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A JT két továbbképző 
tanfolyama

A Játékvezetők Testületé auguszi 
tus hónapban két, nagy táborozást, 
illetve tanfolyamot rendez Budapes
ten. Ezeken a tanfolyamokon kap
ják meg az egész ország NB játék
vezetői azt az egységes irányelve
ket, amelyek szerint az elkövetkező 
bajnoki esztendőben a Nemzeti Baj
nokság mérkőzéseit vezetniök kell!

Az első NB-keret augusztus 3-án 
és 4-én, a második NB-keret 
augusztus második felében tartja 
meg két-kétnapos tanfolyamát Bu
dapesten.

í t m - a r t t - U M s  hárm assal 
a z  f iá n  m a dálután 5  ő ra -  
k o r ragtól a loiyam hainoh-
s is  m ezőnye

Ma délután tartják a magyar 
üszóélet egyik legklasszikusabb ver
senyét, a folyambajnokságot. A 
szentendrei sziget déli csúcsánál dél
után 5 órakor fog eldördülni az in
dulást • jelző pisztolylövés és a 
résztvevők a Dunába vetik magu
kat, hogy mintegy 9 kilométeres tá
von vígigűsszák a versenyt a mar
gitszigeti MAC-klubháznál levő cé
lig:.

A férfiak bajnoki versenyében az 
indulók névsorának az élén talál
ható: Tátos, Gróf, a védő Vörös,
Molnár, Vágó II, Perényi, az örök
ifjú Páhok neve. A 20 főnyi gárdá
ban Tátos, Gróf és Vörös személyé
ben három olyan nagyság található, 
akihez hasonló aligha áll ma rajt
hoz Európában hasonló versenyen. 
Tátos győzelme látszik valószínű
nek. A hölgyek versenyében a védő 
Sándor Éva mellett Molnár Magda, 
Molnár Ágnes, Felhős és a feltörő 
fiatalok, élükön Vámossal és Albach  
Edittel állnak rajthoz.

A  férfiak csapatversenyében a védő 
MUE nehezen tudja megőrizni baj
nokságát az FTC és az UTE le
génységével szemben, összesen nyolc 
csapat nevezett. A hölgyeit csapat- 
versenye két legnagyobb hölgyúszó
egyletünk, az FTC . és a MÜE gár
dája között dől el. A  védő FTC szí
neit a Sándor— Vámos— Albach  hár
mas képviseli, de az FTC '■— csak
úgy, inint a MÜE —- második csa
patot is indít. A nyeretlen férfiak 
versenyében Tuskó MAC, Szigeti II 
UTE, Szuchy , Stefányi I FTC és 
Szittya  ÚTÉ között dől el az első
ség. A nyeretlen hölgyek csoportjá
ban Vámos fog győzni.

A MUSz kísérőhajója a Pálffy- 
térről délután 4 órakor indul. Út
közben kikötés nem lesz, a hajó 
egyenesen az indulás helyére viszi 
az érdeklődőket. A rajt 5 órakor 
van. Tekintettel a Duna mostani 
gyorsabb folyására, az első beérke 
zők már %6 körül a célban lesznek.

A németekkel, az olaszokkal,
a spanyolokkal játszunk az 
ésszel válogatott mérkőzést
T árgya lá so k  a lu go sz lávokka l v a ló  m érkőzé
sek  körü l

A z  MLSZ őszi n e m z e tk ö z i  m ű sora  k ia la k u ló b a n

MEGÉRKEZETT WERNER KURT,
a fiatal német bukósisakos kerékpározó gárda

jelessége

A háborús idők ellenére megle
pően élénk a nemzetközi érintkezés 
a labdarugósportban. Az ősz még 
nagy kérdőjel politikai tekintetben, 
az MLSz azonban máris nagy buz
galommal dolgozik az őszi váloga
tott műsor kialakításán.

Gidófalvy Pál dr, az MLSz mi
niszteri biztosa ezzel kapcsolatban 
a kővetkezőket mondotta:

— A z őszi válogatott műsor pil
lérei:

m agyar-ném et m érkőzés Buda
pesten,

m agyar-olasz m érkőzés Rómában 
és

m agyar-spanyol m érkőzés Mad
ridban.

— A z  olaszokkal tudvalévőén de
cem ber elsején  játszunk, a spanyo 
lókkal való m érkőzés időpontja is

Tegnap délután két órakor Buda
pestre érkezett W erner Kurt, a 
Millenáris szómba,t esti hannoveri 
bukósisakos vendége.

Lorenz, az MKSz edzője várako
zott rá a pályaudvaron. A fiatal, 
középtermetű, szikár germán arca 
maga a kétségbeesés.

— M egérkeztek  már a gépeim ?  
— volt az első szava, még mielőtt 
üdvözölhettük volna egymást.

Lorenz kénytelen volt felvilágo
sítani a fiatal német bukósisakost, 
hogy a gépekről semmit sem tud.

W erner erre nagy kesergéssel el
mondotta, hogy két vezetéses ke
rékpárját, a megfelelő tömlők kí
séretében már négy nappal ezelőtt 
feladta.

—- Mi less most ?
Lorenz megint a versenyzö- 

szárazdada szerepében bizonyult ki
válónak: megnyugtatta W ern ert,
hogy addig is, ameddig Hannover
ből a gépek meg nem érkeznek, 
rendelkezésére állnak a szövetség 
korszerű vezetéses kerékpárjai.

Rohanunk ki a Millenárisra. 
W erner arca felderül, amikor a 
pályát meglátja:

__Ilyen gyönyörű beton teknőt
m ég eleiem ben nem láttam.

Közben elmondja munkatársunk
nak, hogy véletlenségből lett bukó- 
sisakos kerékpáros. Atlétának in
dult, 800, 1500 méteres távon fut- 
kározott, amikor egy napon foga
dásból, virtusból elhatározta, hogy 
résztvesz országúti kerékpáros ver 
senyén. A futamot meg is nyerte — 
s a 100 kilométeres távon meglepő 
jó: 2:52.8-as időt ért el. Most már 
búcsút mondott az atlétikának és 
minden erejét a kerékpársportnak 
szentelte. Hat hónap múlva már 
görgő után kéredszkedett. Újabb öt 
hónap következett, sok munkával, 
edzéssel és lemondással, — majd — 
1938 júniusában — megtörtént a 
motorvezetéses keresztsége.

Ebben a .futamban, mely Elber- 
feldbon zajlott le, elsőnek végzett. 
Viharos kezdő sebessége már akkor 
feltűnt. Azóta fényes versenyzői 
Pályafutás következett. Ma már a 
vezérosztály ellen rajtol.

felsze
relésekF U T B A L L

az M L Sz előírása szori»ti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VJ.. Vilm os CSŐ- 
szár.út 33. és kV., Váci-utca 40.

Á rjegyzék !

vég leges: decem ber S. A  spanyolok
kal m ég csak a részletkérdéseket 
kell megtárgyalnunk. A  m agyar- 
ném et m érkőzés határnapjaként ok 
tóber 6.-át fog juk  ajánlani a ném e
teknek. R em éljük, hogy ez m egfelel 
majd nekik.

— És miként állunk a jugoszlá- 
vokkal ?

— Először is a budapesti vissza- 
vágóm érközés esedékes. Ennek már 
volt is k iszem elt határnapja: szep 
tem ber Z9.-e. Ebben az ügyben azon
ban m ég tárgyalásokra lesz szük
ség. Annál is inkább, m ert a ju go- 
szlávok m ég égy  m érkőzést akar
nak játszani az ősz folyam án, m ég  
pedig Belgrádban. Ebben az ügyben  
a közeljövőben előreláthatólag Bel 
grádba utazom majd.

— Mi történik á Bécs—Budapest- 
mérközéssel ?

— E zt a m érkőzést is be akarjuk  
illeszteni az őszi műsorba. Bár ha a 
román m érkőzést is beszám ítjuk, 
akkor ezzel együ tt már hét váloga
tott napot kellene beiktatnunk az 
őszi műsorba, ami bizony soknak  
látszik. A  román m érkőzés egyéb 
ként m ost nem m utatkozik idősze
rűnek. Éppen ezért azzal a gondo
lattal is foglalkozunk, hogy a Duna 
Kupa küzdelmeit egyelőre felfü g
gesztjük.

Amint látjuk, az MLSz őszi válo
gatott műsora eléggé gazdag lesz. 
Minthogy azonban egyelőre csak a 
németek jönnek Budapestre, igen 
fontos volna, ha az MLSz-nek sike
rülne a jugoszlávok Budapestre való 
jövetele céljára is jó határnapot ta
lálnia. Legalább két mérkőzést kell 
juttatnia az MLSz-nek a honi kö
zönség számára.

— H offm annt akarom m egbosz- 
szúlni szombaton este,- — mondja 
W erner. jr— A i ovid táv az -én  y a -  
dászteruletem , ezért ,a- rendezőség a 
kérésemre, 25, m eg 30 kilom éteres 
távon bonyolítja le ezt a tornát.
' W erner azután lefeküdt aludni. 
Hat óra tájbán Lorenz felkeltette 
és alaposán , meggyűrta. Negyed 
7-kor már a pályán volt. M azák  
görgője után kapcsolt, összesen 20 
kört futott időre. Megmondta, hogy 
a 10—15. körben csúcsteljesítmény
re törekszik. ígéretét be is váltotta. 
A  8. körben már 19 mp alatt vág
tázott, a 11. körben elérte a 18 
m p-et s mire tizennegyedszer körö
zött, már i l A - e t  vágott ki.

Lelkendezve mutatja az időmérő- 
órát a körülötteállóknak. A két óra 
17.4-et mutat.

Hal bukósisakos á ll 
rajthoz szom baton este
Az MKSz versenyintéző bizottsága 

tegnap este elhatározta, hogy a 
szombat esti nemzetközi bukósisa
kos tornán csúcsmezönyt: hat mo
torvezetéses versenyzőt állít rajthoz.

Liszkay is rajthoz á ll
— Liszkay Pesten  marad —- 

mondja az újdonságot Szittya  — és 
így  a teljes m ezőny, a vezetőkkel 
egyetem ben  így alakul: W erner
(P etöczvá ry ), Szekeres (Schm iedt), 
Liszkay (N agy K ároly ), F ekete  
(B artos), Erőss (M azák) és a vá
logató győztese (G atsa).

Erőss, aki múlt szombaton bu
kott, hétfőn nem ment az edzésen. 
Hír szerint azonban ma este már 
ismét nyeregben lesz.
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Lovas* nem indul a folyambajnoksá
gon. A* FTC kiváló hölgy versenyzője 
tavaly megfogadta, hogy nem indul töb
bet a folyambajnokságban és most sza
vának áll. Pedig a fradieták jól tudták 
volna használni a csapatversenyben.

A  MUE országos úszóversenyt rende* 
angnsztns 3-án a lágymányosi uszodájá
ban. A  versenyén Ifjúsági és gyermek- 
számok kerülnek megrendezésre.

I . o, vízilabdábajnokság állása:

O l a s z o r s z á g  e l l e n  í ,  A s b ó t h ,  
2 .  S z i g e t i ,  3 * G á b o r i ,  4 -  S t o lp a  
k é p v i s e l i  a  m a g y a r  s z í n e k e t

I. BSE 6 6 -----  32:10 12
2. UTE 6 5 — 1 34: 5 10
3. MAC 6 5 — 1 33 : 5 10
4. FTC 7 4 — 3 25:20 8
5. MTK 2 1 1 — 5: 3 3
6. BEAC 5 1 1 3 9:17 3
7. III. kér. 5 1 — 4 5:31 2
8. MESE 5 -  U  4 . 6:18 1
9. TSC 3 ----- 3 3:15—

lé. NSC ,4 4 —~ 4 á 4:30 —

Szerdán délután „magas vendé
gei" voltak a BLKE tenisztelepé
nek. A z  Olaszországba készülő vá
logatott teniszcsapat tartotta utolsó 
edzését a Lágyinányoson, A magyar 
válogatott teniszcsapat először tud
valevőleg barátságos meccset vív 
Olaszországban, három nap múlva 
pedig a Trofeo E. 42-ért játszik az 
olasz válogatottal.

Egy nappal az elutazás előtt még 
bizonytalan volt, hogy az Asbóth, 
Szigeti, Gábory, Stolpa és Szent- 
péteri-keretből melyik legyen az a 
négy játékos, aki a válogatott szi- 
neket képviseli. Főleg ezt döntötték 
el a szerdai edzésen.

Először Stolpa játszott S zen tp éte- 
rivel. S tolp a  igazolta jó formáját és 
az első szetet nagy küzdelem után 
8:6-ra megnyerte. A második szetet 
a BSE-ágyú nyerte 7:5-re.

A mérkőzés után A ra tó  Géza, az 
OTT igazgatója, Grosschm id Sándor 
dr szövetségi kapitány, Tóth  László 
dr alelnök és H erzu m  János főtit
kár rövid tanáéskozásra ült össze. 
A  válogatott csapat összeállítását 
beszélték meg. ;

— V éle m én y e m  szerint, — mon
dotta A r a tó  Géza, — feltétlenül 
Stolpát k ell játszatni a negyedik  
helyen. S em m ivel sem  rosszabb, — 
sőt job b , — m int Szentpéteri. A  pá 
rosban p ed ig  ú gyis szü k ség  lesz rá. 
S zen tp éteri azóta , m ióta felfed ezték  
és n a g y  já ték o st csináltak belőle
— v issza ese tt. A zo k  ellen, akik ko
m olyan v e sz ik , n em  igen tud bol
dogulni.' A z  olaszok különösen ism e
rik és ig y , vé lem én yem  szerint, nem  
sok  sik er  terem n e a szám ára Olasz
országban.

— A z  olaszok  különben te csak  
n ég y  fér fiv ersen yzö n k  költségeit v i
selik — szól közbe H erzu m  főtitkár.
— A jegyet azért m egvettü k  Szen t
péteri r és zé r e  te, gondolván arra, 
h ogy ha m á sk ép  n em , a szöv etség  
k öltségén  fo g ju k  kivinni. Különben  
is tá vira ti választ kértünk az ola
szok tól, h o g y  vállalják-e az ötödik  
m a gya r fér fijá ték o s k öltségeit, v a g y  
sem . H a  ez  a távirat estig  m egjön , 
akkor Szem tpéteri is elutazhat a tna- 
g ya r vá loga totta l, m int tartalék.

Ezek után már nem is tanácskoz
tak sokáig. Megállapodtak abban 
hogy (— rangsor szerint— ) A sbóth .. 
S zigeti, G á b ory  és Stolpa alkotja a 
válogatott csapatot. Ha azonban az

olaszok távirata estig befut és az 
ötödik magyar játékos költségeit 
vállalják, akkor Szentpéterit .is el
viszik. Azt a tervet, hogy S zent
péterit a szövetség költségén küldjék 
ki Olaszországba, a Stolpa elleni 
mérkőzés után elvetették.

Ezalatt a másik pályán a hölgyek 
játszottak női párost. A Som ogyi—• 
Szilvássy válogatott kettős a Já
vori—Jiisits-kettössel csatázott. A 
válogatott hölgyek 6:3 arányban 
nyertek. Som ogyi is és Szilvássy is 
jó formában van. Szilvássy kitűnő 
alapvonal játéka jó segítség Som o

gyinak.
Asbóth  Jóska csak 6 óra után 

érkezett meg.
— A  fogorvostól jövök  — mon

dotta fanyar ábrázattal. — Ráadá
sul m ég beteg  is vagyok. E gész nap 
fá jt a fe jem  és a gyom rom at is el
rontottam. • ,

Érdeklődésünkre elmondja, hogy 
reggel nem tudott ellentállani á gyü- 
mölcsszeretetének s közel egy kiló 
sárgabarackot megevett.

-— A zóta  nem tudok magamhoz- 
térni —  mondja s már rohan is a 
többiekhez, játszani.

Hét órakor az edzés már he is 
fejeződött. A válogatott csapatot 
kijelölték. Ma reggel a velencei 
repülőgéppel Som ogyi Klári, Szil
vássy Edit, Asbóth, Gábori, Szigeti, 
Stolpa és esetleg Szentpéteri utazik 
el Herzum  János főtitkár kíséreté
ben Riccioneba.
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Ma indul útnak és
Éles—Nagy—Nótás—Pelvássy összeá I! í tá s- 
bán versenyez vasárnap az olasz kerékpá
ros vágtázok ellen a magyar négyesfogat

Az MKSz válogatóbizpttsága 
Szittya  Rezső országos kapitány 
elnöklésével tegnap este összeállí
totta a vasárnap délután a milánói 
Vigorelli-fastadionban sorra" kerülő 
olasz-magyar válogatott kerékpáros 
pályaverseny magyar négyesfogatát. 
A z  összeállítás meglepetést hozott. 
A  szövetségnek az utolsó pillanat
ban sikerült P elvássy  .számára- sza
badságot kieszközölnie és így Eisz- 
kay  helyett ő utazik Milánóba.

A milánói csata egyes futamaiban 
a magyarok a következő beosztás
ban rajtolnak: •

Repülőverseny: Nagy, P elvássy .
1000 m-es időfutam: Éles, N ótás.
Kétüléses gépek versenye, 2000 

m: Eles— Pelvássy vgay P elvá ssy— 
N agy. (A  döntés csak szombaton 
történik, a milánói edzés után.)

4000 m-es üldöző csapatvergpny: 
Éles, N agy, N ótás, Pelvássy.

Az olaszok csak szombaton válo
gatnak. Egyelőre csak annyi bizo
nyos, hogy Guglielmetti és N ervi, 
a leggyorsabb olasz vágtázó helyet 
kap az azzurik együttesében.

A magyar válogatott ma, csü 
törtökön este fél 7 órakor T óth  Bér

tálán dr társelnök kíséretében uta
zik el Milánóba.

Ma kezd i e l edzéseit  
az Újpest

Az újpestiek raa délután a megyeri úti 
.pályájukon, már megkezdik az őszi 
idényro az 'előkészületekét. A visszatar
tott játékosok mind résztvesznek a mai 
„pehelykönnyű” edzésen.

Budapest-Bécs 
főiskolai válogatott 
ökölvívómérkőzés 
lesz m*g ezév őszén 
Becsben

Az MFSE ökölvívószakosztályá
nak vezetősége a bécsi főiskolások
tól tegnap, szerdán levelet kapott. 
A bécsiek azt írják levelükben, hogy 
örömmel várják a budapesti főisko
lás ökölvívókat augusztus végén, 
vagy szeptember elején tartandó 
ökölvívó-viadalra. A budapestiek — 
a lehetőség szerint — eleget is tesz
nek a meghívásnak.
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II jövőben csak az edző és 
a gyűrő lehet a korlá
ton belül, intéző, elnök 
sfb. nemi
Hz BiltSz a v ra  k é ri a z  Mg faáram asz>
fiá^ánals egyesQEete^t, hogif faefaa- 
biat h á p o m s z o p  faifsasiafe ©aüzősf

Ma: nevezési záilat a bajnokságial

M ilyen rendszerben 
fog  játszani az Elektromos 

a jöv ő  bajnokságban?

Azt lehetne hinni, hogy ilyenkor 
nyáron nincs élet az MLSz-ben. Té
vedés! Az MLSz gépezete most is 
teljes erővel működik. Folynak az 
előkészületek az 1940/41-es idényre.

íme néhány érdekes döntés, javas
lat, amely majd csak a hét végén 
jelenik meg az MLSz hivatalos lap
jában.

1.
A z edzők alosztálya azt javasolta, 

hogy a jövőben csak az edzők és a 
gyúrók tartózkodhassanak a korlá
tokon belül. E zzel azt akarják el
érni, hogy csak a nélkülözhetetlen  
szakem berek legyenek  belül s az in
tézők , az alelnökök, vagy díszelnö
kök ne szaladgálhassanak a part
vonal mentén s ne rohanhassanak be 
a játéktérre.

A MLSz ezt a javaslatot ma
gáévá tette  s az új idényben az EB  

II., III. és az ó s zö v e ts é g ek  baj
noki m érkőzésein csak az edző és 
a gyúró tartózkodhat a korlátokon  
belül.

2.

A z  edzők alosztálya azt is java
solta, hogy az MLSz kötelezze az 
NB I., II. és III. tagozatának csa
patait arra, hogy azok het en kint 
háromszor tartsanak edzést. Az ed
zőknek ez a szakelöterjesztése szin
tén tetszik az MLSz-ben, de úgy 
vélik, hogy ezt egyelőre nem lehet 
kötelezővé tenni. Éppen ezért az 
MLSz a hivatalon lapjában majd 
felszólítja, helyesebben csak kéri az 
NB I., II. és III. osztályú egyesüle
teit arra, hogy a játék színvonalá
nak emelése érdekében, amenyiben 
lehetséges, akkor hetenkint három
szor tartsanak edzést. Az MLSz-ben 
úgy vélik, hogy az NB I. egyesületei

Diósgyőr, július 23.
A DiMAVAG keddi edzésén több 

próbajátékos vett részt. A játékosok 
nevét egyelőre hét lakat alatt őrzi 
a vezetőség, kivéve egyét. S ez a 
játékos kétségtelenül a legérdeke
sebb vendége volt az edzésnek. 
Brúnó Pcmgrazio a neve és az FC 
Torino összekötője! Olasz csatár!

Jól mozgott az edzésen s alig vár
tuk, hogy beszélhessünk vele. Tol
máccsal felszerelve közelítettük 
meg, de kiderült, hogy Pangrazio 
hibátlanul beszél magyarul.

— Édesapám már két évtizede 
M agyarországon él, párhónapos vol
tam , mikor ideköltöztünk, tizenöt
éves koromig én is budapesti lakos 
voltam. A z olasz gimnáziumba jár
tam és tizenhatéves koromban m en
tem  ki Olaszországba — adja meg 
a magyarázatot.

— M ost húszéves vagyok és csa
ládom  — feleségem  m eg héthónapos 
kislányom  — lent van Olaszország
ban.

Azután a futballra tereljük a szót.
— Igen fiatalon kezdtem  el a 

labdarúgást, édesapám nem  kis bosz- 
szúságdra. Gimnazista koromban  
többször szerepeltem  a KISOK-válo- 
]gatottban . Tizenhatéves koromban  
kerültem  ki Olaszországba, köze
lebbről Tormába. Hamarosan az FC  
Torino szerződtetett. A kkor Molnár 
Ignác volt a csapat edzője, majd 
később, amikor ő hazajött, a régi 
válogatott, M attea közei közé k e
rültem. E gyszer voltam  olasz ama
tőr válogatott és kétszer szerepel
tem  az olasz B ) válogatottban. 
Tagja voltam annak az olasz csa
patnak, am elyik Bernben 7 :l-r e  
verte Svájc B ) csapatát, sőt három  
gólt is lőttem.

Majd arról az FC Torino—Bo- 
logna-mérkőzésről beszél, amelyiken 
eltörte a lábát.

— Sansoneval, a Bologna össze
kötőjével való összecsapásom  n yo
mán tört el a lábam. Véletlen eset 
volt. Hónapokig kezeltek , de telje 
sen rendbejöttem .

— Mikor játszott utoljára?
— Június elején. Rómában egy  

Lazio—AS Roma barátságos m érkő
zésen  a Lazio csapatában szerepel
tem . 3:3 volt az eredmény. K özép
csatárt játszottam  s annak ellenére, 
hogy pár hónapig labdát sem  lát
tam, egészen jól ment a játék . K ét 
gólt is szereztem  a Lazionak.

_  Mit játszik szívesebben, össze
kötőt, vagy középcsatárt?

különösebb akadály nélkül teljesít
hetik ezt a kérelmet s az NB H. és
III. egyesületei között is nagyon sok 
lesz, amely szintén eleget tehet en
nek a kérelemnek. Ha majd az NB
H. és III. egyesületei látják, hogy 
szép számmal akadnak olyanok, akik 
hetenkint háromszor tartanak ed
zést, akkor majd alighanem mind
annyian áttérnek erre a rendre.

3.
Uj rend lesz az új Idényben a já

tékvezető-küldés terén. A jövőben 
nem bizottság küldi a játékvezető
ket, hanem Vághy Kálmán egyedül 
jelöli ki majd azokat, akik az NB
I. , II. és III. egyleteinek egyes mér
kőzéseit vezetll:. Az új rendszer a 
réginél egyszerűbb lesz.

Az egyesületeknek megmarad a 
„vétójoguk", de természetesen csak 
a régi formában. Azaz: az idény 
kezdete előtt az egyesületek bejelent
hetik azokat a játékvezetőket, aki
ket nem kíván alt a mérkőzéseik 
vezetésére. Helyesebben kérik majd 
az MLSz-től, hogy X és Y játék
vezetőt ne küldje a mérkőzéseikre. 
Az MLSz ezeket a kéréseket felül
vizsgálja s ha az indokokat meg- 
felelőcknek találja, akkor a kérése
ket teljesíti is.

4.
A z NB  /., II. és III. osztályú baj

nokságára csütörtök este 6 óráig le
het nevezni. N éhány lassabban dol
gozó egyesület m ég nem küldte el a 
nevezést. E zek ina este 0 óráig m ég  
nevezhetnek.

Pénteken m ár arról fognak tár
gyalni az M LSz-ben, hogy miként 
eljtsék  m eg a sorsolást. A z  NB I. és 
II. sorsolását hétfőn  délután ejtik  
m eg, az NB III .-é t augusztus 5-én.

— Hát, őszintén  megmondom, 
Olaszországban szívesebben já tszot
tam összekötőt. Ott nagyon nehéz 
a középcsatárok sorsa. Annyira fo g 
ják, nyom ják, kenik őket, hogy  
elöbb-utóbb a legkem ényebb  játékos  
is megunja ' e z t s „csendesebb vi
zekre", összekötőbe hajózik. íg y  lett 
összekötő M eazza és ezért játszik  
már Fiola is szívesebben  összekötőt. 
Túl kem ények az ölasz hátvédek és 
sok a sérült középcsatár. M agyar- 
országon más a helyzet, itt köny- 
nyebb dolguk van a középcsatárok
nak, mint o tt len t Itáliában,

— Hogy áll az ügye a DiMAVAG- 
gal?

—- A zt hiszem  ittmaradok. Na
gyon  szeretn ék  M agyarországon le
telepedni. Ha ez  sikerül, akkor igye
kezni fog ok  m egszerezn i a m agyar 
állam polgárságot is, m ert legalább 
egyszer szeretn ém  magamra húzni a 
m agyar cím eres inget is.

Krompaszky Ernő.

A Kispest csütörtökön 
tartja második edzését

Kispesten kedden délután volt az 
első idei edzés. Csütörtökön délután 
kerül sor a második számú edzésre. 
Ezt a kedden még hiányzó Senkey  
II. edző vezeti. Az edzésen való
színűleg résztvesz Olajkár I., Cseh 
és Nem es is. K alocsai még mindig 
nem adott életjelt magáról, de a 
vezetőség nem nyugtalankodik 
miatta. A válogatott balszélső 
ugyanis megígérte, hogy ha nem is 
tud megjönni az első edzésekre, 
odahaza Beregszászon szorgalmasan 
fog edzeni.

Vasárnap (délelőtt vagy délután) 
már labdásedzés lesz.

KÜLFÖLDI EREDMÉNYEK
Rigra: Észtország—Let tors-iá# 2:1.

Az átadó Jakab
iránt eddig még nem érdeklődtek a 
társegyesületek. A Ferencváros 
még nem foglalkozott azzal a kér
déssel, hogy mi lesz akkor, ha Ja
kabot nem akarja, vagy nem tudja 
más egyesület átvenni. Ebben az 
esetben két eset lehetséges: 1. A
Ferencváros Jakabot szabaddá teszi. 
2. Visszatartja.

«■
— N agyon szép a fű  az üllöi- 

úton, — mondja Dimény Lajos 
edző. —  Ilyen m ég sohasem volt. 
Rem élem , hogy a fű  annyira m eg
erősödik, hogy nem kell majd az 
edzéseket átvinnünk a Forinyák- 
utcába.

Egyelőre ez a döntés:
—- A  Ferencváros szerdán az 

Üllöi-úton kezdi el az edzéseit.
Dimény hozzátette:
— Bár már ott tartanánk.

•»
Tóth Lajos dr intézővel folytat

tunk egy kis beszélgetést. Mi kér
deztük:

—- Legújabban kit szerződ tetett 
a F erencváros ?

— K incsest m ég nem szerződtet
tük le, — mondta ő nevetve.

—- E jnye, de lassú ez  a Fradí- 
vezetöség , — jegyeztük meg.

Tóth dr így fejezte be:
— Nem  baj, csak az ú j jobbszélsö  

legyen  majd gyors.
*

A Ferencváros játékosai nyaral
nak. Sokan lent voltak, illetve lent 
vannak a Balaton mellett Jakabék- 
nál.

NB III. osztályú mérkő
zések vezetésére jogo
sított játékvezetők

Budapest:
Arroston István. Balsins Lóránt, Bánhidi 

Antal, Békési István, Berki Sándor, 
liottka György, Csermely Sándor, C»on- 
gár János, Bross József. Ehrlich István, 
Fábián János, Fazekas János. Fehér Já
nos, Föidváry Ede, Gáspár Gyula, Gelcz 
József. Goda János, Gyulai Gyula. Hor
váth Gyula, Harsány: János, Gyékiss
Emi!. Xlorkay Gyula. Horkay Nándor, 
Hunfalvi János, Horváth II. László, Hi- 
ross Zoltán, Józsa Vilmos, Kálóczi Ist
ván, Ivopházi István. Korpics Zsi-ffniond, 
Kotsis Rudolf, if.j. Magyar János, Mar
jai Sándor. Márkus Aladár dr. Mozny 
János, Mátka y András, Novothny Sán
dor, Pólói Béla, Papp Árpád, P. Pataki 
Imre, Paulinyi János. Poiecz Béta, Pút* 
noki Aladár, Platt Károliy, Rátkoi Béla, 
Rendes Ferenc. Regős Béla, Róbert Jenő; 
Kuck Vilmos, Salga La.io«.. Spharlc K ris
tóf, Segesdi László, Stubcczky Ferenc, 
Szálai István. Szabó II. Gyula. Szép I. 
Károly, Takács József. Tánczos István, 
Tigyi Béla, Tunikold József, Ü.ivári 
Antal, Ungváry Géza, Visegrádi Róbert, 
W olf Ödön, Zagajsizky István. Z. Zcntai 
István, A. Zcntai József. Zimmormaun 
Antal.

Közép:
PcRZcki Ferenc. Faragó .Tánoo, Hajdú 

János, Lázár Ferenc, BulySki József, 
Sándor Géza. Gyulai János, Lúgos! La; 
jós, Csima János, Kövesdi Lajos, Tanai 
Lajos, Kifie II. László.

Nyugat:
Hongéi Sándor, Kottesko. Henrik, Já- 

gev András, Ilnthalmi Gyula, Em el 
Sándor, Csádcr József, Tóth Árpád, 
Woinpeer Kálmán, Kulcsár Péter. Bruck- 
m-r Alajos, Horváth Győző, Illés Gyula, 
Koppányi Aurél, Kraus Ágoston, Véosey 
Vilmos, Várally Elemér.

Délnyugat:
Virányi Vidor, Czvelkó Lajos, Márton 

Géza dr. Láng Frigyes, Lugosi József, 
Röppen Ferenc, Dávid Jenő.

Szeged:
Nagy Mihály, Gaál Géza, Gombkötő 

István, Zsombori István, Adányi József, 
Szopori János, Schmtkll József, Leil.ner 
Sándor, ifj. Berta Károly, Solti Miklós, 
Lakatos Pál, Pálinkás S-ándor, Magyar 
Mihály dr, Kovács Sándor, Gyarmati 
Ferenc.

Csaba:
Heinfarth Mihály, Klimaj Sándor, Tóth 

István, Várkonyi György, Sálfalvy 
Gyula, Budai Gábor.

Kelet:
Hatvány Sándor, Nagy Sándor, Prém 

János, i f j .  Szabó Kálmán, Kádár Dániel, 
Pál Antal, Tauncz Ernő, Sáros! László, 
Bikay Béla, Ruják Endre, Szokó József, 
Király Béla, Gyümölcs György, Iíaincz. 
József, Joanovics György, Szántó Zol
tán, Pillér József, Tótli Gyula, Kakán 
József, Sass Béla, Szukovazky Mihály, 
Kvaaznai .Táltos, Laezkó Károly, Kovács 
László, Vass József, Stefanszky János, 
Madarász János, Torna László.

Észak:
Fehérvári János, Haskó Ferenc, Rózsa 

Gyula dr. GédI Antal, Gyuresik István, 
Halmi László, Szentiványi Sándor, Mé
száros János, Dolyák Árpád, Knukos 
Kálmán, Loyán Endre, Kostyál Gusztáv, 
Bonkő Sándor, Palotás József, Regöczi 
Béla, Mécs Ernő,

MOVE:
Faiagá József, Kovács Ferenc, Kovák 

Ferenc, Tanss Ferenc, Venczcl Gyula, 
Inczo József, Bukó György, Csopreghy 
János, Poszpisil József, Egervári Béla, 
Sircieher Károly.

Az Elektromos edzésén "két új 
embert láttunk legutóbb. Megkér
deztük Tóth István edzőtől:

-—■ E zzel a két játékossal már be 
is fe jez ték  az erősítést ?

— Nono, még nem egészen — vá
laszolt Tóth István. — Ezekhez jön 
még egy kapus, valószínűleg Vágl, 
azután nálunk vari már Király, a 
volt Nemzeti-hátvéd. Jelenleg szana
tóriumban fekszik, ahol kisebb utó- 
opftráclőn esik át törött lábával.

— A zt mondják, K irály lába olyan 
rossz állapotban van, olyan rosszul 
forrott össze, hogy az ősszel már 
aligha játszhat a csapatban, de le
hetséges, hogy sohasem lesz már 
belőle labdarugó.

— Tévedés. Király már edzésben 
is volt. Vele a nyári szünetben külön 
is végeztettek előkészítő gyakorla
tokat. Amint kijön a - szanatórium
ból, azonnal komoly munkába áll és 
még az őszi idényben számítunk rá 
az első csapatban is.

Nem is rossz védelem: Vági — 
Király, Pákozüi!)

Tóth István ezután a további erő
sítési szándékról beszél:

— Még két kiszemelt játékosunk 
van. Mindkettő csatár. Rövidesen 
elválik, siberül-e őket megszerez
nünk.

Ezek szerint az Elektromos ala
posan felkészül az új bajnoki idény
re. A bajnokságra tőr talán? Tóth 
edző elhárítja a „gyanúsítást":

— Azt szeretnénk csak elérni,
hogy az új szerzemények hatása kö
vetkeztében levesse már a csapat 
azokat a szélsőséges rossz tulajdon
ságait, amelyek annyira hátráltat
ták képességeinek teljes kifejleszté
sében. Értem ez alatt a szertelen el
bizakodottságot, amely elkapta őket 
egy-egy siker után, azután a másik 
végletet: amikor balsikerei kezdet
után azonnal feladták a versenyt! 
Szeretném, ha végre számíthatna az 
ember a csapatra, számíthatua a fi
zikai erőnlét és a benne rejlő tudás, 
a reáfordított gond és munka ará
nyában. Ezek a rutinos, új emberek 
majd jótékonyan fognak hatni a já
tékosaink idegzetére.

Az Elektromos-pálya gyönyörű 
szép és jó gyepszőnyegén sétálunk s 
a beszélgetés a rendszerekre terelő
dik. Potya elmondja, hogy a napok
ban cikk jelent meg Lázárról. A 
cikk öt is érinti, mert hiszen Lázár 
sportkarrierjét ö indította el a jobb
fedezet poszton.

— Téves, hogy én valaha is kísér
leteztem volna Lázárral a balszélen. 
Én Lázárt jobbszélsőnek szántam, 
majd egy szövetségi díjmérkőzésen 
szükségből játszattam Hirzer ellen. 
Ott mutatott először fedezet-erénye
ket Lázár. Amikor azon a bizonyos 
Nemzeti—Ferencváros mérkőzésen a 
Millenárison Lyka a sérülése miatt 
nem játszhatott, akkor dobtam be 
Lázárt a jobbfedezetbe és Íme, hal
lom, most a Ferencvárosban másod
virágzását éli az új rendszerben. 
Lázár valóban támadó fedezetnek 
való. Mennyi baj volt vele, amikor 
a szélsőt kellett, illetve kellett volna 
fognia.

Most már, hogy a rendszerekről 
beszélünk, megkérdezzük az edzőt:

— L esz-e változás az Elektrom os 
rendszerében ? A  háromhátvédes 
rendszert bevezeti-e az E lektrom os
ban?

— Háromhátvédes rendszert vol
taképpen már az elmúlt, tavaszi 
idényben játszottunk, amikor Páltoz- 
dlt kitoltuk a balszélsöre. Arról, 
hogy mi lesz nálunk most ősszel, 
hogy milyen rendszerben fogunk 
játszani, nem szeretek beszélni. 
Majd meglátjuk, mit lehet csinálni az 
angol rendszer érdekében. Változat
lanul vallom, hogy minden rendszer
hez a megfelelő, mondhatnám spe
ciális játékosok kellenek. Lassú hát
véddel nem lehet angol védelmi 
rendszerben játszani — hogy csak 
ezt az egy példát említsem.

—  A m egszerzett és a m ég m eg
szerzendő új já tékosokkal már más 
a helyzet t

—  Igen. Ezekkel az új emberek
kel már merném játszatni az angol 
rendszert.

P otya  befejezi a beszélgetést, 
mert kijöttek már a játékosok és

kezdődik az edzés. Amint végígné-> 
zünk a bemelegítő kört futó játékot 
sokon, bizony régi játékost alig tu
dunk már fölfedezni az Elektromos 
első csapatából. Csak Pázmándy, 
Pákozdi és G. Tóth  képviseli az 
amatörbajnokság korszakát. Ellen
ben egészen friss szerzemények fut
nak: Kapocsi, M arosi, F ek ecs  és
ezekhez jön majd K irály, Gajdos, 
Vági és még két új játékos. Uj csa
pata lesz az Elektromosnak. Uj csa
pata és új rendszere,

Folynak a nevezések 
a Magyar Kupára

A magyar labdarúgás új rend
szerének kedvenc „gyermeke" a 
Magyar Kupa. A  szövetségben lázas 
izgalommal lesik a beérkező neve
zéseket. A legelhagyatottabb vidéki 
egyesület előtt is megnyílik az al
kalom: feljuthat a nagyok, az él
csapatok csoportjába, hacsak egy
két mérkőzés tartamára is. Úgy 
látszik, a vidék megérezte ezt a 
lehetőséget és a Magyar Kupában 
rejlő óriási hírverő értéket! Egyre- 
másra futnak be a vidéki egyletek 
nevezései a Magyar Kupára és a 
Corínthián-díjra.

A  Magyar Kupa selejtező küzdel
mei már augusztus derekán megin
dulnak. A  nevezési határidő július 
SÍ. Ezt az időt ki kell használníok 
az egyesületeknek és sürgősen fel 
kell készülniök az újjáéledt Magyar 
Kupa küzdelmeire.

Négyesivel tárgyalt 
s Gamma

A Gamma játékosai ma, csütörtö
kön már labdát kapnak. A harma
dik edzést már az edző alkalmasnak 
találja arra, hogy könnyű labda
gyakorlatokat is végeztessen játé
kosaival. Persze, kétkapus játékról 
nincs szó. A mai edzést a Gamma 
pályáján tartják, de a mezbeöltözés 
a BÉAC-pályán történik. Innen 
aztán autókon megy át a csapat a 
Gamma-pályára.

A Gamma N égyesivei, a Hungá
ria volt játékosával tárgyalt. Sze
rették volna a játékost leszerzödtét- 
ni. De a dolog máris tárgytalan.

— Szó sem  lehet arról, hogy  
N égyest igényeit mi kielégíteni tud
juk. — mondta nekünk Sós edző a 
játékossal való tárgyalás után. — 
N égyesinek olyan igényei vannak, 
hogy azt csak eg y  nagycsapat tudja 
kielégíteni.

Magda, a Ferencváros volt játé
kosa, aki most azonnal igazolhatóvá 
vált, eltiltásának ideje alatt állan
dóan a Gamma edzéseit látogatta. 
A Gamma most a legközelebbi ed
zésén kipróbálja a játékost és ha 
Magda a kényszerpihenője alatt 
meg tudta őrizni formáját, akkor 
szó lehet arról, hogy a Gamma szer
ződést kínál a játékosnak.

Megmérkőzik-e a Ferenc
város a Szent István- 
serleg győztesével?

A Ferencváros vezetőinek nyilat
kozatából az derül ki, hogy a Fe
rencváros hajlandó volna békapcso- 
lódni a Szent István-serleg küzdel
meibe, mégpedig úgy, hogy a győz
tes csapattal vívna egy mérkőzést. 
A Szent István-serleg rendezöbizott- 
sága a Ferencváros bekapcsolódásá
ról a következő nyilatkozatot tette:

— A  Szent István -serleg  küzdel
mei a m egejtett sorsolás szerint 
játszódnak le. E zen  már nem vál
toztathatunk, m ég akkor sem , ha, 
netalán a F erencváros újabb tervvel 
állna elő. Eddig m ég semllyen 
hivatalos tudom ásunk sincs arról 
sem, hogy a F eren cváros hajlandó 
volna a serleg  g yőztesével m ér- 
közni. Ha érkezn ék  is a Ferencváros 
részéről ilyen k ife je z e tt  óhaj, a Szt. 
István-serleg ren d ezőségének  és a 
Ferencvárosnak m agánügye lesz. A  
feltételekbe ezt m ár nem vehetjük  
be, viszont a ser leg  g yőztesét nem  
is tiltjuk el a F erencvárossal való 
m érkőzéstől.

A Szent István-serleg kisorsolt 
határnapjai és a bajnoki rajt nap
ját tekintve, kevés remény van ar
ra, hogy a Ferencváros megmér
kőzhessek a serleg győztesével ép
pen a megfelelő határnap hiánya 
miatt. ,

A Debreceni MTE anyaid okokból nem 
óhajt résztvenni az NB TII. osztályú 
küzdelmeiben. A DMTE helyett a Vár- 
palánfcal Turult és a Püspökladányi 
MAV-ot ajánlja az MLSz-nek a keleti 
alszdvetséff.

Olasz csatár a DiMÁVAG-ban!
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A B o cska i is nevezett!
H í v o g a t j á k  a B o c s k a i  j á t é k o s a i t

Debrecen, július 24.
A Bocskai elküldte n evezését a 

labdarúgóbajnokságra. A  nevezési 
dijat a szurkolók adták össze, akik  
egyébkén t azt hangoztatják, hogy  
a csapat anyagi ügyeit rendezni 
tudnák, ha a hatósági biztos ehhez 
hozzájárulna. E gyelőre várják, mi 
lesz a döntés.

Bár még nem dőlt el a debreceni 
egyesület sorsa, a Bocskai játé
kosai iránt nagy az érdeklődés.

Csókáit és F ülekit az NyTVE sze
retné megszerezni. Füleki az ung
vári Rusj csapatának is kellene. 
B erecz  után a fővárosi MAVAG 
érdeklődik. Opata Zoltán itt is 
volt Debrecenbe, de a játékos 
ugyanakkor Pécsett tartózkodott. 
K ristóf esetleg a Ferencváros jobb 
szélső-gondjainak vetne véget. Jan- 
zsó a DVSC felé kacsingat.

T.

A  ko rszerű i n a g y p á ly a  
k é rd é sé t  n e m  le h e t  
a z  M T K -p á ly á v a l m eg
a ld a n i

Az MTK-pálya jövő sorsáról nyi
latkozott Gidófalvy Pál dr, az 
MLSz miniszteri biztosa. A labda
rugósportnak igen fontos kérdései 
kerültek sorra ennek a nyilatkozat
nak során. Dicséretes a miniszteri 
biztos igyekezete, hogy meg akarja 
menteni az MTK sporttelepét a lab
darúgásnak.

Igen fontos, hogy legyen a fővá
rosban legalább egy olyan sport
telep, amely alkalmas Ifjúsági tábo
rok, tanfolyamok megrendezésére. 
Ha a klubházat sportszerű egyszerű
séggel sportszállóvá alakítják át,' ez 
is helyes és célszerű lesz. De szük
ségét érzi a labdarúgősport olyan 
sporttelepnek is, ahol megfelelő ke
retek között lehet megrendezni a 
válogatott csapat edzéseit, csatár- 
képző iskolát és más hasonló tan
folyamokat. Megértjük és helyesel
jük, ha az MLSz 3portbeli otthonra 
is vágyik és ezt a kívánságát a 
most gazdátlanná váló MTK-pálya 
megszerzésével akarja kielégíteni.

Csak egy pont. szerepelt a minisz
teri biztos nyilatkozatában, arnely- 
lyel nem értünk egyet. A  m iniszteri 
biztos a korszerű nagy-pálya kérdé-

Ezt vegya 
Sohasem fog mást használni!

sét is megoldhatónak véli az M TK- 
pályával. Sok mindenre lehet alkal
mas az MTK-pálya, de erre a célra 
semmiképpen sem megfelelő.

Már közlekedés szem pontjából 
kedvezőtlen a pálya fekvése. Nem 
fekszik közvetlenül a városból ki
futó nagy közlekedési vonalak men
tén. Az odavezető villamosvonalat is 
sok másirányú megterhelés (teme
tők, lóversenytér) veszi igénybe. 
Autópark számára sincs megfelelő 
hiéretü hely.

Az FTC-pálya ebből a szempont
ból hasonlíthatatlanul kedvezőbb 
helyzetben van. Amíg az új nagy 
budapesti sporttelep fel nem épül, a 
válogatott mérkőzések szükségleté
hek teljesen megfelel az FTC-pálya.

Szendy Károly dr polgármester a 
Nemzeti Sport számára ez év tava
szán adott nyilatkozatában egyéb
ként is kijelentette, hogy a  föváros- 
na.k nincs szándékában anyagi áldo
zatokat hoznia egy  átm eneti nagy
pálya felépítése ér deliében, mert ezt 
a kérdést a Stadion felépítésével 
óhajtja végérvényesen megoldani.

De az MTK-pálya azért sem jelen- 
T'®be megoldást a korszerű nagy
pálya kérdésében, mert m ai állapo
tában sem m iképpen sem  n yú jt m eg- 
Jelelő kiindulási alapot az átépí
tésre. Az MTK-pályán korszerű 
nagypályát csak úgy lehetne felépí
teni, ha mindent lebontanak és el
visznek onnan, ami ma ott áll. Ha 
pedig csak az a hely van meg, 
amely a közlekedés szempontjából 
kedvezőtlen, akkor semmi értelme 
sincs annak, hogy az MTK-pálya 
Ügyét összefüggésbe hozzuk a kor
szerű nagypálya problémájával.

Az MTK-pályából tehát —  ha an- 
»ak 1941-ben lejáró bérleti jogát a

M a  e s t e  a z  
Angol Parkban!
Karády Katalin, Kies Man*l, 
Qarvay M arka, Szilágyi-Szabó  
8«, tto r lo s  Gyula, F ek ete  bál, 
Fsielty Kamii, G árdonyi Lajos, 

Kttbaczl-Boócs L., K ó várl Gyula, 
*• Molnár László, To m pé P u li.

főváros a kék-fehérekkel nem újítja 
meg, ellenben megköti az MLSz-szel 
— csináljanak edzőtábort, edző- 
pályát, fuballtanyát, meg labdarú
gók iskoláját. A  korszerű nagypálya 
kérdésének megoldására azonban ez 
a sporttelep nem alkalmas.

- < ♦ > "

Felélednek
az ifjúsági edzőtáborok
Az elhalasztott ifjúsági edzőtábo

rozásokat az MLSz újabb intézke
dése következtében mégis megtart
ják. A következő ifjúsági edzőtábo
rok felállítására törént intézkedés:

Augusztus 5: Balaton.
A Nyugati LASz augusztus 5.-1 

kezdettel rendezi ifjúsági edzőtábo
rát a Balaton mellett, körülbelül 100 
ifjúsági játékos részvételével.

Augusztus 11—19: Budapest.
A Békéscsabai Alosztály, a Dél

nyugati LASz, a KöLASz és a 
MOVE közös .rendezésében, az 
MLSz hozzájárulásával rendeli Bu
dapesten augusztus ÍJ. és 19.-e kö
zött az Ifjúsági edzőtáborát. Ennek 
az edzőtábornak záróünnepélye a 
Szent István-serleg döntője előtt 
lesz az Elektromos-pályán. A tábor 
a népligeti fővárosi diákstadionban 
tartja edzéseit.

Augusztus 2:2-töl: Budapest.
Augusztus 22-én Budapesten kez

dődik az országos ifjúsági edzőtá
bor. Ezen mintegy 100 ifjúsági já
tékos fog résztvenni. Az ország 
egész területéről a legválogatottabb 
gárda kap meghívást.

Kik pályáznak
az NB III.-ban még 
üresen álló helyekre

Az NB új beosztása — mint isme
retes — elkészült, csak a III. tago
zatának egyes csoportjaiban maradt 
még 1—2 üresen hagyott, betöltésre 
váró hely.

A Keleti csoport már teljes. A 
Nyugati csoportban egy hely üres. 
Most az a terv merült fel az MLSz- 
ben, hogy erre a helyre az eredeti
leg a Déli csoportba beosztott Álba 
Regiát helyezik át. Földrajzi fek
vése inkább a Nyugati csoportba 
utalja a székesfehérvári egyletet. 
Ezzel az áthelyezéssel viszont a 
Déli csoportban még egy hely üre
sednék meg. (Ha a Bocskai felosz
lik és a II. osztályból felvonuló csa
pat helye megüresedik, akkor szá
mítani lehet az MTK-nak a III. osz
tály Déli csoportjából a II. tago
zatba való felvitelére, és ebben az 
esetben még egy további, tehát a 
harmadik hely is betöltésre vár 
majd a Déli csoportban.)

A Déli csoportban megüresedő 
helyekre a Kőbányai TK, a Magyar 
Pamut, a BRSC és a Kalocsa FC (? )  
jöhet számításba.

Az Északi csoport két helyére is 
több jelölt van: a Kassai Törekvés, 
Várpalán ka, Gyöngyös, aDIMAVAG 
II., a Debreceni VSC II. és a 
Püspökladányi MÁV.

Az üresen maradt helyek betöltése 
tárgyában rövidesen intézkedés tör
ténik.

Tatabányán folytatódtak az üzemi baj
nokságért folyó küzdelmek. Legutóbbi 
eredmények:' Gégmühély—VIII. akna 3:0, 
Szániosztály—I., III. gépiizem 3:2, X I. 
akna—IX . akna 7:1 (az ifjúsági Berki 
egymaga hat gólt lőtt ezen a mérkőzé
sen!), Újtelepi osztályozó—Kőbánya 4:1.

Kiskunhalason nagy örömmel olvasták 
a hírt, hogy a Gamma FO augusztus 
4-én Halason látszik. A MOVE ünne
pélyes fogadtatásban részesíti a vendég
csapatot. A halasi MOVE fiatal együt
tese, amely szintén angol rendszerben 
létezik, tanulni akar a korszerű magyar 
labdarúgóé egyik legjelentősebb élharr 
dósától.

A betek

L ah d arágó  v ilá g h ira d ó

A Bratislava, szeptember 15-én 
stadiont avat. Most a pozsonyi egye
sület tárgyalást folytat Felsner dr- 
ral, a Bologna edzőjével. A  pozso
nyiak szeretnék, ha a Bologna lenne 
a Bratislava ellenfele a stadionava- 
tón.

•
Svájc válogatott műsorát 1940— 

41-re így tervezik: a svájci váloga
tott elmegy Portugáliába és Prágá
ba. Svájc viszont a következő or
szágok csapatait akarja vendégül 
látni: Spanyolország, Finnország és 
— Magyarország.

*
Augusztus 18-án vagy 25-én vívja 

meg a Román Kupa döntőjét har
madszor a Venus és a Rapid Buka
restben.

--------------- ..............................-

2S játékos a Törekvés 
első edzésén!

Népes gárdával kezdte meg a 
Törekvés az edzést. Huszonnyolcán 
voltak kint, mindössze K észéi 
hiányzott. Kint volt azonban Szűcs 
Gyula, a kitűnő jobbfedezet, akinek 
eszeágában sincs visszavonulni, sőt: 
ö volt a legszorgalmasabb az egész  
társaságban Kiss, a kapus fogbán- 
talmakban szenved, nem vetkőzött 
neki. Kint volt természetesen Déri 
is, az „új fiú“.

Szeder edző vezette az  edzést. 
Egy kis futásból, gyaloglásból és 
tornából állt a, körülbelül háfóm- 
negyedórás munka.

Tasnády József intéző elmondja, 
hegy a Törekvés vezetősége hatá
rozott: elindulnak az NB U l-ban,
noha ez nagy anyagi áldozatot je
lent az egyesületnek. Sportszem
pontból azonban az indulás mellett 
döntöttek.

Csütörtökön és pénteken is tart 
edzést a Törekvés.

Tegnap már kétkapura 
játszott a WMFC!
(Igaz, hogy csak hetes 
csapatokkal...)

Gyönyörű, napsütéses időben, 13 
játékossal tartott tegnap labdaed
zést a. WMFC. A szorgalmas csepe
lieknek ez már egy héten bélül a 
negyedik edzésük volt. Az edzésről 
K is és  Dudás hiányzott -— felmen
téssel. A  két volt Hungária-játékós 
tegnap Brüll elnökhöz ment elbú
csúzni. (A  Hungária játékosai ma 
délután együttesen búcsúznak el 
Brüll elnöktől. Kis és Dudás azon
ban ma délután üzemi mérkőzésen 
vesz részt. Ezért keresték fel ők 
már tegnap az elnököt.)

A  játékosok között feltűnik 
Szabó, aki melegítönadrágot és me
leg ujjast húzott fel. Hja, Tóni ba
rátunk le akar adni magáról pár 
kilót!

— Szabó azért igyekszik  ennyire, 
m ert látja , hogy Tihanyi, is milyen  
jó  form ában van! — állapítják meg 
a szép számban megjelent szurko
lók.

Mintegy félórát külön-külön gya
korolnak a hátvédek, csatárok és a 
fedezetek, majd kétkapus játékra 
állnak fel a kővetkező hetes csapa
tokkal:

A )  : Tihanyi —~ Korányi I. —  Ha
rangozó, Gere — Rökk, Szabadkai, 
Pintér.

B )  : Szabó — Kállai — Szalay II., 
Nyilas -— Jávor, Lukáts edző, Ke
resztes.

Szükségből Lukáts edzőnek is be 
kellett „szállnia" tizennegyediknek, 
ezért L ázár  gyúró vezeti a mérkő
zést. A  jó háromnegyedóráig tartó 
játékban meglepő sokat és igen 
nagy kedvvel mozogtak a fiúk. Kü
lönösen a csatároknak ment máris 
jól a játék, amit az eredmény is 
igazol. A  mérkőzést ugyanis 6:4-re 
nyerte a Tihanyi-csapat, amelynek 
góljait Szabadkai (4), Harangozó 
és P in tér  lőtte. Az ellenfél mind a 
négy gólját K eresztes  szerezte.

A WMFC ma este rendezi bajnoki 
vacsoráját, az amatőrökkel karölt
ve. A gyáriaknak ugyanis hét csa
patuk nyert bajnokságot a külön
böző osztályokban! A vacsorára 
meghívták a miniszteri biztost, va
lamint több szövetségi vezetőt is.

A nyugati alszővetség bajnoka! augusz
tus 3-án ünnepélyes tagértekeztet kere
tében kapják meg érmeiket. Az ünnepi 
beszédet Közi-Horváth József dr képvi
selő mondja. ,

A N N S O T H E R N
az uj hollywoodi sztár és

R Ó B E R T  YOUN'G
a rokonszenves ülrabonviván 

új filmje

1 CHICAGO! SZÍNŰIT
Szerelem, humor, bűnügy! 

Rendezte - gdwln L. Marii*
Ezenkívül.

Imikír a láhdözót kiziük
STAN ós Pan (t.aurel és Hardy) 

brilliáns bnrleszkje. 
P r e m i e r  m a !

R 0Y A L-A P 0LL0 (Metro-Goldwyn-May ér-film')

Hz utánpótlás 
és m csatárakadémia 
tagjai együttes ed
zést
tartottak tegnap

Szerdán délután a népligeti diák
stadionban együttes edzést tartott 
Molnár Ignác szövetségi edző az 
utánpótlás játékosoAval és a csatár
képzésre kirendelt já tékosokkal. 
Mintegy 15 játékos jelent meg ezen 
az edzésen. A „nagyok" közül Bol
dizsár és Onódi a Kispestből, K o
vács a győri Egyetértésből, Tóth 
(Gamma), M oór BVSC és K éri 
MAVAG jelent meg. A pálya szé
lén érdeklődő edzőket is láttunk. 
Dim ény Lajos a Ferencváros, Em 
ber József a Tipográfia, R iff a Szol
noki MÁV és Soponyai a BEAC 
edzője nézte végig a gyakorlatozást. 
A játékosok közül nagy érdeklődést 
keltett két egri fiú: N agyszalóki és 
Trencséni.

— Molnár edző úr eg yszer  már 
volt minálunk E gerben, akkor na
gyon  m egszerettük  öt, — mondja 
Nagyszalóki. — M ost itt töltjük  a 
nyári szabadságunkat és kijöttünk  
az edzésre.

Molnár edző először bemelegítési 
gyakorlatokat végeztet a fiúkkal, 
azután labdavezetés, toppolás és 
fejelés következik. Elég jól mennek 
ezek a gyakorlatok. Amikor már 
kissé bemelegedett a társaság, ak
kor az edző Boldizsárt a. kapuba 
állítja és a. félpályáról küldi a. fiú
kat hosszan elöreadott labdákra. A 
játékosoknak egyből kell kapura 
rúgniok- Hát ez bizony ritkán si
kerül. Ami mégis kapura megy, azt 
Boldizsár remekül védi. Jó formá
ban van a kapus.

— Fiúk, ez  nem na.gyon ' m egy, 
ez  nem elég ! — mondja Molnár 
Náci.

Aztán ö maga vezet labdát és 
mintegy húsz méterről rálö a ka
pura. Mint a bomba, úgy vágódik 
a bal felső sarokba. Nagy előnye az 
edzőnek, hogy mindent meg tud 
mutatni a játékosainak, legyen az 
labdavezetés, toppolás, fejelés, vagy 
kapurarúgás.

A pálya szélén halljuk, amint a 
jelenlevő edzők mondják:

— N agyon jól végzi N áci a dol
gát. E z kell ezekn ek  a fiatalem be
reknek. N em  csaj: beszélni, hanem  
m eg is kell mütani mindent.

Mintegy másfélórai munka után 
már igen jól mennek a lövések a 
kapura. Szemmel láthatóan ízlik a 
munka a fiúknak. A két egri játé
kos, különösen N agyszalóki reme
kül mozog. Lövéseit Boldizsár csak 
nehezen fogja.

Lassan sötétedik már, amikor az 
ed2 ő véget vet az edzésnek. A  játé
kosok levonulnak az öltözőbe és für
dés után félliter tej és két sütemény 
várja a játékosokat.

Az edzésen jelenlevő Fábián  Jó
zsef, az utánpótlás kapitánya eze
ket mondja:

— A célunk az volt, h ogy  a jövő  
játékosait állandó edzésben tartsuk  
és tanítsuk. Figyelni fo g ju k  az 
idényben a já tékosokat, h o g y  akik  
ezeken  az edzéseken résztvesznek , 
m ilyen formában lesznek. H asznál-e 
nekik a pihenőidőben való munka.

j ------------- -----------------------------

KÉT EJ CSATÁRT SZERZETT A GANZ
A Ganz csapata most, hogy bekerült 

az NB II.-bc, nagy előkészületeket tesz 
az elkövetkezendő kemény feladatok el
végzésére. A játékosok nem pihentek a 
nyári szünet alatt sem, hanem állandó 
edzésben voltak. A vezetőség la műkö
dött. Minden igyekezetével azon volt, 
hogfy megerősítse a csapatot. Sikerült is 
két játékost szereznie, mind a kettő vi
dékről kerül fel a fővárosba.

— Az egyik játékos Békésről jött — 
mondta nekünk Fodor László, a Ganz 
intézője. — Tóth Mihály a neve. az Ú j
pest válogatott balszétsőjén-ek. Tóth Ma
tyiink tíz öccse. Knzépcsatárt játszik. A 
másik játékos aa Eesedi MOVE-tól került 
hozzánk, johbösszekötő, Wo.rnwr Gyula 
a neve. Talárt még ezeken kívül is szer-, 
ziink játékost,, ha megfelelőt találunk.

A Ganz megálapodott az MTK-val, 
hogy a csapat a bajnoki mérkőzéseit az 
MTK-pályán fogja játszani. Az edzése
ket is a hungáriaúti pályán tartják. A 
csapat a napokban búcsúzott el régi ed
zőjétől, Mánál Gyulától, aki nem vállal
hatta tovább egyéb elfoglaltsága miatt 
— a Ganz edzéseinek vezetését. A  veze
tőség most új edzőt keres.

a m a f t ó r h ^ l n o k s á g

v é g e r e d m é n y e
II. osztály

Déli

II

1. KFC
2. Tipcgárfia
3. P. .Juta
4. BEAC
5. FSE
6. PeMTK
7. Kalapos
8. Gamma 
8. BIK

10. 33 FC
11. FVSK
32. Goldberger
13. JCAOE
14. Est*

* Törölve.

II

csoport
26 17 
26 14 
26 15 
26 14 
26 13 
26 13 
36 10 
26 9 
26 
26 
26 
26 
26 
26

7 2 87 
9 3 61
4 7 49
5 7 53 
4 9 54
2 11 78
7 9 55
8 9 53
4 13 53
3 14 36
5 15 31 
3 14 37
2 21 19
3 17 17

:3fl 41 
:S0 37
:47 34 
:45 53 
:43 3fl 
:64 -2* 
:36 27 
•57 26 
:56 23 
:51 21 
:56 21 
66 21 
:52 8 
27 15

Északi
IIVTE 

BTK 
Gázgyár 
UFC 
UMSE 
OTE 
UVASC 
ÜTSE 
VI. kér. 
Pannónia 
TSC
Compactor 
I). Magyarság 
TLK

csoport
26 18 
26 16 
26 15 
26 16 
26 14 
26 14 
36 15

SC
26
26
26
26
26
26
26

5
4 
7
5
7
8 

13
2 15 
5 15
3 16 
1 18
5 1

2 106:29 42 
76:37 37 
54:33 37 
84:42 35 
71:36 35 
67:41 33 
41:41 33 
50:54 21 
46:55 20 
41:7.9 17 
37:8.3 17 
39:85 15 
30:84 18

3 20 28:78 9
Keleti

1. SzNSE
2. KSC
3. lvíib. AC
4. RÁC
5. SzRTC
6. K. Törekvés
7. BTK
8. ZAC
9. KMTE

10. Autotaxi
11. BTO
12. Kietex
13. Spárta

csoport
24 16 
24 17 

• 24 14 
. 24 14 

24 11 
24 10
24
24
24
24

.24
24
24

4 11 
7 11
5 14 
4 15
6 14 
2 17

69:33 38 
9,1-31 37 
85:39 33 
69:43 33 
59:54 27 
37:44 26 
39:34 23 
37:50 22 
43:61 19 
30:65 15 
33:63 14 
23:76 14 
55:57 12

III. osztály 
Nyugati csoport

1. Pamutipar II.
2. WoSC
3. Testvériség II.
4. Pannónia II.
5. BSC
6. VÁC
7. M. Textil
8. III. k. TVE II.
9. OTE II.

10. NTC
11. MSC II.

20 16 3 
20 17 — 
20 11 3
20
20
20
20
20
20
20
20

3 10 
7 9
4 11
1 14
2 15

72:18 35 
90:24 34 
71:37 23 
67:53 23 
38;39 21 
34:49 18 
34:38 17 
29:52 15 
35:71 14 
21:64 11 
26:72 8

Keleti csoport
1. FTC II.
3. Cs. MOVE II.
3. WSC II
4. SAC II.
5. Ganz II.
6. Függetlenség
7. SzTE
8. NJTC
9. SzFCII.

10. SzAC II.
11. f v s k  rr.

20 15 2 
20 14 3 
20 14 2 
20 10 4 
20 12 —
20
20
20

7 5 
7 2 
7 2

20 6 —
20
20

2 E
3 1

3 84
3 66
4 76 
6 62 
8 52 
8 50

11 40 
11 40 
14 34 
13 34 
16 34

37 32 
:26 31 
:36 30 
:40 24 
:47 24 
:4S 9 
:56 16 
:69 16 
:79 12 
:58 9 
:78 7

Északi csoport
1. Postás II.
2. PATE
3. KEAC
4. PMTK
5. Juta
6. BVSC II.
7. KSC II.
8. KSSE II.
9. TtESC

10. M. Előre II.
11. JIKSE
12. LSE II.*
* Törölve.

23 18 
22 13 
22 13 
22 12 
22 12 
22 10 
22 10
22
22
22
23
22

4 65 
4 54 
4 55 
4 57
7 57
8 42
9 29

3 12 38
4 12 31
1 16 31
2 16 22 
4 16 22

:?5 36 
:27 31 
:2S 31 
:3i 30 
:36 27 
:46 24 
:36 23 
:60 17 
:48 16 
:83 11 
:58 10 
:25 8
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A g y ó g y s z e r
m o s t  is h a s z n á l t :
Az em év előtti doetmchenl ve
reség jót tett wízilahdásainknak

agy helyzetet, kihagyott. Többet tud, 
iint amennyit vasárnap mutatott.

Kern ártanak azok a vereségek, ame
lyek néha egy-egy sportágban a fölénye
sen uralkodó és biztosan eled verseny
zőt, vagy csoportot érik. Az állandó győ
zelem, a többiek feletti nagy fölény el- 
bi«akodotá teszi az embert, küzdőszelle
mét. ha»ci erényeit a verseny már nem 
teszi próbára, lassan kint elpuhul a baj
nok és a feltörő fiatal versenyzők köny- 
nyűszerrel ledöntik trónjáról. A magyar 
sport történetében is fényesen igazolódik 
ez a tétel. Talán mindennél jobban a ma
gyar vízilabdasport életében. A párisi 
olimpián kibontakozó, s utána szép győ
zelmeket arató magyar csapatot az am- 
sterdami nagy kudarc egy kicsit észre- 
térítette, megmutatta neki, hogy még 
sok tanulnivaiója van, ha igazán a leg
nagyobb akar lenm. Amsterdjam után 
kezdődött meg nálunk az a nagy munka, 
amelynek eredményeként Los-Angelesben 
és Berlinben olimpiai bajnokság, tíz éven 
keresztül diadal és siker jelezte ennek a 
sportunknak egyes állomásait. És. talán 
sok is volt a siker. Közönség és játékos 
egyaránt megszokta már a sorozatos győ
zelmeket. Nem is gondoltunk arra, hogy 
egyszer vége szakadhat önnek az örökös 
diadalnak és ünneplésnek. Nem készül- 
tüuk már olyan szívvel és lelkesedéssel 
a nagy tornákra. A németektől látszólag 
mp.dig tartottunk, de titokban mindenki 
biztos volt a fölültük váló győzőimünk- 
l>cn is. Tavaly már rosszabbul ment a 
játék. De aztán Becsben a hémci-ma- 
gyron 3:l-ro győztünk és erre meg-int 
biztosak lettünk a dolgunkban. Mit. hol
landiai torna? Barátom, Becsben vertük 
meg a németeket, 3:1-re. semleges föl
dön, sima iigy lesz — mondogatták. Az
tán 30fi Dodin eben. Mint a jeges zu
hany, úgy érte a magyar szakembereket, 
de a nagyközönséget is n vereség. És 
decemberben az olaszok e-leni nehéz győ
zelem újból figyelmeztető jel volt.

A színvonal esseSke* 
tíett

A leckéből tanultunk. Egész télen át 
komoly munka folyt, A tavaszi váloga
tót t edzések népesek voltak. Az áldatlan 
viszálykodásék, legalább is látszólag, 
megszűntek. A játékosok maguk is érez
ték, hogy valami baj van. Csak erős 
munkával lehet első helyünket megőriz
nünk. És most elérkezett, a megújhodott 
m agjar vízilabdasport első nagy próba
köve. Németország válogatottjai látogat
tak el Budapestre. És a magyar fiuk 
szerencsésen, sőt meggyőző erővel és 
nagy fölénnyel jutottak túl ezen a pró
bán* Miben javult tulajdonképpen a ma
gyar gárda? Hiszen ba a szereplők név
sorát nézzük, sok új névvel nem igém 
találkozunk.

Szerintünk elsősorban az összjóték jobb, 
mint tavaly volt. A pauszok pontosak, a 
játé k os'ok lőB bah b el yez.k ed né k. A  csa 
pat mozgékonyabb lett. Az állójátékról 
megint kezdenek visszatérni a mozgóra. 
A 7. emberek úsznak, lendület van a já 
tékban. Szép támadásokat, jó  akciókat 
.láttunk. VállaIkÖzóbb szellemű lett a 
gárda, van ötlet a játékban. A német- 
magyar mérkőzések az utóbbi években 
elfajultak. Játék alig volt. inkább csak 
harc. Mindenki leállt, vigyázott a maga 
emberére. Gól alig eoett, gyakori lett a 
2:1. 3:1. 2:2-c« eredmény. Pedig a mi 
csatársorunk Olyan remek, hogy mi nyu
godtan vállalkozhatunk kezdeméuyczéfire. 
Ka a játékosok nyugodtan játsszák a 
magyar stílust, akkor a yizilabdamérkő- 
zések megint „vizilabdaeredménnyel”  fog
nak végződni.

A szom bati csapat
A hivatalos mérkőzésen játszott az A) 

csapatunk. A kapuban Mezei ki fog ásta- 
lapul végezte munkáját. Személyében 
k'azi k (s'séztKknpu vöddel rendelkezünk. 
( lHfík az ejtett labdák védése nem megy 
neki még most sem ki fogatnia la mii. Mezei 
ellen n. gv bombákkal alig lehet opo* 
rálni. Ivitűnő reflexe van, gyors, bátor. 
Dó • ha a labdában egy kicsi ív van - —* 

-mint társai gyakran húzzák is vele 
már baj lehet. A hátvédek között, nehéz 
íoánb különbséget tenni. Tolnai árllóhát- 
vú'icfc játszott ét̂  teljesen semlegesítette 
fchneidert. Szerelései tiszták, biztosak 
viiltél;, Mindig a német középesatár előtt 
i.i arad t. Hazai gyorsasága a mozgóba tv cd 
szerepcben nagyszerűen érvényesül. Lab
da ve kitűnő, jó! szerel, vesződ el
mében rámád. Halasy nagy játékot mu
tatót r. Talán nem olyan gyors, mint va
lamikor. de ő a csapat ősze. Passzai ara
nyat érlek, helyezkedése kitűnő. Csak
nem minden támadásunk tőle indult ki. 
A csatársorban Brandi gyorsasága és 
f Hőimetes erejű lövése a német kapust 
sokszor- sakk-mattá tette. Ha nem ha
markodja el néhányszor a dolgot, még 
»őbb gólt is lőhetett volna. Kisiégi bi
zonyult a legeredményesebb csatárunk
nak. Játékrendszerükben ezt a szerepet 
i* szánták neki és ő ennek meg is felelt. 
Minden szögből jól, lőtt, a párharcokban 
redszerint felülmaradt. Ha több ember 
került a kapu közelébe, mindig megta
lálta a legtisztább helyet é s ; biztosan 
bombázott kapura. Somóczi igyekezett 
beleilloszkodni a csapatba. Gyorsasága 
hagy erény.

A m ásodik napi 
gárda

B) csapatunk győzelme az első napi 
m -rkőzés után már várható volt. Mezey 
tlr. megbízhatóan védett, bár olyan bra
vúrokra, mini névrokona, nem igen ké
pér. A német csatárok nem tették pró
bára képességeit. Laky volt a csapat leg
gyorsabb embere. Jól helyezkedett, a 
második félidőben például nagyszerűen 
av átkozott bo egy szabaddobásba. Fábián 
most á TőMt védet játszott, utasításhoz 
híven. Nem ismert elveszett labdát. 
Schnelder elleni játékával bebizonyí
totta, hogy fiataljaink között a legtehet
ségesebbek közé tartozik. Molnár képes
ségei ismertek. Bár kitünően lő, sokszor 
jő  ‘ helyzetben is önzetlenül passzolt, 
fiozsi a vasárnapi csapatban azt a ve
zető szerepet játszotta, amelyet szomba
ton űr. A) válogatottban Halasy. Tarics 
*o,kal jobb volt, mint a legutóbbi baj
noki í̂ mérkőzéseken. Nagy harcos. Szívó
son 1 áiszolt, hogy nagyon akar, egy

vasárnap mutatott.

A többiek
A két válogatott csapat tagjain kívül is 

van még szép számban olyan emberünk, 
akire a nemzetközi küzdelmekben számí
tani lehet. Vasárnap este sokan mond
ták, bogy még egy harmadik csapatot 
is eredményesen tudtunk volna harcba 
küldeni a németek ellen. Csak kapásból 
említjük Kertész, Bródy, Ács, Sárkány, 
Sár ősi, Lemhényi, Sennyey, Szittya, Szi
geti II. — mindenki előtt pedig Németh 
nevét.

A nagy öröm közepette azonban gon
doljunk a jövőre. Ne feledjük, hogy ez 
a német csapat sok nehézségei küzdve, 
talán 1—2 poszton nem is a legjobb em
berrel jön Budapestre. Ezek a fiatalok 
rövidesen nagyobb rutina-i fognak ren
delkezni. Ilyen nagy különbség nincs a 
két ország vízilabdasportja között. A 
mostani eredmény csak a rendkívüli kö
rülményeknek tulajdonítható. Nem lehet 
tehát ,, le tenni a lantot’ ’ és pihenni a ba
bérokon. További munkára van szükség. 
És sokat kell törődni a fiatalokkal. A 
2(1—22 é vesek játékszín vonal a nem a leg
megnyugtatóbb, kevés kivételtől elte
kintve. Gondoljunk a középiskolások 
vízilabda tudására. Itt még nagyon sok 
tennivalónk van. Vigyázzunk, nehogy 
megártson a vasárnapi győzelem.

Stollár Béla.

Eleméri, Végházi, 
Galambos, Fábián 
és a BSE csapata 
ma rajtol Susakon

Szerdán reggel tervszerűen eluta
zott á 12 főnyi portyacsapat a jugo
szláv fürdőhelyre. A különféle enge
délyek megszerzése rendben ment, 
csak a vasúti jegyek késtek. Végre 
aztán kedden délben ez az akadály 
is elhárult és a fiúk útrakelhettek.

Susá/con ma és szom baton állnak 
rajthoz a, m agyar versenyzők. 100 m 
gyors, 100 m hát, 200 m mell, ve
gyesváltó és esetleg 100 m gyors 
szerepel a műsoron. Elem érm ek  
Zsizsek  és Ourtini, Végházinak Zsi- 
zsek, Fábiámmk Cerer, Galambos
nak Pelhan lesz az ellenfele. A BSE 
vízilabdacsapat® a Viktóriával ta
lálkozik. A jugoszláv csapatnak 
Hunyadfi az edzője. Nagy játék
erőt képvisel, az utolsó két évben 
rengeteget fejlődött. Tavaly az UTE 
csapatát is kétvállra fektette. (Igaz, 
hogy egy furcsán bíráskodó jugo
szláv játékvezető segédletével.) .

A  jugoszláv úszók legutóbb na
gyon jó eredményeket értek el. A 
tengervízben egészen különleges 
eredmények is születhetnek. Nem 
hisszük, hogy a BSE csapatát az 
UTE balesetéhez hasonló eset érné.

A MlJSz északnyugati kerületének úkzó-
bajnokságait július 28-án, vasárnap ren
dezik inog Győrben. Szintidők a követ
kezők: 100 rn gyors: 1:05. -100 m gyors: 
5:30, 200 m mell: 5:06, 100 m hát: 1:18, 
1500 m gyors 24:30, 4x100 m gyorsváltó: 
4:33. 3x1.00 in vegyes-váltó:. 4 peré, .100 
m hölgy gyors; 1:30, 200 m hölgy mell: 
3:10 mp. *

I. B) OSZTÁLYÚ VIZILABDAMBR
KÖZÉS

zajlott 1o szerdán délután Szegeden.
SzVSE—SzUE 5:4 (2:4). Vezette: Mé

száros. — SzVSE: Pintér — Farsang,
Tombáez — Kies -— Tari, Töleséri, Rerde. 
— SzlIE: v. Halmos — Aradi. Oláh — 
Plcplár — Palugyánszky, borbély, Ke- 
mépdi. — Tari góljával a vasutasok, ve
zettek. Borbély egyenlített, do Kiss is
mét az SzVSE-nok szerzett előnyt. Most 
három SzUE-gól következett. Az elsőt 
Kcméndi, a másodikat Paiugyánszky, a 
harmadikat 4 méteresből Borbély dobta. 
Szünet után feljött az SzVSE. Töleséri 
3:4-re javított. Tari 4. méteresből egyen
lített, majd Töleséri telte be az utolsó 
gólt.

A mérkőzéselőtti váltóászás eredménye; 
1. SzVSE 3:41.8, 2. SzUE 3:43.

„K ik úsztak jobban Tátosnáll”  A mi
kimutatásaink ezerint az 1500 méteres 
világranglistán Tátoa a vasárnap elért 
19:37.4 mp-ee magyar csúcseredményével 
sorrendben a 9-ik. A rangsor a követ
kező: 18:58.8 Araano (japán) 1938. —
19:07.2 A, Borg (svéd) 1927. — 19:12.4
Kltainura íjapán) 1932. — 19:37.7 Terada 
(japán) 1936. — 19:11.1 Makino (japán) 

hS32. — 19:18.2 Flanagan USA 1939. — 
19:20 Medina USA 1931. -  19:34.7 Utó 
(japán) 1936. — 19:37.4 Titos (magyar) 
3940. — 19:39.5 CrJsty USA 1992. — Ha a 
világcsúcsokhoz viszonyítjuk Tátoa ered
ményét, akkor megfelel 400 méteres 
gyorsúszásban 4:47.1-nek, 100 méteréé
gyorsúszásban 58.3-nak,'. — viszont, szin
tén a világcsúcshoz viszonyítva, 1300 

.méteres síkfutásban 3:55.5-nek, 19.000
méteren 30:53-nak, Az atlétika és az 
úszás iiszehasontítása természetszerűleg 
sántít, mert hiszen a fenti eredménnyel 
nem a 9-ik. hanem 1500-on például va
lahol a századik körül helyezkednék el 
egy atléta a világranglistán. A különb
ség onnan adódik, hogy jóval . többen 
futnak 1500 métert, mint amennyien 
úsznak.

K E R É K P Á R

A megállási kísérletek ellen
Az utóbbi időkben nagy büvész- 

inaskodás észlelhető a Millenárison. 
A vágtaversenyeken egyre jobban 
elharapódznak a megállási kísérle
tek. Ezek a megállási kísérletek 
klasszikus rövidtávú versenyek mes
tereinek „jól állnak". De ha kez
dők cstnáíjáJr, ha inasok: a.z ember
nek nevetnie kell rajtuk. A vágta,- 
verseny általában nem is való k ez
dőknek. A  tornáknak ez a fajtája 
sok tudást, művészetet, taktikai és 
technikai fölényességet igényel. S 
azok az ifjak, akik feltűnési viszke- 
tegségből,. vagy az ég tudja milyen 
okból — ahelyett, hogy fnegtanulná- 
nak becsületesen kormányozni a 
pályán és szabályszerűen hajtani — 
ilyeri megállási kísérletekkel' bosz- 

•szantják a jóindulatú nézőt, nem 
végeznek jó szolgálatot a sportnak. 
Hát, kérem, hagyjuk ezt a cirkuszt 
abba! Semmi értelme, sincs ennek. 
Sőt: azt ajánljuk a szövetségnek, ne 
írjon ki a jövőben vágtaversenyeket 
alacsonyabb osztályok számára. 
Küzdjenek ezek a fiúk pontverse
nyek, idöfutamversenyek, pá.rosver- 
nyek, selejtező- és térelőnyversenyek 
keretében. Ezekben a tornákban so
kat tanulhatnak, csiszolódhatnak, 
edződhetnek. A vágtaverseny erre a 
eléra. alkalmatlan. A vágtaverseny
ben való részvétel már csak kitün
tetés azok számára, akik a,z iskolát 
jó bizonyítvánnyal végigjárták.

Végül: azt ajánljuk a szövetség
nek, hogy az elsöosztályú vágtaver- 
'Senyeknél is hozza be a sorsolás út
ján meghatározott fölvezetői köte
lezettséget. Az első körben legyen 
kötelező a fölvezetés. Még a világ- 
bajnokságokon is behozták ezt a 
rendszert. Nem szégyen hát ezt ná
lunk is meghonosítani.

Liszkay győzött 
az MKSz tegnapesti 
15 km-es edzőversenyén

Tegnap este 7 órai kezdettel bonyolí
tó 11a lo szokásos szerdai edzöversonyét 
az MKSz. Ennek a tornának a kereté
ben 15 km-fí liukórósakon tornát rendez
tük. Ez Liszkay fölényes győzelmét hozta. 
Kitűnőül) szerepelt Kárász is. Zseíenszka 
és Feketo csalódást kelteit. Az eredmény 
alapján az MKSz — valószínűleg — mó
dosítani fogja a szombatosa nemzetközi 
bukgsisakos torna magvar mezőnyét.

Eredmények: 15 km-es bukósisakos ver
seny: 1. Liszkay (Törekvés) (Ver. Nagy) 
12:58, 2. Kárász PSK (Ver. Maráik), 3. 
Zseíenszka WMTK (Vez. Gatsa), 4. Pa
taki (Vili. KK) í Vez. Petőczváry), 5. 
Fekete WMTK (Vez. Sarlós).

6000 m-es lengyel-rendszerű üldiizőver- 
seny: 1. Mehl DKK, 2. Irházi 8KE, 3. 
Joha DKK, 4. Kiss MPSE.

Pontverseny, 15 kör: 1. Bíró MPSE 15 
p„ 2. Papp I. VKK 14 p „ 3. Király 
WMTK 10 p., 4. Rajczy WMTK 7 p „ 5. 
Szalay VKK 5 p.

Kezdők 840 tn-os versenye: Nagy
döntő: 1. Tenzel MPSE 14.2, 2. Ennler 
FTC. 3. Ecker SKE, 4. Somlai PSE. — 
Kisd'öntő: 1, Újvári KoSO 14.6, 2. Eber- 
gényi WMTK, 3. Hanovák WMTK, 4.
Glesweln (Tipográfia

Visszaélés
a visszacseogetéssel!

Versenyt csak akkor szabad visz- 
szacsengetni — akkor is csak klasz- 
szikus kiírású tornák során —, }ía 
valamelyik versenyző a 200 méteres 
vonal előtt tömlöszakadást szenved, 
vagy bukás következtében, melyet 
nem önmaga idézett elő, küzdőkép- 
telenné válik. Legutóbb lecsengettek 
egy versenyt — azért, mert valaki 
önhibájából, szükségtelen és káros 
pllinckázás után a fordulóból le
csúszott és felbukott. Az ilyen le- 
csengetésnek semmi, de semmi 
értelme sincs, ez szabályellenes és 
káros.

Németországban a kerékpárokat liátr-ó 
világítással is c,l kell látni, —- így szól 
a napokban megjelent legújabb küzl&ko- 
desi lendciat.

TENISZ

BIRÓBUKTATAS
V i z s g a  m e s t e r s é g e s  a k a d á l y o k k a l
Kedden délután szokatlanul népes 

és hangos volt a bertalanutcai 
MAFC-teniszpáiya. Gyakorlati vizs
gát tartottak a teniszjátékvezetők. 
Ehhez nem is kell bővebb magyará
zat. Mindenki elképzelheti, hogy a 
teniszjátékvezetö gyakorlati vizsgán 
csak „bíráskodhat". Bíráskodtak is, 
de hogyan ? . . .

Most a versenyzők voltak a vizs
gáztatók, a bírák pedig a verseny
zők. V ersenyeztek , hogy ki a legjobb  
ten iszjátékvezetö. F eren czy  dr, Szent- 
péteri, M acskási és Frigyesi, négy 
„mindén hájjal megkent" teniszező 
segített Neuhold Józsefnek és .7 art kő 
Józsefnek a tenisz-JT két lelkes ve
zérének a gyakorlati vizsgán. Egész 
délután páros meccset játszottak, — 
a jelöltek pedig bíráskodtak. Mind
egyik csak tíz-tíz percig ült, helye
sebben szurkolt és Izzadt a bírói 
székben. Szurkoltak az eredményért, 
a játékvezetésben pedig megizzad
tak. A  négy teniszróka szinte min
den másodpercben elkövetett vala
milyen szabálytalanságot, nem  csoda 
tehát, ha a m ég rutmtalan já ték 
vezető-palánták vere jték eztek  a 
nagy figyeléstől.

—- Uraim! — mondotta Jankó Jó
zsef, — a, szabályok értelm ében csak  
magyarul szabad bíráskodni!

Az első jelölt már fel is mászott 
a bírói székbe és megkezdődött a 
vizsga.

F eren czy  dr kezdi az adogatást, 
de a játékvezető már az első labdá
nál megállítja:

—- Lábhiba! —- mondja magabízó 
hangon.

—- A ja j, mit fognak majd akkor 
csinálni, ha én adogatok — jegyzi 
meg M acskási —-, ha már Emilen 
is észreveszik a, lábhibát! . . .

(Köztudomású ugyanis, hogy 
M acskási a legszabályt.alanabbul 
adogató versenyző az egész ország
ban. A legérdekesebb, hogy ezt ő 
maga is tudja, csak leszokni nem 
tud róla.)

A játék raffináltnál-raffináltabb 
szabálytalanságokkal folyik. Különö
sen Frigyesi és F eren czy  dr érti a 
módját, hogy hogyan lehet a játék 
vezetőt zavarba hozni. Szentpéteri 
adogat, F rigyesi pedig a kezét tö- 
rölgeti a háló szalagjába,. A játék
vezető nem. lát szabálytalanságot; 
pedig súlyos szabálytalanság. Azért 
különösebb hiba nincs, — jöhet a 
második jelölt.

Amíg a bírőcsere folyik, a, ver

senyzők össze-vissza állnak fél, 
V ezekényi, a má.sodik jelölt gyanút 
fog:

— Ki adogat f  — kérdezi.
Ez is hiba. A bírói jegyzőkönyv? 

szerkezete ugyanis olyan, hogy 
abból világosan kitűnik a játék 
pontos állása. Az is, hogy ki ado
gat és az is, hogy hány labdát 
játszottak le egy-egy gémben. Ez 
a kis határozatlanság azonban in
kább a nagy szurkolás terhére 
írható.

A  vizsgáztatók nem figyelmezte
tik a jelölteket a hibákra, — csak 
rejtélyesen mosolyognak. Ez a 
módszer idegessé teszi az egész 
vizsgázó társaságot. A  tizenötödik 
már azt sem tudja, hogy fiú-e, vagy 
leány, amikor a kezébe veszi a 
jegyzőkönyvet. Frigyesiélc. is észre
veszik, hogy egy kissé túlzásba vit
ték a dolgot. Túlsók csapdát állí
tottak a rutintalan játékvezetőknek. 
Mintegy tiz percig hiba nélkül ját
szanak. A bírák megnyugodnak s 
most már nyugodt mederben folyik 
a vizsga tovább.

Ezalatt Jankó József alélnökkel 
beszélgetünk.

— Ötven já tékvezető t engedtünk  
át az elm életi vizsgán  — mondja.
— E z a szám  azonban, mire a  g y a 
korlati vizsgára Iterült a sor, har
m incötre leapadt. Sokan bevonul
tak, mások pedig hivatali elfoglalt
ságuk m iatt maradtak távol. Ez a, 
harmincöt em ber azonban lelkes 
tagja a fiatal tenisz-JT-nek. A vizs
gákon is jó l m egálltak a helyüket.

— (Tervek?)
— Oh, terveink is vannak bőven

— mondja. — Minden igyekezetünk
kel azon leszünk, hogy ezt a, lét
szám ot m egsokszorozzuk. Először a 
budapesti versen yeket szeretnénk  
ellátni m egfelelő szám ú já tékveze
tővel. Később pedig a' vidéket is 
m egszervezzük.

A sok jelölt most körénk sereg
ük s igy nem tudunk tovább be
szélgetni.

— K i ment á t?  . . .  K i bukóit 
m eg * . . . — ezt kérdezi mindegyik.

A népszerű Jankó Jóska azonban 
nem elégíti ki a kíváncsiskodókat.

—• A ki elbukott, azt ma.jd kím é
letesen értesítjük  — mondja rejté
lyesen.

Mi azonban már most megelőz
zük a „tanárokat". en

Valamennyi játékvezető megfej- 
lelt! P. R-

Ipolyi-Kdler Mária (Moktár) nyerte 
a PK teniszversenyét. Á döntőben Hu- 
1 ényin-ét. a sokszoros bajnoknőt 8:6, 6:3 
arányban győzte le.

lÚ HÚROZ/iS -Játék!
Húroztassa ü t ő j é t

PEYERSPOML.
lV ,W á c !* u . 8  (azudvarban) T. 188-025

K É Z IL A B D A

Vasárnap kerülnek sorra a munkás- 
egyesiileli kézilabdabajnokság döntői a 
budakalászi Nyomdász-pályán. A gödi 
csoportból a Bőrösök és a Szűcsök, a 
budakalászi csoportból a Vasas és a 
V i l i .  kér. körülit a döntőbe. A vasár
napi műsor: Férfi döntők: Bőrös—Vasas, 
9.30. Trebits. — Szűcsök—VIII. kér., 10.20. 
Bilisk. — Vasas—Szűcsök, 1 óra. Neu
mann. — VIII. kér.—Bőrösök, 1.50. Tre- 
bits. — Női döntők: MTE—VI. kér.
11.10. Marék. — Bőrösök—Vasas, 11,50. 
Neumann. — VT. kér.—Bőrösök. 2.40. 
Bilisk. — Vasas—MTE, 3.20. Galambos.

Az MKESz Fellebbezési Bizottsága 
megváltoztatta az cgye-sbíró ítéletét a 
Goldbcrger SE Paksz—Kób-kctíős igazo
lási ügyében Bszorint a Goldborger SE 
bajnoki eredményei érvényben maradnak, 
rsak azok a mérkőzések semmisek, ame
lyeken' Paksz Júlia „R ób”  néven sze
repelt. \ Goldborger SE a játékigazoiisi 
jogát is visszakapta. Paksz, Júlia öltil
tását. 3 hónapra. Dévényi József intézőét 
egy évre, Patay Ariin dót 8 hónapra csök
kentette a Fellebbezési Bizottság. Az I. 
osztályú női bajnokság sorrendjo ezzol a 
következőképen változott: 1. M. Posztó,
2. Kistex, S. Goldberger SE.

Az MKESz megállapította a zavaros 
lefolyású III. osztályú férfi kézilabda- 
bajnokság eredményét: 1. MAFO IIT„ 17 
pont (79:28), 2. M. Posvzló. 10 p. (32:28),
3. Kistex ÍL , 10 p. (27:55), 4. BTK II., 
8 p. (16:58), 5. BLE III., 6. VÁC III.

AZ AZ ÚJSÁG.
hogy az esti Kézilabda-Kupa aligha

nem "elmarad. A mérkőzéseket ugyanis 
legkésőbb 10 óráig bo kelien-o fejezni, 
ami azt jelenti, hogy betenkint legfel
jebb két mérkőzést lehetne lebonyolí
tani. És ogy hónap malva kezdődik az 
őszi idény . . .

hogy még mindig nincs főtitkár-jelöltje 
az MKESz-nek, pedig Bollner Pál ügy
vezető aleinök szorgalmasan kutat meg
felelő szakember u tá n .. .

hogy Mérai MAFC, az eddig szerepelt 
legtöbb magyar kézilabda kapus ősszel 
már a bordó-sárgák kapuját fogja vé
deni . . .

hogy az MTE vasárnap kézilabda kör
mérkőzést rendez Gödön az Elektromos, 
a .VÁC és c t  MTE résztvételével, » ,

Vidéki nagyságok is
indulnak a KAC 
teniszversenyén

A kispestiéit teniszversenye k i
tűnő időben zökkenőmentesen fo
lyik. Ma már a vidéki nagyságok 
közül Barabás (Debrecen) Bujtor és 
Péczeli (Szombathely) is játszik. 
Minden valószínűség szerint közülük 
kerül ki Kispest város teniszbajno
ka is. A hölgyek között Vad Zsuzsi 
BBTE a nagy esélyes. Az idén fel
tűnt fiatal teniszező tiszte.letdíj- 
szüretet tart. Eddig még majdnem 
minden kizárásos versenyt meg
nyert.

Férfiegyes 41. o.: Barabás—Máté 6:3.
6:0, Szász—Ifjabb Károlyi 5:7, 8:6, 6,^1

Női egyes II . o.: Lászlóné—Kéri né 6:3, 
6:4, Vad—Magyar 6:1, 6:1.

Férfiegyes III. _ o.: Valoviís—Szigeti
7:5, 6:1. Szemenyei—Mihalcvezky cfr 6:2, 
6:4, Ilaraszthy—Kovács 6:4, 2:6, 6:3,
Kanta—PobutVa 6:4, G:2, Péteri—Tóth dr 
6:2. 6:4, Szed Iák—Horváth v .  o., Sztnn- 
csik—Szodlák 6:4, 6:1, Szilvűssy—Tálas
11:13, 8:6, 6:3!! Pál—Tamási dr 6:3, 6:3, 
Sebenkelbaeh—Kloyber 6:3, 6:1, Knba—
Magyar 6:0, 6:1, Win ternitz—Matheisz
6:4. 0:6, 8:6.

Női egyes III. o.: Homoródyné—Fo-
rentsik 8:6, 6:2, lláez—Viola w. o.

Férfiegyes IV . o .: Párdi—Tálas 6:3,
6:0, Madár—Farer 6:0, 6:0, Csillag—
Nagy dr 6:5', 6:0.

Játékrend szerdára:
2.30: Szemanyci dr—Palásti (A); Da- 

róozy—Vollzer; Kápotaási—Szeinenyeí; 
Lonka—Valovits. 3.30: Bujtor—Kovács I.; 
Péczeli—Orosz; Temesvári—Szilvássy, Szo- 
moriné—Deákné. 4.30: Madár—Párdi; A— 
Csillag; Hegyi, Szörényi—Pál, Kloyber; 
Pjntér—Nyáry gr. 5.15: Kaba—Ilaraszthy; 
Varga—ősi; Kovács, Tamási dr—Szeme
nyei, Magyar: Köpoczy—Lászlóné. 6 óra; 
Czékue—Haláesi; Kolier—Baditz dr; Si
mon— Schenkelba.eh, Kálmán, HarasztliSr 
—Bindcr dr, Bari. * 15

, Cegléd nagy napjai. A  Magyar Tenisz 
Szövetség megbízásából a Ceglédi MOVB 
a város támögatásáva.1 augusztus 11. és
15. között rendezi inog Magyarország 
idsi országos xidéki tenisz esapatbaj- 
noki versenyét. Sárkány Gyula polgár
mester teljés erejével' támogatja a. ver
senyt ée így  minden remény megvan 
art a. hogy annak nagy sikero tesz. A 
rendező egyesülőt részéről Szaniszló Já 
nos elnök. Kecskeméti Feróim ügyvezető 
aleinök ésí Nyíri Béla szakosztályvezető 
működik (közre a verseny érdekében. Az 
oddigi hivfataloe értesítés szerint 40 férfi- 
és 35 höljryjátékos indulására lőhet száo 
mi tanú



Csütörtök, 1940 július 25.

„Fordított eredmény 
sem lett volna igaz
ságtalan9*
ír ja  a zágrábi Wowosti
L a p v é l e m é n y e k ,  a p r ó s á 

g o k  Z á g r á b b ó l

Zágráb, július 23.
A horvát-magyar teniszviadalról 

még ma is sokat beszélnek Zág
rábban. A  lapok is élénken foglal
koznak a versennyel. A  zágrábi N o- 
vosti többet között ezeket írja:

,fDa ford ított lett volna az ered
m ény, az sem  lett volna igazságta
lan. A m agyarok közül Szigetinek  
nem volt szerencséje, de a Gábori—  
Asbóth-pár is joggal panaszkodhat 
(i balszerencsére

Asbóthról (a Puncsec elleni mér
kőzéssel kapcsolatban) így ír:

„A sbóth  já téka  Puncsec ellen szé
dületes volt. A  ,,m ásvilágról“  hozott 
vissza labdákat és P uncsecre olyan  
vereséget m ért, am ilyet „ nagysága“ 
óta m ég nem szenvedett el senkitől."

A Jutarni List Gáborit dicséri a 
párosban mutatott játéka miatt- 
Asbóthról ez áll a lapban:

„A  párosban nem m ent a já ték  a 
m agyar bajnoknak, a két egyesben  
annál inkább. A sbóth  bebizonyította, 
hogy ma kétségtelenül ö Európa  
legjobb já tékosa."

A  szabadkai Napló azt írja az 
Asbóth— Puncsec mérkőzésről, hogy 
az Európa-bajnok Puncsec kedvet
lenül. játszott, Asbóth  pedig remek 
napot fogott ki.

Stolpa nem került be a váloga
tott csapatba, de azért ö is játszott. 
Bemutató mérkőzésen simán verte 
M ayer dr-t 6:1, 6:4 arányban.

Úgy értesültem a verseny után, 
hogy Puncsec ismét Amerikába ké 
szül. őszre hívták meg s valószínű, 
hogy eleget is tesz ennek a meg
hívásnak. Mint mondta, nem hajó
val, hanem repülőgéppel utazik 
majd. A hírek szerint egyébként 
Puncsec a hivatásos játékosok tá' 
borába akar átnyergelni. Állítólag 
egyik nyilatkozatában „okos dolog
nak" tartotta az átlépést.

*
A közönség egyszeribe kegyeibe 

fogadta Asbóth  Jóskát, de nem 
fordítva. Szombaton nagyon meg
haragudott a magyar bajnok a zág
rábi közönségre, mert az sok eset
ben, amikor a magyar pár hiba 
fcótt — anélkül, hogy ezekben a hi
bákban Puncsecéknak  valami sze 
répük lett volna — tapsolt. Ezért 
nagyon haragudott A sbóth  és jól 
megmondta a véleményét a zág
rábi lapnak adott nyilatkozatában,

*
Asbóth  győzelmét P uncsec  ellen 

a. magyar gárda biztosra vette. 
Annyira biztosra, hogy a főtitkár 
és Stolpa, még a játék megkezdése 
előtt kerestek áldozatokat, akikkel 
fogadni akartak. De, úgy látszik, a 
zágrábi „paliknak" jó orruk volt.

*
P u n c s e c é k k a l  —  véleményünk 

szerint ,-—- bajok vannak. Nagy kér
dés, hogy P u n c s e c  eléri-e mégegy- 

nagy formáját, ami azért is 
fontos a jugoszlávoknak, mert ö 
▼ele áll, vagy hullik a jugoszláv 
tenisz. P a lla d á ra  már nem lehet 
építeni. M itic s  csak jó kiegészítője 
lehet egy nagyobb klassziséi játé
kosnak. így tehát, ha sürgősen 
utánpótlás fel nem tűnik, a jugo
szláv tenisz alkonyo-dásával lehet 
számolni. F  • F .

A T L É T IK A

ló i-Aradi 
150O-as összecsa
pás lesz Diósgyő
rött

A diósgyőri versenyre szokatlan 
buzgalommal és fellángoló lelkese
déssel készülnek az atléták. Amilyen 
tespedö volt a hangulat az elmúlt 
héten szerte a budapesti pályákon, 
olyan igyekezettel próbálja biztosí
tani mindenki a diósgyőri versenyen 
való részvételét. Nemcsak a remény
beli tiszteletdíjak sora, hanem főként 
a pompás pálya és a jó versenyzési 
alkalom hat csábítóan, (fis ez igen 
örvendetes.)

Nem végleges ugyan még, hogy az 
egyes egyesületekből ki utazik, de 
az máris valószínű, hogy 100 m éte
ren  Sir és Gyenes, 400-on Sándor, 
Góbi és Harsányi, 800-on Híres, 
1500-on Iglói és Aradi, 5000-en Szi
lágyi és Németh, távolugrásban  
Gyuricza, Vermes és Zajki, rúdugrás 
bán Zsuffka, súlylökésben  Németh, 
diszkoszvetésben  Kulitzy, gerelyve
tésben  Várszegi felveszi a harcot az 
északi kerület nagyot fejlődött gár
dájával. Mi nagy érdeklődéssel vár
juk az' 1500 méteres versenyt. Ha 
Aradi valóban itt indul, alkalmasint 
4 percen belüli eredményt ér el, hi
szen az UTE-versenyen láthattuk 
formája jólrányú alakulását. Szép 
versenyekben lesz része a diósgyőri 
közönségnek.

Ö K Ö LV ÍV Á S

Budapesten lesz 
az első nemzetközi 
ökölvívó-kongresszus
Szeptember 4-én gyűlnek 
össze az érdekelt államok 
képviselői

A Magyar ökölvívó Szövetségben 
észre sem lehet venni, hogy „nyári 
szünet" van. Nagy előkészítő mun
kálatok folynak a szeptember 4-én 
Budapesten tartandó nemzetközi 
ökölvívó kongresszusra. Serény 
munkának is kell folynia, hiszen 
ez lesz az első eset, hogy az ököl
vívással behatóbban foglalkozó álla
mok képviselői egy időben és egy 
helyen vitatják meg az ökölvívás 
terén felmerült kérdéseket. Német, 
olasz, lengyel, szlovák, jugoszláv, 
svéd és finn kiküldöttek megjelené
sére máris számítanak a MöSz-ben.

Kankorszky Artúrt, a MÖSZ ügyvezető 
alelniikét kérték föl a néni-etek az 
augusztus 3-án Klagenfurtban eoryako- 
i-iiUÍ német-szlovák válogatott ökcHvívó- 
luérküztVi vezető. Illetve p on tozóhí rá jAvá. 
Kankovozky a meghívást elfogadta, an
nál is Inkább, mert mind a szlovák, 
mind a némot vezetőkkel fontos tárgya
lásokat akar elkezdeni.
SZEPTEMBER ELSŐ f e l é b e n  CSAP
NAK ö s s z e  ö k ö l v ív ó in k  a  n é m e 

t e k k e l
és éppen ezért már augusztus^ 5-én el* 
kezdi a válogatott-ke rét az edzéseket. A  
TF~én sorrak eriilö edzésekkel párhuza
mosan edző képző-tan folyam is kezdődik. 
Az edző jelöltek így mindjárt látni is 
♦©firáák *  könyvben tanultakat.

Nem 3:52.4-et, 
hanem 3:58.4-et futott 
az olasz bajnokságban 
Vitale

Távirati jelentés alapján közöltük 
az olasz bajnokság győzteseinek 
eredményeit és köztük azt a leg
nagyobb feltűnést keltőt, hogy Vi
taié, az eddig jó esetben 3:59-esnek 
ismert olasz távfutó egyszerre 
3:52.4-es eredménnyel győzött 1500 
méteren.

A most ideérkezett olasz lapokból 
kitűnik, hogy ez a nagyszerű idő 
és bámulatos javulás csak távirati 
betű-, illetőleg számhiba volt. Vi
tale nem  3:52.4-et, hanem S:58.4-et 
fu tott, alaposan megnyugtatva 
magyar. 1500-asokat. A helyezettek 
eredményei azonban a legtöbb 
számban nem olyan megnyugtatók, 
ha égy esetleges magyar-olasz 
viadalra gondolunk. . Sőt. például a 
vágtázók eredm ényei nem lehetnek  
m egnyugtatóak a -németek szem 
pontjából sem , mivel ők a jövő 
héten összecsapnak az olaszokkal 
Stuttgartban. Érdekes, hogy egy 
Versenyző csak egy futószámban 
indult." A válogatott csapat 
Lanzi, Beviacqua és a vágtázók két 
számban — sokkal erősebb lesz. — 
Az olasz bajnoki verseny részletes 
eredménye a következő:

100 m : 1. Monti 10.5, 2. Gritti
10.6, 3. Mariani 10.6, 4. Tito 10.8.

200 m : 1. Gonneli 21.7, 2. Daelli
21.8, 3. Mainardi 22.1, 4. Feitri 22.4

400 m : 1. Lanzi 47.6, 2. Ferassuti
48.7, 3. Missoni 49.1, 4. Sarti 50.6.

800 m : 1. Dorosceni 1:53, 2. Don-
nini 1:54, 3. Guasconi 1:54.2, 4
Olivieri 1:55.7.

1500 m : 1. Vitale 3:58.4, 2. Co
lombo 3:58.6, 3. Scopel 4:01.3, 4.
Pellin 4:01.9.

5000 m : 1. Beviacqua 14:52.4, 2 
Mastroienni 15:09.8, 3. Biandhi
15:27.8, 4. Giordano 15:27.8.

10.000 m : 1. Sestini 33:03/8, 2
Torassa 33:24, 3. Burlo 33:45.4, 4. 
Marccni 34:19.4.

110 m g á t: 1. Caldana 14.8, 2,
Gritti 15, 3. Eritale 15, 4. Dalia 15.5.

400 m  g á t: 1. Fantone 55.7, 2. 
Colautti 55.9, 3. Lualdi 55.9, 4. Del 
Grande 56.8.

3000 m akadály: 1. Lippi 10:15.4, 
2. Borroni 10:20.8, 3. Cominoli
1 0 :2 2 .2 , 4. Santi 10:39.2.

Távolugrás: 1 . Maffei 714, 2. Pe- 
derzoli 706, 3. Govoni 671.

Rúdugrás: 1. Ballerini 380, 2. Bos- 
cutt.i 380, 3. Ratta 380, 4. Fano 370.

D iszkoszvetés: 1. p rofetl 46.92, 2. 
Biancani 45.64, 3. Spagglari 44.96,
4. Consolini 41.60.

G erelyvetés: 1. Rossi 60.64, 2. Vu- 
kasslna 60.56, 3. Drei 57.65.

4x100 m : 1. Baracca (Mariani, 
Lanzi, Ambrosloni, Gonnelll) 41.6, 
2. Oberdan (Daelli, Caldana, Monti, 
Mainardi) 42.2, 3. Giglio Rosso 43.4.

4x400 m : 1. Baracca (Pennati, 
Lualdi, Guasconi, Dorosceni) 3:21.9, 
2. Giovinezza Trieste 3:26.3, 3. Vi. 
Lég. Ferr. Bologna 3:26.4.

Az olasz női bajnokságokat is va
sárnap rendezték meg, de Firenzé
ben. A győztesek: 100 m  Testoni
12.6, 200 m  Cattaneo 25.9, 800 m 
Galimberti 2:24, 80 m gát Testoni
11.6, Valla 11.6, magas Valla 150, 
távol Piccinini 533, súly Grossi 
11.94, diszkosz Gabric 38.41, gerely  
Ballaben 35.94.

K e l e m  h i v a t a l o s a n  i s  
m e g h í v t a  a  f i n n  s z ö v e t s é g

K elen  János a Nemzeti Sport 
tudósítójának távirati jelentése 
óta napról-napra várja, hogy a 
szövetségbe megérkezzék a hivata
los meghívás az augusztus 2-t hel
sinki versenyre. Ettől függetlenül 
azonban a szövetség támogatá
sával

minden előkészület megtörtént
arra vonatkozólag, hogy Kelen  
utazását a jegyek megérkeztével 
biztosítani lehessen. Az illetékes 
hatóságoknál és minisztériumokban 
eljárt a szövetség és a kiutazási 
engedély már elintézettnek tekint
hető.

Természetesen még egyéb teen
dők is hátra vannak, -többek közt 
a német átutazó vizűm megszerzése. 
De hát ez sem leküzdhetetlen aka
dály.

Csak
a hivatalos meghívás hiányzott 

még
és természetesen hiányoztak a je
gyek. Ezért a BBTE nevében Hein- 
rich Antal dr szakosztályi elnök 
táviratilag fordult Kulai Sándorhoz, 
a Nemzeti Sport helsinki tudósító
jához. hogy végleges választ kapjon 
a meghívásra vonatkozólag. A  táv
irati válasz tegnap reggel megérke
zett és így szól:

..HIVATALOS MEGHÍVÁS ÉS 
JEGYEK ELMENTEK"

K elen  azt hitte, hogy néhány 
napig várnia kell a jegyekre. Úgy

számított, hogy ha hétfőig megjön 
a jegy, még mindig odaér időben. 
Tegnap este azután a finn szövet
ségtől távirat érkezett a szövetség 
címére:

„KELENT AUGUSZTUS I-RE 
MEGHÍVJUK 5000 MÉTERRE. JE
GYET VALTSA MEG. MINDEN 
KÖLTSÉGÉRT GARANCIÁT VÁL
LALUNK. SZOMBATON STETTIN- 
BÖL INDULÓ HAJÓVAL JÖJJÖN. 
URHEILULIITTO."

A dolog most már tisztázódott. 
Kelen  iratai rendben vannak, má 
megkapja útlevelét és remélhetőleg 
német vízumát is és pénteken elin
dulhat Stettinbe.

Érdeklődtünk Van gél Gyula dr- 
tól, hogy

mi a szövetség álláspontja
K elen  finnországi útja tekintetében. 
Az elnök így nyilatkozott:

— N agyon örülünk a m eghívás
nak és ebben K elenen keresztül a 
m agyar hosszútávfutás újabb m eg
becsülését látjuk. E zért k övetett el 
a szövetség  mindent, hogy Kelen  
utazását biztosítsa. Bízom benne 
hogy az erős versengés elsőrangú  
eredm ényt hoz ki Keletiből. K épes  
nek tartom  arra is, hogy — ami a 
m ltkor elm aradt: — a 14 :-10-on
belüli 5000-es csúcsot o tt javítsa  
m eg. T erm észetesen  ebben az eset
heti is m egkapja az általam kitű
zött tiszteletdíjat, — fe ltéve, hogy 
addig valaki- D iósgyőrött el nem  
éri ezt az időt. De hát erre sokkal 
kisebb az esély, mint arra, hogy  
Kelen éri el Helsinkiben.

Nemcsak Syring futott jól 10.000 métert!
A német atléták közül — tudjuk 

jól — sokan teljesítenek katonai 
szolgálatot. De azért éppen elég ma
radt otthon és a múlt vásárnap le
folyt kerületi bajnokságokra sokan 
hazakerültek a frontokról is. Aki 
Csak tehette, természetesen ott is 
edzett.

Az alábbiakban összeszedtünk 
egy-egy csokorrávaló eredményt 
minden számból, csak azért, hogy 
lássuk, milyen tömegekből Is me
ríthet a német átltéika. Az eredmé
nyek. élén természetesen Syring 
szinte hihetetlenül jó  10.000-es 
csúcseredménye áll. Minden tiszte
letünk a kitűnő öreg harcosé és a 
bizonyára jó jénai pályáé, — de va
lahogy nehezen tudjuk elhinni ezt 
az eredm ényt. Talán nem is annyi
ra Syring  miatt, hanem azért, 
mert m ögötte Schönrock és Stein- 
brück egyform án 50:49.1 m p-et fu 
tott. Kör-elszámolásról nem lehet 
szó, de arról — esetleg — igen, 
hogy a kör nem volt meg 400 mé
ter. —- A  kétnapos kerületi bajnok
ságok jobb eredményei:

B ER LIN . 100 tn Becker 11, 200 
m  Bönecke 22.6, 400 m Linnhoff 49, 
Ahrens 50.2, 800 m  Brandscheit
1:54.5, Grau 1:55.1, Mahlitz 1:56.6, 
1500 m  Giesen 4:00.2, 5000 m  Klos 
15:38.8, 10.000 m  Wöber 31:50.6,
Klos 31:57, 110 gát Becker 15.9,
400 gá t Brand 57.8, magas Riehau 
190, távol Luther 706, hármas Ho-

nolka 14.17, súly Stöck 14.56, Bon- 
gen 14.48, gerely  Berg 64.52, Stöck 
83.51.

HAMBURG. 400 m  Dessecker
49.6, Behrend 49.9. 800 m  Dessecker 
1:56.4, Behrend 1:56.9, 1500 m  Sei 
densehnur 4:01.6, magas Linghoíí 
190, kalapács Hein 52.63.

DREZDA. 100 m- Lethm-ann 10.9 
200 m  Sonntag 22.6, 800 m  Harbig 
1:54.1, Drechsel 1:55.8, 400 rját Wed- 
lich 56.6, rúd Knauer 374, hármas 
Vogt 14.73, SÖ00 m akadály Kienast 
9:46.2.

JENA. 200 m Müller 22.5, 400 m 
Wieland 49.5, 1500 m  Böttcher
4:01.1, 5000 m  Schönrock 15:09.
10.000 tn Syring 30:06.8, Schönrock 
30:49.1, Steinbrück 30:49.1, hármas 
Maehnert 14.26.

KASSEL. 400 gát Zehnter 57.2 
súly Luh 14.73, kalapács Storch 
56.75.

MÜNCHEN. 100 m Pösohl 10.9 
200 m  Pöschl 22.1, 400 m Robens
49.8, 800 m  KaindI 1:55.8, Di-etl 1:57 
1500 m  KaindI 4:03.4, 5000 m  Eber- 
lein 15:13.4, Goldemund 15:14, 10.000 
m Haushofer 31:09, Ostertag 31:38,2 
110 gát Tóth 16.2, 400 gá t Mayr 56 
magas Koppenwallner 185, távol 
Glötzner 700, rúd Giötzner 390.

DARM STADT. 200 m  Müller 22.6, 
Kersch 22.7, hármas Munding 14.81

BRESLAU. Magas Háusler 188, 
5000 tn Eberhardt 15:12.

Csak a MAC-versenyig 
várjunk?!

Bevalljuk őszintén, sokszor már 
nem tudunk ellenérveket felhozni 
azok ellen, akik úgy beszélnek Szabó 
Miklósról, mint a közelmúlt, de 
mégis a múlt nagyságáról, akitől 
igazán n agy  eredm ényt már nem  
lehet várni. És valóban, Szabó Mik
lós hétről hétre jobban próbára teszi 
azokat, akik még mindig bíznak 
benne. A  kétkedők sem azért kétel 
kednek, mert Szabó koros ahhoz, 
hogy távfutó-versenyeken nagy 
eredményeket érjen el. Erről szó 
sincsen. A kétkedés oka az, hogy 
Szabó —  ki tudja miért —  az idén 
sehogyan  sem  tud form ába jönni. 
Máskor így idény derekán már a 
versenyek özöne volt a háta mögött 
és ha néha el is csúszott egy-egy 
narancshéjon, a következő héten 
már újra javított. Most mintha félne 
megpróbálni a sorsot és kiállni a 
különben sem valami ragyogó kö
rülmények között küzdő magyar 
mezőny ellen. És az ő példája raga
dós. Ha a vezér így jár el, miért le
gyenek különbek a többiek? A kö
zép- és hosszútávú versenyek Is kez
denek az egymást-kerülés alkalmai 
lenni.

Anélkül, hogy ezeket a gondolato
kat elmondtuk volna, megkérdeztük 
Szabó Miklóst, hogy mikor is indul 
már végre versenyen?

-  A  M AC-versenyem , augusztus 
-ikén  elindulok.

-  Milyen távon? 1500-on?
-  M ég  nem tudom. A z t hiszem, 

h ogy inkább 5000-en,

-— Eddig miért nem indult rend
szeresen versenyen?

— Előbb rendes form ába akartam  
jönni. M eg a térdem m el is sok  baj 
volt. Reumás és a sok  nedves idő 
m egzavart az edzésben,

— Azt mondják, hogy már nincs 
remény rá, hogy igazi formába jöj 
jön.

—- Erre nem válaszolok. Rövide
sen úgyis kiderül, ha elindulok ver
senyen.

— Szóval a MAC-versenyig vár
janak a borúlátók?

— Nyugodtan várhatnak. Már 
csak tíz napig kell türelem.mel len- 
nlök.

Kényesebb kérdéseket nem boly
gattunk, elvégre minden atlétának 
megvannak a magánügyei. Minket 
csak az érdekel, hogy Szabó  Mik
lós mikor fog végre önmagához 
méltó eredményeket elérni. Várunk 
türelemmel a MAC-versenyig.

ÍM INDULÓRA SZÁMÍTANAK
a Koszorú vasárnap délelőtti versenyén. 
A versenyen indulnak a polgári egyesü
letek legjobb versenyzői is, do nagy 
számban vesznek részt a kerületi és 
gyári K»szoruk_ allétanöi is. A nagy vál
lalatok és gyárak alkalmazottai saját 
Koszorújuk, a kisebbek a kerületi Ko
szorúk nevo alatt. Ma az a helyzet, hogy 
a női atlétika érdekében egyedül a Ko
szorúk fejtenek ki hatásos töm eg nevelő 
munkát és ennek a munkának egyik ál
lomása _ lesz a vasárnapi verseny is. A 
Kor/órát. vezető testnevelési tanárnőktől 
megszokott gonddal előkészített verseny 
vasárnap délelőtt fél 10 órakor kezdő
dik a MAC-pályán. Belépődíj nincs.

Atlétikai műsor
Szombat:

G yőr: Északnyugati kerületi baj
nokság, I. nap.

D ebrecen : Keleti kerületi bajnok
ság, I. nap.

Vasárnap:
Budapest: MAVAG-verseny 

(MAVAG-pálya, %10). — Koszorú 
női versenye (MAC-páiya, ’/llO).

Rákospalota: Testvériség verse
nye (Testv.-pálya, %5).

Csepel: WMTK kerületi verse
nye ( ?).

D iósgyőr: DiMÁVAG országos
versenye.

G yőr: Északnyugati kerületi baj
nokság, II. nap.

D ebrecen : Keleti kerületi bajnok
ság, II. nap.

Szekszárd: PEAC hírverő verse
nye.

EVEZÉS
A BSzKRT evezőseinek belgrádi útja

már teljesen rendben van. A  szövetség 
már megszerezte részükre a kiutazást 
engedélyt, ina megkapják n jugoszláv 
vízumot is, úgyhogy pénteken éjjel ©1; 
utazhatnak Belgrádba.

FIL M

Fiira az iffú sá ?ró l: az  
ifjúság és a felnőttek  
film je!

Berlin, július 23.
A közönség mindig szívesen látja 

színpadon vagy filmen a gyerek
szereplőket. Ha kedvesek, ügyesek: 
nagyon tetszenek. De talán tnég 
jobban tetszenek, ha elfogódottnk, 
gyámoltalanok. Mert akkor a kö
zönség mosolyog és elbájolva meg
állapítja: „M égis csak g yerekek !..."

A gyereknek a filmen és a szín
padon valóban mindig csak élnie 
kell, sohasem játszania. A z  legyen, 
aki és ne látsszék valakinek. Az a 
felnőtt színész dolga.

Igazi gyerekfilm készül most 
Oranienstein bel Limburgban. Né
hány kitűnő felnőtt szereplője is van 
(Albrecht Sclioenhals, Dorothea 
W ieck, Leó P eu kert), de az igazi 
főszereplői: gyermekek, serdülő if
jak.

Oranienstein bei Limburgban mű
ködik a ,fNa-pola“ . így rövidítik a 
növendékek a Nemzeti Politikai Ne
velőintézetet, a Nationalpolitischen  
Erziehunga-nstalt-ot. A  régi kadett- 
ískolák mintájára működik ez az in
tézet, amelyben a növendékeket 
igazi német férfiakká nevelik, olya
nokká, akik bégében és háborúban 
egyformán hü katonái a hazájuknak.

A felvételek a „Napola“  kertjé
ben, udvarában, éttermében, tanuló
szobáiban és hálótermeiben folynak. 
A szereplők nagy része növendék, 
aki a megszokott környezetben nem 
„alakít", hanem él a felvevögép 
előtt. Sokkal természtesebben és 
nyugodtabban, mintha ugyanezt a 
felvételt a műteremben készítenék.

Az egész film Viktor de Koma, 
a kitűnő színész ötlete, ö  a rendező 
is.

Egy Argentínában született német fiú 
Németországba kerül. Többnek tartja 
magát kortársainál, akiknél valóban 
tűbbe-t tud. Többet Iátott a világból, á 
lasszót is ügyesebben kezeli . . . Sok min
dent nem tud ellenben, amire Német
országban szükség© lenne. Ezért bekerül 
a „Napola” -ba. Problémákba ütközik é« 
kiderül, hogy fi maga is — probléma. 
Az intézet vezetői azonban hamarosan 
megállapítják, hogy a kisfiú: kemény 
dió. Külső kérgo kemény, élvezhetetlen, 
de belül jó, ízes, értékes. Az új környe
zőiben, a helyes nevelés hatása alatt, a 
külső kéreg gyorsan leválik a kis .To- 
hannes leikéről. Már nem érzi, hogy kü
lönb a társainál, dió az ellenkezőjét sem 
érzi. Már nem kell biztatni, hogy „Fel 
a fejjel, János!’’ De szerény büszkeség
gel emeli fel a fejét . . .

Nem dráma ez a film, nem is if
júsági revü. Film az ifjúságról, de 
nemcsak az ifjúságnak, hanem a 
felnőtteknek is. Mert mindenkinek 
tudnia kell, amit á „Napola" vezetői 
tudnak. A z  ifjúság : a haza jövője. 
És a felnőtteknek  dolgozniok kell 
ezért a jövőért! Szeretettel, lelkese
déssel, m egértéssel kell dolgozniok. 
M ert hiába van tele jószAndékkal a 
serdülő ifjúság, * ha, a nevelői ttep* 
értik  m eg a vágyait, a rem ényeit.

*
A kis Johannes szerepét Claus- 

Dstlef Sierck, a híres filmrendező 
fia játssza. O már „régi" filmszínész. 
Több filmben szerepelt pompásan. 
A másik fiú-főszerepet, Johannes 
vetélytársának szerepét azonban a 
„Napola" egyik rendes növendéke, 
Gunnar Möller alakítja. Remekül.

R. D.

n e m z e t i  s p o r t
Megjelenik szeida é« szombat klvételé- 

n/lp ; .SzV fcê 2t‘Í3«K és kiadó- 
ma,r ,^p 'U l . .  Bükk Szilárd ütea 4.-  le.efoi 132-499 és 183 977 Levél- 
•trn: Budapest 72. PcHtsfiók 42 

Főszerkesztő; Dr. Vadas Gyula Fe 
, szerkesztő: Hoppé László. Fel© 

* ki'Idó: Kultsár István, 
hloriretés] dij: Belföldre egv hóra P 
20. negyedévre 6— . külföldre 9. —Amerikába 10_i.
.Nyomatolt a Stádium Rt. körforeógé- 

peiu. Felelős: Györy Aladár Igazgató.
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IíROADWAY-CSILLAGBÓL — SZOBA
LÁNY

Szobalányokból már gyakran lettek 
filmcsillagok, de filmcsillagokból még 
nem igen lettek szobalányok. A.nn 
Sothern kivétel, őt a Broadway színpad
jairól elvitték Hollywoodba — szoba
lánynak. A különleges egyéniségű szí
nésznő a Metrótól rögtön címszerepet 
kapott: ő lett a Chicagói szobalány fő
szereplője. Ánn Sothern a filmben olyan 
tökéletesen alakítja a szobalány szere
pét, hogy most újab ajánlatokat kapott 
$ új filmjeiben is szobalány-szerepeket 
játszik. Természetein minden filmben fő
szereplő le6z a — szobalány. A Chicagói 
szobalány című filmben Róbert Young. 
Rnth Hussey és lan Hun tér játszik még 
főszerepet.

A RÁDIÓ MŰSORA 
Csütörtök, július 23.

Budapest I. (549.5 m.) 6/40: Bbresztc.
*Tonm. — 7: Hírek. Hanglemezek. —• lő: 
Hírék. — 10.20: Móricz Pál elbeszélései- 
bői. — 10.15: Igazságszolgáltatás Texas
ban ötven évvel ezelőtt. — 12.10: Szujy 
Kándoriié zongorázik. — 12.40; Hírek. — 
12,5 :̂ Tóth Gabriella énekel. — 15.S0:
ílpiczky László szalonzenekara. - -  14.30: 
Hírek. —- Ifi.15: Hankulinecz Jenő ruszin 
népdalokat énekel zongorakísérettci. — 
16,45; Hírek. — 17.15: Vidák Józeef c i
gány zénekara. — 18: Utazás az Óceánon 
hábqrús időben. Mát hé Elek dr elő 
erlása. — 18.25: A Rádió Szalon zenek őrá.

Közben 19.15: Hírek. —- 19.40: Híres 
gorombaságok. Irta Ráth-Végh István. 
— 20.10: Budapesti Hangvex^-eny Zene
kar. Vezényel, Polgár Tibor. Közremű
ködik Ma-rjay Erzsébet és Naggyal 
László. — 21.40: Hírek. — 22.10: Pertis
Jenő cigány zenekara in uzs ki-ál. 23:
Hírek idegen nyelven. — 2v3'.25: Tánc
lerntezek. — 0.05: Hírek. .

Budapest II. (881.3 m.) 10.15: rilmda- 
’íok is  jo7Z-sz.á:nok hanglemezről;, — 
58.50: A Turtil-inadúr. . Irta Vünüe-zky
Scltei* . Jakab dr. — 19.40: Liszt: Tasso, 
pzimfíinik.iid közlomíny. Vezényel Fcren- 
c s it  János. — 20: Hírek. -  25.25: _ Tánc- 
leute «tk. — 20.50: A mapryár szmeszet
ítevczeles évfordulói. — 21.10: Wcixel-
£artncr Karon zongorázik.
■ Kassa. (259.1 in.) 11.05: Szlovák elő
adás. — 11.20: Szlovák népdalok !s  csár
dások. — 11.40: Hírek magyar és szlo
vák nyelvén. — 15.25: Hanglemezek. — 
15.40: .Fiatul lányok.” í S&inetkay József 
előadása. A verseket Kenéz Lilla adja 
elő. * 19

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

nap. ' n “  ’/i, f ”  V*. h "  ‘14
Nyári szünetet tart: Átrium. Décsi, 

Fórum. Otympia.
Bemutató mozik

C4STNO Eflkíi-u. 1. T.: 585132. f6. fg. O0,
Sz. V.: fi-kor is. Nagykeríniíó.
CITY Vilmos csaszar-ut 36. T .: 111—14(1. 
•fafi. bS, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Inkogmto. 
(Felújítás!)
rn ií '.l j  Váci-nlca 9- Telefon- 182-818. 
ff,, f8. flO. Sz. V.: ft-kór is. Tűzkereszt
ség. (A német légiha.derö a lengyel há
borúban.) A Ilood és Ark Boyal bom: 
bánása.
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
5H_04-ip. folyt. V.: 9-24-ig. Magyar-,
Fox. Luae-, ü fa - és rajzos-hírádo. A  -n$- 
met-magyar úszóm érközés. A száguldás 
hősei. Kultúr ős rajzfilm.
OMNIA -Kölesey-utea 2. T.: 130-125. 5. n8, 
flfl. Sz. V.: 4, 6. 8, 10.' Bors István, (Fel
újítás!)
H ADI US Nagymező-utca 23. T.s 122-098. 
ffi. fS, fio. Sz. V.: U-kor is., resti mese. 
(Felújítás!)
LÓVAL- APÓ HLO Brzsébet-körüt 45. T : 
222-003. nfi. fi. lilO, Sz. V .: 4. 6. 8. 10. 
A chicagói szobalány. (An,n Sothern.)
SC.A LA Teréz-krt 60. T.: 114 411. h6. hS. 
BIO. Sz. V.: h4 kor is. Titkos házasság. 
(Róbert Tayior.)
fU AN IA Kákóczi-út 21. T.: 145-046. rá, 
7. fit). Sz. V.: 2-től. Nyugati villámhá- 
hoiú. Utoisó hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károlv.körút 3. T : 144-212.
fi. fS, fS, fio. Sz. V.: f2-kor is. Strogoff 
Mihály..l ’AVllO li. Barose-tér 32. T.: 134-337
f4t f<5, f8, flO. V.; f2-kor is. Az utoleo

CORVlN^ÜUSi-ét 40. .T.s 138-988. M. Í6. f8 
flfl. D. III. 88. (A  német repülők hőéi
eppt-záj w ^ o i j  Bethlen-tér 3. T . : 142.455. 
ff,. 18, flO. V.: f4-kor is. Szívek szirafo. 
Ilid jak V .. d. e. f ii : Boresa Amerikában. 
KAMARA Dohány utca 42. T.s. 144-027.
4. 0. S, Í0. V.: 11-kor, 2-kor ís. Sze-
Í 'l OYL)’ ' HoHán-u. 7 a. T .: 111—994.
f i i . 'n .  flff. ,V.: fl-kor Is. Boré Jstváji.,. 
PALACL,. Erzséhet-körút ». T . : 221-2-2. 
11; 2, 4. 6, S, 10. Halhatatlan keringő. 
2-ik hél! '
l'vVTRl A Népszínházba. 13 14ü6/3
4. 6. 8, 10. V.: 2-kor is. All a b.ál.
BAVOY miői-út 4. T.: 146-01(1. f4. f6, f8, 
flO. V.: f2-kor is. All a bál. 
íjlítfPLON Horthy Mikló.s-úl 62. T : 268-999.
5. n8. flO. V.; 3, i)6._ fS, hlO. D. .III. .88. 
(A* német repülők hősi épohza.)
STÚDIÓ Akácfalu. .4. T .: 14-0840 . 4. 6, 8,
19. V .: 2-kor is. Családi titok.

Továbbjátszö mozik
ALKOTÁS GSmbfis-u. 11. Tel.: 355-374. 
Il4, , bS, n8, nlO. V .: n2-kor is. Az .ül
dözött.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T .: 3*4-563.
4. 6. 8. 10. V.: 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Az 
utolsó Wereczkey.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T :  551-500.
fő. hl. 9. V:: n4. n6. n8, riio. A  1.3-as ház. 
KLDOKADO Népszínház-u. 31. T.: JjW'l‘L 
& n8, no. V.: .2, 4, 6, 8, 10. Szervusz Pé
ter. Bőrharisoya. V. d. c. 10, 112: Maga 
lesz a {érjem.
HOMEROS Elermina-nt 7. T.: 195-178.
5. rv8. fio. V.: Í4, Í6, f8, flO. (Műsor nem
érkezett.) _IPOLY Csáky-u. 65. T .: 292-626. a, n8, 
flfl. V .: i. n6, f8, flO. Verdi. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T .:
134-644, 5. u8, flO. Sz. V.: 14, fS, Í8, Í10. 
Mégis szép a világ. . . .  . . .OTTHON Benlezky-n. 3. T .: 146-447. fá. 
h f  9 Sz. V.: n4, n6, n8, nlO. Noszty-fiú 
esete Tóth Marival. V. d. e. f i i :  Szervusz

pÍ d i n IX Rákóczí-flt 68. Te).: 114-454.
l í „  5, n8, fio: V.: 3-kor is. Titkos meg-

RIALTO Rákóczt-út 70. T.: 132-497. 5. n8. 
fW ; V ,: 2, 4, 6, 8, 10. Mégis szép a yu- 
Ű c ,  Stan és Fan,

MOST UGRAL3ATOKI
(Műugrók bosszúja)

Fenti képünk egy  elkeseredett m üugró vágyálm át ábrázolja.

•  •

B Ö K
Uj fogalom

— Mondja, mi az a  villám am atör? 
- -  Ha valaki m ár öt perce nem

kapott f i z e t é s i . . .

Szegény halak
— Úgy úszik ez a Tátos,'m int egy  

hal!
— Ugyan kérem ! E g y  hál m ár ré

gen kifulladt volna attól az iram
tól . .. ......

Tréfa
— N ekem  nagyon te tszett a tréfás

műugrás!
— De a tréfás pontozás sem  volt

ÜLJEM n RÉSZIDŐI
Huagy

T á t o s  i s k o l á t  c s i n á l
Emlékezetes, h ogy Tátos jobb időt 

úszott 400-ra 1500 közben, mint a 
400-as versenyben.

Ezek után el lehetünk készülve a 
következő híradásokra:

Nagy íeltünést keltett, hogy Gye* 
nes, a MAC jeles vágtázója a szom
bati versenyen csak 11.1-et futott 
100-ra. A másnapi maratoni futás
ban az első 100 méter ideje 10.6 
volt.

'
Gyuricza, a kitűnő távolugró 

gy...igén ugrott az első napon. 
M indössze 668-at tudott ugrani. Ér
dekes, hogy a második napon a 
hármasugrásban 678 volt az első 
ugrása.

—- N agy balszerencséje van ennek  
a H ídvéginek a halakkal.

— t f f
— A  csuka egészen  jó l ment neki, 

de a delfinnel mindent elrontott.

Hídvégi, jeles műugrónk nagyon 
elrontotta műugrásban a másfél- 
légbukfencét. Másnap a torony- 
ugrásban, ahol is öt méterrel hosz- 
szabb, azaz magasabb távról ugrott, 
a két és fél-légbukfenc közben az 
első másfél-légbukfence kitünően si
került.

Halak

In d u lá s  e lő tt .,•
N a g y  a t o l a k o d á s  a m e g á l l ó n á l

Jól kell
ujjongani!

Úszóink készülődése 
a legközelebbi erő
próbára

Szakértők szerint a toronyugrá
son és a 100 méteren múlott a ma* 
gyár győzelem. Kétségtelen, hogy 
ebben a két számban nagy 

hiányosságok 
voltak tapasztalhatók. Értesüléseink 
szerint az úszószövetség máris ha* 
talmas előkészületekbe kezdett:

Uj célbírói tanfolyam  kezdődött. 
Főleg a

100 méteres beütés 
elbírálására képezik ki őket, külön 
edzőtáborokban.

TJjjongótanf olyant 
is lesz. Külön tantárgyképpen tanul* 
ják majd a versenyzők, hogyan kell 
holtversenyszagú versenyek után 
ujjongani, bukfencet vetni az öröm
től, boldogan gratulálni a magyar 
résztvevőnek. A  vízből való kihúzás 

vállraemelés megtanulására is 
nagy gondot fordítanak.

Müugróbíráink kiképzésére is 
nagy gondot fordítanak. A  németek 
ellen egyik pontozónk sem tudta 
fölvinni tízig. Lehet, hogy a

hiányos erőnlét 
volt az ok. Ezen is segíteni kell. 

Fog az menni!

K a  l á s s ;  Csak egy hely van, arak! Ke tessék tolakodni, tessék megvárni előbb a leszállást:

Ki lesz a Fradi
ú| ]o b b s z é is ö | e ?

Az egész világot lázban tartja az 
a kínzó probléma, hogy ki lesz a. 
Ferencváros jobbszélsője. Néhány 
Fradi-szurkoló már búskomor lett 
a kínzó bizonytalanságtól.

Nos, mi eloszlatjuk a homályt. 
Nem mondhatjuk meg a nevét a 
jobbszélsönek, de a beavatottak ki 
tudják majd találni.

Az illető jobbszélsö
magas, vékony.

Gyors. Technikája nem egészei) ki* 
fogástalan, de még fejlődhet.

Annyit elárulhatunk, hogy a ke* 
resztneve

Dani,
a vezetékneve pedig az a sző, amely 
helyett újábban a „ já ték vezető “  ki* 
fejezést használják.

Hogyan keli
pontozni?

E lm o nd ja : egy műugró* 
bíró
— E lőször is kipipálom , hogy  

minden m egvan-e az ugrásban. Ha 
például a csukam ozdulatot M hagyta  
az ugró, akkor eg y  félpon tot levő* 
nők csukam ozdulatm egváltás címén.

— Balra kacsintva m egnézem , 
hogy a másik pontozó m ilyen táb
lát markol meg. A z t m egszorzom  az 
ugró évszámával, elosztom  kettővel, 
hozzáadom a tőlem  jobbra  ülő pon
tozó tábláját, kivonom  belőle a 
gom bjaim  szám át s  végü l adok az 
ugrásra nyolc és fe le t , miután elő
zőleg  beszoroztam  a  nehézségi fo k 
kal s  elosztottam  a gyen geség i fok 
kal.

__ Ha a közönség tüntet, akkor
legközelebb nem  tartom  feléjü k  a 
táblát.

Kaptuk az alábbi sorokat:
K edves E lem ért!

Sajnálattal láttuk, hogy  ö n  a kí
nosan sikerült benyúlásának köszön
heti, hogy „lebu kott“ . Éppen azért 
elhatároztuk, hogy bevezetjü k  ön t 
a benyúlás ezer rejtelm ébe.

U. i. ,,A  jó  ben yú lás" c. hasznos 
könyvünket m eg ta lá lja  péntelce.n 
reggel 5 órakor a gödöllői o r s z á g ú t  
18.765-ös szám ú k ilo m éterk ő je  a latt.

Üdv.: Doh Á nyos, 
a „zsebcirkálók egyesü letén ek"  

elnöke.
3 E = » -  •  •  ■ G S S S S t

Heti p ro b lé m a :

— Kibővíteni, v a g y  megszűMtewH 
kellene az M T K -pá lyá t?  . . .


