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lesz: az UTE-MAC vízilabdarangadó; az HTK vándordíjas 
atlétikai versenye; bukósisakosaink találkozója a német 
Hoffmannal; az UTE úszóversenyének és az országos ifjúsági 
atlétikai bajnokság második napja; repülőink bécsi rajtja

Tátos, Galambos, Szig eti-  
W a rg a  és Ács

n yeri Budapest-bajnokságol
A széltől hullámos vízben nem volt kiemelkedő 

eredmény az UTE-verseny első napján
Az egész  nap tartó birkózásból végül 

is a nap került ki győztesen és délután 
öt órára, mikor a versenyt elkezdték, el
kergette a'felhőket. A  budai hegyek fe
lől enyhe szél fúj, amely gyengén hullá
mossá teszi a medence vízét. Az egész- 
napi esőveszély bizony sok embert visz- 
szá riasztott és ezért csak mintegy 
300 néző ül az UTE-uszoda lelátóján, 
amikor az 50 m-es gyermek-gyorsúszás- 
sal elkezdik a versenyt. A nagyszerű stí
lusú Szathmáry hatalmas fölénnyel veri 
társait.

50 m gyermek gyors: 1. Szathmáry
FTC 30.6. 2 Pálinkás BSzKRT 33.6, 3.
Prágai BSzKRT 35.6.

Megint fiatalokat hívnak a 1 rátához és 
feláll a 4x50 m-es fiú gyorsváltó mező
nye. A győzelmet a MAC fiai biztosan 
szerzik meg.

! x5<l in fiú gvorsváltó: 1. MAC (Desz-
tek, Csuvik, Sárai. Kéresztesáy) 2:08, 2. 
UTE 2:13.2. 3. BSzKRT 2:19.

40© m . férfi 
gyorsúszóbajnokság

Most kerül sor az első nagy ver
senyre. Budapest-kerület 400 m-es 
gyorsúszóbajnokságában az összes 
nevezettek elindulnak, kivéve Kele
ment, BEAC. A  rajt pompásan sike
rül és azonnal Tátos vág az élre. 
100 m után 1:05 idővel fordul. Köz
vetlenül rajta van azonban a vele 
egyvonalban úszó Végházi és Gróf 
is. 200 m-nél a helyzet csak annyi
ban változik, hogy Tátos valamivel 
növeli előnyét és 2:24.6 alatt, fordul. 
Végházi a fordulóban megelőzi Gró
fot. Tátos nem tud nagyon elmenni 
a mezőnytől, mert Végházi erősen 
lagad hozzá. 300 m-en Tátos 3:44.2 
alatt fordul és Véghási biztosan el
húz a lankadó Gróftól. A távolság 
az utlosó 100 m-en nem igen válto
zik a versenyzők között és Tátos biz
tosan győz, Végházi pedig ugyan
csak biztosan előzi meg Grófot. Az 
idő — tekintve a hűvös szelet és 
azt, hogy a víz egyre jobban hul
lámzik —- jónak mondható.

Budapest-kerület 400 m-es férfi 
gyorsúszóbajnoksága: Bajnok: Tátos 
PTC 5:02, 2. Végházi BBTE 5:04.6,
3. Gróf UTE 5:08.4.

G Y Ő Z : A N G Y A L
a 100 m-ea I. osztályú mell- 

vJjSMW kertit a SOr. Ez a szám, mint 
harcát , VÓI<- Angyal és Fábián külön 
F-Vhíán „v*°zta. A távolság1 első felében 
& * P i l l á n de Angyal jobban bírta 
t, 'íbiHGtSi?S st és az utolsó húsz méteren 
e C f  gy|2íöttVa'AmaW. íokról-fokra meg- 
a hideg vizeli) ,AÍ aránylag gyenge időM  m „ .  tulajdonítható.
1,15*4. "  Fábfán *MÍr- h  iVní?yaI UT?  
BEAC 1:23.2 MAC s- Vigyázó

KLEMiiUi VERI k ö r ö s it
a következő műsorsain] a 200 m-e=. I 

osztályú gyorsuszás. a  „ j-o!c Yenívézett 
versenyző közül csak Körösi é« Fleméri 
jelenik meg a rajtnál, mig végűt á lelá
tóról Tüskét is az induláshoz szólít iák 
Indítás után azonnal Elemért- szeraa-ve- 
üétésl. 100 m-en 1:04.8-as idővel fordul. 
Körösi igyekszik a nyomában maradni, 
küzdelem azonban csak az utolsó 20 
m-en van közöttük. Eleméri visszauta
sítva Körösi támadását, jó  testhosszal 
győz.

200 m gyorsúszás: 1. Eleméri MAC
2:20.4. 2 Körösi UTE 2:22, 3. Tuskó
MAC 2:31.4

100 m -es StöiBV  
fiyopsúszótoaiti® 'tság

Most hölgyszám következik. Bu
dapest-kerület 100 m-es hölgy gyorS- 
úszóbajnokságában Ács Ilonka győ
zelmét etetik], gon* veszélyezteti. In
kább a helyezettekre látszik veszé
lyesnek a vendégként induló Ti-

szolczy. Ács Ilonka végig vezet és 
biztosan szerzi meg a bajnokságot 
jelentő győzelmet, ö  az első ver
senyző,, aki nem panaszkodik — 
verseny előtt — a hideg vízre. Ered
ménye a körülményekhez képest 
igen jó.

Budapest-kerület 100 m-es hölgy 
gyorsúszóbajnoka: Ács Ilonka MAC 
1:12.8, 2. Sándor FTC 1:17.4, 3.
Huszti MUE 1:23. — Versenyen
kívül indult Tiszolczy (Kecskeméti 
AC). Eredménye 1:20.2.

Most megint fiatalok gyülekeznek a 
rajthelynél. Három ifjúsági szám követ
kezik. Eredmények:

10« m iíj. gyors; 1, Kertész UTE 
1:05.8, 2. Pogány MUE 1:013.2, 3. Derűjét] 
UTE 1:07.3.

3x100 ni ifj. hölgy vegycsváltó: 1.
FTC/h .(Vámos, Fehér, AfbaehV 4:39, 2. 
FTC/b .(4:10.6, 3. MUE 4:55.2.

100 m iíi. hát: f. Barbáosi MAC 1:19.5, 
2. B iió SzUL 1:22, 3. Weiustein UTE 
1:22.2.

100 m-es
háfúszó9»aInohság

A verseny kellemes meglepetése, 
hogy az úszókapitány felrendelte az 
egri Erdélyit és az orosházi Bánki- 
Horváthot, hogy a német-magyar 
előtt az ö képességeikről is meg
győződjék. Indítás után Bánki- 
Ilorváth válik ki a mezőnyből és 50 
m-ig mintegy egy méter előnyt sze
rez. A fordulóban Bánki-Horváth, 
Galambos, Erdélyi a sorrend. 30 mé
terrel a cél előtt Galambos befogja 
Bánki-Horváthot és könnyen el is 
megy tőle. A második hely könnyen 
lesz Farkasé „a két, vidéki mögött“ . 
Az idők — a hullámos vizet figye
lembe véve is — gyengék.

Budapest-került 100 m-es hátúszó 
bajnoka: Galambos UTE 1:14.8, 2. 
Farkas UTE 1:20.4, 3. Szabó BEAC 
1:21.2. -— Versenyen kívül Bánki- 
Horváth 1:15.8, Erdélyi 1:17.6 mp-es 
idővel a másodiknak, illetve a har
madiknak úszott be.

Szígeti-W arga  
biztosan győz a hö l
gyek 200 m-es meif- 
öszö bajnokságában

A 200 m-es hölgy mellúszóbajnok
ság mezőnye lassan gyülekezik. A 
hölgyek nagyon szurkolnak. Vérko- 
nyi: kivételével bármelyik megnyer
heti a versenyt. Szigeti-Warga kü
lönösen sápadt, régen adós már egy 
szép győzelemmel. Indítás után 
Salgó és Felhős  ̂pillangózik, Szigeti- 
Warga végig sfmán megy és vezet 
is. Áz utolsó hosszhan mintegy há
rom méterre növeli előnyét. A má
sodik helyért nagy küzdelem folyik.

Budapest-kerülét '200 m-es hölgy 
mellúszó bajnoka: Szigeti-Warga
Emőke MAC 3:22.8. 2. Hetényi MTK 
3:25.2, 3. Felhős MUE 3:27.
NOVAK MEGINT LEGYŐZI LOVÁSZT

A 2*0 m-es hölgy hátúsxóverseny —
mint az idényben már eddig is — mást 
is Kovák és Lovász, küzdelmét hozta. 
Kovák azonnal vezetésre lesz szert és 
előnyét egyre növelve, biztosan, győz. 
Eredmény;

1. Kovák MUE 3:10.2, 2, Lovász FTC 
3:13.8, 3. Sándor FTC 3:21.

A VÁLTÓT AZ UTE NYERI
A 3xlW> méteres vegyesváltóban Ga

lambos sokkal jobban .aszik, mint az 
egyéniben és hat métert ve- rá a me
zőnyre. Másodiknak a BEAC, harma

diknak a MAO vált. Angyal még csak 
növeli az UTE-váltó előnyét. 1:15 alatt 
ússza a ÍÓO m-t és Körösit nagy. előny- 
nyél váltja. Fábián második helyre 
hozza fel a MAC-ot. A  gyorsúszóknál 
megy a BEAC Kelemenje, de a MAC-ot 
csak megközelíteni tudja. Eredmény;

1. ÍITL (Galambos, Angyal, Körösi) 
(3:33), 2. MAC 3:44,2, 3. BEAC 3:49.

A  verseny befejező számai:
Iffl) m leánybátúszás: 1. Sáros: UTE

1:56. 2. Arató NSC.
200 m fiúmelLúszás: 1. Somló UTE

3:12.4. 2. Salgó FTC 3:13.6, 8. Baranyai 
MAC 3:18.

ács isonka Is Inául 
a 190 -as foitússé- 
Bsajnokságban

A nyitott uszoda egyik legszorgalma- 
sabb^ Iá ogatója Ács Ilonka,. Nemcsak - a 
szokásos heti három edzésnápon -látjuk 
lent, hanem kivétel nélkül mindennap. 
Pedig ugyancsak nehéz mostanában be
tartania az előre kitervelt műsort, mert 
hivatalában is sok dolga vari. Az ebéd
szünetei; áldozza fel Ács.
“ "Eíen a heten észrevettük, hogy- fel
tűnően sokat edz - bálon. Heti edzésmun
kája így* festeti; Hétfőn: 400 gyors időre, 
200 hát, 290 láb é- 2x50 gyors időre. 
Kedden: 400'a.vors időre, £80 hát és -2x50 
gyors időre. Szerdán: 20!) gyors időre, 
•>J0 hát, - 2ÜÖ i ah bal és néhány 50-fs időre 
(gyors és bán. Csütörtökön: 1 600 gvors, 
2G0 hát,, 200 láb és- 50 -hát időre,-Pénte
ken; 400 gyors időre és 200 m hát, A 
szombat-vasár napi . versenyre, a . Rudrf- 
pest-bbjnokságra készült Áés Ilonka, 100 
m-cn és 4ÖÜ m-en áll ki a büszke címért. 
De miért ez a Sok' hátedzes! Hiszen, 
igaz, mindig megy halon is, de' ezen n 
héten valamivel több volt ez a munka 
Miért?
, Rövid tagadás utál) Ács Ilonka el
árulta vasárnapi tervéi: elindul a 100 m 
hátba.inoki .versenyen ,is.

—■ Persze csak akkor, ha nem leszek 
nagyon fáradt a 489 m gyors után —
tette hozzá sietve.

Ács Ilonkának szép eredményei voltak 
már 100 m hátúszásbai. is. Annak ideién 
nagy párharcokat vívrrtt Györffy Irénnel 
és 1938-ban gz országos bajnokságot is 
megszerezte ezen ' a távon. Ma talán No
vált Ilona esélyesebb a kerületi bajnok
ságon. de Ács sportszerű gondolkodásá
ra jellemző, hogy azért csatasorba áll. 
Hiszen nem éppen szégyenletes dolog, ha 
valaki 100-as és 400-a.s gyors úszás bán 
megszerzett bajnoksága mellé a 100 m 
hátúszásban csak második vagy barma- 
dik helyet szerez.

A 100 m hölgy bátverseny Ács indulá
sával -jelentőségében még csak növeke
dett. Nagy verseny lesz a Kovák—Lo
vász—Ács . hármas között!

Á (seh-iígyben
a beiügym inEszfer ^ u t a 
sította a H ungária  fsü e b - 

b ezését
Mint ismeretes, Cseh Lászlót a Hungá

riától törtéi.ö meg\-áIásakor az MLSz 
egyesbírája szabaddá tette. (Cseh akkor 
a Kispesthez szerződött le.) A H un gáti 
sérelmesnek találta az MLSz döntését és 
az ellen panasszal fordult a közigazga
tási hatóságokhoz. Most érkezett le a. 
szövetségbe a belügyminiszter döntése: 
a Hungária panaszát elutasította. Az 
egész ügy közben elvesztette az idő
szerűségét, níért hiszen a Hungária fel
oszlott és valamennyi játékosát szabaddá 
tette. Cseh is szabaddá vált. volna tehát. 
A belügyminiszteri határozat értelmé
ben azonban most már a Kispest is sza
badul attól, hogy esetleg utólag váltság
díjat kelljen fizetnie Csehért a Hungá
riának. ■

T E N ISZ
Ma, vasárnap délután négy órakor a 

fé lti válogatott fenisikére! 'újabb "edzést 
tart ti BBTE-pályán. A kapitány számít 
Szigeti játékára isr

felsze
relésekFU T B A LL

a z .M L  Sz előírása szerűit! L A B D A

S K A B A  ÉS P L Ö K L

Nagyszerűen szerepeltek 
a vidéki atléták az országos 
ifjúsági bajnokság első 
napján
Eforompai 10.9-et futott 100-on — A -3000 k ivé
teléve!! m indent v id ék i atléta nyert

V,'., V ilm os <rá»sportáruliázaiban, — ,  ..... — -----
szár. út 3 3 . és IV., Váel-uica 49 .

Á r j e g y z é k !

Az országos ifjúsági bajnokságok 
első napja mérsékelt rendezésben 
folyt le a MAC-pályán. Az időjárás 
nem kedvezett, a hideg oldalszél 
minden számban csalt ártott. Az 
eredmények ennek ellenére jók és 
különösen az átlagok örvendetesek. 
A legjobb formát Korompaitól lát
tuk: egyenrangú a legjobb felnőttek
kel. Minden elismerésünk a vidéké. 
A nyíregyházi Korompai győzött 
100-on, a miskolci Halász 800-on, a 
pestszenterzsébeti Pozsonyi távol
ban, a gyulai Herczeg rúddal, a 
csehimindseznti Csapó gerellyel és a 
pécfei Kadarász gáton — mellékes, 
hogy a kei utóbbi a MAC és a BBTE 
színeiben. Budapestet csak Sebes 
képviselte a győztesek sorában. — 
Részletek: ............

100 m (15 induló, 3 eló'futam):
1. Korompai Miklós NyVSC 10.9,

2. Szakáts István MAC 11.2, 3.
Csányi György UTE 11.3, 4. ICör-
nyei PÁC 11.4. —  A$ előfutamok:
I. : 1. Korompai 11.4, 2. Vigh DM
II. 5, 3. Papp FTC 11.7. — II.: 1.
Csányi 11.4, 2. Simonyi MPoTSE
II. 8, 3. Csajkovszky KSE 12. —
III. : 1. Iíörnyei 11.5, 2. Szakács
11.5, 3. Sir II. 11.7.

A döntőben Korompai indul a bélfő 
pályán, mellette Könnyei, Simonyi, Csá
nyi, Szakáts, Vigh. Csányi rajtja a leg
jobb, -Í0 méternél ü vezet, de 5ű-nél már 
Kor«r.po.i van az élén és ellenállhatatlan 
lendülettel tisa a három méterrel nyer. 
Pazarul futott, kevésbé hűvös Időben — 
oz oldalszél semmit sem segített! — 
10.8-at biztosan tud. Kezdi beváltani a 
reményeket. Szakáig az utolsó 20 méteren 
jött fel a második helyre. C-Anyitól az 
előfutam alapján jobb futást várunk. 
Elmerevede t.

800 m (18 induló):
1 Halász Miklós MVSC 2:04.8. 2. 

Nádas Béla MAC 2:Ö6, 3. Rajcsányi 
Antal BEAC 2:07, 4. Verőezj. BBTE 
2:09.

A IS indulót Csák úgy merték együtt 
elindítani, hogy a rajt. Ó3 a cél helyét a 
célegyenes közepére Helyezték. Így is 
életveszélyes tülekedés folyt a jó  elhe
lyezkedésért. -Rajcsányi vágtázó t először 
az élre, aztán Halász, de iramot egyik 
sem ment. Végre egy kis UTE ista, a 
mérsékelt képességű Balog ment élőre 
és gyúrta, ahogy szerény képességétől 
telt. A 60.6-os 4Ö0-r.ál már újra Halász 
volt elöl, de ismé, lassított. A túlsó 
egyenesen a pesterzsébeti Simon tört az 
élre, a háttérből pedig hatalmas lendü
lettel jött föl az első_ körben, majd 
25 méterrel lemaradt Nádas. 600 méter
nél már megint Halász vezetett és főié; 
nyesen nyert. Nádas nagy küzdelemben 
verekedte ki a második helyet. — . A 
győztes külön klasszis és valóbán klasz- 
szis. Kár, hogy ilyen össze-vissza fut. A 
kis Nádas helyezése meglepetés. A ha
talmas oldalszél sokat rontott az ered. 
mériyen.

Rúdugrás' (11 induló):
1. Herczeg László GyuAC 350. 2. 

Bodnár Miklós DEAC 340, 3. Szi- 
nyéry György DiMAVAG 340, 4.
kovács TSE 330.

Hatalmas meglepetés.! A  Törekvés Ko
vácsa sérülten • ugrott (a hét elején 
rándulást szenvedett), a 340-nek har
madszor- nekr sem ment. Szinyéry egé
szen elfelejtő t. ugrani. . Rossz roham, 
semmi tolóckodás. Egyetlen sikerűit ug
rása volt, aniikor a 340-fet harmadszorra 
jó  arasszal felette ugrotta. Bodnár javí
tott legkevesebbszer, és már úgy. lát
szott, Hogy ő a bajnok, amikor a derék 
kis gyulai Herczeg- harmadikra erős 
érintéssel átugrotta a4 350 et is. A léc 
ugrált, de fentmaradt. A z első négy fel- 
tér lenül tehetséges, de a rúdugrás tecli-

TűvoJugrás (8 induló):
1. Pozsonyi Gyula MPeTSE 675,

2. Horváth Sándor MAC 654, 3. Li- 
povszky Imre PÁC 642, 4. Bajóczi 
FTC 639.

A miskolci Kelemen és a főiskolai 
munkatáborban levő Mészáros hiányát 
erősen éreztük. Az eredmény az enyhülő 
szélben, de még mindig hűvös időben 
így is ,ió. Pozsonyi (Popovics) volt a 
legbiztosabb ugró. öt ennyire mindig 
biztosra lehet venni. Megérdemelten győ
zőt;.. Ha megtanulja, hogyan fejezze 
be ugrását, a hét métert hamar el fogja 
érni. Horváth cserkésztáborból jött. 
frissesége csak az első ugrásnál segí
tette. A legjobb ugró Lipovszkyból lehet, 
ha meg1 anul futni. így is volt egy nagy 
belépett ugrása,

3000 m (10 induló):
1. Sebes György BLE 9:09.8, 2.

Bátor! László BSzKRT 9:10.4, 3.
Neményi János Gyöiigyösi AK 
0:12.8, északi kér. ifi és felnőtt 
csúcs, 4. Simon MPeTSE 9:36.8.

Az első bárom kört Sebes vezeti, Ne
ményi, S.iátori és Simon tart vele (S9, 
2:23 , 3:37.). Ezt megúnja a jóalakú, de 
lehetetlen kármunkával futó gyöngyösi 
Neményi és 4:51, 6:06, 7:23 részidőkkel 
ö vezet. Csöngetéskor még együ t van 
Neményi, Sebes és Bátofi. 20C méterrel a 
cél előtt még mindig a gyöngyösi fiú 
vezet, a hatalmas hajrát azonban nem 
bírja és harmadik lesz. Ebitori váiatlanui 
nagyon megszorítja a kitűnő Sebest. Az 
i'dő, a szeles időjárást tekintve; kitűnő. 
Neményiböl nagy futót lehetne nevelni. 
Ki’.ünö testi adottságai vannak.

Gcrelyvetés (14 induló):
1. v. Csapó István MAC 52.21, 2. 

Kertész Ferenc GyuAC 52.02, 3.
Uhi-in Lajos GyuAC 51.75, 4. Med- 
gyessy MAC 50.60.

Jó kis verseny, alapos meglepetés. A , 
rűíyiökő Csapó első kísérletre, szinte 
helyből jól bele tud húzni — és aztán 
már kényelmesen, majd egyre jobban 
szurkolva nézi. hogy a valódi gerely- 
vetők dobásról-dobásra hogyan közeled
nek hozzá. Különösen Kertész dobált re
mekül.. r— megérdemelte volna a bajnok
ságot Kertészből és Uhrinből lesz ge- 
relyvető, — persze, Csapóból még In
kább lehetne, de neki előbb meg kellene 
tanulnia dobni. V

110 m-es gátfutás (8 induló,
2 előfutam):

1. Kadarász Ödön BBTE 16.6, 2. 
Hackert Rezső . MAC 16.7, 3. Bálás 
Bertalan BEAC 16.9, 4. Rudas
MRTSE 18.9.

Hackertet a MAC telefonon cibálta elő, 
mert a fiú azt l-.ii te, hogy vasárnap van 
a gátfutás. Az előíu rmot minden mele
gítés nélkül utcahosszal (Kovács csúcsa® 
líí.t) 16.2 alatt nyerte. Úgy látszik, ez 
ártcitt meg neki, mert a döntőben az 
alacsonyerme ú, a gátak között pattogó 
KadaráSz háromnegyed méterrel meg
verte. Jó pz átlag: Hackert pompás
gátfutó lesz.

A m ásodik napon
a 200 méteres síkfutással kezdődik 
a verseny. Ebben csaknem a teljes 
100 méteres mezőny találkozik, A

Egyen ruhá i, 
polgári öltönyt

előnyös teltételek 
megleli készít

Nagy Kálmán
I V . ,  K o s s u t h  C --U - «
(Saját ház) Tel.: 1-836-59 
A l a p i t t a  t o l t :  1 8 9 $-



küzdelem ismét csak Korompai, 
Gsányi IV., Környei és Éinionyí kö
zött fog' eldőlni. Ha nem lesz ellen
szél, 23-on belül lesz az első három 
Ideje,

1500 méteren Sebest senki sem 
szoríthatja meg. Ha nagyon kell, 
4;10-en belül is tud a pompás stílusú 
levente-futó. A második helyre a 
miskolci Halászt várjuk.- harmadik 
Hamvas vagy Villást, esetleg Bátóri 
lehet.

Súlylökésben nemcsak az első, ha
nem a második hely is elintézett 
dolog. Az első vitéz Csapó lesz 14, 
a második Hamvay 13 méteren fe
lüli eredménnyel. Ser főző, Papp és 
Radnóti és mások éppen hogy túl
juthatnak a 12.50-en.

Magasugrásban, nem várunk jó 
eredményt. Amennyit használt a jö
vőre a tanfolyam résztvevőinek az, 
amit egy hét alatt elméletileg és 
gyakorlatilag tanultak, esetleg ép
pen annyira ártott pillanatnyilag az, 
hogy a szokottnál lényegesen erő
sebb munkát végeztek. Ez általában 
nincs jó hatással a ruganyosságra. 
Azt hisszük, hogy 175-ös eredmény
nyel már nyerni lehet. Kottánhak

van erre a legnagyobb esélye, 
Diszkoszvatésben lesz a leggyen

gébb mezőny. Ha igazak a Gdram- 
völgyiröl terjesztett hirek és ha fel
jön vidékről, Hamvay. Rózsás és a 
többi 36 - 37-es dobó ellen meg is 
nyeri a bajnokságot,

400 méteres síkfutásban nagy csa
tákra van kilátás. A  knnszentmik- 
lósi gimnázium, kitűnő 400-asa, Far
kas igen kevés edzéssel jött fel 
Papp visszaesett, i'if/h bizonyára a 
biztos 400-as gátra tartalékol. Esé 
lyes induló a békési őry, az FTO 
Bakosa-a és a BEAC Rajcsányija 
52-es idő biztosan elég lesz a győ
zelemhez.

Hármasugrásban Bajóti és Máthé 
valamint a pécsi Lipovszky látszik 
a legesélyesebbnek. A pécsi fiútól 
13.50-et várunk.

400 méteres gátfutásban a duna
keszi Vigh győzelmét emberi számí
tás szerint nem lehet megakadályoz
ni. Ha jól osztja be iramát, még Kiss 
58.2 mp-es ifjúsági csúcsát is meg
javíthatja.

A bajnoki viadal második napján 
is 4 órakor kezdődnek a versenyek 
a MAC-pályán.

tsstir Vasám&p, 1940 jűUns 14

Less«e „pesti csűcsM 3@©@-@n !
Jó versenyek  vérkatók az M7K vándordf jas  

* viadaBán
Az elmúlt heti visszaesés után az 

MTK vándordíja3 viadalán remélhe
tőleg nagyobb mezőnyök indulnak és 
jobb eredmények lesznek. A  baj
nokságra készülő atlétagárda műso
rában jelentős állomás ez a verseny 
és a szabadon edz|k és indulni tu
dók minden bizonnyal részt is vesz
nek rajta.

A verseny kimagasló száma a 
S000 méteres síkfutás. Nemcsak ön
magában az, hanem a csütörtöki 
nagy 5000-es mérkőzéshez a legjobb 
előkészület is az atléták ré.széröl. 
Qtt Is kell majd 8:42 körüli 3000-rel 
kezdeni, világos tehát., hogy most 
ennél erősebb irammal kell szók- 
niok nagyfáinknak a gyors iram 
bírásához. Kelen és Iglói, a két 
visszavágásvágytól is telített nagy
ágyú között áll a harc, de erősen 
versenyben lesz Szilágyi és Farkas 
ís és nem szabad megfeledkeznünk 
a szintén nevezett, bár bizonytalan 
induló Szabó Miklósról sem. Szabó 
Stockholmban elért 8:17.8 mp-es 
csúcseredményét ugyan ezúttal alig
ha fenyegeti veszedelem, de az nin
csen kizárva, hogy a . válogatott 
labdarúgámérközés félidejében ta
valy előrt 8:26.8 mp-es Szabó-időt 
(az eddigi legjobb budapesti 3000-es

eredmény) a győztes túlszárnyalja.
A verseny többi vándordíjas szá

mában is jó eredményeket várunk. 
Az 1000 méteres Duna-dij Aradi, 
Harsányi, Híres indulása esetén 
2:28-nál rosszabb idővel aligha lesz 
akármelyiké is, mert Aradi Híres 
ellen nyilván iramot megy. 110-es 
gáton a Szabó dr—Hidas összecsa
pás véleményünk szerint, ezúttal a 
komolyabban dolgozó Hidas győzel
mét fogja hozni 13.5-ös idővel. 100 
és 200 méteren neveztek a legjobb 
vágtázók. Ha indulnak is, jó ver 
senyéket látunk. Hármasugrásban i 
javuló Dúsnoki, súlylökésben Né
meth, gerelyvetésben Várszegi győz
het. 4xl00-on és olimpiái váltóban 
az UTE, BBTE és MAO között le
het küzdelem.

A verseny délután 4 órakor kez
dődik az MTK-pályán.

SIMPSON' MESTER ELÉGEDETT 
HIDASSAL, 

a fiatal Icventcfutóval.
— Sokat fejlődött, mert megfogadta a 

tanácsaimat, Mostanában gyorsult, és síié- 
pru javult a gáívéle’c is.- Tegnap nagyon 
büszke voltam a fiúra, olyan jól vette a 
gáaÉkat. Ha jó less a pálya, tá.á-öt is 
futhat a fiú.

A Szent fsíván-kupáért,
SzencSy Károly polgár- 
m ester d ijáért, 
augusztus 0-án Indul 
hét csapatunk esti 
körm érkőzése
Az Elektromos TE terve, az esti 

körmérkőzések ügye közeledik a 
megvalósuláshoz. A bajnoki rajt 
előtti edzési időt fogják ezek a mér
kőzések kitölteni és Szent István 
napjának előestéjén érik el csúcs 
pontjukat: akkor lesz a döntő. A
tervekről Kasza Dániel dr, a mér
kőzések szervezője így világosított 
fel bennünket:

-— Szendy Károly dr, Budapest 
polgármestere nagy sportszeretettel 
karolta fel az esti körmérkőzés 
ügyét és ö adományozza annak dí
ját, a szép serleget. A döntő ideje 
miatt az esti körmérkőzéseket Szent 
István-kupánalc nevezte el. Ezért a 
kupáért a tervek szerint hét csapat 
játszana:

a Ferencváros, az Újpest, a 
Kispest, a Törekvés, az Elek
tromos, a Gamma és a WMFC.

A Ferencváros csak a középdöntők 
ben kapcsolódnék be a mérkőzések
be. A tervek szerint augusztus 6-án, 
8-án és 10-én lenne az elődöntő, 13-án 
és 14-én a középdöntő és augusztus 
19-én a döntő. A Szent István-kupa 
küzdelmeiben a hét egyesület kö- 
lyökcsapata is résztvenne, de a kö- 
lyökmérközéseket mindig délután 
tartanók. Az esti mérkőzéseket fél 
9 órakor kezdenék.

(.-— Mikor lesz végleges döntés ?)
— Július 15-én este tartjuk meg 

azt az értekezletet az érdekeltekkel, 
amelyen mindjárt meg is ejtjük a 
sorsolást.

Megkérdeztük a Ferencvárost is, 
miként gondolja, hogy szabadságolt 
csapatával augusztus elején már 
bekapcsolódhat a Szent István-kupa 
küzdelmeibe 7 Tóth Bajos dr a Fe
rencváros álláspontjáról Így tájékoz- 
tátott bennünket:

— A körmérkőzés a mi csapa
tunk számára korai volna, de talán 
a döntő küzdelmekbe be tudnánk 
már kapcsolódni, — Pataki Mihály 
hétfőn dönt a Ferencváros résztvé- 
teléröl és hétfőn este a Ferencváros 
vezetősége megbeszéli a továbbiakat,
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Pataki M ih á ly :
- A jobbszélső- 
kérdést meg kell 
oldani I

Késő éjjel terelődött össze a sport
társaság a körút egyik kávéházának 
utcai asztala mellett. Barna Sándor 
szerencsekívánatait fejezte ki Pataki 
Mihálynak azért, mert sikerült be
vezetnie rendszerét a Ferencváros 
csapatába és hát a sikerekhez is 
gratulált. Azután már magától folyt 
a társalgás a részletekről. Például

, .Pataki miért vonja hátrább Sá
rost Bélát a Ferencváros mai rend 
szerébenf “

— Egyszerű a magyarázata — 
mondotta „Pityke". — őszintén 
mondom, hogy mindig félek a védel
münk egyes tagjaitól, a három hát
véd egyik-másikától. Némelyikben 
olyan hiányosságok vannak, hogy 
ennek fedezésére kell Sárosi Bélá
nak többet gondolnia a védelemre, 
mint egyébként kellene. Viszont 
olyankor, ha ö hátrább húzódik, ak
kor az összekötőnek is jobban a vé
delembe kell vonulnia. Ott van 
Szoyka dr például. A fejelésben nagy 
hiányosságokat árult el. Azonkívül 
a helyezkedésével is baj van. Ebben 
a háromhátvédes rendszerben fontos, 
hogy minden hátvéd tökéletes játé
kos legyen, kétlábas, gyors és főleg 
megbízható.

— Pósa bizony nagyon sokat ka
landozott előre — állapította meg 
valaki.

— Ki is kapott érte válaszolta 
Pataki, -u- Semmi szükség sem volt 
arra, hogy elörekalandozzék. Súlyos 
következményei lehettek volna an
nak, hogy elhagyta a helyét. A bün
tetés — legközelebb — nem is fog 
elmaradni.

—  Lázár a BSK-mérkőzés első 
félidejében miért húzódott annyira 
hátra ?

—  Magam is kíváncsi voltain rá. 
Meg is kérdeztem a szünetben Lá
zártól ennek az okát. ő  azt felelte, 
hogy félt. Félt attól, hogy gólt ta
lálunk kapni és akkor, vége ininden- j

neki,
segít,
csak

hogy
csak 

az

nek. Megmagyaráztam 
hátráhúzódásával nem 
árt a játéknak. Játssza 
támadó játékát. így  is történt. E. 
magyarázata Lázár játékának. Ter
mészetes, hogy az új rendszerünket 
még sokáig kell gyakorolnunk, amíg 
a játékosok vérébe megy át. Ilyen 
apró kis felfogásbeli zavarok meg 
változtatják a játék képét és esetleg 
annak eredményességét is.

Újabb kérdést adtak fel Pataki
nak:

— Az ősszel végre már igazi, jobb- 
sgélsövel fog játszani a Ferenváros?

— Kétségtelen, hogy lehetne na
gyobb képességű jobbszélsőnk is.

— Ott van Béky...
—- Még nála is jobbat akarunk.

Korszerű szélsőre volna szükségünk. 
Gyors, mindkét lábbal lövő és ját
szó, húzzon a kapura, ne legyen 
gyáva, amellett legyen okos, ravasz 
és ügyes is.

— No és van már ilyen képességű 
jelöltje ?

—■ Sajnos, nincs.
Ismét Máth neve vetődik fel. A 

fiatal, gyorslábú ifi-szélsőt sokan 
dicsérik, de Pataki nem ért egyet 
velük:

— Még sokat kell fejlődnie. Máth 
ma még nem használható a, Ferenc
városban.

Néhány amatőr jó, tikos neve merül 
fel. A fenti követelményeknek azon
ban egyik sem felel meg. Végül is 
Pataki így vágta ei a beszélgetés 
fonalát:

■ Ha nincs olyan, akiben a fenti 
kívánalmak megvolnának, akkor• 
megelégszünk valamivel kisebb ké
pességűvel is. A kérdést azonban 
feltétlenül meg kell oldanunk,

Lampart üzemi bajnokság: Csőgyár—
C savargyár 1:Ö (ú:0>. Kén-utca. Vezette: 
O ráry. Pompás iram ú mérkőzés a sae- 
rencsésebb csapat győzelm ével. GóllóvC: 
Káimájlji - i , 111* | ii, m  i

Teniszpályákon  
n yara ln ak  a zöld- 
feh érek
Pénteken este a üllőiúti pálya gyepé

nek három hétre búcsút mondtak a Ferencváros játékosai. Jókedvűen ment 
széjjel a társaság — nyaralni. . De kinek is lett volna rossz kedve? Megnyerték 
bajnokságot,, azútáh kiharcolták a KKK- ban a döntőbe jutást. Nagyon is meg
érdemelték tehát ezt- a kis pihenőt.

—- Úgy elmegy ez a három bét — mondja Pauer gyúró —, hogy észre sem vesszük. Nekem még ezen a három héten 
is hiányozni fognak a fiúk.

Üldögélünk a gyúróval a kiapadón. Gyönyörködünk az üdezöld fűben. Sá
rosi Béla is me)lénk telepszik:

— Szép ez a pálya! — állapítjuk meg- 
— Aztán megkérdezzük a kis Sárosit. 
mit csinál majd a háromhetes pihenő alatt.

— Hát bizony — mondja a Béla — az idén nem igen lesz nyaralás. A hivatal 
bán nincs szabadság. Ha lesz egy ltis szabadidőm, teniszezni fogok. A labda
rúgáson kívül ezt a sportot szeretem lég jobban. Ebben a játékban kifinomodik 
az ember gömbérzéke Er*e pedig szükségem van a labdarúgásban is. A tenisz 
mellett azntán strandolok is egy kicsit

Most már itt van körülöttünk Gyetvai Finta és Kiszely' is.
— Olyan idők járnak most — hangoz

tatják —, hogy nem lehet nyaralási ter
veket szőni.

Lassan szedelődzködtink, megindulunk klubhelyiség felé. Ilimény edző szegődik mellénk.
A pihenő alatt — mondja — én is teniszezni fogok. Megmagyaráztam 

fiúknak, hogy a pihenő nem azt jelenti, 
hogy most már szabadon ki lehet eresz 
teni a gyeplőt, üdülésnek kell lennie 
ennek a három hétnek. Okosan, észsze
rűen kell felhasználniuk a szabadságot, 
Nemcsak a csapat, hanem a saját érde
kükben Is. Jókedvű, erőtől duzzadó társaságot szeretnék viszontlátni a három hét után

- Azt is megmagyaráztam a fiúknak 
folytatja Dimény —, hogy a szabad

ság a labdától való szabadságot is je lenti. Külön hangsúlyoztam, hogy még 
csak rá se nézzenek a labdára ezalatt a három hét alatt.

Már a pályavendéglö előtt járunk, ami
kor hirtelen eszébe jut Diményhek;

Igaz is! Gyetvai labdát kért á szer
tárostól, a pihenő időre. Természetesen ö Sem kap. Megyek is intézkedni. Meg- 
Ittondom a Jancsinak, hogy a szünidő 
alatt labdát és felszerelést ne adjon ki 
senkinek. A pihenő legyen teljes pi
henő... Jűlins 31-én aztán kezdődik minden elölről.

Addig cásnd lesz az üUőiúti pályán.,*

Háromhetes gyakorlati és elméleti 
készülődés után pénteken a vizsgái 
tató bizottság elé állt a labdarugó
tanfolyam harmincnégy „diákja", 
mester-jelöltje.

Másfél napon keresztül folyt a 
vizsga a Testnevelési Főiskola má
sodikemeleti vizsgatermeiben. A  fő 
iskola öreg vadgesztenyefái bekau- 
dikáltalc a vizsgatermek ablakain, 
rigók és más madarak daloltak 
szerte a „testnevelés paradicsomá
ban", de a harmincnégy vizsgázó 
mindebből semmit sem látott, sem
mit sem hallott.

Szurkoltak, izzadtak...

34 jelöltből 2 7 „mester"
Nem volt könnyű a vizsga! A  na

gyobb tudás rendszerint diadalmas
kodott, de néha szükség volt (vagy 
szükség lett volna) a szerencsére is.

Az egyik egykori' válogatottunk 
megjegyzése jellemezte legjobban a 
hangulatot:

— Ej, de szívesen játszanék in- 
inkább az olaszok ellen, mintsem itt 
tépelödjek, vájjon milyen tételeket 
is kapok!

Végül is, többször meghosszabbí
tott „játékidő" után, tegnap fél 
12-kor befejeződtek a vizsgák. A 
vizsgáztató bizottság összeült és 
hosszabb „mérlegelés" után kihir
dette az eredményt. A 34 jelöltből 7 
mesteri, 20 pedig segédmesteri mi
nősítést nyert. Egy jelöltnek egy 
tárgyból kell javítania, hatot pedig 
ismétlésre utasítottak.

Felemelő záróünnepély
Az eredményhirdetés után, 1 óra

kor, a főiskola dísztermében tartot
ták meg a tanfolyam , záróünnepé
lyét, ünnepélyes keretek között. Az 
ünnepély előkelő, meghívott közön
ség előtt foiyt le, amelynek sorai
ban a kultuszminisztérium, az OTT 
és az JdLSz vezetőin kívül több régi 
sportember is megjelent.

A Hiszekegy elmondása után Szu- 
kovdthy Imre dr, a Sportmester 
Vizsgáztató Bizottság elnöke üdvö
zölte a megjelenteket, valamint a

tanfolyam előadóit és résztvevőit, 
majd komoly, céltudatos, nemcsak a 
labdarúgás, de a nemzet érdekében 
történő oktatásra és nevelésre hívta 
fel az újdonsült „mesterek" figyel
mét.

A tanfolyam résztvevőinek nevé
ben Kutrucz János mondott köszö
netét a tanfolyam megrendezéséért 
és ígéretet tett, hogy munkájukat 
abban a szellemben fogják véger/n, 
amelyet a tanfolyamon tanultak.

Utána Pluhár István, a SVB 
labdarug'ószakósztályának elnöke fel
olvasta a tanfolyamról készített je
lentését, majd szép beszédben hívta 
fel az újdonsült edzők figyelmét a 
rájuk váró nagy feladatokra.

Szívből jövő szavak
Ezután vitéz Tárczay-Felicides 

Román emelkedett szólásra. Mélyen- 
járó gondolatokkal teli beszédében 
a labdarúgásnak a nemzetnevelésben 
elfoglalt, szerepéről beszélt. Vélemé
nye szerint a labdarúgás az egyik 
legkiválóbb harcra, küzdelemre ne
velő sportszerű játékunk, mert meg
tanítja a csapat tagjait a közös 
munkára, egymás támogatására, az 
összefogásra egy cél érdekében. Kéri 
az új edzőket, hogy ebben a szellem
ben neevljék játékosaikat, nevel
jenek harcosokat belőlük, akik az 
élet bármely területén hasznosítják 
a labdarúgásban szerzett harcos eré
nyeket és előharcosai lesznek a 
„lelki revíziónak".

A tapsviharral fogadqtt, szívből 
jövő beszéd után a tanfolyam ered
ményesen végzett résztvevői kezet 
szorítottak a tanfolyam előadóival. 
Egymásután vonultak fel a magyar 
labdarúgás egykori kiválóságai, a 
frissütetü edzők: Berkessy Elemér, 
Kalmár Jenő, Kutrucz János, Köves 
(Kvasz) János, Palotás István, Réti 
(Rebró) Béla, Bér inger (Beretvás) 
Gyula, Hadrévi József, Kiss Gábor, 
Lika Rezső, Mészáros István, Pro- 
r.enkó Ferenc, Stróbl (Sós) Káro
és ,a többi -új, állami oklevelet nye:
„mester".

Az ünnepség a Himnusz eléneklé- 
séyel ért véget.

Olvassa azELLENZÉKET,
mert a legmegbízhatóbb és legfrissebb anyagot 
a legkiválóbb újságírók feldolgozásában hozza* 
tiirdosmen mxELLENZÉKBEN,
meri ezt a lapot minden k o m o l y  v e v ő  
e s  e l a d ó  m i n d e n n a p  e l o l v a s s a .

3a kiadóhiVMtaf: CLUJ — KOLOZSVÁR,
Univereílatn Sír. (íigyetem-u.) 8.
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A Szeged FC, a Ŝ JliC,
a ZrliiFi és a Syhiánhi 

egyesüléséből 
alakuló

■>S z® g@«Is® AK
Í@ w S  n sag y  f©r» 

v e irS I
b e s z é l  N a r k o v i s s  S z i l á r d

Szegedi spprtkörökben mindenki tudta, 
hogy az a szoros együttműködés, amely 
az elmúlt idényben a Szeged FC és a 
SzAK között fentállott, mélyebb kapcsolatnak az előkészítője. A SzAK tavasszal 
azért vonult a Szeged FC védelme alá, 
mert nehéz anyagi helyzetbe került, a 
Piros-fehérek pedig azért vették szívesen 
a közeledést, mert a 41 éves egyesülettől 
otthont reméltek. Tehát már a tavaszi 
idényben látni lehetett, a két egyesület egybeolvad,

arra azonban senki sem számított, de 
nem is számíthatott, hogy az egyesü
lési folyamat olyan nagy méreteket ölt, hogy nemcsak két, liánom négy 
egyesületből fog állani az új ala

kulat.
Ebben a pillanatban — amint már jelen
tettük — az a helyzet, hogy a SzAJK be
szüntette működését, kim ondta beolva
dását a Szeged FC-be é3 az új egyesület neve „Szeged" AK lett. A Szegedbe 
beolvadt már a Zrínyi is és rövidesen a 
szegedi I. osztályban szereplő Sylvánia 
is követi példáját.

Az egyesüléssel kapcsolatban heszél 
tünk Markovics Szilárddal, az új klub 
ügyvezető-elnökével, aki a következőket 
mondotta:

— Az évek folyamán rá kellett jönnünk arra. hogy a. vállalati csapatokkal 
szemben a társadalmi egyesületek csak Úgy állhatnak meg a talpukon, ha egy
részt taglétszámuk megfelelő anyagi alapul szolgálhat, másrészt biztosíthatják a 
játékosnevelést, illetve az utánpótlás kérdését. A Szeged FC- sikerei sem en
gem, sem a vezetőség többi tagját nem 
téveszthette meg; szükség van utánpót
lásra, saját nevelésű játékosra és nem 
utolsó sorban otthonra, mert céljainkat 
csak így valósíthatjuk meg. Ebből adó
dott önként » SzAK-kal való egyesülés, 
már csak azért is, mert a két egyesület vezetősége úgyszólván azonos volt és a 
SzAK-ból nőtt ki a Bástya, majd ennek jogutódja, a Szeged FC

— Az a véleményem — hangsúlyozta 
az Ügyvezető —, hogy ezzel az egyesü
léssel hatalmas sportegyesülctet alapoz-,
*3Ü*” $ *  ■ ■ ' -

Első célunk, rendbehozni a SzAK 
sporttelepét és valamennyi sportágnak otthont adni.

Az egyesülést megerősíti a Zrínyi, sőt rö
videsen a Sylvama Játékosanyaga és szur
kolótábora. A „Szeged" AIÍ ősszel hat bajnokságért, hat csapattal fog küzdeni; az NB-in n. az \íí III. osztályában, a sze
gedi I. osztályban, a II. osztályban, de 
játszani fpg a szövetségi díjért és az ifjúsági bajnokságért is.

Végül Markovics Szilárd annak a reményének adott kifejezést, hogy a va
sárnapi közgyűlései; olyan tisztikart vú~ 
lasztanak meg, amely a nagy feladatokat: 

majd oldani. Mindeneseti e oi vendotes tényként álllapította meg az
h0^  S ^ S é d  sporttó l 

? f ‘VHma, ? nzrtlei!Íil á llo tt az új egyesülés 
JJ’fi!?" Hangoztatta sz ügyvezető azt is.
nm̂ tfirví5 ,esyesüléssel a többi szegedi=ai?í°ílci uh 18 üH jár, mert sx új egyesület kérni fogja csapataik mérkőzései
nek egy napra való kitűzését. Ebben a? 
esetben a többi szegedi egyesületnek 
•netve csapatnak sok „versenyen kívüli" 
vasárnapja lesz.

... . lummmmmmr
VAS ŰRNAP HATVANBAN J UTSZAR LE
az északi alszövetnég harmadik döntő
jét. A  döntő két résztvevője, mint isme
retes, a Fáifaivai BUSiS és a Miskolci 
VöC. Az első találkozón a MTVSG f  iQ-rá 
győzött, a második mérkőzésen azonban 
a PBÜSE 3:2-es győzelmével behozta a 
miskolciak egygőlos előnyét,. Most. Hat
vanban. semleges pályái.' kcrljl sorra a 
harmadik mérkőzés.

* KÖNNYŰ NYÁRI ÉTELEK,
gyümölcsös sütemények, parfék, hal- 
és húsételek készítését mutatlak be 
az Elektromos Müvek Honvéd-u. 22 
sz. alatti villamos konyhájában. Az 
előadások hétfőn, csütörtökön és 
pénteken d. e. 10 órakor, szerdán 
d. u. 5 órakor kezdődnek. Az ingye
nes fözöelőadásokon mindenkit szí- 
.veeea látnak.
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sportcsarnoknak, melyek közül négy 
az épületen kívül, a homlokzaton fut

— lehet, hogy már jövőre hozzá- 
építik a miénket is. A nagyot!'Mely

ben kerékpárospálya is less!
— Te hiszed f !
— Sn hiszem . . .
— De hiszen ennek a sportcsarnok

nak négy homlokzata van! Ehhez 
nem lehet semmit hozzáépíteni!

— Nem is fognak ehhez hozzá
építeni semmit. Külön sportcsarno
kunk less nekünk l:rékpörasöknak!

összenéznek, mosolyognak, aztán 
felpattá,nak a gép nyergébe és el-, 
porosakéinak.

Bíró Sándor :
„Középbalért akarok 
játszani a BSzKRT-ban"

Ha az ember először látja "meg 
életében a római Szent Péter-teret, 
önkéntelenül kikacskaringózik belőle 
a csodálkozás:

—Hát ez a csoda csak ilyen 
kicsi?

A  világnak e leghatalmasabb 
tere, mely Michel Angclo, Bramav/.e 
és Lorenzo Bernini zsenialitásának 
örök jeleit viseli, roppant méretei 
ellenére nem hat lenyűgöz ön, —- sőt: 
aránylag kicsinek. Kicsinek a Ba
zilika oszlopai, kicsinek a kupola s 
csak később, — jóval később dom
borodik ki e művészi téralkotás le 
nyűgöző óriási terjedelme.

Az ember hasonlatokban gondol
kozik, lát és érez. Nincsenek abszo
lút fogalmai. Értékelési szemlélete 
mindig vonatkoztatás, valami más
ra. S ott, ahol szokatlan nagyság-ú 
tömegekre, házra, térre, alkotásra 
vagy teremtményre bukkan, nincs 
mérteke és Ítélete hamis lesz.

Midőn legutóbb kunt jártunk a 
régi Lóversenytéreu, hogy riportot 
írjunk az épülő kissportcsarnokKól, 
valami szorongó, sajgó érzés aszalta 
meg bokrétásodó örömünket:

•—■ Milyen kicsi lesz ez az épület!
De est a gondolatot akkor sem 

magunknak, sem olvasóinknak nem 
mertük bevallani.

Már egy em eletes . . .
Most, hogy újra itt vagyunk s 

hogy a csarnok falai már egyemele
tes magasságban kinőttek a földből. 
— látjuk, hogy tévedtünk. Csak 

mint egykor Rómában.
a nagy. a Víztoronytól az 

terjedő térességben cltör- 
arányok és nem értékeli 

azokat helyesen a szem.
Mint cső után a növő gomba, 

olyan meglepő, magávalragadó él
ményt Sugall most ez a lassan- 
lassan valóságba bontakozó beton- 
halmaz.

Most már nem tűnik kicsinek. 
Sőt! őriásnak!

(Ami viszont ugyancsak optikai 
csalódás. Mert hiszen ez csak a kis 
sportcsarnok lesz, ha elkészül!)

Acéloszlopok, betonvázak, felduc- 
colt cölöpök, huzalok, betontörmelé- 
Itck, iéccsonkok, gerer.damaradvá- 
nyok és tégladarabok között bukdá
csolunk.

A sportcsarnok kinőtt a földből, 
az első emeletnek már teteje van, 
fedett helyiségekben járhatunk s a 
szívünk megtelik örömmel. Hallat
lan gyorsan halad a munka.

a főbejárattól 
b e fe lé . . .

A főbejárat, a Víztorony felöli ol
dalon van. Hatalmas kapu, melyhez 
kocsifelhajtó fog vezetni. Innen né
hány lépés: s már a még vakolat
lan előcsarnokban, vagyunk. Belá

tunk a sportcsarnok pástjára: ho
mokbuckák, talicskanyomok, szer
számok és mindenféle építőanyag 
halmozódok itt még egybe, —■ zűrös 
összevisszaságban, de a pást. két 
szélén már áll a lelátók csontváza, 
a vasból és deszkából szerkesztett 
lelátó, melyre rövidesen betonhús 
kerül.

Az előcsarnokkal szemben, a két 
lelátórész között, fenn, — túl az 
emelet magasságán hatalmas tégla
alakú rés ásít felénk. Ide kerülnek 
a csarnok vetítő- és moziberendezé- 
sei, a hangszórók és egyéb műszaki 
szerelvények.

Némileg csalódottan bámulunk a 
pást körül kiképzett nézőtérre. Ez 
a nézőtér nem fogja be a küzdő- 
helyet amfiteátrum-, vagy cirkusz- 
szerücn. Nem, csak kétoldalt húzód
nak a padsorok, míg a pást másik 
két párhuzamos oldalát csupasz 
falak zárják le.

így megy ez az első emelet ma
gasságáig. Innen aztán három oldal
ról öleli át a - pástot a fordított 
csonkapiramis-aTakú nézőtér. Az 
előcsarnok felöli oldalon a fal sza
lad fölfelé, meredeken...

De biztos, így jó ez, ahogy építik...

a b la k , ablak, 
óriási ablakok

Az épülő kis-sportcsarnok teljes 
hossza 64.66 méter és legnagyobb 
szélessége 52 méter. Az épület ma
gassága az utolsó tégláig 9.50 mé
ter, amire még a tetőszerkezet ke
rül. Ez hozzávetőlegesen három éa 
félméter lesz.

A  pást belmérete 15.14x23 méter.
Az ülőpadok szélessége igen te

kintélyes : 80 cm. ' A magasságuk
viszont változó: lépcsőnként 39—50 
cm között ingadozik.

A  nézőtér felső, homlokzattal 
érintkező falait óriási 333x332 cm-es 
ablakok szakítják meg. Ezek a rop
pantméretű ablaksorok jellemzők az 
egész épületre. Napfény és levegő 
ömlik itt be majd mindenütt, az 
összekötő folyosókra, a terrassokra, 
az öltözőkbe és az irodahelyiségek
be, sőt még a pincehelyiségek is vi
lágosak lesznek: az egész csarnok 
körül angol akna fut.

A kV-sportcsarnok Aréna-út felé 
eső része is elkészült már az első 
emeletig. Ide kerülnek a vendéglő
helyiségek, néhány iroda, a sajtó- 
szobák és a többi. Pillanatnyilag 
még nedves itt a beton, még vékony 
szálfákból ducolt őserdő tartja az 
első emelet fedöszerkesetét. Úgy hat 
ez a kép, mint valami bános, 'sötét 
őserdő...

Nem  less tolongás
összesen hét löpcsöháza lesz a kis

tél. Torlódástól, tolongástól tehát 
nem kell félni. A közönség kényel
mesen, fennakadás nélkül közieked- 
hetik egy-egy sportesemény alkal
mával.

A homlokzat díszes, de nem hival
kodó. Szépsége változatos, de nem 
nyugtalanító összbenyomásé.

Már látni a cyklop-kövekböl kiala
kuló falakat, a karcsú betonoszlo
pok katonás rendjét, mely fölé az 
ornamentikáé sportjeleneteket áb
rázoló frízén túl hatalmas üveg
lapok sokasága tölti be a teret az 
első emelet és a tető boltíves szerke
zete között.

A homlokzatoknak elenyésző része 
lesz csak vakolat. Mészhomokkő és 
a sárga Klinger-téglasor arányos 
egybeolvadása adja meg e kép mű
vészi teljességét.

A tető még hiányzik. Ez lesz a 
legbonyolultabb szerkezeti része a 
sportcsarnoknak. Ez vasoszlopokra 
épített beongerendákon fog nyugodni 
s ezt egy merészívü boltozat fedi be.

$3©sn lesz r 
s ü l l y e d é s . ,

&«9és és
— Néhány hét múlva meglesz a 

„Gleichni" — mondja Spies Ferenc, 
a bennünket alvilági utunkon kísérő 
föpallér, aki az építkezés kezdete 
óta 200 munkásnak lelkes, odaadó 
őrmestere.

— Rettenetes nehéz volt a dol
gunk, amikor megkezdtük a munkát. 
Agy hegyre való földet talicskáz- 
tunlc ki innen. Aztán meg térdig 
dolgoztunk g talajvízben, míg végre 
elkészültünk az alapozással. De re
mek is az alap! Itt aztán nem .kell 
félni a süllyedéstől, repedésektől és 
egyéb kellemetlen meglepetésektől.

A murialt lázas iramban halad 
előre, Csak anyaghiány ne legyen. 
S akkor időre elkészül a magyar 
sport kiserdője.

•
Alkonyodik. Hosszú árnyékok fek

szik meg a földet. A Thököly-úti 
templom sziluettjéből harangzúgás 
rezeg felénk. A közeli Millenáris 
betonteknőjéből idehallik á motorok 
duhog'ása. Az autöbuszkocsiszinek 
száján ömlik a sok társasgépkocsi.

A k ik  m ár a folytatást
v á r j á k . . .

Edzésről hazatérő kerékpárosok 
hajtanak el itt az út mentén. Meg 
állnak egy pillanatra.

— Nini! A sportcsarnok! Kibújt 
már a. földből!

Mire a másik szomorúan vála
szol :

— Pajtás, nem nekünk építik. 
Gyerünk innen!

— Dehogyis nem nekünk építik, 
Er it,+ a kis-sportcsarnok! Későbben.

Bíró Sándorral, a válogatott hátvéd
del tarláíkortimk.

— Igaz, hegy ni ősszel már a BSzKRT- 
han Fog játszani?

— Hat Igaz lobét, de csat akkor, ha 
középcsatári játszhatok. Nem akarok 
többé hátvédet játszani. Ivgzépcs3íár 
akarok lenni.

— Miért? Mejfúnta régi dicsőségének 
színhelyét?

— Elég szidást kaptam, eleget irányí
tottak már, hogy hová álljak. Most. sza
badon akarok Játszani. Hint kilzópcsatár 
olyan nagy területem van, amilyent aka
rok.

Lovrg Kioyber Viktor, a BSzKRT igaz
gatója közbeszól*.

— Noilo, Sanyi, az a kapu nem is olyan 
túlságosan nagy terület, amelybe be kell 
ISni azl a labdát.

— Hát az igaz ; . .
— Nézd csak, Sanyi, majd meglátjuk, 

mit Játszol, csak legyünk már óit. hogy 
játszhatsz a csapatunkban — fejezi bo 
Kioyber.

ismét az Eszfer- 
gélyos-osztoiy lett 
a WM özerrsi baj
noka

A II. osztályban az Esztergályos II., 
a III. osztályban a Jupiter III. lett 
a bajnok

Befejeződtek Csepelen a WM tizrml 
bajnokságai. Az? első osztály bajnoksága*: 
a várakozásnak mcgíHölőon, a nngy- 
vésu NB játékosokból álló tavalyi baj
nok. az Esztergályos-osztály csapata 
nyerte. A második osztályban az Bszter- 
cráiyoB II. lőtt n bajnok, amelyben Vágó 
(volt Bocskai), Magda ős Csurgó mellett 
csupa kitűnő .amatőrjátékos szerepelt. A 
III. osztály bajnokságát a Jupiter Hí. nyerte. Itt Zilahi ős Serényi ismertebb 
játékos, líészlelem eredmény ok:

I. őszi ály: Hegesztő—Jupiter • 4:3 (1;2).
1000 néző. Vezette: 1)a rábás. A I I. félidő 
13. peípébeii a Jupiter már 3:1-re veze
tett, amikot* Túrán súlyos rándulást ó« 
bokazúsódáót szenvedett. A gyengén mű
ködő, erélytelen játékvezető elnezto a 
Hegesztő túkrélycs játékát azok a
csonka Jupiter ellen a irántuk javára 
fordít o11á k cz . eredmőuy t. G öl 1 övő j Sara - 
vetzfey* (2), Hegyes é$ Nagy, illetve Há- 
rai.^ Inolay é$ Harangozó. Jé: Sarc-
vclzky? Adum, Szabó és Jágor, illetve
Tihanyi. 8nrán, Harangozó r*’H H&rrű. — 
Esztergályos—Csőgyár 4*0 (í:0). 1200 néző. 
Vezet lo: Súrosi. A Osögyár osa kosra
egyenrangú ellenfele -volt a bajnokcsa
patnak. do balszerencsés gólokat kapott, 
amellett Címtárainak semmi som sikerült. 
Gól lövő: Olajkár II. (3-). Bálik és Sza
badkai. Jó: Havas, Szabó lí.,  Sz-álai és 
Olajkár JI„ illetve Szabó Tóni, Kúp c:<* 
Vidor. — Hegesztő—1Csőgyár 1:0 (0:0). 
1500 néző. Vezette: Platt. Végrig izgal
mas mór közösen szerencsével győzött a 
Hegesztő. Góllövő: Jager. Jó: Babai, He
gyes, Jager és Pintér, illetve Szabó, 
Kapta. Losonc?.! és Vidor.

Az I. osztály végeredménye; I. Eszter
gályos, *2. Hegesztő. 3. Jupiter.

II. osztályú döntők: Esztergályos II,—
Csőgyár II. 5:4 (3:2). Vezette: Ohernyák. 
Az Esztergályos végig tíz emberrel ját
szott, mert Sörös már a 2. percben a 
kapufának esett és súlyosan megsérült. 
Góllövö: Kiss (2), Sörés, Haráíiyi é$ Ba- 
boesai, illetve Dióűsi (2), Kasza és 
Schlacbta (Öngól). Jó: Tóth, Vágó,
Magda és Ősz, illet vo Dióssi, Herendi és 
Ksez-a. — Esztergályos II.—Bognár 
(2.0). Vezette: Horváth. A kitűnő Esz
tergályos lopás]#: n győzött. Góllövö: 
Sehmolkó (2), Kertész, 13abocsai, Kiss é« 
H, arányi. .76: Vágó. Magda, Seb mól kő és 
Harányi, illetve Fenyvesi. — Bognár- 
Csőgyár II, 2:1 (3:0). Vc*$Me: Papp. A 
lelkesen játszó Bognár inrglcfprtó:-.'Zorűen 
győzőit a tartalékos Csőgyár ellen. Gól- 
lövő; Fenyvesi (2). illetve Dióv-i. Jó: 
Tornász, Sípos, Szekeres és Fenyvesig 
illetve TJIó<f*rici és Komái*.

A II. osztály végleges sorrendje: 1. Ehz- 
fergályos TI.. 2. Bognár, 3. Csőgyár II.

TIT. osztályú dünfők: .Jupiter ITT.—
Esztergályos III, 3:1 (0:0). Vezette: Hej" 
nádi, Szünet után a fal javult Jupiter 
biztosan győzött, Góllövö: Ivc-szli IT. (2) 
és Serényi, illetve Gál. — Acélhenger— 
Esztergályos ITI. 3:2 (1:2). Vezette: Pút- 
noki. Erős küzdelem után némi szeren- 
esóvel győzött az Acélhenger. Góllövő: 
Meuyhárdt (2, egyet 11-esböl) és Pszc- 
niesba, illetve Gál és Molnár. — Jupi
ter III.—Acélhenger 4:0 (t:0). Vezette:
Újvári. A nagyszerű formában levő Ju
piter minden megerőltetés nélkül győ* 
zö11. Gtdjövő^ Zilahi (3) ás Serényi.,

A III. osztály bajnoka a Jupiter III., 
2. Acél hon gór. 3. Esziergályos.

Barátságos mérkőzés; Esztergál yos~* 
WMFC Tfgyos 7:3 (2:1). A mindén részé
ben kitűnő üzemi bajnok öipglcjJQ kíiuy- 
n>er: győzött a ve^yesesepn? ellen,
amelyben a  ̂ealgóta.tijáni Snaffiön ját
szott jobbszékiőt* --- rúeaichetftien gyen- 
ián. Góüövö: Kökk (2), Szabadkái ’ (Si), 
herényi. Olajkár II. és Dezső, illetve
Hárul (?,_ mindkettő! 1 hegből) és Győri.
Jő: Olajkár I,. í>mbó ) l .  fa tnexííR,' 1-egt- 
.iobbjB>, Bükk és Olajkár H „ iUctvo 
Tinaivyj, Korányi I, cs Gere.

BKEZí - r  DTE!
. Amint, pénteki gjcámunkbar.' már « 
jeleztük, Berzi, a Postások telíets( 
fiatal csatára a 1 ila-fchéré&hez került 
szövetség az UTE-hos igazolta le Bí 
a?:zal, hogy 1941 június IS-ig nem já 
hátik BEASz-bajnoki mór köpésen.
nem okoz gopdot a liláknak, hiszen 1 

j zit amúgyis az Újpest csapatában a: 
jak sz-erepeltetr.:.

J l P w é  h é t e n  e l k é s z l l l  
a Fradi átadási 
l e g f s á k ®  i s

'A Ferencváros átadási jegyzéke 
pgyében szombaton beszéltünk Tóth 
Da.jos dr-ral, a zöld-fehérek intéző
jével.

— A tegnap esti ülésünkön — 
mondotta Tóth Fajos dr — már fog
lalkoztunk átadási jegyzékünkkel, 
végleges döntést csontban nem hoz
tunk, Több olyan kérdés merült fel 
ugyanis, amelyet alaposan meg kel! 
még fontolnunk, Előreláthatóan a 
jövő hét közepén már nyilvánosság
ra hozzuk a Ferencváros átadási 
jegyzékét. Annyit már is mondha
tok, hogy nagy változás nem lesz a 
játékosgárda körül. Mindössze há
rom-négy játékos átadásáról lehet 
eső.

A  T . Előre és a Csil
lag hegy döntő
m érkőzése
az amatőrök mai 
kimagasló sportese
ménye

Az amatőröknél már csak MOVE 
bajnoki mérkőzések kerülnek sorra így 
Ss akad egy kimagasló mérkőzés és 'ez  a 
T. Előre és a Csillaghegy döntőmérkö- 
»ése az NB II.-be való jutásért. A két 
csapat két mérkőzést játszik egymás 
ellen1 s a jobban szereplő az NB II.-bo 
kerül. Az első mérkőzést már szombaton 
lejátszották, ma Csillaghegyen lesz a 
jmásodik mérkőzés. (Kezdés fél 6-kor. 
vezeti: Fibinger.) Nagy harc lesz és ió 
fportra van kilátás. A MOVE többi mér
kőzéseinek műsora a következő:

I. osztály:
Pesti csoport: KZsTE—Kistarcsa, Kvas

za y-űt, 6. Kozik (C^áki, Bödök). P. Rá
kóczi—BTSE, Erzsébet-utca, 10. Bozoki 
(Faragó, Thurőczy). Kéményseprők— 
VIII. kér. SE, Fehér-út, 9. Csepreghy 
(Szattelberger, Schilling).

Budai csoport: TTC—Budaörs, Török
bálint, fél 6. Streicher (Barcs). PTK— 
Békásmegyer, Pomáz, 5. IVenzel (Gj-e- 
gus). Budatétény—Pilisvörösvár, Buda- 
tétény, fél 6. Tausz (Karácsony).

II. osztály:
HTSE—KZsTE, I-Iorthyliget, fél 6. Tu-* 

bicsák D. Sz. János—Rákosliget, Rákos
liget,- 6. Bárt.

Ifjúsági bajnokság
P. Itákóczi—BTSE. Erzsébet-űtca. 8. 

Faragó. MKSC—V III. kér. SE. Fehér-út,
Hl. Száttelberger. TTC—Budaörs, Török
bálint. fél 4. Barcs. Budatétény—Pilis- 
Yöyöfvyár, Budatétény, fél 4. Karácsony.

Gyönyörű, új fű fedi 
a BEAC-páíya talaját

Úgy volt, hogy a Gamma már július 
18-án megkezdi az előkészületeit az őszi 
idényre. A kezdés azonban kétnapos ha
lasztást szenved.

— Csak július 20-án kezdjük az edzé- 
fccket — mondja Fiala Antal, a Gamma 
intézője —. mert nchánynapi szabadságot 
akarunk adni Sósnak, az _ edzőnek, aki 
most tette le a mestervizsgát. Sós a csa
pat szabadságának egész ideje alatt az 
edrötanfoíyamon tanult, tehát nem sokat 
pihenhetett. Az első’ Összejövetelünk 
20-án, szombaton délután 5 órakor lesz a 
-BEAC-pályán. Itt megbeszéljük a teen
dőket, megnézzük a játékosok minden 
felszerelését és ha hibát találunk, akkor 
nzokat sürgősen, kijavíttatjuk Július 
j0-ika után aztán körülbelül három Jhé-

keresetül a Gamma-pályán _ tartjuk 
edzéseket.

közéséFj1 lc3znek a Gamma őszi mér-

Átlapoltunk a BEA0-c»l 
nnlvn iín1 mérkőzéseinket újra a BEAC
lv í át m22,mlM" ik >ne*' A « KAC Pi' Byünyi)rii új fii szőnyeg ta-

“ ? V 18*Sn a BEAC-piilya offész
títtfik A t 8Ík^í*PSJi és f» maKBal bevet- 

v, i í.i ? SOIéB ut» "  hamarosan M-
I H o /S r  Ar úi  f??*f nm ekül »«* W aJátszótér. A* _új f,itaknr6 kímélése miatt
n -T -.rv 1 hetro át a G»«una-baj j-ara.

(— Uj játékosokról nincs szó?)
— Turay IT. és Szép János Bz; áj sj.

tikosunk. Most kapu, tartalékot
"karunk szereim. Dehet, hoey meaálla- 
boannk a Taxisokkal és ebben ai eset.

Tóthot, a Taxisok kapusát szerzöd- 
tetjük.

Kiss Arpáü kiadatását kérte az ML.Sa 
0 román szövetségtől. Minthogy azonban 
f  FlFA-szabályok szerint előirt határ
idői) belül a román szövetség nőm adott 
választ, az MLSz Kiss Árpádot a Péti 
KSB-hea igazolta.

A német országos bajnokság középdön- 
tmre ma körül sor. A Schalke 01 a 
ínannheimi Waldhot csapatával csap ösz- 
m.e. a bécsi Rapid ellenfele pedig a. 
JJresdener S ° )0SJ!. Ha ú.irajátszáat'a nem 

£2ükség, a. döntőt július 21-én ren- 
a Á.rmef-  a. berlini olimpiai stadionban 

n4 rm  " Í 1 .T  k,,II,a mérköréseit ezen s _,.a.ron aem rendezi m eg Svédország,
Dnnekkel A svédPk m0,t azs,rá) FscHe»yil na!1 válogatott mérkö-
válogktoUjal ^kéznek ° ” 2á® kilt0" a'

Esetleg’
meg' egymással.

Á

í
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E V V E Ö I  B I Z O N Y Í T V Á H Y O S Z T Á S  AZ NBB-BEN

WMFCÁldozatkész, hozzáértő vezetőség, ) 
nagyszerű játékosanyag, §
hatalmas, lelkes szurkolótábor, )

ÍVSZ? Alföldi-csoportjának bajnokcsapata
19.37 őszén egyik legnagyobb vál 

lalatunk, a csepeli WM-gyár átvett 
a II. ligában szépen szereplő Csepe 
FC-t. A gyárváros sporttársadalraa 
örömmel fogadta ezt a lépést és nagy 
várakozással nézett a csapat szerep 
lése elé. A szurkolók egyre nagyobb 
számban jártak ki a mérkőzésekre 
és buzdították csapatukat, hogy mi 
nél hamarább bekerüljenek az „ígé
ret földjére". Ez azonban két évig 
nem sikerült. Előbb a Szolnoki MÁV. 
tavaly pedig a Törekvés mögött ma
radt le egy ponttal a csepeli csapat 
A  tavalyi bajnokság után a gyáriak 
fuzionálni akartak a Taxisokkal. Fő
képp azért, hogy ezáltal anyacsapa
tunk, az amatörbajnokságot nyert 
WMTK felkerülhessen az NBB-be és 
hogy az akkor épülő gyönyörű, kor
szerű sporttelepen NB-mérkőzésekkel 
kedveskedhessenek ’ a kitartó, lelkes 
szurkolótábornak. A tervezett egybe
olvadást azonban a miniszteri biztos 
nem hagyta jóvá, mert valami baj 
volt a Taxisok alapszabályaival. Cse
pelen akkor az NB-mérközések után 
vágyó szurkolók nagyon elkesered 
tek, de Garas Lajos, a WMFC elnöke 
rnegvigasztalta őket, mondván:

— őszre olyan csapatot hozunk 
össze, amely lépésben fogja nyerni 
a bajnokságot!

A  csapat eleinte tényleg beváltotta 
a hozzáfűzött reményeket: pontvesz
teség nélkül végzett az őszi forduló 
bán. Tavasszal azután, amikor már 
szinte behozhatatlanul (9 ponttal!) 
vezetett, egy kissé könnyített az ira
mon. Ennek a következménye egy 
döntetlen és egyvégtében három ve
reség lett. Csepelen ekkor félve gon
dolták arra, hogy a hajrában megint 
lemarad a csapat, mint az előző 
években. De a játékosok a nagy el
lenlábas MAVAG ellen biztosan győz
tek és ezzel e’oszlatták a szurkolók 
aggodalmát: biztosították a bajnok
ságukat.

A  WMFC nemcsak a labdarúgó- 
csapatát, hanem, ami még igen fon
tos, a vezetőségét is jól megszer
vezte. Lovag WahI Henrik igazgató, 
az egyesület elnöke nagy hozzáértés
sel válogatta meg munkatársait és 
tett mindenkit a néki legmegfelelőbb 
helyre. Az elnök 14 tagú sportbizott
ságot állított fel. Ennek hét tagja a 
tisztviselők, hét pedig a munkások 
közül kerül ki. Ez a tizennégyes bi
zottság tárgyalja meg a csapat főbb 
problémáit (játékosszersödtetés stb.) 
és terjeszti elő javaslatát az elnökség 
elé. Eddig minden Igazán pontosan, 
zökkenőmentesen ment a WMFC ve
zetésében . . .

— ... és ez így fog menni a jövő
ben Is — mondja Benes Ernő, a csa
pat intézője. — A szurkolók, a játé
kosok és a vezetők között teljes az 
összhang és ez egyik alapfeltétele a 
sikernek.

A WMFC játékosainak nagy része 
már régi harcos a magyar labda
rúgásban. Legtöbbjüket már nem 
kell bemutatnunk. A hajrában sze
repeltek közül csupán a középfede
zet Gere és a balszélső Pintér nem 
játszott még NB-csapatban. Mind- 
ke,ttő az amatőrcsapat saját nevelésű 
játékosa, többszörös amatörváloga- 
tottak. Gere csak tavaly írt alá 
profiszerződést, Pintér pedig a nyá
ron fog leszerződni. Pintér még csak 
22 éves, de máris fölkeltette a szövet
ségi , szakértők figyelmét. Róla még 
sokat fogunk hallani! A kapuban 
három, majdnem egyforma képessé
gű játékos szerepelt: Barna, Havas 
é s  Tihanyi. A hátvédek közül Győri 
ősszel minden mérkőzésen résztvett. 
tavasszal azonban megbetegedett és

híve vagyok. Győri betegsége miatt 
kénytelen voltam attól elállni. Az 
angol rendszerben ugyanis igen fon
tos, hogy a hátvédek gyorsak legye 
nek. Mivel a Győrit helyettesítő 
Kapta egy kissé nehézkes volt, visz- 
sza kellett térnem régi rendszerünk
höz. Később, amikor Korányi I hoz
zánk került, már nem akartam rend
szert változtatni, őszre azonban le
het, hogy minden másképp lesz... 
(Csak „lehet"? -— Szerk.)

A  jövőre vonatkozólag mindenki 
derülátó Csepelen. Erre meg is van 
minden okuk. Először, mert a csa
patuk most is igen jó játékerőt kép 
visel, másodszor pedig, mert Garas 
Lajos igazgató kijelentette, hogy a 
csapat nem tanulni megy az NB-be.

— Mindenképpen azon leszünk, 
hogy a WMFC a gyár nevéhez mél
tóan szerepeljen az ország legjobbjai 
között! — mondta búcsúzóul a nép
szerű elnök.

Ez pedig azt jelenti, hogy tényleg 
nincs semmi aggodalomra okuk a 
derék csepeli szurkolóknak...

J. K .

Szabó Tóni már leszer
ződött a WMFC-hez!

A csepeli profik, mint már jelez
tük, több Hungária-játéko%sal kezd
tek tárgyalásokat. Ezek közül első
nek Szabóval, a sokszoros válogatott 
kapussal sikerült megegyezniük, aki 
már alá is írta a WMFC-hez szóló 
szerződését. Kissel, Négyesivei és 
Dudással még folynak a tárgyalá
sok, sőt legújabban Vidorról is szó 
van. Vidor az üzemi mérkőzéseken 
tetszett meg a csepelieknek. Való
színű, hogy a fentiele közül még 
egy-kettő hamarosan a WMFC já
tékosa lesz.

VIDÉKI BAJNOKSÁGOK ALIAS A 
KÖZÉPM AGYAR A LSZÖ VÉTSÉG 

I. B) osztály 
Váci csoport

Bukarest 21-én már KKK- 
döntőt szeretne Játszani

Szombaton este Bauer Constantin, 
a bukaresti Rapid vezetőségi tagja 
felhívta Gidófalvy Pál dr-t. Azt a 
javaslatot tette, hogy a Rapid és a 
Ferencváros július 21-én játssza le 
a kis KK első döntőmérkőzését Bu 
kárestben. Megkérte a miniszteri 
biztost, hogy a Ferencvárosnál kép
viselje ezt az álláspontot és tegye 
lehetővé, mint a kupabizottság el
nöke, hogy a döntőmérkőzéseket 
már most lejátsszák.

A miniszteri biztos szerint a mai 
viszonyok között nem igen lehet sző 
a döntők megrendezéséről. Kijelen
tette azonban azt is, amint a körül
mények megengedik, érdemleges in
tézkedést fog tenni a döntök meg
tartására.

1. Alaai RC 26 22 3 1 72:22 472. Érdi PLE 25 17 4 4 63:37 38
s ‘ Dorogi AC IT. 26 17 2 7 84:37 36
4. Nagytétényi ISSE 26 34 5 7 50:36 33
6. Fóti SE 25 13 3 9 53:45 29
6. FeUőgödi TK 23 TI 4 8 32:32 267. Ercsi KSE 26 31 4 31 52:63 26
8. Kisalagi SE 24 10 5 9 '48:46 25í). Vereeegyh. MOVE 26 9 4 IS ‘35:59 22

20. Vári SE II. 26 8 5 13 38 :45 21
11. Váci Reménység IT. 26 9 3 1( 49:7-2 211*2. Honi in egy ei TSE 24 6 3 35 29:56 35
13. Fóti TSE 25 5 4 3.6 25:79 1414. Nagymarosi AC* 26 — 1 25 2: S 3• Visszalépett.

Hátralevő mérkőzések: ÉPLE—PTK
HTSE—FTSE, FKE-KSE, HTSK—l-TK 
FTfv—KSE. A z olőlállók a pályaválaez 
lók.

Szolnoki csoport
1. Törökszentmiklósi F ö  12 11 1 — 39:13 23 

2 15:10 15 
i 10:12 12 
5 26:30 11 8 10:80
8 lő: 7 7
9 9:24

akkor vált szükségessé Korányi I 
szerződtetése. A Keresztes, Gere, 
Nyilas* összetételű fedezetsor a csa
pat legegységesebb része. Ebbe a 
sorba még a válogatott Szalal H 
sem tudott magának hosszabb ideig 
helyet biztosítani! A csatársor már 
közel sem volt ilyen egységes: 11 
játékost szerepeltettek a gyáriak! 
A 22 bajnoki mérkőzésen 24 játékos
ra volt szükség. Valamennyi mérkő
zésen csak Rökk játszott, Gere és 
Szabadkai egyszer, Keresztes pedig 
kétszer hiányzott a csapatból. A 
többiek szereplési számai: Kállai
(17), Devecseri (15), Gyó'ri, Pintér 
(13). Jávor (12), Barna, Nyilas (10), 
Tóth III, Harangozó (9), Kapta, 
Szalal H (8), Havas L. (7), Tihanyi 
(5), Tóth II. Szirmai, .láger, Korá
nyi I (4), Fekete (3), Bihari (2), 
Havas B. (1). A fentiek közül Pin
tér, Jágcr és Havas B. a.z amatőr
csapat játékosa. A WMFC 114 gólt 
lőtt. Ennek majdnem a felét (50-et) 
Szabadkai szerezte!

A csepeliek koratavasszal beje- 
kezdtek az angol rendszerbe, de ké
sőbb. ismét visszatértek a „rugalmas 
középeurőpai“-höz. Lukát.s Gedeon 
edző erről a következőket mondja:

—  Bár. én is a z  angol rendszer

12 to 2 — 54: 0 22
11 9 2 — 41:10 30
Ki 5 2 3 13:11 Hl
11 3 2 6 12:30 8
10 3 1 5 10:30
12 4 — 8 13:10 8
32 — 1 11 9:34 1

2. Szolnoki AK  30 7 1
3. Szolnoki CASE 31 5 2
4. Szolnoki MÁV 771. 11 5 1
5. Nagykőrösi PTK 30 2 —
6. Nagykőrösi MOVE* .12 3 1
7. Szolnoki MTE* 12 3 -

* Visszaléplek.
Ceglédi csoport

3. Ceglédi VSC
2. Üllői DSK
3. Pilisi ÖTÉ*
4. Vecsóei SC TT.
5. Ceglédi MOVE 1T.
0. Du.uaharaszti TSE**
7. Cscglédi JSE**

* 2 büntetőpont levonva.
*• Visszaléptek.

Rákosvidéki csoport
1. Cinkoiai T K  22 37 3 2 106:29 37
2. Pécelí AC! 22 17
3. Magi ód 1 MOVE 22 13
4. líkeres-zturi TE II. 22 11
5. Oyömrői MOVE
6. Rákosi VSC
7. lse szegi M OY E
8. Rákoscsabái TK II.
0. Gödöllői TK 71.

.10. lícfiabai MOVE 
31. Csömöri MOVE*
12. Kist-aresai SC *

•Visszaléptek.

2 5 
1 8 
4 7

22 12 2 S 54:71 2fi 
22 10 
27 0 
21 8 
22 fi 
20 
22

18 20:5622 4

76:21 36 
45:32 27 
69:27 26

3 9 51:54 23
f 11 33:54 19
3 10 35:84 19
1 75 27:60 13

5 3 14 25:86 31
6 3 33 37:0 15

II. osztály 
Rákosodéi! csoport

1. Cinkofai TK IT. 10 9 1 — 21: 7 19
2. Pécelí AC I I . 30 6 3 2 13: 8 14

Rkeresztnri TE ITT. 10 5 3 2 15:jo 13
4. Csömöri MOVE TI.* ló 2 3 5 6:10 fi
5. Kis tarosai SE II.* 10 .3 1 fi 6:20 fi
6. Bcsabai TK III.** 10-------10 2 :8  —

* Visszaléptek és 1—1 büntetőpont le
vonva.

** Visszalépett.

DÉLNYUGATI 
Pécsi TI.

A [„SZÖVETSÉG 
osztály

T, Komlói SE 18 16 — 2 87:25' 32
2, Szigetvári CFC 18 15 1 2 62:14 31
a. ZsSE t i 18 9 1 8 30:37 19
4. Pécsi VSK TI 18 8 2 8 46:34 18
5. Bécsi RTC II 38 8 2 8 45:37 186. Szigetvári AK 38 8 2 8 34:32 387. MSE TI 18 5 3 10 33:65 13
8. DVAC II 18 5 — 33 34:69 109. MTE II 18 4 2 12 11:48 10

10. DPAC II* 18 5 1 12 20:53 li
• Visszalépett.
Döntők; W T E -  KSE 9:3. KSE—NVTE 

3:3. H , osztályú bajnok tehát t z  2JVTE,

Dőnfőmérkózés azNB lí.-be 
való jutásért

T. Előre SC—Csillaghegyi TSE 2:1 
(0:0)

Tafcai-űt. Vezette: Márton.
Csillaghegy: Brenner — Simon', Neu-

gebauer — Gyurián I., Kágel, Böczkl — 
Kondász I , Kondász II., Gyurián III., 
JTlörch, Ágoston.

T . E lőre: Poór — Boros, ■ Henrik —
Sághy II.. Muzámmel, Hruszka — Her
máim, Sardinecz, Boóz II., Muha, 
Aranyi.

Az NB II.-be való jutásért igen' erős- 
iramú mérkőzést vívott a két csapat. 
Élénk iramban kezdődik a játék. A 
T. Előre támad, Hermann beadásszerü 
lövését Brenner kiüti, jó helyzet kínál
kozik a T. Előre belsők előtt, de Muha a 
jó  labdát elidegeskedi. A következő perc
ben nagy helyzet kínálkozik a T. Előre 
számára, de ezt is elrontják. Utána a 
Csillaghegy kerül fölénybe és néhány 
veszélyes támadást vezet. Kondász II. 
jó  szabadrúgását Poór szögletre üti. A 
szögletrúgásból Flörch fölé lő. A 14. 
percben a Csillaghegy ismét szögletet ér 
el. A T. Előre feljön és Hermann nagy 
lövését Brenner szépén védi. A 40. perc
ben kavarodásból szögletet ér el a- T. 
Előre, de ezt Hermann a kapu mögé

igja. A 43. percbei.'Aismét szöglet a 
Csillaghegy ellen, de^ ez is eredmény
telen.

T. Előre-tárna dóssal kezdődik a IT. fél
idő. Az 5. percben Simon felvágja Mii- t 
hát a 16-osom beJiil. A 11-est Sardinecz 
bevágja. 1:0. A közönség lelkes biztatása 
mellett erősen támad a T. Előre, de 
csatárainak nincs szerencséjük a lövé
sekkel. A 15. percben* egy elő reá dőlt 
labdával Boóez II. kiugrik és lövése 
véd betétién, 2:0. Utána lanyhul az iram, 
mezőnyjáték folyik, A 38. pereben Gyn- 
riár. III. lesről indul és gólt rúg. A 
játékvezető megítéli, majd a. partjelző 
ifiég kérdezés,© után érvénytelen] ti a gólt. 
Rögtön utána ismét Gyurián III. kiug
rik cs nagy lövéssel megszerzi csapata 
egyetlen gólját. 2:1. Jó: Sa.rdinocz, Her
máim, Boóc-z II. és Sághy II., Illetve 
Kondász II.. Brenner és Kágel.

Hadrava József (T. Előre); A T. Előre 
egész idényben nem játszott ilyen rosszul, 
mint ma.

Major Pál (Csillaghegy): Gyenge, já
tékvezetés, a döntetlen igazságosabb leli 
volna.

L E G Ú J A B B !

A  debreceni hiva
talos körük fenn
tartják vélem é
nyüket :
a Oocskal m ent
hetetlen !

A Bocskai ügyében az egylet ve
zetőségének beadványa fplytán a 
belügyminiszter, leadta az aktát 
Debrecen városához, hogy az illeté
kesek vizsgálják meg a Bocskai be
adványában fehozottakat. A főispán, 
a polgármester és a Bocskai ható
sági biztosa szombaton felterjesz
tette a belügyminisztériumba vete
ményes jelentését:

A Bocskai menthetetlen és felosz
latása elkerülhetetlen.

Ezek szerint a belügyminiszté
rium döntése nem lehet kétséges, a 
Bocskai meg fog szűnni.

-  s e m  k+e-fyy.

a másik ulíkat, 
SzecUeszta úc!

— Ki az egyik és ki a másik, 
Tereferc? És hova nem mennek ?

— A pestkörnyéki csapat két 
testvérjátékosáról van szó. Az egyik 
hátvédet, a másik csatárt játszik. 
Egyiket az újdonsült NB-csapat 
akarja megszerezni, a másikat a 
bajnokságról lemaradt nagycsapat.

— No és mi a helyzet?
—- Már mondtam! Mind a kettő 

csak úgy hajlandó leszerződni, ha a 
testvére is abba az egyesületbe 
megy.

— Mit szól az egészhez a két fiú 
egyesülete ?

- -  Szeretné, ha mind a kettő nála 
maradna . ..

lam part nzernibajnobság: Cső—Tok
2:1 (1:1). Góllövö: Vadász (2). ill. Fritz. 
— Csavar—Gép 5:3 (2:2). Góllövő: Ki
rály (2), Tolvaj (2), Hendel, ill. Liszkai 
(3).

Tisza K  ál ni án -tér— AI m ási - tér 4:2 (2:1).
Barátságos. Simor-utca. Vezette: Óváry, 
600 néző. Végig erős iramú mérkőzés, ? 
jobb tánmdósorral rendelkező csapat győ 
zott. Góllövő: Füstös (3) és Nemes

.(11-esböl), illetve Móréi és Berzi (11-es 
b Ő1). Az i f j ú ság iák m ér k ő zés o 1:1 ará
ny ú döntetlennel végződött. Góllövő 
SpCvber (Tisza Kálmán-tér), illetve Bla 
eich.

Cégligabajnokság. II. osztály: Opel
MCéSC 4:2 (1:1). Újpest, Cérnagyá.ri-pá
lya. Vezette: Páldy. — RoSC—BFaSC 3:1 
(S:0)% Óbudai Gázgyár-pálya. Vezette 
Muráró. — III. osztály: Kistcxt IT.
KreSO 6:0 (4:0). Kispest, Ül!ői-út. Vo 
zette: Mikolovies. — Ligadíj: SwSC
DGTSK 1:1 (1:0). Millenáris. Vezette 
Kovác-s III.

V E G Y E S  H ÍR E K
- -■ ■■

ATLÉTIKA
NŐI ATLÉTIKAI VERSENY

volt tegnap Pécsett. Súly: 3. Bíró X, 
8.68, 2. Bíró II. 8.64, 3. Papp 7.12, — 
60 m: 1. Bíró II. 8.8, 2. Papp 9.3. 3. Szik* 
lay 9.6. — Diszkosz: 1, Bíró I. 24.86, 2. 
Bíró II. 24.23. 3. Pa.pp 19.40. — Megás: 
1. Bíró II. 323, 2. Helyes 120, 3. SzlMay 
115. —: Távol: 1. Bíró 71. 422, 2, Papp 
384, — Valamennyi PEÁC.

A Z  IF JÜ S A G I B A JN O K S Á G O K
első napján nagyon megoszlottak a, 
helyezések az egyesületek között. Á 
hét bajnokság hét egyesületnek ju
tott és összesen 14 egyesület atlétái 
jutottak helyezéshez. A sorrend 
(5—3—1 arányú pontozással) a kö
vetkező:

X. II. III. Pont
1 MAC 1 '4 _ 172.' Gyulai AC 1 1 1 93. BBTB 1 — -1 64. Miskolci .VSC 1 — — 5Nyíregyházi VSC 1 — — 5MPeTSE 1 — —. 5BLE 1 _ _■ 5S. DEAC 1 __ 3BSzKRT -_ 1 __ 310. DiMÁVAG _ _ 1BEAC — _ _ 1,UTE — _ _ 1PÁC — ■_ _■ 1GyAK

EVEZÉS
1

A hradetzky—chbistmann 
PÁR

DE-
kikapott a Bécsbcn rendezett kaja.kver- 
senyek során. A kettes kajakverseny bén 
a berlini Horn—Jakobitz-kettös 33. má
sodperccel előzte meg a nagyhírű bécsi 
párt.
TENISZ
OKSZAGOS TENISZVERSENYT 

RENDEZ A KAC 
A Kispesti AC július 21—28-ig 

II. o. országos teniszversenyt rendez. 
A versenyen az alábbi számok sze
repelnek: II. o. férfiegyes és férfi- 
páros Kispest város bajnokságáért. 
II. o. női egyes és vegyespáros, III. 
o. férfi-, női egyes és férfipáros, IV. 
o. férfiegyes. A verseny nevezési 
zárlata július 18, sorsolás 19-én. Az 
első kötelező játéknap július 21-én 
délelőtt fél 9 órakor lesz.

Rápénz: hímes tojás
Irta Orbán Mihály

Hetedikbe jártam s húsvéti vaká 
cióma.t töltöttem a falumban, ami 
kor nagypénteken poros kerékpár 
állt meg a kapunk előtt. Még poro
sabb fiatalember szállt le a két
kerekű paripa nyergéből. A porréteg 
alól alig tudtam kihámozni az Abauj- 
szántói FC derék csapatkapitányá
nak és középfedezetének ábrázatát, 
akivel — mint a Tállyai AC közép
csatára — annyi ádáz haroot vívtam 
vakációk alatt. Az üdvözlések után 
kibökte, hogy az AFC nagy mérkő
zést kötött le husvétmásodnapjára: 
nem kisebb csapatot hívott meg, 
mint a szerencsi Gulden FC-t. Az 
AFC szeretne tisztességes * ered 
ményt elérni, merthát a mérkőzésre 
meghívták többek között á szolga
bírót is.

Szó mint szó — végre is meghí
vott engem és még egy TAC-csatárt 
segíteni. Költségmegtérítést ígért és 
rápénzül annyi pirostojást, ameny- 
nyit akarunk. Kicsit profiíze volt az 
ügynek, dehát vidéki szabadesapa- 
tok feje fölött nem lóg az amatőr
ítélőszék Damokles-kardja. Emlék
szem, egyszer ilyen meghíváskor 
,rápénzül" annyi veresszilvát volt 

jogomban enni meccs után a csa- 
patkapitányék kertjében, hogy egy 
hétig nyomtam utána az Agyát.

Húsvéthétfőn tehát elindultunk 
Abaúiszántóra. A vonaton jókedvű 
társaságot fedeztünk fel. Ez volt a 
Gulden FC. Szabályos kis proficsa
pat. Valami gazdag szerencsi pék 
fia volt a csapat alapítója és mecé
nása. ö  vette a felszerelést, tehát ő 
volt a. kapitány. Nagyon jó kis ti
zenegy volt a Gulden FC. A környé
ken akkoriba.n verhetetlennek tar
tották. Bizony a papírforma szerint, 
vele szemben nem sok keresnivalója, 
volt az AFC-nek még a két tállyai 
„profival" megerősítve sem. A vo
naton azonban remélni kezdtünk. A 
szerencsi fiúk délelőtt locsolkodhat- 
tak s közben a torikukat is alaposan 
meglocsolhatták, mert a. szemük 
gyanúsaia csjUogoö s  egjdk-másíls

meglehetősen imbolyogva sétált, a 
kocsiban.

Megindult a mérkőzés. Bizony 
nagyon gyengén ment az AFC-nek. 
Szemmel látható volt a Gulden FC 
technikai és taktikai fölénye. Csak 
az tűnt fel nekünk, hogy a szeren
csi csapat néhány tagja, ha nem is 
volt nála a labda, akkor is gyö
nyörű testcselekkel igyekezett meg
szédíteni valami láthatatlan ellen
felet. Fejelésnél pedig nemi bírtak 
felugrani. Mintha a fejük vissza- 
i'ántotta volna őket. Remek labdák 
jöttek be szélről, de a középcsatá
rok (ha jól emlékszem, valami 
Csepreghy, vagy Csetn.eki) egyik 
luftot a másik után rúgta. Egylzban 
a szántói kapu elé mentem segíteni 
s akkor hallottam, amint a center 
maga elé mormogott:

— Az iskoláját! Négy labda van 
előttem. Most melyiket rúgjam .., 

Berúgtuk az első gólt. Egetverö 
örömrivalgás. A Gulden most rákap
csolt s ekkor vettem észre, hogy a 
mi két hátvédünk is bizonytalanul 
áll a lábán, ök is locsolkodtak. Szü
netig azért kihúztuk gól nélkül. Ak
kor félreliívtam a csapatkapitányt. 
Odaszólítottuk a két szántói bekkott 
a patakpartra és némi tiltakozás el 
enére a fejüket néhányszor jól a 

vízbe nyomtuk. Kár azonban, hogy
az ötletet nem szabadalmaztattuk. 
A CFC kapitánya észrevette ak
ciónkat, ő is a patakhcz vezényelte 
csapatának locsolkodó tagjait s ala. 
pasán megmosdatta őket. Sőt — a 
legelázottabb játékost szabálysze
rűen belelökte a patakba.

A vízkúrának némi hatása volt. 
Szünet után hamarosan egyenlített 
a CFC. Most aztán nagy küzdelem 
alakult ki. Úgy látszik azon baji, 
hogy a víz  gyorsabban párolog el a, 
fejről, mint a. bor a fejből. Pár porc 
után lankadni kezdtek a szerencsiek. 
Újból remekül cseleztek labda nél
kül. (Modern’ játék — húsvéthét
főn.) Végül úgy a negyvenedik pere 
körül sikerült berúgnunk a győztes 

ólt. Úgy, hogy a kapus egy lapos 
lövésre pont az ellenkező irányba 
vetődött. Bizonyára ő te két labdát 
látott és — arra a. bizonyos „má- 
sikra” dobta, magát.

OSZAS

01 négym éteres == 
eg y  ba jno kság  
és egyéb derűs apró
ságok az I  J T E -  
ve rsen yrő l .S* KlB|

Az újpesti uszoda körül valami 
nincsen rendben. Vagy Újpest váro
sát építették rossz helyre, vagy a 
villamosvonal sikerült túl rövidre, 
mert az uszoda a szakértők szerint 
legjobb helyen van. ~

— Ezzel szoktatják rá a fiatalo
kat. az úszásra — mondta a jegy- 
szedő — hogy ilyen messze építették 
az uszodát.

— Hogyhogy?
— No hallja;, ilyen poros, hosszú 

utazás után mindenki örömmel megy 
a vízbe.

A  vegyesválló utolsó részénél, m ikor a 
gyorsiiszó Finméri és Kelemen állt egy 
más mellett, egy MAC-szurkoló így  szólt 
Elemérinek:

— Vigyázz, mert n Kelemen moit J6I
úszik.

Kelemen boldogan nézett hátra, csak
hogy az illető m ég hozzátette:

— Jó lassan!--*

Játékos:
•— Bíró úr. Vadasról lejött a nad

rág.
Játékvezető:
— No és mi köze ehhez magá

nak?
Játékos:
— Nem tudom hol megfogni.

*
A z  FTC— BSE mérkőzés ott kez

dődött, hogy kisorsolták. Azután ott 
nem akart folytatódni, hogy a zöl
dek nem akartak kiállni. S azután 
úgy volt, hogy mégis kiállnak. 
Azután megint úgy volt, hogy nem, 
később megint úgy, hogy -igen.

Az FTC fiataljai ragyogóan ját
szottak az első félidőben. A máso
dikban annál rosszabbul.

— Mi van ezekkel? — kérdezte, 
egy hang a lelátóról.

— Ne szidja őket.' Most tudták 
meg, hogy mégsem álltak ki.

•
A BSE— BTC mérkőzésen az új

pestiek az FTC-nek szurkolták. 
Egy izgatott lila-fehér hivő állan
dóan ezt kiabálta, mikor a BSE 
kapuja előtt volt a labda:

— Négy méteres, négyméterefl. 
négyméteres!

— Mondja, tudja maga egyálta
lán, ml az a nógyméterés ? — kér
dezték tőle.

— Hogy tudom-e? öt négyméte
res a. BSE ellen, nekünk egy baj
nokság.

Egv szurkoló:
Bíró úr, víz alatt van a labda!

Egy m ái*  szurkoló (fölényesen):
Maga kezdő. Tudja maga. menayí- 

oekézebb víz alatt játenanií



W séínap, 1846 júliusi 14*: S* mm
Vízilabdában: UTE-MAC 
örökrangadó

Úszásban: hat Buda- 
pest-bajnoki szám
az UTE-verseny második napján

Az UTE nagy versenye ma foly
tatódik. A  műsor még a szombati
nál is nagyobb. Ma is vízilabda- 
mérkőzésekkel kezdődik a verseny.

UTE~us7oda, fél 5
ma kikap az ü T f ,  
kiesik az első keidért 

■folyó versenybő l
Ami a labdarúgásban a régi M TK- 

FTC-, az atlétikában n. MAC—BP.TE 
küzdelem, az a vízilabdában az UTE— 
MAC-m-érküzés. Ezeknek a találkozások
nak érdekességéből és izgalmából sém
in it sem vont le az a körülmény, lio-gy az 
utóbbi években az UTE csapata, amely 
legtöbbször veretlenül nyerte a bajnok
ságot, általában legyőzte a szigetiek 
gárdáját. A  legutóbbi .búrom bajnoki mér
kőzést például az UTE 4:15, 2:0,- 4:0 arány
ban nyerte, az u tóbbi. tíz év során a 
MAO csali két kupamérkőzésen, 1938-ban 
3:2 és 193fl-ban 4:2 arányban győzött, 
bajnoki mérkőzésein 1928-ban tudott utol 
.iára győzelmet aratni a MAC az újpestiek 
ellen. Ekkor 3:2 arányban a szigetiek 
győztek.

Az idén azután egészen új helyzet állt 
elő. Az újpestiek és a kék-sárgák mel
lett új nagy csapat jelentkezett és kért 
magának részt a bajnoki címért folyó 
küzdelemben — a BSE. A  három nagy 
csapat első találkozásán a BSE legyőzte 
az - UTE csapatát és egyezerre előnyt 
szerzett a másik kettő előtt. Az UTE te
hát egy vereséggel a tarsolyában ál! ki 
rna a MAO ellen. Ha ezen a mérkőzé
sen kikap, rnár osak harmadik lehet, az 
évtizedes uralomnak vége szakad. A 
MAO érzi az újpestiek „mindent bele" 
hangulatát, tudja, hogyha most gyözt.i 
tud, akkor a BSE-vcl egymás között
fogják elintézni a bajnokság kérdésiét,

A két csapat így áll fel;
MAC: Mezéi dr — Tolnai, Fábián — 

Gyulai — Somóczy, Tarics, Szívós.
UTE: Sólyom — Sárkány, Vágó II . — 

v. Halasy —• Ki-slégi, Németh, Boz-d.
Védelemben a MAC valamivel erősebb. 

Sol? minden függ attól, hogy a játék
vezető hogyan bírálja el Sárkány játék
modorát. A válogatott edzések Sárkány— 
Tarics párharcát most közönség előtt 
mutatja be a két játékos. A  fedezet he
lyén v. Halasy jobb, mint Gyulai. Az 
újpestiek és a, szigetiek .is azt mondják, 
hogy á mérkőzés elsősorban v. Halasy 
játékán fog eldőlni. A  esatáreorok üsz- 
szohaponlításábói az újpestiek kerülnek 
ki győzi oson. A  Kislégi—Németh—Bezsi- 
hármas ftíclrneles erőt képyisól, a vízi- 
Jabdajáték minden fortélyával tisztában 
vari, minden helyzetből jól lő. A  MAO 
Csatársorában Szívós a legjobb, bár So- 
jnóczy váratlan, úszásai és Tarics ovi
vá rt - lövései is  komoly veszélyt j-olcnl- 
Jtotnek Sólyom kapujára.
, A  .válogatás szempontjából is elsőrendű 

fontosságú a mérkőzés. Mezei <lr. Tolnai, 
Tarics, Szívós, Sárkány, v. Halasy, Kis- 
légi, Bnzsi legkomolyabb jelölt a néme
tek _ ellen. Vasárnapi játékuk elbíráló- 
tónál azonban az t is számításba kell 
w-nmi, hogy melyiküknek kivel kell meg
birkóznia.

A  fentiek alapján az UTE győzelme 
valószínűbb.

A második mérkőzésen
vz ^osapata a MESE együttesével
találkozik. A Fradiban Tátos távolié le 
nagy veszteséget jelent és az egriek ko
moly erőt Képviselő csapata meglepetést 
csinálhat. Ennek a mérkőzésnek egyik 
eseménye Ács szerep!úsa lösz. Vannak, 
akik az egri kapust a legkiválóbbak közé 
sorolják és a németek elleni egyik csa
patban föltétlenül helyét követelnek szá
múra.

Az UTE—MAC-mórkőzős félöt órakor 
Schlenker, az FTC—MEHE-mérkőzés ;>t 
árakor Sonnyci játékvezetésével kezdő
dik.

hv As ászá-szám ok
Az úszószámok a vizilabclamérkö- 

zések után kerülnek sorra. Az első 
nap hőseit mind ott találjuk a rajt
nál. Ha nem is ugyanabban a szám
ban, de már ma meglesznek a vissza
vágók. A mai versenyek után állítja 
össze Wanie dr úszókapitány a né
metek ellen szereplő csapatot, -.

A mai versenyszámok közül is első 
helyen a Budapest-bajnoki küzdel
mek állanak. Ezek a következők:

1390 m férfj gyorsŰBZóbajnoksúg:
on°noSŐÍS“«  • Z .ú,'s : Gróf ödöu UTE
MÚe ” ’ & ttdS! 31:3°- Vödé: Vörös

Ebben az idényyben m ég csak egy 
1500 m.-es verseny volt, a MUIS lágvmá- 
r,y” «' ' 1“ ?.íUy ában. Ezen Tiitos győzött. 
Gróf és Aoros nem Indult, Most mind a 
hárman megjelennek a rajtnál. Grófnak 
le kellene győznie Tétont, ha a német- 
magyarra való válogatáskor szóba akar 
kerülni. Mi azonban nem hisszük, hogy 
v kitűnő formában levő Tó f ostól eivr- 
bet.ő a bajnokság. A sérülésével bajlódó 
Vörös csak harmadik lehet. _ Tátos nem 
lesz messze az országon csticseredmér.v- 
t«li sőt, azt könnyen meg- is  javíthatja. 
Gróf végig versenyben lesz,

300 m férfi nielIÓszölialnoksáK: 
Országos esűes: Angyal György UTE 

JM8.4. Szintidő: 3:00. V édő: Angyal
L TE.

Az idény elején Angyal nem vett vészt 
a versenyeken és így Fábiánnak nem 
volt komoly ellenfele. Szegeden azután 
már Angyal is rajthoz állt. de még nem 
tudott megbirkózni Fábiánnál. Vasárnap 
az FTC.versenyen azonban az Idény leg
jobb idejével már győzött. Alighanem ez 
lesz a helyzet ma is. Angyal 2:50 mp-er.’ 
belüli idővel fog győzni. A harmadik 
hely Kánya és Borsos között dől el.

109 m férfi gryorsúszóbajnokság: 
Országos csúcs: Csik Ferenc BBAC

Szintidő: 1:02 Védő: Bioméri MAC. 
Eb®» a versenyen végre el kell dő}*4«4

hogy Kó'rössy, vágj' F.leméri indul-e a
nénietek ellen1. Az utóbbi időben Kőrüssy 
nyerte a 300 m-es versenyeket. Hleméri 
az idény eleje óta kicsit hanyatlott. Az 
utolsó métereket nem bírta. A mai ver
seny győztesét mi Kó'rössy ben látjuk, de 
ha régi szokása szerint nagyon- szurkol a 
verseny előtt, úgy F.leméri megelőzheti. 
A harmadik hely yésrházi és Zólyomi 
között dől el. .Sznob y ötödik lesz.

400 m hölgy gyorsúszóbajnokság:
Országos csúcs: Harsányt Vera BSE

5 :48.6. Szintidő: 6 :20. Védő: Harsányi 
MTK.

Az első hely kérdése Ács Ilonka indu
lásával elintézettnek tekinthető Ácsnak 
ma nincs komoly ellenfele hölgyúszőgár- 
dánkban. Érdekesség inkább az lesz, 
hogy a versenyen kívül induló Vámos 
és Álltáéi! mennyivel veri az Ács után 
jövőket. lúnhardt, Molnár Magda és Ág-

nss, Felhős és Sándor közül mi Xiu- 
hardtot várjuk a második helyre. Ács 
Ilonkától 6 perc körüli időt remélünk.,

100 m hölgy hátúszóbajnokság:
Novák Ilona MUE 

1:30. Védő: Lovász
Országos csúcs:

3:22.8. Szintidő:
FTC.

Novak és Kovász között nagy küzde
lem várható, de szorosan velük fog tar
tani Ács is. Az eddigi eredmények alap
ján Novák győzelme várható, Kovász és 
Ács között nagy harc lesz a második 
helyért. Meglepetés azonban könnyen le
hetséges. A további helyezésekért Huszti 
és Sándor küzd.

1x190 m gyorsŰBző váltóbajnokság:
Országos csúcs: UTE 4:03.6 Szintidő: 

4:18. Védő: UTE.
A verseny egyik legbiztosabb száma: 

az UTE csapatától nem lehet elvenni a. 
bajnokságot. A Zólyomi—Gróf—Angyal 
(Nagy X.)—Kőrössy csapat egészen ko
moly erőt képvisel nemzetközi viszony
latban is. Az FTC és a MAC csapata csak 
a helyezésekért vívhat kuzdelmat. Á  má
sodik helyre inkább a MAC az esélyes.

A kiegészítő számok közül a 200 m 
hátúszásban az első nap lÓO-as mezőnyé 
ismét találkozik. A győzelem Galambos 
felé int. A toronyugrás természetesen 
Hídvégi biztos zsákmánya. Az ifjúsági 
számokban népes mezőnyök indulnak, 
biztató utánpótlás. Szép verseny lesz a 
100 m fiú gyorsűszás és a 100 m ifj. 
mellúszás. Mindkét számban 14 induló 
van. A gyermekversenyekben pedig a 
legfiatalabb nemzedék képviselőit fogjuk 
látni.

A  tarta léko s BSI-nek- 
sem  #n«!©t# eEIenféüni 
a  Tátos nélk llli FTC
B S i-F TC  5:1 (1:0)
UTE-uszoda. Vezette: Rajky Béla

Az eredeti műsortól eltérően, a 
víziíabdamérközést csak az úszóver 
seny után kezdték meg az DTE 
szombati versenyén. A mérkőzés 
előtt mipdkét csapat részéről általá
nos a panaszkodás. A zöld-fehérek
nél Tátos nem játszhat az úszó 
kapitány határozata folytán, A ve
zetőség nem tud dönteni helyettesí
téséről és végül „népszavazás" után 
Seecsei kerül a csapatba. A  BSE 
ben Itrandi és Földes távolléte okoz 
gondot. Helyettesük: Sennyei és
Laky.

A  lenyugvó nap sugarai arany
sárgára festik a mecjenee vizét, ami
kor a két csapat Rajky játékvezető 
sípjelére a medencébe ugrik.

BSE: Mezei — Laky, Sennyei — 
Hazai — Sárosi, Vértessy, Lemlié- 
nyi.

FTC: Brődy — Tombor, Haaz — 
Molnár — Somogyi, Szecsei, Szuhi.

A mérkőzés előtt a szokásos váltót 
ússzak le á csapatok. Ezt a BSE 
3:39 mp-es idővel nyeri az FTC 
3:51.6 mp-es eredményével szemben.

Az első félidőben Vértessy fog  először 
labdát. Hazai—Lemhényi kezén Vér- 
tessyhéz jut a bőr. akinek ívelése alig 
megy kapu fölé. Utána a Fradi támad, 
de a jó  helyzetet Somogyi elügyetlen- 
kedi. Vértessyhez kerül most a labda, 
Haaz túlkeményen szereli őt, amiért a 
játékvezető kiállítja. A szabaddobást 
Vértessy Sárosinak adja, az visszajátszik 
és máris 1:0.

Ismét a BSE fog labdát. Vértessyt na
gyon ..gyúrják" a . hátvédek. Ezután 
Szuhi támad. Hazai elnézi a labdát. Me
zei pedig kint vau a kapuból, Szuhi 
mégis osak az üres ltapu mellé tud 
ívelni. Utána ugyanő lő élesen — de 
mellé. Vértessyt nagyon’ fogják, lövései 
azonban mindig veszélyesek. Tombor na
gyon keményen fogja Vértessyt, amiért 
figyelmeztetésben részesül. F.gy táma
dáskor Sárosi két méteren belül tartóz
kodik, amiért a játékvezető kiállítja. Az 
FTC az egy ember előnnyel is nehezen 
támad. Haaz kétszer is mellélő. utána 
Pedig 'Szecsei lő a kapusba. Hiába, baj 
van az „öreg ágyúkkal"... A BSE tá
madj Hazai szögletet harcol ki. Ezután 
Szuhi feleslegesen visszahúzza Lemhé- 
nyit, amiért ő is partra kerül.

Molnár rossz leadásával indul a II. 
fóudő. Ebből Laky támad, de lövését 
Brody védi. Szecsei tői Lemhényi elúszik, 
erős lövését Bródy kiváló érzékkel fogja. 
Ezután Hazai áll teljesen üresen, de az 
ő lövését is fogja Bródy. Vértessyhez 
keríti a labda, akinek’ lövésével szemben 
Bródy már tehetetlen. 2:0.

Ez a • gól teljesen összeroppant.ia a 
zBld-fehéreket_ és egymásután indulnak 
a BSE támadásai Laky megúszik, egé
szen beúszik a kapu szájába és éles lö
véssel megszerzi a harmadik gólt. 3:0. 
Kezdés után Hazaj szökik, a védők rá* 
váltanak, Hazai az üresen álló íSirosi- 
nak ad és máris 4:0. ,

A BSE támadásban marad a 'gól után 
is. Az FTC egyik ellentámadásánál Sony* 
nyel szabálytalanul samsell Szeoseit, mire 
a játékvezető a hátvédet kiállítja. Az 
FTC azonban a csonka BSE ollen sem tud 
boldogulni- Haaz .felúszik a labdával, de 
ügyetlenkedik a M helyzetbe. Végre si
kerül az FTC-nek. a góllövés, Megint 
Haaz úszik, még jókör odaadja a lab
dát Molnárnak, az elég mesziről ejtett 
lövést k-iild kapura. Mezei tehetetlen a 
ravasz labdával szemben Í:J_. A kiegé
szülő BSE azonnal támadóéba lendül és 
Hazai átadásából Vértessy csavart lövés-, 
sol az ötödik gólt szerzi meg, 5:1.

BÍRÁLAT
A BSE csapatán alig volt észre

vehető, hogy Branclit és Földest 
nélkülözi. Meneti kevés dolgát jól 
végezte, a hátvédeket nem állította 
nagy feladat elé az FTC csatársora. 
Hasai ismét ragyogóan szerepelt. A 
csatársor legjobb embere Vértessy 
volt. A két szélső hasznos munkát 
végzett- Az FTC-ben egyedül Brói.y 
felSlí ffieg a kívánalmaknak. A két

.hátvéd egészen gyenge volt. Elöl 
Szuhi igyekezett, de nem lőtt ele
get. Molnár gyenge napot fogott ki.

Rajky a nagy újpesti biztatások 
közepette sem vesztette el a fejét. 
Jól vezette a mérkőzést.

Az MTK jobb volt 
MESE—MTK 1:1 (1:0) 

UTE-uszoda. Vez.: Vízvári
Ácsai, Gyerkényf — 

— Erdélyi, Baranyai,
MESE: Ács -

Pyber —  Heiser 
Kovács.

M TK: Sas II. — Sas I., Gábor — Ki
rály —- Sólyom, Karinthy, Vadas.

Az MTK támadásaival indul a mérkő
zés, de a csatároknak tincs szerencsé
jük. vagy pedig a kitűnő Ácsba ütköznék 
a lövések. A MESE sokkal jobban úszik, 
de. labdavezetése gyengébb. Erdélyi erő
sén lő kapura, de Sas II. véd. Erdélyi 
második bombáját azonban beejti az 
MTK-kapus. 1:0 A kék-fehérek roha
moznak. a kiegyenlítésért, de, sok a pon
tatlan leadás. Sólyom lövését a kapufa 
védi. Karinthy labdáját Ács teszi ártal
matlanná.

A  II . félidőben som változik a hely
zet. Az MTK támad, de Ács jól véd. 
Végül Sas II. hivésszsrü elöToadásába 
Karinthy bcletcszi a kezét és megvan a 
kiegyenlítés. 3:1. Baranyai fütty után 
léit gólját a játékvezető nem adja meg.

Az MTK fiatal erőkből álló csapatá
nak van jövője. Labdavezetésük jó, jól 
is lőnek, csak pontosaltban kellene pasz- 
szolriiok. A  MESK-játúkosnk gyorsasága 
nagy, de labdakezclésük.nek még sokat 
kell javulnia.

Jó: Ács éu Heisor, illtvo Sólyom és 
Vadas.

ÖKÖLVÍVÁS
A  BÉCSI íiKflLVIVÓK SZERETNEK 

VISSZAADNI A „KÖLCSÖNT”
a mieinknek a legutóbb elszenvedett 
30:(l-ért. A bécsi ükö]vívósv;aklm-at,a[ a 
MÖSz-hüz írt levelében hálás köszönetét 
mond a bécsi ökölvívó budapesti vendég
látásáért, csak az eredményekkel elége
detlen, A bécsiek remélik, hogy a inula- 
PovtU válogatottnak mielőbb visszaadhat
ják a vendéglátást és talán a ,,kölcsön
ből”  is sikerül valamit letüvleszteaiük.

K ét ifjúsági ökölvívó CsB-mérhőzíst
bonyolítanak le ma este: a W llT K —
FeLE és MP,S1S—BTK mérkőzést. A küz
delmek este 6 órakor kezdődnek Csepe
len, a Horthy Miklós-üti tornateremben.

IVilke, a német ökölvívó válogatott 
sokszoros baiTOatsúlyú tagja legutóbb 
egy ifjúságitól szenvedett vereséget. Az 
ifjú  tehetség neve: Seidel.

A  magyar-német ökölvívó viadalt szep
tember 7-re tervezik. A  mérkőzés Buda
pesten kerül sorra.

A  horvát ökölvívó válogatott augusz
tus folyamán szeretet t vplna a mieinkkel 
megmérkőzni Zágrábban. A klilön hor- 
vát-magyarból azonban nera lesz semmi, 
mert --r■ a horvátok nem tagjai, a FIBA- 
nak. fisak a jugoszláv íöszövetségen ke
resztül lehetne a válogatott viadalt nyéi- 
beütni.

TENISZ sí
MITIOS W> BALLADA -UTSZIK

A HORVAt CSAPATBAN
A’ magyar ioniszn-tövétség még hétfőn 

b ok-óéit a horvát szövetséggel telefonon. 
Azóta a horvátok neon jelentkeztek. A  
esapatöszeállitásukról nem adtak tVjabh 
hírt. Hétfőn este azt közölték, hogy a 
legerősebb csapatukkal állnak ki elle
nünk. A  horvátok legjobb csapata a 
Puneeec—Ballada—Mitios-hármas. Pnn-
osec rumiban beteg és így az ó' játékára 
nőm számíthatnak a horvátok. Marad te
hát Pallada és Mitiős. Mindkét játékos 
az európai élmezőnyhöz tartozik és a hor
vátok ebben a felállításukban is nagyon 
erős ellenfelek. Főleg, ha számításba 
vesszük, hogy a mérkőzés Zágrábban 
les*, ,, ,

Béna lábfejjel fekszik a helsinki
• kórházban TAM1LA,

az 1940-es olimpia marathóni futásának esélyese
Helsinki, július

Tatnila nevét 1>i 7,0 nyara a, magyar 
sportközönséj? is ,ióí ismeri. Kiváló sí
futóból lett még kiválóbb hosszútávfutó. 
A  berlini olimpia m arathónján merj csak 
negyedik  lett, de azóta alig talált leg yő 
zőre a 20 km -nél hosszabb tó volton és  
tavaly 25 km^en csodálatos világcsúcsot 
fu tott, ö  volt a finnek reménysége a 
helsinki olimpia marathónjára és — a 
finn távfutó vándordíjak réme. Csak ke
vés versenyen indult, de azok többnyire 
vándordíjas versenyek voltak és Tamila 
olyan jól tudta formáját beosztani, lioiry 
valameunyiböl győztesen került ki. így  
háromszori győzelemmel végleg meg
nyerte a Sttomen Urheilulehti niaratbóu- 
jának kb. 2000 pengő értékű hatalmas 
bronz rénszarvasát és a Stockholmon 
keresztül való futásra kitűzött, aranyból 
és elefántcsontból készült kb. 15.000 
pengő értékű serleget. Po van még egy
néhány vándordíja, amelynek végleges 
elnyeréséhez csak a harmadik győzelem 
hiányzik. Az a győzelem, amely — ha 
csak csoda nem történik — immár soha
sem fog megszületni.

Erkki Tamila béna lábfejjel fekszik 
egy helsinki liadikórbázbaii.

A kórház nyolcemeletes, remek modern 
épület. A kertben azonban kevésbé fel
emelő látvány fogad. Fiatal, kórházi ru
hás férfiak sétálnak mankóval a hónuk 
alatt, vagy gipszkötéses kézzel, van, ki
nek hiányzik íélkeze, .féllába . . .  Po hát. 
ilyen látványhoz hozzászoktunk az 
utóbbi időben Helsinkiben.

Tamilát az egyik negyedik emeleti zsú
folt szobában találjuk. Az ágyon hever, 
mellette a jól ismert, fehér hónaljpárná- 
val fedett mankó. Arcára, amely néhány 
héttel ezelőtt íjiég vértelen volt. lassan 
kezd visszatérni az élet színe. Eddig a 
legkülönbözőbb hírek szálltak róla. Elő
ször az hírlett, hogy meghalt, azutan 
az, hogy le kellett vágni a jobb láOát- 
Végül örökös bénaságról szólt a _ hu*. 
Izgatottan kérdezem tőle, hogy mi az 
igazság. . . ,  „ _ 7 .— B izony , az utóbbi hónapokhoz ké- 
p >$t m ost már m eny országban érzem  ma
gam, 1— válaszolja mosolyogva. — Fdd/ig 
t i  operációt vég eztek  rajtam . Február 
l e ik é n  sebesültem  m eg  a karjalai fö ld 
szoroson. E g y , a ten ger jeg én  támadó 
tank lövöldözött bennünket gránátjaival, 
ión a lövészárokban álltam, e g y  bajtár
sam közvetlenül előttem  állt. Mâ  sem  
érteni, hogyan tudott befurakodni egy  
gránát szilánk úgy, hogy társam nak  
semmi baja sem  lett, én ellenben a job b 
lábamon m egsebesültem . N em  volt sú 
lyos a sebesülés, á szilánk, 11 két lábszár- 
csont közé fu tákod ott be. C sontot nem  is 
ért, eg y  ü tőerét azonban elszákitott és 
fer tőzést ökozott. N égy  hónapon keresz
tül állandóan vágták, szabdalták m eg

gyű lt lábcmat éppen a legfontosabb m oz
gató izm ok között. M ég ha akartam  
volna, akkor sem tudtam volna m egm oz
dítani a bokámat.

— K özben  állandóan eg y ik  kórházból a 
m ásikba szállították. Kvusenkoskiban  
éppen a kórház * fö lö tt vívtak légi csatát 
a finn és  orosz gépek . K é t  orosz és  egy  
finn gép  közvetlenül m ellettünk suhant 
le. Aztán H elsinkibe szállítottak. Itt is 
szerencsém  volt, m ert az utánunk követ
kező vonatot az oroszok összebom báztdkj 
m i azonban baj nélkül m egérkeztünk*

—• És most hogy áll a lába?
— Néhány nap óta nem  vágtak. E gy  

sebem et nyitvahagylák biztonság ked
véért, de azért m ost már rem élem , hogy  
nem  kell ú jra  vágni. Ráállni m ég nem  
m erek, de le felé  már próbálom  m ozgatni 
a bokámat. Ha a seb begyógyul* m eg
próbálok ú jra  járni tanulni.

— Kikkel találkozott a fronton?
— H öckert járt m ifelénk körülbelül 3 

héttel a halála előtt. Zászlós volt, eg y  
gép fegyver-osztag  parancsnoka. Vakmerő 
katona volt. Járt arra M uinonen is, de 
öt a summái frontra helyezték. Tankel
hárító volt, borzalmas ütközetekben  vett  
részt. Isten csodája, hogy épen  maradt. 
Kukkonen , akivel szintén találkoztam  
kint, nem  tért vissza többet. Talán leg 
jobban m égis M arttelin halála rendített 
m eg. E gy faluba valók voltunk, ő  volt 
az, aki a sportolásra buzdított és  beveze
te tt  a távfutás titkaiba. Ő is ott küzdött 
és  esett e l nem  m essze tőlünk .

Mindeddig nern is mertem sportolásról 
beszélni, féltem, hogy elkeserítem vele 
Tamilát. Végre azonban ez is sorra ke
rült.

— Érdekes, hogy  egyáltalán nem  vá
gyakozom  a versen yzés , va gy  edzés után . 
Hiszen az utóbbi hónapokban már csak ■ 
azért imádkoztam, hogy valahogy m eg
tarthassam a jobblábam at, hogy ha sán- 
tikálva is, de valahogy járni tudjak. 
Most már odáig haladtam rem ényeim ben, 
hogy mankó nélküli járkálásról álmodo
zom. A  m ozgatóidegek állítólag nem sé
rültek m eg, lehet, hogy m ajd az össze- 
vagdalt izm ok is rendeződnek es falón  
majd eg yszer  m ég rajthoz is állhatok. 
De hát ez már vágyaim  netovábbja .. . .

KörüJ nézek a betegszobában. Tamila 
betegtársai lehetnek vagy tízen. Mind 
komor arccal hallgatják. Mindannyiuk- 
nak vau valami hasonló merész vágya, 
mindegyik szeretné még valaha hasz
nálni a kezét vagy a lábát. Arcukról 
nem lehet semmit leolvasni, azt sem, 
hogy megvan-a még minden tagjuk, mint 
T a miiá nak. Az állandó életveszély fá
sult tá tette arcvonásaikat. . .

Kint pedig ragyog a, napfény, rügyéi
nek a fák, itt a gyönyörű finn tavasz.

KuTai Sándor

S a e m e r e y i t é
l e g y ő z t e  P e s s g o r  
K a t á t
K ét MAFC-fsta a m ásodik osztályú

■ . férflegyes-bajnokság döntőjében
A nagy meleget tegnap a tenisz leg

nagyobb ellensége, a szél váltotta fel. Ez 
nagyon zavarta a játékot, de azért nem 
akadályozta meg a MAFC második- 
osztályú bajnoki teniszversenyén a teg
nap kiírt számok lebonyolítását. A  férfi- 
és női egyesben már megvan a döntő 
két résztvevője is.

A férfiegyes döntőbe Simon és (Isink, 
a MAFC két tehetséges játékosa került. 
Főleg Simon nyert meglepően könnyen.

A női egyes egyik elődöntőjét Kövér 
Jutka nyerte. A másikban- adódott a teg
napi nap legnagyobb meglepetése. Kika
pott Pongor Kata, a második osztályú 
rangelső.' Szemcrcynó győzte le — meg
érdemelten.

A nyilt női egyesben Szilvússy egyre 
jobb formában játszik Az idén már sok 
meglepetést okozott Káliaynét győzte le 
két sima szélben. (Kállayné mentsége, 
hogy előzőleg egy háromszetes mérkő
zést játszott). A szombati nap eredmé
nyei:

Bajnoki számok;
Férfiegyes elődöntő: Simon MAFC—

Párvy UTE 6:2, 6:2, meglepően sima 
győzelem, Csink MAFC—Sándor DSC 
1:6, 6:3, 6:4, Csink csak késő melegedett 
bele.

Női egyes elődöntő: Kövér BSE—Kö-
peezyné PSC 6:3, 4:6, 6:2. Kövér a má
sodik szetben 4:2-re vezetett, de aztán 
idegeskedni kezdett. Szemereyné—Pon
gor Kata PSC 6:3. 4:6, 6:2. A második 
osztály első helyezettjének veresége
meglepetés, 
jobb volt.

Férfipáros: 
Villányi 6:1, 
Horváth dr.,

Szemereyné határozottan
Szőke, Alberti dr.—Orosz, 13:11. Bujtor, Nyáry gr.— 
Halácsi 7:5, 8:6, Csimma, 

Csink—Binder dr.. Bari 6:0, 6:2.
Női páros elődöntő: Ipolyi-Keller, Ho- morődiné BLIÍE—Köpeczy, Köpeczyné 

PSC 6:3. 1:6, 6:3. Zuplca, Lykáné MAC —Horváth. Králik MAFC 6:2. 6:2 A 
MAC-pár kitünően játszott a hálónál.

Vegyespáros: Csimma, Kövér—Károlyi, 
Rácz 6:3, 6:2. Csink, Zupka—Ferenczy 
£., Beskó 6:0, 6:2, Párvy, Székely-
Orosz, Fappné 4:6, 7:5, 6:3.

Ec/yéb szám ok:
Nyílt, női egyes: Kállaimé—Proehnov

6:1, 3:11, 6:3, Szilvássá?—Káliaynó 6:0, 
6:1, Medveczky—Fejér 8:6, 6:1, Somogyi— 
HusaeM dr 6:2, 6:1.

F érfieg yes , V t .  o.r Bujtar— Minder 
6 :j, 6:3. Yezekényh—Mellingsr 6:3, 4:6, 
7:5. Károlyi—Kloybér 12:10, 6:4, Csongár 
—Péteri 6:1. 6:4, • Pál—Mirfcolnzi dr 6:4, 
7:9, 6:4. Kora—-Halácsi 6:1, 6:3, Ham- 
me.rsejilag—Kanta 3:6, 5:4. 6:3.

Női egyes, W . o.: Horváth—Hacknr6:3, 6:3, Homoródi—Reiszné 6:1. 6:3,
Nabersehnig—Berkoviesná 6:4, 6:3.

F iúgyes, f i i ,  o .:  Kálmán—Madár 4:6,
6:3, 6:0, Líchtmann—Forró 6:4, 6:3, Me- 
zey—Líchtmann 6:2, 7:5, Homolya—Kál
mán 6:4, 6:4, Csillag—Rábai 1:6, 8:6,
6:2. Rábainak a második szetben 6;5,aél 
meccslabdája volt.

Vasárnapi játékrend:
Délelőtt: 8.45: Bujtor, Nyáry gr.—StoK 

pa II., Barabás (A); Párvy, Vezckényi— 
Csimma, Csink 03); Hofbauemé—Ipolyi- 
Keller (G ): Homolya—Csillag (elődöntő); 
Kloyber—Mezey (elődöntő).

945: A)—B), férfipáros ölödön tő; Si
mon. Károlyi—Alberti dr., Szőke, férfi- 
páros elődöntő; Géczy, Reményi—Bujtor. 
Ipolyi—Kellői- (D ): Medveczky—Gergely
(F>: Pál—Schcnkclbach (H); (D)—Párvy, 
Székely (E).

10.45: Simon, Horváth—Sándor, Mada
rászná (C); TE)—Csimma. Kövér,

Délután; 3.30: (Q —Csink, Zupka, ve- 
gyespáros elődöntő: Károlyi—Csongár.

4.30: Kővér—Szemereyné, női egyes
döntő; Ipolyi-Keller, Homoródir.é—"un
ka, LykánA nő’ páros döntő; (G)—Hor
váth Zsuzsa, elődöntő; Bujtor—Valovit3; 
Szőke—Vezekényi, folytatás,

5.30; íérfipároS döntő: Jávori—Szil-
vássy, elődöntő; (H)—Korn.

6.30: vegyespáros döntő; Somogyi—
(F), elődöntő; Homoi'ódüió—Náber- 
schr.ig, elődöntő.

SZENTPÉTERI MAR EGÉSZSÉGES
Szentpéteri, a válogatott lenlszkerét 

tagja még szerdán panaszkodott, hogy 
fáj, az egyik bordája,. Pántokén már ví
gan játszott és az edzési után ezt mondta:

— Dühös vagyok azért, mert meg
mondtam a kapitánynak, hogy megsérül
tein. Most mindenki azt kérdezd tőlem, 
hogy mi a bajom, Pedig már semmit 
nem érzek.

A rosszipajúák szerint Szenlpéteri 
azért tiltakozik olyan hevesen a beteg
ség vádja ellen, meri fél, hogy nem lesz 
Válogatott a horvátok ellen.

HÉTFŐN INDUL A MAC TENISZ- 
NEVEKÉSE

Megírtuk, hogy a MAC teniszszakosz-
tálya a-z utánpótlás felfrissítésére éa 
fiatal tehetségek továbbképzésére nagy
szabású tervet dolgozott ki. Hát héten 
keresztül minden hétfőn, szerdán és pén
teken 8—12-ig Göncz Latos, az olasz DC- 
esapat volt edzője teflalkozik a fiatalok 
gárdájával. A tenisztanfotyam megnvitő 
ünnepsége 15-én, hétfőn délelőtt 10 óra
kor lesz a MAC margitszigeti diszpálvá- 
ján. Már eddig la nagy érdeklődés nyil
vánult meg. a tanfolyam iránt, de tetojif- 
kezést més hétfőn délelőtt is elfogad
nak.

CÉLLÖVÉSZET

KORMÁNYZÓI KITÜNTET! RBf
részesült _ Vadmiijp László őrnagy, i 
lo ld 1 Miklüfl-avfiny'érmet kapta mc 
valy Luzern be n elért világbajnoki 
menyéért (gyorsiövú világbajnoksáíí 
tolijai).

STRAUB SPORT, LEGJOBB
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KERÉKPÁR

Ma délután 5 órakor:

Bukósisakos összecsapás a német 
Hoffmann és a m ag yar Szekeres, 
Liszkay, Fekete és Éles között 
a M illenárison

Egész héten süt a nap, kánikulás, 
aszfaltolvasztó hőség bombázza az 
ember bőrét és tüdejét... aztán jön 
a péntek este, kinyílnak az ég csa
tornái, zeng az ég és az „érckakas 
csikorog élesen"...

Most pénteken is így történt. Már 
özönleni kezdett a Millenárisra a 
nép, hogy tanúja legyen a Hoff- 
mann—Szekeres—Fe ke te—Liszkay-— 
Eröss összecsapásnak, e nagy bukó
sisakos eseménynek — és bumm: itt 
van emgint az eső és a betonteknő 
nyirkossá válik és megint nem lehet 
versenyt tartani...

Az alagutak megtelnek vízzel, a 
motorokat nem lehet áttolni az is
tállókba.

A rendezőség irodájában nagy az 
elkeseredés.

— Most mit csináljunk? Hoff mann 
nem maradhat Budapesten ítélet
időig, kedden el kell utaznia... Tehát 
csak hétfőn lehetne a tornát lebo
nyolítani. Igen ám, de hétfő közön
ségszempontból nem üdvös nap. Ma
rad hát a vasárnap délután. Viszont 
vasárnap délután a közönség a für
dőkben lubickol...

Végül is megállapodás történt j 
arranézve, hogy a tornát minden j 
akadály ellenére vasárnap délután |

4 órakor rendezik.
A rádió már be is mondta a hírt:
„Vasárnap délután 4 órakor.
ííjfél előtt néhány perccel azon

ban mégis másképpen döntöttek:
— A verseny nem 4, hanem 5 óra

kor kezdődik...
* ■

A mai nemzetközi pályaverseny, 
mely Hoffmannt, a jeles külföldi 
bukósisakost állítja szembe a leg
jobb magyar motorvezétéses ver
senyzőkkel, pontosan délután 5 óra
kor kezdődik.

A műsoron a 20 +  40 km-es bukó
sisakos tornán kívül egy világbaj
noksági rendszer szerint lezajló re- 
pülöverseny, egy 30 km-es páros
verseny, egy tendemfutam, egy 
pontverseny és üldöző csaptverseny 
is szerepel.

Gazdag, magas értékszinten mozgó 
műsor ez. Ha jó lesz az idő, sok 
bukósisakos csúcs születhetne. Mert 
Hoff mann már szombaton nagyon 
fente a fogát erre a kísérletre. Vi
szont Szekeres Iloffmannra fente a 
fogát. Felcete, Liszkay és Eröss vi
szont Szekeresre. Ilymódon aztán 
kemény csatára, sok robbantásra 
lesz kilátás.

pár töltötte be a helyüket. Mindketten, 
de főként Dusika nemzetközi értelemben 
is vezérosztályosnak számított. 1931-ben 
a római világbajnokságon harmadik le t 
az amatőrtornán. De DüsiJca sem távozott 
veretlenül a Millenárisról és az újpesti 
stadionról. TJhereczky, Grimm és Burg- 
harő.t ezt az osztrák arcvonalat is igen 
gyakran áttörte.

1928-ban rendezte az MKSz az első hi
vatalos osztrák-magyar válogatott mér
kőzést. 1937-ig 12 ilyen torna bonyolódott 
le, — nyolc Budapesten és négy Bécsben.

Erek közül a viadalok közül hét- 
ízben az osztrákok, ötször a magya
rok győzedelmeskedtek. összesen 

112:74 pontarányban
Ausztriának a Birodalomba való vissza

térése után az MKSz és a német kerék
párra sportfőható&ág kölcsönös megálla
podással rendszeresítette az Ostmark— 
Magyarország válogatott pályaviadálokat. 
Ezek a mérkőzések 1939 <óta olimpiai ki
írásban. négyfutamos, pontozással én é- 
kelt versenyek formájában jutnak dűlő
re. Eszerint az újfajta kiírás szerint 
országonként négy-négy válogatott áll 
rajthoz, akik az 1000 méteres repülő- 
fű ambafi, az 1000 méteres időfutamver- 
senyben, a 4000 méteres csapatüldöző- 
tornán és a kétülésesek 2000 méteres 
viadalán mérik Össze erejüket.

Tavaly az első találkozás Bécsben 
június 4-én történt. Ezen a tornán 

23:26 arányyban győztek a bécsiek,

a következő eredményekkel:
1000 m-es rcpülöver.'Wny: 1. Swoboda

Bées 12:S. 2. Éles Budapest és W ölfl 
Bécs, 4. Nagy Budapest.

1000 m -es idő futam : 1. Éles és Wölfl
1:18.2, 3. Morvay Bp. 1:21.6, 4. Bosch
Becs 1:22.

K étü léses■ futam , 2000 m * 1.. W ölfl—
Schmaderer Bécs 12:2, 2. Éles—Nagy, 3. 
Swoboda—Bosch, 4. Morvay—Boday.

hOQO m-es c^o.patv.erseny: 1. Magyaror
szág 5:15.2, 2. Os’ mark 5:20.4.

A július 14-i, Budapesten történt
visszavágó során a magyar válogatott
fölényes, 28:18 arányú győzelmet 

aratott. ' •
Az eredmények: : .
Repülőverseny, 1000 m: 1. Bosch, , 2. 

Nagy és Boday, 4. Swoboda.
1000 m -es idő fu tam : 1. Nótás 1:15. 2.

Siber Bécs 1:15.6, 3. Éles 1:16,2, 4. Cbylik 
Bécs 1:17.8.

ltOOO m -és rsanatversrnu: 1. Magyaror
szág 5:17.2, 2. Ostmark 5:39.10.

K étüléses futam, 2000 m: 1. Éles—Nótás 
12 mp, 2. Sieber—Bosch, 3. Nagy—Bo
day, 4. Chylik—Swoboda.

A Magyarország—Ostmark válogatott 
kerékpáros pályaverseny állása a két fu
tam ű án tehát

tekintélyes magyar . fölényt, 54 46-ot 
mntat.

Ha 1898 óta értékeljük a szerzett pon
tokat, úgy ebben az esetben Ostmark 
vezet 158:128 arányban.

Szombat délben elutazott 
a magyar repülőválogatott 
Bécsbe

- ÉSas m egkapta ssaöadságáí és sz utolsó
piiianaítoaisi csatlakozott a válogatottakhoz

maradt ki a csapatból — az utolsó 
pillanatban...

Pénteken este az MKSz elnök
sége berendelte Bodayt a Millená
risra és közölte vele, hogy álljon 
készen arra, hogy Bécsbe kell utaz
nia. ifiles előreláthatólag nem kap 
szabadságot s így ő lehet a helyet
tese.

A taktikai megbeszélés igen szo
morúan zajlott le. Két tartalékkal 
nyeregbeszállni Bécsben -— biztos 
vereség. Az ostmarkiak most na
gyon jók...

Egyedül Nótás bízik:
— Beválok én mint repülő is, vem 

kell semmitől félni, meg fogjuk állni 
a helyünket!

S z it ty a  főtitkár aztán szombaton 
reggel nyakába vette a várost.

Végigkilincselt minden hivatalt,

minden összeköttetést és jóindulatú 
pártfogót igénybevett, hogy idei 
számára megszerezze a szabadsá
got. . .

A hivatalokban mindent megígér- 
fcek

Dell 12 órakor már együtt voltak 
a fiúk a pályaudvaron. Feladták a 
gépeket, átvizsgálták az útleveleket, 
elbúcsúztak a. menyasszonyoktól és 
megvásárolták az újságokat. Nagy 
Béla kártyát is hozott magával... 
S.zittya főtitkár, idegesebben mint 
valaha, mondja:

— És Éles mégsem jön...
Megfeszítő percek múlnak így.
A fiuk már elhelyeződnek a vo

natban. Van ülőhely bőségesen. Élés 
még sehol. Morvay odaszól Boday- 
nak:

— No komám, most már biztosan 
velünk jössz!

Boday boldog. Sugárzik az arca.
És ekkor Szittya főtitkár nagyot 

kurjant.
— Ott jön Éles!
És már rohan, rohan...
— No, csakhogy itt van!
És jön Éles, majdnem könnyezik 

i boldogságtól.
— As utolsó pillantaban eresztet

ek el. Kirohantam a Millenárisra a 
jépemért... s most öt perccel qz. ín
fűié# előtt itt vagyok!

Már fütyül a vonat. Szittya tö- 
itkár, mint az öreg, gondos kotlós, 
:ereli föl a fiúkat a kocsiba:.. Nincs 
innépi szólam, búcsúztató beszéd, 
mindenki Örül, elfelejtik a külsősé
gekét. Együtt a magyar válogatott: 
éles, Nótás, Nagy és Morvay. És 
Szittya Rezső a kapitány... •

Egyedül Boday búslakodik egy sa
rokban. Szegény, ő már másodszor

Sk m u ü
Az első os?: rák-magyar kerékpáros 

púJy&viádal a „köd ös  m últba’* vész. Már 
1898-ban jártak a régi Millenárison bécsi 
„ fiieg erek ’ ' és a R-otunda — ahol a volt 
császárváros versenyeit bonyolították le 
egykor — sokszor volt hangos a magyar 
repülők névétől.

A századforduló nálunk azonban nagy 
visszaesést hozott a kerékpárspou bán és 
így a nemzetközi kapcsolataink is n>eg- 
szákadtak Ausztriával. A Budapesten be
vezetett kerékpáradó, a Millenáris fel- 
szántása és más, — azóta sokszor meg
bán1 hatosérrf intézkedések közel egy év
tizedig balá’t parancsoltak a magyar 
pálya sport nak.

Csak 1908 táján kezdett lélekzeni ismét 
a Millenáris. Felújultak megint, a régi 
barátságok s így történt, hogy az osztrá
kok is megjelentek megin. Pesten.

Puhrer és P eresson , e két kiváló bécsi 
repülő, akik Parist, Londoni. Moszkvát 
és Konstantinápolyt jár ák, óriási sport- 
eseményt hoztak Budapestre is. De fölé
nyük korántsem volt mindent elsöprő 
erejű.' LÖvhf, Vasé Antal, P vsp öky  és 
P irity , az újabb nemzedékből Uhereczky. 
.Grimm és V elvért nem egyszer g:^őzíe 1c 
ezr. a két világhírű bécsi repülőt, akik 
közel 15 esztendőn keresztül képviselték 
a fekete-sárga színeket szerte a világban. 
Az 0 letűnésükkel a Schaffer— Dusika

M eg érkeztek :!
É le s : Azt hiszem , végre sikerül 
győznünk Bécsben IsTa feéesfefc 
ellen i
B ach s Azt hiszem , sikerül most Is
l e g y ő z n ü n k  a  m a g y a r o k a t !

Bécs, július 13.
Ma délután megérkezett Bécsbe a 

magyar kerékpáros válogatott csa
pat, Szittya Rezső, az MKSz főtit
kára a kővetkezőket mondotta az 
Ostbahnhof csarnokában:

— Elég jó utunk volt. A csapat 
minden tagja jól érzi magát. Nehéz 
jósolnom, m ert. a bécsiek képessé
geit nem ismerem eléggé. A mi csa
patunkat bizony nehéz .volt „össze- 
hozni“ . Éles csak ma délelőtt kapta 
meg az utazási engedélyét. Egy hét
tel ezelőtt döntetlent értünk el a 
berliniekkel szemben, a bécsi csa
pat aligha lesz erősebb, mint a ber
lini volt.

A versenyzők a kővetkezőket 
mondták:

Éles: Azt hiszem, végre elkerül 
legyőznünk a bécsieket Bécsben is. 
Mohr nagyon hiányozni fog a bécsi 
együttesből.

Nótás: Valamennyied jó formában 
vagyunk. Mindent beleadunk, hogy 
sikerüljön megszereznünk az első 
magyar győzelmet a bécsiek fölött.

Nagy:  A berliniek ellen döntetlent 
értünk el. itt Bécsben legalább ilyen 
eredményt kell kiharcolnunk.

Morvay: Az utolsó órában esett 
rám a választás, ds ' hiszem, hogy 
méltó leszek a bizalomra.

A bécsi válogatott összeállítása a 
következő:
Bosch, Wölfl, Wacliold, Sivoboda.

Buch, a bécsi kerületi vezető a 
következőket mondotta az esélyek
ről:

— Budapest még sohasem tudott 
legyőzni bennünket Bécsben. Most 
nagy hátrányt, jelent szakiunkra, 
hogy Mohr hiányozni fog a csapat

ból. Mégis, bécsi, győzelmet várok. A 
repülöversenyben Bösch és Wölfl 
gi/öz. As 1000 méteres ’ időfutamban 
Wötflnek a legjobb .kilátásai van
nak a győzelemre. A Ű000 méteres 
tandem-futamban nem lehet el-, 
venni a győzelmet á  Wölfl—-Bösch 
kettőstől. Viszo-.it a 4000 méteres 
üldözési versenyben fordított a 
helyzet: nem. lehet. 1 elvenni a győ
zelmet a magyaroktól.

A nagy érdeklődéssel várt ver
seny vasárnap délután lesz a pra- 
terbeli Stadionban.

Howorka Ottó.

AUTÓ
A DUDA TILALOMRÓL

annakidején éppen eledet írtunk. K ifej
tettük, hogy €7. a rendszer ncméeiálr vc- 
Rzsdelmes, de -egyken kerékkötője i- a 
fór::' tóníunk.' A dtid'atilalom mégis éve- 
ben.ál volt életben, mníg. mórt végre el- 
I örülték: illetve úgy intézkedtek, liópv
v-szély evetén a .töűtyonnlakon közlekedő 
jármüvek is adhatnak kürt jelzést.

Minden autós ós . motoros, a rendelet 
megjelenésének pillanatában jól tudta, 
hogy rz. intézkedés ellentétben van az 
élet . követelményeivel. Most végre rz 
illetékes hatóságok -is ráeszmélteit erre. 
De: akkor minek kellett éveken át
nyelni a békát!

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Sehlechtcr M.: 2-t p.
Arizona: A III. számú szelvényei rend

ben vannak. -- Reich Andrásnak 58,
Szenté Istvánnak 26 pontja, „Jog-zigorló- 
nak”  5 "telitalálata van.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Borostyán László: 1. A kérdezett csa

pat n eágllga TIT. osztályában 23 pont
tal első lett. Második a MaSC lett 19 
pont-tál.>2. TttO.tKXr lakos.

A  M O Z IK  M Ű SO RA
RÖVIDÍTÉSEK: «z -  szómnál. V -  vasár

nap. n -  f — '/t, b -
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margrt-kórüu ■ oá T* ,153-034 
ffi, fS. ifin. Sz. V.; fl-i;or-is, A nyugati 
villám bő ború. 8-ik hét!
PASI NO Bskii-u. |. I.: 383i32. Ifi. fS. Hl). 
Sz. V,: f-l-kor is. Éjszaka kezdődött. 2-ik 
hét!
CITY. Vilmos császár-út 36. T . : 111—140- 
h6, h8, hiO. Sz., V .; h4-kor is. Ttozm.a- 
ring.
COHSU Váet-utea 9. Telefon- 1S2-818. 
t6, 18. f 10, Sz. V .: ft-kor is.. Csintalan 
asszonyok. (Felújítás.)
DBCS1 Teréz-körút 28. T : 125-932. 6. 8, 
10. Sz. V.: 4-kor is. Amok. (Felújítás.)’ . 
FORl'M Kossuth l.ajós-ú. IS. T.; 8t>-543.
n6. Í8. hlO, Sz. V .: n4-kor is. Erdélyi 
kastély. (Felújítás.)

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-hörút 13. 
T : 222-499. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt. 
Magyar. Fos, Lncc. Ufa és rajzosliíradó. 
A.z OTT új baleseti kórháza. Az USA 
hadiflottája. Rajzfilm.
OMXTA Kölnsey-utca 2. T.: 130-125. 5, n8, 
n o . ’ Sz. V.: 4, 6. 8. 10. -A fehér barát. 
(Gustav Frfthlieh.)
RADIUS. Nagvmező-utca 22. T .: 122-098. 
f6, h8. • bio. Sz. V.: fl-kor is. Nagyvá
rosi lánj'. (Le' Menier.) 2-ik bét!
ROYAL APOLLÓ Erzsébet-körút 45. T : 
222-003. n6. IS. hlO. Sz. V .: 4, 6, 8. 10. 
Rotrány a cirkuszban. (G-ano^ó. Csikó, 
Harpó.) 2-ik hét!
SCAl,A Taréz-brt 60. T.: 114-411. 1:6, h8, 
IflÖ. Sz. V.: h4-k'or is. Halálbrigád. (C. 
Colbert.)
UHANIA Rákóczi-út 21. T.: 145-046. fS, 
7. fii). Sz. V .: 2-től. Nyugati villáinhá* 
ború. 3-ik hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212. 
f4, f6, 18, 00 . Sz. V.: f2-kor is. A  két
tÖkféj.
C A Pl TOL. Baross-tér 62. T.s 134-337
f4. f6. fS, f 10. v . :  f2-kor is. A táncosnő. 
CORVIN Ültfli-rtt 40. T.: 138-988, f«, f6, f8, 
t'10. Az. üldözött. -
HOLLYWOUt). Hefhlen-tér 3. T .• 142.435. 
f4, 16, fS, 110. M égis szép  a-világ. V.
d.-e. f i i ;  Fekete gyémántok.

KAMARA Dohánv-útea 42. T.: 144-027.
4. 6, 8, 10. V.: 11-kor és 2-kór is. Gönc 
Gábor visszatér.
LLOYD. Hollán-u. 7-a. T . : 111—994.
te. is: n o . Sz., V . : f4-kor is. Mégis Szép 
a világ.
PALACE. Erzsébet-körút S. T . : 221-222. 
2. 4. 6. 8. 10. D. III. 88.. a levegő ka
tonái.
PATRIA N öpszínház-n. I* T-r 143673
4. 6. - 8, 10. V.: 2-kor is. A szerelem ügy
védje.
SÁVOT 4‘ üőUút 4. T.: 146-010. f4. fR. f'8, 
flO. V.: f2-l;.or is. A szerelőm ügyvédje, 
SIMPLON Horthy Miklós-rtt.62 T : 2K8-999.
5, n8, £10, V.; 3, n6, fS, lilO. Itat bét bol
dogság.
STÚDIÓ Akácfa-u. 4. T.: 14-0810. 4. 6, 8,
10. Sz. V.: 2-kor is. Titkos .megbízás.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS G/imbÖs-u. 11. Tel.: 355-374. 
ii4, n‘6, n8. nlO. V.: n‘2-kór is. Nem, ölhe
tek muzsikaszó nélkül.
BELVÁROST Irácvi-utca 21. T.: 384-503.
4. 6. 8, 10. V .: 4, 5, 6, 7. 8, 9. 10. A  vén 
lány.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
fő. Il7, 9. V .: Í2, Í4, Í6. f8, Í10. Nem va
gyunk angyalok. V. d .-e .: f i i :  Két fo 
goly.
ELDOB ADÓ. Népszföház-u. 31. T.: 1S.3-17I.
5. 1)8. CIO. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Rintintin, a
hagyek hőse. V. d. e. 10, 02 : Élő halott. 
HOMEROS Hermino-nt’ 7. T.: 106-178.
5, n8, flO. V.: fi, f 6, Í8, flO. Szerelmi 
számtan.
TPOLY Csáky-n.. 65. T.: 292-628 . 5, n8, flO. 
V .: 3, n6, Í8, flO. Hotel Kikelet. 
JÓZSEFVÁROST KálVárla-tér 7. T .:
134-644. 5. n8, flO. Sz. V.: f4, f6. f3, flO. 
Földindulás.
OLYMPJA Erzsébet-krt 26. T .: 421.588.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Nászút feláron. 
OTTHON Beniezky-u. 3. T.: 146-447. f5, 
h7, 5. Sz. V.: n4. n6; n8, nlO. Találkoztam 
a szerelemmel. V , d. e. f i i :  Maga lesz a 
férjem.
PHÓN’ fX Rákó''zi-ét 68. Tel.: 144-454.
11, 5. n8, no. V.: 3-kor is. Találkoztam 
a szerelemmel.
RTALTO Rákórzi-Út. 70, T.: 132-497. 5, It8, 
£10, 2, 4, 6» 8, 10. ladiáa eskú.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Budapest I. (549.5 m.) 8: Ébresztő. Szó

zat. Hanglemezek. — 8.43: Hírek. — 10: 
Református isteintisztelet a Kálvin-;töri 
templomból. PrétUkál Bcreezíty Albert. — 
11: Egyházi énélr és szentbeszéd a Szent 
Domonkos-rendi ten ip jőn ib ó í.A  szent- 
beszédet P. Badalik Bertalan O. P; jar- 
tományfénök inomtja. — 12.20: Időjelzés; 
időjárás- ős vízáiLjajelentés. — 12.30: Fa
zekas Mária -ös Szántó Gyula magyar 
nótáikat énekei, kíséri, Sárközi Gyula 
( inányzeDcknra. — 15.45: Hírek. — 14;
Ha TÍg, emezek. I. rész: Zenekari művelt.
TI. rés?:- Cartiso olasz dalokat órtekcl. — 
15: Előadások. 1 . „A  növénytermesztés
időszerű kérdései''.’ 2. Gazdasági munka
adók és munkavállalók érdekközössége"-
— 15.45: A MÁV Visszhang Dal- és Ön
képzőkör Énekkari). Vezényel Ujj József.
— 16.30: Előadás. — 17: Hírek magyar,
szlovák és ruszin nyelvei). — 17.1.5: buda
pesti’ Hangversenyzenekar. Vezényel Bál
tér Lajos. — 18.15: Előadás. — 18.4.1:
Tánc!-emez«k. — 10.15: Hírek. 19.25: 1 ar- 
kas Mária hegedül zortgorakífférottéj. 
19.50: Sporteredmények. — 20: . Lover-
seOyeredn)énvek. — 20.10: ,.A piros mi- 
gyeiláris.”  Népszínmű húrom felvonás
ban. Főszereplő: Kubánj’ i Györgyi Palló 
Imre dr, Nagy Izabella. Ligeti Juliska. 
—. 21.40: Hírek, i dóját rés jolentés, sport- 
eredmények. hírek szlovák es ruszin 
nyelven. — 22.10; Heiin-einann _ Sándor
jazz-zenekara játszik. — 93: Hírek pré
met, olasz, angol ős francia nyelven.
— 23.20: Toki Horváth Gyula cigány
zenekara muzsikál. — 00.05: Hírok.

Budapest II. (834.5 m.) 11—12 óráig: A  
RádlóSzakmzenckcra. — 19.05—12:35-ig:
Lévente-rádiöfélóra. — 15.05—14.40-ig:
.T a z z-számok bnugtemezroil. — 18.20—
18.40-ig: Budapesti Hangverseny Zenekar.
— 19.30: Előadás. — 20: Hírek, lóverssny- 
eredrnények, hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 20.25: Kedvéit hanglemezek.
— 31.35: Iflőjá-rásjelcötös.

Kassa. (259.1 m.) 9: Egyházi ének és 
szentbeszéd a kassai Szent Erzsébet-szé- 
kesegyházbó!. A szentbeszédét Lislyák 
.Tenő püspöki tanácsos mondja. — lfi.15: 
Kv-mgölikus istentisztelet a kassai evan
gélikus' templomból,, Prédikál Mohr Ge
deon. — 11.15; Hírek, heti beszámoló, 
műsorismertetés. — 11.35: ,,Zrínyi Mik
lós, a  költő: ót hadvtstér,"

MOZI

H iláiföcsS induló
b^ialafkával

Körséta a bécsi m©gik-
b s ü

Béc3ber; is nyár van. A mozikban is. 
Tehát- sok régi film szerepel a mozimíi- 
sórón. Köztük egy budapesti: a „Rálcó- 
czi-induló'’ . A III. kerületi Löwen újí
totta fel Gustav Fröhlich budapesti'film
jét. 6A. mozi igazgatósága színpadi szárn- 
iríal is. kedveskedik a közönségnek. A 
, .Bákőczi-indulő”  előtt Boris Romanow 
balalajka-zenekara szerepel a Löwenben. 
Perszq,

a balaiajláások a Bákóczi-indulőt is 
elpengetik.

Furcsa, de érdekes.
Az Üfa-Kino a ..Hurrá, apa vagyok!” 

című Rühmanr.-vígjátékot újította .fel, a 
Busck pedig a ,,Megtagadom a vallomást14 
című drámát, amelyben Olga Csehóva, 
Albrecht Schoenhals és Gustav Diessl 
játszik főszerepet.

A Scliwcden-Kiho a ,,Méltóságos 
asszony” című Békeffy-vígjátékbúl 

készített filmet.
(„Die unentácíiuldigte Stünde’*) tűzte is-i 
mét műsorára.

A Scalában Fanck dr legújabb film- 
remeke, az' „E gy Robinson”  

fut nagy sikerrel. Ez a film nem Defoe 
Robinsonjából készült! Nem a skót. Ale
xander Selkírk életéről, hanem egy né
met . tengerészről van szó a Fahck-film- 
ben, amelynek szabadtéri felvételeit Dél- 
amerikásan készítették. A férfifőszerep- 
beh Hérb.ert A. E. Böhme első nagy 
filmsikerét aratja.

Az Apolló • szintén olyan filmet' játszik, 
amely télen is nagy sláger lenne: 

a „San Marco csalogánya”  című 
olasz filmet, a címszerepben Toti Dal 

Monte-val. 0
Tóti Dal Monté mellett Junie Astor, Ces- 
co Baséggio. Guido Lazzarini és Stefano 
Sibaldi játszik nagy szerepet. A filmet 
rendezték: Giuseppe Adami és Giácomo 
Gentilomo. Difu-film.

Á ..San Marco csalogánya”  nem az 
egyetlen operafilm a bécsi moziműsoron. 
A Burg és az Imperial

a „Szevillai borbély”  spanyol film
változatát

játssza. ’Miguel L-ígeroval é3 Estrellita 
Castróval a két főszerepben. Ez a film is 
nagyon tetszik Bécs zenekedvelő közön
ségének. .

A bemütatőmozik közül az Opernben 
á nagy Jannings-film, a „Tranmnlns” 

fut.. Ezt néhány év előtt betiltották 
Bécsben...

A legnagyobb sikerrel a két híradó
mozi dicsekedhet.

A7. egyik a ..Non Stop” , a másik az 
,,Ohne Pause” . Mindkettőnek slágere: 
,,A Führér Pórisban". Híradók, háborús 
filmriportok, de békés kult.úrfilmek (pél
dául A munka győzelme” ) is szerepel a 
híradómozik műsorán. A két mozi ne
véhez illően szünet nélkül játszik s a 
pénztárak elől sohasem fogy cl a vára
kozóktöm ege.

UADIö
A német—magyarról. Július 16-ác, Bu- 

ilepc*t I. műsorában 19.25 ómkor Ivády 
SiVrm a r ti r v í zipó 1 ók a p i tá.n y a júius , 20':óri 
és ‘ 21-én sorra kerülő magyar—német úszó- 
és vízilabdainérkőzéoről beszél.

EVEZÉS.'
A Karakán Kajak Klub július 20-áq, 

szómba tón • fél 4' órai kezdettől liármas 
kajak-cenpntversenyt rendez, . Raj.tr • a 
MAC m tájától. A győztes csapat a 
„Lipovniezky Pár*-vándordíjat nyeri.

zem le
BEFEJEZŐDÖTT A LENGYEL Fő- 

KOÍ1MAN VZÖSAG SPORTBELI 
MEGSZERVEZÉSÉ 

A lengyel Fökormányzóság sport- 
beli megszervezése befejeződött.’ A 
szervezet .élére Niffka dr került, aki 
alá négy körzeti vezető (Krakóban, 
Varsóban, Radomban és Bubimban) 
tartozik. A Fökormányzóság sport- 
szervezete nem mint új Gau tartozik 
a német szövetség alá, hanem csak 
mellérendelt viszonyban áll vele. Ki
írták már a bajnokságokat is. A ka
jakbajnokságokat július 14-én ren
dezd* a Dunajecen, az atlétikai baj
nokságok július 27—28-án lesznek 
Krakóban, \a teniszbajnokságolt 
augusztus: 17—18-án, az evezős- é:i 
úszóbajnokságok augusztus 23-én 
Varsóban. A labdarugó- és, kézi
labdabajnokság szeptember 13-én
kezdődik.

A n é m e t  n ő i  s p o r t  v e z e t ő i
SZAMARA

továbbképző tanfolyamot rendeznek 
július 21---25-ig Berlinben. A tan
folyamon a különböző női sportveze
tők és oktatók közül mintegy 500-an 
vesznek részt.

Olasz hősi halott sportemberek. Az al
pesi harcokban több olász sportember 
esett e l : De MicheRs, a toritól maraton- 
futó; Stefano, a. gátfutó: Maschio, a mi
lánói rusby-játékos és Colo sífutó.

NEMZETI SPORT
: Megjelenik szerda és srornbat hivéielé-1 

veh iriinden nap. Szer kész tősétr és kiadé- 
hivatal Bp. V ili .,  Rdkk Szilárd-utca 4, 
— Telefon 139—499 es 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele- 
lés kiadó: k u ltsár István.

E Kifizetési fii jl  Bej föld re euv hóra P 
2.20, nesyedevro 6— , .külföldre 9. ~(Apiérikába 10— ).

Nyomatott a Stádium Rt. kSrfoneóaá-
G$lA. m m *: liyöra Aladár k u ca tó.
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