
az eredmény — vélekedik Marosvári,

A többség azonban nem ad neki igazat.
— Te is csak a zárt beszélsz Így, mert 

nemrég magad is Várad felé rúgtad a 
labdát. — mondják neki.

A vezetők Tihanyi II érkezést várják, 
de bizony hiába.

— Vgy látszik, a Bandi mégis csak 
Szegeden marad, — mondják Benes in
tézőnek.

— Még nem bizonyos, — válaszol Be
nes Ernő. — Lehet, hogy késik a vonata. 
Talán félidőre már itt lesz.

Hegyi Gyula, a Vasas intézője már & 
mérkőzés előtt mentegetődzik:

— A multheti edzümérközésünkön csu
pán öt első csapatbeli játélzosunk volt 
kint, a többiek csak szerdán edzéttdk 
először. Nem lesz csoda, ha ma kika
punk.

Megemlíti még az Intéző, hogy Takács 
II ntár nem játszat többé, hanem őseik 
edzője lesz a Vasasnak. Pozsonyi játék
vezető sípjelére a következő caapatok 
állnak fel:

WMFC: Szekeres — Kdllói, Szalay — 
Bakos, Oere, Dudás — Füzesi, Marosvári, 
Szabadkai, Jüger, Pintér.

Vasas: Terényi -— Fdrbás, Furulyát — 
Kálazi I, Prúbajdlékos I, Dóczi — 
Csóka, Próbajátékos II, Hermann, Ko
vács, Szalkay.

Kezdés után a Vasas csapatán azonnal 
meglátszik az edzéshiány: az első tíz
percben négy gólt kap a, jól rohamozó 
csepeli csillároktól. A gólok közül Fin
tér keltőt. Szabadkai és Eiizesi egyet- 
egyet lő. 4:0. Utána hurfo c & flz ír,

WMFC csatárai könnyelmfiskSdnok, a 
legjobb helyzeteket • is eltologatják. A 
23. percben Pintér még a kapust is ki
cselezi, de mellé gurít. Nem sokkal ké
sőbb Szabadkai az ötösről toronymaga
san fölé lő. A Vasas csak szórványosan 
vezet egy-két támadást. Próba játékos IX 
nagy lövése a felső léc éléről pattan ki. 
Majd Szalkay szögletét húzza le szépen 
Szekeres. Az utolsó percekben Maros- 
vári bebombázza az ötödik dugót. 3:0.

Fordulás után a Vasasban Kálazi I-et 
és Gócait Kálazi II és Golács váltja fel. 
A WMFO-ben egy ideig Tihanyi Il-re 
várnak, de miután nem jön, nem változ
tatnak a csapaton. Alig kezdik újra a 
játékot, Marosvárj lövése máris a bálé
ban ül. G:U. A folytatás azonban elma
rad. A szuroklók elégedetlenek:

— Hol van az esti formát
— Takarékoskodnak vele az esti mér

kőzésre, — így szól a válasz.
Közben a csepeli csatárok néhány jó 

lövést eresztenek meg a Vasas kapujára, 
de vagy Terényi, vagy a kapufa vádi 
a lövéseket. Végjut a .10. percben Pintér 
lapos lövése irtát talál a bal sarokba. 
7 dl. Pár perc nialva Jáger 20 méterrői 
futtában bombáz * léc alá, majd az 
utolsó percben Füzesi szép beadását lia - 
rosvgri közelről befejKi. 0:0.

A mérkőzés után .ravnr edző móg Sze 
keressél tart egy kis „különórát” , mivel 
a Vasas-csatárok nem sok munkát adtak 
a fiatal kapusnk,

Air, edzőmértfeés nem örvendeztette 
meg túlságosra a. WMFC hívmit. A hátsó 
részeket nesn _állította komoly erőpróba 
elé ae eifeéHaelikmli Vaeas-osatársor, vi
szont a HA mállóik még az ahiatőrvódők 
elten sem matattak elfogadható játékot. 
Itt csupán a Jager—Pintér balszárnyiul 
lehetett ügye* húzásokat látod. Kívülük 
egyedül Füzesi igyekezete érdemel em- 
lífétet.

A taríalák'os és az edzése elei-én álló 
Vágassuk; Terénjl, Hermann és a két 

■öli a legjobbja.

-----------------< + > ------------ *

Országok közti humor 
a BSzKRT-pályán

A m ikor K ulitsy  egymásután az 
égbe dobálta a  diszkoszt, egy cso
port a nézőtérről ütemesen így kiál
tott be:

.— Laposan! Laposan!
A z egyik  néző hozzá tette;
—  Tegnap este a Fradinak is ezt 

kiabáltuk. Ott bevált!
*

Párbeszéd hármasugrás közben:
—  Fáradhatatlan ok esiek a rende

zők!
—  M iér t?
—  N em  ültlek le!

*

Elkeseredett vélemény a hármas
ugrás után:

—  E z t  a ssámiot már valóban el 
kellene törülni!

Vasárnap délelőtt rendezte 20 km-es
futóversenyét a. MAS/- a népligeti nagy- 
körben. A  veriiejiynek 12 indulója közül 
N agyvári UTE és Fischer MTK feladta 
a versenyt. Kiss majdnem végig vezetve, 
fölényesen győzött. A  , részletes befutó:
1. Kiss MTK 1:00:22.2. 2. Mlaurérl WMTK
1:11:22, 3. Darázs TSE 1:12:27.6. 4. Liptai 
MA VAS 1:15:5, 5. Matos WMTK 1:16:25,
6. Maraftóó TSE' 1:16:58, 7. Tordai WM
1:18:11.2, 8. nógrádi MAVAG 1:18:54. !>• 
Kapusi MTK 1:20:4, 10. Reményi MAVAG 
1:21:33.6. — Részidők: 5 km: Dará,z« TSE 
17:41, Mauréri 17:47. — 10 km: Kiss 35:95,
2, Mauréri 35:30. — lö km: Kies 53:05’ 
Mauréri 53:25.

Szegeden vasárnap délelőtt az SzTIÍ- 
pályán aa SzXK— SzVSE barátságos 
atlétikai mérkőzést tartóttálc meg. Ered
mények: Súly: 1, Mócza SzVSE! 11.67.
2. Almás I SzTK 9.78, 3, Domonkos
SzVSE 9.43. 5000 méter: 1.- .Tujlása SzVSE 
17:22, 2. Széki SzVSE 17:52, 3. Gyetvai 
SzVSE 17:54. Magas: 1. Almási II SzTK 
165, 2. Kakuszi SzVSE 160, 3. Varga 
SzTK 155. 100 m: 1, Kakuszi HM;
2. Rozsos SzVSE 11.5, 3. Almás I SzTK
11.5. 800 m: 1. Kocsmáé SzVSE 2:12.2.
2. Haine SzVSE 2:15.4. 3. Abrahám SzVSE 
2:23. Távol;__L Almás I SzTK 6.72,
2. Zsótér SzVSE 6 49. 3. Tornay SzVSE
6.27. 4x100: 1. SzTK és SzVSE vegye® 
47,8. 2. SzVSE 48. 1500 m- 1. Kocsinál' 
SzVSE 4:37. 2. Széki SzVSE 4:38.5,
3. .Juhász SzVSE 4:40.5. Hármas:
I. Almás I  SzTK 12.44, 2. Mócsai SzVSE
II. 79. 3. Varga SzTK 11.68. 400 !»;
1 Kakuszi SzVSE 55, 2. Tornai SzVSE 
55.4. 3 . Z,lótér SzVSE 55.8
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A két nemzet válogatott atlétáinak kilen
cedik összecsapása fölényes olasz győze- 
lemmel végződött

Alig van üres hely a verőfényben 
fürdő BiSzKRT-pályán, amikor pont
ban háromnegyed 5 órakor rnegszó- 
lal Tatár István sípja és nyomában 
felhangzik előbb az olasz, azután a 
magyar himnusz. Felvonulás a má
sodik napon nincs, azonnal kezdődik 
a verseny.

Még mindig gyűlik, a közönség 
Hát még ha az elsőnapi zivataros 
események és főként az olaszok ki
lencpontos vezetése nem lobasztotts 
Volna az érdeklődést!

Elég élénk hátszél söpri végig a 
pályát, amikor a no méteres gátfutás 
indulóit kihirdetik. A  gátfutók a 
rajthoz készülődnek, a rúdugrás is 
megkezdődik 330-as magasságon.

(Az első nap eredményeit röviden 
összefoglaljuk: ¥10 gát: 1. Missoni o. 55, 
2. Fantdne o. 57.1. 3. Kiss m. 57.4. 4.
•Polgár m 63.5. Magas: 1. Campagner o. 
185, 2. Tanghetti o. ISO. 3. Tordai m. 
175, 4. Cserna m. 170. 100 m: 1. Marian! 
o. 10 6 2. Csánvi Gy. m. 10.7, 3. Ko-
rompay m. 10.8. Súly: 1. Profeti o. 15.13, 
2. Németh B. m 14.93, 3. Parányi m. 
14.55, 4. Bertoceh'i o. 14.27. 800 m: 1.
Lanzi o. 1:52.8, 2. Ponnoni o. 1:53.4, 3. 
Harsányi m. 1:54, 4. Hidas m. l:o6.2. 
Távol: 1. Csánvi Gy. ni. 719. 2. Maffei 
o. 695 3. Gyuricza 'm. 694, 4. Pederani
0. 677.’ 5000 m: 1. Szilágyi m. 14:52.4, 2. 
Németh B. m. 14:52.6, 3. Mastroieni o. 
35:20 4, 4 Vitale o. 15:33.4. 4x100 «t: 1. 
Olaszország 41.4, 2. Magyarország 42.1.)

110 m  g á tfu tá s
Remek futással m indkét 
m a g y a r  le g y ő z te  a máso» 
dik o la s z  gátfutót

A  belső pályát üresen hagyták, a 
másodikon rajtol a 14-4-es F acchin i, 
mellette H idasy a két magyar kö-

8  d a r a b  
6x9 -másolás
96 f l l é r
P  Ü  K  S E S szaktlzlet
a Párisi Nagy Áruház épületében

F acohín ire  nem lehettek a mieink 
veszélyesek. A  fiatal olasz valóban 
az a nagytudású és még nagyobb 
jövőjű gátfutó, akinek híre után 
tartottuk. De minden elismerésünk 
és dicséretünk a két magyar ver-

A h e g e d ű  kiváló szakemberei és 
óriási választék Sternberg hangszer- 
gyárban. Rákóczi-út 60.

zött a G yen es  ellen szombaton olyan 
remekül vágtázó G ritti, ötödik pá
lyán Szabó  dr. Halálos csendben tér
delnek a futók a lyukba. Csak a 
megafon bú?- Az első kísérletre 
Szabó  dr kiszáll. J óssá  rögtön visz- 
szalövi. A  második kísérletre is 
Szabó  a leggyorsabb. Mintha kicsit ki 
is szállt voina. H idas nagyon jól 
jön el, de Facchini is. G ritti az 
utolsó az első gáton és feltűnően 
gyengén is veszi ezt. A. magyarok 
remekül mennek. A z ötödik gáton 
Facchin i előnye- egy méter, Szabó  
a második félméterrel mögötte van 
Hidas és egy méterrel G ritti. Ez a 
távolság alig változik a célig, csak 
az első kettő bűz el valamivel job
ban. A  sorrend a közönség hatalmas 
ünneplése és örömteli meglepetése 
között marad a célig: mind a két
magyar megveri a második olaszt.

senyzőé is. S zabó  is, H idas is pom
pásan, bátran futott és Szabó be
á llította  K ov á cs  15.8-as c sú csered 
m én yét. Kár, hogy a hátszél miatt 
nem lehet hitelesíteni.

110 ni g á tfu tá s : i. F acch in i Olasz
ország I4 .5, 2- Szabó  Endre dr Ma
gyarország 14-8, 3- H idas Ödön Ma
gyarország 14*9, 4,. Gritti Olaszor
szág 15*1.

A  p on tversen yb en  (a z  e lő ző  napi 
46— 37 arányú  o lasz v ez e té s  u tán)  
O laszország  61— iS -re  v ez et .

Facchini: Szabú remekül küzdött.
Gritti: Nem volt ritmus a gátvételem-

besial>6 dr; Alaposan felkészültem erre a 
versenyre. Azt hiszem, hogy a bajnok
ságban hátszél nélkül is megfutom a 
csúcsot. .. ,, _Hidas: Benn ragadtam a rajtnál. Pe 
azért elégedett vagyok.
S00 méter

Nem  voltunk ellen felek
A  rúdugrás folyik, amikor a 200 

m-es síkfutáshoz állnak fel a futók. 
G yen es  indul a belső pályán, M onti 
B másodikon, C sányi a harmadikon, 
M ariam  a negyediken. Az első kí
sérletre a pisztoly mond csütörtököt, 
a másodikra G yen es  kiszáll. A  har
madik kísérlet jó, de a magyarok 
futása annál rosszabb. M ariam  már 
60 méternél behozhatatlanul vezet 
és M onti is csaknem behozta a fel
tűnő fáradtan mozgó C sányi pálya
előnyét. Az első nap hősén látszik, 
hogy túlságos sok volt neki az a 
három verseny, amit szombaton be
csülettel végigharcolt. 100  -méternél 
már egyáltalán nincs versenyben 
és onnan csak besétál. G yen es  küzd, 
de mostani formájában nem lehet 
veszélyes a két kiváló olaszra. M a
ri ani három méterrel győz, G yen es  
újabb két és félméterrel maráü 
M onti mögött. C sányi messze hátul.

A  két olasz most is bebizonyí
totta, hogy kiváló vágtázó. Különö
sen M ariani tetszett erőtől duzzadó 
és csupa ruganyosság mozgásával. 
M onti túlságosan gyenge fizikumú. 
G yen es  körülbelül azt nyújtotta, 
amit vártunk tőle, C sányi a fentebb 
elmondottak miatt sokkal keveseb
bet.

g00 m  s ík fu tá s : 1. M ariani Olasz
ország 21.6, 2. M onti Olaszország
21.9, 3. G yen es  Gyula Magyarország 
22.2, 4. C sányi György Magyar-
ország 23.3.

A  p on tversen yb en  O laszország  
58 :46-re v ez et .

Mariani: Ezt aa időt vártam. A pálya
PMontí': 150-nél meghúzódott a eomiboan.
I\ versenyt végigfutotta, de utána

“ísb- SS
v Gyenes: á f  o í^ lW -O T  Igen jól ment. 
A másodikon már kevéabbé.

Csányi: Nagyon fáradt vagyok.

400 m é ter ;
Fölényes kettős olasz 
ív őz ele

Lanzi* Könnyen mentem. A váltóban
nagyot akarok futni.

Ferasutti: Nagy a szél.
Görkói: Nem értőm az eredményemet. 

Sokkal, jobbat vártam magamtól.
Polgár: Sehogyan sem ment.

D iszU oszvetés

A z utolsó dobásokkal
. . e g y e n l í t e t t ü n k * *

A  diszkoszvetők már régen dobál* 
gatnak a pályán. Biancani a kör  
m ellől csa k n em  az olasz csú csig  ha
jít ja  a d iszkoszt. Aztán kezdődik a 
verseny. Az első dobó Biancani, 
szép 46-os dobásával kilép. Aztán 
H orvá th  következik: eldől balra,
erőtlen és a szél ellen is lappal az 
égbe vágja a diszkoszt. Valahol 40 
körül esik le. Annál jobban kihasz
nálja az , ellenszelet a szélesvállú 
Consolini. Jó laposan, de hatalmas 
erővel vágja ki a diszkoszt 48 mé
terre. K u litzy  45-tel kezd, a követ
kező dobása 46-os. H orvá th é  még 
az előzőnél is kisebb, de harmadikra 
ö is eléri a 45-ös vonalát és túl
dobja a 43-as B iancanit. A z  első há
rom dobás után lemérik a legna
gyobbakat: B iancani 42.32, H orváth  
44.44, K u litzy  46.49, Consolini 50.36.

A  negyedik sorozatban Biancani 
túldobja H orvá th ot. Most a diós
győri fiú is belehúz, de megint ma 
gasra veszi az irányzékot és a szél 
lenyomja a dobást 44 méternél. 
K u litzy  és C onsolini sem tudja le 
szorítani a dobást és az ő diszkó 
szűk is lecsapódik.

Az ötödik sorozatban Biancani 
még javít: túldobja a magyarokat.
Nagy izgalom az utolsó dobások 
előtt. Biancani nem tud javítani. 
Most H orvá th  következik, végre 
egyszer jól belehúz, jól áll a lábán 
és el is fekteti a diszkoszt. 47 mé-
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léc fölé is kerül. De ez már magas 
neki.

A  rúdugrás komoly sikert, ha nem 
is teljes diadalt hozott. K ová csn a k  

. nem kellett volna a 350-et ugrania 
és akkor (mivel miijden magassá
gon ugyanannyit javított, mint R o 
m eo  és ö a 360-at is kihagyta) má
sodik lett volna. Z su ffk a  beváltotta 
a reményeket. R om eo  a régi harcos, 
Conchi még nem érett a nagy csa
tákra.

R ú du grás: 1. Z su ffk a  Viktor Ma
gyarország 400, 2. R o m eo  Olasz
ország 390, 3. K o v á c s  Ferenc Ma
gyarország 390, 4. C onchi Olasz
ország 370.

Most hirdetik ki, hogy a verseny
bíró megállapítása szerint 400-as 
gáton a negyediknek befutó P olgái 
v ers en y  közben  e lh a g y ta  a  pályá ját 
és ezért helyezését megsemmisítik 
és e g y  p on to t e lvesztü n k .

O laszország teh á t  74:58 arányban  
vezet'.

Zsuffka: őreit legény nem vén legény.
Kovács: Balszerencsém volt.
Romeo: A mai formáin alapján ennek

az eredménynek is örülök.
Conchi: A szél zavarta a rohamomat.

Szabó  Miklós (Magyarország) 
3:59.2, 3. B a rle tta  (Olaszország)
4:05. I

A  p on tversen yb en  O laszország  
78:64 arányban  v ezet.

Harsányi: A körülményekhez képest
elégedett vagyok.

Szabó: Nagyon mereven mozogtam.
Doroscenzl: Nemi gondoltaim, hogy Sza

bót meg tmdoni verni.
Barletta: Erős volt az iram.

H árm a su grá s:
Utolsó ugrásával harm a
dik 5) ól első lett F eilar ni

A  hármasugróink egészen bizta
tóan kezdenek. K a p ros  majdnem el
éri a 14 métert, D usnoki pedig pom
pásan sikerült ugrással 14.39-et ér 
el. B etta g lio  nem éri el a 14 mé
tert, P ellarim  pedig folyton szabály
talanul ugrik. De látszik rajta, 
hogy ha egy ugrása sikerül, akkor 
baj lesz. K a p ros  másodikra egy cen
tivel túl ugorja D usn okit is és a 
két magyar egészen az ötödik ugrá
sig „behozhatatlanul’1 elöl van. Leg
alább is így látszik. Az ötödik ug-

H tUNITZ
V ili., Jéacseff-kBrut 3 7 -3 9

Nagy képes árjegyzék íngyjM^

g y ő z e l e m
áon-on nincs esélyünk, ezt tudjuk 

tói előre. A  belső pályán F era su tti 
indul a másodikon P olg á r, a har
madikon Lanzi, a negyediken G örkói. 
Ijesztő nézni, hogy Lanzi milyen 
könnyedén hozza be G örkói palya- 
előnvét az első nyolcvan méteren. 
Két párra szakad a mezőny, P olg á r  
unnvira lemarad Lanzi mögött. A  
Sdsó egyenesen G örkói megpróbál 
ragadni^m ár eléje kerültM i h o z  
de ez csak nagy erőfeszítés mellett 
sikerül. F era su tti is elhúz Po} g d r  
mellett és 200 méternél már beéri 
G örkőit is. P olg á r  messze hátul, tel- 
jósén esélytelen. Az egyenesben Lanzi 
könnyedén növeli még az  előnyét és 
hét méterrel veri F era su ttit, akit 
továbi néggyel követ a derekasan 
küzdő G örkói.

A z  olaszok nem erőltették meg 
magukat, ebben a nagy szélben ne
héz is lett volna jó időt futnlok 
G örkói mostani formájában jobbra 
nem képes* P olg á r  itt is nagy csaló
dást keltett.

400 m  s ík fu tá s : 1. Lanzi Olaszor
szág 4S.3, 2* F era su tti Olaszország 
49*2* 8* G örk ói János Magyarország 
49*8, 4* P olgá r  Jenő Magyarország 
52-

A  pon tversen yb en  O laszország  
,$5:48 arányban, veget.

tér, megvan a második hely. Erre 
K u litzy  is nekidurálja magát és egy 
nem is egészen jó ívben menő, de 
hatalmas erejű dobással megszerzi 
a második helyet.

C onsolini kimagasló klasszis. Ere
je, kitűnő stílusa, abszolút uralma a 
diszkosz fölött Európa egyik leg
jobbjává, sőt a világ egyik legjobb
jává avatja. B iancani sokkal ke
vésbé kiforrott. A  két magyar kez
deti bizonytalanság után kivágta a 
rezet. Consolini legyőzését nem 
várhattuk tőlük.

D isz k o s zv e té s : 1. Consolini Olasz
ország 50.36, 2. K u litzy  Jenő Ma
gyarország 47.23, 3. H orvá th  Vil
mos Magyarország 47.13, 4. Bian-
cwní Olaszország 46.50.

A  p on tversen yb en  70:53 arányban  
v e z e t  O laszország.

Consolini: Az olasz csúcsot szerettem
volna megdobni*Biancani: Azt hittem, megverem Kulitzyt. 

Kulitzy; Mandulagyulladásam .van. Lá
zasan álltam ki.

Horváth: Most a súly megy jobba®.
R ú du grás

Zsuffka a csúccsal is
k a c é rk o d o tt

A  rúdugrók 330-on kezdenek, ille
tőleg kezdenének, de ezt mindegyik 
kihagyja. 350-en C onchi és K ová cs  
umrik egyet, R om eo  és Z su ffk a  ki
hagyja A  360-at Kovács kihagyja, 
a másik három ugró elsőre repül 
keresztül. A  370-et az első kísérlet
re Conchi üti. Jóleső moraj a lelá
tón. K ov á cs  toronymagasan viszi át.

A  370 centimétert C onchi veri, 
K o v á c s  és R om eo  elsőre ugorja, 
Z su ffk a  kihagyja. Conchi nem javít 
a 370-en, hanem tovább megy a 
többiekkel 380-ra. Ehhez joga van, 
de csak két kísérletet tehet a követ
kező magasságon. El is vérzik vele, 
Z su ffk a  elsőre, R om eo  ég  K ová cs  
másodikra jut keresztül á 380-on. A  
39o-et mind a három ugró veri el 
söre.

A  második kísérletre K o v á cs  Is, 
R o m eo  is, Z su ffk a  Is átjut rajta.
M o st a 4 m é ter  k ö v e tk ez ik . K o 
v á c s  remek kísérlet után ráesik a 
lécre, R om eo  erősen üti, Z su ffk a  
a zonba n  hatalm as ledü lettel repül 
á t  rajta. Már győzött is. A  másik 
két kísérlet közül is a K o v á c sé  a 
jobb, de hiába, a lécnek fent kell 
maradnia, ö  is, R om eo  is három' 
szór veri a lécet. Z su ffk a  m ár g y ö • 
z ö t t .  De még a csúccsal is meg
próbálkozik. 415-ön te s z  három  kí

s é r l e t e t ,  az elsőre és harmadikra a

1500 m é te r :

Harsányt győas, Szabó 
csak harmadik

A z 1500 méteres síkfutás meglepe
tése, hegy az olaszok két új embert 
dobnak be: a 800-as D oroscen zit  és 
B arlettá t. A  már i:52-4-et is futó 
olasz 800-as ellen komoly iramot 
kell menni. H arsányi vezet, az első 
kör pompás is, ezt H a rsá n yi vezeti 
59.8-ra. A  kővetkező körben megbe
szélés szerint S za lö  megy előre, ö 
azonban egészen lelassítja az ira
mot. 2:05 a 800- H a rsá n yi előz és 
rendkívül frissen fut el a társaság
tól. S za bót előzi a két olasz és már- 
már azt hisszük, hogy elveszett szá
mára a verseny. 1000 méternél H ar
sányi nyolc méterrel vezet, D oros-  
cen zi a második és itt B a rle tta  is 
előzi Szabót. S zabó  nag-yon fáradtan 
mozog, H arsányi annál frissebb. Az 
1200 ideje 3 =08. S za b ó  a fordulóban 
elhagyja a második olaszt és úgy 
látszik, hogy D o ro scen z ir e  is rá tud 
futni. H arsányi már biztos győztes
ként fut a cél felé, a közönség fel
állva biztatja S za b ót. De hiába. Az 
olasz is meghalt, de S za bó  még Job
ban és semmit sem tud hozni rajta. 
Igen gyenge idővel szenved veresé
get.

H arsá n yi már az elsönapi 800-on 
is bebizonyította, hogy formában 
van. Most csak megerősítette ezt. 
S za bónak  is jobb lett volna verse
nyeznie előző nap, vagy —  másnap 
sem. Ennél jobbat három magyar 
1500-as Is futott volna. Az olaszok 
részéről jó húzás volt a 800-as D o
roscen zl bedobása.

1500 m  s ík fu tá s : 1. H arsányi
Gusztáv (Magyarország) 3:56.6, 2. 
D oroscen zi (Olaszország) 3:58.4, 3.

rásával azonban P ellarini —  úgy 
látszik, közben megtanult ugrani —  
14.33-at ér el. Ez már veszélyes, A  
magyarok nem tudnak javítani. 
Utolsó ugrására készülődik az olasz. 
A  közönség szorongva nézi, amint 
hosszú lábaival pontosan elfogja a 
lécet és jó ritmusban, messze a 
14-es vonalon túl ér földet. 14.54! 
Győzött! 7:3 helyett 5:5 lesz a pont
arány. .

A  két magyar becsülettel megállta

S P O R T É R M E K
L U D V I G

Bp. T h é li E .-n . 18. kaphatók 
féiiM éjiemnél MrtwL lilát, serlegei

a helyét, D usnoki elérte, K apros  
erősen felülmúlta eddigi legjobb 
eredményét. P ellarim  önmagát múlta 
felül.

H árm asugrás: 1. pella rim  Olasz
ország 14-54, 2. K a p ros  László Ma
gyarország 1440, 3; D usnoki Géza 
Magyarország 14.39, 4 . B etta glio
Olaszország 13.85.

A  p on tversen yb en  83:og-re v e z e t 
n ek  az olaszok .

Pellarini; Mint távolugrónak egész jél

Ü G Y E L J E N  A  V É D J E G Y R E

( f o r n g d c i
F  á t  S  a z  i d e á l i s  s z a b a d o n f u t ó a g y  F  d t  S
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ment. Utolsó ugrásomnál harminc centi
vel p. léc elöltról dobbantottam.

Bcttaglio: Kevés edzésem van.
Dusnoki: Ilyen balszerencse!
Kapros dr: Mit le-lict ilyen versenyután mondani?!

Gerely vet és :

i í i í t o s  g y ő z e l e m  é s  e g y  
g y e n g e  h a r m a d i k  l i e l y

Gerelyhajításban Drei helyett 
M ateucci dob az olaszok részéről, 
ö  kezd, 56-ja nem nagyon ijesztget. 
Gsányi és Rossi 59-et dob, Várszegi 
majdnem 65-öt. Vele m ár aligha 
lesz baj. A  következő sorozatban a 
két olasz nagyot javít. M ateucci 
62-ön, Rossi 60 méteren túl dob. 
Várszegi dobása 64-es, Csányie 
58-as. A  következő sorozatban senki 
sem javít és a három dobás után ez 
a sorrend: V árszegi 64.97, M ateucci 
62.23, Rossi 60.70, Gsányi 59.2S.

A  negyedik sorozatban Várszegi 
csak 62-t dob, de Csányi majdnem 
61-et, túldobja a második, olaszt. 
M ateucci ötödik dobása kitünően 
sikerül: 63 is megvan. Várszegié
kisebb.

A z utolsó dobások következnek, 
mindegyik jóval kevesebbet dob a 
zászlajánál, csak V árszegi ereszt 
m eg egy  63-asat. Nem változik az 
eredmény. Várszegi a várt eredmé
nyét érte el, Csányi és Rossi is, 
csak azt nem gondolhattuk, hogy a 
ő r e i helyett bedobott M ateucci ilyen 
kitűnő gerelyvetö.

G erelyhaja ás: 1. Várszegi József
M agyarország 64.97, 2. M ateucci
Olaszország 63.15, 3. Csányi Sándor 
M agyarország 60.93, 4. Rossi Olasz
ország 60.70.

A pontversenyben, 87:75 arányban
vezetnek az olaszok.

Várszegi: Fnnlos. hogy győz.tem..
i>áuyl: Nem a legkedvezőbb körülmé

nyek között készülhettem.
Mateucci: Várszegitől kikapni nem szé

gyen.
IíossI: A rohamommal volt baj.

10.000 m éter :

K é t  g y ő z e l e m !
1 A  10.000 méteres síkfutásban 
m agyar részről a hosszú Szilágyi 
és a kis Csapiár, olasz részről a 
m ég kisebb Bevicqua  fut. Bianchi 
nem számít. A  két m agyar váltott 
vezetéssel, de elég gyenge iramban 
vezeti a versenyt 2000 méterig. A z 
1000 ideje 2:59.4, a 2000-é 6:02.2. 
Bianchi itt már megelégeli a nagyok 
társaságát és leszakad. Beviacqua 
szigorúan takar a második m agyar 
hátára. 9:06.8 a 3000 és innen a 
váltás megszűnik, a fáradtnak látszó 
Csapiár helyett is Szilágyi vezet. 
A z iram elég gyenge. 12:13 a 4000 
m é te r .'A  „harcos" Beviacqua  eddig 
m ég egyetlen lépést sem tagit a 
m agyarok háta mögül. De a 11-ik 
kör után elörem egy és mindjárt las
sít is az iramon. Csapiár nem hagy
ja  és előz.

5000-ig sincs semmi változás. 
15:21.2 az 5000 ideje, elég gyenge. 
A  6000 méter Szilágyi erősítésével 
valamivel jobb, 18:26. M ost B e
viacqua hirtelen Csapiár elé akar 
vágni, az nem engedi és közelharc 
fejlődik  ki. A z  olasz megunja, élre 
vágtázik és ő vezet két körön át. 
21:28 a 7000. M ost megint Szilágyi 
m egy élre. A  27:40-es megint na
gyon lassú. 8000-nél lekörözik 
Bianchit. A z egy körig birja az ira
mot. Három körrel a cél előtt Szi
lágyi erősít és Csapiár felzárkózik 
a második helyre. A  9000 ideje 
27:49. A  három futó m ég mindig 
együtt van, az olasz nagyon friss
nek látszik, Szilágyi is az, de Csap
iár nagyon lóbálja a fejét. Szilágyi 
vezet.

Csengetésre sem erősödik az iram. 
Szilágyi vezet, Csapiár mellette. Az 
utolsó 300-on Beviacqua mint a nyíl, 
kilő a két m agyar mellett. A  m a
gyarok nehezen jönnek lendületbe, 
de aztán mind a ketten elvágtáznak 
Bviacqua  mellett, ör jön g  a közön
ség, am ikor Szilágyi négy méterrel 
Csapiár előtt elszakítja a célszala
got és Csapiár is hat métert ver rá 
Beviacuára. A z utolsó 300-ért érde
mes volt megnézni a versenyt. M ér
tük Szilágyi utolsó 300-ának idejét: 
41.2 mp-et futott! Az utolsó 400 
ideje is 59 mp-en belül volt, pedig 
a fordulóban m ég csak ballagtak.

A  két magyar nem időre, hanem 
győzelemre ment. Rem ek hajrájuk
ban bízva nyugodtan várták B e
viacqua kezdeményezését és azt sa
ját fegyverével verték vissza. Ha 
akartak volna, talán csúcsot is fu t
hattak volna.

10.000 m síkfu tás: 1. Szilágyi Jenő 
M agyarország 30:46.8, 2. Csapiár
András M agyarország 30:47.6, 3.
Baviacqna Olaszország 30:49, 4.
Bianchi Olaszország 32:33.

A  pontversenyben Olaszország 
90:82-re vezet.

Szilágyi: Beviacqua „jókor" kezdett
hajrázni.

Csapiár: 2000 méter után erős szúrást
kapf am .

Beviacqua: Azt hiszem, hogy korán
kezdtem a hajrát.

Bianchi: Erős volt nekem ez a mezőny.
U t c a h  o s s z á l  nyerték 
p z  o l a s z o k  a  4 x 4 0 0 » a t

P olgár helyett Góbi fut, de ez 
semmit sem von le a m agyar váltó 
teljes esélytelenségéből. Görkói kezd 
a 800-as Donninival kiméretlen pá
lyán. M ost látszik, hogy az 58-as első 
kör után miért nem „é lt" Harsányi 
Donninivel szemben a hajrában. A  
túlsó egyenesen könnyedén veri visz- 
sza Görkói támadását és a célegye
nesben jó  hat métert ver rá a leg
jobb m agyar 400-asra. Ideje 48.8, 
Görkóié 50. A z olaszok repülnek. 
Ferasutti ellen Marosi kilátástalanul 
igyekszik. A z olasz 49-et, ö 51.2-t 
fut. M ost Dévényi ön tőlünk, az ola
szoknál Missoni. A  gátfutó bajnok 
nem nagyon erőlködik, mégis sokat 
hoz. Dévényi ideje 51 mp. Missonié 
49.2. M ost Ranzi és Góbi következik, 
az olaszok előnye csaknem 100 m é
terre nő. Lanzl 47.4-et fut, úgy 
m egy mint a gőzgép. Góbi ideje 50.8.

4x4 00 m váltó: 1. Olaszország
(Donnini, Ferasutti, Missoni, Lanzi) 
3:14.4, 2. M agyarország (Görkói,
M arosi, Dévényi, Góbi) 3:23.

A  nemzetek közötti viadal vég 
eredménye:

1. Olaszország 93 pont. t. Ma
gyarország 83 pont.

NYILATKOZATOK:
H epp Ferenc dr szövetségi kapi

tán y : Sajnos, a második napon is 
folytatódott a balszerencsénk. Kü
lönösen a hármasugrásban és a rúd
ugrásban volt szerencséjük az ola
szoknak. De azért jobban ment, 
mint szombaton. A  befejező napon 
nekem  legjobban a hosszútávfutók 
és Zsu ffka  tetszett.

Saini dr, az olasz szövetség  fő tit
kára : Minden számban remek küz
delm ek voltak. A  mieink várakozá
son felül m egállták a helyüket, de a 
■magyar atléták is pompásan küzdöt
tek. Szilágyi és Csapiár extra- 
klasszis. Beviacqua nem tudta volna 
őket megverni. Szeptember 21-én 
Milánóban, nagy nemzetközi viadalt 
rendezünk és erre máris meghív
tunk négy magyar atlétát, akiket 
m ajd a m agyar szövetség fo g  kije
lölni.

A  kilencdik m agyar-olasz viadalt 
kemény küzdelmek után tehát el
vesztettük. A  sportbeli és közönség- 
siker azonban teljes mértékben iga
zolta a szövetség vezetőségét, amely 
a nekik kedvező időpontban ajánl
kozó olaszokat örömmel látta ven
dégül és pompás küzdelmeket, kitü
nően sikerült versenyt nyújtott a 
nagy nemzetközi versenyeket m ég 
mindig nagy számban látogató bu
dapesti közönségnek. Voltak a m a
gyar csapatban kiváló teljesítmé
nyek, de m eglátszottak a hibák és 
a gyenge pontok is. amelyeken 
gyorsan és erélyesen kell segíteni. 
Ez a tanulság is a válogatott viadal 
haszonszámlájára Írandó.

ÚSZÁS
Vasárnap délelőtt a Nemzeti Sport

uszodában bonyolították le a hölgy 
műugróbajnokságot. amelyben Zfiágot 
Ivén FTC 103.74 ponttal szerezte mer a 
bainoki címet. Tavaly óta nagyon sokat 
javult ugrásai nagyon szépet.- sikerültek, 
lassanként eléri a nemzetközi színvonalat.

A BUDAI ÜSZŐK MAROSVÁSÁR
HELYT

A BBTE úszócsapata szombaton meg
mérkőzött az MJüE gárdájával és jó ered
ményeket ért el: _

100 mell: 1. Hámori BBTE 1:23.6, 2. Bo- 
donyi MSE 1:23.6.

200 mell: 1. Németh BBTE 3 pere, 2. 
Békés MSE 3:07.6.

100 gyors: 1. Hámori BBTE 1:02.4. 2. 
Erdélyi BBTE 1:02.6. 3. Békés MSE
1:09.2.

500 ifi gyors: 1. Németh BBTE 30 mp,
2. Binder MSE 31.4.

100 ifi gyors: 1. Német BBTE 1:11.8, 2. 
Binder MSE 1:12.

100 női mell: 1. Koha MSE 1:46.
4x50 gyors váltó: 1. BBTE 2:48, 2. MSE 

2:48.200 gyors: 1. Hámori BBTE 2:30, 2.
Rubalia BBTE 2:44.4.

100 hát: 1. Békés MSE 1:18-2, 2. Né
meth BBTE 1:20.8.

Vízilabda: BBTE—MSE 5:2 (5:1).
X. O. VIZIBABDABAJNOKI MÉRKŐZÉS

BSE—TSC 8:0 (4:0)
Tatabánya. Vezette: Gyulai.

BSE: Mezei — Laki, Sárosi I — Brandi 
—■ Sáro3Í II, Hazai, Lemhényi. TSC: 
Halis — Ceglédi. Károlyi — Angyal II — 
Puskás, Angyal I, Székely. A bajnok
csapat meglepőéi.' könnyen intézte el 
gyenge formában levő ellenfelét. Gól
dobó: Sárosi II (3), Brandi (3), Hazai és 
Sárosi I. Jó; Hazai, Sárosi II. Brandi és 
Sárosi I, illetve Halis, aki a sok gól 
ellenére is nagyszerűen védett és 
Angyal II.

NSC—S/.VSE 3:2 (0:2)
Szeged. Vezette: Szecsey

NS€: Nagy — Árvái, Selimidek— Létay 
— Gömböcéi, Tihanyi, Szailay, —* S/.VSE: 
Pintér — Timi bácz. Lac za — Kirsw — 
Szainiszló, Tary, Báthy. Az első félidőben 
Bókkal jobb az SzVSE. A 3. pere 2Ű. 
másodpercében Báthy ál-aduiéi át Tary a 
aan-okba dobja.. 0:1. Szanieziló a kapufát 
találja el, majd Tihanyi lábbal lő, de 
fölé. Az 5. percben Lacz-a és Tihanyi 
összeakaszkodik, mindkettőt kiállítják. 
Utána Báitby átadását ismét Tary dobja 
gólba,. 0:2. (6:11). Szünet után aa NSC
sokkal jobban játszik. Létay háromszor 
is a kapufát találja el. A 3. pere 20. 
másodperedben Szántadé elúszás miatt 
partra kerül. A 4. percben Gömböcéi dob 
gólt. 1:2. Az NSÖ második colját is 
Gömbös szerzi. 2:2 (4:45). Tarv dánosért 
a partra kerül: majd Gömb öcs újabb
gólt dob. 3:2 (6:13). .Tó: Létay, Gömböce, 
Tihanyi, ill. Pintér ős Lacxcu

UTE-BEAC 7:1 (2:1) 
UTE-uszoda. Vezette: Somóozi dr.

Az úszóműsor után korült sor az UTE— 
BEAO vizilabdamérkőzésre. A két csapat 
így állt fel:UTE: Solyom — Sárkány, Szigeti I — 
Vágó II — Kislégi, Szigeti II, Bozsi.

1}EAC: Dugár — Helyes dr, Bodó — 
Kertay — Kovács, Endy dr, Lengyel dr.

Vágó és Helyes dr kiállítása után Bodó 
hosszú átadásából Kovács a BEAC-nak 
szerzi meg a vezetést. 0:1. (3:47). Szigeti 
II átadásából Ivislégi egyenlít. 1:1 (5:20). 
A Szigeti—Kislégi szárny kitűnően mű
ködik. Kislégi a második, majd szünet 
után a harmadik gólt lövi. (5:54, 0:32).

Ezután Bözsi lő a kapus feje felelt 
gólt. 4:1. (1:0.2) Az UTE tárna dósa inaik 
Kislégi, majd Szigeti gólja a további 
eredménye. 6:1. (1:41 és 2:44). Hosso.ú 
mezőnyjáték következik. Lengyel kiállí
tása után Vágó lövi az utolsó gólt. 7:1. 
(5:44).

Jó: Kislégi, illetve Lengyel dr.

KERÉKPÁR

A Törekvés kikapott 
a BSzKKT-tőI

a kerékpáros üldöző csapatbajnokságban
Közel 4000 főnyi ' közönség előtt 

bonyolította le tegnap délután az 
M KSz M agyarország pályabajnok- 
ság-air.ak harmadik napját a  Mille- 
nárison.

Ezúttal a csapatbajnokságra, a 100 
kilométeres bukósisakos és 00 kilométeres 
párosba!nőksáera került sor. , ,

A 4000 méteres üldözőbajnoksag hatal
mas meglepetéssel zárult. A z egyénen- 
kínt jobb, de összeszokottság és váltási 
fórt élv dolgában gyenge lábon álló, tar
talékos Törekvés-legénység megérdemelt 
vereséget szenvedett a BSzKRT legény
ségétől, amely egységesen összedolgozot- 
tan és óraműpontos váltással kemény 
harcban' kikaparta magának a bajnoki
cím gesztenyéiét. __ _ , ,A csapat lelke Karaki volt. Fok ént az 
ő remek vezetésének és a szélben is 
szívós gyorsításának volt köszönhető ez 
a szép és meglepetésszerű győzelem.

Részletes eredmények: 
Magyarország évi J/000 méteres

üldöző csapatbajnoka: BSzKRT (Karaki, 
Bíró, Kovács. Banadics) 0:08 2. Törek
vés (Naay, Németh, Farkas, Lakatos). A 
Törekvés Liszkayt nélkülözve, tartaléko
sán állott a rajthoz. Rajt után a Törek-

Kerékpárok, alkatrészek
nagy választókban legolcsóbban

Kerékpár árjegyzéket ingyen 1, Hidunk.

MOZI

Hétfái tótek
N agy verseny kezdődik augusztus 

14-én négy fővárosi bemutatómozi 
között. Ezen a napon tűzik műsorra 
az Urániában, a Cityben, az Átrium
ban és az Omniában a „G yurkovics- 
fiúk“  kedves, mulatságos film jét, A  
négy mozi versenyében az győz, ame
lyikben legtovább fog ják  játszani a 
film et. A  mozisok mind a négyen a 
saját m ozijukat tippelik győztesnek. 
Hamza Ákos, a „G yw kovics-fiú k “  
rendezője persze a holtversenynek 
örülne legjobban.

•
Csütörtökön nyitja m eg Rennard„ 

Béla a Savoy-filmszínházat, a fő 
város egyik legújabb utánjátszó m o
ziját, am elyet a nyári szünetben 
m ég jobban korszerűsítettek. A  m eg
nyitó műsoron a „L iitzow -sasok“  
nagysikerű repülöfilmje szerepel.

*
A z „Interm ezzo"-ban Leslie Ho- 

ward és Ingrid Bergmann  mellett 
Edna B est játsza a harmadik fősze
repet. A  hegedűművész feleségének 
kényes, nehéz szerepét. A  filmben 
fontos szerepe van m ég egy kis
lánynak és egy kam aszf lónak is. 
K ettő jük  alakítása külön m eglepetés  
lesz.'... •

A  belügyminisztériumban már jó 
váhagyták a Rialto igazgatóságának 
azt az elhatározását, hogy a mozit 
„átigazoltatják" az utánjátszók  osz-

vés legénységié némi előnyre tesz szert, 
a. harmadik körben azonban Karakt a 
BSzKRT-legénység élére áll és uszályábavéve társait, bombairamot ̂  diktálva foko
zatosan morzsolja le a hátrányt. A lo - 
rckvés is erősít, de Lakatos bizonyta
lankodása sokat ront a vasútaslegényseg 
lendületén.

A Törekvés feltűnő gyengén vált, a 
csapatban nincs egysépr és nincs rend
szer. Ezzel szemben a BSzKRT a viharos 
szél ellenére is az összeforrottság benyo
mását kelti. Mikor Karaki a 7. körben 
újra ‘az élre lő, együttese előnyét 
egyre fokozza és már Ifi méter meg
ugrást biztosít a BSzKRT-nak. Ekkor 
Nagy, a Törekvés vezérversenyzőjo meg 
egy utolsó, kétségbeesett kísérletet tesz a 
hátrány ledolgozására. Hatalmas hajrá
val kiegyensúlyozza a térveszteséget, — 
de ekkor Lakatos elvérzik és a vasutas
csapat három főre csökken. A BSzKRT 
már teljesen ura a helyzetnek és 18 mé
teres előnnyel biztosan győzi le az Öt
szörös bajnok Törekvést és ezzel a baj
nokság birtokába jut.

A harmadik-negyedik helyért a PSE és 
áz FTC legénységének kellett Afolna meg
vívnia. De mivel Éles kerékpárja a raj
tig nem készült el, az FTC nem vonul
hatott ki a vonalhoz. Így a harmadik 
hely a PSE (Pelvássy, Kárász, Torna, 
Solyom) legénység birtokába jutott, s a 
negyedik díjat az MKSz nem adta ki.

Magyarország 50 kilométeres páros- 
versesiybnjnoksága* Bajnok: Rajczy—
Király WMTK 1:15.31. 43 pont. 2. Éles 
FTC—Pelvássy PSE 37 p, 3. Banadics— 
Breuer BSzKRT 25 p, 4. Kovács 
BSzKRT—Ladányi MKE 16 p, 5. Jónás 
MY’SE—Somlai PSE 15 p. I. hajrá: 
1. Gyurkovics WMTK 5 P, 2. Pelvássy 
PSE 3 p, 3. Banadics BSzKRT 2 p,
4. Ladányi MKSz 1 P. II- hajrá: 
1. Rajczy WMTK 5 p, 2. Éles FTC 3 p, 
3 Gyurkovics WMTK 2 p, 4. Karcki 
BSzKRT 1 p. III. hajrá: 1. Rajczy
WMTK 5 P, 2. Éles FTC 3 p. 3. Ecker 
WMTK 2 p, 4. Heflinger (Törekvés) 1 p.

IV. hajrá: 1. Ecker 5 p. 2. Pelvássy 
3 p, 3. Rajczy 2 p, 4. Bauadios 1 p. —
V. hajrá: 1. Rajczy 5 p, 2. Ladányi 3 p, 
3. Éles 2 p, 4. Banadics 1 p. — VI. hajrá: 
3. Pelváissy 5 p, 2. Banadics 3 p, 3. 
Rajczy 2 ]), 4. JTeflinger 1 p.

VII. hajrá: 1. Pelvássy . 5 p, 2. Kovács 
3 p. 3. Király 2 p, 4. Eoker 1 p. — 
V ili. hajrá: 3. Jónás 5 p, 2. Hefliuger 
3 p. 3. Rajczy 2 p. 4. Ecker 1 p. —  
IX. hajrá: 3. Rajczy 5 p, 2. Ladányi 3 
p, 3. Éles 2 p, 4. Banadics 1 p. — Az 
egy óra alatt meglett távolság: 39320 mé
ter. — X. hajrá: 1. Éles 5 p. 2. Rajczy 
3 p, 3. Banadics 2 p, 4. Ladányi 1 p. 
— Rajczy szökést kísérel, támadását 
azonban Pelvássy erélyes ellentámadással 
morzsolja fel. — XI. hajrá: 1. Banadics 
30 p, 2. Király 6 p, 3. Kováce 4 p, 
PelváSöy 2 p.

Végliajrá: 1. Somlay PSE 10 p, 2<
Rajczy 6 p. 3. Pelvássy 4 p. 4. Banadic*
2 p.

KÉZILABDA
VASÁRNAPI KÉZILABDA EREDMÉNYEK 

Barátságos mérkőzés:
DreHSK—Magyar Posztó 11:7 (4-5)*

Haloth-utca. Vezette: Pu<sztay. Góldobó: 
Jankó (5), Kamancza (33. Magyar (2). 
Végh. illetve Szántó (3), Hatos (3), 
Várady. DreHSK—Magyar Posztó II 12:3 
(6:1). Vezette: Pusztay. Góldobó: Jankó 
, (6). Kamancza (3), Magyar (2), Végh, 
illetve Kovács (3).

ÖKÖLVÍVÁS
A Nagyváradi Törekvés vasárnap 

válogatóversenyt. rendezett ökölvívói 
részére. A válogatóverseny győztesei 
(akik az országos vidéki bajnokságon 
ié$zt fognak venni): Dénes. Sztupár,
Szerző, Demendy, Bermann, Bóna, Gál 
(nehézsúlyú versenyzőjük nincs).

LABDARÚ G ÁS
DiMÁVAG—I)VSC 3:2 (2:0)

Debrecen. Vezette: Pál 
D iM Á VA G : Gáspár —  v. Bohus, 

Felföldi —  Kertész, Sós, Barta —  
Füzér, Réhn, Fazekas, Barna, Túr- 
béki. —  D VSC : Keskeny —  Csókái, 
Szabó —  Elek, Erdei,. Ignácz —• 
Szilárd, Berecz, Zilahi, Sidlik, Kris
tóf.

Góllövő: Túr hé ki, Fasckae, Barma, ill.
Berecz éa Zilahi,

Lampart— SAC 2:0 (0:0)
Soroksár. V ezette : Princz.

A Lampart így áll fel: Próbajátékom
(Csintalan) — Erdős, Nádasi — Purczeld 
(Szenes), Stark, Szomolányi — Soós. Zi- 
monyi (Bihari), Lukács, Kisalagi, Tol
vaj. Az első félidőben a kényelmesen 
játszó Lampartnak méltó ellenfele a 
SAC. Szünet után Szabó Antal, a sok
szoros válogatott véd a SAC-ban. A 
Lampart most már komolyabban játszik 
és Lukács, majd Kisalagi góljával bizto
san győz. Jó: Csintalan, Erdős, a fede
zetsor és Tolvaj, illetve Zimonyi I és 
Péter.

Bezdáni SE—Szeged 3:1 (2:1). B-ezdán.
900 néző. Vezelte: Sclimidl.

Zalaegerszeg; Z. MOVE—Tapolcai VSE 
7:2 (4:1). Barátságos. Vezette: Baránka.

Szombathely: Bál adás ifj.—Budapesti
Vasutas ifj. 4:2 (2:2). Országos vasutaa 
ifjúsági bajnoki döntő. Vezette: Keresz
téivé Góllövő: Újvári (2), Szabados, Kiss, 
illetve Vértes (2).

Jánosháza: JAK—Tűrjél SE 11:2 (7:1). 
Barátságos. Vezette: Kiss.

Sze ged  :  SzV SE— Törekvés 2:1
(2 :1 ). I. o. Vasutasbajnoki. Vezette: 
Vezér II. A  Törekvés a II. félidőben 
jobban játszott, a döntetlent m egér
demelte volna. Góllövö: Sajtos I,
Péli, ill. dőlés.

Bácsalmás r B. MOVE—Szabadkai SE 
7:1 (1:1). Barátságos. Vezette; Darányi. 
Szép. élvezetes játék. A bácsalmási csapat 
megérdemeltén győzött. Góllövő: Föle (3), 
Traszler (2), Szál és Hegedűs (öngól), 
illetve Kocsaszky. — B. MOVE II— 
Jánoshalmi SE II 5:1 (2:1).

P. Rákóczi—FTC vegye® 11:0 Fo~
rinyák-u. Vezette: Burger. Gól lövő:
László (3), Budai (3), Frilsch (2), Erdé
lyi (2) és Ku'ltsár.

KAC—BMTIZ vegyes 5:5 (2:1). Budafok, 
Vezette: Mátray. Góllövő: Nemes (3),
Kulinyi és Serfőző, ill. Balogh (2), Ba
bai, Liudmayer és Balaczkó.

Hungária—Csillaghegy 10:2 (5:2). Kén
utca. Vezette: Réti.

Postás—PaJETE 6:1 (3:6). Lóvereeny-tér. 
Vezette: Péteri é« Schamiké.

Pénzügy—33 FC S:1 (4:0). Pasaréti-út.
Vezette.: Kádár.

A Nagyváradi AC csapata vasárnap 
reggel az FTC együttesével érkezett haza 
Nagyváradra. A csapattal együtt befu
tóit Tóth III is.

A vasárnap még lejátszott ‘barátságos 
bemutató én egyéb labdarúgóméi*kőzéaeket 
holnapi czámunkban ismertetjük.

tályába. Most már valószínűleg nem 
lesz akadálya annak, hogy a nagy 
belvárosi és körúti filmújdonságok 
gyorsan eljussanak a Rákóczi-útra. 

*
Éppen két hónap előtt mutatták 

be a  Corsoban „A z  asszony, az orvos 
és a harmadik“  című M etró-filmet, 
am elyet aztán az Átriumban is mű
sorra tűztek. A  nagy siker hatása 
alatt gyorsan magyarra fordították 
a regényt, amelyből a film  készült. 
(E z történt az „Isten  tvele, tanár úr“  
cím ű M etro-fiímmel két esztendő 
előtt.) M ire a  regény megjelent, 
Spencer Tracy  és Hedy Lamarr re
m ek film jének előadássorozatát már 
éppen a harmadik bemutatómozi, az 
Omnla hosszabbította m eg egy újabb 
hétre.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal lip. Vili., Rökk Szilárd-utca 4. 
— Távbeszélő 1-92—499 és 133—977, Levél
cím: Budapest, 72. Foalafiók 42. — Posta
takarék: 53.360.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: FIoppo László.
Felelős kiadó: Knltsár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 

2.20. negyedévre 6.—, külföldre 9.—, 
Amerikába 10.—.

Nyomatott a Stádium Rt. kórforgőe*' 
pein. Felelős: Győry Aladár igazgató.

C P  O R T É R M E T  
^ J E L V É N Y T  m.z«
MORZSÁNYI J.
IV., Váczi-n. 36. .Telefon: 182-217

HR’aR*
A  M OZIK M ŰSORA

Nyári sziinelet fart; Átrium. Scala, 
Lloyd, Rialto. Savoy.

Rövidítések: n — Vi. ( ■  ‘/i h *  ü  
Sz — szombat, V — vasárnap

Bemutató m ozik
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6. 
T.: 181 244 10-lőj 24-ig folyt. Magvar.,
Ufa-, Luec-. Fox- és rajzos híradó. ITon- 
védhuszárok és páncélosok előnyomulása 
Keleten. Harcok Vitebszk körül. Ukrajna 
felszabadítása. Légitámadás Moszkva ellen. 
Vadevezősök. Ezénégetés. Rajzfilm. 
CASINO Eskfi-ut 1. T.: 383 102. f6. h8, 
hlO. Sz. V.: f4-kor ia. Loso Marié. (Fel
újítás.) 3. hét!
CITV Vilmos császárát 36. Tel.: U1-H0.
b6. h8. bjO. Sz. V.: li4-kor is Egv vidám 
tragédia (Francois© Rosay). 2. hét! 
CORSO Váci-ntea 9- Telefon: 182-818.
f6. f8, flO. Sz. V.: ft-kor is. Talpig úri
ember (Laurence Olivier). 2. hót!
DÉCSJ Te réz-körűt 28. Tel.: 125-952.
f6, f8, flO. V.: fl-kor is. Párbaj (Mireille
Bulin).
FÓRUM. Kossuth L.-u. 18. T .: 189-543. 
1’6, f8, no. Sz. V.: f4-kor is. Hotel
Mimóza (Franeolso Rosay).
HÍRADÓ Erzsébct-körút 13. T.: 222 499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-. Ufa . Luée-, 
Fox- és rajzos híradó. Honvédhuszárok 
és páncélosok előnyomulása Keleten. Har
cok Vitebszk körűt. Ukrajna felszabadí
tása. Légitámadás Moszkva ellen. Svájci 
tavasz. Szénégetés. Rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-u. 1. T.: 130-125, 138 071.
5. n8, no. V.: 3-kor is. Az asszony, az 
orvos és a harmadik (S. Tracy). 2. hét! 
UADIUS Nagymező-utca 22. T.- 122-098. 
Í6. h8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Dalol az 
éjszaka (Moulin Rouge),
ROTÁL APOLLO Erzsóbet-kArőt 45. T.:
222,002. f6, f8, hlO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. 
Mindemnek a férj az oka (Myrna Loy). 
2. hét!
URANTA RákóczI-út 21. Tel.; 146-046.
5. n8. no. Sz. V.: b.l-kor is. Hadjárat 
Jugoszlávia ellen. i .  háti

Utánjátszó mozik
BROADWAY Kérőlv-körűt 3. T .; 422-723 
H, f6. f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Össztánc. 
CAPITOL Baross-tcr 32. Tol.: 134-837. 
4, fi, 8, 10. V.: 2-kor is. Mákvirágrok. 
CORVIN üllői-út 4U. T .: 138-988 t4. f6.
f?, flö. V.: f2-kor is. Ellenségek 
ELTT Szent Tstván-kürút 16. T.: 114-502. 4, 6. 8, 10. Uj hold.
HOLLYWOOD Betnlen-tér í. T.: 225-003. 
f4. ff>, rs, flO. Uj hold.
KAMARA Dohány-u, 42. Tel.: 423-901.
II. 2, 4, C, 8, 10. Édes ellenfél. 
l’ ALACE Erzsébet-Rörát 13. T.: J23-S22
11. ,2 4, 6. 8. 10. Fiatal ördögök! 2. hét! 
PÁTRIA Néjwzínház-uica 13. T.: 145-673.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A fehér sejk. 
SJMl’ LON Horthy MikiOs-út62. T.: 268- 
999. 5, n8. flO. V.: 3, r.6, f8, hlO. Vissza 
az úton.
STÚDIÓ Akáefa-utca 4. T.: 225-276. f4. fB.
fS. flO. V.: f2-kor is. Halálos tavasz. 
2. hét!

Továbbjátszó mozik
RELVÁROSI irányi-útca _ 21. T.r 384-563.
4. 6, 8, 10. Aki a7. igazságot keresi. 
BUDAI APOLLO rtzCna-tér. T.: .1,11—590. 
Í5. h7. 9. V.: Í2, f4, f6, Í8. no. Elkésett 
levél. V. d. e. 11: Potyautas.
LLDORADO Népszínház-u. 31. T.: 133-171.
4. 6, 8, 10. V.: 2-ko-r is. Két lány az
utcán.
HOMEROS Hermina-út 7. T /: 496-178.
5, 7. 9. V .: 3-kor is. Lovagias ügy.
IPOLY Osák.v-atca 65. Telefon: 292-626.
5. n8. flfl. V.: h3-kor is. Titkok kastélya. 
JOZSEFA ÁROST Kálvária-tér 7. T.: 143-644. 
í4. f6, fő, flO. V.: 12-kor is. Elkésel! 
levél.
OLYMPIA Erzsébet körút. Te].: 423-188. 
11, 2. 4, 6, 8, 10. Egy életen át. 
OTTHON Benlczky-utca 3 Tel.; 146-447. 
n4. n6. n8, nlO. V.: n2-kor is. Egy
életen át.
PHÖNTX Rákóczl-ót 68. Tel.! 223-242.
11, 5, n8, flo. S5, V.: 3-kor i's. Bűn- 
hődés.
REX Tstván-út ?9. T.: 228-620. f5, h7,
9. Sz. f4, f6. fS, no. V.: f2-kor is. Egy
eleien át.
RIALTO RdRóezl-ót n . Telefonj 2M-443,
AéWakítá* m iatt-iáé**"..

A  RADIÖ MŰSORA 
Hétfő, augusztus 11.

Budapest I (549.5 m): G.40; ÉbTesztó’.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezeik. — 10: 
Hírek. — 10.20: Hogyan lelhet Budapesten 
könnyen tájékozódni? Török Antal elő
adása. 10.45: A vezeték érintése é-!et- 
veszelyes. Irta: Kepes László. — 12.10: 
Csorba Dez6o cigányzenekara. — (Orvosi 
terem.) _— Közben 12.40: Hírek. -  13-30: 

aenekaru. — 14.30: Hírek. — 
:;.20: Hanglemez ok. — 16.15: Irodalomtör- 

Oénetírasun'k úttörői': Gzvittinger Dávid
f f  Bőd Péter, Ziimándi Pius előadása. — 
16.4o: Hírek. — 3 7: Hírek szlovák és ru
szin nyelven. — 17.15: A Közellátási Szol
galat közleménye. — 17.30: Fodor János 
Énekel, zongorán kíséri Székelybidy Kató. 
— 17.50: Régi erdélyi városok: Brassó. 
Irta: Csapody Csaba dr. — 18.15: A hon
véd légierők fúvószenekara. Vezényel: 
Doroszlai Károly. — 19: Hírek magyar, 
nemet és román nyelven. — 19.20: Tánc- 
lemezek. — 19,55: így élni jó. Turcbányi 
István vidám csevegése. —- 20.10: Áz
Eszaki-jegestengortől a Fekete-tengerig- 
A noin'et birodalmi rádió ünnepi hangver
senye. Finn. norvég, német, szlovák, 
magyar ős román zeneművek. Közremű
ködik a berlini rádió zenekara. Gerliardt 
Hiisch lének). Bisztriczky Tibor (hegedű) 
és a Szófiai Gnsla kórus. Vezényel: 
Sehulz-Dornborg (Berlin). Fcrenceik Já
nos (Budapest) és Jone! Perlea (Buka
rest). Az augusztus 10-i berlini adáfl 
hangfelvétele. — 21 -40: Hírek. — 22.10:
Bura Sándor cigányzenekara muzsikál. — 
23: Hírek nőmet, olasz, angol, francia ős 
eszperantó nyelven. — 23.30- A chilei
csalogány. Hanglemezek Kosiba- Serranfl 
műsorából. — 24: Hírek.

Kassa (208.6 m); n.05: Kacsa közjói* 
jelvényei. JPéterfy József dr előadása. — 
11.25: Hanglemezek. _  n .40: Hírek ma
gyar és szlovák nyelven. — 17.30: Hanjr 
lemozek. 17.45: Felvidéki táncok'
Márkus Mihály előadása. Után® hangié-* 
mezek. — 19,20: A kassai ezalonnyoloaá




