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FTC-MESE
2s1

Tálos 1500 méteren országos csúcsot úszott az UTE versenyén 
Farkas l e g y ő z t e  K eletit az

Repülőink győzelem nélkül szerepeltek Bécsben
Szekeres - Hoff marni 1:1

Gólzáport zúdítottak a németek
a román kapura
Németország - Románia 
9:3 (4:0)

Majna-FranUfurt, július 14.
A harmadik német-román mérkő

zésre itt került a sor ma délután. 
(Az elsőt 1935-ben 4:2-re, a máso
dikat 1938-ban Bukarestben 4:l-re 
nyerték a németek.) A fiatalokkal 
megtűzdelt német csapat most még 
fölényesebb győzelmet aratott, mint 
?*;; bét mérkőzésem. 4-n-és tél-. 
*<í?..u ®̂'n f*:^-ra győzött, de góljaik 
közül egyik 11-esböl esett, a másik 
öngól volt.

A német csapat teljes klasszissal 
jobb volt ellenfelénél. A román csa
patban csak az Orza— Plocsteünu- 
jobbszárny és Dávid kapus játszott

jól. A német fiatalok nagyszerűen 
beváltak. A csapat igazi erőssége és 
vezére a bécsi Hahnemann volt, aki 
jobbösszekötöből vezérkedett. Kár, 
hogy a II. félidő 5. percében meg
sérült, Slivattal való összeütközése 
után.

A német fedezetsor magasan 
ellenfeléé .fölé emelkedett. Különö
sen a két szélsöfedezet remekelt.

így állt fel a két csapat:
Németország: Martinék — Janes, 

Moog — Kupfer, Krüger, Kitzinger 
—- Plener, Hahnemann, Walther, 
Fiederer, Arit.

Románia: Dávid —- Slivat, Leng- 
heriu — Moldoveanu, Juhász, Lupas 
— Orza, Ploesteanu, Barátky, Reu
ter, Bogdán.

Az olasz Scorzoni volt a játék
vezető.

Az első három gólt Hahnemann 
szerzi. Mesterhármas. A félidő utolsó 
gólja Walther érdeme. A  H. félidő
8. percében Kitzinger kezez, a bün
tetőt Barátky értékestíi. Walther 
újabb gólját Lengheriu öngólja kö
veti, aztán Fiederer rúg gólt. A 30. 
percben Martinék vét öngólt, a vé
gén Walther két gólja és még egy 
román gól következik.

Kerékpárosaink 
ezúttal sem tudtak 

győzni Bécsben
Valamennyi számban a bécsiek 

végeztek elől
Becs, július 14.

A„ Stadion hatalmas karéjában nagy 
iiezosereg előtt folyt le a Becs—Budapest 
Kerékpáros repülő verseny. A győzelmet 
& becsiek szerezték meg biztos fölénnyel 
es ezúttal ismét nem vált valóra a ma
gyar alom: Bécsben legyőznünk a bécsi
kerékpárosokat.

A  verseny eredménye a következő: 
Repülő verseny;

I. futam: 1. Swoboda (az utolsó 200 
meter ideje 14. nip), 2. Morvay. *31. fu-
ta.m: 1. Wachold: 14, 2. No lás. I l i .  íu-
í am' U Woifl 13;3, 2. Nagy. IV. futam: 
1. Bős 1S.4, 2. Éles.

1000 ni I (lóverseny:
1. W ölfl 1:18, 2. Nótáé 1:18.0, 3. Éles 

1:19.2, 4. Bob 1:19 6, 5. Wachold 1 :20, 6. 
Morvay 1.— 7. Swoboda és Nagy 
1:22.4.

2000 in kétüléses verseny:
t. Wölfl—Bős, 2. Éles—Nagy, 3. Nótás 

—Morvay, 4. S-nobo-Ja—Wachold.
4000 in üldöző verseny:

1 . Becs 5:16, 2. Budapest 8Q tnétcirel

voreeny után 'Szí Ily a Rezső, a* MKSz 
főtitkára a, kővetkezőket mondotta:

— Túlságosan súlyos a veres.*. Ncm 
lett volna sz,aha(I J g y  voee*nünk. Rcpü- 
Iáink fel nélkül küzdöttek. A tapasztalat 
mindenesetre a bécsiek oldalán állt, A 
pfiíy^a "szokatlanul ragadós volt, ez is za
varta a mieinket.

A versenyről a kővetkezőket nelenlhe-
-------- — n F

ESŐ B A L L O N *  
" R A G L Á N -

ODEN és VIHARKABÁT
IÁ R T O N  é s  S Z Á S Z
Bálvány-utca 3. Címre ügyelni.

lem: A magyar repülőket határozottan a 
b,ilrzcrencse üldözte. Nótás gumija a cél 
előtt 4911 méterrel pukkadt ki az üldö
zési versenyben. A páros versenyben 
pedig még 2W) méterrel a eél előtt az 
Éles—Nótás pár volt az élen. Elkövette 
azonban azt a hibát, hogy tálkorán vá
gott bele a hajrába. Az időversenyben 
a magyar csapat nem árult cl különö
sebb formát. Usy látszik, az, idegen 
környezet nem váit előnyére. Nótás, aki 
a múlt liéter 1.15-öt futott, most csak 
1.18-at tudott elérni.

A verseny után 60 körös bemutató ver
senyt rendeztek a hatnapos versenyek 
mintájára. Első a W ölfl—Gonizeth pár 
lett 1 körrel, 13 ponttal. A további be
futó: 2. Bős—Éles 18 ponl, 3. Wachold— 
Swoboda 15 pont, 4. Nagy—Morvay.

Howorka Ottó
’& h -

A M iskolci VSC  
nyerte Észak b aj
nokságát és ezzel 
bekerült az NB- 
II.-be

MVSC—Pilláival BCSE 4:1 (1:1, 1:1)
Hatvan. Alosztály! döntő. Vezette;Tihamér*.

A Miskolci VSC és a Pálfalvai BÜSF, 
vasárnap barmadízben találkozott, hogy 
eldöntse Észak 1. osztályú bajnokságát és 
ezzel együtt az NB II-be jutás kérdését. 
A mérkőzés nagy küzdelmet hozott és az 
MVSC csak a 2x15 perces meghosszabbí
tásban tudta maga alá gyűrni a 
PBOSE-t. Simonyi gól javai az MVSC ve
zetett, de Joó' még a szünet előtt egyen
lített. A meghosszabbításban a PBüSE
összeroppant és az MVSC Simonyi, Ko
vács és Balog góljával biztosan nyerte 
ntéff a' mérkőzést. (Előtte: Kp. MÁV 
Előre—Hatvani Cukorgyár 5:1 (3:0). Ba
rátságos. Vezette: Pallag.)

Hídvégi n y e r te
B u d a p e s t to r o n y 
u g r ó  b a jn o k s á g á t
és nagyon biztatóan  
mozgott a ném et
m agyar előtt

Az UTE-pélyán nincs ugróemeb- 
vény és torony és ezért az UTE 
versenyébe illesztett műugrást és 
torony ugrást vasárnap délelőtt a 
szigeti nyitott uszodában tartották 
meg. Eredmény:

Budapest-kerület 1940. évi torony- 
ugróbajnóka: Hidvégi László MAC
120.17, 2. líolubán Ferenc MAC
89.60.

Műugrásban: 1. Hidvégi László
MAC 139.44, 2. Holuhán Ferenc
MAC 119.72, 3. Kegyes Imre MAC
94.54, 4. Dömény László MAC S8.1.

Hidvégi, aki műugrásban a múlt 
héten lett Budapest-kerület bajnoka, 
mindkét számban olyan kitünően 
mozogott, hogy a német-magyaron 
Weiss ellen is esélyesként Indul.

MOVE-bajnoksóg
P. Rákóczi—BTSE 3:2 (1:2). Erzsébet- 

utea. Vezette: Bozófci. Szerencsés győze
lem. Góllövő,: ÍTils (2) ós Simon, illetve 
Gecsei (2).

Izgalmak egy megadott 
és meg nem adott 
gól miatt
UTE—MAC 2:1 (1:0)

Az UTE jobb volt, a MAC csak a II. félidőben 
jött fel
UTE-uszoda, 7200 néző. Vezette: Schlenker

Az egész napon át borús égbolt 
végTe kitisztult és a lenyugvó nap 
barátságosan süt a csillogó medenr 
cére, miikor a vizilabdamérközéshez 
készülődnek. Az UTE-uszoda lelátó
ját teljesen ellepi a közönség, a 
szomszédos csónakhoz tetején is 
nagy tömeg szorong.

A játékosok nyugodtan készülőd
nek. Különösebb izgalom sehol sincs. 
Az újpestiek hangoztatják, hogy 
már hozzászoktak a rangadókhoz. 
Gyözniök kell, mert ha nem, végleg 
kiesnek az első helyért való küzde
lemből. A szokásos edzéssel készül
tek a döntöfontosságú találkozóra. 
Újság csak az, hogy párhetes szü
net után végre Bozsi is rendbejött 
és legjobb csapatával tud felállni 
az UTE.

A MAC-nál valamivel szorongóbb 
a hangulat. Szívós a kezdés után 
érdeklődik és izgatottan rágja a 
szája szélét. Vizváry Károly nyuga
lomra inti a társaságot.

A mérkőzés előtt a szokásos vál
tót ússza le a két csapat. A MAC 
csapata nyilvánvalóan gyorsabb, az 
újpestiek nem is erőlködnek. Első a 
MAC 3:49, 2. ŰTE 4:02.

Most a medence feltöltése követ
kezik. Az UTE a parton taktikai 
megbeszélést tart.

Végre háromnegyed hétkor Schlen
ker játékvezető sípjelére a két csa
pat elfoglalja helyét a kapu vonalon.

UTE:  Sólyom — Sárkány, Vágó
II. — v. Halasy — Kislégi, Németh, 
Bozsi.

MAC:  Mezei dr —  Tolnai, Fá
bián — Gyulay — Somóczi, Tarics, 
Szívós.

Az első támadást Tarics szabály
talansága akasztja meg. A  szabad- 
doibás után Kislégi lövését védi Me
zei dr. Ellentámadásnál Somóczi— 
Tarics a labda útja, a középcsatár 
lövése azonban a kapuvonalra esik. 
Nagy helyzet volt. Most újpesti ro
ham következik. Fábián akasztja 
Nemeiket, a szabaddobásból Németh 
labdája kapufára megy. Az újpes
tieknél Halasy—Vágó II-B ozsi- 
támadásnak örül a szurkológ'árda, 
de Bozsi nagy helyzetben Mezeibe 
vágja a labdát.' A kidobást Halasy 
kapja, ö Vágónak ad, a hátvéd Né
methez játszik és a

középcsatár csavart labdáját Me
zei dr nem hídja védeni. 1:0 az 

UTE javára.
Azután Bozsi leúszik, Némethez 

adja a labdát, öt átvágja Kisléginek 
és

a bomba a kapufán csattan.
A MAC-ban minden labdát Tarlósra 
játszanak, de ‘ öt nagyon fogja Sár
kány. Vágó II labdájával Bozsi ke
rül jó helyzetbe, Kislégi elé ad, aki 
remek csavarral vágja kapura, dé 
megszólal közben az időmérő sípja

és a félidő végét jelzi. Nincs gól!
Szünetben az újpestiek a gólt vi

tatják, de Schlenker játékvezető ki
jelenti, hogy az időmérő sípja előbb 
szólt.

A második félidőben rövid me
zőnyjáték után Bozsi Némethnek ad 
és

a középcsatár a kapunak háttal 
állva villámgyors gélt lő. 2:0 

az UTE javára.
Remek gól volt. A MAC igyekszik, 
de Halasy és Gyulay sokat birkózik, 
a játékvezető végül megunja és 
mindkettőt a partra küldi. Már csak 
másfél perc van hátra, amikor gólt 
ér el a MAC. Szívós kap jó labdát 
a hátvédektől, ö

Taricsnak adja és a középcsatár 
ravasz lövéssel küld ejtett labdát 
a jobb kapufa tövébe. Sólyom 
hagy üggyel-bajjal kikaparja, de 
a gólbírő már határozottan je
lezte, hogy a labda túljutott a 
vonalon. Az újpestiek tiltakoz
nak, de a játékvezető hajthatat

lan. 2:1.
Mezőnyjátékkal ér véget a mér

kőzés.
NYILATKOZATOK:

Kis Zoltán, az UTE alelnöke: 
Harc volt, azt hiszem, megérdemel
ten győztünk.

Vizváry Károly, a MAC úszószak
osztályának vezetője: Az UTE meg
érdemelte a győzelmet, egy góllal 
jobbak voltak.

BHIALAT
Az UTE csapata egységesebb, 

erőteljesebb játékával megérdemelte 
a győzelmet. A védelmet nem állí
totta nagy feladat elé á MAC-e3a- 
társor. Sárkány teljesen semlegesí
teni tudta Taricsot. Halasy nagyon 
hasznos volt, a csatársorban Né-
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meth és Bozsi kiváló teljesítményt 
nyújtott. Kislégi valamivel haűvá- 
nyaTb’o volt.

A  M A C  csapatában  Mezei dr m in 
dent védett, am it lehetett, a  két 
hátvéd a m ásod ik  fé lidőre  v á lo g a 
to tt  fo rm á ra  ja v u lt  fe l. Tolnai is. 
Fábián is k ifogásta lan u l végezte  
do lgá t. Gyulai b ágyadtan  já tszott . 
A  csatársorba^  Somocsi v o lt  a  leg 
tevékenyebb, Taricsot n a g y on  f o g 
ták, lövései nem  sikerü ltek . S zívós 
csa lódást keltett. Schlenker já té k 
vezető  jó  volt. a M A C  g ó ljá t  a g ó l
b író  bem ondására  íté lte  m eg .

FTC—MISE 2:1 (1:0)
Vezelte: Ssnnyei

FTC: Bródy — Tomiior, Húsz — Szuchy 
- -  Molnár, Slefány i, Somogyi. — MESE: 
Ács — Gycrkényi-Pybor, Ae?,ai — Hciz&r 
— Erdélyi, Baranyai, Kovács. Az első 
jelentősebb essin-őny: Ácsai ■elnyomja.
Molnárt (ezért kiállítják ez egrit), a 
szabaddobási Stcfányi visszaadja Mol
nárnak,

Molnár ívelt lövésével szemben Ács 
tehetetlen. 1:0.

Rögtön utána kapufát lő Molnár. Majd 
Erdélyi lövését védi'szépen Bródy. Mol
nár és Ácsai elúszásért partra kerül. 
Ugyanerre a sorsra jut. Szuchy és Gyer- 
kényi is. A második félidőt Öt-öt ember
rel kezdik a csapatok. Az .FTC csatárai 
távoli lövésekkel kísérleteznek, de Ács 
mindent véd. Végül Bródy kidobásával 
Stefányi elúszik; Somogyi elé tálal.

Somogyit hiába „gyilkolják", a háló
ba talál. 2:0.

Gól után* a góllövőt. Somogyit, időhú
zásért kiállítják. Emberelőnye van tehát 
a MESE-nek, támadnak is az egriek, de. 
csak az utolsó félpercben

sikerül Heizornek szépítenie az ered
ményen.

A mérkőzés előtti váltót a MESE csapa
ta nyerte 3:26.6 alatt. Az FTC ideje 
3:51.6 volt. Az FTC csapata megérdemel
ten győzött, sokkal egyBégoscbb, kiforrot
tabb a csapat. A váltásokat is jobban 
csinálják. Egyénileg Bródy, Molnár és 
Somogyi (unt ki. Az ogricknél Ács, 
Erdélyi és Heizer volt jó.

fm űöm hék
tSirastidídkkek

Magyar ember védte 
Sanghai válogatott csa
patának kapuját
Érdekességek a legtávolabbi Kelet labdarúgásából

ÍV., TŐRE 
I3TV&M-U. 7.

CEGI.ÚD—SZOLNOK 57:30
Vasárnap _ délután Cegléden Cegléd' 

Szolnok városok közötti úszó versenyt 
rendeztek. A pontversenyt Cegléd nyorte 
57:30 arányban. Eredmények: 7x50 m
gyors: 1. Cegléd 3:57’.2, 2. Szolnok 4:00.
— 100 m fiú mell: 1 . Forgács (C) 1:29.4,
2. Barin (0Z) 1:30. — 3x50 m vegyes
úszás: 1. Gombos (Sz) 2:24.2, 2. Hasznos 
(Sz) 2:26.6. —, 50 m gyermek gyors: 1 
Bírd (C) 49.6. -  ICO m ifi. hát: 1. Iván 
(Cl 1:28.3. 2. Réti (C) 1:33.4. — 50 m
gyermek gyors (kezdők): 1. Szondy (Cj 
39.9. — 400 m gyors: 1. Szüle (Cj 5:58.4, 
2. Várnai (C) 6:48.8. —  50 m hölgy
mell: 1. Kocsis (C) 49, 2. Halász (C)
52.2. — 50 ni gyermek hát: 1. Réti (C)
41.3. — 200 in mell: 1. Barta (Sz) 3:26.3, 
2. Horváth (Sz) 3:37. — 100 m ifi. gyore: 
1. Iván (C) 1:13.2, 2. Délcány (Sz) 1:15."
— 50 m gyermek gyors: 1. Szüle (C)
31.4. — 50 m hölgy gyors: 1. Kocsis (Cl)
43.4. 2. Réti (C) 44.8. — Vízilabda: Szol 
noki MÁV—Ceglédi MOVE 6:6 (3:2). 
Vezette: Bost-yák. Góldobó: Dékány (3) 
és Gombos (3), illetve Csík (4) és Iván 
(2) .

Az I. o. vizllabdabsjnokí&g állása:
1. BSE
2. MAC
3. UTB
4. FTC
5. BEAC
6. MESE
7. III. kor. TVK
8. MTK-
9. TSC .

10. NSC

LABDARÚGÁS

6 6 -32:10 12
6 5 — 1 35: 4 10
6 5 — 1 34: 5 10
7 4 — 3 23:20 8
5 1 1 3  9:17 3

6 — 2 4 7:18 2
5 1 — 
2 1 — 
1 — — 
4 -------

6:32 3 
3: 4 1 
0 :9  — 
4:30 —

M O VE-bafnokság
V III, kér. SE—Kéményseprők 5:2 (4:2).

Fcl)ér-út. Vezette: PínUlr. A kerület 
végig: jobb volt. GóUövő: Bokor (2), 
Gáz (2) és Kis, illetve Hüdra (ll-osb51) é$ 
Schubert *

TTC—Budaörs 6:1 (3:1). Törökbálint. 
Vezette: Streicher. A kitiinő csatársorral 
rendelkező TTC biztosan győzött. Góllü- 
vö: Agóes (2), Petró (2), Tóth I  és Szabó, 
illetve Herzog,

Fontán—Békásmegyer 9:1 (4:0). Pomáz.
Veze:íe: Vénáéi, Jó játék, megérdemelt., 
biztos győzelem. Góllflvíí: Krnsznyik I 
(5), v. Bakos (2) és Katona (2), Hintve
Balázs, .

KZsTE—KTSE 13:0 (4:9). Kvassay-út.
Vezette; Közli;, G von go ellenfél volt a 
KTSE. Sállövó! Baki (8), Horváth (3), 
Büki (3) és Kertész.

A VIBú.KI BAJNOKSÁGOK 
VÉf.ERlíDMCXYi;

Jiyagali alszövetség 
I. osztály

1. Szombathely FC 26 21 
3. Pápai PSC
3. Ujkomáromi FC
4. Fűzfői AK
5. Hubertus SE
6. Győri AC
7. Siófoki SS
8. Dunántúli AC

3 2 83:23 45 
5 7 61:47 33
2 9 60:35 32
3 9 74:48 31 
3 9 79:65 31 
5 10 58:45 27

26 11 4 11 59:65 26 
2S 8 8 10 42:47 24

26 14 
26 15 
26 14 
26 14 
26 11

9. Győri II. kor. SC 26 9 6 11 47:78 24
10. Haladás VSE II. 26 7 7 12 45:52 21
11. MÁV Kinizsi SE 26 7 5 14 52:75 19
12. MÁV Előre T K . 26 7 5 14 39:62 19

■13. Hídé TE 26 7 3 16 40:63 17
14. Győri ETO H. 26 4 5 17 24:63 13

Koppány Györgyre ki emlékszik még? 
A háború első éveiben ő volt a 33 FC 
tartalékkapusa Néhányszor védett is az 
egyben. Azután hamar eltűnt. Budapest- 

■ röl. • Bevonult, harctérre került és 1916 
végén orosz fogságba, Szibériába került. 
A magyar hadifoglyok szomorú, sőt ke
gyetlen életét élte, majd a nagy forra
dalom elől elmenekült. Beállt egy orosz 
vándor-operatársulathoz díszlettervező
nek, mert rajzoló a hivatása. Ezzel a 
társulattal vetődött el Sanghaiba. Ott is 
ragadt. Most, huszonnégy év után haza
tért. A  sportember elraktározott élmé
nyei között sok a sportkaland. Ezekről 
faggattuk Koppány Györgyöt, aki elő is 
szedegeti emlékezete mélyéről kalandjai
nak történetét. ,

— Sanghai négymilliós, nagy ki- 
kötőváros, azt-hiszem, nem kell róla 
mesélnem.. Sportja azonban rend
kívül érdekes és sokrétű. A kínai — 
ezt idehaza talán még nem tud
ják — rendkívül sportszerető nép. 
Amellett tehetséges is és ha ráveti 
magát valamely sportra, hamaro
san eredményt is ér el benne. így 
van a labdarúgással is. Sanghaiba 
érkezésemkor nagyon is élénk labda
rúgó-életet találtam ott. Mint mér
nökember és rajzoló . dolgoztam 
ebben a hatalmas városban. Egyszer 
a „Tengerész-mérnökök Futball 
Olubja“  mérkőzést hirdetett. Eszem
bejutott a labda. Kimentem edzésre. 
Védtem néhány lövést és máris 
bennvoltam a csapatban. Vasárnap 
már játszottam is a bajnoki mérkö-
ésen.
— Milyen csapatok játszanak 

Sangháiban ?
-  Minden nemzetnek külön csa

pata van. Tehát ír, skót, angol, fran
cia, olasz, kínai és német csapatok 
játszanak a bajnokságért.

Köpköd a kínai szurkoló
— Milyen egy labdarúgómérközés 

Sanghaibah ?
— Az európai nézők ugyanúgy 

viselkednek, mint itt Európában. A 
kínai az más. A kínai nézők rend
kívül izgatottak. Sikoltoznak, végig
kiabálják a mérkőzést és ha csapa
tuk nem játszik jól, nagy méregbe 
gurulnak. Szidják kedvenceiket, sőt 
Is is köpdösik őket. Bizony, a sze
gény kínai i labdarúgóknak vesztett 
mérkőzés után elkelne egy-egy eser
nyő, amíg az öltözőbe kerülnek.

—- Hogyan játszanak, milyen ké' 
pességü labdarúgók a kínaiak?

— A kínai rendkívül gyors és 
mozgékony futballista. A játékát 
túlzottan technikai készültségére 
alapítja. Szóval, ahogyan itthon 
mondanák: körömpasszos játékosok, 
Csak azzal a különbséggel, hogy 
rendkívül gyorsak. Amiben azonban 
az európaiakkal szemben nagyon 
alulmaradnak, az az erőnlét. A kí
nai labdarúgó alacsonytermetű, sok
kal gyengébb testalkatú, mint az 
európai. Érdekes, hogy sokkal előbb 
fullad ki, mint a magunkfajta fehér 
ember. Ez nagy hátrányukra szol
gál.

— Milyen a sanghai labdarúgás 
szervezete ?

— Most már szövetsége is van. 
Nemzetközi bizottság intézi az ügye
ket. Három osztályban 12—12 csa
pat játszik bajnoki mérkőzést, Ter
mészetesen minden tekintetben angol 
„uralom“ van az ottani labdarúgás
ban. Néhány kiöregedett, volt angol 
játékos edzőként is működik Sang
hajban.

Még egy magyar kapus
— Még egy magyarról kell beszél

nem — jut eszébe Koppány György
nek. *— Dávid, a másik nevét már 
nem is tudom, az NSO volt kapusa 
is sokáig élt Sanghalban. ö is ka
pust játszott. Elkerült onnan a Fü- 
löp-szigetekre. Válogatott is volt, de 
én is védtem jónéhányszor Sanghai 
kapuját.

-— Kikkel játszanak nemzetközi 
mérkőzést Sanghajban?

Honkong, Tiencsin és a többi 
kikötővárosok csapataival. A Sang
hai—Honkong-mérkösések már ha
gyományosak. Olyanok, mint a régi 
MTK-FTC-rángadók voltak. A leg
utóbbi városközi mérkőzésünkön, 
amelyen még én védtem, leginkább 
arra kellett vigyáznom, hogy épség
ben meneküljek meg a kínai, portu
gál és angolokból álló honkongi csa
társor vad rohamozásai elöl. Micsoda

szenvedélyes lárma, zsivaj, fütty és 
trombitazaj volt ott a mérkőzés 
alatt?! Még ma is hallom a kerep
lők zúgását.

Vagyonok úsznak el
a n haja Iá j' -o n

— Milyen más sportokát müvei
nek ott a Távol Keleten ?

-— Majdnem mindent. Az ameri
kaiak és a japánok évszámra, sőt 
évtizedszámra vívják egymással a 
késhegyig menő baseball-csatákat. 
Az amerikaiakat más sport nem is 
érdekli, mini a baseball, no és az 
ökölvívás. A fő szám az, amikor 
egy-egy amerikai ' és angol öklöző 
méri össze az erejét. Érdekes, hogy 
a japánok és kínaiak nem űzik az 
ökölvívást, csak a dzsiu-dzsicut. A

.kutyáversenyeknek és a lósportnak 
természetesen fogadási irodák ont
ják a közönségét. Van azonban még 
egy totalizatörös sport Sanghajban. 
Ez az úgynevezett „hajaláj“ . Olyan 
botdobáló sport ez, amely spanyol
amerikai eredetű. Miriden este 8-tól 
éjfél után 2 óráig folyik ez a! ver
seny és vagyonok úsznak él rajta.

— Atlétikát csak a kinn élő an
golok, főleg az ottani angol rendőr
ség űznek. Az indusok futóversenyei 
festői szépek. Turbánban futnak és 
népes mezőnyökkel ez a kép valóban 
festői.

Megkérdeztük Koppány Györgyöt, 
milyennek találja a hazai labdarú
gást huszonnégy esztendő után?

— Sajnos — felelte, valóban nagy 
sajnálatunkra —, még nem volt 
idom mérkőzésre menni. Majd az 
ősszel kimegyek. Kíváncsi vagyok 
már mdgam is, miként játsszák itt
hon az angol rendszert.

Nem akartuk személyes tapaszta
lataiban befolyásolni _ Koppány 
Györgyöt, tehát nem is modtuk el 
neki a hazai állapotokat. Arról 
azonban biztosítottuk, hogy a ma
gyar játékosok nagyon fegyelmezet
tek idehaza és a hazai közönség sem 
olyan mérges, mint a kínai. Leg
alább is nem köpciösi le kedvenceit 
a vesztett mérkőzés után.

Arpádfy Jenő.

így Jár az, aki nem
akar sorba állni

(Avagy : milyen legyen a Fradi őszi csatársora?)
A minap a VIII. kerületi elöljárósá

gon akadt dolgunk. Anyakönyvi kivo
natért mentünk. Ugyanezért az anya
könyvi kivonatért már kétszer jártunk 
fent, de amikor megláttuk, hogy mi
lyen hosszú sorban várakoznak az em
berek, egyszerűen visszafordultunk.

A sor ezúttal sem volt rövid. Körül
belül ötvenhetédiknek kellett volna be- 
állnunk. •

Délelőtt tizenegy órakor
Hogyan lehetne soronkívüliséghez 

jutni ? Azt mondják, menjünk a tizen- 
kilencesbe. Bekopogtattunk.

Valaki kiszólt:
— Két perc múlva újra itt vagyok, 

esketni megyek.
A boldog házasulandó pár talán éve

kig készült erre a pillanatra, az anya- 
könyvvezető, vagy helyettese viszont 
úgy beszél, mintha villámgyors borot
válkozásra szaladna le a borbélyhoz.

Alig néhány pere telik el s Kutas! 
János dr már jön is vissza. Rendelke
zésünkre áll. Megkérdi:

— Olyan ismerős ez a név nekem. 
Nem a Nemzeti Sport munkatársa ön? 
tfíagy,szerű. Csak tessék ályionni, majd 
ott megcsinálják. Azután tessék vissza
jönni hozzám.

— Ezt a szerencsét! — gondoltuk 
magunkban. — Tíz perc alatt szaba
dulunk Innen.
De ember tervez és — anvakütiyeve
zető végez. _.
Amikor visszamentünk Kutasi dr 

így szólt hozzánk:
— Tessék leülni! Beszélgessünk 

egy kicsit a Fradiról. Elsősorban 
Tátrai Sanyiról. Tátrait én esket
tem és a fiú nagyon panaszkodott 
nekem. Szerkesztő úr, mikor talál
kozik Pataki Mihállyal? Jó lenne, 
ha mindezt elmondaná neki. Kérem, 
az a Tátrai gyerek, hogy úgy mond
jam kissé elkedvetlenedett. Azért, 
mert elhanyagolják öt, pedig ö még 
igazán szeretne játszani a Fradiban. 
És az a legérdekesebb, hogy csatárt 
:Szeretne játszani. Jobbösszelcötőt! ö  
azonban nagyon szerény fiú s nem 
akar ezzel a tervvel előállni. Én, ké
rem, nemcsak a Fradi mérkőzéseire, 
hanem az edzéseire is kijárok. Én 
azt állítom, hogy Tátrai nagyszerű 
csatár lenne. Még jobb, mint régen 
volt. Tátraiban van egy kis köny- 
nyelmüség s ezért talán nem is tud
na jól beilleszkedni a Ferencváros 
mai, • háromhátvédes rendszerébe. 
Elől kitűnő lehetne. Mert, kérem, 
milyen csatársorral játszunk mi ma? 
Szinte szégyen, hogy iljfcn csatár
sorunk van. Kiss valamikor egészen 
jó labdarugó volt, de nem haladt a. 
idővel s lemaradt. Ilyen Kissek he
lyett Tátrai százszor többet ér. 
Azután itt van a jobbszélsű-kérdés. 
Hát nem szégyellt magát a Ferenc
város vezetősége, hogy nem tud a 
jobbszélen rendet teremteni?

— Azért kísérleteznek...
— Kísérleteznek?! Szerkesztő úr, 

a közönség azért megy ki a mérkő
zésre, mert jó játékosokat akar lát
ni. Ha a Ferencváros jó jobbszélsöt 
szerez, akkor minden anyagi áldo
zata sokszorosan megtérül. így  
azonban nii a helyzet: sokan azért 
maradnak otthon, mert nem akar
nak bosszankodni a csatársor, első
sorban a jobbszélső játékán. Mi 
szurkolók elvárjuk a Ferencváros 
vezetőségétől azt, hogy szerezzen a 
Ferencvároshoz méltó jobbszélsöt! 
Tegye jobbösszekötőbe Tátrait, vagy

S a j á t  g y á r t m á n y ú  é s  k ü l f ö l d i

e l le n ő r z ő  o r d k
munkások, tisztviselők, éjjeliőrök, gépek, jár
müvek, akkordelszámolás, t e l j e s í t m é n y  és 

^  k a l k u l á c i ó  e l l e n ő r z é s é r e .

Oragyár, Tiím ő  mi.

ha nem teszi, akkor szerezzen olyan 
jobbösszekötőt, mint amilyenre a 
Ferencvárosnak szüksége van. Ját
szassa Fintát a középcsatár helyén, 
legyen, Kiszely az állandó balössze
kötőnk, a balszélen meg ott van 
Gyetvai s máris megvan az őszi csa
patunk. Hátul nincs szükség változ
tatásra.

— Sárost dr nevét nem tetszett 
említeni...

— Szándékosan, ö  már nem az a 
játékos, akire mérkőzésről-tnérkö 
zésre lehet számítani. Valamikor na
gyon nagy futballista volt, de most... 
Nem tudom, mi van vele... Nem tud 
küzdeni! Nekem inkább a Kiszely- 
fajtájú játékos kell, de nem az a 
Kiszely, aki fej nélkül fölé lő, Ki- 
szelyben van szív, majdnem úgy 
harcol, mintha mindig ferencvárosi 
lett volna, Kiszely nekünk tetszik, 
de teremtsen az a vezetőség rendet. 
Jöjjenek már egyszer arra is rá, 
hogy Kiszelyt másként kell edzeni, 
mint a többieket. Kiszelyvel tartsa
nak több edzést, ha kell reggel is és 
az edzéseken tanítsák meg arra, 
hogy hogyan is kell lőni- Tanítsák 
meg arra, hogy miként kell a láb 
dára rádölnie s tanítsák meg nem 
tudom mire, de, legyen minden Ki- 
szely-bomba elfogadható. Nem kívá
nunk mi Kiszelytöl technikai furfan- 
gokat... Nem! Nekünk az 6 szivére, 
kűzdenitudására van szükségünk s 
ehhez párosuljon a jó Kiszely-lövedék. 
Kiszely talán eleinte idegenkedni fog 
a többszöri edzéstől, később majd 
rájön, hogy milyen jó az.
■ — A „ kopasszal“  meg vagyunk 

elégedve. Hinta az ősszel még jobb 
lesz, hiszen ;.<*.** jóformán nem volt 
még ideje beilleszkedni a csapatba. 

(Telik-múlik az idő. Odakintröl foly
ton jönnek be egy-egy aláírásért. Most 
már olyanok, akik a sor végén álltak, 
amikor mi bejöttünk. Az anyakönyv
vezető végzi a dolgát, de közben be
szél...)
Kutasi dr így folytatja:
— Végre rájöttek arra, hogy Lá

zárnak milyen szerepet kell adni-ok. 
Vájjon Lázár nem sajnálja azt a 
tíz évet, amely alatt helytelen játék- 
felfogással játszott? Sn sajnálnám. 
Most azonban Lázár az -igazi. Ez kell 
neki.

Toldi Gézára terelődik a szó:
-— Itt ült ezen a helyen, ahol most. 

ön ül. Toldit g  Fradinak nem lett 
volna szabad elengednie. . .

A  labdarúgásról a sakkra térünk 
át, a sakkról visszamegyünk a jobb- 
szélső-kérdéshez:

— Nem tetszik nekem a Ferenc
város egyik-másik vezetője. Nem 
látják meg gyorsan, hogy mi a he
lyes. Tárgyalnák, tárgyalnak játé- 
kosügyekben s addig .húzzák-halaszt- 
ják az ügyet, amíg nem lesz belőle 
semmi. Legalább is sokszor volt így 
a múltban. Ha azonban most ezt a 
jobbszélső-ügyet elrontják, . akkor 
mi, szurkolók nagyon megharag
szunk.

Búcsúzunk, marasztalnak. Állva be
szélgetünk tovább. Azután kint a fo 
lyosón folytatjuk, végül meg a lépcső
házban. Most vesszük észre, hogy már 
nincs sorbaállás. Ejnye... Hány óra Is 
van ?

Fél három! És tizenegykor jöttünk 
Ide. Kellett nekünk soronkívüliség?...

De azért egészen jól elbeszélget
tünk.

Brtdatétény—Pilisvörösvár 2:1 (1:0).
Budittétény. Vezelte: Tavasz. A Budalé- 
lény jobb volt. GóUövő: Simon ói Me
llűbe r, 111. Stéli. A Budatélény egy 11-est 
hibázott.

Harmadik mérkőzést keli 
vívnia a Csillaghegynek 
és a I  Előré-nek az 
MB ll.-be való futásért

Csillaghegyi TSE-—T. Előre SC 
3:2 (1:1).

Csillaghegy. 600 néző. Vezette: 
Fibinger.

Csillaghegy: Breni*:er — Belovai, Neú«
gebauer — Gyúr ián I., Kágel, Simon — 
Fúrián. Kondársz I., Gyurián III., Fröh- 
lich, Antal.

T. Előre: Poór — * Boros, Kapu —
Sághy II., Muzámmel III., Hruska 
Hermáim. Boócz II., Boőcz III., Sardi- 
necz, Muha.

A csapatáért szurkoló közönség hangos 
biztatása mellett erősen1 támad a T. 
Előre. A 7. percben végre felszabadul a 
Csillaghegy és Fröhlich közelről fölé lő. 
A 8. percben Gyurián III. nagy helyzet
ben a kapusba rúgja á labdát. A 2o. 
percben Kondársz éles beadását

Antal közelről a hálóba vágja. 1:0. 
Két perc múlva Boócz II. váratlanul lő 
és a labda a göröngyös talajon

a kapus mellett a hálóba jut. 1:1.
Mind a két csapat nagyon küzd, de igen 
nagy a csapkodás. A 45. percben Fúrián 
a 16-osról á kifutó kapus felett a kapu 
fölé lő. Nagy helyzet volt.

A második félidő nagy iramban indul. 
A hazai csapat támad többet. A 24. 
percben

Gyurián III. beadását Antal a kapu
ba vágja. 2:1.

A gól után a Csillaghegy rákapcsol és a 
27. percben

kapuelőtti kavarodásból Fúrián ered
ményes, 3:1.

A 31. percben védelmi hibából 
Kapu szerez gólt. 3:2.

Nagy küzdelem alakul ki, de az ered
mény már nem változik. A két csapatnak 
harmadik mérkőzést kell játszania, mert 
a két mérkőzés eredménye 4:4. íg y  még, 
mindig nem dőlt el, hogy melyik csapat 
kerül az NB II.-be.

A T. Előre az első félidőben jobb volt, 
de a Csillaghegy nagy lelkesedése a 
szünet után kiegyenlítette az erőkülönb
sége’:.. Jó: Brenner, Gyurián I. és Kon
dársz, illetve Kapu (a mezőny legjobb
ja), Muzámmel III. és Boócz III.

M ajor Fái, Csillaghegy: Megérdemel
ten győztünk. )

Badrava József, T. Előre: Igazságos
eredmény.

Á Rapid nem kerüli be 
a német bafnokság
döntőjébe
ICSkaipoff
a UreseBewer SC-föl —
SSéSSÖ©3Ti 1 ............. - ; - ~

A nőmet, országos bajnokság, közép- 
düni.őit játszották vasárnap. Stuttgart
ban a Schalke 0), a mannheimi Waldhof 
ellen biztosan győzött 3:1 (2:1) arány
ban. A Rapid  otthon látta vendégül a 
Dresdener SC-t és ez a mérkőzés hozta 
a meglepetést. A Rapid vezetett a fél
időben l:0-ra, a drezdaiak a szünet 
után kiegyenlítettek. Hosszabbításra ke
rült a sor s ezt a drezdaiak jobban bír
ták erővel. Sikerült berúgniok a győz
tes ̂ ő l t  s így bécsi csapat nélkül fog 
lezajlani a német bajnoki döntő: a
Belláiké 04 és a D resd en er SC részvételé
vel.

•Ingó szlávi a
A Bácska a Horvát Kupa döntőjében 
Szabadka: Bácska—Slávia (Eszék) 4:1

(3:1). Ezzel a győzelemmel a Bácska be
került a Horvát Kupa döntőjébe, ahol a 
Gradjar.ski lesz az ellehfelo. Egy-egy 
mérkőzést játszanak Szabadkán, Illetve 
Zágrábban.

I.isaininösíío mérkőzések 
Szarajevó: Jugoszlávia (Jabuka)—Haj

dúk (Szarajevó) 2‘:1 (1:0). Nagy megle
petés a szarajevói csapat hazai veresége.

Középbácskai sr Elég mérkőzések 
TJjverbász: VSC—JAK  4:1 (1:1).

Bajnoki mérkőzések 
Zágráb: Zseljeznlcsár—Gradjanski (Bje-

lovar) 3:0 (2:0).
Újvidék: Textil—Sremac 6 :1  (3:1). 

Barátságos mérkőzések
SK—Spáhta (Vuko-

yár) 1:0 (1:0).
Sloga—SAND 7:0 (2:0),

Apatlp: Apatini
ár) 1:0 (1:0). 
Nagykiklnda: _

ZsAK—Kosovo 1:1 (i ;0 ) .

îdékg eredmények
Pápa: Fiat—PPSC 2:2 (1:0). Barátságos. 

Vezette: Miltóczi. Jó játék, (jóllövö; Hor
váth (öngól), Galgóezi, illetve Peszóner
és Vámos,

Főt: FSE—Kisalagi SE 2:2 (1:0). I. B) ö. 
bajnoki. Vezette: Deák. GóUövő: Körösi 
és Nagy (U-csből), 111. Húsba és Stancel.

Hódmezővásárhely: IIMTE—Szentesi TE 
Hl (0:0), I. o. bajnoki. Vezette: Vezér 
II . GóUövő: Bíró, 111. Kürti. Igazságos 
eredmény. — HTVK— Kecskeméti Ad 
4:4 (2:2). I. o. bajnoki. Vezette: Pálin
kás. A (ITVE lelkes játékával érte el 
a szép eredményt. Góllövő: Csongor (3), 
Tóth II, illetve P, Kovács (2), Várszegi 
és Barakonyi.

A Spurta kiesett a Cseh Kupa küzdel
meiből. A SI.- Ostrnva nagy moglepetéa- 
re 2:1 arányban győzött a bajnokság 
második helyezoltjo ellen. Az első mér
kőzés 3:1-ro végződvén, a Sparla kiesett 
a kupából. (A Cseh Kupát a KK rend
szere szerint jálszák.) A  Slavia az cls6 
találkozáson 4:8-m veszi ott a PardubicB 
ellen, sí visszavágó mérkőzésen azonban 
már 7:2-re gázolta le ellenfelét, A má
sodik forduló párosítása a következő- 
Meteor V III-K lad.no, SÍ. O slrava-A sÓ  
Ölmiitz, Zsideniee—Viktória Pilsen, SÍa- vía—Proslejov,
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liarca Pioiáért 
T a llé sá s  ®iasg 
labdarúgás Síire! 
k ö z t

Róma, július.
Olasz földön is pihenőjét élvezi a 

labdarúgás és a nyári időszak szó
rakozása itt. is a játékosok vándo 
roltatása egyik egyletből a másikba. 
A legfantasztikusabb hírek kergetik 
egymást. Minden nagy játékos • a 
pletyka nyelvére kerül, de hamaro
san kiderül majd, hogy melyik 
pletyka válik igazsággá.

A szövetség közhírré tette, hogy 
a játékosok klubcseréje július 15 és 
augusztus 20-a közt eszközölhető. 
Egyelőre tehát csak a kávéházi asz
taloknál és a klubhelyiségek elnöki 
szobáiban folynak a megbeszélé
sek, tárgyalások. Az előbbiek nyil
vánosak és hangosak, az utóbbiak 
halkabbak, de közelebb járnak a va
lósághoz.

A vándorlási hírek között a leg- 
éndekesebb kétségkívül Piolának, a 
Lazio _ válogatott középcsatárának 
távozásáról szóló híradás. Az egyik 
tervezgetés szerint Piola a Genová
hoz megy át és helyette Bertonit és 
Scarabellot kapná a Lazio, a másik 
hir szerint cserébe Boffiert a Milano 
kapná Fiolát. A  Lazio szurkolói azt 
mondják, hogy mind a két esetben 
jól járna a Lazio, mert Piola már 
nem a régi. Bertoni is, Boffi is sok
kal gólképesebb középcsatár, mint a 
jelenlegi Piola.

■ Majd elválik, hogy Milano vagy

f f K E D V E S  M E S T E R E K !"
(Egy el nem mondott beszéd az első állami labda
rúgó-mesterek okleveleinek kiosztása ünnepségén)

Azon a látszólag csendes, szerény iin 
népségén, amelyen a in. kin állam 
Sporlmester Vizsgabizottság első labda 
rugó tanfolyamának az eredményeit hir' 
uették ki, e  sorok írója is jelen volt 
6'zomhaton a Testnevelési Főiskola dísz
termében. Az öreg sportember szívével 
és agyával kísérte figyelemmel á  záró 
ünnepély műsorát’ és porcról-percre job 
bán erősödött meg benne az a meggyőző 
elés, hogy ez a szerény keretek között 
lefolyj esemény sokkal nagyobb, ország 
ra szóló ünneplést érdemelt volna. Áz 
első állami labdarúgó edzői oklevél 
Óriási esemény ez a magyar labdarúgás 
el etében, amelynek születésnapját, az 
1940 július 13-át a futball történelme 
mint fordulópontot, az új kor kezdőnap 
ját fogja megörökíteni. Azokat a gon 
dolatokat írja itt meg most röviden 
amelyeket boldog örvendezéssel szeretett 
volna az ünnepség résztvevőivel közölni,

'% í
f t p i : J t  *

m m m
Genova ugyanezen a véleményen 
van-e.

Bolognában azt rebesgetik, hogy 
Andreolo, a válogatott toözéptf edezet is 
kezébe veszi a vándorbotot, de nem 
megy messzire, csak — Milanóba.

A nyár nemcsak a klubcseréknek, 
de a műtéteknek is az időszaka, 
Ilyenkor operáltatják meg magukat 
a beteg játékosok. Fiorini porcievá 
lás miatt feküdt a műtőasztalra, 
Fagottot pedig orrsövényferdülésé- 
vel operálják meg.

Az edzők vonalán nincs sok újság. 
Violával nagyon elégedett új klubja, 
a Livorno és így az egykori magyar 
válogatott lesz továbbra is edzője 
az I. osztályba felkerült tengerparti 
egyletnek.

Felmer dr és Lelovich marad Bo 
lognában.

A szövetség végleg határozott: az 
1940—41. évi bajnokság október 
első vasárnapján, 6-án kezdődik.

ió hangulat volt az Elek
tromos nyári mulatságán

Az Elektromos szombaton este rendezte 
a szokásos nyári mulatságát. A  bejárat- 
nál álló rendezőség dideregve várta a 
vendégeket és Kovács Dezső dr, a főren
dező elkeseredve mondotta:

— Ki fogjuk hirdetni országszerte, 
üogy ha a gazdaságra, a termésre, vagy 
bármi másra esőre 4 lesz szükség, csak 
rendeztessenek az Elektromossal mulat- 
sagot, vagy esti mérkőzést. Biztos eső, 
sót zivatar.

_ _ ÍÍ  Étektromos ,, nyári “* mulatsága 
tii o *|ó1 sikerült. Olyan nagy díszterem 
ai \  :®ndelkezésre, hogy ott akár orszá
gos balt is lehet rendezni.

Ekktromos-játékos hiányzott. -Szol- 
° ? t.4Sa Miatt távol van Euda" £®aJF,V ®a.k»n, Fűzi, Kapocs!, Gajdos,

csa oa t'h fííí'1BkCCS IIX- Bzek csak aZ ? kosai- A második és tar-taiékgardáből még ugyanennyien hiá- 
i,yóztak. Hiányzott- a mulatságról Tóth 
íidéken63 5 * ' ö  “ 3'ári szabadságát tölti 

*
A sok hiányzó ellenére nagyon iő han- 

gúlát alakult ki- Az -itthonlfvő játékosok 
a bevonultak helyett l3 táncoltatták a fel- 
vonult pompás hölgy koszorút. A  koszorú
ban1 a legszínpompásabb virág volt: Szil- 
véssy Dezsóné, Uh Szendy Károlyné, 
Kovács Dezsőn© és Szentmiklóssy 
Györgyné.

Szilvássy Dezső igazgató, a labdarúgó 
szakosztály elnöke is ott volt a mulatsá
gon és boldogan nézte fiainak jó  ked
vét, de nem bírta elnyomni sóhaját:

— „Drake‘V remekül táncol, d© meny
nyivel szebb, ha a bombagólja táncol az 
ellenfél hálójában. Bar csak már lát
nám!

§  d a r a b  
6x 9  K  m ás o lás
9 6  f i l l é r
PÁRISI FO TO

a Párisi Nagy Aruház épületében

Kedves Mesterek! Sporttársaim!
Régi dolog, hogy nálunk, magya

roknál sóikkal többet szónokainak ; 
kelleténél. Nem azon a címen tar
tóztatlak azonban Benneteket most 
fel még egy percre, hogy „egy be 
széddel több, vagy kevesebb már 
nem számít” . Évszámra nem szóno
kolok és még az erre szolgáló al 
halmokat is elkerülöm. Mindössze 
két gondolatomat szeretném Vele
tek közölni, amelyek talán elkerül
tek Benneteket, pedig arra valók 
hogy az örömötöket fokozzák.

Az egyik ez: Tudjátok-e, hogy
milyen óriási jelentősége vaii ovi
nak, hogy az állam labdarúgó-edzői 
diplomákat ad? Atérzitek-e, hogif 
milyen óriási fejlődésnek, a labda
rúgó-tömegek megsoltssorodásának 
a labdarúgás társadalmi tekintélye 
ugrásszerű emelkedésének a bizto
sítéka ez

Nem hiszem, hogy mindezt kel
lően átérzitek, — fiatalojr vagytok 
még — és ezért segítek Nektek — 
hogy úgy mondjam — még jobban 
örülni.

Mostohagyereke volt a labdarú
gás évtizedeken keresztül az ál

lamnak.
Durva sport volt, „rugdalódzás” , a 
prolik sportja. ' Iskolákban, állami 
intézetekben még beszélni sem volt 
szabad róla. „Úriember”  nem járt 
még nézni sem a labdarúgást és aki 
mégis kijárt, az majd hogy nem ál
arcban somi ordáit ki a meccsre es 
ha említést tettek neki a mérkőzés
ről, letagadta, hogy Ő rt volt,

Bizony, rengeteg munkájába, gya
núsításokkal, lenézéssel nem törődő 
felvilágosító munkájába került egy
néhány korszerűn gondolkodó sport
embernek, amíg ezt a tudatlanság
ból, gyűlölködésből,, vagy maradi - 
ságból eredő felfogást -kiirtotta.

Most már mindez máskép lesz. 
Az állam adja az óklevelet, tehát 
elismeri, hogy a labdarúgás hasznon 
sport, testct-lelket neveid eszköz a 
magyar ifjúság vezetőinek a kezé
ben. Becsülete lesz a futballná-k, 
tekintélye a mesternek és virág
zani fog ez a szép sport, amely fej
lődésével eddig nem remélt mérete
ket érve el, legázolja, elsöpri a ma- 
radiság utolsó csökevényeit is.

Ennek a boldogabb, büszkébb új 
kornak az első munkásai Ti vagy
tok, kedves Mesterek!

A másik gondolatom, amelyet a 
szombati ünnepélyen közölni szeret
tem volna Veletek, szintén a labda

sem egyszerű huszáros hajrá, ha
nem hihetetlen körültekintéssel elő
készített és tudományos gondosság
gal keresztülvitt lelkes teljesítmény.

A labdarúgás új korszakát Ti kép
viselitek és énnek az új kornak "a 
küszöbén csak gratulálhatok Nek
tek (egy kicsit talán, irigykedek is 
Rátok), hogy az állam és a társa
dalom régóta vágyott teljes elisme
résével a homlokotokon elindulhat
tok ezen a töretlen úton. A körül
tekintő, rendszeres, fejlödnívágyó, 
szorgalmas munka útján. Megmu
tatni, hogy a magyar így is tud...

Jó munkál, kedves Mesterek!

- ttdMt toiáz a ua%.ty
V tC S tM ffu tÁ S . . .

— Milyen versenyről beszél, Te- 
refere úr?

— A.mely a feloszlott nagycsapat 
amatőr jobbösszekötöjéért folyt a 
pestkörnyéki nagycsapat és a pest- 
környéki újonc NB-csapat között.

— Kinek a javára dőlt el?
■— A régi NB-csapat javára. Még-

mindenkinek
A katonának, 
a munkásnak, 
a földművesnek, 
a tisztviselőnek, 
a háziasszonynak, 
a gyermeknek

mindenütt
otthon,
munkahelyen, 
táborban, 
iskolában, 
túrán, 
nyaralásnál 

»

ORION
nelKülözíietelien
hőpalack

hozzá profialapon. A jobbösszekötö 
ősszel már profialapon játszik, ö  az 
egyetlen játékosa a feloszlott csa
patnak, akiért váltságdíjat kellett 
fizetni. Méghozzá elég tekintélyeset. 
De már ki is fizették.

L á z á r , 
ma e z t

a k i  a 
mondj  a

. s z é p  f u t b a l l * *  h í v e  v o l t

„Csak a makacs és a korszerű labda
rúgás követelményeivel t i sz t ában  
nem levők állíthatják azt, hogy a régi 
labdarúgás hasznosabb volt"

H i t  i g é r  L á z á r  ő s z r e ?
Nehéz harcok után mégis sikerült a 

K K K  döntőjébe kerülnie egy magyar 
csapatnak. A Ferencváros a szarajevói

botlás" után magára talált és a BSK 
fölött, aratott 2:1 (0:14-2:0) arányú győ
zelmével klverekedto a döntőbejutást. A 
zöld-fehérek egyik-másik játékosa a 
KKK.-mérkőzések során nem mutatott jó 
formát, i;.éhányan azonban nagyszerű tel
jesítményt nyújtottak. A Ferencváros az 
utóbbiaknak, no meg a már jól bevált 
rendszerének köszönhette, hogy néhány 
hét múlva a döntőben’ a bukaresti na
piddal játszhat.

A  Ferencváros pompán teljesítményé
ből nagy részt kér Lázár Gyula. Most 
volt csak a BSK elleni visszavágó s min
denki emlékezhet Lázár második félidő
beli játékára. (A zöld-fehér szurkolók 
m-ég később is emlékezni fo-gnak erre.) I * .  
zár ekkor olyan pompás támadó szélsö- 
fedezet-játékot mutatott be, hogy a leg
öregebb angol szélsöfedezetek is ' elbúj
hattak volna mellette.

sok közül szintén csak a makacsok 
mondják ezt. Hiszen az angol rend
szerben, vagy a Ferencváros rend
szerében — amely kis eltéréssel azo
nos az angol rendszerrel — sokkal 
kevesebb a hátvédsor és fedezetsor 
tagjain a felelősség, másrészt sok
kal kevesebb a munka. Tudom, hogy

kit kell lefognom és ha futok is 
annyit másfélóra alatt, mint az előtt, 
most legalább minden lépésemnek 
értelme van; Azelőtt bizony annyit 
szaladgáltam a szélső, meg az össze
kötő közt, hogy néhány mérkőzés 
végén már alig álltam a lábamon. 
Most már tehát nem, holtponton ál
lok, hanem — emberen.

Majd arra kerül a szó, hogy me
lyik labdarúgás volt a szép és me
lyik az eredményes.

— Sokan azt mondják, hogy 
azelőtt úgynevezett szép futballt 
játszottunk. Ez igaz. De igaz az is, 
hogy ez a futball is szép, azzal a 
különbséggel, hogy ez — eredményes 
is. Márpedig ez a legfontosabb. Nem 
tudom, lehet-e jobb és szebb rend
szer annál, amelyik az eredményes
ségre fekteti a fösúlyt?...

Lázár az ősszel mindössze két 
mérkőzésen játszott, a téli portyán 
résztvett ugyan, de a tavasszal négy 
bajnoki mérkőzés után ismét meg
sérült. Hosszú szünet után az utolsó 
mérkőzésen (a Taxi ellen) játszott 
újból, majd végül a KK-mérközések 
következtek.

— A KKK első mérkőzésein még 
nem mént egészen jól a játék *— 
mondja Lázár de azután hama
rosan belejöttem. A végén pedig az 
is sokat jelentett, hogy én aránylag

mérték szerint is. 
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKASÁT

Vili., B n rors-u tca  68. 
Telefon: 1 4 9 -4 0 0

rúgásnak evvel a „sorsfordulatá- 
val“ kapcsolatos: Ez az új kor 

a munka győzelmét jelenti.
A rendszeres, vizsgálódó, a fejlődés 
útjait' folyton kereső szorgalmas 
munkáit a régi korral szemben, 
amelyben az volt, a jelszó, hogy 
nem kell elméleteken rágódni, újat 
keresni, nem kell rendszer, csak 
tehetség kell. A  mérkőzésen majd 
csak 'adódik valahogyan és külön
ben is: „jól kell futballozni" és
kész.

Pedig — ugye — Ti is mennyi 
újat tanultatok ezen a rövid tan
folyamon? Hát akkor mennyi so
kat nem tudnak még azok, akik 
nem szoktak kíváncsiak lenni az 
ilyen tanulnivalókra! ök, akik 5 
gólt rúgtak egyszer azon a nagy 
mérközésn, akik behúnyt szemmel 
is legyőznek mindenkit, — nekik 
akar valaki még valami újat mon
dani?

Hát szóval ezen a téren is új vi- 
iég kezdődik, Á  régi, amelyben a 
tehetség magában is elég volt, el
múlt. Ma már a legtehetségesebbnek 

— sportban, művészetben^ min
denben — rendszerre és sok-sok 
munkára van szüksége ahhoz, hogy 
érvényesülhessen. A  szemetek előtt 
folyik le az utolsó évszázad leg- 
ttá§yobó .tanulsága; már a  háború.

A támadó szélsöfedezet játékáról 
és még egy sereg érdlelkes kérdésről 
beszélgettünk Lázár Gyulával.

(— Sokan azt mondják — mond
tuk , Lázárnak —, hogy az angol 
rendszert egyenesen az ön számára 
találták fe l . . , )

Lázár mosolyogva válaszol:
—  Valóban, ‘nagyon fekszik nekem 

a támadószellemű szélsöfedezet já
téka. Hogy miért ? . . .  Talán azért, 
mert valamikor csatárt játszottam 
s a Ferencváros engem eredetileg 
középcsatárnak szerződtetett. Az
után Potya mester balszélsöt akart 
belőlem csinálni s később játszot
tam is a csatársornak csaknem min
den helyén.

(—  Hogyan lett fedezetjátékos?)
—  Úgy, hogy egy Nemzeti-mérkő

zésen Lyka megsérült és én mentem 
hátra a helyére. Azután az Újpest 
elleni mérkőzésünkön Berkessy sérült 
meg s megint csak én mentem he
lyette a fedezetsorba. Odamentem, 
ottragadtam,, így történt.

Most régi beszélgetéseket, régi 
Lázár-véleményeket elevenítünk fel. 
Mondjuk, hogy ml még ■ emlékszünk 
azokra a „régi” időkre, amikor még 
favágásnak tartotta a szélsőre való 
állást s a rendszerről sem volt va
lami jó  véleménye. Lázár rögtön 
felel; •

- E z  régen volt. Azóta már én 
is beláttam, hogy minden csapatnak 
rendszerben kell játszania. Sőt, ezt 
már tavaly télen elismertem a Nem
zeti Sport munkatársának, amikor 
Rotterdamban 3 :2-re kikaptunk a 
hollandoktól.

(—  Szóval most már a szélsőre 
!s ráállna, ha éppen arra volna szük
ség?)

Természetesen! Eppenolyan
lelkiismeretesen fognám a szélsőt, 
mint most az összekötőt.

Majd elmondja, hogy miért jobb 
az új rendszerben játszani.

- Csak a makacs és a korszerű 
labdarúgás követelményeivel tisztá
ban nem lévő emberek állíthatják 
ma már'azt, hogy a régi labdarúgás 
hasznosabb, mint a mai. A játéko-

O
^  gazdaságos 
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tssir Hétfő, 1940 július. 15,

já ts,zhattam, mintpihentebben 
többiek.

A BSK elleni mérkőzésről is beszél 
Lázár Gyuszi. Dicséri a- BSK-t, majd 
megállapítja:,

•— A BSK talán szemre szebben 
játszott, de mi eredményesebbek 
voltunk, Náluk ugyanaz volt a baj, 
mint nálunk az első félidőben. Ne
vezetesen: a csatársoruk nem tudta 
tartani a labdát. Szünet után 
mieink sokkal többet mozogtak elöl 
„ mutatták magukat“  s mindjárt 
jobban ment a játék.

A KKK-döntöről így vélekedik 
fedezet:

— A Rapid ellen — ha jól emlék 
szem —■ még sohasem játszottam 
íg y  nem is ismerem őket. Nem le
hetnek rosszak, ha a Gradjanski- 
val — aemlyct elsőrendű csapatnak 
tartok ■— háromizben is döntetlenül 
tudtak játszani, még hozzá tártaié 
kos csapattal,

Búcsúzóul még egy érdekes dolog 
ról beszél Lázár. Azt ornndja:

— ősszel már úgy fog menni az 
egész csapatnak a rendszeres játék 
hogy mindenki ámülni fog! Nem les, 
úgy többé, hogy szerencsével kell 
megnyernünk a bajnokságot. Ezt 
megígérhetem, úgy hiszem . vala 
mennyi játékostársam nevében is,

95KRISTÁLY"
gyógyforrásból palackozott 
á s v á n y v i z e t  igyunk!

I SZERT LIKACS
g y ó g y f ü r d ő

téli uszodájának használa
tával megelőzi rheumáját.

M e g a la k u lt
a „Szegecs A K “

Szeged, július 14.
A Szeged FC vasárnap délelőtt 

rendidvüli közgyűlést tartott.
S e d r y  Miklós dr elnök bejelen

tette a közgyűlés tagjainak a SzAK 
és a Zrínyi megszűnését és a Sze 
ged FC-be való beolvadását.

A különböző jelentések megtétele 
után Markovics Szilárd ügyvezető 
elnök vázolta azokat a körülménye
ket, amelyek szükségessé tették az 
átalakulást, majd közölte, hogy rö
videsen az I. osztályú Sylva'nia .is 
megszűnik és beolvad a Szegedbe. 
Végül kérte, hogy a közgyűlés tag-

G O R E C Z K Y
FER EN C

BŐRÖND- ÉS
BŐRDÍSZMÜARÜ-
g y A r t ó

B U D A P E S T , V i l i . ,  
JÓ ZS E F-K Ö R Ú T 5 9 .

T E L E F O N :  1 3 6 -1 9 0 .  
A L A P Í T V A :  1 9 0 4 .

KIZÁRÓLAG SAJÁT GYÁRTMÁNY

HUMORHULLAMOK AZ ÚJPESTI USZODA
VIZÉN

Gyengén szól a rajtpisztoly. Nem 
csoda, hogy egy epés néző így nyi
latkozik:

— TJgy látszik, feltalálták a zaj
talan rajtpisztolyt.

*
Tátos remek ideje után lelkesülten 

szól egy úszó:
— Régen láttam ilyen remek úszót. 

Vagy tíz éve. Egy svéd volt.
— Kicsoda?
— Arne Borg, a svéd Tátes!

•
Áz • egyik úszó Vinczének, az Új

pest csatárának panaszkodik:
—■ Az a baj, hogy hullámzik a víz.
Vincze megértőén bólint.
— Tudom, ezt úgy mondtuk 

Zágrábban, hogy göröngyös volt a 
pálya.

*
Eredményhirdetés a jövőből:
— 100 méteres mellúszásban in

dulnak: az egyes, a kettes, a hár
mas, a négyes, az ötös és a hatos 
kivételével az összes benevezettek!...

100 méteren úszóinknak sikerült 1:02 
mp-en belül úszniok. Egy néző keserűen
megjegyzi:

— Elég jók az ifik...

A 4x100-as gyorsúszó váltóbaj
nokságban Angyal, az UTE mell
úszója is úszott. Egy újpesti szur
koló így biztatta öt a hajrában:

— Pillangózz!
«

Az UTE—MAC-mérközés közben ] 
Finta, a Ferencváros kitűnő közép
csatára így fordul a társaságában j 
levő hölgyhöz:

— Látod Németh’ Jameszt? Éppen 
így fogott engem Dragicsevics.

Remek gólt ér el az UTE — fél- 
másodperccel a félidőt jelző síp I 
után. Egy szomorú UTE-ista [ 
mondja:

— Az a baj, hogy csatáraink kés
lekednek a góllövéssel.

KÉZILABDA

Az é v  le g fő b b  k é z ila b d a  c s a p a ta :

a folyton újjászülető Elektromos

jai fogadják el a SzAK és a Zrínyi
beolvadását, továbbá, hogy a klub 
új neve „Szeged AK”  legyen. A 
közgyűlés tagjai egyhangúlag tudo
másul vették az ügyvezető bejelen
tését

Néhány részletkérdés megbeszé
lése után az elnök szünetet rendelt 
el, majd ezután Markovics Szilárd 
ismertette a-z új tisztikart. A  SzAK 
és a Szeged FC eddigi tb. dísz- 
elnöki, elnöki és alelnöki tisztségei
ben nem történt váltózás. A  továb
biakban:

Elnök: Hetlrv Miklós dr.
ftgy vezető-elnök: Markovics Szilárd.
Társelnök: begaváry Back Károly, Fe

hér J. István, Horváth Pál, v. Irányi
László, Kapossy Gyula, Kemenessy Ti
bor dr, Kocsis Ferenc, Kavessy Jenő, 
Miwlszenthy Lajos. őrhalttiy Károly, 
Pálffy György dr, Róth Dezső dr, Szeitz 
Ferenc.

Alelnök: Börcsök János, Csapó Lajos, 
Égőd Andor, Emmerling Rezső, Faze
kas Endre, Fleissig Dezső, Gyovai D. 
József, Kónya Béla. Magay Dániel, 
Rejtő J. Béla, Vali E„ Lajos.

Igazgató: Prágai Ferenc.
Budapesti képviselő és tb. igazgató: 

Bartos Géza.
Főtitkár: Vészits Endre.
Főpénztáros: Lévay Béla.
Sportintézö: Hulmán József.

-  Azonnal Igazolható, bádogos
szakmával rendelkező játékost keres 
nagyipari vállalat. Ajánlatokat az 
igények megjelölésével a kiadóhiva
talba.

Hajdúböszörmény: H. Ptlóták—H.
MOVE 6:1 (2:1), Barátságos labdarúgó
mé rkőzés. Vezette: Szü<*. Góllövő: Sár
kány (4), Tits é# Hajnal, *H, Tóth.

_A kézilabdabajnokság végétért, a kis 
bőrlabda harcosai pihenőre tértek. Az 
év kimagaslóan legjobb- kézilabdacsapa- 
tán-ak az Elektromos TE bizonyult. .Meg 
nyerte a fedettpá-lya és szabadtéri ' kézi- 
labdabajnokságot (előbbit pontveszlesé 
nélkül, utóbbit kilencpontos előnnyel, 
amire még nem votl példa a kézilabda- 
sportban) , és a Budapest-vándordíjat. 
Második csapata a teremben és a sza
badtéren is a második helyen végzett. 
Minden csapat értékét bajnoki, szereplése 
mulatja legjobban. Nos, az Elektromos, 
nem pan aszkodhat. A kézi labdasport be
vezetése óta megrendezett 32 bajnokságból 
hat került a Latorca-utcába....

*
Azt tartják, hogy a szokatlan eredmé

nyességnek mindig van valami „titka.”  
Áldozatkész vezetőség,, kimagasló küzdő- 
képesség, eredményes edzőmódszer, ahogy 
mondani szokták: „iskola.”  A  bordó
sárga csapatban valamennyi „titokból”  

an valami. Mégsem ezeknek a tulajdon
ságoknak, bancm kimeríthetetlen után
pótlásának köszönheti sikereit. Vannak 
együttesek, ahol évek hosszú során át 
kovácsol üti ík össze a „nagy”  csapat, de 
c-cy-két kitűnőség kiválása után ment
hetetlenül visszazuhan a jelentéktelen
ségbe, vagy évekig nem talál magára. Az 
Elektromos nent ilyen csapat. Tizenkét 
évi szereplése alatt négyszer váltott 
csapatot. Ennek ellenére mindig az elsők 
között szerepelt. A . hat, megnyert baj
nokság mellett háromizben csak egyet
len ponttal szorult örökös vetélytársai.

Belváros,_ a VÁC. illetve az UTE 
mögé. Szakértők szerint ez a megújulási 

észség. ez a folytonos újjászületés a 
bordó-sárga csapat legnagyobb értéke....

* • tŐsszel szédületesen kezdett az Elektro
mos. Féltueat gólokkal nyert, még csak 
megszorítanl sem tudta más egyesület. 
Legszebb teljesítményét a BLE VII. a baj
nokság második helyezettje és a Bud-apest- 
vándordíj multévi győztese ellen. 19:3 volt 
az eredmény. Utána veretlenül, lölényesen

nyerte a télen a fedettpálya kézilabdabaj
nokságot. Tavasszal fokozatosan vissza
esett a csapat, igaz, hogy egyetlen vere
sége legkönnyebb ellenfelével szemben a 
zöidasztalnál következett be. A  tavaszi 
visszaesés oka az volt, hogy a „biztos”  
bajnokság tudatában a csapat lebecsülte 
az ellenfeleket. És az edzést sem vette 
olyan komolyan, mint annak előtte.... 
Itt megmondjuk; a könnyelműség, bohém- 
ság a bordó-sárga csapat egyetlen komoly 
hibája. Pedig az igazi „nagy”  csapatot 
az emelt a többiek fölé, liogy mindig, 
mindenki ellen teljes erővel küzd és nem 
becsüli le a gyengébbet. Ezt az Elektro
mos jól jegyezze meg.

*
A z  Elektromos állandó csapata: Novak 

— Nemes II, Kőháti (Péteri ér) — Bir- 
tnia-n, Rákosi, Koppány — Varga, Levitt, 
Cséfay, Fodor, Palotai. A  bordó-sárgák
nál cigéi-tz sereg kiválóan tehetséges fia
tal foglal helyet: Nemes II, Ií-őháti,
Birtalan, Varga, Levin, Palotai, Az 
„öregeket”  nem kell bemutatni: a válo
gatott csapatból ismeri őket a kézilab
dázó társadalom. A taftalőkosapatban ás 
rengeteg tehetség bontogatja szárnyait. 
Kulcsár I, Kulcsár II, Iveszi, Fürjes. 
Balogh, Szűcs IV  nevével rövidesen a 

nagy egyben”  találkozunk.,..
*

Végül bemutatjuk a csapat eredményes
ségének egyik „titkát”  — az áldozatkész 
vezetőséget. A  jó  szellemet, akinek neve 
eddig nem szerepelt az Elektromos kézi
labdázók szereplésével kapcsolatban, pe
dig az ő támogatása nélkül semmiesetre 
sem szerepeltek volna ilyen kiválóan az 
Elektromos-kézilabdázók' (Giintber Ferenc 
dr igazgató). A vezetőt és szervezőt, a 
csapat „Feri bácsiját” , a kiváló labda- 
rúgó játékvezetőt (Újvári Ferenc). A 
szakosztály többi munkása a csapat tag
jai közül kerül ki, mégpedig az intéző 
(Fodor Miklós) és az edző (Cséfay Sán
dor). Ennél jellemzőbbet az idei év leg
jobb kézilabdacsapatáról nem is lehet 
mondani___

Szigeti ügye elinté
z ő d ö tt : mehet 
Z á g rá b b a !

A teljes keret megjelent 
a teniszválogatottak 
tegnapi edzésén

Pompás időben tartotta meg tegnap a 
horvátok ellen készülődő válogatott te- 
nos-zkeret harmadik közös edzését. A kora 
délutáni cső u^m ártott a pompás BBTE- 
pályának, fél „t kor már vígan lehetett 
rajta játszani. A  szövetségi, kapitány 
egyelőre nincs itt. Tóth László dr helyet
tesíti.

A kerettagok közül Szentpéteri, Ka
tona, Asbóth és Stolpa van már itt. Tóth 
dr Ásbófh ellen Stolpát - állítja fel. 
Sznopck Katonával játszik.

Asbóth—Stolpa 6:3.
Asbóth nagy kedvvel játszik — 

szédületes formában. A  néhánylieti 
versenyszünet csak jót tett neki. 
Stolpa is jól mozgott.

Szentpéteri—Katona 6:1, 6:4.
Katona túlzásba viszi a rövid 

labdákat. Minden helyzetből azt 
akar ütni, de a gyors Szentpéteri 
elcsípi és — elkeni a labdákat.

Közben megérkezik Gábori. Gyárfás, 
az UTE szakosztály vezetője is mcgjelo- 

|-uik és újságolja:
— Szigeti ügye elintéződött. Utazhat

Pongor PSC.
Férfipáros: Bujtor, Nyáry gr.— 

Stolpa II., Barabás 6:2, 6:2, Csimma, 
Csink—Párvy, Vezekényi 6:1, 6:2,
elődöntő: Simon, Károlyi MAFC—- 
Alberti dr BLKE, Szőke MAFC 6:1, 
6:2, Bujtor SzSE, Nyáry gr. MAFC 
—Csimma, Csink MAF.C 9:7, 4:6, 
8:6: Kétórás szép küzdelem..

Vegyespáros: Simon, Horváth—•
Barabás, Homoródiné 6:1, 6:4, Buj
tor, Ipolyi-Keller—Géczy, Reményi 
6:4, 9:7, Bujtor, Ipolyi-Keller—-
Párvy, Székely 7:5, 6:3, Sándor, Ma
darászná—Simon, Horváth 6:3, 3:6, 
6:4, elődöntő: Sándor DSC, Mada-. 
rászné FTC—-Csink MAFC, Zupka 
MAC 6:3, 6:2.

Elődöntő: Csimma MAFC, Kövér BSE—< 
Bujtor SzSE, Ipolyi-Keller, BLKE 6:1, 
5:7, 6:4. Nagy küzdelem, Bujtor volt a 
négyes legjobbja. Döntő: Csimma, Kövér 
—Sándor, Madarászná 6:1, 6:3. A tavalyi 
bajunk pár megvédte bajnokságát.

Női páros: Ipolyi-Keller, Homoródiné
BLKE—Zupka, Lyká-né MAC 6:3. 6:1, 
Meglepetés.

Egyéb számok:
Nyílt női egyes: Jávori—Botondné 

6:1, 6:2, Medveczky—Gergely 2 :6,
9:7, 6:4- Elődöntő: Somogyi BEAC 
—Medveczky BEAC 6:1, 6:1-

Férfiegyes, III. o.: Valovits—Ré* 
bai 6:4, 6:2, Korn—Hammerschíag 
6:4, 6 :3, Schenkelbaeh—Pál 6:4, 4:6, 
6:2, Szőke—Vezekényi 6:4, 6 :2,

Áki nyert, Dörner ütővel játszik
Áki vesztett, Dörner ütővel fos játszani
I., KRISZTINA-KÖRÜT 7 3 . TELEFON . 1 3 6 -6 2 2 .

TENISZ

F eh érrő l —  Fehér  
nélkül

(Beszél a szövetségi 
kapitány és a játékos 
edzője)

A  teniszezők válogatott edzésén 
vagyunk Újpesten. Az egyik pályán 
Stolpa és Katona küzd, a másik pá
lyán Szentpéteri és Fehér harcol 
minden labdáért. Grosschmid Sán
dor dr szövetségi kapitány és Izsák 
az UTE edzője a Fehér—Ssentpéteri- 
mérközést nézi. A  kapitány meg-

STRANDRA Dr. MORiSSON

SZÓUTELEHITÖ DEFILATOR
jegyzéseket tesz Fehér játékára, 
Izsák válaszol a megjegyzésekre. 
Az alábbi érdekes beszélgetés zajlik 
le köztük.

Szentpéteri „gyúrja" Fehér fo
nákját. F eh ér  végül is elrontja a 
-labdát. A  kapitány megjegyzi:

— Fehér fonákja még nem elég jó.
— Most éppen ez van műsoron — 

válaszol az edző. — Az ütés alapja 
jó és így már könnyebben fog menni 
az ütés felgyorsítása.

Tényleg, Fehér jól előkészíti az 
ütést, csak még a befejezésben van

némi hiba. Rövidek és puhák a lab
dái.

— Az igaz, — mondja a kapitány, 
— hogy ez a puha keresztbe ütött 
fonák párosban jó ütésnek számit.

A- kapitány Katonával, az UTE 
másik fiatal játékosával hasonlítja 
össze Fehért:

— Katonának nagydbb a techni
kája!

Fehér éppen egy fél-röptét ront el 
és Izsák ezt mondja:

— Ezt Katona nem rontotta volna 
el, mert ö tényleg jobb a földön. Le
vegőben ellenben Fehérnek van na
gyobb technikája. Fehér deréktól le
felé még egy kissé merev. Ezen is 
rövidesen segítünk.

A harmadik játszmánál tartanak 
már. Fehér 5:3-ra vezet, de azután 
egymásután veszti a gémeket. Erre 
megkérdi a kapitány:

— Milyen Fehér fizikai felépítése?
— Reggeltöl-estig elteniszezik. Erős 

a felsőteste és a lábizmai is megfele
lőek a teniszhez. Csak, mint az előbb 
mondtam, még kissé merev az alsó
teste.

Vége a játéknak és a beszélge
tésnek is. A  kapitány elégedett a 
hallottakkal és Intézkedik, hogy 
Fehér is adja be az útlevelét.

(A fentiekhez még csak azt tesz- 
szük hozzá, hogy Fehér még nincs 
tizenhét éves és mindössze egy éve 
teniszezik komolyan. Azonkívül jól
nevelt, szerény fiú, aki tudja, hogy 
még nagyon sokat kell' tanulnia, ha 
valamire akarja vinni a teniszben.)

Zágrábba. Egyébként az egész csapat út 
levele és kiutalási engedélye rendben 
van.

Ezt mindenki örömmel veszi tudomásul 
Sürgeti már itt is van. Tar fejével nagy 
derűt k&lt. Asbóth mondja:

— Otti ellen most, majd nem lehet ját
szani. A  kopasz fej rossz háttér.

Szigetitől kérdjük:
—  Mikor játszott utoljára?
---- Alig két hete — hangzik a válasz.
Most párosokat játszanak.

Asbóth, Tornyai—Gábori, Stolpa
6:0.

Gábori még egész merev. Asbóth- 
nak minden sikerül.

Asbóth, Gábori—Szigeti, Fehér
6:2.

Nem alakul ki jó játék. Nincs 
labdamenet és sokat rontanak. Gá
bori kezd magáratalálni.

Megérkezik Grosschmid Sándor dr ka 
pitány is.

— Fegyelmit kap a kapitány úr — fo
gadják a játékosok.

A közönség is egyre, szaporodik. Itt 
van Arató Géza, az OTT igazgatója is.

A kapitány még két mérkőzést 
játszat.

Szentpéteri—Szigeti 6:4, 5:7, 6:4. 
Szigeti a veresége ellenére nagyon 
megnyugtatóan mozgott.

■Gábori, Stolpa—Katona, Fehér 6:1, 
6:4.

A  Gábori—Stolpa-kettös igazolta 
a kapitányt.

Ezzel vége is az edzésnek. A ka
pitány közli a játékosokkal, hogy 
az elutazás előtt kedden délután 4 
órakor még egy edzés lesz az UTE- 
pályán.

Szem ereyné (Jász
berény) a m áso
dik osztályú  
hölgy tenisz- 
bajnok

Ma a férfiegyes és férfipáros döntőt 
játsszák le a MAFC második osztá
lyú. bajnoki teniszversenyén 'J

Vasárnap egész napon át folyt a játék 
a MAFC másodikosztályú bajnoki tenisz- 
versenyén. Sok számot sikerült is befe
jezni. A női egyes bajnokságot Szeme
reyn é  dr, a jászberényiek kiváló hölgy
játékosa nyerte. Győzelme meglepetés
nek számít, de teljesen megérdemelt.

A női páros bajnokságot meglepetésre 
az Ip olyi-K eller—Homoródiné BLK-it,- 
kettős nyerte. A vegyespárosban ismét a 
tavalyi bajnokpár diadalmaskodott. Ál
talában örvendates, hogy a párosokban
a fiatalok vitték a v e z é rsz e re p e t .__

A nyílt női egyesbeen is akadt meg
lepetés. M edveczky  legyőzte G etgely  
Évát. A vasárnapi eredmények:

Bajnoki számok:
Női egyes döntő: Szemereyné dr 

(Jászberényi LTC)—Kövér BSE
10:8, 9:7, szép játék, Szemereyné 
biztosabb volt. 3. Köpeczyné PSC és

Schenkelbaeh—Kom 6:3, 6:1, Károlyi 
—Csongár 6:1, 6:4.

Női egyes, III. o.: Ipolyi-Keller—•
Hofbauerné 6:2, 6:2.

Fiúegyes, III. o. elődöntő: Ho- 
molya UTE—Csillag FTC 10:6, 6:0. 
Mezey DSC—Kloyber BSzKRT 7:5, 
>6:1. Döntő: Mezey—Homolya 9 :7, 6:1.

H étfői. já tékrend :
3.15: Bujtor—Valovis: (A ); Horváth— 

Ipolyi-Keller, elődöntő (Et; Homoródiná 
—Náberschnig, elődöntő (F).

4.15: Csink—Simon, férfiegyes döntő; 
(A)—Szőke, elődöntő (C); Károlyi— 
Schenkelbaeh, elődöntő (Bh

5.15: Simon, Károlyi—Bujtor, Nyáry
gr., férfipáros döntö; Jávori—Szilvássy, 
elődöntő.

6.15: (C)— (D). III. o. férfiegyr-s dön
tö; (E)—(F), III. o. női egyes döntő.

A n yilt női egyes döntőt Somogyi 
Klári a Jávori—Szilvássy mérkőzés 
győztesévé', kedden délután játssza le.

Ö K Ö L V ÍV Á S
BTK—MAGYAR POSZTÓ 18:5

Ifjúsági ökölvívó csapatbajnokság

ATLÉTIKA
SYRING A  VILÁGCSÚCS HATÁRÁN!  
Távirati jelentés közli, hogy Jenában 

tegnap Syring 10.000 méteren 3(^06.8 
mp-es ragyogó idővel új német csúcsot 
állított fel. A régit 30:40 rrtp-el ugyan
csak ő tartotta. A világcsúcs Maki ta
valy elért 29:52.6 mp-es ideje, Syring új 
csúcsánál jobbat csak Salminen (30:05.6) 
és Nurmi (30:06.2) futott. Syring rész
ideje 5000 méternél 14:58, 7500 méternél 
22:34.6 mp volt Syring már előzőleg 
14:35.2-es 5000-es és 8;28-os 3000-s futá
sával bizonyította be. hogy nagy for
mában van. Syring 32 éves és 13 éve 
versenyez.

G LAW  HŐSI HALOTT
A német atlétika _ ismét, siratja egy 

kiválóságát. A  franciaországi harcokban 
még június közepén hősi halíüt halt 
G-eorg Glatv, a legjobb német gátfutók 
egyike. Glaw U.6 mp-ef, futott 110-es 
gáton, legjobb eredményét azonban 400-«b 
gáton érte cl. Kerek 52 mp-ct futott, 
onnét jobbat eddig csak hatan futottak 
a világon. Glaw 1913-ban született, te
hát versenyzői pályafutásának derekán 
érte őt utol a halál.

A PESTVIDkK I KERÜLET N ői 
b a j n o k s á g a i t  

(tegnap rendezték meg Pestújhelyen. 100 
m: 1. Puskás (Koszorú Kispest 14.6, 2.
Sziklai KK 14.8, 3 .-Gáldy KK 15. — 80 
m gát: l. Tamási WMTK 16.2, 2. Halász 
KK 17,6, 3. Sípos KK 18.8. — Magas: 1. 
Kapui (Koszorú Pestszenterzsébet) 133,
‘ Tamási W M TK  125, 3. Tóth KP 126. — 
Távol; 1. Gáldy K K  423, 2. Géczi KK
410, 3. Tamási W M TK 403. — Súly: 1.
Harangozó M. PeSC 9.32. 2. Pitz PeSC 
8.20, 3. Szilvágyi K K  6.91. — Diszkosz: 
1- Pitz PeSC 27.92, 2. Harangozó M.
PeSC 25,70 , 3.' Tamási WMTK 18.41. — 
Gerely: 5. Harangozó M. PeSC 30.80, 2. 
Pitz PeSC 20.40, 3. Kiss PeSC 19-90. — 
4x100 m: 1. Koszorú Kispest a) 60,2, 2. 
PeSC 62.4. (A 60.4 alatt befutó KK b) 
túlváltott a határon.)

A  DiMAVAG
kerületi atlétikai versenyt rendezett.
Eredmények;

100 m: 1. Nádasdí DtMAVAG 11.2 mp. 
500 m: 1. Képes DtMAVAG 1:09.2 mp.  
1000 m: 1. ‘ * “  ‘

mp.
Gerelyvetés:

46.47 m.
Sülylökés: 1* Horváth DiMAVAG

14.39 m.

Baranyai DiMAVAG 2:42.4 

Kovács DtMAVAG

Kolozsvárott kerületi női atlétika! ver
seny volt. A magasugrást és távolugrást 
Csák nyerte 132, illetve 442 centiméter
rel. Román kerületi csúcs. A ml Csákunk
tól még elég messze van a kolozsvári 
Csák.

Harminchét atlétát hívtak meg a hét
főn kezdődő vágtázó éa gátfutó tanfo
lyamra.



Hétfő, 1940 július 15. s s »
3000-en Farkas remek küzde

lemben legyőzte Kelent
Hidas 15.5-öt futott gáton az MTK 
versenyén

Tegnap délután a déli esőtől erő
sen felázott' pályán rendezte az 
MTK vándordíjas viadalát. Sajnos, a 
pálya talaja csak a célegyenesben 
— és ott is a belső pálya kivételé
vel — emlékeztet a régi gyors MTK- 
pályára. A túlsó oldalon valósággal 
gödrök szakadtak ki a talajból min
den erőteljesebb lépésnél.

A  verseny rendezése ellen az idei 
tapasztalatok alapján nem lehet pa
naszt emelni. Nem volt lassú, mint 
az előző versenyek, sőt Takács Béla 
érces eredményhirdetése messze fe
lülmúlt minden eddigit.

Az eredmények közül elsősorban 
a 3000 méterét kell kiemelnünk. 
Iglói ugyan nem jött el és mindenki 
azt hitte, hogy Szilágyi és Kelen, a 
két BBTB-futó egymásközött fogja 
elintézni a versenyt. Közbeszólt 
azonban a némi hullámvölgy után 
újra magasbatörő rövidtávú mezei 
bajnok, a Testvériség Farkasa és 
bátor küzdelemben, nagy hajrában 
egy méterrel legyőzte Kelent. A 
páiyaviszonyokat figyelembe véve, 
az idő elsőrangú.

Kiváló eredményt ért el Hidas Is 
,'(és mögötte Kiss) a 110 méteres 
gátfutásban. Az egyenesben — mint 
mondottuk — jó volt a pálya és Hi
das valóban .nagyot javult stílussal 
az idei gyenge európai konkuren
ciában is számottevő idővel nyert. 
A  többi számban nem volt kiemel
kedő eredmény. Még mindig nagyon 
sokan hiányoznak.

100 m MTK-díjas (6 Induló):
1. Sándor UTE n ,  2. Pelsöcsi TSE 

fl-1, 3. Regős UTE 11.3.
A  nagyágyúk következetesen tá

volmaradtak. Simek és Kovácsnak 
van mentsége, de' Gyenesnek nincs. 
1A verseny elég jó sportot hozott; 
Sándor és a szépen fejlődő Pelsöczi 
izgalmas harcot Vívott és a rutino
sabb Sándor csak jobban sikerült 
bedobásával győzött. Pelsöczi élete 
legjobb eredményét futotta. Regös 
visszaesett.

Súlylökés (6 Induló):
1. Németh BSzKRT U.5g, 2. Csá- 

ny% MAO 14.4 6 , 3. Kiss BBTE 13.45.
- Remete (Testvériség 13.29.
Némethnek csak egyik-másik do

bása sikerült, azoknál sem tudja 
beleadná a derekát. Mentsége, hogy 
,a többi BSzKRT-istával együtt szol
gálatikig nagyon elfoglalt mostaná
ban és rendszeres edzésre nem jár
hat. Csányi egészen erőtlen és hozzá 
még egészen furcsa, új szokást vett 
fel. a  golyót teljesen távol tartja a 
nyakától.

110 m gátfutás, Budapest székes
főváros vándordíja (6 Induló,

2 előfutam):
t  Hidas ELE 15.5, 2. Kiss TSJE

15-7, 3- Kantád MRTSE 16-9.
Már az előfutamban látszott, hogy 

a döntőben jó eredmény lesz. Az 
elsőit Kiss 16-3 alatt lendületes fu 
tással nyerte a 16.8-at futó Konráa 
ellen, a  másodikban Hidas könnye
dén ért el A döntőben hatal
mas meglepetésre Kiss vezet az első 
hét gáton. Kissnek itt teljes méter 
előnye van. Az utolsó három gáton 
azonban Hidas valódi „amerikai” 
stílusban olyan simán és. lendülete
sen tör előre, hogy a derekasan 
küzdő Kisst csaknem fairépnél 
bagója és két méterrel nyer. Mind
ketten egyéni csúcsot futottak és 
különösen Hidas futása további ha
talmas javulással bíztat. A z év vé
gere elérheti a 15 mp-t. Kiss is le
mehet 16.4-re.

Kuützy adta volna az előnyöket, 
de ő most vidéken tartózkodik. 
Csúcs javításhoz éppen jő lett volna 
az előny osztás.
200 m Ondrus István-emlékverseny 

(5 induló, 2 előfutam):
1. Sándor UTE 22-6, 2- Pelsöczi

TSE 22-6, 3- onódi (Haladás) 22.7.
Az előfutamból 23-8-as idővel ki

esett Harsányi. A  döntőben Pelsöczi 
kezdett legjobban, 150-nél már két 
méter előnye volt, de Sándor ha
talmas hajrával elfogta. Onódi még 
mindig túlságosan felhúzott vállal, 
szinte fékezve fut. Nem ártana er
ről leszoktatni.

Hármasugrás (3 induló):
1. Dusnoki MAC 13-71, 2. Ugaros 

FTC 12-83, 3• Tóth MRTSE 11.58.
Dusnoki ijesztően erőtlen.

4x100 m:
1. Törekvés (Pelsöczi, Kiss, Mol

nár, Túrba) 46.3. Egyedül.

3000 m (14. induló):
1. Farkas (Testvériség) 8:33 

Pestvidéki kerületi csúcs! 2. Kelen 
BBTE 8:33.2,' 3. Szilágyi BBTE 
8:43.4.

Pompás verseny. Kelen és Szilágyi 
felváltva vezet 2000-ig. 1:07.4, 2:17.: 
3:28.6, 4:39, 5:48-as részidőkkel.
2200-nál Farkas rhegy az élre és kO' 
moly erősítéssel elviszi Kelent Szi
lágyitól. 6:55 a hat kör ideje, most 
Kelen előz és gyúrja az iramot, 
hogy Farkas hajráját kikerülje. 
Farkas azonban nem hagyja magát, 
300 méterrel a cél előtt újra előz és 
150 méterrel a cél előtt ő vág bele 
először. Kelen átveszi az iramot, de 
gyorsítani nem tudja' és ezzel 
későbbkezdéssel verve marad. Mind 
kettőnek az Ideje elsőrangú. Kelen 
eredménye a csütörtöki 5000-es 
csúcskísérletre komoly reményt 
nyújt. Kár, hogy Iglói nem indult.

Gerelyvetés (6 induló):
1. Várszegi MAO 61.51, 2t Csányi 

III BEAO 56.66, 3. Koltai TFSC 
56.19, 4. Szatmári BEAC 55.75

Gyengén ment a dobálás
Olimpiai váltó, bajnokok kizárva 

(7 induló):
1. MTK (Heverdle, Dévényi, Pau- 

lusz, Prohászka) 3:44, 2. MOTE 
3:45.6, 3. BBTE 3:46.7.

Az MTK az első futótól kezdve 
vezetett.

Korompai 22.6-ot futott 
200-on az ifjúsági bajnok
ság második napján

„ _  8W m. II. 0. (6 induló):
/ IeICrdn® MTK 2:03.7, 2. Kövér MTK fi06-4’ ,,"- ...Tarsoly BSzKRT 2:08,6. —Hoverdle fölényesen győzött.
1000 m Dunadíj ( 5  induló):

1. Hites TJTE 2:35.4, 2 . Oyergyöi 
MAVAG 2:35.6, 3. Tárnoki (Test
vériség) 2:36.4, 4 . Prohászka MTK 
2:38.6. — szabó és Aradi nem jött 
ki, Harsányi kint volt, de inkább 
200 méterre szállt be. Tárnoki szé
gyenletes „iramban" vezeti a jó- 
nevtt társaságot. 1:05 a 400 méter 
és még ö haragszik, amikor Gyér- 
gyói elöremegy erősíteni. Azért az 
az erősítés sem túlságosan vészes. 
Mindössze annyira javul az iram, 
hogy 1:37 lesz a 600, 2:05.8 a 800
méter. Most aztán már hajráznak. 
Gyergyöi jól tartja magát az élen, 
de Híres kemény küzdelemben egy 
méterrel megveri. Az időeredmé
nyért valamennyien szégyelhetik 
magukat.

Diszkoszvetés-eló'nyverseny 
(7 induló):

1. Németh BSzKRT (9) 59-58, 2- 
Németh MAG (9) 49-28, 3 . Tóth J. 
NBTH Ilii 49.17,

Magyarország ezévi ifjúsági baj 
nokságainiak második napja már 
lényegesen gyorsabb rendeződben 
folyt le a MAC-pályán. Az időjárás 
azonban ezúttal sem kedvezett a 
viadalnak. A  kora délutáni .hatalmas 
zápor lazává tette a különben kitü
nően elkészített futópályát. Innen 
magyarázható azután, hogy arány
lag gyengébb eredmények születtek 
a bajnokság utolsó napján. A leg
eredményesebben ismét a vidéki at
léták szerepeltek. Korompai érte el 
a legkiemelkedőbb eredményt a baj
nokság második napjának küzdel
mei során., A 2oo-as ideje kimagas
lik az összes többi eredmények kö
zül. Halász váratlan betörése 1500- 
on meglepetésként hatott. Csapó 
némi csalódást keltett. Tőle jobb 
eredményt vártunk a súlylökésben. 
A leventefutó Sebes is gyenge na
pot fogott ki. 'Csányi IV.-töl is 
eredményesebb futást vártunk. Vigh 
és a budai Filő komoly Ígérete lesz 
a magyar atlétikának.

Részletes eredmény:
1500 m (17 induló)

1. Halász MVSC 4:12.8, 2. Sebes 
BLE 4:13.2, 3. Villási B. Magyarság 
4:14.8, pestvidéki kér. csúcs, 4. Ham
vas Testvériség 4:19.2.

1-7. első meglepetés az 1500 méteres sík- 
futásban adódott. Sebest, a bajnokság 
első számú esélyesét fölényesen intézte 
el Halász, a miskolciak kiváló kö-éptáv- 
íutója._ Lövés után Sebes megy az élre, 
az első 200-at, ő vezeti. A  célegyenesben 
Szabó veszi át a vezetést és az első 400 
méter ideje 65 mp. Most Sebes megunja 
a lassú iramot és megint ő vezeti á bolyt, 
Szorosan mellette halad Halász. Simon és 
Villási. Két myiorrcl hátrább Bátort. 
Náidiss, Hamvas 'és a többiek. A  80Ó 
méter ideje 2:17. Ezer méternél a kővet
kező a sorrend: Sebes, Halász, Simon, 
Hamvas, Villási. Itt már látszik, hogy 
Halász nagyon rámegy a bajnokságra. A 
leventefutó elkeseredett harcot j j a_ 
lásszal, próbál tőiét elfutni, de a köny- 
nyon futó Halász szorosan mellette ma
rad. Az utolsó 200 méteren Sebes erősíteni 
próbál, de Halász átveszi az iramot, élre 
tor, a ’ célegyenesben már fi fordul első
nek. Sebes nem tudja átvenni Halász 
iramát, mintegy másfél méterrel lcsza- 

°c  a cél előtt ötven méterrel 
!3®f, kólságbe,esetien . be akarja fogni
Halászt. Ez azonban nem sikerül. Villási 
pompásan hajrázik. Igen tehetséges 
futó.

200 m (12 induló, 2 előfutam):
1. Korompai NyVSC 22.6, 2. Csá

nyi IV. UTE 22-9, 3- Szakáts MAC
23, 4. Simonyi MPeTSE 23.1.,

Az előfutamok: I. 1. Korompai
23.7, 2. Simonyi 24, 3. Sir BBTE 24. 
— II. 1. Csányi 23.3, 2, Papp FTC
24, 3. Szakáts 24.

A döntőben Korompai a második pá
lyán, Csányi a harmadikon indul. Sza
kíts és Csányi jön cl a legjobban a rajt
tól. Korompai bentragad. A  célegyenes 
bejáratánál azonban már Korompai van 
az élen. Csányi -egy fél méterrel hát
rább. Szorosan kövell őt Szakáts. A  100 
méteres bajnok imponálóan könnyed .stí
lusban, biztosan tőr a cél felé. A gör
csösen futó Csányi egyáltalán nem volt 
Veszélyes ellenfele. Szakáts a hajrában 
nasyon szorongatta az UTE-fntót. Korom 

,n felnőtlek között is igen jól meg- 
a helyét. Ha a pálya a délutáni 

íJ-PÍ? ,n6m lett volna laza,' akkor még 
futni ÍB ^ yal i ° bb idSt tudott volna

Súlylökés (7 Induló):
1. Vitéz Csapó MAC 33-80, 2.

Hamvait MRTSE 13.I5, 3- Radnóthy 
MAC 12.78, 4. Pollák, (Mezögazd. 
középásk.) 12.0&,

Csapó gyenge eredménye meglepetés 
Mintha elfelejtett volua dobni. ’ Stílusa 
korántsem volt olyan imponáló, mint az 
(o e várható volt. Egy dobását sem tudta 
tökéletesen befejezni. A  hajdani „lórú- 
gasfizeru’ kilökését hiába . vártuk tőle 
Negyedik dobása volt a legjobb. Hamvai 
vállakózásnak megfelelően dobott. Rád 
nóthy fejlődik.

400 m (12 induló, 2 előfutam):
1. Vigh D. Magyarság 52, 2. Filó 

BBTE 52.6, 3. Farkas KISOK (Dél) 
52.7, 4. Vas PÁC 53.6.

Előfutamok. I.: 1. Vigh 53.5, 2. 
Tóth Sz. MÁV 54.2, 3. Rajesányi 
54.3. I I . :  1. Farkas 54.2, 2. Simonyi 
MPeTSE 54.4, 3. Vas P'AC 54.6.

A  nyurga KISOK-ista Farkas rettene
tesen i-írle-nyargal. Az első 150 méteren 
már ót méter az előnye Vigh előtt. 200 
méter mán fokozatosan csökken a távol
ság a pompás beosztással futó Vighgel 
szemben. A célegyenes közepén Vigh be
fogja  a teljesen „elkészült”  Farkast, sőt 
a cél elölt még Fiiénak is sikerül meg
előznie a középiskolás futót. Vigh nagy
szerű tehetség, de Filó és Farkas is még 
sokra viheti.

Magasugrás (14 induló):
1. Kottán MAC 174, 2. Jászfy 

BBTE 174, 3. Kertész GyuAC 170, 
4. Gajdács B. MÁV 170.

A magasugrő-utánpőtlás kiválóságain 
meglátszott az elifíultheti ugróakadémia 
„kem ény" munkája. Valamennyien ter
mészetesen még a régi, kevésbé gazda
ságos stílussal ugrottak. — Reméljük, 
jövöre már mindegyikük a Simpson mes
ter által tanított amerikai stílusok egyi
kével fog majd nagy eredményeket Ug
rani. Kottán azzal lett bajnok, hogy a 
170-es magasságot elsőre vitte át. A 
174-es magasságot Kottán és Jásszfy is 
másodikra vitte. A 178-as magasságon 
Kottámnak volt egy egészen jól sikerült 
kísérlete is, de a kezével lehúzta a lé
cet.

Diszkosz vetés (10 induló):
1. Pollák Mezögazd. középisk. 

36.30, 2. Rózsázs KISOK (Szom
bathely) 36.24, 3. Dancsö Salgótar
jáni Levente 35.30, 4. Virágh D.
Magyarság 34.83. .

A diszkoszvető mezőnyben hiába ke 
restük Kulltznak és a többi Európa-hírü 
magyar diszkoszvetőinknek utódait. Si
ralmasan gyenge társaság gyűlt e g fb e  
ebben a számban. Igaz viszont, hogy 
hiányzott Garamvölgyi, a diszkoszvető- 
bajnokság' legnagyabb esélyese. Pollák 
a harmadik dobására érte el a bajnoksá
got jelentő eredményt. Rózsás szintén 
a harmadikra dobta a legjobbat. Meg
lepetés, hogy Hamvai js és Csapó Is 
helyezetlenül végzett, ( Hamvainak volt 
egy 38.50-es dobása is.)

400 m gátfutás (5 Induló, 2 elő
futam) :

1. Balás BBTE 60.5, 2. Bánky 
DTE 61.7, 3. Rapcsányi BEAC 62.4,
4. Sülé MAC 62.8.

Előfutamok. 1-: 1. Bánky 63.6, 2 . 
Balás 64, 3. Sülé 64.4. — II.: 1. Déri 
MPeTSE 66,1, 2. Rapcsányi 67.6, 3. 
Ottó 68 .3.

A két nagyágyú, Vigh és Kovács 
hiánya meglátszott a mezőnyön. Kovács 
sérülése miatt maradt távol. Vigh  pe
dig közvetlenül a 400-as gátfutás előtt 
nyerte a 400-as bajnokságot és termé
szetesen fáradtan nem lett volna egyen
rangú ellenfele a pihenten rajtoló gát- 
futóknak. Balás mind stílusárai, mind 
Pedig jó  beosztásával kimagaslott a tár
saságból és megérdemelten nyerte el a 
bajnoki címet.

Hármasugrás (5 induló):
1. Bajóti FTC 13.23, 2. Lipovszky 

PÁC 13.10, 3. Kárpáti DTE 12.92,
4. Gyarmati MRTSE 12.58.

Ebben az ugrószámban sem erőltették 
meg magukat a fiatalok. A sokoldalú 
Bajóti a negyedikre ugrotta a legjobbat.

latos pompás országos 
csúcseredménye az UTE- 
verseny második napjának 
főeseménye

1500 nrt gyors: Tátos 19:55!
A második nap bafnokai: la tos , 
Angyal, Eleméri, Ács, Lovász, 
és UTE 4x100-as váltófa

Az időjárás nem nagyon kedve
zett az újpestieknek. A  vasárnap 
reggeli ragyogó napsütés után már 
azt hittük, hogy a verseny második 
napján az égiek kedvezni fognak, 
de délre beborult az ég és zápor 
zúdult a városra. Délutánra ugyan 
elmúlt az eső,, de szürke fellegek 
borították az eget, amikor az UTE 
versenyuszodájában gyülekezni kez
dett a közönség. így is mintegy ezer 
ember ült a lelátón, amikor megkez
dődött a verseny.

A műsor ma is a fiatalokkal -kezdődik 
és az

5# méteres gyermek mellúszás
résztvevői ugranak először a medencébe. 
Eredmény: 1. Horváth MAC 41.8, 2.
Eg-ressy MTE 43.6, 3. Homonnai MŰÉ 44.

Táftos pom pás csúcs- 
eredm énn yel nyeri 
az 1500-aí
Mindjárt utána a verseny egyik 

legnagyobb számára kerül a sor. A 
Budapest-kerület 1500 méteres 

gyorsúszóbajnoskágára 
Tátos, Gróf, Vörös és Harsányi-jele
nik meg a rajtnál. Az indulásnál 
Tátos kap legjobban lábra, de Gróf 
igyekszik a nyomában maradni. Az 
első 100 méter ideje:

Tátos 1:08.4, Gróf 1:09.2.
200 méter után Tátos .mintegy más
fél testhosszal vezet Gróf előtt, akit 
tíz méterrel hátrább Vörös követ 
Most Gróf erősít egy kicsit, látszik, 
hogy semmiképpen sem akar lesza
kadni Tátostól.

400 méteren Tátos ideje 5:03.8, 
Grófé 5:05.8

(alig rosszabb, mint tegnap a 400 
méteres bajnokságban elért ered
mény). Gróf és Tátos továbbra is- 
együtt marad, Vöröst már 40 méter
rel elhagyták, Harsányit pedig 100 
méterrel verik. 700 méter után Gróf 
nem tudja tartani Tátos iramát és 
az FTC-versenyzö három testhosszra 
növeli előnyét. A helyzet ezután csak 
annyiban változik, hogy a vezetők 
Vörössel szemben hatvan méteres 
előnyre tesznek szert. Tátos egyen
letesen megy, Gróf mintha egy ki
csit lankadna. Tátos most újra erő
sít,

1100 méter ideje 14:34, 
most a közönség lelkes. biztatásba 
kezd' és csúcseredményre ösztökéli 
Tátost.

A  versenyző 'nagy hajrába vág és 
egyre jobban elhúz Gróftól és az 
utolsó száz métert 1:14-8 idővel 
úszva, remek csúcseredménnyel 
győz. Gróf nyolcvan m'étetrrel veri 
Vöröst. '

BudapeSt-kerület 1500 méteres 
gyorsúszó bajnoka Tátos Nándor 
FTC 19:55, országos csúcs (régi: 
Gróf 20:02.2), 2. Gróf UTE 20:16.0,
3. Vörös MUE 21.08.

Angyal ú jra  leg yő zi 
Fábiánt

bajnoki szám követka-

UTE 2:54.6, 2- Fábián MAC 2:54.8, 
3. Kánya WMTK 3 :01.

Eleméri-Vésházi hars, 
Körösi csak harmadik
Most a

100 méteres gyorsűszás
résztvevői gyülekeznek a rajtnál: 
Szuchy, Zólyomi, Körösi, Elemén, 
Végházi, Tuskó. Remekül sikerült

Sportfelvételekhez

HÉ
T .

Megint 
zik. A

200 méteres mellúszás
négy indulója: Kánya, Fábián, An. 
gyal és Borsos ugrik a medencébe. 
Az első 5o métert mindenki pillan- 
gózza, forduló után simán megy to
vább a társaság. Száz méternél 
Angyal 1:22, Fábián 1:22-6 idővel 
fordul. Ettől kezdve külön küzdelmet 
vív a két versenyző. 15O méternél 
teljesen együtt fordulnak és mind
kettő pillangózni kezd. Az újpesti 
közönség lelkesen biztatja Angyalt, 
aki valami' kis előnyre tesz szert 
Fábiámal szemben. Nagy' küzdelem 
indul meg az utolsó métereken, de 
Angyal tartani tudja kis előnyét és 
elsőnek úszik be a célba. Kánya 
eredménye is figyelemreméltó. Ez 
idei legjobb eredménye.

Budapest-kerület 200 méteres 
mellúszó bajnoka:. Angyal (György

ISOCHROM I S O P A
f i l m e k

rajt után a fordulóig Eleméri valami 
előnyre tesz szert, de a jobban for
duló Kőröst már együtt jön el vele 
a faltól. Forduló után nagy „megle
petésre" Végházi erősít, befogja a 
két vezetőt, sőt egy karcsapásnyira 
el is hagyja őket. Eleméri azonban 
fokozni tudja az iramot, elhúz Körö
sitől és óriási küzdelmet vív Vég-

C P O R T É R M E T  
° J E t V É N Y T  készít i

M O R ZSÁ N YI J ,
IV., Váczi-u. 36, Telefon: 182-217

házival. A  cél előtt öt méterrel 
együtt van a két úszó. Eleméri csak 
egy gondolattal győz. Nagyon közel 
volt a beérkezés a holtversenyhez: 
A harmadiknak beérkező Körösit 
Zólyomi követi.

Budapest-kerület 100 m-es gyors
úszóbajnoka: Elemért MAC 1:01.8, 
2. Végházi BBTE 1:01.8, 3. Körösi 
UTE 1:02.

Most három ifjúsági szám következik.
100 m fiú gyors; 1. Deák MTE 1:12,2,

m m z  RÜHMANN
LESI MABEMBACH * URH
vigjátóka. Hunnia-Öim.

M A P R B M I S R !



$»*í3 Hétfő, 1940 július 15.

T á t o s  r é s z i d ő i
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100 m 1:08.4
• 200 m 2:25.8

300 m 3:44.6
400 m 5:03.8
500 ni 6:25.8
600 m 7:46.2
700 m 9:07
800 m 10:27.8
900 m 11:50

1000 m 33:12
1100 m 14:34
1200 m 15:52.2
1300 m 17:18.2
1400 m 18:40.2
1500-m 19:55

2. Gsuvik MAC 1:13.2, S. Bíró TJTE 1:15.8.
1M m fiú mell: 1. Somló UTE 1:22.8,

2. Salgó FTC 1:25.2, 3, Kénoszt UTE
1:31.

KW m ifi. mell; 1. Bernien UTE 1:20.4, 
2. -Németh BBTE .1:21.4, 3. Vándor MTK 
1:27.

Ácsnak csak Vám os 
kom oly e llen fé l
A 400 ra-es hölgy-gyorsúszó- 

bajnohság
Következik. Felhős, Sándor, Ács, 
Molnár Magda — versenyen, kívül 
Albach, Vámos, Vált — indul. Ács 
azonnal az élre áll és 100 m-en 
1:15.8 mp-es idővel fordul. Vámos 
második, Albach harmadik. 200 m-en 
sem változik a sorrend. Ács mint
egy testhossznyi előnnyel fordul 
Vámos előtt, akit újabb két test
hosszal Albach követ. Az utolsó 
100-on Ács még erősíteni is tud, de 
Vámos ragad hozzá. Albach valami
vel hátrább küzd. Az első három na
gyon elmegy a mezőnytől. Ács jó 
eredménnyel biztosan győz.

Budapest-kerület 400 m-es hölgy- 
gyorsúszó bajnoka: Ács Ilona MAC 
6:02.2, 2. Sándor FTC 6:30.6, 3. Mól-

C i k k e k  klvdlöak!

nár M. MUE 6:35.8. — A versenyen 
kívül indult Vámos FTC 6:05 mp-es, 
Albach FTC 6:12.6 mp-es idővel má
sodiknak, illetve harmadiknak úszott 
be a célba.

24)0 m I. o. hátűsxás:
1. Galambos UTE 2:40.8, 2. Bánki-Hor- 

váth OUE 2:52.4, 3. Szabó BEAC 2:52.4. 
— Galambos végig vezetve, fölényesen 
nyer. Bánfci-IIorválh és Szabó_ az egész 
távon ál nagy küzdelmet vív és Bánki- 
Horválh csak jobb bonyulással második.

Lovász m egism étli 
multheti győzelm ét
A 100 m-es hölgy hátűszóbaj- 

nokság
következik most. Ács Ilonka na
gyon fáradtnak érzi magát még a 
400 méteres után és ezért mégsem 
indul el ebben a számban. így 
azután az elsőség kérdését Lovász 
és Novák egymásközt intézi el. A 
rajttól Novák jön el jobban és a 
fordulóig egy testhosszal előzi meg 
Lovászt. 50 m után Lovász egyenle
tes, nyugodt csapásokkal jön fel és 
75 m-nél a gyenge erőnlétben lévő 
Novákot beéri. Novák összeroppan 
a küzdelemben és nem tud lépést 
tartani Lovásszal, aki elsőnek üt be 
a célba. Az idő gyenge.

Budapest-kerület 100 m-es hölgy 
hátúszóbajnoka: Lovász FTC 1:26.6,
2. Novák MUE 1127, 3, Sándor FTC 
1:32.

Most ifjúsági számok vannak soron.
106 méteres ifjúsági hölgy mell

úszás : •
1. Koltai UTE 1:39.6, 2. Székely FTC

1:40, 3. Szekeres SzUE . 1:40.8. Ritka szo- 
tos verseny, öten úsznak be majdnem 
együtt.

3x100 méteres Ifjúsági vegyesváltó:
1. UTE (Weinstein, Bernjén, Kertész) 

3:51.6, 2. MAC A) 3:56.2, 3. MAC B)
4:01.4.

3x30 méteres fiú vegyesváltó:
1. MAC A) (Desztek, Csuvik, Keresz

tesi) 1:49.6, 2. UTE 1:50.4, 3. FTC 1:52.2.

A szintidő  volt 
a nagy e llen fé l
Budapest

4x100 méteres gyorsváltó
bajnokságában az UTE-ban Zó
lyomi az első ember és mintegy 
kétméteres előnnyel * altja Angyalt. 
Az FTC vált a második helyen. 
Angyal még három métert hoz Ste- 
fánl/i II.-n. Gróf már mintegy tiz- 
m ét eres előnnyel ugrik a vízbe. Az 
FTC csapata a második helyen 
fekszik mintegy négyméteres előny- 
nyel. Most következik Elemért és 
Tátos. Mindkettő remekül megy, de 
az UTE első helyét már nem tud
ják veszélyeztetni. Az UTE éppen- 
hogy elérte a szintet. (4:18 a szint.) 
Eleméri és Tátos ideje egyformán 
K0 1-8 volt.

Budapest bajnoka az UTE (Zó
lyomi, Angyal, Gróf, Körösi 4:17.1, 
2, FTC (Stefányi I., Stefányi II., 
.Szuehy, Tátee) 4 :26, 3. MAC (Lán
géi*, Fábián, Tuskő, Eleméri), 4:31,4-

S Z EK ER ES
kem ény küzdelem  után ® m éter  
előnnyel győzött a ném et Hoffm ann  
felett az összetettfut a  mű 25. és 3 0  
kilom éteres bukósisakos tornán

A mai várva-várt bukósisakos
torna a rossz időjárás következtében 
nem biztatott sok jóval. Dél
után 2 órakor hatalmas zápor 
mosta fel a pályát, a Millenáris be
tonteknője teljesen átázott. A rende
zőség szurkolását azonban, úgy lát
szik, meghallgatták az időjárást 
kormányzó égiek, kitisztult az ég és 
a hirtelen kerekedett szél 5 órára 
teljesen felszárította a betont. -

Elkezdett özönleni a nézősereg 
és 5 órára már több mint 4000 szur
koló helyezkedett el, újabb esőre 
számítva, egyelőre a lelátóra és a 
lelátó alá. Nagy öröm fogadja a 
versenyzőket, különösen Pelvássy- 
nak jut ki az ünneplésből, akit már 
egy hónapja nem láttak a pályán. 
A kényszerpihenő azonban, úgy lát
szik nem ártott meg a derék Lapaj- 
nak, tekintélyes pocakot eresztett és 
testsúlya, hiteles mérleg tanúsága 
szerint, eléri a 96 kilót.

A rendezőség kitett magáért: ki
tiltotta a pályáról az oda nem való 
csellengőket, csupán jelvé'nyes ren
dezők léphetnek a pályára és hogy 
a motorvezetök segédjei se okozza
nak zavart, külön széksort állítot
tak fel részükre, — távol a rende
zőségtől. Hoffmann kedvéért nagy 
német tábor jelent meg a pályán és 
hangos szóval, valamint horogke
resztes zászlók lengetésével üdvö
zölte a lelátó alatt elvonuló német 
versenyzőt.

A motorvezetök panaszkodnak és 
Petöczváry elkeseredetten mutatja 
a motor-alagútban szégyenkező ha
talmas víztócsát, melyet inkább 
gondos, mint hozzáértő kezek vé
kony lécrostéllyal vontak be. Hogy 
a tócsán, illetőleg a rostélyon ho
gyan lehet átvontatni a többszáz 
kiló súlyú hatalmas vezftömotoro- 
kat, azt csak az elkeseredett „gó- 
lemek“ tudják. Bezzeg a múltban, v. 
Kiss Albert gondnokságának idején 
ilyesmi nem adódhatott elő. Meg
jelenik a színen Bartos, a gólemek 
..leggólemebbje", feltűnést kelt jól 
fejlett pocakjával, melyről azonban 
hovatovább kitűnik, hogy nem ere
deti has, hanem mesterséges dom
bormű.

Pontosan öt óra, amikor a ver
seny megkezdődik.

I. előfutam: 1. Pelvássy PSE 13.2,
2. Farkas (Törekvés) félkerék, 3. 
Sásdy (Törekvés) két géphossz. — 
A Pelvássy „góliát^ tűri, hogy 
Sásdy megnyissa a hajrát, de a cél
egyenes fordulójában rákapcsol és 
közepes iramban könnyen győz a 
hátsókerekéről második helyre előre 
törő Farkas előtt.

II. előfutam: .1. Dobay (Törekvés)
14.2, 2. Hettlinger (Törekvés) fél
gép, 3. Szilassy (Törekvés). — Szi- 
lassy elhamarkodottan nyitja még 
a hajrát, a szívós Dobay levág
tázza.

Döntő az 1. helyért: 1. Pelvássy
12.6, 2. Dobay. — Dobay az ellen-
egyenesen második helyről rajta
ütésszerű hajrát nyit és előre lő. 
Pelvássy erélyesein hajráz és a cél
ban fél géphosszal biztosan győz.

A 3. helyért: 1. Hettlinger 13.2,
2. Farkas. —  Megállási kísérletek 
után Hettlinger élről győz.

Az 5. helyért: 1. Sásdy 13.4, 2., 
Nyilassy. — Sásdy élről, küzdelem 
nélkül nyer.
SZEKERES KEMÉNY HARCOK 
UTÁN GYŐZTE LE A KÉTSZER 
ÜSZŐ HOFFMANNT A 25 KILO

MÉTERES BUKÓSISAKOS 
FUTAMBAN

1. Szekeres (Vezetője: Schmidt) 
19:52, 2. Hoffmann német (vezetője: 
Mazák) 400 m hátrány, 3. Liszkay 
(Törekvés) (vezetője: Petőczvári) 
810 m h., 4. Fekete WMTK (vez.: 
Bartos) 950 m h., 5. Erőss WMTK 
(vez.: Szőke 1510 m h.

Szekeres, Erőss, Fekete, Liszkay, 
Hoffmann az uszályozási sorrend. 
Bajt után is ez marad a sorrend, 
csak Hoffmann szakad le — kész
akarva, túlságosan magabízóan, 
Erre: ráfizet: bevárja Szekerest, küz
delemre kényszeríti. Néhány másod
perces remek csata folyik, ekkor 
azonban Mazák kiugratja motorját, 
mire a német úszik és így Szekeres 
és a mezőny körhátrányba veti. 5 
km: 4:40, 10 km: 8:50, Erőss és 
öreg motorvezetője, a beugró Szőke 
nem érti meg egymást. A pompásan 
verekedő ,,Banya" ..úszik, a mezőny 
őt is körhátrányba veti.

Közben Hoffmann kiássa a harci- 
bárdot, 18.?, 17.8-as köröket rohan, 
visszaszerzi körhátrányát Liszkay- 
tól és Feketét is állva hagyja, most 
már roppant száguldással (17.6!) az 
élen küzdő Szekeresre veti magát. 
15 km: 12:28. Mazák azonban újra 
beleesik előbbi ■ hibájába és midőn 
Liszkayt . a  német körhátrányba 
akarja vetni, megint letépi öt a gör

gőről. A közönség fütyül.
20 km: 11:58. Szekeres pompásan 

küzd, veszett iramot diktál. Mene
kül Hoffmann elől,' aki még mindig 
nem adja fel a harcot, hogy meg
rohamozza az éllovast. De a magyar 
bajnok végül is letöri Hoffmann 
ellenállását is és fokozatosan felhúz 
a német mögé. Közelharcra azonban 
már nem kerül sor, mert a zászló 
lehanyatlik és így Szekeres 400 mé
terrel győz.
RAJCZY GYŐZ A II. OSZTÁLYO

SOK 800 MÉTERES REPÜLÖ- 
FUTAMABAN

I. elöf.: 1. Sásdy II (Törekvés)
13.8, 2. Király WMTK, 3. Droba 
WMTK, 4. Thoma PSE.

II . . elöf.: 1. Rajezy PSE 14.2, 2. 
Danadics BSzKRT, 3. Koloncsár 
(Törekvés), 4. Szalai WMTK.

Nagy döntő: 1. Rajezy 14, 2. Sza
lai, 3. Király, 4. Danadics.

Kis döntő: 5. Szalai 14.2, 6. Dro
ba, 7. Koloncsár, 8. Thoma.

Kezdők 2060 méteres selejtező
versenye:

I. elöf.: 1. GyUrkovics WMTK 14.8, 2.
Papp II VilKK 15.2, 3. Ermler FTC
16.4, 4. Újvári BSzKRT 16.8, 5. Somlay 
PSE.

II. elöf.: . 1. Kárász PSE 14.6. 2.
Drechsler VilKK 15,2, 3. Zámbó VilKK.

I. középfutam: 1, Ermler 16.2, 2. Gyur- 
kovics, 3. Drechsler, 4. Somlay.

II. középfutam: 1. Papp II. 14.8, 2.
Újvári. 3. Kárász, 4. Onwald.

Döntő: 1. Papp II. 13.8, 2. Ujváry, 3. 
Ermler. 4. Gyurkovics.

Kisdöntő: 5. Drechsler 14.2, 6. Somlay,
7. Kárász, 8. Onwald.

30 kilom éteres párosverseny: 1. Szalai
VilKK—Banadics BSzKRT 20 pont, 2. 
Pelvássy—Bóday (Törekvés) 18 p., 3.
Sásdy IT.—Nyilassy (Törekvés) 17 p., 4. 
Rajezy—Droba WMTK 12 p. I. hajrá: 1. 
Rajezy 13.8, 2. Pelvássy. 3. Banadics, 4. 
K irá ly ;’ II. hajrá: 1. Sásdy II. 13.8, 2. 
Pelvássy, 3. Banadics, 4. Hettlinger. III .  
hajrá: 1. Nyilassy 14.6. 2. Rajezy, 3.
Bodai, 4. Banadics; IV. hajrá: 1. Király, 
2 Bodai. 3. Nyilassy, 4. Farkas; V. haj
rá : 1 Banadics, 2. Sásdy II., 3. Farkas,

SPORTÉRM EK
L Ú D  V ÍG

Bp. Thék E .-n . 18. kaphatók 
léws* kitinét, IjMgrt.

4. Bodai; V I, ha jrá :' 1. Szalai, 2. Fel- 
vássy. 3. Rajezy, 4. Sásdy II. . . . . . . .

A Szalay—Banadics együttes állandó 
robbantásával nyugtalanítja a bolyt s 
végül 250 méter előnnyel győz.

A 30 KILOMÉTERES FUTAMOT 
HOFFMANN NYERTE

1. Hoffmann német 24:50, 2. Sze
keres 390 m. h., 3. Láng, 4. Fekete,
5. Liszkay.

Hoffmannal az élen rajtol a me
zőny. Szekeres az utolsó helyről 
előbb Féketét, majd Liszkayt úsz
tatva a másodikra tör előre. A  né
met 18.2, 18.4-es körökkel messze el
húz és a hetedik körben már hátba- 
támadja a magyar bajnokot, de 
:Szekeres bravúros küzdelem után 
úsztatja, mire Hoffmanak 250 mé
terre csökken az előnye. A német 
azonban hamar Összeszedi magát és 
a 44. körben újabb rohamot vezé
nyel. Szekeres ezt is visszaveri. 
Közben körhátrányba vetik Lisz
kayt, akinek motorja felmondja a 
szolgálatot.

KÉZILABDA
A Gcldbcrger SE megfellebbezte az 

egyssbíró döntéséi az ismert Pa.ksz Júlia 
—Ilób Julia-iigyben.

A  Klstex is benevezte férfi éa női ősa
pa tát »z esti Kézilabda Kupába.

Ö K Ö L V ÍV Á S

hogy az ökölvívó válogatott edzése 
augusztus elsejéig szünetel. Akkor 
azonban kettőzött szorgalommal 
látnak neki a munkának, mert 
szeptemberben a németek ellen kell 
megküzdenie nyolc legjobb ököl
vívónknak; 

hogy jövőre az ifjúsági CsB-t az ősz 
folyamán fogják merendezni a 
Szövetségi Házban. Az idén 
ugyanis hosszú perceket vett 
igénybe, amíg az érdekelt egyesü 
letek meg tudtak egyezni az egyes 
mérkőzések színhelyét illetőleg; 

hogy Forray Árpád szövetségi kapi
tány — a közóhajnak megfele
lően — újításokat, fog benyújtani 
a szövetség érdekelt szakbizottsá
gához. Többek között azt java- 

• solja, hogy az ökölvívók nélkül 
levő városrészek (Óbuda, Lágymá 
nyos, Zugló stb.) társadalmi egye 
sületei alakítsák meg ökölvívó 
szakosztályukat,-

Lorenz,
a „Willy tanár úr", az MKSs hatal

mas (198 cmJ edzője

AU Tö

A m otoros és k iskocsis  
sa lakversen yzés után 
Itt a - „ro ll dörtfrekk!”

A budapesti utcáknak is  régi réme a 
.roll, másnéven trotyma, mellyel a vállal
kozó szellemű ' ifjabb, sőt legifjabb nem
zedék hódol a gépsportok korszerű szel
lemének. Harsány üvöltözések közepette 
úotymázik a gyerekhad elemistább ré
sze az aszfaltozott utcákon, rémületére 
mindenkinek, aki nem rajongója a gya
logjárón rendezett sebességi erőpróbák
nak.

A trotyma azonban úgy látszik mégis 
csak bevonult a komoly sportágak közé. 
Mégpedig gépesített alakban, legalább is 
egyelőre Amerikában így.

Az  USA mindig melegágya volt a hó
bortos sportkinövéseknek.

Itt avatták sporttá a póznániilést 
és itt nyert polgárjogot a kiskocsis sa
lakpályasport, mely nemcsak mint izgal
mas sportlátvány elsőrangú, hanem 

sok munkát ad sebészeknek is.
A salakpálya kiskocsiversenyeket min

den mozilátogató ismeri és a nézőnek is 
borsódzik a háta. amint az alig marok
nyi kiskocsik irtózatos porfelhőben fa- 
roltatják végig a iazatalajú tojásdad pá
lyát. A kiskocsi dörttrekknek azonban 
súlyos hibája van: drága a különleges
kiskocsi és nagyon sok fogy belőle, hi
szen

versenyenként legalább féltucat kerül
belőle, néha vezetőjével együtt —  

temetőbe.'
Olcsóbb megoldásról kellett gondos

kodni. És megszületett a gépesített 
trotyma, mely hovatovább a legnépsze
rűbb sportok közé fog tartozni.

A dörttrekk trotymás „járműve”  két 
kerékkel ellátott deszkaszerű képződ
mény, melyen 250 kem-es ’szupersport 
motor kölcsönzi a lóerőket. A kicsinyke 
kerék természetesen állandóan túlpörög 
a motor hatalmas erejétől és úgy sokkal 
jobban fáról, mint a szabványos motor- 
kerékpár vagy a salak-kiskocsi. A veze
tése pedig művészet a javából, mert hi
szen a vezető nincsen abban a helyzet
ben, hogy jól megkapaszkodhassék, tehát 
gyorsításnál hajlandó leülni a salak kel
lős közepébe, fékezésnél pedig az orra 
kívánkozik a talajra alkalmi gőzekeként. 
Komoly sebességről természetesen szó 
sem lehet, viszont motoros, illetve

trotymás legyen *  talpán, azaz a
trotymáján, aki meg tudja „ülni-* 

ezt a motorosított — félcipőt.
Ezzel szemben áll: a nagy előny. A gé
pesített trotyma olcsó, filléres sport
eszköz és a trotyma salakbajnok vastag 
bőrből szabott kimondhatatlanja kitűnő 
védelem olyankor, amikor jobb megoldás 
híjjában nadrágfékkel kell csökkenteni 
az iramot. Ha nagy a baj, úgy a 
trotymás egyszerűen lefejlödik a „gép
ről" és csúszik, mint szélhámos a lejtőn 
anélkül, hogy komoly baja történne, 
hála a lágy talajnak.

Wisconsinban rendezték meg nemrég 
az első látványos motoros trotymaeró- 
próbát, a siker óriási volt és máris 
akadtak vállalkozó szelleműek, akik meg 
akarják honosítani ezt a kalandos sport
ágat azzal, hogy sorozatos és totaliza- 
tőrös erőpróbákat rendeznek. Szerintük: 
nem kár a benzinért!

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Herannsz-Klell: Csak 5 telitalálatuk

van.

A  RÁDIÓ MŰSORA:
Hétfő, július 15.

Budapest I  (549.5 m): 6.40: Éh fosztó.
Torna. — 7: Hírek. Közlemények. Ét
rend. Hanglemezek. — 10: Hírek. —
10.20: Felolvasás. — 10.45: Milyen pá
lyára adjam gyermekemen Előadás. — 
11.10: Nemzetközi vízjelzöszolgálat. —
12: Hárun gsző. Himnusz. Idöjárásjelen- 
tés. — 12.Í0: Lakatos Vince és Lakatos 
Gyula cigányzenekara. — Közben 12.40: 
Hírek. — 13.20: Időjelzés, időjráás- es 
vízállásjelentés. — 13.30: Az országos
Postászciiekar. — 14.30: Hírek. — T 
Műsorismertetés. -  15: Arfolyamhirek,
piaci árak, élelmiszerárak. — 15.15: -1/ 1 _  
félóra: „Híres magyar országgyűlések. 
16.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírei;
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.15: Kiss Judit zongorázik. — L.4U: 
A  magyar nemesi felkelés. Marko Arpau 
ezredes előadása. — 18.10; Kiss Lajos ci
gányzenekara. — 19: A  légoltalora idő
szerű kérdései. Rakolczai Snndow elő
adása. — 19.15: Hírekri — 19.25: Szűcs 
László énekel zongorakísérettel. — 19 50: 
A luxemburgi leány. Tóth László dr -e.be- 
szélésc. — 20.15: Ar. Operahaz zenekara. 
Vezényel: Fridi ' Frigyes. — 21.40: Hí- 
rek. időj áráé jelen tés, hir^K. eziovák és 
ruszin nyelven. — 22.10: Bura Sándor 
cigányzenekara muzsikál. — 23: Hírek 
német, olasz, angol, francia és eszpe
rantó nvlven. — 23.25: Hanglemezek. — 
00.05: Hírek.

Budapest II  (834.5 m): 19.25: Előadás,
— 20: Hírek magyar, szlovák és ruszin 
nyelven. — 20.25: Elbeszélések. — 20.55 
Tánelemezek. — 21.35:, Időjárásjelentés

Kassa (259.1 m): 11,05: Előa dás. — 
11.20: Magyar nóták és csárdások hang 
lemezről. — 11.40: Hírek magyar és Szlo 
rák nyelven, műsorismertetés. — 15.25:
Katón adatok *  világháború- idejébflí,

MOZI

m ^ilú te k
Hamarosan újabb Zilahy-fHm feli 

vételeit kezdik meg. Értesülésünk 
szerint Zilahy Lajos, aki már eddigi 
filmjeinek rendezésében is ré.sztvett, 
azt tervezi, hogy legújabb filmjéhez 
egyáltalán nem szerződtet rendezőt, 
hanem mind a művészi, mind a tech
nikai munkát egyedül fogja irányU 
tani. *

A Filmiroda műtermében befejezték 
Tolnay Klári „Zavaros éjszaka-* című 
vígjátékát és megkezdték a „Gorodi fór 
Boly”  című dráma felvételét.

*
(Hans Moser ül a bécsi vendégtér 

ben és tétovázva nézegeti az étlapot, 
A pincér igyekszik segíteni. Sorra 
ajánlja az étlap csemegéit. Moser 
egyre csak a fejét rázza.

— Nem, nem. Ettől is híznék . ., 
ettől is . . .

— De kérlek — szól közbe az asz. 
Iáinál ülő egyik barátja — ne györ 
törd magad. Hidd el, az utóbbi időd
ben semmit sem híztál!

A népszerű komikus legyint.
-—• A nadrágszíjam nem ilyen ta? 

pintatos. Az közli velem az iga
zat . . .

*
A budapesti mozikban a múlt héten is 

folytatódtak a 'felújítások. Már csak 
négy bemutatómoziban játszanak új fil
met. Kettőben a „Nyugati villámhá- 
ború’*-t, egyben a Marx-fivérek bohóza
tát és egyben a „Nagyvárosi lány*’ című 
francia filmet. A többi már mind felújí- 
tott filriiet tűzött a műsorára.

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

nap, n — ■/,, f — */*,. b ■*• %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
16. f8, flO. Sz. V.: f4-kor >e. A nyugati 
viilámháború. 3-ik hét! _ __
CASINO Eskö-u. 1. T.: 383102. f6. f8. flO, 
Sz. V’ .: f4-kor is. Éjszaka kezdődött. 2-ik 
hét!*
CITY. Vilmos császár-út 36. T . : 111—140. 
h6, h8, hlO. Sz. V .: h4-kor is. 5 millió
keres’ egy örököst! (Heinz Rühmann.) 
r .ou so  Váci-utca 9. Telefon* 182-818. 
f6, fS, flO. Sz. V.: f4-kor is. Csintalan 
asszonyok. (Felújítás.) .
DÉCS1 Teréz-körút 28. T : 125-952. 6, 8, 
10. Sz. V.: 4-kor is. Ampk. (Felújítás.) 
FÓRUM Kossuth t.ajos-u. 18. T.: ,89-543, 
n6, f8, hlO. Sz. V .: n4-lcor is. Erdélyi 
k-astcly. (Felújítás.)
HIRADo FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
TI 222-499. 19-24 folyt. V.: 9-24 folyt. 
Magyar. Fox, Luce, Üfa és rajz-wlnradó. 
Az . OTI új baleseti kórháza. Az USA 
hadiflottája. Rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T.: 130-125. 5, n8, 
flO. Sz. V.; 4. 6, 8, 1(1. . A  fehér barát,
(Gufclav FröliUcb.)
RADIUS. Nagymező-utca 22. T .: 122-098. 
f6, h8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Nagyvá
rosi lány. (Le Monier.) 2-ik bét!
ROYAL APOLLO Erzsébet-körüt 45. TS 
222-003. n6, f8, blO. Sz. V .; 4, 6, 8. 10. 
Botrány a cirkuszban. (Gaucssó, Csikó, 
Harpő.) 2-ik hét!
SCALA Tcréz-krt 60. T ,: 114-411.1 hí, hS, 
hlO.'.Sz. V .: h4-kor is. Halálbrigád, (C. 
Colbert.)
L’HANIA Rákóczi-út 21. T.: 145-046. fS. 
7. flO. Sz. V.: 2-IŐ1. NyugaÜ villámhá
ború. 3-ik hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212. 
f4, f6, fS, -flO. Sz. V.; í2-kor is. A két 
tökfej. m
CAPirOL. Baross-tér 32- T.s 134-337. 
f4, 16, f8. flO. V .: f2-kor is. A láncosnő. 
CORVIN Üllőből 40. T .i 138-988, f4, 16.18, 
flO. Az' üldözött.
HOLLYWOOD. Beth!en-tér 8. T .: 142.455. 
fi,’* f6, f8, flO. Mégis szép- a világ. 
KAMARA Dohány-utca 42. T.: .144-027.
4, 6. 8, 10. V.- 2-kor is. Az új földestkr. 
LLOYD. Hollán-u. 7/a; T.-. 111—994.
f6, f8. flO. Sz., V .: í4-kor is. Mégis szép 
a világ.
PALACE. Erzsébet-körut 8. T . : 221-222. 
2, 4. 6. 8, 10. D. I I I . 88., a levegő ka- 
tonái.
PATRIA Népszínbáz-n. 13. T .: 145673.
4, 6, 8, 10. Top.rini nász.
SAVOY Ü!löi-út 4. T .: 146-040. Í4, f6, fS.
flO. Toprini nász........
SIMPLON Horthy Miklós-űt 62. T : 268-999.
5, n8, flO. V ,: 3, nő ,Í8, hl#. A 13-as ház. 
STÚDIÓ Akácfa-u._ 4. T .; 14-0840. 4, 6, 8,
10. Sz. V.: 2-kor is. Titkos megbízás.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-Ui 11. . Tel.: 355-374. 
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Az ürdön- 
gős fruska.
BELVÁROSI Iránvi-ntca 21. T.t 384-563.
4, 6, 8, 10. V.: 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. A vén
lány-
BUDAI APOT.T.O Széna-tér. T .: 351-500. 
fő, h7, 9. V.: f2, Í4, f6, 18,* flO. Találkoz
tam a szerelemmel,
1-LDORADO. Népszinház-n. 31. T.; 133-171.
5, n8. flO. V.: 2, 4, 6, 8, 10, RintintiU, »  
hegyek hőse.
IlOMEROS Hermina-út 7. T.: 396-178.
5, n3. fit), v .: Í4. Í6, f8, flO. Asswony-
lázadás.
I t’OLY Csáky-n, 65. T.: 292-628, 5. n8. flO. 
V.: 3, u6, f8, flO. N(?m vagyunk an
gyalok.-
•IOZSEFVAROSI Kálvária-tér 7* T.s 
134-1144. 5, nS, flO. Sz. V.: f4, f«. 18, flO.
A kircbfcMi pap. „  . . . .
OLYM PIA Erzsébet-krt 26. T .: 421.588.
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Nem vagyunk 
angyalok.
OTTHON B>niczky-n. *• T.s 146-447. f5, 
li7, 9. Sz. V.: n4, n6, n8, nlO. Bcszillá- 
colás. .  .
PHONIX Rákóczi-út 68. Tel : 144.454.
11, 5, n8, flO. V . : 3 -kor is. Találkoztam 
a szerelemmel.
RIALTO Kákóczi-nt 70. T.: 132-497. 5, n8, 
flO. V .; 2, 4, 6,-8 , 10- Indián ojkü.

n e m z e t i  s p o r t

Megjelenik szerda és szombat kivételé
vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. V IIL .R o k k  Szilárd-utca 4. 
— Telefon 132--499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

Előfizetési d íj: Belföldre egv hóra P 
2.20, negyedévre 6 . - ,  külföldre 9. -  
(Amerjkába ,10.—).

Nyomatott a Stádium Ht. k*rf«rgóté*< 
I«U . Felelős: Győr*; Aladár Igazgató.


