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Augusztus Id ő t vissza- 
állítják a vasúti 
kedvezmény e k e t

A  vidéki sportolók bizonyára 
örömmel fogadják azt a hírt, hogy a 
Magyar Királyi Államvasutak aug. 
l-től visszaállítják az utazási ked
vezményeket, köztük a sportolók 
50%-os kedvezményét is. Az orszá
gos vidéki bajnokságokra tehát már 
kedvezményesen utazhatnak az at
léták. A  jövö hétre tervezett vasutas- 
bajnokságot az elhalasztás veszélye 
fenyegette a kedvezmények szünete
lése miatt. Most már annak megren
dezése is bizonyos.

F e lo sz la ttá k  a  B o c sk a it !
A fesSös^Kisisíisstérlumfoan szerdán délelőtt aláírták  

a Boeskas feloszlatását kim ondó végzést

A  F E R E N C V Á R O S  I S  EL S Z E R D Á N . . .

A  G r a d j a n s k i  K K K - „ p ó f d ö n t ő t "  
a k a r  j á t s z a n i  a  F r a d i v a lKözel kéthónapos huzavona után 

szerdán délután pontot tettek a Bocs- 
kai-ügy végére. A  belügyminiszté
riumban aláírták a debreceni klub fel
oszlatását elrendelő végzést. A  hatá
rozatot már ki is adták és az egy
két napon belül leérkezik az illeté
kesekhez.

*

A  Bocskai már hosszú évek óta 
Igen nehéz viszonyok között ten
gette életét. Hatalmas adósságok 
nyomták az egyesületet, amely adós
ság nem hogy fogyott volna, ellen
kezőleg, egyre nőtt. A  legutóbbi 
években Gyenes Dénes irányítása 
mellett hihetetlenül nagy takaré
kosságot határoztak el. Egy dara
big ment ez valahogy, hamarosan

A  MASz a júliusi német— magyar 
viadal lemondása alkalmával kellő 
mentegetőzések után kifejezte azt a 
reményét, hogy a német válogatott 
szeptember első felében ellátogat 
Budapestre. Erre a levélre Hassler 
vezértitkár válaszolt. A  levél hang
ján érzett hogy

a német szövetség nem látja 
túlságosan Indokoltnak a lemon

dást.
Ez érthető is, hiszen a németek még 
egyetlen válogatott, viadalt sem 
mondtak le, pedig éppen eléggé el 
vannak foglalva más Irányban is. 
A  szeptemberi javaslatra vonatko
zólag azt írta Hassler, hogy egy
előre még nem nyilatkozhat, mert 
nem látja tisztán a fejleményeket.

Közben a MAC a német szövet
séghez fordult azzal a kérésével, 
hogy augusztus 4-iki versenyére né
hány német atlétát kapjon. A  vá
lasz az volt, hogy augusztus 4-én 
a német— olasz válogatott viadal 
miatt a német szövetség nem tud 
slsővonalbeli atlétát küldeni, gyen-

A  kispesti pályát már javában 
készítik elő első nagy atlétikai pró
bájára. Szombaton és vasárnap itt 
rendezi meg a MASz az ezévi or
szágos vidéki bajnokságot.

Az egyes kerületek már elküldték 
nevezéseiket a bajnokságra. Mind
egyik a lehető legerősebb, sőt még 
a lehetőnél is erősebb csapatot ne
vezett. Ezt úgy kell érteni, hogy az 
országos vidéki bajnokságban nem 
egyesületek tagjaiként, hanem á 
kerület válogatottjaiként indulnak az 
egyes versenyzők, a pontverseny is 
kerületek között folyik, az esetleg 
átigazolás alatt álló versenyzők te
hát akadálytalanul indulhatnak ke
rületük színeiben. így nevezett 
majdnem minden kerület olyanokat 
is, akik már féllábbal másutt van
nak. (Onódi, Mutter, Mogyoróssy 
stb.)

Ahogy a nevezéseket látjuk, a 
legjobb vidéki atléták közül nem 
fognak sokan hiányozni. Minden
esetre olyan magas színvonalú baj
noki versenyre van kilátás, amilyen 
talán még nem is volt és ha az 
időjárás megjavul és a pálya való
ban olyan jó állapotban lesz, mint 
amilyennek a versenyt nagy buz
galommal előkészítő KAC szeretné, 
az eredmények is megfelelően bizo
nyítják a vidéki atlétika fejlettsé-

Minden számban sok a nevező, 
mindenütt előfutamokra lesz szük
ség. Legtöbb versenyzőjét természe
tesen a pestvidéki kerület nevezte, 
amely a verseny színhelyéhez leg
közelebb van. A  pontversenynek is

azonban Gyenes is belátta, hogy az 
adósságok tengerével nem tud meg
küzdeni.

A  múlt év öszán tíztagú direktó
rium vette a kezébe a gyeplőt. Kez
detben biztatóan alakultak a dol
gok, az OTI- és egyéb adósságok 
réme azonban szétkergette a direk
tóriumot is. A  megmaradtak azután 
beadvánnyal fordultak a városhoz, 
hogy az hatósági biztost állítson az 
egyesület élére. így került a Bocs
kai ügyeinek az irányítása Zöld Jó
zsef dr helyettes polgármester ke
zébe. A  hatósági biztos mindent el
követett, hogy a süllyedő hajót meg
mentse, de ö is képtelen volt erre.

Ezek után indult meg a hatósági 
vizsgálat, amely most a Bocskai fel
oszlatását mondta ki.

gébbet pedig nem akar. A  MAC 
ugyanakkor őszi versenyére is kért 
német atlétákat. Erre az volt a vá
lasz, hogy akkor nagyon szívesen, 
mert

„a német válogatott szeptember
elején úgyis ellátogat Buda

pestre."

Bár ez a kijelentés még nem te
kinthető a német szövetség hivata
los állásfoglalásának, a MASz el
nöksége méeris azonnal hozzál.'tott, 
hogy a verseny sportbeli előfeltéte
leit biztosítsa. Tulajdonképpen

10— 12 versenyzőről van csak 
szó,

akiket a magyar atlétika a néme
tek és később a finnek elleni Via
dalon nem tud súlyos kudarc nél
kül nélkülözni. A  MASz bizik benne, 
hogy az illetékes hatóságok módot 
találnak az illetők olyan beosztá
sára, amely mellett a válogatott 
viadalokra akadálytalanul készü
lődhetnek.

ő az esélyese, bár az északi kerület, 
sőt kedvező körülmények esetén a 
délnyugati Is erős ellenfélnek szá
mít. Az egyes számok fontosabb 
nevezései a következők:

100 m 27 (Sigetvári, Korompai, 
NádaSdi, Szaladós, Császár, Kör- 
nyei). —  200 m  29 (ugyanezek). —  
400 m 27 (Onódi, Tárnoki, Marin- 
csák, Vigh, Verböczi, Császár, Ké
pes, Koltai). —  800 m 21 (Tárnoki, 
Farkas, Rakonczay, Nyalka, Ha
lász, Serényi, Monostori). —  1500 m 
24 (Farkas, Marincsák, Rakonczay, 
Halász, Baranyai, Serényi). —  5000 
m 17 (Farkas, Molnár, Killmunn, 
Finta, Játékos, Vass). —  10.000 m 
17 (ugyanezek). —  110 m gát 19 
(Konrád, Nádasdi, Twordy, Tima, 
Karácsony). —• 400 m gát 18 (Tár
noki, Vigh, Verböczi, Nádasdi, Ka
rácsony). —  Magasugrás 23 (Cser- 
na Antal, Bánsági, Kászon, Sárai, 
Simon, Kertész, Kurucz). —  Távol- 
ugrás 24 (Szigetvári, Bakky, Po
zsonyi, Kelemen, Vadász, Almási, 
Karácsony, Szurgyi). —  Rúdugrás 
15 (Szinyéry, Tokár, Farkas, Her- 
czeg, Pálosi). —■ Hármasugrás 17 
(Horváth II., Sárai, Almási, Kapros, 
Sík). —  Súlylökés 15 (Horváth II., 
Rákhely, Havas, Remete, Hamvay).
—  Diszkoszvetés 19 (Horváth II., 
Józsa, Remecz, Remete, Pethö, Sik).
—  Gerelyhajítás 22 (Rákhely, Bényl, 
Uhrin, Karsay, Kínál, Kovács, Csej- 
tey).

A verseny szombaton és vasárnap 
délután 3 órakor kezdődik a kis
pesti stadionban.

Szerdán délután a Ferencváros is 
elkezdte az edzéseit. . .

—  Mi később kezdünk, mint á 
többiek, —  mondja az edzés előtt 
Dimény Lajos, — de a hátrányt 
igyekszünk gyorsan pótolni. Holnap 
és holnapután is lesz edzés.

A  GRADJANSKI PÖT- 
DÖNTÖT SZERETNE 
JÁTSZANI A  FRADIVAL

Jönnek, a játékosok és jönnek a 
vezetők is. Mindenki újságol vala
mit. KKK-mérközés után ment 
nyári pihenőre a Fradi, s vitéz Ke- 
menesy Sándor most KICK-hírt új
ságol nekünk:

—  Éppen most , írt a zágrábi Grad
janski. Azt ajánlják nekünk, hogy 
játszunk velük augusztusban két 
mérkőzést KKK-rendsserrel. Az 
egyik mérkőzés legyen Zágrábban, 
a másik Budapesten. Azért ajánlják 
ezt, mert csak sorshúzással estek ki 
a KKK-ból, viszont úgv tudják, 
hogy a Ferencváros—Rapid IlKK- 
döntöt most nem lehet megrendezni, 
tehát ezek a Ferencváros— Grad- 
janski-mérkőzések pótolnák a KKK  
döntőjét,

—  És mi a véleménye a Ferenc- 
vár<isnak? Létrejöhet ez a két mér
kőzés ?

—  Én azt hiszem, hogy nem. 
Augusztus 25-én már bajnokit kel
lene játszanunk, tehát csak 11-én és
18-án lehetne a lóét mérkőzés. 11-én 
még nem állíthatjuk ki a csapatot 
ilyen komoly mérkőzésre. Én min
denesetre előterjesztem a Grad
janski kívánságát, majd' mindenki 
hozzászól s azután döntünk.

—  Mit szól a Ferencváros a baj
noki sorsoláshoz ?

—  Kétségkívül a Ferencváros—  
Újpest-mérkőzés látszik az őszi 
idény legnagyobb jelentőségű mér
kőzésének s éppen ez a mérkőzés 
esett a legrosszabb napra. Novem
ber 3-án kell ezt a mérkőzést ját
szani s előzőleg november 1-én is 
bajnokit kell vívni. Én elfogulatlan 
is tudok lenni s megállapítom azt, 
hogy különösen az Újpest helyzete 
kissé körülményes. Mi november el
sején idehaza játszunk. A Szolnok 
lesz az ellenfelünk. Az Újpestnek 
azonban november elsején az ,,X“ 
ellen kell játszania s könnyen lehet
séges, hogy ez az „X “ vidéki csapat 
lesz. íg y  tehát az Újpestnek két 
nappal a rangadó előtt utaznia kell. 
Idén tervsorsolás volt, tehát köny- 
nyeti meg lehetett volna akadá
lyozni azt, hogy a bajnokság leg
nagyobb mérkőzése a legrosszabb 
>napra kerüljön.

*

ősz van. (? )  . . .  Hűvös szél bor- 
zolgatja az üllöiúti pálya smaragd
zöld gyepét. Három hete nem nyír
ták már a füvet, amelynek zöldjét 
fehér pontvirágfoltok tarkázzák. 
Zöld-fehér . . .  ferencvárosi színek.

A  kapuk még ,.meztelenek". Háló
ruhájuk benn van a szertárban. A  
felsőlécek a támasztórudakra kö
nyökölve néznek szembe egymás
sal . . .

Almos csend van még. Csak fél 6 
óra felé kezd benépesedni a pálya. 
Jönnek a szurkolók. És zsebredu- 
gott kézzel megkezdődik a „duma". 
A Ferencváros is elkezdte tegnap 
az edzést.

Fél 6 óra után érkezik meg az 
első játékos: Sárost dr.

Kovács Fuxi Polgár Drumival 
tárgyal.

—  Kalocsai —  mondja Polgár 
(mert Kalocsairól van szó!) —  tu-

FU TBA LL
az M l. 3z előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
aportáruházaiban, VJ., Vilmos csá* 
s z ir .f il  3 3 . és tV., Váci-uica 40.

lajdonképpen jobblábas játékos. 
Csak szükségképpen játszott az 
utóbbi időben balszélsöt.

Egyébként Polgár arról panasz
kodik, hogy erős húzódást érez a 
jobbcombjában. Nem Is vetkőzik le. 
Ugyancsak „maródit" jelént Kiszely 
is. Neki a jobbkarja húzódott meg.

Háromnegyed 6 óra tájban már 
együtt van az egész társaság. 
Csupa mosolygós, lesültarcú fiú. A  
háromhetes pihenő élményeiről be
szélgetnek. Általában mindenki jól 
töltötte ezt a rövid pihenőt.

Különösen Pósát irigyelik, aki 
bronzbarnára lesülve, csak tegnap 
érkezett meg a Balaton mellől. Ko
vács Fuxi most a mérlegre szólítja 
a fiúkat. A  mérlegelésnél kiderült, 
hogy Sárosi III. a legsúlyosabb fe
rencvárosi játékos. 83 kilós. A  to
vábbi sorrend így fest: Polgár 79, 
Sárosi dr 78, Finta 75 és fél, Csikós 
72, Kiss 64, Lázár 66.

Most Pósa áll a mérlegre. A 
Fradí-mérleg 62 és fél kilót mutat. 
Pósa tiltakozik.

—  Tegnap —  mondja —  patiká
ban mértem meg magam, 64 kiló 
voltam. ehetetlen, hogy egy nap 
alatt másfél kilót adtam volna le.

A vidám hangulatba Tóth Lajos 
dr intéző hozza az első komoly han
got. A  vezetőség nevében üdvözli a 
fiúkat, majd a következőket mondja:

—  A Ferencváros magas helyek
ről kapott elismerést azért a nagy
szerű szerepléséért, amellyel a ma
gyar labdarúgósportot szolgálta. Ez 
az elismerés és dicséret kötelez is 
bennünket, . Mégpedig arra, hogy 
továbbra is a Ferencváros-színek 
járjanak elől. Becsületes, kitartó 
és lelkes munkát kérünk tőletek.

Az  NB I. osztályának 14. helyéért, 
tudvalévőén, osztályozó mérkőzést 
írtak ki. Az osztályozóban a kiírás 
értelmében a Soproni FAC, a buda
pesti MAVAG és a kassai Rákóczi 
SE vesz részt. Kassával azonban 
ismét bajok vannak, mert a KAC  
választmánya nem járult hozzá a 
KSC-vel való egyesüléshez. A z elő
jelek szerint jövö vasárnapig a Rá
kóczi SE ügye már nem is jöhet 
rendbe, sőt nagyon valószínű, hogy 
a szép terv teljesen kútbaesik.

Debrecenből most azt az értesü-

Az Elektromos-pályán kedden este 
helyszíni szemlét tartott az MLSz 
miniszteri biztosa. A  helyszíni szem
lére azért volt szükség, mert 
augusztus 19-én, a Szent István 
Kupa döntőjének estéjén a rende
zésbe bekapcsolódik az M LSz is. 
Ekkor, tartja a szövetség a nagy 
évzáró ünnepségét, amelyen kioszt
ják a bajnoki érmeket. Ugyanekkor 
a Szent István Kupa döntő mérkő
zése előtt nagyszabású ifjúsági tö
megbemutató is lesz azokkal az ifik
kel, akik akkor végzik a budapesti 
edzőtáborozást.

A  kedd esti helyszíni szemle után 
Gidófalvy Pál dr így nyilatkozott:

—  Csak a legnagyobb elragadta
tással tudok szólni az Elektromos
pályáról. Ilyen gyepszőnyeg, ilyen

Tóth Lajos dr elmondja nekünk, 
hogy Jakab szabadságát meghosz- 
szabbították, ö csak a jövö hét 
keddjén kezdi meg az edzést. Kiszely 
is párnapos felmentést kapott, amíg 
kézsérülése rendbe nem jön. Tátrai 
injekció-sorozaton ment keresztül, 
még egy-két injekció van hátra.

Hat óra után vonultak ki a pá
lyára a fiúk, Dimény edző vezetésé
vel. Az első edzésen csak izomlazító 
gyakorlatok szerepeltek. Az edző 
maga köré gyűjtötte a fiúkat és a 
legváltozatosabb gyakorlatokat vé
geztette velük. Nagy feltűnést kel
tett Pauer gyúró is, aki szintén be
állt a sorba és ugyancsak szorgal
masan végezte a gyakorlatokat. Rö
vid gyaloglás is szerepelt a keddi 
műsoron.

A  rövid 30 perces edzést játékos 
kedvvel, vidáman végezték a fiúk. 
Utána beszéltünk Dimény Lajos ed
zővel, aki a következőket mondotta;

—  Ezt az első edzést csak könnyű 
bemelegítő mozgásnak szántuk. Fő
leg az izmokat és a forgókat puhí
tottuk meg. Csütörtökön és pénteken 
fél 6 órakor újabb edzést tartunk. 
Csütörtökön már több szerepet kap 
a futás. Ekkor több tudőmunkát is 
végeznek majd a fiúk. Különböző 
váltófutásokkal tarkítjuk majd a 
csütörtöki edzés műsorát.

—  Remélem, —  mondotta végül az 
edző —  hogy a legközelebbi edzésen 
már a beteg játékosok is sorompóba 
állnak és nemcsak a lelátóról nézik 
majd az edzést. Az edzéseidre nekik 
is éppen olyan szükségük van, mint 
a Ferencvárosnak.

Végül megtudjuk, högy a kis 
Fradi, azaz - az FTC, valamint az If
júsági és a kölyökcsapat kedden 
kezdi el edzéseit a Forinyák-utcal 
pályán.

lést kapjuk, hogy a DVSC körében 
mozgalom indult meg annak érdeké
ben, hegy a kassait; helyett a 
DVSC-t osszák be az osztályozóba. 
A DVSC azzal indokolja kérését, 
hogy mégis csak elsősorban Debre
cen helyéről van szó, azonkívül a 
DVSC máris több Bocskai-játékossal 
egyezett meg, akik hajlandók a 
DVSC-hez igazoltatni magukat. Ez 
esetben pedig a DVSC méltó utóda 
lehetne nagynevű elődjének.

A  magunk részéről is méltányost 
nak látjuk a debreceniek kérését.

gyönyörű pálya igazán érdemes 
arra, hogy a labdarúgás ünnepi mér
kőzéseit rendezzék meg rajta. Az  
esti mérkőzések szebb, pompásabb 
és jobb pályát nem is kaphattak 
volttá. Az MLSz örömmel Icapcsoló- 
dik bele a Szent István Kupába. A  
döntö napján —  reméljük —  olyan 
nagyszabású ünnepséggel hódolha
tunk a bajnokoknak, a kupagyőzte
seknek és az ifjúság eszméjének, 
amely méltó lesz az alkalom ko
molyságához és ünnepiességéhez.

KÉTKAPIS EDZÉST TART A KISPEST
ma délután. Az edzőm,érkázésre délután 
fel 6-koT a WSC-pályán kerül eor. Edző- 
társ a WSC csapata lesz. A kispesti v«- 
7,-ctősé;; ezen a mérkőzésen újból kipró
bál két belsőosalárt és két liaiszélsöt.

11 "  « -  "  « ~
ATLÉTIKA

Szeptemberben Budapestre főn 
a német válogatott (?)

3 3 4  nevezés érkezett 
az országos vidéki bajnokságra

Debreceni kérelem:
Á  kassaiak helyett a Debre
ceni VSC Játsszék osztá
lyozol

A Szent István Kupa elöntőjének 
nagyszabású műsora



tssa C s ü tö r t ö k , 1 9 4 0  s M g w & b m  %  1

Fejteniszben nem igen 
akadna legyőzőre  
a TOrekwás
Csak Tagányi hiányzott 
a szerdai edzésről

A Törekvés-pályán nagy munka folyik. 
Magát a pályát egyelőre a kubikosok 
vették birtokukba. Előkészítik a talajt a 
füvesítésre. A még szabad helyeken a já 
tékosok készülődnek nz idényre.

A füvesítés' tempójával nem nagyon 
vannak megelégedve a szurkolók. Leg
alább ie erro vall az alábbi párbeszéd:

— Mit gondolsz, ha ebben az iramban 
folyik a munka, akkor mikor lesz füves 
pályánk? — kérdezte szerdán délután 
egy kerékpártuLajdonos szurkoló a gya
logos társát.

— Előbb fog a csapat bajnokságot 
nyerni. . .  — hangzott a rövid válasiz.

Az biztos, hogy a játékosok serényeb
bek e-zo-rg-almasabbak, mint a pályán
dolgozók. .Szerdán délután már négy 
órakor maj-clmem a teljes gárda együtt 
van. Huszonhét játékossal kezdi el a 
inunkát Szeder edző. Bánkuti civilben 
van.

— M! a baj? — kérdjük tőle.
— Múlt vasárnap a régi és az új Budafok- 

mérkőzésen megrágták a bokámat, 
bángzik p. válasz. — Kicsit még fáj, de 
egy-két nap múlva már nem is fogom 
érezni.

Tagányi li ián yzik.
— Biztosan nem tudott eljönni a hiva

talából, — mondja az edző.
Bemelegítés után néhány kört fut a 

gárda. Majd huszonöt perces gimnasztika 
következik. Mindönki nagy kedvvel dol
gozik. Utána labdavezetés, passzolús és 
fejelés következik. Már mindenki szu
szog, do ezért jiontosaa elvégzi a kirótt 
adagot. Kis pihenő van soron. Alig hogy 
kifújták magukat a játékosok, két hálós 
csapatot alakítanak és elvonulnak a te
niszpályára lej tenisz-mér kőzésre. A szur
kolók i«s idevonnInak. Nagyon tetszik no- 
kik n.z ötletes, mulatságos játék. Hang
zik is több oldalról:

— Ebben már nehezen vernének meg 
bennünket.

A ..kimaradt”  játékosokkal az ed ző 
foglalkozik. Déri 6s Palatínus nagyokat 
bombáz a pótkapura. A többiek pasiból- 
nak, fejőinek, sőt né hányán a rúgő- 
folyosót is igénybe veszik. Hat óra felé 
befejeződik a munka és a játékosok siet
nek a fürdőbe.

Szeder István ed-ző ezt mondja:
— Vasárnap a MA VÁG ellen kipróbá

lom Zörgőt a jobbáré len. A csa
patösszeállításunk egyébként Kiss — 
Lőrinczy, Bánkutí — Szűcs, Rojálc, 
Tagányi —- Pusztai (Zörgő), Tóth, Pala
tínus, Déri, Dőry. A  legközelebbi edzést 
pénteken részben a Törekvés-pályán, 
részben a MÁVAG-pályán tartjuk.

Hírek Szegedről
A  Szeged AK csütörtökön délután 

tartja az első edzést, mégpedig az 
SzVSE sporttelepén. Ugyanekkor 
kezdi meg az edzéseket az SzVSE 
gárdája is.

A Szeged vasárnap valószínűleg a 
Mórvárossal játszik edzömérközést.

A  Szegednek három fővárosi já
tékosa van: Serfözö, Kisutzky és
Gyarmati, ők hárman Opata Zoltán 
keze alá kerülnek. Hetenként há
romszor a MAVAG edz ^  inek kere
tében foglalkozik majd vólük Opata.

Szolnok csapata augusztus 11-én 
vagy 15-én Szegeden játszik. Ez 
lesz Hesser Tibor edző jutalom
játéka.

A  KEAC kérte a miniszteri biz
tost, hogy két héttel későbben kezd
hesse el az őszi idényt, mert játéko
sainak riagyrésze távol van Szeged
től. Gidófalvy dr a kérést elutasí
totta.

Tihanyi, a KEAC jeles csatára 
Szegeden kijelentette, hogy már cso
magol és megy Csepelre. A  WMTK  
játékosa lesz. (Ahogy Tihanyi ké
pességeit ismerjük, a WMTK-hoz 
igazolják, de a WMFC-ben fog ját
szani.)*

Csak „személyiből '* lőtt qól- 
lat tudtak győzni a BEAC 
kosarasai

BEAC kosárlabdázók—BSzKltT kosár
labdázók 3:2 (1:0). Vezette: Boldizsár. Sok 
derűvel és mókás jelenettel tarkított 
Jab d a r úg-ónaé r kőzés t vívott egymással a 
BEAC és a BSzKRT kasárlatnlaesapata. 
Az első gólt a BEAC szerzi meg!. Pap. 
a BSzKHT egyik hátvédje „szokásból ’  
kézzel szerel a 16-osöu beiül. A ,.szemé
ly it" Csíny) I. a haltatokba helyezi. A 
második félidő elején Szamosi egyenlít. 
Azután Csányl Sándor ós Hubai góljával 
már 3:lre vezet n BEAC. Az utolsó 
porcben sikerül Szamosinak szépítenie az 
eredményen.

A Pécsi VSK új edzője Palkó István
Délnyugaton elhatározták, hogy egysé- 
es első osztályt állítanak fel.

HARAI -  DIMAVAG (t)
Csepelen sokat beszélnek s.rl’P', **087 
[árai-Hajszán, a WMTK kitűnő csatára 
DiMAVAG-hoz igazoltatja masat, M&g- 

étdeztiik Studeny Ferencet, ̂  a « M Th-
ítézöjct, hogy mi igaz a hiweateiéscK-

— Háral tényleg tárgyal a DiMAVAG- 
aj, -  felelt Stndeny. — Ha megegyez
ek, tólem telhefűíeg azon leszek, hogy 
ladjuk ót. Tavaly ugyanis, amikor » 
önzügyhöz mehetett volna, lebeszéltük ot 
távozásról azzal, hogy majd ki fogjuk 

róbálnl a proficsapaíunkban es ha 
iegfelel, akkor szerződtetjük. Hiaha volt 
zonban Hárai az egész idény alatt kl- 
ánő formában, mégsem engedtek ót a 
,c,íic:,apaiban játszani. Pedig mar egész 
lsepel ezt szerette volna, hiszen a 
VMEC-ben sokkal gyengébb jobbösszekó- 
5k is szerepeltek. így érthetően elment 

kedve Héráinak a nálunk való szerep- 
égtől, amikor látja, hogy nem engedik 
* előrehaladni.

Egy „próbajátékos" kitűnő hát
védjátéka volt a i  újpesti 
edzés eseménye
A z  e l s ő  k é t k a p e s  J á t é k

Szerdán délután majdnem teljesen 
„telt ház" volt az újpesti öltözőben. 
Kármán és Berzi is megjelent. Mind 
a kettő igazolta keddi mulasztását. 
Egyedül Feketét nem találtuk a 
társaságból.

—  Svarc ■—  mondja Langfelder
igazgató —  jelenleg ndszúton van. 
Csütörtökig tart a szabadsága, a 
pénteki edzésen már ö is résztvess. 
(Svarc a „beceneve" Feketének.)

Jókötésü, szőke fiatal .gyerek be
szélget az Igazgatóval. Próbajáté
kos. Hátvédet játszik.

Mikor a napi műsor megbeszélé
sére kerül a sor, a játékosok rögtön 
labdára szavaznak, Takács azonban 
türelemre inti őket.

—  Ennek is eljön az ideje —  
mondja — , csalc előbb egy kicsit 
tornászni fogunk.

Jó huszonötperces bemelegítö- 
gyakorlatoirat végeztet a játékosok
kal. Ezután a labda is előkerül, csak 
még nem kétkapus játék formájá
ban. A  14 csatár a két kapuhoz vo
nul, Sziklai és Aknavölgyi hálóját 
veszi bombázás alá. A  fedezetek há
romszögben állva egymásnak pasz- 
szolgatnak, á hátvédek pedig a szo
kásos rügógyakorlatokat végzik, —- 
keresztbe rugdalják át a pályát. A  
fiatal próbajátókos már Itt is ki
tűnik jó rúgótechnikájával. Laasan- 
lassan már majdnem kétkapuzáasá 
fajul a dolog. A  fedezetek ráviázlk 
a labdát a csatárokra, cselezgetnek. 
Takács 'Géza megkönyörül rajtuk, 
most már szabályos 2x30 perces 
mérkőzésen mérhetik össze erejüket 
a csapatok. Az A ) csapat így áll 
fel: Aknavölgyi —  Futó, Próbajáté
kos I. —  Nagymarosi, Temes, Ba
logh —  Aclám, Pálya, Berzi, Zsen- 
gellér, Tóth.

A B) csapat: Sziklai —  Fekete II., 
Fárbás —  örsi, Szűcs, Kármán —  
Németh, Magyar, Devecseri, Schu
bert. Jobbágy.

Mielőtt a labda elindulna 2x30 per
ces útjára, Takács edző a következő
ket mondja a játékosoknak:

Gyors támadásokat, szélekre 
vágott labdát, egyből való adogatást 
kérek. Ne állítgassuk a labdákat, 
ezzel csak időt nyer az ellenfél. Vi
gyázzanak egymás testi épségére.

Nagy hévvel vetik magukat a já
tékosok a küzdelembe. Nagyon 
labdaéhes a társaság. Olyan lendü
lettel és kedvvel játszanak, mintha 
évekig tartott volna a pihenő. Az 
első csapatban különösen Zsengellér 
remekel.

—  Elemében van a tanár úr —  
mondják róla a lelátóról.

Valóban pompás dolgokat csinál 
„Ábel". Pálya, a. másik összekötő is 
jól mozog. Olyan labdákat ad Adóm
nak, amelyekből gólokat lehet lőni. 
A fiatal szélsőn azonban nagyon 
rajta van Kármán. Nem hagyja élni.

A  B) csapatbői Szűcs emelkedik 
ki. A  „régi" Szűcsöt látjuk a pályán. 
Jól helyezkedik, a legjobb időben 
szerel, amellett remek, hosszú lab
dákat vág a szélekre.

—  örvendetes, hogy Szűcs máris 
ilyen remekül játszik, —  mondja 
Czipper Oszkár, az UTE ügyveze
tője, —  ő ugyanis máskor csak az 
idény közepén jön formába.

A  kis Berzi is csinál egy-két 
ügyes dolgot. Rengeteg jó labdát 
kap Zsengellértöl. Csak a két szélső 
lendül bele nehezen a játékba.

Az edzés igazi szenzációja
a próbajátékos hátvéd okos, in

telligens és bátor játéka.
Nagy közönségsikere van a fiúnak. 
Úgy vágja vissza egyből a labdá
kat, hogy csak úgy döng a bőr. 
Korányira emlékeztet a mozgása. 
Gyors és nagyszerűen avatkozik 
közbe. Futóval Is jól megértik egy
mást.

A  gólok nehezen születnek. Adám 
fejese végül —  Pálya hátáról —  be
vánszorog a kapuba. Ezután Zsen
gellér lő szabadrúgásból olyan gólt, 
amilyent csak minden öt évben lát
hat az ember. 2:0-ra végződik a fél
idő.

A  második csapatban kisebb cse
réket csinálnak. A z „A"-bán annyi 
a változás, hogy Devecseri jön át 
középcsatárnak és Szűcs lesz a kö
zépfedezet.

Jó az újpesti csatársor, de jó a 
fiatal UTE-védelem is.

Fordulás után. Devecseri lő még

egy gólt, majd Szusza szépít az 
eredményen. 3:1.

—  Ahhoz képest, hogy első kéi- 
kapus edzésünk volt —- mondja 
Langfelder ■— meg lehetünk eléged

ve a látottakkal.
—  fis mi lesz ?, fiatal p robajáté- 

kossal ?
-— Tárgyalgatunk, tárgyalgatunk, 

—  volt a válasz, —  egyelőre mást 
még nem mondhatunk.

Annyit fűzhetünk a dologhoz, 
hogy az Újpestnek érdemes lenne 
megszerezni ezt a fiatal fiút. Jó kis 
játékos lesz belőle.

Pénteken erőnléti edzést tart a 
csapat, vasárnap pedig nagyobb kü
lönítmény (15— 16 játékos) utazik 
Salgótarjánba a SalBTC elleni ba
rátságos mérkőzésre.

T e k o c l  sem . a l s z i k !
Látogatás a TÜSC hazájában

Az NB újoncai közé tartozik 
a Tokodi ÜSG csapata is. Tár

sainak -— a WMFC-nck, a 
SalBTC-nek, a DiMÁVAG-nak —  
a készülődéséről, szervezkedé
séről sok-sok hír látott már 
napvilágot, Tokod körül ellen
ben eddig minden csendes volt. 
Kedden azután kirándultunk 
Tokodra, hogy ott helyben néz
zünk utána: valóban semmit
sem csinálnak a tokodialc?

Erről a „semmittevésről“  az 
alábbiakban számolunk be:

Első útunk az üveggyárba veze
tett. Eggenhofer Jenő, a gyár igaz
gatója és a TÜSC népszerű elnöke 
rögtön, rendelkezésünkre áll.

—  Nagy tévedés az kérem, hogy 
nem csináltunk eddig semmit, —- 
mondja, amikor előadjuk jövetelünk 
célját. —  Csal: hát mi nem szeret
jük a nagydobot, különösen nem 
addig, amíg valamit teljesen meg 
nem csináltunk.

—  Mondhat már valamit, Elnök 
űr, a csapatszervezés munkálatairól?

—  Hogyne! Mielőtt azonban rá
térnék az egyes csapatrészekre, 
szeretnék valamit leszögezni. A  
tokodi üveggyár az Egyesült Izzó 
egyik leányvállalata s így egészen 
természetesnek találjuk azt, hogy 
erősítéseket elsősorban az Újpesttől, 
me gaz UTE-tól kapjuk. Az újpesti 
lila-fehérek vezetői előzékenyen 
siettek a segítségünkre, amiért ezen 
az úton is hálás köszönetét mondok 
'Yld'CtTCt

—  Kik azok a játékosok, akik 
Újpestről Tokodra kerülnek?

—  A z Újpest játékosai közül hoz
zánk kerül Kocsis, ezt már megírta 
a Nemzeti Sport és —  Hidasi. Az 
UTE-ból pedig Nagy, örsy és Har- 
sányi írta már alá az átigazolási 
kérését.

—  Hidasi és Kocsis profi! Mikép
pen szerepelhetnek ők a TÜSC-ben?

—  Nálunk is olyan alapszabály
módosításra lesz szükség, amilyen 
módosítást az Elektromos végzett 
alapszabályain. Ki fogjuk mondani, 
hogy négy fizetett játékosa is lehet 
a csapodnak. Ez természetesen nem 
azt jelenti, hogy fizetni is fogjuk 
őket —  teszi hozzá nevetve. —  Null 
pengővel fognak leszerződni s azon
nal kérni fogják a visszaamatörösí- 
tésüket. Természetesen a tokodi 
gyárban mindnyájan állást kapnak. 
Kocsis már itt is van. Éppen itt ül 
a mellettünk levő helyiségben a fele
ségével és a kisfiával együtt.

A  jeles újpesti játékost valóban 
ott találjuk. Ezt mondja:

—  Én magam kértem az Újpest 
vezetőségét, hogy engedjen el engem 
Tokodra. Több tokodi ismerősöm van 
s azoktól mindig annyi jót hallottam 
Eggenhofer igazgató úrról, meg ál
tálában az egész „nagy tokodi csa
lá d ró lh o g y  kedvet kaptam a klub
cserére. Úgy érzem, itt Tokodon 
végleges otthont leltem. Bízom ma
gamban, hogy pár évig még hasznos 
tagja lehetek ct tokodi csapatnak, 
közben pedig kitanulom a lakatos
mesterséget s nem lesznek gondjaim, 
hogy mi történik velem, ha már nem 
tudót: futballozni.

Visszamegyünk az igazgatói szo
bába s akkor már ott találjuk a to
kodi labdarúgás másik „vezérét", 
Mohos Antal ügyvezetőt Is. Most 
már hármasban folyik a beszélgetés.

—  Hidasi még nincs itt —  mondja 
Eggenhofer elnök —- de öt is várjuk 
már. Hidasi érettségizett fiú és en
nek megfelelően tisztviselő lesz.

Most az egyes csapatrészekre for
dítjuk a szót.

—  A védelmünk marad a régi, —• 
adja meg a felvilágosítást Mohos 
Antal. —  ,Jc Barak —  Kecskés, 
Berta‘r-hármas nagy játékerőt kép
visel s azt hiszem, sok NB-csapat 
kicserélné a védelmet ezzel. Szó

van ugyan arról, hogy az újpesti
Dormos is hozzánk kerül, kérdés 
azonban, hogy akkor is mcgbalygat- 
nánk-e ezt a csapatrészt.

—  A védelemmel tehát nincs 
semmi bajunk, annál több gondot 
okoz a fedezetsor. Mészárost na
gyon hívogatják a csepeliek. Nem 
csal: neki, de családja több tagjá
nak is állást ígérnek, ha fiatal kö- 
zépfedezetünk a csepeli színeket 
ölti magára. Mészáros egyelőre gon
dolkodik. Bizonyára tisztában van 
azzal, hogy mit köszönhet nekünk, 
akik mesterséget adtunk neki és 
akik megtanítottuk futballozni, Nem 
is tudom elhinni, hogy hűtlen legyen 
a csapathoz, hiszen mindenki sze
reli. Sehol ilyen jó dolga nem le
het, mint néilunk van.

—• Szó sem lehet arról, hogy Mé
száros elmenjen, —  vág közbe az 
elnök. —  Semmi szín alatt sem ad
nám ót ki.

—  Sajnos, ha el akar menni, nem 
tehetünk semmit, —  folytatja Mo
hos. —  Nincs értelme, hogy erő
szakkal tartsunk vissza valakit: Ha 
valóban itthagy bennünket Mészá
ros, akkor sürgősen középfedezetet 
kell keresnünk. A szélsöfedezetek 
helyére örsy és Kincses 1. az első 
számú jelöltek, de szó van a zuglói 
Horváthról is.

—  Csatáraink vannak bőven. A
jelenlegi helyzet szerint ez az ötös 
látszik a legjobbnak: Kocsis, He
vesi, Hidasi, Nagy, Tóth. Itt van 
ezenkívül Sárái I., Gerendássy, 
ltozgonyi, Novák, mindegyiket nyu
godtan merjük majd a csapatba állí
tani, ha szükség lesz arra.

Ezzel végeztünk is a csapattal. 
Hármasban kisétálunk a tokodiak 
remek új pályájára. Pompás fü 
zöldéi rajta s csak akkor látni, 
hogy a középen egy kissé kopott a 
fü, amikor bemegyünk a játék
térre. Ez azonban nem veszélyes. Az 
egész sporttelep Igen csinos. Az öl
tözők, a mosdók korszerűek. A  pá
lyára nem panaszkodhatnak majd 
az ellenfelek.

Az edzökérdésről, az edzések 
megkezdéséről beszélgetünk még.

—  Tóth Béla fog foglalkozni a 
csapattal, de mellette működik majd 
öreg játékosunk, Gárdonyi-Gangl 
István is. így volt ez tavaly is és 
minden marad a régiben. Tóth Béla 
ugyan nem vett részt a legutóbbi 
tanfolyamon, de ez nem az ö hibája, 
mert a gyártól nem kaphatott sza
badságot. Remélhetölen ez nem lesz 
akadálya annak, hogy a csapattal 
foglalkozzék.

—  Mikor kezdődnek az edzések?
—  A héten, és vasárnap már ko

moly mérkőzést játszunk. Az UTE 
látogat el hozzánk. A pihenőnek ez
zel vége.

•—  Hogy sikerült a sorsolásuk?
—  Nincs semmi panaszunk. Az 

első fordulóban mindjárt az Újpes
tet látjuk vendégül. Hej, micsoda 
nagy esemény lesz az itt a környé
ken!?

Közben már búcsúzunk is. Eggen
hofer Jenő mosolyogva mondja, 
amikor kezet fogunk vele:

—  Azért, meglátja, nem leszűrik 
utolsók, mint ahogy a hétfői szá
mukban pontozásos alapon kihozzák. 
Sőt, merem- állítani, hogy ki sem 
esünk.

Tihanyinak, a szegedi KEAC jo!c« csa
tárának átvétető ügyiben már teljesen 
megegyezett a WMFC mind az egyesü
lettel, mind a játékossal. Most már csak 
a gyáriak elnökségének a bclecgyozeso 
kell hozzá és Tihanyi Csepelre kerul. 
Egye! áré amatőr lesz, de a profikkal fog 
edzeni.

A Lampart FC Is megkezdte az edzése
ket. A csapat vasárnap már mérkőzést 
i« játszik l’ esiszonterzsébet amatőr válo
gatottja ellen. Az érdekes mérkőzést nagy 
érdeklődéssel várják Teirtereuterasébctcai.
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A horvAt válogatott szeptember UsS 
felében Zágrábban, megmérkőzik a bolgár 
válogatottal. A  visszavágó mérkőzés 
szeptember vegén Szófiában, lesz,

•
A Szlovákiai Magyar LSz ismét Idírte 

a Magyar Kupát. A  kupára a sztováfoai 
magyar egyesületek mind bcucvcztok,

-------

Az NB-játékvezetők 
továbbképző tanfo
lyamának műsora

A szombaton megnyíló -  továbbképző 
tanfolyam az NB-játékvezetők és intézők 
számára főként azt a oé'lt szolgálja, hogy 
a labdarúgósportban a fogy ölömnek és a, 
jellcmnevo lésnek általános irányelveit 
szakszerű, előadásokban ismerhessék meg 
főként a já lek vezetők, de egyesületi inté-* 
zők és edzők is. Az előadások látogatása 
csak a játékvezetőkre kötelező,  ̂de jól 
teszik az egyleti vezetők, ha végighall
gatják őzeket az előadásokat. A  műsor a» 
következő:

Augusztus 3., szombaton az MLSz tan 
náestemében reggel 9 órakor: Gidófalvy 
Pál dr megnyitó beszéde. Fél 10-kor ko* 
szőrűt helyeznek el az országzáiszlónál, 
10 órakor Ősz Sándor dr ölő adása: A já^ 
lék vezető magatartása általában. 11 óra-, 
kor: Moldoványi Lajos előadása: Jatékr 
idő,* kezdés, a labda ̂  játékban és játékon 
kívül, gól és eredmény. Testtel való já 
ték. Lesül 1.ás. 12 órakor: Felkai Lajos
előadása: Komoly tahin játék, ellenőrzés#
Ezek az előadások mind az MLSz tanács
termében lesznek. ,,

A délutáni előadásokat a Népligetben, 
a fővárosi diákstadionban tartják meg» 
Műsoruk a következő: 4 órakor: Vaghy
Kálmán előadása: Az intéző és a játék
vezető munkája. 5 órakor: Rubint Lajos 
előadása: Szabadrúgás, büntetői'ugns,.
partdobás, kapu kirúgás, ezöglelrúgás.

Vasárnap ugyancsak a fővárosi diák-* 
stadionban tartják meg a következő elő
adásokat: Gidófalvy Pál dr: Az intéző, 
a játékvezető és a játékos magatartása. 
Fél IG-kor: Rubint Lajos: Előnyszabály,

19 órakor Moldoványi Lajos _ gyakorlati 
nemű tat-hsa következik két ifjúsági csa
pat részvételével a testtel való játékról 
és a leállóéról. Az előadónak a szovet- 
eégi edzők segédkeznek majd: Totli isi> 
ván, Bcrkcssy Elemér és Molnár Ignác,

Ma edzőm érkézést 
Játszik a Gamma

Kedden dólután nagy crdűlőt 1 ós laWás 
odzást tartott a Gamma. Mindem játékos 
megjelent ez edzésen, Tóth, a köz/epfe-dó- 
z.et kivételével, aki nem tudott a szol-ípa- 
lati helyéről szabadságot kapui. Szerdán 
pihentek a fiuk. Ma, csütörtökön h-'sz a* 
első kétkapus játék. Az ellenfél az egyik 
WM üzemi csapat lesz. Most latja, elő
ször „munkában" a vozstős. gr az üj Já
tékosokat: Turay 11.-t, Szépet, Mngdát os 
Havast. Sok kérdésre ad bizonyos lókig 
választ a mai mérkőzés, amelyet *  
Gamma-pályán játszanak le. Kezdés d
° V  Gamma a kiskunhalasiak roeíthivá- 
eára vasárnap az ottani MOVE elírni bo- 
rútságos mérkőzést játszik. Lkkor mar 
az a csapat szerepel, amelyik jövő esn- 
lörtökön a Törekvés ellen fog küzdeni a 
Szent lstván-Kupáárl.

Arra a hírre, hogy a most füvesített 
BEAC-pályán csak szeptember közepén, 
lehet majd bajnoki mérkézóet játszani, 
a Gamma vezetéséire mindent elkövet, 
hogy a pálya talaja jó Állapotban legyem, 
már augusztus 251re ü a Ferencváros el
leni mérkőzésre.

Megalakult 
a Bajai Türr István SE

A bajai sporttársadatom ürömmel fo
gadta azt a kezdoménycz'ófit. amely a két 
legnagyobb bajai sporlegyeeüleluok, a 
BTSE-nck és a BSE-ncb összeolvadását 
célozta. A Türr István Sport Egyesülőt 
most tartotta alakuló közgyűlését. Vitofl 
Bessenyei Miklóst és Flórián Géza d.r-t, 
a BTSE, illetve a BSE elnökét duz- 
olnókkó választottéit, elnök lett Szabó-
Szabovlyevits Dusán dr, ny. alispán,
ügyvezető elnök pedig Pétery Sándor al
ezredes.

Szó van arról, hog-y a Bácska SE 
belolvad az új egyesületbe e  <v. esetben 
a BTISE csakugyan a város egész fiport- 
társadalmát képviselné. Az NB III. osz
tályába beosztott Türr István SE máris 
serényen crőssítgoti csapatát és biztosra 
vehető, hogy ha íissaci még nem is, <1* 
tavasszal mar igán komoly játékerőt fog
képviselni a halai kék-sárgák együt
tese. (II. S. dr.)

Értelemzavaré sajtóhiba került a keddi 
dzámattka, az NB I. és II . sorsolását is
mertető cikkünkbe. A  bevezetésben töb
bek között őzt írtuk: „A z  NB II. osz
tálya ugyanazon a napokon játssza az 
egyes fordulóit, mint nz NB I. osztálya. 
Kivétel csupán a IX . forduló. Az NB íj
ban (itt a.z egyik sajtóhiba: nem M No 
I.-ben, liánom az NB II.-ben) a IN- for
dulót ölőre hozták október G-ra> a ma
gyar-német mérkőzés nílPÍÍ£a’T mi.u®-n 
nem akarják azt, hogy az NB I. (itt a 
másik hiba: itt Is NB II. helyett
NB I. került a cikkbe) csapata' 'miköz
ben is játszanak," A  fenti mondat tehát 
helyesem így hangzik: »éz  NB Il.-ben a 
IX . fordulót előre hozták oktnber 6,ra, 
a magyar-német mérkőzés napjára, mi
után nem akarják azt, hogy az NB II. 
csapatai hótközben is játsszanak.”  Ab 
NB I. és II. sorsolását (az egyes fordu
lók párosításait és napjait) különben hi
bátlanul közöltük.

Az ETC és a MOVE P. Rákóczi között
egybeolvadást tárgyalások folynak.

Á délnyugati játékvezetők által fel
ajánlott érmekért vasárnap I’éfEbAnya
tel epén döntőmérkőzést vívott a PVSK 
Ifi és a DPAC ifi. Gyéretek a vasutasok 
6:4 (2:3) arányban. Góllövő volt: Müüar 
(2). Balázs (2). Gnjári, Csiszár, illetvo 
Kavarnék (2), Papp, Kirsching.



Csütörtök, 1940 augusztus 1. sem
Ötven csapat nevezett 

a Magyar Kupa selejtezőjére
Befutottak a nevezések az MLSz-be, az NB III. 

osztályára is
VSK, Törekvés II, NSC, Goldberger 
SE, Nagymányokj SE, Kiskunhalasi 
AC, Bajai TSE, Kaposvári TSE. Eb
ben a csoportban, két üres hely vár 
betöltésre,
32 FŐVÁROSI, 18 VIDÉKI CSAPAT 
NEVEZETT A  MAGYAR K IT A R A

Szerdán délután 5 óra tájban 
.fcgyik távlratkézbesitö a másik ke
zébe adta az MLSz kapujának ki
lincsét. A  rendetlen egyesületek ne
vező távirataikat hordták fel Vághy 
Kálmán főtitkár asztalára. Hat óra
kor pontban lezárták a jelentkezést 
és a számbavétel alapján a követ
kezőképp mutatkozott.

NB Jll.-ra neveztek:
Keleti csoport:
.FTC, Szeged AK. WMTK, Test

vériség, Szolnoki MÁV II., Csabai 
AK, Kecskeméti AC, Hódmezővásár
helyi TVE, Gyulai AC, Orosházi 
TK, Szentesi TE. Ebben a csoport
ban az egyetlen Mezőtúri APC nem 
nevezett. Az ő helyét később fogják 
majd betölteni.

Nyugati csoport:
Szentlőrinci AC, Dorogi AC, Tata- 

hánya! SC, Érsekújvár! SE, Komá
romi FC, Budakalászi .MOVE. UTE, 
Hungária SC, Cs, MOVE, Csillag- 
hegyi MOVE, Pápai PSE, Álba Re
gín. Ez a csoport már teljes.

Északi csoport:
Ungvári AC, Nyíregyházi TVE, 

■Losonci AFC, Munkácsi SE, Bereg
szászi FTC, MOVE Egri SE, Pál- 
falvi BÜSE. Ebben a csoportban 
még hiányzik a kárpátaljai bajnok 
nevezése, mert ennek a bajnoki cím
nek a sorsa még nem dőlt el. Nem 
futott be a Nyíregyházi KISS neve
zése, úgyhogy ebben a csoportban 
.bárom üres hely van jelenleg.

Déli csoport:
Rákoskeresztúri TE, MTK, Pécsi

A  Magyar Kupára —  és egyben a 
Corinthián-díjra —  a következő ne
vezések futottak be.

Budapest: ,.33“FC, Tipográfia, Kő
bányai AC, Kőbányai TK, M. Pamut, 
BVSC, PMTK, Ganz, TJFC, PTSC 
Budai AC. III. kér. TVE, WSC, Ma
gyar Posztó, NSC, URAK, BMGySC, 
Gázgyár, RÁC, BTK, Vasas, SAC, F. 
Juta, Lampart, Zugló, Testvériség, 
BMTE, UTE, BRSC, MAFC, Filtex, 
Kerámia.

Vidékiek: Kiskunhalasi MOVE,
Kecsekméti AC, Szegedi AK, Salgó
tarjáni SE, ózdi MOVE, Pécsi BTC, 
Pereces, Tatabánya, Csabai AK, 
Hódmezővásárhelyi TVE, Egyetér 
tés, Gyulai AC, Cinkotai TK, Dorogi 
AC, Hajmáskéri SE, Kaposvári 
TSE, Pécsi VSK, Rákoskeresztúr.

Ebből a 49 egyesületből selejtezők 
útján 16 egyesület fog kiválni. Ezt 
a 16 egyesületet sorsolják azután 
össze az indulásra kötelezett 16 csa
pat ellen. Ez a 16 egyesület a kö
vetkező lesz:

Ferencváros, Újpest, Szeged, Kis
pest, Törekvés, Elektromos, Gamma, 
Szolnok, Haladás, SalBTC, DiMÁ- 
VAG, BSzKRT, WMFC, MA VÁG, 
Tokod, SFAC.

BM«S

fa Vasas ©létobr© 
már as edzsssk&en

Vasas— Elektromos 3 :7 (0.0J
A  Béke-utcában Így állt fel a 

két csapat:
Vasas: Terényi —  Szentandrási, 

Furulyás —  Katona, Dóczi, Adám
1—  Teller, Saroveczky, Serege, Her- 
mann. Prőbajátékos.

Elektromos: Bakon —  Fázmándy; 
Pákozdi —  Kapocsi, Marosi, Mar- 
ionos - -  Törös, G. Tóth, Szendrödi, 
Fékecs 'ÍIL. Pálinkás.

Erdős sípjelére a Vasas széllel 
' szemben kezdi a játékot. Teller re
tkek egyéni játékkal majdnem gólt 
ért el. Hermann nagy helyzetben 
hibáz, azután Szendrödi lő alsó ka
pufát. Pálinkás tiszta helyzetben 
ront a 22. percben. Két Elektromos
szöglet eredménytelen, azután G. 
Tóth a 35. percben alig lő mellé. 
Serege veszélyes a 40. percben.

A  második félidőre az Elektromos 
—  angolosan —  így áll fel: Bakon 
■—• Fázmándy, Sebes. Pákozdi 
Kapocsi, Prőbajátékos —  Pálinkás, 
Marosi, Szendrödi, G,. Tóth, Fekecs
III. A  Vasashoz beáll Szálkát, 
rendes balszélsö és a középfedezet 
helyére egy második számú próba
játékos. Az Elektromosnak ez a kí
sérleti felállása és a kísérleti csa 
társora egyelőre nem vált be. Két 
szögletet ér ugyan el a vendégcsa
pat, de azután a Vasas veszi át a 
játék irányítását és három előretolt 
fiatal, gyors veszélyes csatárával 
sorra teremtette a gólhelyzeteket.

Az 5. percben Szálkái eredményes. 
1:0. A  7. percben Serege a góllövő. 
2:0. Szabadrúgás után a 22. percben 
G. Tóth fejessel szépít. 2:1. A  Vasas
védelem visszaveri az Elektromos 
rendszertelen támadásait. A  32. 
percben Teller G. Tóth díszkísérete 
mellett (G. Tóth közben balfedezetbe 
vonult) a harmadik Vasas-gólt lövi. 
3:1. A  Vasas a hátralévő időben 
könnyen veri vissza az Elektromos 
támadásait.

A  Vasasban nagyon jól játszott a 
közvetlen védelem, továbbá Katona 
a fedezetsorból, Teller, Serege, Szál
kái és Hermann a csatársorból. Az 
Elektromos csatársora azonban eb
ben az évben Is végzetesen gólképte
lennek ígérkezik.

»38£e2as5B9B

Ideiglenes működési 
engedélyt kapott 
Tomecskó

Szerdán este a szövetségben be
széltünk Obrincsák Jenövei, a Sál. 
BTc elnökével.

—  Most voltam bent a miniszteri 
biztos úrnál és sikerült elintéznem, 
hogy edzőnknek, Tomecskó József
nek ideiglenes működési engedélyt 
kapjunk —  mondta az elnök, —  Na 
gyón örülünk ennek, mert Tomecskó 
edző eddigi működésével elégedettek 
voltunk. Rengeteg játékost nevelt
már eddig is az egyesületünknek.

Beszéltünk Tomecskó Józseffel is.
—  Minden erőmmel azon leszek, 

hogy a legközelebbi edzői vizsgán 
sikeresen vizsgázzam le.

Nyolc fáfélcos kapott
kegyelmet a miniszteri 

biztostól
Az elmúlt bajnoki év folyamán 

több szigorú büntetést róttak ki az 
MILSz megfelelő szervei súlyos 
sportszerűtlenséget elkövetett játé
kosokra. Ezek közül nyolc játékos
nak a hátralevő büntetését most az
zal a feltétellel engedte el az MLSz 
miniszteri biztosa, hogy az illetők 
a jövőben nem kerülnek a kiállítás 
sorsára. Ezek a „feltételesen próba
időre boösátött" játékosok a kővet
kezők:

Devecseri Sándor WMFC, Sivko- 
vics László (Bajai TSE), Tímár 
Károly SalBTC, Bonyhádi Lajos és 
Bénák István (Szegedi A K ), Síéin 
bach Ferenc MAVAG, Fekete László 
(Soproni FAC). A  megkegyehnezet 
telt közé tartozik Tóth Gyula (Tö' 
rekvés) is. öt azonban a miniszteri 
biztos külön kihallgatáson fogadja 
majd és ott közli vele elhatározását.

Nézzük meg alaposan:

Milyen is hát az az olasz 
profirendszer?
K iderül, hogy „profibb " a m ienknél!
Beszélgetés Tóth edzővel

V E G Y E S  KEREK
KERÉKPÁR

Papp 1. volt a hőse 
a szer&aesti kerék
páros eszéssisk
A httfeg miatt W erner csúcs- 
k ísérlete  elmaradt

öszles, esőre hajló időben bonyolí
totta le szerdán déiután a Millená
ris-versenypályán az MKSz harma
dik versenyszerű edzését. Az érdek
lődés középpontjában az I., II. osz
tályú vágtázók selejtező futama 
állott. Ebben a tízkörös versenyben 
Pa-pp I. bizonyult a legjobbnak, aki 
kemény küzdelem után biztos hajrá- 
győzelmet aratott. Eredmények: 

Tízkörös selejtező verseny (I.— 11. 
osztály): 1. Papp I. VilKK, utolsó 
200: 13.8, 2. Nyilas (Törekvés), 3. 
Király WMTK, 4. Morvái FTC.

Országúti versenyzők lengyel 
rendszerű egyéni üldözöversenye, ÍZ 
kör: 1. Kucsera FTC, 2. Bederna
Diadal KK, 3. Johada DKK, 4. Sí
pos MPSE. —  Kucsera első rajtja 
a pályán szép sikert hozott.

Tízkörös pontverseny: 1. Tenczel 
MPSE 12 pont, 2. Dresser Vü. KK 5 
pont, 3. Ermler FTC 4 pont, 4. Új
vári RESC 3 pont.

A  vágtafutamok lezajlása után 
bukősisakos edzés következett. A  
szeles, hideg idő miatt a hannoveri 
Werner lemondott esúcskísérletéröl 
és csak néhány gyors, 17.8-as kört 
vágott ki a katlanban,
TENISZ

n e m  MARAD EL A n i .  OSZTÁLYÚ 
t e n is z b a j n o k s á g

Tenlszköriikben az a hír terjedt el, 
Iiotíy elmarad az MTK által rendezendő 
III. osztályú teniezbajnolisáff. E j a hír 
nem felel meg a valóságnak ós a ver
senyt augusztus 5-én elkezdik. A  neve
zési zárlat rua, csütörtökön osie vau. 
Pótnevezési zárlat pénteken. A harmadik 
osztályú bajnokságot minden számban! 
megrendezik. Azonkívül II. osztályú 
férfiegyes és páros és IV. osztályú férfi- 
egyes szerepel a műsoron.

A labdarúgó-professzionizmus kér
dése a nyári szünet alatt valaho
gyan újból „időszerűvé" vált. Mi 
magunk nem ismerjük időszerűvé 
válása okát, hiszen 1926 óta, ami
kor a hivatásos rendszert bevezet
ték a labdarúgósportban, a gyakor
lati élet tapasztalatai nyomán több 
ízben is módosították a professzio
nista rendszert és így az már majd
nem tökéletesen idomul a gyakor
lati élethez. Éppen ezért meg
lepetésként hatott az OTT négyes 
bizottságának pár héttel ezelőtt ho
zott határozata, amelyből kiderült, 
hogy valaki a professzionista rend
szer leépítésére tett javaslatot, s a 
négyes bizottság azonban ezt nem 
fogadta el. A  hivatalos jelentés szö
vege azonban elárulta, hogy a né
gyes bizottság is foglalkozik azzal 
a gondolattal, hogy változtat a mai 
rendszeren. Csak éppen nem tartja 
időszerűnek.

Most ismét felbukkant ez a kér
dés és pedig ezúttal az OTT elnöki 
tanácsának az ülésén. A  keddi ülés
ről kiadott közlemény szerint 
ugyanis az OTT álláspontja ebben a 
kérdésben a következő:

,,A labdarúgó-profeszionizmiis 
ma még nem szüntethető meg, 
ellenben az olasz rendszerre való 
áttérés előkészítése indokolt 
Ennek a határozatnak a követ

keztében számunkra időszerűvé vált
az olasz rendszer ismertetése.

Hadd tudja ' meg a labdarúgósport 
közvéleménye, hogy milyen rend
szerre való áttérésre kell felkészül
nie. Az olasz hivatásos labdarúgás 
egyik legalaposabb ismerőjéhez, 
Tóth ' István edzőhöz fordultunk, 
akinek módjában állott többeszten
dei olaszországi edzői működése 
alatt alaposan megismerni az olasz 
hivatásos labdarúgás rendszerét.

Az első kérdésünk a következő 
volt: .

- Mibén áll az olasz professzió
nista rendszer?

- Az olasz professzionizmus kez
detben a játékosok és az egyletek 
teljes szerződési szabadsága jegyé
ben alakulat ki. A  szövetség a játé
kosokról vezetett nyilvántartásába 
följegyezte, hogy melyik játékos 
amatőr és melyik profi. Ezen túl 
azonban

teljésen az egyletekre, illetve a 
játékosokra bízta, hogy miként 
egyeznek meg egymással a fi
zetésekre, rápénzekre, a felmon
dásra és egyebekre vonatkozóan.
—  Itt kell megjegyeznem —  foly

tatta Tóth —  hogy az olasz labda
rúgásban nem Ismerik a profi szót, 
Az amatőrök neve: „dllettantl" (di
lettánsok, műkedvelők), a profiké: 
„non dilettantí". Ennek a névhasz
nálatnak a magyarázata az olasz

adózási
rendszerben keresendő. Ha ugyanis 
a fizetést kapó játékosokat profik
nak neveznék, akkor az Illetmények 
igen súlyos adó alá esnének. A  „non 
dllettantl" elnevezéssel nagy össze, 
geket ment meg évről övre a szövet
ség az egyleteknek és a játékosok
nak és ezzel közvetve a sportnak, 
Pár évvel ezelőtt azonban az olaszok 
is rájöttek arra, hogy ez a túlságos 
szabadság egészségtelen szabados
sághoz vezet. így azután bekövetke
zett az, hogy a szövetség —  magyar 
mintára —-  megszabta a fizetések
nek, rápénzeknek a felső határát. 
Azóta a havifizetés nem lehet több 
8000 Uránál (kb. 1000 pengő), a ki
vételes képességű játékosok részére 
azonban adhatnak az egyesületek 
külön pótlékot a szövetség különle
ges hozzájárulásával. Ugyanígy meg
van a lehetősége annak is, hogy a 
különösebb fontosságú mérkőzések 
rápénzét *— ugyancsak a szövetség 
hozzájárulásával —  az előírtnál ma
gasabb mértékben állapíthassák meg 
az egyesületek.

Ezek szerint lényegében ugyan, 
az a rendszer van már az olaszoknál 
is, mint nálunk?

—  Kétségtelen, hogy ebben a vo
natkozásban ma már nincs különb
ség az olasz és a magyar rendszer 
között.

Hát akkor hol van különbség 
a két rendszer között?

—  A z olasz rendszerben
a játékos felmondási lehetősége 

nagyobb,
mint nálunk. A  játékos ugyanis —  
ha külön kikötés erre vonatkozólag 
nincs a szerződésben —  a folyó baj
noki év végére felmondhatja a szer

ződését és akkor szabaddá válik, 
míg nálunk az egyesületeknek 
visszatartási Joga van a lejáró szer
ződéssel biró játékosra.

•—• Hogyan képzelhető akkor el, 
hogy az egyesületek 200, sőt SOO.OOO 
Urát is adnak egy-egy játékosért ?

—  Ilyen esetekben az egyesületek 
természetesen biztosítják magukat 
és több esztendőre kötik le a játé
kost a szerződésben.

—  A lelépem dij tekintetében van 
valami különbség a két rendszer 
között ?
■ —  Az olasz rendszerben a lelépési 
dij 18 százaléka a játékost illeti 
meg.

—  Más különbséget mit lát inég 
a két rendszer között f

—  Az olasz rendszer megengedi 
az egyesületeknek, hogy kiváló te
hetséget eláruló és rossz anyagi vi
szonyok között élő ifjúsági játékosai
kat bizonyos megszabott mértékben 
segélyezhessék.

Ezzel be is fejeződött beszélgeté
sünk Tóth Istvánnal. A  hallottak 
után azonban ínég inkább értet
lenül állunk azokkal a határozatok
kal szemben, amelyek a hivatásos 
labdarúgás „leépítéséről'1, vagy az 
olasz rendszerre való áttérésről be
szélnek. Hiszen a Tóth István által 
elmondottakból világosan kiderül az, 
hogy semmiféle lényeges különbség 
a két rendszer között ma már nincs. 
Sőt:

az olaszok tanultak tőlünk
és a mi rendszerünkből sok olyan 
intézkedést vettek át, amelyek a hi
vatásos rendszert egészségesebbé, a 
való élethez alkalmazkodóbbá teszik.

(A  fizetések és a rápéazek legma
gasabb határának megállapítása.)

Ami pedig tényleges különbség 
gyanánt állapítható meg a két rend
szer között, ezeknek átvétele a mi 
szempontunkból szóba sem jöhet. 
Vagy ha átvesszük az egyes ilyen 
intézkedéseket, akkor azokkal a hi
vatásos rendszernek nem a leépíté
sét, hanem egyenesen a féldagasztö- 
sát érnénk el.

A  játékosok felmondási joga ta
lán szigorúbb kötelékeket rak a. já
tékos kezére a mi rendszerünkben, 
a gyakorlatban azonban ezeknek a 
szabályoknak igen szabadelvű ma
gyarázata következett be. (Például: 
Cseh-eset.) A  szabadabb „vándor
lás" azonban kevésbé felel meg a 
sportszerű egyesületi (nevelő) poli
tikának. A  mi viszonyaink között a 
fantasztikus magasságú lelépési dí
jak teljesen elvesztették jelentősé
güket. Ezeket amúgy sem lehet el
érnie sem a játékosnak, sem az 
egyesületnek. Azt pedig, hogy a le- 
lópési díjból a játékosnak is juttat
nak, külön szabály nélkül nálunk is 
bevezette a való élet. És ha az arra 
rászoruló tehetséges Ifjúsági játé
kosoknak is különböző juttatások
ban lesz részük nálunk, ez a hiva
tásos rendszernek nem a leépítését, 
hanem a további kiépítését jelen
tené.

A  hivatásos futball reformja te
hát változatlanul „nem időszerű". 
Ha változtatásra lesz szükség, azt; 
a gyakorlati élet tapasztalatai fog
ják majd követelni. Az olasz rend
szerre való hivatkozást pedig —  és 
egyáltalán az egész ügyiratot —  
tegyük „ad acta“ !

TENISZ

Asbóth simán verte Del Bellot, 
az olaszok legjobbját

O lasz  o rsz á g — M a g y a ro rszá g  7 :2
(Teniszválogatottunk Riccioneban 

az olaszok ellen barátságos mérkő
zést játszik. Ez bevzetöje az augusz
tus elején Viareggioban sorrakerülö 
olasz-magyar „Trofeo E. 42 " küz
delemnek. A  ricclonel ta.llákozón a 
két ország ugyanúgy KK-rendszer 
szerint játszik, mint ahogy a kupa 
küzdelmek is folynak. Vagyis erő, 
sorrendben négy férfiegyes és * két 
férfipáro3. A  barátságos összecsa 
pást. két női egyes és a vegyespáros 
egészíti ki.

A  mostani küzdelmet mindkét or
szág a. „Trofeo E. 42“ főpróbájának 
tartja és a legerősebb csapatot sze
repeltetik. A  magyar csapat össze 
állítása: 1. Asbóth, 2. Gábori, 3.
Szigeti„ 4. Stolpa. Az olaszok ra
gaszkodtak a nem régen' lezajlott 
olasz nemzeti bajnokságon kiala
kult eredményhez és pontosan asze
rint állították össze a csapatukat: 
1. Del Bella, 2. Romanoni, 3. Cucelli, 
4. Rado. A  férfipárosban mindkét 
csapat próbálgat a „nagy" találko
zóra. A  nők közt ez a sorrend: Ma
gyarország: í, Somogyi Klári, 2,
Szilvássy Edit. Olaszország: 1. To- 
nolli, 2. Gaviraghíné Riboli Edit.

Riccioneban szombaton, vasárnap 
és hétfőre tervezték a találkozót. 
Szombaton le is játszottak három 
mérkőzést, de vasárnap az eső miatt 
nem tudtak játszani. Hétfőre azon
ban rendbejöttek a pályák és akkor 
lebonyolították a vasárnapi műsort.

Szombaton három egyesmérközést 
játszottak. Ezek eredménye:

Romanoni (olasz)— Gábori (ma
gyar) 10:8, 8:6, Cucelli (olasz) 
— Szigeti (magyar) 6:8, 7:5,

Gaviraghíné Riboli (olasz)—Szil
vássy Edit (magyar) 6:4, 6:2. Az 
első nap után tehát az olaszok 
3:0 arányban vezettek.

A  második nap eredményeiről az. 
alábbi tudósításunk számol be:)

Riceione, július 30. 
Hétfőre kiderült az idő és pom

pás pályákon folytatták a versenyt. 
A  nézőközönség soraiban megjelent 
Brúnó Mussolini, a Duce fia is. 
Férfipáros mérkőzéssel kezdődött a 
műsor. Az olaszok a többszörös olasz 
banjokpárt, a Taroni— Quintavalle 
kettőst állították ki. A  magyarok —  
kísérleteztek. Szigeti mellé Stolpát 
adták párnak. A  két balkezes játé
kos összepárosltása nem bizonyult 
szerencsésnek. Eredmény:
Taroni, Quintavalle— Szigeti, Stolpa. 

6:3, 6:4

A  magyar pár kezd jobban. l:0 -ra  
vezetnek, az olaszok azonban gyor
san egyenlítenek. A  magyar kettős 
lendülete tovább tart és 3:l-re  
húznak el. A  Taroni— Quintavalle 
pár erősít, pompásan játszanak a 
hálónál és egymásután öt gémet 
csinálnak. Ezzel a szetet is meg
nyerik.

A  második szetben nagyobb a 
küzdelem. Szigeti és Stolpa is jól 
játszik. Az olaszoknál főleg Guinta- 
valló remekel. Taroni is mindig he
lyén van a kellő pillanatban és álta
lában az a legjellemzőbb a játékra, 
hogy a fontos, a nyerő pontokat 
mindig az olaszok csinálják meg.

A z olaszok tehát már 4 :0-ra ve
zetnek.

Ezután következik a két rang- 
első, Asbóth és Del Bello küzdelme,

Asbóth,— Del Bello 6:4, 6:2
Asbóthot zágrábi szereplése után 

félelmetes hír előzte meg. Miticset 
és Puncsecot saját otthonában meg
verni nem kis dolog. Del Bella na
gyon belefekszik az elején. 2:0-ra 
elhúz az olasz nézők tomboló ün
neplése mellett. Asbóth azonban 
nem hagyja magát zavartatni és  
egymásután három gémet csinál. 
Egyformán remekül játszik a ma
gyar bajnok az alapvonalnál és a 
hálónál is. Az olasz nemzeti bajnok 
szívósan küzd. 4:3-ra megint A  ve
zet. Asbóthot azonban ma nem le
het megverni. Remek tenyereseivel 
egyik sarokból a másikba zavarja 
az olasz játékost és három gémet 
nyer egymásután.

A  második szetben csak a  szét 
elején van küzdelem. 2:2-ig együtt 
megy a két játékos, de utána 
Asbóth ismét ellenállhatatlan. Sorra 
csinálja a gémeket és végül 6:2-re 
nyeri a második szetet.

Némileg javult a helyzet: már
csak 4:l-re vezetnek az olaszok.

Ma este az
Angol Parkban:

DAJKA MARGIT, Könyves 
Tóth E m i Szende Mária, 

Som ló Valéria,
JÁVOR Mihályi! Béla, 
Bihari N ándor Balassa 
ános, Kalmár Pál 'árfos 

Gusztáv, Pethos Ferenc.
• Kezdete este s órakor



SSSif
A nap utolsó müsorszáma egy 

ve&yespáros mérkőzés. A  magyarok 
nagy meglepetésre Somogyi mellé 
pzentpéterit állítják, aki tudvalevő
leg párost nemigen tud játszani. 
Az olaszok a Románon!— Tonolli ket
tőst állítják ki.

Roma nőni, Tonolli— Széni péteri,

Somogyi 6:4, 6:2
Meglepetésre az olasz pár nem is 

győz olyan símán. Az első szetben 
a magyar pár egészen jól- játszik. 
A  második szetben már jobban ki
domborodik az olasz pár fölénye.

A  második nap után tehát az 
olaszok 5:l-re vezetnek.

A harmadik napon csak Somogyi
nyert

(Az _ olasz-magyar barátságos 
teniszmérkőzés harmadik napján a. 
Stolpa— Rado férfiegyes, , a Somogyi 
Klári— Tonolli női egyest és az 
Asbóth, Gábori— Del Bello, Cucelli 
férfipárost bonyolították le. Ezekről 
a; mérkőzésekről a következő jelen
tést. kaptuk:)

Riecione, július 31.
' Az olasz-magyar teniszmérkőzés 

utolsó napja kedden volt. A  hétfő
höz hasonlóan jó idő kedvezett a 
játéknak. Férfipárossai. kezdődött a 
program.

Del Bello, Cucelli— Asbóth, 
Gábori 6:3, 7:5

Az ebben az összeállításban fel
álló olasz párt, úgy látszik, egy ma
gyar kettős sem tudja legyőzni. Má-

Vad Zsuzsi a harmadik 
osziáEyú n&iegyest is
megnyerte
a KZ&€ teniszversenyén

Sí&pJián flc 1 úján kollomioé Icniszi&Gbcn 
fon látták a Jv i/spcs (i AC kizárásos fc- 
líifíz versenyét. I-! dönt ős re került a .TIT. 
osztályú női. egyez. Kzt a várakozásnak 
m^ffelefócn Vad Zsuzsi nyerte. Homo- 
rodine azon bn ti ereseid) ellenfele volt. 
fri-i n t a rn á̂  o (likasz'tá 1 y ú dön 1 o bo>n Kovér 
Jutka. Több elődöntőt is lejátszottak. 
Ma, tscijtörtökön bét döntő kerül sorra. 
A .szerdai nap eredményei:

Férfjegyes, II. o.: Barabás—Varga fi:4, 3:6,, 7:5,
^Vegyespáros. TI. o .: Cöimma. K övér- 
rm tér. Vas 6:4, 6:3, Géczy, Vad—Bara- 
bá»s, ]>;vMágrb 6:3, 6:2. ifj. Károlyi, Prel- 
singerné -ITáros dr, Köporay 3:6, 6:3, 7 :5.

Női egyes, III. o. döntő: Vad BBTE— 
Honvaródine T»LÍCE 7:5, 6:3, az ■első szet
ben Jfomoród'mé 3:0-ra és 5:3-ra vezetett. 

Hofbauerné FTC és Kouba (Bolond)* 
Ferflegyes, III. o. elödönt:; Sztancsik 

Szemennyei 6:0, 6:4.
Férfi páros, III. o.: Futaky. Kaba—Ké- 

kesy. Szilvásy 6:3, 6:3, Tóth dr, Seregély 
Bárdi, Czunyi 6:2. 6:í, Kovács, Tamásy 

dr—Kálmán, Harasdi 5:7, 6:4, 8:6, Fürstncr, 
Hamrnerschlag—Gulyás, Cserkút! 6-0, 6:2.

Csütörtöki játékrend:
3,39: Szem ennyi—Párvy (A), Sztaucsik 

—ifj. Károlyi, III. o. férfiégyes döntő, 
Géczy, Vad—Bujtor, Pongor (B).

4.30: Sze-dlák, Hal ácsi—Fii min er, Ham- 
mersehlag, (B>—ifj. Károlyi, Preisin- 
gernő.

5.15: dr—Tóth dr* fölytatás, (A)—
Cserkuti, TV. o. férfi egyes döntő, Kiss 
dr, Háros dr—Sztancsik, Temesvári.

A MOLSZ JÁTÉK VEZETŐKÉPZŐ 
BIZOTTSÁGA

Arató Gézát a játék vezetők épzéss-el kap
csolatban kifejtett érdemes munkássága, 
Vásárhelyi Jenőt a gyakorlati • játékveze
tés terén a multbam elért érdemei elisme
réséül a játékvezető testület tiszteletbeli 
tagjai sorába választotta. A bizottság 
Borosa Ernő dr-t, Farkas Mátyást, Bi- 
thay Wagner Gyula dr-t és StTaub Ele
ket nemzetközi oszitályú játékvezetőknek 
képesítette, Bugeeh Bélát és Sáray End
rét a* elméleti vizsga alól felmentette. 
A  gyakorló játékvezetők közül Bpttka 
Pál. Beik i n Gu idő, Huszár Imre, Ma .izom 
T>ás?ló dr és Rom hányj Béla a bizottság 
döntető alapján vizsga nélkül T. osztályú 
játékvezető lett. A bizottság által meg 
tartott gyakorlati játékvezetői vizsga ered 
ményel alapján 7 gyakorló játékvezető. 
Tary Jenő. Horendy Zoltán. Vezekénjn 
András, Vassányi Tibor, Gyimesi Arisz
tid, Simon Béla. és Weszter Béla lett T 
osztályú játékvezető.

FILLO VR NYERTE SZLOVÁKIA 
TENISZBAJNOKSÁGÁT

Zsolná n rendezték mrg Szlová.kia t.enisz- 
bajnokságait. Eredmények: férfíegyes
elődöntő: FiLlo dr—Ambrus dr 7:5, 6:4, 
Vrba—N »vi 6:1, 6:4, döntő: Fillo dr—Vrba 
6:8, 6:2, 2:6, 6:2, 6:3, —- Férfipáros döntő 
Fillo dr, Brezny dr—Dedek, Borbély 6:1, 
8:6. j. n. — Női egyes döntő: Markovié 
—Zányi 6:2, 7:5. — Végyespárow döntő: 
Dedek, Zányi—Mayer, Makovie 6:3, j .  n.

ju sban  B udapesten  a  Szigeti— G ábori 
k ettőst verték  m eg, m ost p ed ig  az 
A sbóth — G ábori p árt is sím án  . m e g 
verték.

U tána, női egyes  k övetkezett.
S om ogyi— Tonolli 6:0, 6:3

Som ogyi p om pás form á b a n  já t 
szott. Tonollinak n em  fek ü d t Somo- 
gyi n yesett labdá ja ..

V égü l a  n egyed ik  h elyezettek  
fé rfieg y p se : zá rta  be a  napot.

Rado— Stolpa 6:2, 6:4
Rado gépszérü  já té k a  ellen Stolpa 

tehetetlen  vo lt. .
V égeredm ényben, tehát az o lasz

m a g y a r ba rá tsá gos  v eg y es  ten isz
versen yt az olaszok 7:2 arányban  
nyerték  meg.

UTE-BEAC 1 1 :0 ( 4 :0 )
T, OSZTÁLYÚ VIZILABDAMÉRKOZÉS 

TTE-uszoda. Vezette: Scblenker.
UTE; Sólyom — Sárkány, Vágó II. —

%. Halaey — Tv itilég i, 'Németh, Bozsi, 
BEAC: Dugár rt Takács, Helyes dr — 

Zab rák dr. — Lengyel dr„ Fekete, Kelemen.
Kezdés után Jíalásy úszik le, átad Né- 

niieUinek. de ez a kapuéba; lő. Most a 
BLAL. támad. <lo Zábrák főló lő. A vá- 
lasztamadástiájl Hakssy—Németh—Kielégi 
a labda útja, Kislégi lövésével szem ben 
tehetetlen a kapus, 1:0. Az UTE tovább 
tamad, Vágó szökik, Bozsínak ad és 
maris 2:0. Most a BEAC is támadásba 
kodul,, de .sóit csak az UTE tad lőni. 
Haliasy leúszik, Kielégin-ek ad és ö la
posan a hálóba továbbítja a labdát. 3:0 
Most szép támadás indul: Haiasy—Bozsi 
—Németh kezén, száll a labda Kislégihez, 
Elefí lövés: 4:0.
, A második fürdőben a BEAC mindeg
et on szeretné legalább a boeaületgólt 
megszerezni. Sokat . támad, de eredmény 
nélkül. Sőt, a BEAC-támadások vége 
.mindig egy-egy újpesti gól. Az UTÉ- 
isták tisztán állnak, szép támadásokból 
egymásután érik el a. gólokat.' A  gólok 
sorrendje: Kislégi, Némeüi, Németh, Kls- 
légi, Kislégi, Kislégi. Az- utolsó gól szor- 
zője Németh.
„Az UTE csapata szép játékkal, nagy 

fölénnyel verte az egyetemistákat. Külö
nösen örvendetes Kislégi gólképcsségc. 
Az újpesti középcsatárra nagy szerep 
vár a hármas tornán! A BEAC gárdája 
igyekezett támadni, de ilyenkor a fede
zetlenül .hagyott újpesti játékosról UTE- 
támadás indult és így esett a so-k gól. 
Schlenker jól vezette a mérkőzést.

OsötBrtSk, 1940 aagusztas S,

Most a vidéki munka következik
(mondja Waesi® dr. úszókapltáity)

A  HUSz munkatervének első része 
a német-magyar úszómérkőzéssel le
zárult. A  szövetség annak idején az 
űszóélet műsorát úgy állította össze 
hogy erre a fontos nemzetközi talál 
kozóra a válogatottak a legjobb fór 
mában legyenek és ki lehessen belő
lük hozni azt, amire képesek. Már 
körülbelül három, hónapja kiszemel
ték azt a gárdát, amelyik a magyar 
színeket az országok közötti mérkő
zésen képviselte és természetes, hogy 
elsősorban ezekkel a versenyzőkkel 
foglalkoztak.

.Most következik a szövetség mun 
kájának második, nem kevésbé fon 
tos része: a vidéki úszóélet felkaro
lása és teljes erkölcsi és anyagi tá
mogatása. Mit tesz az MUSz ezért, 
mik a tervei ezen a téren? Ezzel a 
kérdéssel fordultunk Wanie András 
dr úszókapitányhoz.

—  A  szövetség ismeri a vidéki 
úszósport jelentőségét —  kezdte a 
kapitány. —  Még az idény megkez
dése előtt terveket dolgoztunk ki a 
vidéki munka támogatására és elő
mozdítására. Ezeknek a terveknek 
a középpontjában a pécsi úszókong
resszus állt volna, augusztus 3-án és 
4-én. Sajnos, mint értesülök, a pé
csiek ebben az időpontban elszállá
solási és egyéb nehézségek miatt 

I nem tudja,k megrendezni a kongresz- 
■szust. íg y  azután csak három héttel 

| később, augusztus 25-én kerül sor a 
vidéki - úszósport seregszemléjére 
Pécsett. A  kongresszus célja, hogy 
az egész vidéki úszósportot meg
mozgassa, hogy a legtávolabbi he
lyekről is eljöjjenek Pécsre az úszó
egyesületek és a versenyzők. Ezek a 
kongresszuson új erőt merítve, új 
eszméket és útmutatást kapva, haza
mennek azután a maguk őrhelyére 
és a rájuk bízott munkát új lendü
lettel, fokozott erővel fogják ellátni. 
Ebből a szempontból igen sajnálatos 
körülmény, hogy a kongresszust 
csak aránylag késői időpontban tud
juk megrendezni, de a kényszerítő 
körülmények előtt meg kell hajol

nunk.
—  így tehát esetleg egész augusz 

tus hóban segítség nélkül marad a 
vidék ?

—  Semmiesetre sem, ü gy gondo
lom, hogy az augusztusi vasárnapo 
kon ismét leküldöm a fővárosi él
gárda tagjait a nagyobb vidéki vá
rosokba-, Ez a vendégszereplés jú 
niusban nagyon bevált, amikor . is 
Eleméri és Körösi Pécsett vívta meg 
az egyik válogatóversenyét, Fábián 
és Angyal Szegeden rajtolt,, Gálám 
bős pedig Orosházán, Terveim sze 
rint a pestiek augusztusban ismét 
több vidéki versenyén vennének 
részt. Augusztus 17— 20.-a között 
pedig a legjobb vidéki versenyzők 
jönnének fel a fővárosba. A hármas 
mérkőzésekkel kapcsolatban renge
teg verseny lesz Budapesten. Úgy 
gondolom, hogy ezeken a vidékieket 
is nagy számban szerepeltetni fog
juk. A z elszállásolási kérdés egy 
részére a szigeti szálló megfelelő 
megoldást nyújt. A hárpias verse*- 
nyék után pedig az egész társaság 
— fővárosiak és vidékiek együttesen
■—  lemegy a pécsi úszókongresszus- 
ra. így azután a pécsi versenyeken 
résztvenne az egész ország, a vidé
kiek, fővárosiak, hölgyúszók, mű- 
ugrók.

Hogy működik az edzőcsere- 
intézmény ?

Sajnos, a rendkívüli viszonyok 
itt is gyakran közbeszólnak. Ml 
mindent megteszünk, amit lehet.

—  A  vidéki úszók között nincse
nek olyanok, akik már a magyar
németre is tekintetbe jöhettek vol
na?

— Orosházáról Bánki-Horváth, 
Egerből Erdélyi vett részt a hát- 
úszójlt próbaversenyén. A gyorsúszók 
közül Abay-Nemes kapott meghí
vást, de nem jelentkezett. Úgy hal
lom, szolgálata nem, engedte meg a 
fővárosba való utazást. A többiek 
még nem jöhetnek tekintetbe olyan 
versenyen, ahol minden számban 
csak a legjobb állhat rajthoz

ÜSZAS

Nehéz nekünk a nehézsúly?
A félnehéz• és nehézsúlyú ökölvívó-rangsor

ÜSZAS

A spanyolok is m agyar 
edzőt akarnak

A  közelmúltban beszámoltunk 
már arról, hogy nagy érdeklődés 
nyilvánul meg külföldön a magyár 
edzők iránt. A  már Jugoszláviában 
dolgozó Hunyadfin és Köszlneren 
kívül több kiváló magyar edző ka
pott külföldi meghívást. Most pe
dig a spanyol úszószövetség kül
dött levelet Danáth Leó dr-nak és 
ebben arra kéri Donáth dr-t, hogy 
ajánljon magyar úszóedzőt, aki haj
landó foglalkozni a spanyol úszók- 
kai. Donáth Leó dr a kérést, a 
MUSz-hoz továbbította. Edzők, lehet 
jelentkezni!

A MTISz északnyugati kerületének köz
gyűlésén a kerület elnökévé Vélsz Ala
dár dr-t, főtitkárrá Csepel^ Gyulát vá
lasztottak meg. Körzeti titkár led: Mátrai 
völgyi László (Dorog), Balbach Árpád 
(Tatabányái,/Radács Tivadar (Veszprém) 
é? .Véesci Vilmos (Sopron).

Vidékre megy vasárnap az üszó-clgárda. 
Az FTC teljes úszó- és vizllábdaéeapafa 
Tatabányára látogat, Ács Ilonka, Szi-
feti-Wátgha, Emőke, Lovász Gitta, Fá- 

ián és Végbázi pedig Komáromot ke
resi fel.

Ó Z  D O  N
vasárnap jól sikerült úszóverseny ®aj- 

le az ÓVTK. a MESE, az-ETE, a 
UV . .  . a Btasc gárdájának a rész
vételivel. Részletes eredménvek. Szenior 
szamok. 100 gyors: 1. Kcrtay MESE

,2. Sírok! ÓVTK 1:08.2, 3. Ny Urai 
DiMAVAG 1:14.4. — 400: I. Kertav MESE 
5:34.2, 2. Sírok! ÓVTK 5:54.1.—  100 hát: 
1. Kóvessy ÓVTK 1:28, — 3x300 gyors 
Váltói 1. MESE 8:24.3, 2. ETE 8:47.4, 3. 
OV 1"K 9:16.4. — Ifjúsági számok. 100 
moll. 1 . Kormos MESE 1:21. 2, Csiltik 
DiMAVAG 1:28.4, 3. Sajbán TI. ÓVTK 
1:32. Versenyen kívül: 1. Wébormann
ETL 1:21. — 100 hát: 1. Osváth MESE 
1:23.8, 2. Taliga ÓVTK. — 100 gyors: 1. 
Szilváéi DiMAVAG l:08.5,-2. Hörcsög ETE 
1:08.7. Fiúsizáihok. 50 moll: 1 Tóth
DiMAVAG 37.6, 2. Holler ETE 39.4, 3.
Stubnya, BLA.SE 39.4. — 50 hál: 1 . Valent 
MESE 36.1. 2. Fedor DiMAVAG .'9 6 — 
50 gyors: 1. Tóth DiMAVAG 30.4, 2 Er
délyi ÓVTK 35.5, 3. Gedeon BLASE 35.8.
— 3x50 váltó: 1. ÓVTK 2:15. Az elsőnek
beérkezett DiMAVAG-ot előbbindulás 
miatt diszkvalifikáiták. — Loányszámok. 
100 mell: 1. Derencsényi ÓVTK 1:58 4, 2. 
Jlnisz ÓVTK 2:04.9. — 50 moll: 1. Rüeker 
OYTK 59, 2. Lukácsovics ÓVTK 60. — 
Gycfmokszámok. 50 mell: 1. Sugár ETE 
37.3, 2. Várföldi DiMAVAG 38.2, 3. Ká
kák MESE 38.9. — 50 hát: 1. Valent
MESE 44.2, 2. Boros ETE 34.1, 3. Sugár 
ETE 34.2. — 3x50 vegyes váltó: 1. MESE 
1:49.8, 2. ETE 2:02.6, 3. DiMAVAG 2:14.8.
— Vízilabda: ÓVTK—Egri TE 6:4 (4:3L 
Gólilővő: Fiedler (4), Siroki (2), ill. Klein 
(2) és Hercaeg (2),

a gw

SZEGEDEN
szerdán délután I. B) osztályú vízilabda 
bajnoki mérkőzést játszott a SzUE és’ az 
Orosházi UE. Megismételt mérkőzés volt 
ez, mert az első találkozót szükség- 
játékvezető vezette s ezért az OUE óvott 
Akkor 2:2 volt a,z eredmény, most a 
SzUE simán nyert 5:2 (2:l)-re. Orosháza 
ráfizetett az óvásra! A gólokat dobta: 
Borbély (3), Plepláx,. illetve. Tóth III. (2).

A ceglédiek nagyon készülnek a Dnna- 
Tiszaközi üszóviadalra. Az augusztus 
ll-én és 12-én Cegléden sorra kerülő ver
senyen a C. MOVE különösen Szüle I.- 
től vár jó szereplést 409-on és 1500-om. 
Szüle I. a kecskeméti Szabóval fog nagy 
küzdelmet vívni ebben a két számban. A 
ceglédiek még Forgáeh, Sós, Szcmdy, 
Várnai és az ifjúsági Iván jó szereplé
sében bizakodnak. A hölgyek közül Ko
csis, Halász és Héti a legjobb. A vizi- 
labdások is jó . formában vannak. Virágh 
Ferenc szakosztály! elnök. Várnai László 
és Mészáros edző - vezetésével komoly 
munka folyik Cegléden,

A Budapest—Ercsi közötti úszóveree- 
nyen 6 férfi és- négy hölgyvérsemyző 
indul.

A  nyár elején befejeződött ököl- 
vívóidőny egyes súlycsoportjainak 
rangsorait nemrégiben kezdtük meg 
ismertetni. Legutóbbi számunkban 
már a váltó- és félnehézsúly legjobb
jainak sorrendjét mutattuk be olva
sóinknak. Most az utolsó közlemény- 
nyel a félnehéz- és nehézsúly első 10 
helyezettjének ismertetésével fejez
zük be a rangsorok közlését.

Félnehézsúly:
1. Szigeti FTC
2. Jászai WMTK
3. Bittera BTK
4. Csontos FTC
5. Farkas BVSC
6. Györfi MA VÁG
7. Németh BSzKRT
8. Ambrus MAFC
9. Varga MAFC  

10. Bécsi (Lapterjesztők)
Szigeti még mindig elérhetetlen 

magasságban trónol a többiek fölött. 
Nemcsak megverni, de sokszor ko
molyan megütni sem tudják. Igaz, 
hogy ebben Szigeti furcsa, lefogá
sokban gazdag kiizdömodora is lu
das. A  rossznyelvek szerint Szigeti 
az oka annak, hogy ebben a súly
csoportban nem fejlődik ki rendes 
utánpótlás: elveszi a fölfelé török 
kedvét. Tény az, hogy Szigeti nem
zetközi téren is egyik legismertebb 
ökiözönk. Most tavasszal az Európa- 
válogatottal Amerikában is járt. 
Jászai kemény horgokat üt csak, de 
ez elég ahhoz, hogy második helye
zett legyen ebben a. súlycsoportban. 
Ez is mutatja a súlycsoport „sze
génységét". Bittera megbízható, jó 
Öklöző, de egy és más hiányzik be
lőle ahhoz, hogy igazi „nagy" ököl
vívó legyen. Csontos nem igazi fél
nehézsúlyú, csak középsűlyból fel
ruccant műkedvelő. Es mégis negye
dik tudott lenni '....Farkas legnagyobb 
hiányossága: lassú. Pedig tehetséges 
ökölvívó. Győrfi még mindig nagy
szerű verekedő. Németh is csak az, 
semmi más. Pedig valamikor többet 
ígért. Ambrus egyetlen fegyvere a 
nagy jobblengő. Ez is elég volt a 8. 
hely eléréséhez. Varga kemény ök
löző, de keveset szerepelt és —- sze
szélyes eredményekkel. Bécsi pálya
futása Iassan-lassan fölfelé ível.

elég gyatra. Az egyetlen igazi ne
hézsúlyú Nagy Ferenc. Hosszabb 
pihenő után csak a bajnokságban 
indult el, de így is megmutatkozott 
nagy fölénye, öklözésben sokkal 
képzettebb a többinél, kár, hogy 
idegileg meglehetősen gyenge lábon 
áll. Szolnoki nem igazi nehézsúlyú. 
Nem elég nehéz. Különben nagyon 
megbízható harcos. Komolya, na
gyokat üt, de mást —  sajnos —  
nemigen tud. Mészáros az utóbbi 
időben —  nagy meglepetésre —  erő
sen felnyomult. Megerősödött, ke
ményebb lett, egészen „komoly" 
nehézsúlyú öklözővé fejlődött. IKo- 
gyoródi formásán, pontosan üt, nyu
godt ökölvívó, de nem elég mozgé
kony. Tgy bizony nem tudott képes
ségének megfelelő eredményeket el
érni. Erdős felhízott félnehézsúlyú. 
Szíve azonban van a verekedéshez. 
Jánosi nem tudja, elérni régi formá
ját. Trummél nagyot üt, de nagyon 
hamar zavarba is jön. Vadásznak 
nincs komolv ütése. Szőke nagyon 
lassan fejlődik.

Katona, Zoltán: Igaza van, stadion: 
dolgában messze Olaszország möi 
gött vagyunk. Ha azokat a stadion 
nokat: soroljuk fel, amelyekben
1934-ben, a VB lefolyt, akkor a kői 
vetkező sorrendet kapjuk:

1. F i r e n z e .  Itt van a Berta-s 
stadion, amelyet 1931-ben avattak, 
76.000 néző fér el itt s 46.000 az 
ülőhelyek száma. A  futballpálya mő,. 
rete: 110x68.8. A  labdarúgójátékte-* 
rét természetesen futópálya övezi, 
Kétméteres kerítés választja el a 
nézőteret a játéktértől. 9 hatalmas 
bejárat és 24 pénztár található itt.

2. M i l á n ó .  Itt a San Siro-stai 
diont csak nemrég építették át. 
Ezen a pályán 1939-ben 70.000 em
ber nézte az olasz— angol mérkő
zést. Természetesen, telt ház volt. 
Itt is 45.000 ülőhely van. A  labda
rúgópálya mérete: 110x70.

3. T o r i n ő . Ennek a városnak 
a Mussolini-stadion a dísze. 70.000 
a befogadóképessége, 20 bejárata 
van. A  stadion mellett az atlétika 
részére külön egy kisebb stadion 
épült. A  labdarúgópálya méretei; 
105x68.

4. R ó m a .  1927-ben a Stadio 
Nazionalát átalakították s ebből lett 
a fasisztapárt stadionja. 55.000 em
ber fér el itt, 30.000 ülhet. 110x65, 
ez a futballpálya mérete.

5. G e n o v a .  Genova város sta-s 
dionjába 51.000 ember fér be. Ré
gebben épült, de 1932-ben teljesen 
átépítették. A  labdarúgójátéktér' 
mérete: 100x64.1,

6. B o l o g n a .  A  Littoriale-staw 
dión 50 000 nézőt fogad be. 1926—- 
27-ben épült. A  labdarúgópálya .mé
rete: 110x65. 12 bejárata van a sta
dionnak.

7. N á p o l y .  A  stadion Asca» 
relli található itt, amelyben 45.000 
néző fér el. 30 bejárata van, 
labdarúgó-játszóterének nagyságas 
115x67.

8. T r i e s z t .  A  Uttorio-stadlon 
25.000 nézőt fogad be. 1932-ben 
épült, teljesen korszerű. Labdarúgó- 
pályájának mérete: 108x68.

Ezek csak azok a stadionok, ame
lyekben 1934-ben a világbajnokság 
folyt;. Természetesen a nápolyi és a 
trieszti stadion között van még sok! 
más stadion is. Bizony, fáj az em
ber szive, ha ezekre a szép olasz- 
országi stadionokra gondol s köz
ben eszébe jut az, hogy az üllőiúti 
pályára 40.000 ember se fér be és 
korszerűség szempontjából nem is 
lehet az olaszországi stadionokkal 
összehasonlítani az öreg FTC-pá- 
lyát. Tájékoztatásul közöljük még a 
nagyobb olasz városok lakosainak 
számát: Róma 1,162.000, Milánó
1.072.000, Nápoly 883.000, Genova
644.000, Torino 633.000, Palermo
412.000, Firenze 331.000, Bologna
274.000, Venezia 273.000, Trieszt
250.000, (A  fenti számokat 1934-es 
statisztikai könyvből vettük.)

Borban Antal, Bouyháú. 1. Owens
®ú6-tal győzött Berlinben aa 1936-os olim
pián. 2- Maeüows (USA) nyerte a rúd
ugrást. 3. Szabó Miklós 8:24.4-es fedőt,t-; 
pálya világcsúcsa 3000 méteren ntóg min
dig áll.

Nagy Rudolf, Kisérje figyelemmel la- 
púnkban megjelent hirdetéseinket.

A TI,ETIKA

A német ökölvívó válogatott a szep
tember 7-i rn agyar-német után Budapest
ről a román fővárosba utazik és ott a 
román válogatottal csap össze.

•Timmy Jenkin?, az új amerikai kötry- 
nyüsúlyú ökölvívó bajnok alig néhány 
héttel ezelőtt nyerte el a viliág-bajnoki 
„koronái" Lou Amberstől. Most kínos 
mcglepelést keltett, hogy a váltósúlyú 
világbajnok, Henry Armstrong, hat me
net alatt „cipóra verte” őt.

A német-szlovák válogatott ökölvívó
mérkőzésre a német csapat a következő 
összeállításban áll fel: Obermaucr, Scbopp, 
Graaf, Trittschak, Nürnborg, Peppor, 
Baumgarien, ten Hoff. A szlovák együt
tes a következő lesz: Steburka, Ostracky 
II., I’auen Blesak, Kőszegi, Hrcbioek, 
Jávorok, Kuss. A mérkőzés Klagenfurt- 
bam kerül sorra — egy futbalipáiyán.

Nehézsúly:
1. Nagy BVSO
2. Szolnoki BSzKRT
3. Homolya FTC
4. Mészáros BSzKRT
5. Mogyoródi FTC
6. Erdős BTK
7. Jánosi M. Posztó
8. Trummel (Lapterjesztők'
9. Vadász BVSC 

10. Szőke M. Pamut 
A  magyar nehézsúlyú mezőny, is

OTT
A  TESTNEVELÉS

legújabb számának legelején Bély 
Miklós „A  gimnáziumi sportélet ki
alakulása" című cikkének első ré
szét közli. Ebben Bély a magyar is
kolai sportélet fejlődését tárgyalja 
a legrégibb időktől 1891-ig. Az ér
dekes és sporttörténeti értékű cik
ken kívül Gerentsér László dr Mé
száros Ervinről írott visszaemléke
zései, Kuchárík József „Rendszerek 
ha találkoznak" című tornarendsze- 
rekröl szóló cikke és Kulal Sándor
nak a finn atlétika fejlődését tár
gyaló dolgozatának negyedik közle
ménye található a folyóirat első ré
szében. A  sportorvosi részben Peles- 
kei Lajos dr „Az edző szerepe a 
labdarúgók egészségvédelmében",
Molnár Vilmos dr pedig „A  finn 
sportolók a vierumáki sportintézet
ben" című cikkét olvashatjuk.

— Szinyérynehizen  higgad le
mondotta Vadas Iván á diósgyőri, 

verseny után, amelyen ö volt a ver
senybíró. —  355-ig majd minden 
magasságon javítania kellett. Aztán 
nem bírt a 365-tel sem. Viszont 
390-en volt egy kísérlete, amelynél 
teljesen átkerült a lécem és azt csak 
bálszerenaséval, hajszálnyira húzta 
le. Ebből látszik, hogy képességei 
egészen kiváló eredményekre is jo
gosítják, csak az leéli, hogy tökéle
tesen megtanulja, a stílust és hogy 
ne, rettenjen meg a nagyobb magas
ságoktól sem. Ez a 390-es ugrás vé
letlenül olyan jól sikerült, hogy ha 
majd tudatosan is meg tudja csi
nálni ugyanezt, eredményei ara
szokkal fognak javulni. Kétségte
len, hogy elsőrangú erő,

■ 1̂ 9 a a*
A WMTK IS JELENTKEZETT

ST- ifjúsági párosveisemyekre. Az első 
csoportba berüK, mert ott ügyig öten. 
voltak. Az egyesületek még nem egyez
tek meg a versenyek helyét és időpont
ját illetően, A tárgyalások folyamatban 
vannak.

NEM LESZ OLASZ-SVÁJCI MÉRKŐZÉS
A szeptember 1-re tervezett olasz-svájci 

atlétikai mérkőzést a svájciak lemond
ták. (Az olaszok emiatt nem akartak az 
idén Budapestre jönni. Kár volt annyira 
ragaszkodni ja svájci mérkőzéshez. Le
mondani ml is tudunk . . . )

A MILÁNÓI MARATHONT
Aí  ölet ti nyerte 2:49.45 mp-es idővel Far- 
lap (2:50:56) es FanelJi (2:58:49) ellen. AJ 
gyenge időre a nagy meleg a mentség.

I
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K E L E M
Északeu rópa  leg io b b la l

e llen
Ma délután a helsinki stadionban 

Kelen János 5000 méteren indul a 
legjobb finn és svéd hosszútávfutők 
ellen.

Már maga az a körülmény, hogy 
a mai viszonyok között egy magyar 
atléta egy nemrég még háborúskodó 
ország fővárosában megjelenik és 
békés, sportszerű küzdelemben méri 
össze erejét Északeurópa legjobbjai
val, olyan nagy esemény, amelyben 
egy szebb, békésebb jövendő hajna
lát ünnepelhetjük. Az pedig, hogy 
magyar versenyzőt ért ez a megtisz
teltetés, a magyar hosszútávfutás 
nagy munkával kiharcolt előkelő 
helyzetének újabb elismerése.

«
Ha kelen esélyeit vizsgáljuk, egy 

Jrissé bizony a sötétben tapogató
zunk. A  finn hosszútávfutók az idén 
messze vannak tavalyi tudásuktól. 
Látszik rajtuk, hogy a telet nem 
egészen sportszerű munkával töltöt
ték és az erős tavaszi edzés után 
csak fokról fokra közelítik meg leg
jobb eredményeiket. Maki, a tavalyi 
szédületes világcsúcsok megterem
tője, egyelőre még az amerikai por- 
lya és az utána következő.matrózko
dás fáradalmait piheni ki. Azért az 
olimpiai napon elindult a 800-as tö
megversenyben és az idöfutarnok 
során 2:04.9 mp-es idővel 35-ilc lett... 
Nem valószínű tehát, hogy most 
már rajthoz tudjon állni. Maradnak 
azok, akik itthon és talpon voltak, 
tehát

Pekuri, Salminen, Jarvinen, 
Tuominen

és a most meglepetésszerűen győző 
Sarkama. Utóbbi aligha indul megint 
5000-én, hiszen 1500-on kiváló, svéd 
ellenféllel, vagy ellenfelekkel kell 
küzdenie.
■ Természetesen

Pekurit tartjuk az elsőszámú 
ellenfélnek.

Az nem számít, hogy utolsó verse
nyét 4000 méternél szúrás miatt fel
adta. Előzőleg futott már 3000 mé
terre 8:22.6 mp-et, ami azt jelenti, 
hogy formája elsőrendű. Utána a 
gyors iramban javuló, tavaly kerek 
14:30-at futó Tuominen következik, 
legutóbb 14:39.2-t futptt Sarkam 
mögött. Igen.veszélyes . formában 
yán Matti Jarvinen ‘ is. Stookbolm-

Kelcn
Pekuri
Hellström
Tuominen
Salminen
Jarvinen
Laihoranta
Strömback

5000 m 
1940. 1939.

14:36.4

14:33.4
14:39.2

14:35.2
14:54
14:51.6

3000 m 
1940. 1939.
8:3322 8:45.8 
8:22.6 8:16.4

— 8:33.6 
8:34.6 8:18.2

— 8:27.2
14:36.2 8:27.4 8:28 
14:41 — 8:34
14.40 8:25 8.25.4

14:46.6
14:16.2
14:36.8
14:30.2
14:22

önálló portyát két 5000-esünk bo
nyolított le Finnországban. Szabó 
14:33.8 mp-es idejével Maki mögött 
lett második, Csapiár 14:38.8-al Sal
minen mögött. Mind a kettő egyéni 
csúcseredményét érte el. Ezt várjuk 
el Kelemtől is.

TÍZ NAPON AT EGYÜTT KÉSZÜLNEK 
AZ OLASZ VÁLOGATOTTAK

a németek elleni stuttgarti viadalra. 
Schioban volt együtt az azznri gárda 
Comstock felügyelet© m-CiLLefct. Az olasz 
vél aga telt csapat teljem, valamennyi szá
mításba jövő versenyző megkapta a szük- 
nóges szabadságot nemcsak az utazásra, 
hanem az előkészületekre is.

-H A  A TORNA
A TITOK

(Folytatjuk Simpson vallomásait)
szükségült?

E z ! v e g y e  
S o h a s e m  fo g  m á st h a s z n á ln i !

bán Hellström mögött 14:35.2-t, Hel
sinkiben legutóbb 14:40.4 mp-et fu
tott.

A  legjobb finnekkel egyenrangú 
ellenfél a svéd Hellström.

Stockholmban 14:33.4 mp-es, Szabó 
csúcseredményénél jobb Idővel le
győzte Jürvinent és aránylag jól fu
tott a neki kevéssé megfelelő 2000 
méteren is.

Kérdés, hogy Kcilarne milyen tá 
von indul Helsinkiben. Idei ered' 
ményei (3:52.8-as J500 és 5;18.S-as 
2000) alapján azt hisszük, hogy in
kább az 1500 méteres versenyt 
választja. Vele tehát a verseny latol 
gatásánál nem számolunk.

Éppen elegen maradnak így is. 
Jarvinen, Pekuri, Hellström és Tuo
minen bizonyára nem hagyja el
aludni az iramot, de ha ilyen szán
dékaik lennének, ott lesz Kelen Is! A  
magyar fiú bátor, jó küzdő és telje
sen kizártnak tartjuk, hogy jelenlegi 
formájában —  hacsak útközben 
erőnléte le nem romlott —

akár 14:25-ös Idővel le lehessen 
őt rázni!

Éppen ezért örülnénk, ha Pekuri a 
tavalyit megközelítő formában lenne 
és ilyen időt tudna futni.

Hogy azután a hajrában mi lesz, 
ketten lesznek-e együtt, vagy többen 
és hogy a végső méterekre kiben 
marad több tartalékerő, azt nem 
tudjuk. Mi teljesen meg lennénk elé
gedve Kelen szereplésével, ha szép 
helyezést érne el és

azt tartanék a legszebb slker-
nek, ha Szabó Miklós 14:88.8 

mp-es csúcsát megjavítaná.
Hogy azután ezzel a 14:30-on vnla- 
niveí belüli idővel első lesz-e, vagy 
csak harmadik, az már másodrangú 
kérdés.

Az alábbiakban felsoroljuk Kelen- 
nek és várható ellenfeleinek idai és 
tavalyi legjobb 5000-es és 3000-es 
eredményét. Ebből Is látható, hogy 
Kelen feladata nem tartozik a 
könnyűek közé és ■ hogy minden 
egyes ellenfelének legyőzése külön 
Sikert jelent.

Legutóbbi számunkban ízelítőt ad
tunk Róbert Simpsonnak, a MASz 
amerikái edzőjének magyarországi 
megfigyeléseiből. A  megfigyelések, 
amelyeket részben önvallomások
nak is tekinthettünk, sok olyan 
dolgot állapítottak meg, amelyek
nek megfontolása hasznára védik az 
egész magyar atlétikának. A  cikk 
azonban csak egy részét ölelte fel 
Simpson mondanivalóinak. Most 
folytatjuk az ősz mester beszámo
lóját.

—  A gyorsan elmúlt és sok kö
rülmény által akadályozott tavalyi 
szabadtári idény után erősen vár
tam a téli tornatermi munkát. El is 
árulom, hogy miért. Mondottam 
már, hogy nálunk, Amerikában, az 
új stílusra áttérő, vagy stílusokban 
még nem eléggé kiforrott atlétákat 
nem engedik versenyezni, nehogy az 
eredményre törekvésben kizaklc&n- 
jenek a még nem teljesen megtanult 
mozgásokból. Magyarországon 'ezt 
nem tudtam keresztülvinni, örül
tem tehát annak, hogy jön a téli 
munka, amikor minden versenytől 
mentesen lehet foglalkozni tüzete
sen és aprólékosan az egyes embe
rek stílusával.

—  Hát bizony, itt is csalódnom 
kellett.

A  stílusmunkára alig maradt 
idő, mert az egészet elvette az 

együttes torna.
Ne értsenek, félre engem, én nem 
vagyok ellensége a tornázásnak. 
Vannak gyakorlatok, amelyeknek el
végzését igenis szükségesnek tar
tom és ezeket az amerikai atléták 
is rendszeresen gyakorolják. De nem 
edzői felügyelet mellett a közös órá
kon, amikor minden percért kár, ha
nem önmagukban és egyedül. Ez 

néhány lazító gyakorlat, 
amelyek percek alatt megtanulha
tók és élvégezhetők. Ezek helyett 
vagy ezeken kívül egy teljes torna
órára való anyagot láttam nagyon 
szépen, okosan, lendületesen bemu 
tatni és végrehajtani.

- őszinte vagyok: elismerem
hogy ezen a téren a magyar edzők 
sokszorosan többet tudnak, mint én, 
vagy más amerikai edző.

De ha ez lenne a titka az atlé
tikai sikereknek, ha ezen for
dulnának meg a világcsúcsok, 
akkor a magyar versenyzők 
lennének a világrekorderek, 
nem az amerikaiak és nem en
gem hívtak volna Budapestre, 
hanem magyar edzőket vinné
nek az amerikai egyetemekre! 

Ismertem személyesen vagy har
minc olimpiai bajnokot, magam is 
jó versenyző voltam, de sem ök, sem 
én nem tornáztunk télen át, úgy, 
ahogy a magyarok.

—  En és a többi amerikai edző 
nem foglalkozunk testképzéssel. 
Nem az a célunk, hogy izmokkal 
jól megrakott testű atlétákat nevel
jünk, hanem az, hogy valamelyik 
versenyágban specializáljuk, tökéle
tesítsük őket. ATl-round képességű 
versenyző nagyon kévés van, ezek
nek természetesen más munkára van 
szükségük. De a speciális sportágak 
bán működöknél nem az izmok tö
mege, hanem azok lazasága és fő
ként és elsősorban a stílus fog dön
teni.

—- Nos, erre a stüusrrvunkára volt 
a kelleténél jóval kevesebb mód a 
tornateremben,. Pedig állítom, hogy 

a tél erre nagyon alkalmas
és állítom azt is, hogy többet tud
tam volna még a télen át kezembe 
került, sajnos, kevés fiatal verseny
zővel is csíná-iní, ha a szent torna el 
nem veszi az idő nagy részét. En 
nem vagyok válogatós ember, na
gyon szívesen levezetek tornagya
korlatokat is, annyit, amennyit én 
szükségesnek tartok, de valahogy 
úgy érzem, hogy ez nem- helyes ki
használása az én időmnek.

—  Tor ázzanak az atléták, ha jól 
esik nekik. De ne higyjék, hogy es
zel eléggé ■ felhasználták a téli időt. 
Ez a-latt kell pontról pontra, lépésről 
lépésre beidegezni a helyes mozgást, 
a különböző gyakorlatok pontos ke
resztülvitelét. Ennek az ügyességi 
számoknál négyhónapos téli ,,pihenő
nek“  olyan eredménnyel kell járnia, 
hogy amikor március-áprilisban ki
megy az atléta a pályára, már csak 
a szabadtérhez kell idomítania a fe
dett helyen megtanult jó mozgást. 
Akkor azután májusban már nyu
godtan versenyezhet, nem kell attól 
félnie, hogy kizökken a helyes stílus
ból.

(Talán megint elég lesz egyelőre, 
Egyéb témáról majd legközelebb.)

H O L  A  V E R T  S E R E G ?
-Nem pttek meg kerékpározóink Olasz- 
országból

Engem algebra-tanárnak hívtak 
ide és akkor összeadást tanít
sak olyanoknak, akik azt már 
jól tudják és algebrára lenne

A RÁDIÓ MŰSORA 
Csütörtök, augusztus 1.

Budapest I. (549.5 m.) 6,40: Ébresztő, 
torna. — 7: Hírek. Hanglemezek, — 10 
Hírek. — 10.20; Pap Mariska elbeszéld' 
sci, I  elolvasás. — 10.45: „A  magyar fű- 
rószipar. Ölti Vilmos dr miniszteri elő 
a<lo iparügyi előadása. — 12.10: A  Rádió 
bza.Ionzenekara. — Közben 12.40: Hírek
— 13.30: Oláh Ferenc magyar nótákat
én-okcl, kísér Suki Tóni . cigányzenoka 
~7 . U.30: Hírek. — 16.15: Ruszin halig:’ 
tóinknak. 1. Marina Gyula: Fankovics
Antal, a magyar-rutén testvériség ápo
lója. 2. Hanglemezek. Peredaesa dlya 
Polkarpatezklcli íüszindv. 1. J uJij M 
rína: Ántönij Fánkovies pokrovitely má-
öárezko.-pödJkárpátszkáho. brátsztyá. Rok
lad. 2. Mnzöka' po gra mnf n-onoj za- 
piszi. — 16.45: Időjelzés, időjárásjelentós, 
hírek. — 17; Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 17.15: Molnár Anna hárl'ázkt
— 17.35: „A z ókori népek táncai.”  — 18
Mozart: G-dur zongoraverseny (17. ez.; 
(Dohnányi Ernő, kíséri a Budapesti Fii 
harmóniai Társaság zenekara.) Hangi©- 
mez. — 18.30: „Amiről ma mindenki be 
6*41. — 19: Farkas Béla és zenekara Ico-
rngokét játszik, — 19.15: Hírek magvaj: 
és román nyelven. — 19.25: Farkas Béla 
cigány zenekara. — 19.55: Lóversenyered' 
menyek. — 20,05: Fellegi Teri ónokéi
zongora kísérettel. — 20.25: Külügyi ne-
Eyeaora. — 20.40: „Tigy művészétét em 
tokéi. Márkus Km illa előadása. —- 21.15 
Albert Ferenc hegedül, zongorán kísér 
Rieger Tibor dr. — 21. 10: Hírek, idő
járásjelentés, hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 22.10: Csajkovszkij: V. szim
fónia (c-moil). (Amszterdami Goncertge- 
bouw zenekara, vezényel Mengelberg.) 
Hanglemez. — 23: Hírek német, olasz, 
angol, francia és eszperantó nyelven. —
23.25: Bura Sándor cigányzenekara mu
zsikál, —  0.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 16.15: Fibndalok 
bang'louiozröl. — 19.30: „A  szolnoki mü- 
v ész telep.”  Radoesay Dénes dr előadása.
— 20: Hírek, ló versenyeredmények, hírek
szlovák és ruszin nyelven. — 20.25: „P áz
mány Péter nemzetiségi politikája.’ Váj
ták Sándor előadása. — 20.50: Lovászi
Ferenc cigányzenekara muzsikál. — 21.40: 
Idő járás jelen lés.

Kassa. (259.1 m.) 11.05: Szlovák hall- 
gatoinknak: „Bg'y nyári, nap a szlovák 
költészetben.” Költemények és hangié- 
mezek. A  verseket elmondja Ráez, Béla. 
Pro stovcnskick poslucháoov: „Letny dón 
v slovenskej poezíí.”  Básne a gra.mofe
llőve dosky. Verse prodnesfe Belő Ráez,
— 11.40: Hírek magyar és szlovák nyel
ven, műsorismertetés. — 13.25: A  Kassai 
Szalonnyotcas mű-sora. 1. Fucsik: Mira-
mare. nyitány. 2. Kígyós! Á rpid : Szenti 
mentális keringő. 3. Braao: Epizódok,
szvit.

KERÉKPÁR

Teljesen újjászervezik 
Hollandiában a kerékpár
sportot
A békés, szdid Hollandia egészen sajá

tos módon űzte ed.dtg sportját. Politikai 
pártok, független csoportok, katolikus és 
evangélikus szervezetek létesítettek mel
lék-, at- és óldalsportszíivefBégcket, me
lyok egym ás ellen ál-tondó harcban állva, 
rengeteg kárt és rombolást vittek végbe 
az élő sport testében.

Ezt a széttagoltságot, és ezt a nemkívá
natos, állandó haraokat vívó kískírály- 
ságokat szüntette meg egy közelmúltban 
kiadott hatósági intézkedés, moly elren
delte, hogy a jövőben minden sportágnak 
csak ogy illetékes szövetsége lehet, a 
többinek meg kell szűnnie és a beolva
dást végrehajtani.

Az átalakulás meg Is történt. Az új 
holland kerékpárszövetség már meg is 
kezdte működését. Elnöke Van Draken- 
stein, a közismert öreg repiitőbajnok és 
az alelnöki Moeekops, a hatszoros repülő
világbajnok.

Kedden éjjel.
A  déli pályaudvar felé vágtatunk. 

11.23 órakor kell befutnia a római 
gyorsnak. Ez a vonat hozza a milá
nói válogatottat, amely —- mint a 
Sporthirlap megírta —  súlyos vere
séget szenvedett az olasz kerékpáros 
vágtázó négyesfogattól.

A  pályaudvar fekete tábláján nagy 
betűkkel áll:

,A  római gyors 10 percet késik..."
Már vagy húszán verődtünk itt 

össze. Szövetségi emberek, verseny
zők. Vannak, akik még nem tudják 
az eredményt.

—  Nem értem, mi történhetett —  
mondja ősz, az MKSz versenytit
kára —  hogy a fiúk ennyi ideig bi
zonytalanságban hagytak bennünket. 
Ha nem tudtak telefonálni, legalább 
táviratozhattak volna, hogy mint vé
geztek...

Már délután is izgalmas volt a 
hangulat a szövetségben. De most, 
hogy a vonatot várjuk, pattanásig 
feszülnek az idegek.

Mikor közöljük a várakozókkal, 
hogy a magyar legénység minden 
számban vereséget szenvedett, nagy 
elkeseredés lesz úrrá...

—- Hát most meg milyen kifogást 
fognak mondani? —  csattan fel va
laki... —  Legalább a csapatversenyt 
megnyerhettük volna... Es hogy tör
tént, hogy megint csal: l:16-nál 
rosszabb eredményt tudtunk elérni 
az 1000 méteresben?

—  Ha valaki a Millenárison l:15-öt 
tud, annak a Vigorellín legalább 
l:13-at kell futnia —  kesereg egy 
másik.

Közben egyre több ember tolong 
az Indóház érkezési oldalán. A  sö
tétből két I zző szem látszik, már 
dübörög is be a vonat...

Megrohamozzuk a kocsikat.
Vidám nyaralók, dámák, urak és 

gyermekek zsibonganak, ugrálnak le 
a lépcsőkről, poggyászhordők után 
kiabálnak (hasztalanul s végül ma
guk viszik a taxiig csomagjaikat)... 
de a magyar válogatott nincs sehol— 
Valaki vörös lámpát lóbál, de ez egy 
vasutas...

Elmúlik öt perc, tiz... A  befutott 
vonat lecsukja szemeit,, elsötétedik. 
Alszik már. A  fogadtatásra kisereg- 
lett tömeg riadtan, tanácstalanul 
bámul maga körül.

A  peron üres. Csak néhány kato
na sétál fel és alá. Az őrség.

—  Nem jött meg a magyar válo
gatott!

Dehát akkor meg hol van?
—  Két nap alatt még gyalogosan 

is Pestre lehetett volna jönni —  önti 
ki dühét az egyik versenyző. . .  
Hiába bolondították ki bennünket!

Mi történt?
Szittya főtitkár is tanácstalan.
—  Ez az érthetetlen késés felbo

rítja az egész tervünket —  mondja. 
—- A válogatottnak csütörtökön dél
ben tovább kellene utaznia Nürn- 
bergbe . . .  Es semmit sem tudunk. 
Még csak egy sürgönyt sem küldött 
Tóth dr, a magyar csapat vezetője 
Miiánőből. . .

Közbevetjük:
—  Lehet, hogy elázott a vasárnapi 

verseny. Csak hétfőn tartották meg. 
S ebben. az esetben megmagyaráz
ható a késés.

Lassan oszladoznak a hoppon ma
radt ünneplők.

Hazafelé bandukolva újra és ujua 
kérdezzük magunktól:

—  Mi lesz Nürnbergben?
—  Mi, lesz Nür.nbergben a bécsi 

és a milánói csúfos csatavesztés 
után?

Talán ma este érkeznek meg a 
fiúk . . .  Éjjel, tizenkét órakor. Alig 
alhatnak valmit csütörtök reggelig. 
Aztán délben megint utazhatnak —  
Németországba.

—  Mikor fognak pihenni, ágyban, 
békésen aludni?

Ugvsem tjfdunk semmit, —  vagy 
legalább is:' nagyon keveset, ahhoz, 
ami külföldön sikert hozna a szá
munkra. De erőszakkal rontani vá
logatottatok erőnlétét nem szabad. 
Már pedig ez az egynapos késés 
erőnlétgyengítés.

*
Szittya főtitkár úgy tervezi, hogy 

a válogatott, ha el Is utazik csü
törtökön délben, —  nem teszi meg 
egyszerre ' Nürnbergbe az utat, ha
nem Becsben éjszakázik.

Az elgondolás helyes, —-  csak egy 
hibája van. Megint kevés idő marad 
a nürnbergi, pályán való edzésre. És 
ez eddig mindig, mindig megbosz- 
szulta magát . . .

A Millenáris Ma^ydlféri csap 
össze szombatom esie a ma
gyar tiiikősisakos mezőny 
a hannoveri szélkakassal

Az MKSz versenyintézö bizottsága 
tegnap este ülést tartott, összeállí
totta áz idei utolsó esti versenynek, 
—  szombati pályaviadalának végle
ges műsorát.

A  torna középpontjában termé
szetesen

a Werner— Szekeres— Líszkay- 
visszavágás

áll, mely 20 +  30 km-es távon a: 
említett ágyúkon kívül

Erősst, Feketét és Kárászt 
ülteti nyeregbe. Érdekes kísérlet
képpen a két futam közül ezúttal 
a hosszabbik távú, 30 km-es mér 
kőzést bonyolítják le először, s csak 
aztán a ?0 km-es futamot. A  gya
korlat ugyanis ■ azt mutatta, hogy a 
bukősisakosok az első, rövidebbtávú 
futamban mindent kiadnak maguk
ból, s így a második, hosszabb távú 
összecsapás során már csak félgőz
zel tudnak verekedni.

A  fordított sorrend kipróbálása új 
feladatok megoldására és főképpen: 
erőtartalékolásra kényszeríti majd 
a versenyzőket. Ez a mód viszont 
lehetővé fogja tenni, hogy necsak 
az első, de a második futam is küz
delemdús legyen, és közönségszem- 
pontből is érdekes.

A  szombatestí bukósisakos torná
nak egyébként a Millenáris Nagy- 
dij lesz a névé.

Szombaton lesz pontosan 44 éve 
annak, hogy a régi, aszfalttek
nős, vörösremázolt lelátős Mille

náris megnyitotta kapuit.
Ezen a kapunyitáson a  néger 

Mayor Taylor is bemutatkozott, alti 
embervezetéses verseny keretében 
gyűrte maga alá az idesereglett 
francia, német, szerb és osztrák 
versenyzőket, —  akik mellett a ma
gyar Bottenbüler Gigi komoly ve- 
téiytársnak mutatkozott. Rottenbil- 
ler Taylor után a második helyet 
foglalta el, megelőzve az akkor 
világhírű Luriont és Kaukast.

Ez az emlékezetes torna, melyen 
a néger Taylor

bambusznádból épült kerékpáron 
rajtolt,

a Millenáris nagydíjas verseny ne
vét viselte. Most, negyvennégy év 
után a szövetség így akar hódolni 
ennek a már feledésbe merült nagy 
eseménynek, hogy a szombatestí 
torna legkiemelkedőbb futamát azo
nos címmel látja el.

A  bukösisakos tornán kívül gaz
dag repülömüsort is ad a rendező
ség.

Az első- és másodosztályú vág
tázok egy 50 körös pontverseny 
keretében mérik össze erejűket, 

a kezdők egy selejtezöfutamban 
rajtolnak, míg a többi osztályok 
részére egy hosszútávú térelőnyver- 
senyt bonyolítanak le. Az elsöosz- 
tályú vágtázok ezenkívül egy 840 
méteres, világbajnoksági rendszerű 
repülömérközésen adnak egymásnak 
találkozót.

Megtörtént a bukósisakos vezetők 
kisorsolása is. Ezek szerint

Wernernek Mazák, Szekeres
nek Sclimidt, Liszkaynak Nagy 
Károly, Eró’ssnek Bartos, Feke
tének Gatsa és Kárásznak Pe- 
tö'ezváry „csapja majd a szelet".

TORNA
Pelle István dr Diósgyőrött. Alig egy 

évvel ezelőtt kezdte meg' működését a 
D1MAVAG tornaezaiíoezláiya. A diósgyőri 
viszonyokhoz mérten kicsiny — alig 40 
tornászból álló — szakosztály Szabó Jó
zsef atlétikai edző vezetésével dolgozott 
eddig, lelkesedéssel és látható eredmény- 
nyel. Máris húsznál több bronzjelvényes 
tagja van a fiatal szakosztálynak! Most 
az egyesület vezetősége jutalmazni kí
vánja a szakosztály szorgalmát és lelke
sedését: megegyezett Pelto István rir-ral 
és RZ egykori világbajnok egy teljes h ó
napig fogja vezetni a szakosztály rann* 
Icáját, Pelle dr augusztus hónapban fogja 
oktatni a DiMAVAG tornászait a stadion, 
tornatermében. Szakértők szerint egész 
sereg tehetséges tornász van Diósgyő
rött. Az egyesület vezetőség© éppen 'ezért 
nem sajnálja az egyhónapos tanfolyam 
költségeit.

KÉZILABDA
Az 1940—It. évi kézilabdabajnokság ne

vezési zárlata augusztus 15. Az ©lső baj
noki fordulót szejitember l-r« tervezi a 
MKESz.

MPSC—Nagytétényi Töltőn ygy ár 7:3
(4:2). Kéziíabdabenmfató. Nagytétény. Ve
zette: Lipth-ay, A vidéki ’ujoncosapat
igen (ehetségesrek mutatkozik. A mezőny 
legjobbja Varga MPSC.



f> $ssa Csütörtök, 1940 augusztus 1.

KÉMEINK JELENTIK,
hogy „Cööpi” , a válogatott kézilabda- 

csapat gólzsákja az I. osztályú bajnok- 
csapatnál jelentkezett felvételre. Közben 
meggondolhatta magát, mert újabban a 
II. osztályú bajnokcsapat edzéseit láto
gatja . . .  „ ,

hogy a tavalyi bajnokcsapat ősszel a 
következő ,,csikó*’ -csatársorral rajtol: 
Nagy II., Kapás, Eszéki, Nagy I., Oláh.
A műegyetemiek bajnokságot remélnek 
ettől a támadósortói . . .

hogy B. Kiss Ilona, az M. Posztó vá- Ej 
lógatott kézilabda kapus a és Váradi An- fi 
dór, a csepeli csapat edzője múlt héten 
tartotta esküvőjét . . .

-hogy a tiszaföMváxi és nagytétényi 
kézilabdabcmulatc után augusztus 20-án 
Esztergomba készül az MPSC női kézi- 
lahdiacsapata. Az újpesti csapat példa" 
adása nem valami ragadós. Legalább is 
erre mutat, hogy egymaga nagyobb hír
verést csinál vidéken a kézilabdasport- 
pák, mint az összes többi kézilabdacsapat 
együttvéve — pedig nem is nyert baj
nokságot . .  . .

hogy a most kezdődő kézilabda játék- 
veizető-tanfolyam vezetésére az MKESz 
Újvári Ferencet, a neves labdarugó já
tékvezetőt fogja felkérni . . .

------ '■ .............................

Kézilabda Játékvezető-tnafolyant kezdő
dik augusztus 13-án. Jelentkezni lehet 
minden kedden és csütörtökön 7—8 óráig 
az MKESz-ben (V., Alkotmány-utca 3.).

M O ZI

Akik augusztusban 
születtek

1- én: Magra® Evane, Edirard v. Wiirter- 
stein.

2- án: Trns v. Aalten, Myrna Loy, Ru
dolf Prack.

3- án: Dolores Del Rio, Adrienmo Ames, 
Aribert Mog.

4- én: Barry Hard't, Hsrtba Eues, Hugh 
O'Connell, Georgia HolI.

5 én- Róbert Taylor , Hugó Werner 
Kaltle.

5- áu: H;uk Moser, Ottó Stöckel.
8-án: Sy-lvía Sidncy, Reginaid Owen.
9 én: Charles Farrell, Dorothy Jordán, 

Kát Pandlcl&n. j
10- én: Norma Shearer.
11- én: Kate Haaek, Jean Parker.
13- án: Charles B. Rogere, Oena Ray- 

jhond. Jóim Beái, Rita Johnson.
14- én: Kari Ludwig Diehl, Hermáim 

Speoimanns.
15- én: Ruby Keeler.
10-án: Liáné Haid, Diek PuroeiU.
17- én: Mao West.
18- án: Andrea Leods.
22- én- Leni Riefenstahl, Wattéi- Rilla, 

"Wilili Sehur.
23- án : Habért v. Meyerin-ck.
25-én: Gerda Manrus, Richard Greene
28-án- Hasald Panteon.
30- án: Joan Biondell.
31- én: Fredrie Marcii.

A k a d á ly v e rse n y
a v a g y

E s z m é n y i  e d z é s  H e l s i n k i r e
r V V

K e l e n :  A z a helsinki verseny már csak egy kis levezető mozgás lesz ehhez k ép est!..,

— Végül még egy fontos hír: én 
átlépek

ide a szomszédba a borbélyhoz hajat 
nyiratni. Alászolgájá.

A Bocskai helye
__Nem értem, miért nem enge

dik be mind a négy egyesületet a 
Bocskai helyére!

—  M iért engednék?
,— A. Bocskai adósságából négy

csapat is kitelik!

K e g y e le m !
(Levél a szerkesztőhöz)

Kedves BÖK!
Komoly mellékletükben olvsatam 

egy cikket Warmerdamról, az ame- 
riaki rúdugróról. Olvasom, hogy 
460-at ugrott. Nem mondom, már 
erre is szívtam a fogamat, de ami
kor azt olvastam, hogy V/armerdam 
szerint nem is volt sikerült ugrás, 
akkor fölszisszentem! Még frocliz 
is engem? Olyan ez, kedves BÖK, 
mint amikor valaki ötven fröccs 
után kijelenti, hogy „hát még ha 
szeretném!“ A z ember itt ostromol
ja a négy tízet, erre jön Wamerdam, 
úr és hencegni kezd. Tudora,  ̂ hogy 
Amerikában tengerbe dobják a 
430-on aluli rúdugrókat, —  rend,ben 
van! De nem kell külön froclizni az 
embert. Ha majd én is ugróm 
460-at, ígérem, hogy nem fogok pa
naszkodni utána a rosszul sikerült 
ugrás miatt. Farkas Matyi se fog 
mentegetőzni, amiért nem ugrottam 
470-et.

Egyszóval, szerkesztő úr, ha már 
tapintatlanul megírják ezeket az 
eredményeket, legalább ne szidják 
ezeket az ugrásokat. Legyenek te
kintettel rám. Nem is beszélve sze
gény Csányi Zotyiról. . .

Tisztelettel 
Zsuffka,

M i n d e n k i  á t t é p i k
e g w ^ t* .

Szenzációs átlépési hírek
Alkalmunk volt beszélgetést f oly-1 

tatni Terefere Tihamérral, a jeles 
hírszerzővel. Fülünkbe súgta az alán-1 
biakat:

—  Nagy szenzi, szerkesztő ur. 
Próbajátékos megvédik a nagy egy- 
lettöl és máris tárgyal a magát 
megnevezni nem akaró intézővel. A 
dunaparti amatör egyesület két kér
dőjelet próbál ki legközelebb.

__ ez még mind csak semmi.
Kalocsai átigazoltatja magát 

halszéléről a jobbszélére, 
majd esetleg jobbszéléröl a halszé
lére, sej, haj! Móré a Bocskaiból át
lépett az edzöségbe, Kardos is . át
lépett egy labdát, Cseht szolgálati 
beosztása nem engedi átlépni.

__ Boldizsár lesz a Ferencváros
jobbszélsője. A Ferencváros eddig 
47.879 jobbszélsőt próbált ki, esek 
közül eddig Braun bizonyult a M g  
jobbnak, de ö sem eléggé kiforrott 
még. Értesüléseim szerint Biró lesz 
a Ferencváros jobbszélsöje, neki 
azonban gyorsabban kell lépnie.

__ Értesüléseim szerint Berzi
belép

az Izzó jóléti alapjába, a Ferencvá
ros

megveszi
azt a labdát, amelyre a múlt héten 
alkudtak, Olajkár I 

belép
az ellenfél támadásába.

Különbség
_ Én nem értem , miért csak fél

évre szerződtették  JBiró Danit!
? ? ?
Egy ilyen „ kétéves“  csatárt. .

K erékpár
. Rémes, hogy még mindig nem 

jöttek haza kerékpárosaink Olasz
országból? Vájjon miért jönnek 
ilyen lassan?

Biztosan kerékpáron teszik 
meg az utat. . .

Tengervíz
__ Milyen pompás eredményeket

értek el úszóink Susákon.
—  Nagy vicc! Tengervízben úsz

tak!
Na és? Dagállyal? .

Szerénység
Ez az Iglói sohasem akar ve

zetni. Vájjon miért?
—- Szerénységből!
—  Hogy-hogy?
—  Nem akar előretolakodni.

Ib o ly á k .. .
—  Miért nem táviratoztak meg 

kerékpárosaink az eredményt?
.—  Nem természetük a hencegés...

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szomhat, V -  vasár

nap, n “  '/i, f — L*, b — %
Nyári szünetei tart: Capitol, Décsi, Fó
rum, Józsefvárosi.

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit-krt 55. T.: 153-034. Í6,
f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Oz, a csodák 
csodája. (Felújítás.)
CASTNO Eskü-u. 1. T.: 383132. £6. £8, £10.
Sz. V.: fl-kor is. Nagy keringd.
CITY. Vilmos caászár-út 3b. T . : 111—140. 
hO, b8. lilO. Sz. V.: h4-kor ie. Moszkvai 
éjszakák. (Felújítás.)
UORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
ffi, fS, no. Sz. v .: fl-kor is. Túzkoreszjt- 
ipg. (A német léglhaderő a lengyel há- 
borúbau.) A Ilood és Ark Royal bőin*

HÍRADÓ Erzsébct-krt 13. T.: 222-499.
10—24-ig folyt. V.: 9—24-ig. Magyar-,
Fox-, Luee-, Ufa- és rajzos-híradó. Hitler 
brezéde. Lepkeország. A vajszívű Bodri.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T.: 130-125. 5, in8,
Í10. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Földindulás. (Fel-
Ét ADI US Nagymező-utca 22. T. * 122-098. 
ifi, b8, klO. Fa.lu rossza. (Felújítás.)
ROYAL APOLLÓ Erzsébet-körűt 45. T :
222-003. nfi. f8. hlO. Sz. V .: 4, fi. 8. 10.
A  chicagói szobalány. (Ann Solhern.)
2-ik hét!
SCALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. nB. f8,
1,10 Sz. V.: 3-kor is. A francia össze
omlás. (Nyugati villámháhorú T I.rósz .)
URÁNIA Rákóczi-út 21. T .: 146—046. f5,
7 no Sz. V.: 2-kor is. A francia össze
omlás. (Nyugati villámháború II. rész.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212.
ft. ffi, 18, ÍIO. V.: f2-kor is. Elsodort

CORVIN Üllői-út 40. T.i 138-988. f4. fő. fS, 
flO. Halhatatlan keringő 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3 T._: 142-455. 
fii. fS, flO. V.: 1'4-kor is, A kot tokiéi.
Y d e f i i :  Megvédtem egy asszonyt.
KAMARA Dohány utca 42. T.: l44-#27.
11 9 4 fi, 8, 10. Nyugati villamhaborn.
LLOYD.’ Hollán-u. 7ia. T .: _ 111—994.
Í6. fS, flO. V.: fl-kor is. A két tokteL 
FALACE. Erzsébet-korút 8. T . . JJ1-2J-
11 2. 4, 6, 8, 10. Párbaj semnwért.
PÁTRIA Népszfnház-o. 13 T-; 145673
4. fi, 8, 10. V .: 2-kor is. Halálbngad.
SA'VOV ÜÚöi-út 4. T.: ,146-040. f4. f6. tS. 
fi íj V • f2-kor is. Halálbrigau.
LIMPl 'ÓN Horthy Miklóa-út 62. T : 268-999.
5, ,i8, flO. V.: 3, nC, Í8, hlO. Halbatatten

STÚDIÓ Akáefa-c. 4. T.: 14-0840. 4, 6. 6,
10. V.: 2-kor is. 5 millió keres 1 örököst.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS GömböS-u. 11. Tel.; 35M74. 
n4 , ÚG, nB, nlO. V .: n2-kor is Bora fetvan.
B F! VAB'ÜSl Irányi utca 21. T.: 3»4 db-j.
4, fi, 8, lO. V.: 4, 5 ,7 , 8, 9, 10. Mégis szop

ítÜDAÍ' APOLLÓ Í*éna-tér. T .i  351-500. 
fő, h7, 9. V.: n4, 1)6, n8, nlO. Allah kerti?- 
TiLDORADO Népszwhaz-u. 31. T.- W8;m .
5. n8. fio. V.: 2, 4, 6. 8, 10. Egy párisi

HUMEROS Hermina-út 7. T.r Í96-178.
5 n8, no. V .: £4-tői. Az üldözött.
IPOLY Csáky-u. 65. T.t 292-626. 5. n8,
n o  V .: 3, nfi, 18. £10. Vihar Aztíia folett 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 421-588. 
i i  n 4. 6, 8, 10. Leányvágyak.
OTTHON Beniozky-u. 3. T.: !46-447. ta
h i 9 Sz. V .: n4, n6, n8, nlO. All a bal.
PHDNIX Rákóczi-út 68. Tel.: 144-454. 
n  5 n8. flO. sz. V.: 3-kor xs. Amanda
Á t r ó ba* * * *  L Képünk azt a jelenetet ábrázolja, amikor a fényszóróknak sikerült megtalálnlok a magasan repülő labdát..

© k
—  Tudod miért kezdik olyan ko

rán az esti mérkőzéseket ?
—  Miért?
—  Hogy még sötétben tudjanak 

hosszabbítani.

Önálló töprengés
—  Fényesen fognak szerepelni 

csapataink az esti mérkőzéseken?

Folyam  ássás
—  Nem lesz baj a jövőévi folyam

bajnokságon.
—  Miért nem ?
—  A MUSz aknazárat létesít a. 

veszélyes kanyarokban és révkalau
zokat képez ki a versenyzők szá
mára.

Atléták
—  Mondd, miért is jött hozzánk 

ez a Simpson?
—  Tanulni. . .

A fe loszlatás
Hallottad? Végre feloszlatták 

a Bocskait!
—  Ilyen korán? A zt hittem, meg

várják az osztályozókat. . .

H o l a labda?
a z a z :

Ne feleitse el fényszóróját elvinni az esti mérkőzésre

Játékvezetők  
egym ás közt

—  fin nagyon örülök, hogy nem 
kísérhet vidékre játékvezetőt női

__ Megbolondultál?!
__ Dehogy, csak eddig mindig el

kísért a —  feleségem.

Heti p ro b lém a:
—  Jól bevásároltak egyes erősítő 

csapatok?

A  MOZIK MŰSORA:
Ferencvárosi Rex-mozi: Inkognitő. 

(Avagy ki lesz a jobbszélsö?) 4-ik, 
hétre prolongálva.

Hungáriaúti Casino-mozi: Zárva.
Nyári szünet. (Azután, őszi, téli és 
tavaszi szünet.)

Diósgyőri Délibáb filmpalota: A  
holnap hősei.

Csepeli W M -film szinház: Előkészü
letben: Tűzkeresztség.

Újpesti Lloyd-mozi: Mari néni ren
det csinál.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivétellé* 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal 3p. VIII., Rökk SzUárd-utca A- 
— Telefon 152-439 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

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

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
2.20, negyedévre 6— , külföldre 9. —
(Amerikába 10.—).

Nyomatolt a Stádium Rt. körforgódé- 
Dda. Felelős: Győry Aladár Igazgató.


