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Egy edző jóslatai 
a Szt. István-Kupára

(A S-ik oldalon)

Ökölvívóink ma'kez
dik el edzésüket a 
németek elleni mér 
kőzésre

A  Szent István Kupára 
készülő labdarúgó 
csapataink csütörte 
kön is nagy edzése 
két tartottak

l a b d a r ú g á s

Heti műsor
VASÁRNAP 

Barátságos mérkőzések:
SalBTC—I Jpesí, Salgótarján.
I > i M \ V A ti—Ganz, Dröflíryőr.
Kiskunhalasi MOVE—Gamma, Kiskun- 

fialas.
SzNSE—Elektromos, S,zienllőri,n<*, 5, 

SzNSE ifi.—SzNSE öreg. t. SzNSE II.— 
Gránit II., 3, SzNSE kölyök—SzRTC kö
lyök, 2.

Törekvés—M.AVAG, Kfll>ányai-út, fél 9, 
H .. fél II. kölyök, 12.

Tokod—UTE, Tokod.
Szeged— Múraváros, Szeged.
Haladás—SzFC, Szombathely, 5. (Hor

váth d.r.)
EMSE—ETSE. Újpest, Szent László-lcr, 

5, Előtte: EMSE v.—V'TSE v.

KE1ÍÉKPAR

Augusztus 15-én lesz 
az olasz—magyar válo

gatott kerékpáros 
visszavágás a Millená

rison
Az olasz kerékpáros szövetség közölte 

az MKSz-szel, hogy cDz olasz-magyar ke
rék i>áros va.grtázó-vieeza.vágásra a ugusztus 
lá-én kerül sor Budapesten, a Miil<5Cö*̂ üris- 
sporttelepen. Az MKSz ezt az idexpontol 
éli cg adta.

■- g»OtgNi M -------

KELEN 14:23-ra javította az 5000-es csúcsot
A  táv háromnegyedében vezető Kelent a hajrában hárman is legyőzték, de a

ragyogó eredmény az ő érdeme —  Szabó 5000-es csúcsát 10 mp-el javította meg

Copyright bit 
Nemzeti Sport

Felhasználás és át
vétel kivonatosan is 
tilos

L O R E N Z U T A Z I K  
Wangenbe a magyar 
országúti válogatottal

A i MKSz komolyan foglalkozik 
azzal a terv.vel, hogy az augusztus
11-én Wangen bei Algáu-ban dűlőre 
jutó négy nemzet válogatott ország
úti versenyén résztvevő magyar vá- 
log '.ott négyésfogat kísérőjéül Lő
rém  szövetségi edzőt jelöli ki, aki
nek ez a ténykedése lesz az utolsó 
idei edzői tevékenység. Lorenz az 
algaui torna után visszautazik Ber
linbe.

A terv még nem végleges, mint 
ahogyan bizonytalan az is, hogy ki 
lesz az a négy magyar kerékpáros, 
aki színeinket ezen a tornán kép
viselni fogja. Miután a wangeni ver
seny egy napon jut dűlőre a magyar 
összetettfutamú ' országúti bajnok
ság befejező, harmadik futamával, 
igen valószínűtlennek látszik, hogy 
akár Ka -aki, akár Bross, feladva 
esélyeit, Németországba utazzon, 
így aztán elsősorban Nyilass, Lisz- 
kay, Szalui) és esetleg Éles rajtjá
val lehet számolni.

felsze
relésekF U T B A L L
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Á r j e g y z é k !

Helsinki, aug 1
A helsinki olimpiai stadion nagy

szerű magyar siker színhelye volt 
ma. Kelen János kétnapos utazás 
után érkezett Helsinkibe, alig pi
hente ki magát és máris versenyre 
kelt a világ jelenleg legjobb hosszú
távfutóival.

De nemcsak versenyre kelt, de 
maga

Irányította a versenyt!
A finnek nem győztek hova lenni a 
csodálkozástól, hogy a magvar fiú 
a távnak háromnegyed részében ve
zet és olyan iramot diktál, amely a 
legnagyobb, futóknak is becsületére 
válik. Hogy a végén a hajrában 
nem volt olyan erős, mint a lesi- 
puskás svéd, vagy mint Pekuri és 
Tuominen, az semmit sem von le 
érdemeiből.

Kelen János 14:23 mp-es idővel új 
magyar csúcsot állított fel. Olyan 
eredmény ez, aminél jobbat eddig 
csak nyolc futó ért el a világon és 
most az a kettő, aki Kelent meg
előzte. IPekurinak már volt jobb 
eredménye.) Tíz másodperccel jobb 
ez az idő, mint Szabó légi csúcsa, 
nem marad messze Maki bivaly fel
állított 14:08.8 mp-es világcsúcsá
éi és

öt másodperccel jobb, mint Nur-
mi legendás legjobb eredmé

nye :
Gratulálunk, Kelen János!

Kelen vezette az első kört 65 
mp-re. Megijedtünk, hogy erős lesz. 
ToUminen váltotta most fel Kelent 
és 2:13 lett a 800" méter. Aztán az 
aprólápésü Járvinen kerekezett előre 
(a 2:29-es 1000-nél ö volt az élen), 
majd Pekuri került élre. /_ három 
■kör 3:22. Kelen nem hagyja magát. 
A 4:15-ös 1500-nál és a 4:32-es négy 
körnél ö vezet, 5:41-re erősíti az 
ötödik kört, 7:11 a hatodik. És még 
mindig a budai futó fehér meze vi
lágít elő).

Mórt Pekuri tör előre és l:'l?-sa  
köre 8:03-ra lassítja a részidőt, ű r 
ien újra előretör! 8:36.4 a 3000, 9:11 
a nyolc kör. A  finnel^ lankadnának ? 
Tuominen is C3ak azért_ megy előre, 
hog,? lassítson! 10:23 a következő 
kör ideje. Kelem nem engedi csök
kenteni az iramot. Ismét ő vezet, 
11:33 a 4000, a 12:43 a 4400 méter 
ideje. És még együtt vannak né
gyen, Kölnt, Pekuri, Tuominen és 
mögöttük a lesipuskás svéd Hell- 
ström.

Csengetésre Kelen nyitja meg a 
hajrát, de rögtön előtte terem Pe
kuri és Tuominen. A  magyar fiú két
ségbeesetten küzd, de a sok vezetés 
sokat kivett belőle. Kezd leszakadni. 
A két finn öli egymást. Együtt for
dulnak az egyenesbe —  Kelen újra 
a nyakukra küzdi fel magát, —  'de 
akkor hirtelen megjelenik Hellström, 
kiugrik a finnek között és három 
méterrel győz. Pekuri mögött hét 
méterrel jön Tuominen, újabb há
rommal Kelen és 15-tel Matti Járvi
nen.

A végeredmény: i. Helström
14:20.6, 2. Pekuri 14:21,2, 3. Toumi- 
nen 14:22.4, 4. Kelen 14:23, 5. Jat- 
vinen 14:26.8.

Kelen igy njrilatkoztt a verseny 
után:

—  Nagyon boldog vagyok, hogy 
hajszollak a finnek, mert csak így 
tudtam ilyen jó Időt kiszorítani. Örü
lök, hogy ezzel nekik is segítettem. 
Igazán bajtársiasak voltak. Mikor 
Xouminen meg Járvinen lassítani 
igyekezett, rászóltak, hogy hagyjon 
engem vezetni.

Kelent meghívták 7-ikére Göte
borgba. A  táv még ismeretlen. Kelen 
vízuma csak hatodikéig szól, de meg
hosszabbítását kérték.

Kelen idejét három órával mérték,

— Telefonj elöntésünk —

mind a három pontosan 14:23-at 
mutatót. A  csúcs hiteles.

1 mérföld: 1. Jansson svéd 4:09,
2. Kálarne svéd 4:10.6. 3. Andersson 
svéd 4:10.8, 4. Hartikka finn 4:11.2,
5. Sarkalna finn 4:11.6.

áOO m: 1. Stroskrubb 48.9. —  Ge

rely-vetés: 1. Járvinen 75.09. -— Hár
masugrás: 1. Rajasaari 14.68.
100 m : 1. Kronqvist 10.9. —  3000 
m: 1: K. Tuominen 8:36.4. •— Magas
ugrás: 1. Nickél 190, 2. Ursin 190. 
—  Kalapácsvetés: 1. Veirilá 52.48.

Kulai Sándor

Kétszer annyi g£Ólt rágott 
a Gamma csatársora, mint 
amennyit a védelme kapott

A  Gámma csütörtökön tartotta 
első edzömérközését. A  csapat a 
Gamma-gyár egyik óvóhelyén öltö
zik. A  játékosok közül mindenki 
megjelent, itt vannak az új szerze
mények is: Turay II., Havas,
Magda és Szép. Az öltözőben Tóth 
középfedezet és Király Imre gyúró 
katonaélményeikkel szórakoztatják 
a játékosokat. A  vidám hangulat
ban Sós edző komolyan inti fiait:

—  Komolyan vegyétek a játékot, 
mert nem szeretném, ha a Szent 
István-Kupában már az első mér
kőzésen kiesnénk.

A pályán már készen áll áz ellen
fél csapata. Az ellenfél a WM Mar
tin-műhely csapata. A Gamma így 
áll fel:

Hada —  Szsbelrelyi, Szebmi - ~* 
Magda, Tóth, B orrig —  Váraik, 
Sütő, Turay II,, Toldi. Kemény.

Angol-rendszerű felállásban kezd 
a Gamma. Az első tapsot Szébe- 
helyi aratja, biztos és nagy rúgá
sáért, az első gólt viszont a WM  
jobbösszekötöje rúgja. l:0 -ra  vezet 
a WM.

—  Jól kezdődik, —  mondja Fiala 
Antal intéző.

Egész jól játszik, a WM csapata. 
Turay II. kapásból nagyszerű láb 
dát ad Váradinalc, aki egyből visz 
szaadja Turay II-nek és a közép 
csatái- nagy bombát ragaszt a há
lóba. 1:1. Lelkesen tapsol a nagy
számban jelenlevő közönség.

Ha az ellenfél kapukirúgást vé
gez, a játékot vezető Sós edző min
den játékosát hátraküldi a helyére. 
Borhyt dancsolják, ő rúgja szabad
rúgásból a labdát magasan a kapu 
elé. Turay II.-t hárman is fogják, 
de a középcsatár háttal a kapunak 
állva, magasan felugorva, befejeli a 
labdát a kapuba. 2:1. Rögtön utána 
Váradt a gólszerző. 3:1. Fiala 
mondja nekünk:

—- A zt olvastam az egyik kiskun
halasi újságban, hogy mi vasárnap 
Tóth nélkül megyünk le Kiskunlm- 
lásra. Sikerült Tóth szabadságát el
intéznünk és így a középfedezet is 
velünk jön vasárnap.

Igen jó játék folyik és egy szép 
támadás nyomán Toldi á negyedik

Millenáris sporttelep
S z a b ó  J ó z s e f - u t c a  3

Augusztus 3-én, szombaton 
este negyed 9 órakor

ris napi
W e r n e r M í w -

Szeiteres- Liszkay- 
Erős-Fekete
r é s z v é t e l é v e l

nem zetközi v isszavágó  
b u kó sisako s m érkőzés
FILLÉR ES HEUYARAk T

gólt lövi. 4:1.
Ssebehelyi nagyszerűen játszik. 

Jól fogja szélsőjét. A másik oldalon 
ellenben Szebeni nem vigyáz eléggé 
a- jobbszélsöre, aki szabadon kapja 
a labdát és szép gólt rúg Háda ka
pujába. 4:2.

Szünet után így áll fel a Gamma: 
Havas —  S'zebehelyi, Gyulai —  Szép, 
Tóth, Borhy —  Fodor, Sütő, Turay
II., Takács, Kemény. Nagy fölényben 
játszik a Gamma és az első tíz perc
ben Takács egymásután 3 gólt lö. 
Míg a W M  egy gólt helyez el a Gam
ma hálójába. 7:3. Turay II. meg
irigyeli Takács sikerét és ö is rúg 
hamar egy gólt. 8:3.

■ Jó. lesz takarékoskodni a gólok
kal az esti rtiérjcozésekre,. --■- mond- 

'ják a lelátón. A  játék irama most 
már erősen csökken. A  Gamma már 
könnyen játszik. Turay két remek 
kiadásával Fodor szerez két gólt, 
igaz a WM is ugyanennyit rúg. Vég
eredményben ’10:5-ré győzött a Gam
ma.

Jó játék volt. A  Gamma csapata 
máris együtt van. A  játékosok közül 
Ssebehelyi, Tóth, Sütő és Turay II. 
jól játszott. Az ellenfél sport szer cím 
és jól küzdött.

A  játék után Fiala intéző ezeket 
mondta:

—- Elégedett vagyok a mutatott 
játékkal, nem is vártam többet az 
első komoly mozgáson.

A Gamma csapata vasárnap reg
gel indul Kiskunhalasra. Indulás reg
gel 8-kor a Gellert-térről autobusz- 
szal. A- csapatot csak a helyszínen 
állítják össze! Kísérők: Záilory Fe
renc igazgató, Thuróczy "János fő- 
pénztáros, Fiala Arítal intéző és Sós 
Károly edző.

KERÉKPÁR

Válogatott
bukősisakosaiak  nem 
utaznak Nürnbergbe

A nürnbergi pálya igazgatósága — 
mint megírtuk — hónapokkal ezelőtt 
meghívta a magyar Im'kósisakos éjifáv- 
tiát, Iiony Nürnberglien, Erfurtban re 
Hím uo vermelt válogatóit mér közi sekcl
vívjon a német A)' osztály legjobbjaival. 
Hosszantartó tárgyalások után azonban 
mosL ez a ezép terv megfeneklett. Kitűnt 
ugyanis, liogy a MKSz nem tuti liáront 
olyan, nemzetközi viszonylatban olsővonnl- 
bcli Imkósisskpst kiállítani, akik o:ia- 
kiinú a elkér reményével vonatnék fel a 
németekkel szentben a versenyt. De lehe- 
tcfk-irség volt a magyarok számára raj t- 
eugedc'yt kapni már csak azért is, 
mert a veg.vestuczSftyfi, lunatőr-profesz- 
iszionlsta btikóZÍSÖltós lurUftk lehetősége 
egyelőre, meg , nincsen hntúroznlbn tég
láim, Tgy -teli'át egyedül Szekeres indul
hatott volna Németorszáabun. Egyetlen 
bukósisakos rajtjára, azonban nem tar
tott igényt a néniét pályák igazgatót 
»5ga s így knibsesett motip-vezetéses 
vcrsfcuyzőink idei véhdégszé'ft-pKéc.

A  SALBTC KÉTKAP US EDZÉSSEL 
KÉSZÜLT AZ UíPSET ELLEN

Csütörtökön délután nagyszabású ed
zést tartott a palBTC. Az edzás után 
kétkapura játszottak a fiúk. Az Ú j
pest elleni barátságos mérkőzésre 
így áll'fel a csapat: Gétízy -  - Budái, 
Tímár- / — .Kiss, Takács IV.. Mátrai- 
—  Balázs, Csuberda, Jenőffy, Lácz- 
kó, Trehka. Tartalék: Baranyai.

Kerékpárosaink meg
érkeztek Milánóból 
és máris tovább 
utaztak Niirnbergbe

A  Ferencváros 
a u g u s ztu s  18-ára 
akarja meghívni a 
Gradjanskit

Furcsa sportorvosi vé
lemény a „Testneve
lés" cimű szaklap
ban

(A 3-ik oldalon)

Viareggioban ma kez
dik el az olasz-ma
gyar „Trofeo E .4 2 "  
teniszmérkőzést

2 2  új ökölvívó-mester
került ki a Sportmcslcr Vizsgáztató Bi
zottság ökölvívó szakosztályának mcsfc 
meghallott vizsgáztatásából. Az új mes
terek. illetve segédm&eterelv névsora a 
kővetkező: Alja házi .Tózs-sf, Adlcr Zsi"- 
mond, Bercié Jenő, Bobrariszfey Jslván, 
lirdört László,, Forrva y Árpád, Hoeli- 
niaBiL Miksa, Kiss Iá lemér, Ivolözjs Fo- 
rone, Kovács Károly, Krisioii Béla, Ma- 
ífyar Sándor, hiykó Dezső, Sulkó Béla, 
Tálay János, Tokaji Jakab, Verseghy 
István, Julii Ferenc. Loítncr Géza, Mik- 
lóssy : István, Szép (Mietsicáá!;) Jáno-s, 
Veres Pál.

- < ♦ > -

Hivatalosan le mond
tuk a Budapest— 
Becset

és a m agyar—románt
Az MLSz- csütörtökön nagy nem

zetközi, levelezést bonyolított le. Hi
vatalosan is értesítette Bécset, hogy 

.az ti;sz folyamán néni tudja .megren
dezni a Bécs-—‘Budapest-mérkőzést. 
Felajánlotta azonban október 6-ára, 
a német— magyar mérkőzés napjára 
a B-csapatunkat.

A  román szövetség tudomására 
hozta, hogy a mostani viszonyok 
között egyelőre nem lehet folytatni 
a magyar— román labdarúgó érint
kezést s azért az idén ősszel esedé
kes bukaresti román-r-magyar talál
kozót az MLSz már nem is vette 
műsorába. Juga Liviüs dr, a román 
szövetség- főtitkára •— aki pár napig 
Budapesten tartózkodott —  már tu
domásul is vette a magyar szövet
ség álláspontját.

Az olasz szövetséget értesítette az 
MLSz, hogy december 1-én elküldi 
válogatott csapatát Olaszország-ba. 
Ugyanebben a levélben azt ajánlja 
az olasz szövetségnek, hogv a ta
vaszról elmaradt utánpótlás-csapa
tok mérkőzését rendezzék meg szep
tember 29-én, vagy október 6-án.

A spanyol szövetséget értesítette 
az MLSz, hogy december S-ra el
küldi válogatott csapatát Spanyol- 
országba. Kéri a spanyol szövetség 
közelebbi értesítését.

A  bolgár. szövetségnek felaján
lotta az MLSz, hogy elküldi É lc sa 
patát szeptember 29-én, vagv októ
ber 6-án Szófiába. Sajnálkozását fe
jezte ki az MLSz, hogy a telített 
nemzetközi műsora miatt az idén 
már nem tudja a.z A)-caspatot Bul
gáriába küldeni.

N a g y o n  tan u lságos  
lesz

a játékvezetők részére szombaton és 
vasárnap rendezendő tanfolyam. Az 
előadások tárgya nagymértékben ér
dekli az egyleti intézőket és az edző
ket is. .Éppen ezért a BLASz ügyve
zetője felhívta az összes fővárosi in
tézőket, hogy a tanfolyam előadá
sain lehetőleg teljes számban jelen
jenek meg. Hasonló felhívást, inté
zett az Edzők Alosztálya is tagjai
hoz.

A  tanfolyam szombaton rcg’gel 9- 
kor áz MLSz székhazában kezdődik 
és vasárnap délben zárul. Szombar 
tón délután és vasárnap délelőtt a 
fővárosi diákstadionban (Népliget) 
lesznek az előadások.

Ma, luníeteii, .kíinlcilik Illaihiibeii az
oyiM -ij -meí • hői i jiíu -fú ltíti : Auiszm érkc - 
Í r .. A Verseny terűm napig' („rí. Az 

apát" ;%szeéUÍ(&a: GavlraÁl Ki- 
öoj], Marizutto, Sáp Dormino, Tonojli.
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Ne dobja el
a Szent István Kupára 
m e g v á l t o t t  j e g y é t

porszívót nyerhet..!
A  Szent István-Kupa mérkőzései

nek sporíbeii vonatkozásán tűi még 
egy érdekessége lesz. Az Elektromos 
Müvek vezetősége meglepetéssel kí
ván szolgálni a jegyét megváltó kö
zönségnek. Különféle villamos ház
tartási készülékeket fognak kisor
solni a közönség között. A  sorsolás
ban való részvételre minden nézőt a 
mérkőzésre megváltott jegye jogo
sít és a jegyen feltüntetett számmal 
vesz részt a néző a sorsolásban. 
Nyerni lehet villanyvasalót, hajszá
rítót, káv*- és teafőzőt, melegítőt, 
porszívógépet stb., mindenféle hasz
nos háztartási berendezést.

A  kisorsolandó készülékek értéke 
több mint ezer pengő

A Szent István-Kupa hétföl meg
nyitó mérkőzése a Kispest— WMFC  
mérkőzés előtt rövid, megnyitó ün
nepség Ítészül. Valószínűleg Szendy 
Károly dr polgármester fogja _ a 
Szent IStván-Kupa. mérkőzéseit ün
nepi beszéddel elindítani.

VMW»Í f

sikerűit
a PIMáUA© csütörtöki
e d z é s e ,
a  í-téí pröbaJ H & k os M o z g á 
sa  ssra toSszett

A  DiMÁVAG- csütörtöki edzésén 
csaknem teljes volt a létszám. Bán, 
a rendkívüli szolgálatot teljesítő já
tékos is megjelent. Csupán Kalocsay 
és Csonka hiányzott, ök is rendkí
vüli szolgálaton vannak.

Iiétkapus játék volt, amelyen az 
első csapat a másodikkal játszott. 
Az első csapatban Túrán volt a kö- 
zépf eciezet s a középcsatár és a jobb- 
hátvéd helyén próbajátékos mutat
kozott tíe. Az edzé3 nem sikerült jól. 
Az  első csapat angol rendszerben 
akart játszani, de -—- csak akart. Ha
mv,r felborult a rend. Meglepetésre 
még Túrán, a kullancsnak elismert 
középfedezet is kalandozott. A  két 
próbajátékos mozgása sem tetszett.

Végül is 3:2-es félidő után az első 
csapat 4:2 arányban nyert. Góljai 
közül a próbajátékos kettőt, Faze
kas és Magyar egyet-egyet rúgott.

A Budapestről hazaérkezett Né
metiig Imre elnök örömmel újságolta:

__' Az első mérkőzésünket nem
Csepelen, hanem Diósgyőrben ját- 

a WMFC-vel. A  szurkolók 
erre megjegyezték:

__A WMFC elleni mérkőzés kint
Csepelen nehezebb lett volna, mint a 
Fradi elleni itt Diósgyőrben. Pom
pás, hogy itthon lesz az első mérkö-
zés, . . . .

Ezután a vezetők ezt mondtak:
—  A bajnoki rajtig olyan csapatot 

hozunk- össze, amellyel megálljuk a 
helyünket az NB /.-ben.

A  DiMÁVAG különben a követ
kező hárem vasárnapra ezeket a 
mérkőzéseket tervezi:

Augusztus 4: DiMÁVAG— Ganz. 
Augusztus 11: DiMÁVAG- -Mis

kolci VSC. Ez a mérkőzés a Diós
győrbe kitűzött minősítő mérkőzés 
előtt kerül sorra.

Augusztus 18: DiMÁVAG—Törek
vés, vagy Gamma. Ez attól függ, 
hogy melyik esik ki a Szent István- 
Xuoából.

Mindhárom mérkőzés Diósgyőrben 
lenne.

A lS g lia  le s z  m á r  
R á k ó c z i  S E

Hernádi dr. lemondott a KAC  
ügyvezetői tisztségéről

Kassa, augusztus 1.
A  kassai sportélet még mindig 

értetlenül áll a KAC Választmányá
nak kedd esti határozatával szem
ben. Nem tudják megérteni, ho
gyan történhetett meg az, hogy 
amíg Hernádi Mihály dr, a klub 
ü tryvezető elnöke Budapesten tár
gyalt a Rákóczi SE-nek a minősítő 
mérkőzéseken való részvétele érde
kében, azalatt itthon a KAC vá
lasztmánya határozatot hozzon s 
ellenezze a KSC-vél való egyesü
lést és a Rákóczi SE-nek a meg- 
sl^k ítását-

A  KAC elnöksége ugyan puccsot 
emleget, a választmányi ülésnek 
mégis súlyos következményei van
nak. Hernádi Mihály dr Kassára 
való visszaérkezése után azonnal le
mondott az ügyvezető elnök! tiszt
ségéről. sőt az egyesületből Is ki
lépett. Hasonlóan cselekedett lovag 
H oehstadter  Gottfried bankigazga
tó, a Klub anyagi ügyelnek legfőbb 
intézője is. Több elsövonalbell já
tékos is elküldte már kilépő-levelét 
és a kiszivárgott hírek szerint még 
több kilépés is következik.

A  KAC-ban tehát megindult a 
bomlás s most már aligha lehet 
számítani arra, hogy a KSC-vel való 
egyesülést és a Rákóczi SE meg
alakítását létre tudják hozni.

a

Melyik három csapat kerül 
a S zen t István-K upa döntőiébe?

Erre felel az egyik csapat edzője
—  Igen. Jó is, hogy éppen szom

baton kerül sorra a legnyíltabb 
mérkőzés, mert ha tényleg lesz 
hosszabbítás, akkor az szombaton

megnézzük az elődöntőket. Majd 
azok után megmondom a tippem. 
Hátha éppen olyan csapat nyeri a 
kupát, akit én nem is tippeltem a

legyen. Vasárnap lehet aludni. . .  j döntőbe. Utóvégre ilyen- idényt be-
(__ mi lesz a döntőben?) \ vezető mérkőzések előtt mégsem
—  Erre még alszunk néhányat s [ lehet határozottan jósolni. . .  ,

sbswm-w

A  FERENCVÁROS 
augusztus 18-ra Budapestre 
akar fa hívni a Gradfanskít
Lettes, Sioggy megvalósul a KKK pótdönfőie
N éh á n y  s z u r k o ló  Cseh szerződ tetését k i  
várija  a  F ra d i v ez e tő s ég é tő l

Hétfőn rajtol a Sscnt István-Kupa.
Hétfőn este kerül sorra a Kispest— 
WAIFC-mérkő-zés* Csütörtök oste lesz a 
Törekvés—Gamma-találkozó é-s szomba
ton este az Elektromos—Újpest-mérkő
zéssel fojeződiik be az elődöntő.

A három mérkőzés győztese a döntőbe 
kerül s a döntőben körmérkőzés lesz. 
Mindhárom mindhárommal játszik; egy
fordulós pontra te gólarányra menő 
küzdelmet vívnak.

Melyik három egyesület kerül a dön
tő bel

Erről beszélgettünk az egyik edzővel. 
Mi kérdeztünk és ő tippelt s egyben 
azt kérte, hogy a nevét ne említsük 
meg. Hogy miért? Mert az ő csapata is 
résztvesz az esti mérkőzéseken.

Az ©Is© m eg lep etés;
WKFC

(—  Lesz-e meglepetés hétfőn, az 
első mérkőzésen? —• így szólt az
első kérdésünk.)

—  Lesz! Helyesebben csak a, 
nagyközönség számára lesz majd 
meglepetés az, hogy a WMFC ki
veri ej Kispestet. A z én számomra 
ez nem lesz meglepetés?

(—  Mire alapítja a tippjét?)
—  Először is arra, hogy a WMFC  

egészen új csapattal mutatkozik 
majd be. Megerősített új csapat
tal!

(—  Az űj emberek rendszerint
nem szoktak rögtön a csapatba 
Illeszkedni. . . )

-—• A WMFC esete más. A WMFC  
régi játékosai jól ismerik az úja
kat, főleg azért, mert ezek az új 
játékosok a nyár folyamán részt- 
vettek a Weiss Manfréd-gydr üzemi 
mérkőzésein. Másodszor, éppen 
azért tippelem a W M FC-t győztes
nek, mert. a W M FC játékosai a 
nyáron át is játszottak. Az üzemi 
mérkőzések formában tartották a 
játékosokat.

(—  A  Kispest. . . )
—  Tudom, a Kispest jól szere

pelt a bajnokságban, de most nem 
állhat ki a régi csapatával. Kalo
csay elment, Boldizsár is el akar 
menni és a két Olajkárt éppen a 
WMFC akarta elvinni.

<—  Szóval a WMFC megy to
vább az első mérkőzésen?)

—  Igen, de csak küzdelem után 
nyer két góllal.

A m áiéd lk  Jelölt: 
'tS a ra re a

(—  Ml lesz csütörtökön a Törek
vés— Gamma mérkőzésen ?)

—  Itt már nehezebb megjósolni 
a győztest.

(—  Miért?)
—  A Gamma erősített, azonban 

könnyen előfordulhat az, hogy a 
Gamma új szerzeményei még nem 
tudnak beilleszkedni a csapatba. 
Érzésem szerint azonban mégis a 
Gamma jut tovább. Talán azért 
tippelek így, mert a. Gamma vala
mivel előbb kezdte el az edzéseit, 
de leginkább azért, mert a Gamma 
csapatában nagyon sok olyan já
tékost találni, akik már szám
talanszor játszottak esti mérkőzé
sen, viszont a Törekvés játékosai 
között aligha vannak ilyenek. Rö
viden: a Gamma jut tovább

A legnagyobb küzde
lem  e sé ly e se : Ú jpest

(—  fis ml lesz a  jövő szombaton 
este sorra kerülő Elektromos— Új
pest mérkőzésen ? )

—  A z elődöntőben itt lesz a leg
nagyobb küzdelem. Ha jól emlék
szem, az Újpestnek az utóbbi idők
ben nagyon sokszor kellett döntet
lennel megelégednie a Lartorca- 
utcában. Az Elektromos, amely a 
torna tervével előállt, bizonyára 
nagyon igyekszik majd ezen a mér
kőzésen s minden bizonnyal ott 
szeretne lenni a döntőben is. Az  
Újpest azonban erősebbnek látszik. 
A tavalyi lila-fehér játékosok közül 
talán néhány Mányozni fog, de ez 
szerintem csak használ á liláknak. 
Friss vér kerül az Újpestbe. Ezen
kívül az Újpest m ost akarja majd 
kiengesztelni a szurkolóit a K K K - 
beli .gyenge szereplésért.

(—  Az Elektromos megerősödött, 
illetve erősödik . . . )

—  Ez az erősítés még nem olyan 
veszélyes., Sokkal inkább lehet döntő 
befolyású az, hogy az Elektromos 
villanyfény mellett is tart edzést. 
Eredetileg úgy volt, hogy nem, tart, 
de most mégis tart. Ez előny az 
Elektromos számára s ezzel az 
előnnyel döntetlenné teheti a mér
kőzést.

(—  Mégsem az Ujjkestet tippeli
továbbjutónak?)

—f De igen. A hosszabbításban az
Újpest kerekedik felül és kiveri az 
Elektromost. Szerintem azonban az 
Elektromosnak is ott lenne a helye 
a döntőben. . .

(—  Szóval szombaton este hosz-
szabbítás lesz?)

A  szerdai számunkban megírtuk 
azt, hogy a zágrábi Gradj anski 
KKK-pótdöntöt akar játszani a Fe
rencvárossal.

A  terv nagyon érdekes, annál is 
inkább, mert most már szinte biz
tos az, hogy a KKK döntője. az idén 
nem kerülhet sorrá.

Erről beszélgettünk Tóth Lajos 
dr-ral, a Ferencváros intézőjével, 
ö ezt mondta:

Augissstsss 13«ra a Frad i 
mag akarja  hívni 
a U radjanskit
—  Az ajánlattal, mint azt a Nem

zeti Sport megírta, a Gradjanski állt 
elő. Azt írják, hogy a sorshúzást, 
amely elütötte, őket a döntőtől, nem 
tartják reálisnak. Szerintük a KKK  
mezőnyének a Ferencváros és a 
Gradjanski volt a legjobb és a leg
erősebb tagja. Ezért szeretnék el
dönteni azt a kérdést: melyik a jobb. 
A Gradjanski úgy tervezi, hogy még 
augusztusban kerüljön sorra a két 
mérkőzés. A mi véleményünk azon
ban az. hogy a Ferencváros csak 
e g y  komoly mérkőzést játszhat a 
bajnoki idény rajtja előtt. Ez a mér
kőzés augusztus 18-án kerülhet 
sorra. Mi ' tehát szeretnél: a Grad- 
janskit augusztus 18-ra meghívni 
Budapestre. A  visszavágó mérkőzés 
az ősz folyamán Zágrábban lenne. 
Erre majd később keresünk egy na
pot. Természetesen ez még csak 
terv.

Cseh és a Ferencváros
Most ezt mondjuk Tóth dr-nak:
(—  Tegnap jelentkezett nálunk 

a Ferencváros egyik szurkolója és 
azt mondta, hogy többen összeáll
tak és levelét írnak a Ferencváros 
vezetőségének. Ebben a levélben 
azt kérik, hogy a Ferencváros szer
ződtesse Cseh Lászlót. Megérkezett 
már ez a levél?)

—  Nem tudok ilyen levélről és 
ennek a tervnek nem sok sikert 
jósolok. Először azért, mert belső- 
csatárra nincs olyan nagy szüksé
günk, másodszor, mert Cseh már 
nem olyan fiatal játékos, harmad
szor. . . "  Különben nem is folytatom.

Dlm énv La jo s-vá lla lja  
a €ra®SIanslsfvaS való  
játékot
Beszélgettünk Dimény Lajos ed

zővel Is. Tőle megkérdeztük:
(—  Elő tudja készíteni úgy a 

csapatát, hogy az augusztus 18-án 
eséllyel álljon ki a Gradjanski 
ellen?)

—  Igen! Pataki Mihály annak
idején megkérdezte tőlem, hogy 
augusztus 19-re elő tudom-e készí
teni a csapatot úgy, hogy kiáshas
son a Szent István-Kupa döntőjére. 
Akkor is azt feleltem, hogy igen. 
Először úgy volt, hogy a Ferencvá
rosnak csak egy mérkőzést kell ját
szania a Szent István-Kupában. 
Amíg ez volt a helyzet, addig ne
künk tetszett a terv, de azután 
azzal jöttek, hogy játszunk két 
mérkőzést, Ezt már nem vállalhat
tuk. De hogy a kérdésre feleljek: 
szerintem a Ferencváros nyugodtan 
játszhatna augusztus 18-án Buda
pesten a Gradjanskival egy mérkő
zést.

Ezután más, időszerű kérdésekről 
beszélgettünk az edzővel:

(—  Ml lesz, ha nem találnak 
megfelelő jobbszélsőt ?)

—  Ez hiba lenne, de nem lenne 
nagy baj. Eleinte nyugodtan ját
szatnánk Hámorit a jobbszélen. 
Hámorit már ki is próbáltuk ezen 
a helyen, elég jól játszott s a terv 
most már Patáid Mihálynak is 
tetszik. Én azonban azt hiszem, 
hogy Bíró 11. nagyon felköti majd 
a nemzeti viseletét, ö  legalább is 
nagyon köti az ebét a karóhoz,

csak az fáj neki, hogy mindenki 
öt piszkálja. Minden Danitól függ. 
No meg attól, hogy egészségileg 
miként jön rendbe. A  téli hülését 
még ma is érzi s a combja sincs 
teljesen rendben. Ha azonban Bíró 
rendbejön, akkor, úgy látszik, lé
nyegesen jobb játékot nyújt majd.

(—  a  nyáron felmerült az az 
ötlet, hogy Tátrait tegyék vissza a 
csatársorba. . . )

—  Erről nem lehet szó. Tátrai
hátvéd!

(—  Mi lesz az FTC játékosaival?

Csillogó napsütésben folyt le a 
WMFC első komoly kétkapus já
téka.

A  hűvös északi szél egészen kel
lemessé teszi a hőmérsékletet, vi
szont megzavarja a játékot, mert 
sokszor eltéríti útjából a labdát.

Pátszáz néző jelent meg a Ma
gyar Posztó elleni edzőmérkőzésen, 
amelyre így állt fel a két csapat:

W M FC: Szabó —  Kiss, Korányi
—■ Keresztes, Gere, Szalay —  Rökk, 
Harangozó, Szabadkai, Dudás, Pin
tér.

M PSE: Konrád.—  Salzer, Drago- 
nics —  Wusztel, Jankovita, Tamás 
—  Rigler, Makk, Schukk, Dombó
vári, Tóth.

Lukács Glda vezeti a játékot. Az 
első percekben feltűnik a WMFC új 
rendszere. Kiss fogja a balszélsöt, 
Gere kullancskodik a középcsatáron, 
Szalay a jobbszélsőt őrzi. Korányi 
pedig a védelmi tartalék. Ezt a 
n égyhátvédes rendszert azonban ha
mar feladja a WMFC, mert az ellen
fél bizony igen gyengécske. Negyed
óra múltán már Korányi a kullancs 
és Gere támadófedezet lesz. Most 
már háromhátvédes játékot játszik 
a WMFC. Harangozó kivágott lab
dájával Pintér elszalad, a beadást 
Dudás jobbrá irányítja, Harangozó- 
nak rosszul jön a lábára a labda, el
ugrik előle, Rökk kapja jól és éles 
lövése nyomán a jobb felső sarokban 
köt ki a labda.

—  A z idény első gólja —  állapítja 
meg az egyik boldog néző. Dudás 
lövése a kapufát találja. Tihanyi, a 
volt zöld-fehér kapus a pálya szé
lén a fűben hever és nézi a játékot. 
Bódis János, a régi futballista, je
lenleg a WMFC egyik leglelkesebb 
vezetőtagja, Tihanyira kacsintva, 
halkan megjegyzi:

— Ner. '.okára Tihanyi I. lesz ka
pusunkból. Tihanyi 11., a szegedi 
K E A C  csatára már útban van hoz
zánk. Kedden itt is less és résstvesz 
az edzésünkön. Nagyon boldog a fiú 
és a családja is. Felsőipariskolás tar 
nuló, gépssakon van, ősszel m er" a
III. évfolyamra. Nagyon tehetséges 
fiú. ö  vért meg bennünket Szege
den tavasszal.

Közben Szabadkai lövi Rökk be
adásából a WMFC második gólját. 
Bowes Ernő intéző ott ül a kiapadón, 
a pálya szélén. M egkérdezzük tőle, 
hogyan oldják meg a közlekedés 
kérdését az őszi nagy bajnoki mér
kőzéseken.

—  A HÉV csepeli végállomása itt 
van a pálya közvetlen közelében. A 
HÉV küzvágóhidi állomásáról jó fél
óra alatt ki lehet jönni. Akik pedig 
autóbuszon jönnek, azokat kihozza 
a 21-es kocsi a Boráros-térről egé
szen a csepeli templomig. Onnan a 
Királyerdői autóbusz 4— 5 perc alatt 
leiér a pályára. A BÁRT nagyon elő
zékeny és nagyobb meccsekre külön
járatokat indít.

A  pályán ezalatt Lukács edző né-

Azokkal a játékosokkal, akik a Fe
rencváros csapatában is szóhoz jut
nak majd ? Ezek a Ferencvárossal 
együtt tartanak majd edzést ?)

—  Ezt a kérdést még nem tisz- 
táztuk. Az FTC csak kedden kezdi 
el. az edzéseket, de éppen azért, 
mert az FTC játékosai szerepelhet
nek a Ferencvárosban, a Ferencvá
ros tartalékjai viszont az FTC-ben, 
már beszéltem Király Tibivel, az 
FTC edzőjével. Megállapodtam vele 
abban, hogy átadom neki Írásban 
az FTC edzési műsorát s az FTC  
majd ugyanolyan edzésekkel kezdi 
az előkészületeit, mint a Ferencvá
ros. Tehát náluk ugyanaz lesz a 
műsor, mint a Fradiban s egy bizo
nyos idő múlva az FTC majd 
utoléri a Ferencvárost s akkor majd 
az FTC játékosai résStvehetnek a 
Ferencváros edzésein is, ha a veze
tők ezt jónak látják.

(—  Mi most a további műsor?)
-— A harmadik edzésünk pénte

ken lesz. Szombaton és vasárnap 
pihennek a fiúk s hétfőn folytatjuk 
az előkészületeket.

(-— Mikor lesz az első kétkapus 
játék?)

—  Az első komoly kétkapus já
ték 11-én kerül sorra.

hány elrontott helyzetet megismé
teltet fiaival. Rökk szöglete után 
Dudás lövi a WMFC harmadik gól
ját, majd egy pere múlva Haran
gozó remekül sikerült lövése suhan 
be a kapuba. 4:0.

Hátunk mögött nagy kalapácsolás 
folyik. Készül a klubház. Benes in- 
Léző ugyan szerénykedve öltözőépü
letnek nevezi. Ilyen öltözőt azonbán 
eddig csak külföldi stadionokban lát
tunk. fis ebből négy darab van az 
épülő házban, amely még több ki
sebb öltözőt, irodahelységeket, ta
nácstermet rejteget magában. Az 
idénykezdésre már készen Is fog 
állni ez a pompás épület, azután 
melléje kerül’ a hatalmas tornacsar
nok is, amelynek negyedmiiiós költ
ségét már meg is szavazta a gyár.

Közben a pályán Gere kissé meg
rándította a bokáját, Nyials megy be 
helyére, Dudás fejel még gólt és az
után vége a 30 perces játéknak.

Az edzőmérkőzés második szaka
szában Jávor és Kállai erősíti a 
Posztó csapatát. Most gyors egy
másutánban Pintér lő, majd fejel 
szép gólt. Harangozó 11-eséböl esik 
a harmadik gól ebben a harmadban, 
amely 25 percig tartott.

Közben leány atléták edzenek a sa
lakon. Sokszor percekre megállítják 
á játékot.

A. 3. harmadban Kállai áll be Ko
rányi helyére hátvédnek és Korányi 
lesz a középfedezet. Hogy Tihanyi 
izmai be ne rosdásodjanak, ő áll be 
most a Posztó kapujába. Ez a har
mad csak 20 percig tart. Szabadkai 
potyagólján kívül nincs más ese
mény.

Az edzés befejezése után beszél
gettünk Lukács edzővél, aki a kö
vetkezőket mondotta:

—  Az ilyen idénykezdeti mérkőzé
sen mutatott játékkal az edző ter
mészetesen nem elégedett. Sok játé
kosnak még sokat kell javulnia.

Hogyan állítja össze a csapatot 
Kispest ellen a hétfő esti mérkő
zésre ?

-— Sok függ attól, hogy. Gere rán
dulása vájjon komoly-e vagy csak 
múló természetű.

fis ha Gere nem játszhat?
—  Szó lehet egy új kozépfedezet- 

röl, —  jegyezte meg titokzatosan 
mosolyogva Lukács edző.

A  WMFC játékán valóban meg
látszott az idénykezdet. Ennek elle
nére is jól mozgott Kis, Korányi és 
Szalay. Gyenge pontokat inkább 
csak a csatársorban láttunk. Ez 
azonban nem jelent komoly vesze
delmet, hiszen Szabadkairól köztu
domású. hogy lassan jön formába.

Egy bizonyos: komoly csapat lesz 
a NB I.-ben a W M FC.

A Cs. SíOVE szarűal edzésén már a 
labda, is előtörőit. A  játékosok nagy 
kedvvel végezték a Katacr edző által elő
írt Int'dagyakoriatoknt. A csspoli amatő
rök roág remélik, hogy a két kassai egye
sület fúziója folytán mreürewodelt helyre 
még felkerülhetnek az NB II.-be.

G e r e  m e g s é r ü l t  
a  W M F C  e d z é s é n *

tíf kÖ K ép féd ezetről b e sz é ln e k  a  v ezetők ...
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— kértlazi hozzánk juttatott lavtlíbeu 
Kiaijó János (Bp., VIII., OrümvOigy-u. 
2í,), VnsflSiíjfj'éljöl már elterült, de szíri- 
bén intiar rajtodig a Dunántúlért lelkesedi) 
olvasónk. Csodálkozik, hogy a szombat
helyi csapat vezetői nem rag-adták inev 
n mostanában kínálkozó alkalmakat. Síit 
új játékosok szérzésa bolyéit túladlak 
KálíCíii’ . Olvasónk attól fél, hogy ilyen
körülmények kihűli szeretett csapata tol 

'mafád az NB I. roppant erősnek hér- 
kezö mezőnyében. Felhívja a Haladás 
vrecíöséatónek figyelmét arra, hogy akad 
lltéfí egy-két tehetséges hátvéd ás össze
kötő. akit meg lehetne szerezni erősísí- 
tésal.

& DIM ÁVAG-nak 
s s  fi® B„»fee ©sstása

ellt.n évzőlpl fel leveliiben Kiss Gyula 
(Salgótarján, Fő*u. 156.). Szerinte a (Jlőfí- 
ffyori ősapa l nem érdemli meg az NB 
I.-be való .jiiíásí. Nagy szaron cehével ,iu- 
tott az NBB északi csoportjának 2. he
lyére, nem nevel játékosokat, stb. oko
kat hoz fel olvasónk állításának igazo
lására. Kifogásolja azt is, hogy a 
DiMÁVAG II. bekerült az NB III.-ha, 
holott az ugyancsak második helyezést 
elért SalBTC II. beosztása szóba se-in 
került.

Ugyancsak
a DiM áVJUi-gal

foglalkozik KIckner Rudolf (Szilvásvárad, 
Nyaralóhely) is. Úgy érzi, hogy a diós
győriek sokkul többet hullatnak maguk
ról, mint az előttük végzett és ellenük 
fölényesen, győző SalBTC. ..Pofiig a 
SalBTC nőm fog kiesni az NB I.-bSl! ’ — 
jósolja meggyőződéséül olvasónk.

A Hubertust osssék  
az NB lll.-b a !

—i kéri Gyalul Géza (Mosonmagyaróvár, 
Horthy Mlklns-út 15.). A Hubertus sze
rinte nemcsak nagyszerű játékerőt kép
visel. hanom anyagilag is jól mogalapo; 
főtt csapat. Mellette szól az is, hogy igen 
nagy gondot fordít az ifjúság növelésére. 
A magyaróvár! gimnázium előkeld lielyn- 
záso Szent Ijászlö-vándordíjban ólénk 
bizonyítéka a helybeli ifjúság labdarúgó 
tudásának! Belemeri olvasónk, hogy n 
ősapát a nyugati bajnokságban csalt az 
ötödik helyen végzett,, de felhívja a 
figyelmet, arra. hogy ezt csak a rend
kívüli körülményeknek köszönheti. Ki
vették pályaválasztói jogát és így az

Uram, uram Pel
uram, szállók az úrhoz!

a v a g y

A gyeplő visszatér...
Egy különös cikk a Testnevelés c. folyóiratban

A helyes fáp'álkozásA „gyeplö-vita“ a berlini német
magyar mérkőzés után kezdődött. 
Arról volt ugyanis szó, hogy válo
gatottjaink alaposan ,,kiengedi ék a 
gyeplőt" a mérkőzés után, azaz rö 
videbben: eláztak. Sajnos, a labda
rúgásban még meglehetősen hiányo
sak a sportorvosi Ismeretek, -— erre 
a legjellemzőbb példa, az, hogy ez 
a gyeplő-vita egyáltalán vita lehe
tett. Komoly sportorvos a fejét 
fogta, amikor meghallotta, hogy 
min vitatkoznak a futballvilágban. 
Sajnos,- —  vitatkoztak. Voltak bi
zony, akik a gyeplő-álláspontot véd
ték. Ezeket a szólamokat jól ismer
jük. Egy-két pohár szesz nem, árt 
Kell a jó hangulat is. A  csapat
szellemet csak a fehér asztalnál le- 
hét kialakítani —- szesz segítségé
vel. A  jó bor nem rossz . . .  stb., stb.

Mi a magunk részétől -a legszigo
rúbban elítéltünk minden gyeplő- 
kiengedést. Megszólaltattuk Misán- 
gyi Ottó dr-t, az OTT főtitkárát, aki 
különösen erkölcsi szempontból ki
fogásolta súlyosan a sportolók ivá- 
szatát. Dusóczky. Andor dr, a II. sz. 
sportorvosi intézet vezető főorvosa 
hosszú nyilatkozatban fejtette ki az 
alkohol káros hatását a sportoló 
szervezetére, különösen nagy telje
sítmények után. Dusóczky is a tel
jes szeszmentesság mellett tört 
lándzsát és —  gyümölcsszörpöt 
ajánlott a sportolóknak. Pápay Ist
ván dr az edzőknek tartott előadást 
erről a tárgyról s ö is különösen a 
mérkőzések utáni szeszfogyasztás 
káros hatását fejtegette.

Mindezek után abban a nyugodt 
tudatban tettünk pontot a „gyeplő- 
adta" végére, hogy ezzel a kérdéssel 
végeztünk. További vitának nincs 
helye. A részeges játékos ön- és 
közveszélyes alakját íme hivatalos 
és szakorvosi helyről is megbélye
gezték. Szétfoszlott az „egykét- 
pohárnemárf'-legendá le. Biztunk
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PÁRISI  F O T O  - S Z A K Ü ZL E T
Párisi N a g y  A ru.tás é p ü le té b e n .

utoleó mérkőzéseit mind idegenben kellőtt 
lejátszania. Emiatt maradt le azulán a 
tudása alapján megórdemolt második 
helyről. .

A b ékéscsabai 
Tö rekvés

érdekében sok alíírásos levelet kaptunk 
Bókésosabáról. A Törekvésnek az NB III. 
osztályúba való bcosztúoót -kérik lapunk 
hasábjain keresztül is. „Az egész várme
gyében a legnagyobb szurkológánláju a 
Törekvésnek van, a bajnokságban csak 
hajszállal került a CsAK mögé, a Kecs
keméti AC-ot, amely a szegedi I. osztály
ban volt a második, simán vérié 4:2-re, 
majd 2:0-ra s mindezek ellenére a KAC 
helyei kapóit a III. osztályban a B. Tö
rekvés nem. Kérjük a miniszteri biztos 
urat, ossza1 be valamelyik csoportba a 
Törekvést is. Ezt kérik nemcsak a Tö
rekvés-szurkolók. hanem Békéscsaba 
egész sporttársadalma.”

FÉRFIAKNAK PATIKÁBAN

Sopronban
nagy a készülődés az osztályozómórközé- 
sekro. A SFAC vasárnap mindenáron ko
moly cdíomerkőzóst szeretne játszani, de 
eddig még nem talált ellenfelet. Hívta pe
dig ■ az SzFC-l, a Hal adási, az Egyet
értést, Un egyik som fogadta el a meg- 
hivást. Végső szükségben valami helyi 
yHrnfetot kerítenek. Az edzéseket, Icllti- 
ismereteson látogatják n. játékosok, csak 
Halamon T. kivétel, fi nincs Sopronban. 
A ' SFAÓ-ezurkolók; vezetők ós játékosok 
egyhangú véleménye;

— Sopron csapata otl lesz a döntőben!

A Tör. SC, és a GySC szombaton dól- 
nlán 5 ómkor a Ganz-pályán barátságos 
mérkőzést játszik egymás ellen.

* 'TÜREKVAS-MAVAG-NAP v a s a r n a p

Vasárnap a MÁVAG-pnlyán egész dél
előtt „  Törekvés ók n. MA VÁG csapatai 
jognak küzdeni. Fél 9-kor a nagy csapa
tok mérkőznek. A második csapatok fél 
ii-kor j jálazanak és utána a kólyökcsa- 
patok marik össze az erejüket. A mázó 
óik csapatok mérkőzésén n Törekvés egy 
®.i Jobbezélsőt 13 'kipróbál.

abban, hogy az italozás fenyegető 
réme egyszer csak elvonul a labda
rúgás feje felől.

óriási meglepetésünkre azonban a 
Testnevelés c. folyóirat júliusi szá
mában cikket olvastunk erről s. kér
désről s az OTT hivatalos lapjában 
megjelent cikkben foglaltak —- eny
hén szólva —  némileg eltérnek attól 
az elvtől, amelyet többek között az 
OTT főtitkára vallott erről.

Ez a cikk a ,,Sportorvos“  ( !) ro
vatban jelent meg, elme: „Az edző 
szerepe a labdarúgók egészségvédel
mében." Szerzője Peleskei Lajos dr. 
Megjegyezzük, Peleskei Lajos dr 
egyik előadója az edzöképzö tanfo
lyamnak.

A labdarúgó ifjúság 
egészsége

A szerző egy egész sereg hasznos 
tanáccsal szolgál: hogyan Őrködhe
tik a labdarúgó-edző a rábízott ifjak 
egészsége felett. Érthető tehát, hogy 
cikkét _ezzel a két mondattal indítja 
el: „Mindenkinek, aki az emberi test 
edzésével foglalkozik, feltétlen szük
sége van bizonyos egészségügyi is
meretekre, amelyeknek birtokában 
nemzetvédelmi szolgálatot teljesít. 
Az egyes labdarúgó egészsége szer
vesen belekapcsalódik a nemzet 
egészségügyébe, tehát a labdarúgó 
edzőnek bírnia kell megfelelő isme
retekkel, ha munkáját becsülettel 
akarja végezni hazája javára

Azt is olvashattuk ebbctl a cikk
ben, hogy az edző egyenesen felelős a 
rábízott játékosok egészségéért. 
.Minden magyar edző szeme előtt 
egyetlen végcél lebegjen, hogy já,ték, 
nemes vetélkedés közben mennél 
több és hasznos,

egészséges lelkű és testű fiút ne- 
> véljen a haza javára."
Ennek a szép célnak az elérésére 

Peleskei dr egy sereg kitűnő taná
csot ad. Valóban bámulatos, hogy 
milyen apróságokra is kiterjed a 
figyelme. M ég" arra is, hogy ne le
gyen a játékosnak túlságosan ‘ hosz- 
szú haja,

A  cikkíró megmagyarázza, hogy 
mi is a táplálkozás voltaképpen és 
hogyan kell helyesen táplálkozni. 
Nem elégszik meg egyszerű taná
csokkal, de meg is magyarázza 
hogy miért kell ezt, vagy azt tenni.

Célszerű edzések után tej, cukor, 
vaj megfelelő fogyasztása."

Általában a gyanútlan olvasó a 
legjobb érzésekkel olvassa ezt a cik
ket s a gyeplő-vita gondosan leszűrt 
eredményei után nyugodtan bólint a 
következő sorokra:

„A szeszesitalok fogyasztása al
koholtartalmuk miatt káros.

Az alkohol méreg,
melynek nemcsak szokványos, ki
sebb adagokban történő, de mérték
telen egyszeri fogyasztása is beteg
séget okozhat." Á  ciltkirő leírja, 
hogy milyen ártalmakat okoz a 
szesz az idegrendszerben, a Szívben,' 
a májban, az erekben.

„Legnagyobb veszedelme a meg
szokás!"

Elrettentő például leírja a cikkíró 
a heveny alkohoimérgezés ijesztő 
tüneteit. Majd így ír:

„Minden ember ki van téve an
nak a veszélynek, hogy ha bele
kóstolt az alkoholba, annak áldo

zatává lesz."
Inti az edzőt, hogy aki sohasem fo
gyasztott még alkoholt, azt ne is 
engedje, hogy elkezdje. Még arról 
tud a cikkíró, hogv a kezdő ifjút az 
öregebbek kinevetik a fehér asztal
nál, ha az nem iszik.

Felsorolja a cikkíró azt is, hogy a 
különféle összejövetek, taktikai 
megbeszélések stb. „veszedelmesek 
abból a szempontból, hogy alkohol- 
fogyasztásra csábítanak". Mindezek 
után erre Az eredményre jut: l e 
szögezve azt, hogy a legnagyobb 
eredményeket teljesén sportszerű 
életmód mellett lehet elérni, viszont

az alkohol rosszra, sportszerűt
len életre siklató hatással van,

a labdarúgó kerülje el az alkohol
fogyasztást."

Mindez nagyon szép. Ha a cikk
nek itt vége lenne, akkor minden 
olvasó nyugodtan hajthatná nyuga 
lomra fejét.

Mo3t jön azonban a derült égből 
a villámcsapás.

A násznagy és a koma. . .
A  következő mondat ugyanis így 

szól:
„De való igaz az is, hogy 1— 2 

hosszúlépés egymagában bajt nem 
csinál csupán alkoholtartalmánál 
fogva,

nomeg a labdarúgás nem az a 
sport, ahol pontosan megállapít
ható (!)  az, hogy valaki bizo
nyos alkalommal tudása milyen 
fokát adta, ezért ( ! ! ! )  nem-lehet 
arra az álláspontra helyezkedni, 
hogy minden labdarúgótól tiltsuk 

el a bort.
A. labdarúgó azonkívül, hogy labda
rúgójátékos, életerős és életvidám 
fiatdlcmber, vagy apa, férj,

násznagy, koma,
az élet örömeit ünneplő, bajait bú- 
síé-j ember is. A z orvosnak, edző
nek, vezetőnek meg kell értenie, 
hogy 1

annyi ok

van egy kis borfogyasztásra, hogy 
nem helyezkedhetik a teljes elvonás 
alapjára.'1

Aki nem hiszi el, hogy ezek a so
rok megjelentek, olvassa el a júliusi 
Testnevelés 593-ik oldalát.

Ugye, szép?
A  szerző miután leírja, hogy az 

alkoholmérgezéstöl hogyan kékül el 
„az egyén bőre", leírja, hogy aki 
belekóstol az alkoholba, annak áldo
zatává válhat, —  most egyszerre 
merész fordulattal a násznagyok és 
a komáié borkedvelő világa félé for
dul megértő és huncut mosollyal. A  
szerző szerint annyi ok van egy kis 
borfogyasztásra. Hej, de mennyi! 
„Iszom örömömben, iszom bánatom
ban!" —  mondja a költő, akinek 
azonban az a mentsége, hogy nem 
sportorvos és nem is játékosoknak 
Irta versét.

Ebben az okfejtésben a világ
csúcsot mindenesetre az „érv" je
lenti, amely szerint a labdarúgás
ban

úgysem lehet lemérni'

a játékos teljesítményét, tehát hadd 
igyon egy kicsit a koma és a nász
nagy. Az Atlétikában valóban pon 
tosan megmutatkozik a .sportsze
rűtlen élet, az alkohol. A  labda
rúgásban könnyebb elbújnia 
sportszerűtlenül élő játékosnak. Ki 
veszi azt észre, hogy nem éri el a 
labdát? Istenem, hosszú volt 
szöktetés. Ki veszi azt észre, hogy 
nincs ereje kapura lőni ? Megbot
lott egy göröngyben, vagy rossz 
cipője. Igen,

a labdarúgásban könnyebb 
csalni,

mint az atlétikában, vagy az úszás
ban. Az újszerű az, hogy a sport
orvos

erre való hivatkozással
nem talál kivetni valót az „egy-két 
pohárban".

E zért
ihat a játékos. Bocsánat a hason
latért, de olyan ez, mint ha valaki 
ezt mondaná: Lophatsz fiam, mert 
nem veszik észre.

Egészen csodálatos, hogy a cikk
író magas - színvonalú fejtegetés 
után ilyen ösvényre téved. Szépen 
kifejti az edző nemzetnevelő szere
pét, magas színvonalú előadásmód 
dal mondja el a helyes táplálkozás 
élettani jelentőségét, kitér az alko
holfogyasztás ijesztő körülményeire 
is, —  aztán egy hirtelen kanyaru
lattal kiköt a kománál. Ejnye, ej
nye.

Nem lehet e lvá rn i . . .
A  cikkíró fantáziája általában 

sokat tartózkodik a fehér asztalnál. 
Tény, hogy a régi világ játékosai 
fehérasztali iddogálás nélkül nem
igen tudták a sportot elképzelni. A  
régi BEAC-ban, Peleskei dr egye
sületében sem vetették meg az italt, 
anélkül, hogy násznagyságot, vagy 
komaságot vállalt volna. Tény az 
is. hogy a labdarúgás csapat -játék 
is. Az a komázó, könnyed gyeplő- 
kiengedés azonban, amelyet ezen a 
címen („hiszen csak játék ez, paj 
tás. tartsunk össze, —  ex !")  akar 
a cikkíró a labdarúgásban polgáro
sítani, csak a Kövérek— Soványak 
majálioi, tombolával és- friss csapo
lással egybekötött játszadozásainál 
jogosult. De mi nem erről beszé
lünk! Ezen a labdarúgó-színvonalon 
tényleg nem számít egy-két korsó 
ide, vagy oda. Mi azonban az első- 
vonalbeli labdarúgómérközégekre 
gondolunk, amikor azt mondjuk, 
hogy ez

éppen olyan versenysport a ja
vából (és nem játszadozás), 
mint az atlétika és az úszás, 

amelyről pedig a cikkíró is elis
merte, hogy az eredményes "művelé
séhez 100%-os absztinencia szüksé
ges éveken át.

Egy-egy nemzetekközötti mérkő
zésen, avagy világbajnoki tornán a 
labdarúgójátékos teljesítménye az 
olympiai bajnokfutóéval kellene, 
hogy egyenrangú legyen, fis vajjen 
Nurmi hány korsó sört ivott, ami
kor 1924-ben egy délután két világ- 
bajnoksággal tette világhírűvé —  a 
finn nemzetet? Gyönyörű sport
orvosi feladat lenne egyébként annak 
a megvizsgálása, hogy a későn ve
tődő kapusnak, vagy a pompás be
adásról hajszállal lekésett csatár
nak a robbanékonyságára milyen 
hatással volt az az egy-két „hosszú
lépés", amelyet előzőleg a csapat- 
szellem ápolása céljából megivott.

A  cikkírónak különféle elképze 
lései vannak a fehérasztalról, 
amely nélkül, úgy látszik, nem 
tudja elképzelni a futballsportot.

„Azt sem lehet elvárni, hogy a 
vezetők előtt alkohol lévén, a 
játékosok absztinensek legye

nek."
Az eszébe se*jut. hogy mi lenne, 
ha a vezetők előtt sem  lenne alko
hol. Ugyanakkor azt kívánja az 
edzőtől, hogy akik még nem ittak 
eddig alkoholt, azok ne is igyanak. 
Hát azt el lehet várni a fiataltól, 
hogy absztinens legyen, ha a veze
tőség és az idősebbek előtt alkohol 
van? firdekes: a sportorvos milyen 
bizonytalan és mennyi ellentmon
dásba keveredik, ha —  letér arról 
az aranyalapról, amelyet cikke ele
jén olyan szépen kifejtett.

Hány korsó a határ?
Itt már felületes és könnved. 

Ilyeneket ír: ..A jókedvhez, nótdzás- 
hoz, mely nélkül

MILLIOMOS?! KALANDOR?! 
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Tobis-film

a labdarúgás el sem képzel
hető ( ? ! ? ) .

elég pár pohár sör, vagy hosszú
lépés . . . "  Hány pohár sör ? Mennyi 
a pár? Kettő? Vagy három-négy? 
Aztán még egy —  sose halunk 
m eg?! Meglehetősen súlyos állítás 
a kővetkező: „Egy-két pohár hosz- 
szúlépés, vagy egy-két korsó (!) 
sör élvezete cgy-egy

mérkőzés után
nem jelenti a sportszerűtlen élet
módot." Ej, ha! Vájjon mit szól 
ehhez Pápay dr, aki a mérkőzés 
után teljes tartózkodást ajánl. Mit 
szól ehhez Dusóczky dr, aki hossza
san kifejtette, hogy milyen káros 
az alkohol egy nagy teljesítmény 
után lévő szervezetre? De vájjon 
mit szól ehhez —  maga Peleskei 
dr, aki cikke elején az .edzések 
után tejet, cukrot és vajat ajánl.

Zavar és kapkodás jellemzi cikké
nek ezt a részét. Megemelíti azt a 
veszélyt, amelyet aiz alkoholba való 
„belekóstolás" jelent, de megérti az 
egy-két korsót is. (Vájjon hány 
korsó a határ?) Megírja, hogy nem 
lehet elvárni a játékostól az abszti
nenciát, néhány sorral lejjebb már 

átkos méreg"-nek nevezni az alko
holt. „Komolyan készülő, becsülete
sen edző versenyző, ha alkoholt egy
általában nem fogyaszt, semmit sem 
fog ezáltal veszíteni (még szép . . . ) ,  
sőt nyeri azt, hogy nem incselkedvén 
az átkos méreggel, sohasem less al
koholista," No lám. De hát mit csi
náljunk, ha nem lehet tőle elkívánni 
az absztinens életet? Ki látott már 
komát és násznagyot átkos méreg 
nélkül? Jókedv és nóta nélkül pedig 
nincs labdarúgás . . .

Hogy a zavar teljes legyen,
Peleskeiben küzd a koma a sport

orvossal
s ö is tudja, hogy szép, szép az ,,egy- 
pohárnemsok“-elmélet, de általában 
nem szoktak megállni az egy pohár
nál. „Sajnos, az a baj, hogy lesz, aki 
megállni nem tud s áldozata lesz az 
alkoholnak . . . "  —  ezt a sportorvos 
mondja. A  koma azonban közbeszól 
és így folytatja a mondatot: „...igaz, 
viszont, hogy ez a labdarúgással nem 
kapcsolatosan is bekövetkezett vol
na." Tehát úgyis mindegy. Akkor 
már inkább itt egye meg ”a fene . . .

Pedig milyen szép, erkölcsileg is 
milyen vonzó a cikkíró alábbi meg
jegyzése:

,Ha alkohollal kínálják idegenben 
a csapatat, az edző jelentse ki, hogy 
alkoholt nem engedélyez. Ez: nem 
szégyen, sőt jó benyomást kelt az 
idegenekben."

Uigjije el. doktor úr, ez idehaza 
is jó benyomást kelt. Ezt jói tudja a 
sportorvos, csak a koma képtelen 
arra, hogy megértse.

Azért írtunk erről a cikkről, mert 
nem tartottuk jelentéktelennek az 
edzöképzö tanfolyam egyik előadójá
nak véleményét —  az OTT hivatalos 
lapjában. Ha az edzőinknek ezt tanít
ják, -— tiltakozunk ellene.

Érthetetlen Peleskei dr-np,k ez a  
megértése a násznagyok irányában. 
Különösen akkor, amikor ugyan
ebben a cikkben kitünően jellemzi 
az alkohol kárhozatos hatását:

,,A sportszerűtlen életmódban az 
alkohol viszi a, főszerepet, mert oka
a felelősségérzet meg-,eüvééévek, az 
önkritikát csökkeni}'"

Szép és igaz szavak c - ’ - D- aki
ben, megvannak a .rossz a a v :m ii, az 
nem ezt olvassa el .ebbe' n o'kkban, 
hanem azt, hogy han~t i v a n  
joga a játékosnak a i - ^taal 
hangulatban. Méri neme-: ' - c.Uso- 
■°l, de az ilyen, orvosi k A .-olt, 

cikk is álfsalmar arra, hogy a ját'á- 
osban viegésüntessé n l-Jsség- 
r:- u :. ‘ ;F;
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fóth István a z Elektromos rendszerérői 
és az első kétkapus játék tanulságaim

Az Elektromos a Béke-utca füvet- 
len.. sőt porfelhős pályáján szerdán 
délután „biztos11 vereséget szenve
dett a Vasastól. Minden tekintetben 
dicséretes a Vasas teljesítménye é; 
valóban csak szerenesekívánatain 
kát tudjuk a derék csapatnak és ms 
már ritkán található lelkes vezető 
ségének kifejezni a további munka 
hoz. Az Elektromos játékának né 
hány „pikáns" részlete felett azon 
bán nem térhetünk napirendre.

Pálinkás a balszélen sokat hibá
zott és rontott nagy helyzetekben 
az I. félidőben. A  jobbszélen Toros 
valamivel több szerencsével próbál
kozott. Mégis megállapítható volt: 
hogy az Elektromosnak még mindig 
nincsenek szélsői.

Fekccs III. az első félidőben ren 
des helyén, a balösszekötőben, a 
másodikban, kísérletképpen, a bal
szélen játszott. A  balszélen semmit 
sem mutatott. Á  rendes helyén csak 
a mezőnyben ért el helyi sikereket.

G. Tóih sem az első, sem a IX. fél 
időben nem játszott biztatóan. Job 
bán tetszett Szendrödi mozgása. 
„Drake" sokat kell, hogy dolgozzé. 
és akkor elérheti a válogatott for
máját is.

A fedezetsor az első félidőben Ma 
rosival a középen nagyon tetszett. 
A  védelem már 'vegyes benyomást 
-keltett.

Nehezen igazodtunk el az Elektro
mos új rendszerén. Az eisö félidőben 
a két hátvéd közül Pákozdi „szaba- 
don“ portyázott. Pázmándy igyeke
zett a szélsőjét fogni, míg a Vasas 
jobbszélsőjét Marionos próbálta sem
legesíteni. Marosi szigorú kuilancs- 
játékot folytatott.

A  második félidőben Sebes volt a 
kullancs és a két hátvéd: Pázmándy 
és Pákozdi éppenhogy „szemmel tar
totta" a két szélsőjét. A  két fedezet, 
Kapocsi és a jó képességeket eláruló 
prőbajátékos, csak a védekezéssel 
törődött, teljesen elhanyagolva a 
támadást. Természetes, hogy a két 
Vasas-szélsó úgy „élt", ahogy akart. 
A  Vasas középcsatárának, Sereginek 
is sikerült egyszer elszaladnia Se
bestől és gólt lőni.

Tóth Istvánt, az Elektromos edző
jét megkérdeztük a vereség, illetve 
az első kétkapus tanulságairól, vala
mint az Elektromos két féüdöbelí 
rendszeréről. Potya ezt mondotta:

—  Látszott a Csapaton, hogy az 
idény első kétkapus játéka volt, A 
szünetben is, de a mérkőzés után is 
panaszkodtak a játékosok, hogy a 
földes, homokos talajon megfájdult a 
lábuk, mert a börszegek a gyepszö- 
nyegü Elektromos pályára készül
tek, Ez is hátráltatta a csapat ered
ményes munkáját. Sn azt a tanulsá
got szűrtem le. a vereségből, hogy az 
Elektromosnak még sokat, sokkal 
többel kell dolgoznia, mint eddig.

Az edző a két félidő két különböző 
rendszeréről ezt a magyarázatot 
adta:

—  Az első félidőben Marosi kul
lancs volt. A két szélsőre Páz- 
mándynak és Marionosnak kelleti 
volna vigyázni. Pákozdi általános 
tartaléknak maradt mögöttük.

—  A második félidőben tiszta an
gol rendszert játszattam, de bizony 
nem ment.

- Mi volt az oka a sikertel 
ségnek?

-'N em  megy az olyan gyorsa,
A játékosoknak át kell etilt 
gukat.as új játékmodorra

- A  két fedezet miért* maradt 
annyira hátul?

— Elfeledkeztek a feladatukról
— Mit tesz* a javulás érdekében ?
- -  Szeretném, ha, már Király

játszhatna a jobbhátvéd helyén, Ak
kor kél gyors hátvédet nyugodtan 
állítok rá a szélsőkre, és Marosi 
vagy Gajdos elvégzi a kullancs sze
repét.

—  Szóval, nem esik kétségbe?
—  Sőt! Most kezdünk csak igazán 

dolgozni.
—-> Mi lesz azzal a próbajátékos- 
1, aki a II. félidőben egészen jól 

játszott balfedezetet ?
— Ma vagy holnap eldől. Nekem 

is tetszett a fiú mozgása, különö
sen a passzai.

Az Elektromos csütörtökön este 
fél 9 órai kezdettel, világítás mellett 
játszott kétkapus játékot a tartalék 
és ifjúsági csapatokból összeállított 
vegyes csapat ellen.

P é n t e k . 1*940 a u g u s z tu s  %

A Magyar Kupára jjkt|£tg|fMÍ
ég három egyesület nevezése fu- I *  ■ 'W  I  I I M » I  9 J l l l í l l l  - 4 B F H m §1

fűszerezték a  Ferenc*; 
vé re s csütörtöki 
edzését

meg három egyesület nevezése fu
tott. Ezek: a MOVE Ferencvárosi 
Törekvés, a Rákoscsabai TK és. a 
BLK. A  Magyar Kupa és a Co- 
rmthián-díj sorsolását egyébként 
szombaton, ejtik meg.

tant huí-

Veréis József lett 
a Clanz @di@|e

A Ganz vezetősége hetek óta ed
zőt keres, mert régi edzője, Máriái 
Gyula megvált az egyesülettől. Sok 
edzővel tárgyaltak, eredmény nélkül. 
Csütörtökön aztán végre megálla
podtak Veréb Józseffel, aki hosszú 
évek után most tért haza Olaszor
szágból.

—  Tegnap aláírtam a Ganzhoz 
szóló szerződésemet —  mondta Ve
réb József. —• Szerdán már ón ve
rt lem a fiúk edzését ‘és az itt látot

tak alapján bízom abban, hogy sikert 
tudunk felmutatni.

Veréb József, aki még nem vett 
részt egyik edzői tanfolyamon sem, 
nem rendelkezik edzői oklevéllel.A mi
niszteri biztos azonban ideiglenes 
működési engedélyt adott számára, 
aszal a kikötéssel, hogy a legköze
lebbi edzői tanfolyamon már °részt- 
vcsz.

A  Ganz ezen a héten még a simor- 
utcai pályán, jövő heten már az 
MTK-pályán tartja edzéseit. Vasár
nap Diósgyőrött a DiMAVAG ellen
játszanak barátságos mérkőzést.

3© fá tá k o s  
a Ssegasfi #&i€ 
e d z é s é i

A  Ferencváros második edzésére 
csütörtökön délután került a sor. 
Fél 6 óra tájban népesedik be az 
öltöző. Dimény edző azt kérdezi a 
fiúktól, hogy van-e valamelyiküknek 
izomláza. Nem kap választ. A  játé
kosok közül Polgár és Kiszely 
hiányzik. Itt van az „injekciós" 
Tátrai is, ö azonban nem vetkő
zik le.

Sárost III. . nem talál magának 
megfelelő mezt.

—  Itt v(m kérem —  mondja a 
szertáros —  Toldi Géza meze, az ta
lán csak■ jó lesz!

Ez a méz is szűk neki. •
—  Úgy látszik, meghíztál a szü

net alatt -— mondja Dimény.
—  Egy grammal sem vágyóié 

több —  válaszolja Sárosi III. —  A 
pihenő alatt is vigyáztam az erőn
létemre.,

Bíró Dani mandula-fájdalmakról 
panaszkodik. Felmentését kéri az ed
zés alól. Az edző utasítja, hogy dol
gozzék egy kicsit; ás ütőlabdával. 
Végezzen cgy-két gyakorlatot, az
után menjen haza.

Azt hiszem,' - 
Bíró. Dani —  . lei 
mandulámat.

- fordul hozzánk 
kell szedetnem a

Hat óra már elmúlt, mikor kivoi 
nulnak a pályára a fiúk. Dimény 
„karmester" vezetésével még balett* 
iskolán. is túllévő. ritmikus mozgá
sokat végeznek a fiúk. A  balett
bemutató nagy sikert arat a szűrkor 
lók táborában.

A  különböző gyakorlatokat, —< 
amelyek jó félóráig* tartottak, —.t 
félkörös gyaloglás, félkörös futás 
követte. Ezután az ug'rópályára vo
nult a társaság. Helyből távolugrájSj 
helyből magasugrás következett. *

A rohammal végzett távolugrásr 
bán Bérényi járt elől, 560-at ugrott* 
Hámori ugrása 530. A. magasugrás* 
bán 143-ig vitték a zöld-fehérek. 
Ennyit a két Sárosi és Serényi ug
rott. Pósa is átment a 140-es magas* 
Ságon.

A  kiadós edzést —  egy „meghívá
sos" SOO méteres futás fejezte be. 
Kiss, Gyetvai és Serényi állt rajt
hoz. Az első körben együtt ment a 
mezőny, a célegyenesben azonban 
Serényi úgy ment el, ahogy 'akart 
Gyetvait, aki „meghalt" az utolsó 
200-on, Kiss is megelőzte.

A  Ferencváros harmadik edzése 
má délután fél 6 órakor lesz.

Legalább hat Bocskai-táté- 
bos erősítené a DVSC-t, 
h a  minősítőt játszhatna

Debrecenben nagy örömmel fo
gadták a hírt, hogy esetleg a 
DVSC is részt vehet az osztályozó- 
mérközéseken.

A  DVSC vezetősége már hivata
losan is lépéseket tett ebben az 
irányban és bízik abban, hogy Gidó- 
falvy Pál dr meghallgatja jogos 
kérésüket.

A  DVSC igen erős csapattal

tudna az osztályezókra kiáltani. 
Kiderült ugyanis, hogy Palotás v 
zérletével Bércen, Kristóf, Janzsó, 
Elek és Csókái máris bejelentette, 
hogy szívesen menne a vasutasokhoz, 
de még másokról is szó lehet. Ve
lük megerősödve a DVSC valóban 
a siker reményében vehetné fel a 
küzdelmet a MÁVAG-gal és 
SFAC-eal.

A Ferencváros és oz Újpest 
egyformán hatszor - hötször 

pályaválasztó az ősszel,
de az Újpest többször megy 

vidékre
Pia az NB őszi sorsolását figyel

mesen átnézzük, akkor azt látjuk, 
hogy a mezőny egyik fele hétszer, a 
másik fele meg hatszor pályává’ 
laszíó az ősszel.

Hétszer pályaválasztó:
A  budapestiek és a pestkörnyé

kiek közül: Kispest, Törekvés, Elek
tromos és Gamma. a

A vidékiek közül: Szeged, SÜlBTC, 
DiMAVAG.

Hatszor pályaválasztó:
A budapestiek és a pestkörnyé

kiek közül: Ferencváros, Újpest és 
WMFC.

A  vidélciek közül: Haladás, Szol
nok és Tokod. Hatszor pályaválasztó 
még a minősítő győztese, amely a 
sorsolásban X-szel szerepel.

Nézzük a Ferencváros és az Újpest 
mérkőzéseit.

A Ferencváros
pályaválasztó az Elektromos, Törek
vés, N, Szolnok, Tokod és Szeged 
csapatával szemben. Idegenben ját
szik a Gamma, DiMAVAG, WMFC, 
SalBTC, Haladás, Újpest és Kispest 
elleni mérkőzésén.

A z  Ú jp est
pályaválasztó a Kispest, Gamma, 
DiMAVAG, WMFC, Ferencváros és 
Szolnok csapatával szemben. Ide
genben játszik a Tokod, Szeged, 
Elektromos, Törekvés. X, Haladás és 
SaJBTG elleni mérkőzésén.

A  Ferencvárosnak tehát az ősszel 
csak háromszor kell vidékre utaznia,

viszont az Újpestnek négyszer. Sőt, 
ha a minősítőből vidéki csapat ke
rül ki győztesként, akkor az Újpest
nek

öt vidéki mérkőzése
ősszel.

lesz az

Az  Újpest őszi idénye tehát nehe
zebbnek látszik, mint a Fradié, vi
szont ezzel szemben áll az, hogy az 
Újpest— Ferencváros találkozó " Ú j
pesten lesz.

*

Itt jegyezzük meg, hogy az I. for
dulóban a DiMAVAG— WMFC mér
kőzésen, nem a WMFC, hanem a 
DiMAVAG a pályaválasztó.

Molnár bemutatója 
az edzők részére

Molnár Ignác szövetségi edző szerdán 
délután a Fővárosi dtékstadiotoban is
merteti® síz ir.iúsági edzőtábor 'műsorát 
azoknak az edzőknek, akik ott közre f ok
os k működni. Az edzők közül K risbof-, . . . .  - -
fér, Kiess, Malír, Hadrévi, Jahn, Schuck, { a Moravaros cserepessori pályáján 
JVoeenkó. Tierfcessv mpár A kísér- * lá tszan ak  A nao-\r „ n ,,* ,,

Szeged, augusztus 1.
A  szegedi labdarúgás nyári pihe

nője ma véget ért.
Ma került sor a „Szeged A K " első 

edzésére:. A , Szeged FC, a SzAK, a 
Zrínyi és a Sylvania (ennek a négy 
egyesületnek az egyesüléséből szü
letett a Szeged AK) játékosai közül 
mintegy harmincán jelentek meg az 
edzésen. Elképzelhető, hogy milyen 
mozgalmas volt az élet az öltözők
ben.

De tartsunk sorrendet.
A  pályára való belépéskor gyö

nyörű kép tárul elénk. A vasutas 
sporttelep még sohasem volt ilyen 
szép .ilyen csinos, mint most. Ren
geteg a virág, a játéktér zöld, a 
futópálya és a teniszpályák salakja 
rikítóan vörös. A  teniszpályákon 
élénk az éiet, a félegyházi II. osztá
lyú bajnokságra készülődnek a vas
utas teniszezők.

A játékosok már négy óra körül 
gyülekezni kezdenek és fél óra múlva 
már hangyabolyhoz hasonlítanak az 
öltözők. Mindenki felszerelést keres. 
Egyelőre még nehezen megy a sok 
igény kielégítése.

Az első csapat tagjai mind itt 
vannak a három fővárosi játékos-, 
Gyarmati, Kisutzky és Serföső ki
vételével. ök, mint már megírtuk, a 
MAVAG-pályán Opata keze alatt 
fognak dolgozni.

Hiányzik Török is, a jeles hátvéd. 
Azt beszélték az edzésen, hogy visz- 
szamegy régi egyesületéhez, *a Hód
mezővásárhelyi TVE-hez. Egyelőre 
még a vezetők sem tudják, hogy 
mennyiben komoly a szándéka.

Tótkomlósról megjött Albert, a 
folt SzAK-isla, és Varga is, akiknek 
most nagy esélyük van arra, hogy 
első csapatbeli játékosok legyenek.

Hesser Tibor edző mindegyik já
tékost megkérdezi, hogy van, nincs-e 
valami baja, kíván-e valamit, stb., 
stb.

Fél hat felé jár már az idő, ami
kor az egész társaság* kivonul a pá
lyára. Hesser jelzi, hogy csak köny- 
nyü mozgás lesz, a labda most még 
nem kerül elő.

Először egy kör séta jön, azután 
rövidebb és hosszabb vágtázások kö
vetkeznek, Utána különféle gimnasz
tikái gyakorlatokat végeznek a já
tékosok.

Mindenki nagy kewel és örömmel 
végzi a feladatát.

Alig egy óráig tart az egész. 
Utána fürdés következik, egy pár 
nagyágyú" gyúrást is kap és kez

dődik az öltözködés.
Hesser Tibor kihirdeti, hogy hol

nap ismét edzés lesz, vasárnap pedig

Prueenlió, Berkessy Jelont meg. A 
leli csápul az UTE Ifjúsági csapata volt 
Molnár edző wmcrleUo a megjelent 
wk előtt az Hiúsági edzőtábor műsorát, 
majd Gyiaiesy test nevelési tanár az 
UTE ifjúsági csapatának a segítségével 
a bemelegítést mvfátta be. Utána, kövel- 
keaett Molnár egréra éa csoportos okta
tása a ] n ír i a r ere lósb-ól, pafiszoiásbó!, tv- 
polákból stb

ÖT EDZŐT KULI) SIÓFOKRA AZ MLSZ
Augusztus 4-én kezdődik Siótokon 

nyugati aisz.ivet*ág ifjúsági edzőtábora. 
Ennek a tábornak a v erre ló edzői: Mol
nár, Berkessy és Gyjmesy. Az MLSZ az 
ifjúsági edzések, edző Övbőrök tanulmá
nyozására öt edzői küld ki a siófoki iá - 
borba. 1.:: :/■ őt edző az augusztus ltl-én 
Budapestén kezdődő országos ifjúsági 
edzőtáborban már tevékeny .'észt fog 
venni. Az fit edző a következő: Kriskof- 
fer Gyula, Siess Emil, Jfaly Antal, Had
révi Józsit Is Jalta At.-rdá-.

játszanak. A  „nagy egy" a „nagy 
kettővel", a „három" pedig (ez'a  
csapat fog a. szegedi I*. osztályban 
szerepelni) a Móravárossal. H.

A Ssentlőrluri ISSE vasárnap ünnepli 
fennállásának 20 éves évfordulóját. Moz- 
ealTnns élet lom: vasárnap délután a
KZ&ntlőriiiciek pályáján. Délután kettő
től a következő inóE tőkések kerülnek 
sorra: SÜSSE, kölyök—SaRTC kölyök
(Lévai), SzNSE- JT.--Gránit IT. ÍDöinók>. 
í z SBE 20 év előtti ősapa la—SzNSE ifi 
(Zloeh), SzXSE—Elektromos .-.(Barabás).

A GAMMA VEND ÉGSZEiSEPLÉSE
az egész kiskunsá-si alosztálynak ünnepe 
lesz. _ A Kiskunhalasi MOVE ugyanis : 
meghívta a mérkőzésre az fihíztáiv vala
mennyi egyesületét. A MOVE ' fiatal 
együtteső is szorgalmasan készülődik. 
Megverni nem akarja nagynevű ellen
félét, csak tanain; szeretne tőle-.

CSEH
nagy játékkedve,

ft'ás*xse$ g y o r s a s á g a  é s  a 
pró&a-SaaíSEárn^ p o m p á s  

Játék a
wo«{ a K isp est csü törtöki két*
k a p u s tiüséstiEsei* s z  e se a té n y s

Csütörtökön délután 5 óra tájban 
gyülekeznek a kispesti játékosok a 
WSC-pályán. Azért: kell itt játsza
nia a Kispestnek az edzőmérkozést^ 
mert a kispesti pálya talaja még* 
játékra alkalmatlan. A  vezetők a 
nagyszámban megjelent próbajáté
kosokkal beszélgetnek. Közel 10, 
alig isméit, vagy eg'yátalán nern 
ismert arcot látunk. Valaki meg
jegyzi :

— * Annyi, itt a próbajátékos, hogy 
sorszámot kell közöttük szétosz
lani . . .

Kispest: Boldizsár —  Olajkár I., 
önody, —  Rátkai, Zalai, Vig —  
Kincses, Cseh, Olajkár II., Próba
játékos I ,  Próbajátékos II.

W SC: Golobovics —  Csapó, Csa
bai —  Baboesai, Earanyai, ősz — 
Simon, Kovács, Kiss, Harányi, De
zső.

Cseh első labdája rosszul sikerül, 
de aztán egyre jobban belemeleg- 
ozik a Válogatott csatár. A  Kispest 
támadásai után a WSC rohamoz. 
Kiss fordulásból leadott lövése 20 
méterről a jobbsarokba vágódik. 
Olajkár II. hamarosan egyenlít, 
azután a balszélsö pompás szögletét 
a nagyszerű iramban érkező. Cseh 
befejeli. Már 2:1 a Kispest javára. 
Feltűnik a két próbajátékos jó moz
gása. Kincses viharzik a szélen és 
közelről a léc alá durrant. Aztán 
Cseh Matyi fut vagy húsz métert a 
labdával és végén biztosan céloz a 
sarokba (4:1).

A  partvonalon a teljes vezérkar 
(Görgényi. Senkcy, Puskás, Papp, 
Anda és Varga dr) árgus szemmei 
figyeli a játékot. A két próbajáté
kos egy jó mozzanata után hallat
szik a megállapítás:

—  Ügyes játékos mind a két fiú. 
A z  első félidőben még* a követke

zőket figyeljük meg:
1. Cseh Matyi feltűnően nagy 

kedvevl és jól játszik.
2. Kincses máris nagy formában 

van.
3. Boldizsáron nem látszik meg, 

hogy fáj a dereka. (A  mérkőzés 
előtt, erre való hivatkozással nem 
akart levetkőzni.)

A második félidőben újabb próba
játékos jön be balösszekötőbe, aztán 
10 perc múlva a balszélre is új em
ber áll. A  túlsó oldalon Baboesai 
elfut és nagy gólt lő. 5:2.

Megint egyszerre három próbajó- 
tékos jön be, valamennyi belsöcsa- 
tárnak ájl. Cseh középfedezet lesz. 
Ebben az összeállításban már ko
rántsem megy olyan jól a kispesti 
csatársornak, mint az első félidőben. 
Nincs is már eredmény a játék vé
géig.

Az edzés után Senkey Gyula ezt 
mondta:

—  Az első félidőben próbát, játszó 
két játékos tetszett. Holnap estig el
dől, Hogy szerződtetjük-e őket. Sí 
W M F C  elleni csapatot pénteken 
este állítjuk össze.

Sgjf héttel e l r ia s z 
tották a belgrádi
értekezletet

Úgy volt, hogy Gidófálvy Pál dr, 
mint a Duna-Kupa és a Kis KK el
nöke augusztus 3-án és 4-én Bel- 
grádban fog tanácskozni az idő
szerű kérdésekről. Úgy látszik, egy
előre szó sem lehet a Kis KK dön
tőjének megtartásáról és nehézsé
gek támadtak a Duna-Kupa körül 
is. Mindezeket az ügyeket Belgrád- 
ban augusztus 11. és 12-én, egy 
héttel később fögják elintézni, ’ ami
kor a. miniszteri biztos megtartja 
az érdekelt országok szövetségeivel 
az értekezletet.

A jövő héten elkészül 
a fővárosi amatőrök 
csoportbeosztása és 
sorsolása

A BLASz-ban az NB. i n .  végle
ges beosztására várnak. Akkor azon
nal hozzákezdenek az amatőrök cso
portbeosztásához és az őszi sorso
láshoz. Barcsay János, a BLASz 
ügyvezetője mondja:

—  Amint megtudjuk, hogy milyen 
fővárosi a r. latö r csapat ok 'kerülnek 
az NB III. -ba, azonnal megcsinál
juk a sorsolást. Annyira elölrész-ítet- 
tünk már mindent, hogy nagyon, 
rövid idő alatt elkészülünk. Remé
lem, hogy jövő héten, talán- már 
szerdán készen leszünk a munká
val.

Elkészültek már a bajnoki érmek 
is a BLASz-ban. A  multévi bajno
kok hamarosan megkapják ezeket 
az érmeket. Ezen a héten is mun
kában volt a megbüntetett játéko
sok ügyét felülvizsgáló bizottság éh 
sok játékosnak kegyelmet adtak, 
soknak pedig mérsékelték a bünte
tését.

*  Jó futballista állást kaphat. 
Jelentkezés augusztus 3-án, délután

CSZAS

A CEGLÉD—SZOLNOK VAROSKÖZI 
1SZÓ VIA DAI.T

. nyerték. A kél város \djoeaiotija az idén már másodszor méri
k*7éLnrejet*- A. .Ufíléden megtartott mér- 
í ® 9S™ -a„ TWidegUdo enapat 96:66 arány- 
v*Hr?yiOZí í t- Eredmények: 7xJ0 m gyón* 
-ír *• ,®eSIéd 8:31.4. 2. Szolnok 4:07. 
i’m kezdő: 1. Szarra* Sz. 48.8. —

■V!,‘ hölgy gyors: I. Koesie C. 1:SS, 2, 
í'.e-i' c" I:4».8. -  400 rn ifi: 1 . Szüle C. 
....MA, 2. Hasznos Sz. 6:30.5, 3. .Honfi Sz, 
V,„7: ®.'J8 13 éves Szüle könnyen nyert. — 
‘ T  m ifi ni el! 1. Sóik C. 3:32.2, 2. H oi- 
V,1ri 8*. 1:32.2, 3, Kíiveei S í. Nagy köz- 
de>em, meglepetés. ■— öü m gyermek * ljöh 
]■ Sko-ndy C. 41.2, 2. Kóiivit Sz. 41.*. — 
í® m gyors, kezdő: 1. Gulyás St. 88.50. __ 
39 m gyermek ni«il: 1, S-zondy 0. ;ís,2, 
2. Vig a*. 40.,i. — Rio m ifi gyors: t.
Gombos Sz. 1:10.5, 2. szüle I. C. hit g 3 
Kiefaládi c . 18.2. — -1W. rti ifi hál- h 
Réti (J. 1:39.2. 2. Bansnos Sz. 1:51.2.' _I 
‘MO m ifi mell: f. Barta Sz. 3:19.sT" 2 
Forgács O. 3:22, 3. Horváth Sz. — r,o m 
hát, kezdd: 3. Miké C, 53.2. — -jg\) D1
gyors: 1. Szüle I. C. 2:43, 2. Totnesánvi 
C. 2:46.8, 3. Zsoldos C. 2:53. Szii|6 j ,  eb
ben a számban is JgaaoUa; hagy ö a 'leg- 
jobi) ceglédi úszó. — 50 m g-verrnek vo- 
gycsvúHÓ: 1. Cegléd 1:54.6, 2. SzulmüC
1:55.8. -  200 m hölgy mell: I..K ocsis C: 
,í:,>8.8, 2. Hmasz C. 3:59. -— 50 m gyermek 
gyois: 1. KisíataíK G. 33, , 2. Eeser C:
34.5: .. 3ráU m veByesváHó: ’ 1. Cegléd
,1:.:'--4. J:5a.t. -  Vizilabdáméf-
köves: OMOvE—SzMÁV 4:2 (1:0). Vezette: 
Raj ki. A rrclédi. csapat íó. Góldobó:

5 órakor a népszigeti MP®R-^*áiyán. <3 Csli’ iltetTO Gombos és Páera-



Neveljünk mellúszókat!
Balke érdekes nyilatkozata

Az eddigi magyar—német találkozókon 
még 6'Oliasetra sikerült győzelmet szerez
nünk mellúszásban, de más nemzetközi 
szereplésünket^ sem kísérte sok siker 
ebbe® az úszásnemben, szegény Sípos 
Mnrei korai halála óta. (A  világháború 

'  Demjcá nék korában a világcsúcso
kat döngettük!) Talán Angyal és Fábián 
^egy-két kimagasló eredményétől elte
kintse, a mellúszásban nem sok babér 
teimett nekünk. A mellúszás nem igeit 
hódít nálunk. A gyorsúszásban már 
evek óta komoly szerepet .látszunk Európa 
•®s a ^Hág úszósportjában, a kötött
úszásnemekben csak másod, sőt barmad- 
Tangú szerep jut osztályrészül verseny
zőinknek.

■A. közeimültbán^ Balko .Toaebimmal, a 
Jtfémetofc világhírű -mellű szójával be szél- 
ketúiuk erről a kérdésről. Balkö a kö
vetkezőket mondotta:

— Nemcsak a magyarok vannak ebben 
a helyzetben. Európa egyik állama sem 
tud komoly versenyzogárdáf, felmutatni 
seni a mellúszásban, sem a bátúszásban. 
Miért nem? Véleményem szerint nagyon 
nagy uszotömegek kellenek ahhoz, hogy 
mellen is, háton is több é lvon a lb e li 
versenyző fejlődjék. Ila egy fiatal gye
rek, mondjuk 12—13 éves úszni kezd,
gyorsuszo akar lenni. Lemegy az uszodába 
<0S nagyszerűen érzi magát, lia be
ugrik a medencébe és nagy iramban 
úszik néhány hosszt. Sokan tartják még 
'ma is, hogy a mellúszás nem férfiaknak 
való. Napszámban úszni a hosszakat, 
ügyelni a jó  kéztempórá, főleg pedig 
lassabban haladni, mint gyorsúszó tár
saink — ez az ifjú embereknek nincs 
iinyére. Hatalmas úszótömegeknek kell 
lenniük egy országban, így van ez Né- 
inetországban, hogy akadjon néliányszáz 
versenyző, aki a mellúszást választja. 
I5zek között aztán könnyebben lesz mint
egy -5!) úszó, aki 3 percen belül ússza a

m-t és akad 10—15, aki 2:50 mp-cn 
belül.

Balke szavaiban nagy komolyság 
olopos emberismeret rejlik. Magunk is 
azt tartjuk, hogy hiúsági okok igen 
nagy szerepet játszanak abban, hogy 
férfiak nem kedvelik a mellúszást. Jó 
gyorsa® menni, nagy feltűnést kelteni 
kezdő úszóknak minden vágya.

A magyar űszésport most .abban a sze 
roüeeés helyzetben van, hogy a jövő 
nemzedéke éppen a mellúszásban a leg
biztatóbb. Németh, Demjén, Sztankoviis, 
Hámori II., Somló, Salgó mind komoly 
ígéret. Az edzőknek nagyon kell vigyáz- 
niók. ezekre a fiukra, mert belőlük kell 
kinőnie a legközelebbi évek magyar incll- 
úszógárdájának. Az ő eddigi szereplésük 
biztat bennünket, hogy ebben az úszás
nemben is véget fo-g érni hamarosan ed
digi másodréndű&égünk. Do rajták kívül 
is kedvet kell csinálni a mellúszáshoz, 
Angyal és Fábián-ulódokat kell nevelni 
Meg kell mutatnunk, hogy ebben sem 
vagyunk tehetségtelenek. Ma már min
denütt komoly és alapos édzésrenciszef 
szeiint dolgoznak, meg kell magyarázni 
a fiataloknak, hogy nem az a fontos, 
hogy két-bárotnhónapi úszás után ússza
nak 1—2 hosszt az uszodában, a fürdő
tök irigy kod vo nézzék Őket és ..fütödhes- 
senek’ * a dicsőség ben. Alapos, becsületes 
munkával lehet csak komoly eredméúyt 
elérni és mindenki elliihoti, hogy Európa 
legjobb mclilúszói között letn.ni ugyan
olyan diósíteég, mint a gyorsúszó élgár 
dához tartozni.

A  mai fiatalok versengéséből már na
gyon szép eredmények szülöttek. Németh 
3:03.6-os ideje is cmnok a gyümölcse. Meg 
fogják látni, hogy amint lesz 10 olyan 
fia-tál úszó, aki ledolgozza magát a 3:10 
köré, egy‘ héttőre lemennek 3 psre alá 
s. Ha lesz komoly, nagyobb számú ver- 
^nyzőgárda. lesznek jó  eredmények is, 

Tehát: minél több mcllúSzóU

Pétitek, 1940 augusztus 2. KSU
Mégy méter utón négy tizenkettőre

megy Zsuffka a MAC-versenye
N a g y  a  k észü lő d és  a z  eg ész  v o n a lo n  a  H ő s ö k  v e r s e n y é r e

Két héttel az országos bajnokság I MAC. A  véglegesek a következők:

BANKKÖZI USZÓVEUSENYT
rendezett az AMD dszástaltoexlálya n 
BSzKRT budafoki versenyuszodájában, 
A verseny, sportbeit írt,ókét biztosította, 
hogy az jndulolt között több ismert ver
senyzővel találkoztunk. I gy Fábián Dezső 
ís Sándor, Nagyiváűyl, Stephánvi, fiih- 
chardt Gitta jelent meg a rajinál. Rész
letes eredmények- 2fl0 m gyors: 1.
Stophányl Ilii 2:30,2, 2. Knpnváry ItTl 
2:35. ", Nagyivúnyi 1TB. — 100 m mell: 
1. Fábián AMI) 1:17.8, 2. Kiugrói OFI
1:21.1. — GG és V« in III. O. Iliit: 1. Brótly 
A.MB 55.4, 2. Kontser KB 5G.2, 3. LŐrincz 
LB. — GG és */« m II. <*. gyors: 1. Nagy 
KB 49.8, 2. Korényí KB 51.2, 3. Sterónví 
AMB. — 100 in hát: 1. Nagyivihlyi u n  
1:22.8, 2. Longváry dr KT 1:29.2, 3. Fá
bián S. AMB. — 66. és */» hölgy mell; l. 
Linhardt KB 1:03, 2. Orsós KB 1:11.8, :í, 
Gsongery AMB. — 66 é» !/» m >11. o. mell: 
1 .  Del Mcdleo KB f ö ,  2. Fábián S. 57.2, 
3. Bánhegyi dr KB. — 6G és */« . m H l. o. 
gyom: 1. Lőrinci LB 45.2, 2. Fagnrassy 
HT 47.2, 3. Marosi KB. -  GG ég s/s flW 
boy gyors: 1. K íIvcc&iís KT 52.G, 2. Wö- 
nisoh H í. 57.2'. — A  vejtyraváltót az AMB, 
ti gyorsvSltót a KB ctsapataa yert-e. A 
verseny után kiosztották az értékes tisz- 
foletdíjakat.

á* augusztusi hármas vlzllabdatoma
mérkőzéséit_ jugoszláv játékvezető fog ja  
vezetni. A MUSz még nem döntött, hogy 
kit hív nieg Budapestre a három váló 
Hatott mérkőzés vazetéaére.

előtt a magyar atléták egyik része 
vidékiek —- az országos vidéki 

bajnokságon, a másik rész pedig, a 
számra talán kisebb, de fajsűlyra 
egyelőre nagyobb fővárosi gárda a 
MAC Hősök vefSfeenyén tartja nagy 
főpróbáját. Lényeges eltolódások a 
bajnokságig nem igen várhatók, a 
most szombaton és Vasárnap látot
tak irányadóak lesznek a bajnok
ságra is.

Az egyetlen csűcsesély
A  jelenlegi helyzetben egyetlen 

olyan itthon levő atlétája van Ma
gyarországnak, akinek formája 
csúcs javításra enged következtetni 
és ez Zsuffka Viktor. Diósgyőrben 
majdnem _ átugrotta a 416 cm-t, 
most majd olcsóbban is adja:

412 cm-es csúcseredménnyel is 
megelégszem —  egyelőre. Ezzel is a 
legjobb idei európai eredményt ér
ném el, mert hiszen csak Kaa-s ug
rott eddig 410 cm-t, rajtam kívül. 
Ezért négy méterről 412-re fogjuk 
tenni a lécet.

A  javuló vágtázok
—  A BBTE vágtázóiról nincsen 

hírem -y- mondotta Farkas Mátyás. 
—  Azt azonban biztosra veszem, 
hogy a gyors iramban javuló Gye
pes a bajnokságban már 10.6-ot fog 
tudni. Nagyon örültem a fiatal Pel- 
söczi diósgyőri remek eredményének 
is. Most, hogy megtanult rajtolni, a 
legjobbaknak is komoly ellenfele 
lesz. Nem primadonna, minden ver
senyen elindul, igazán nyeresége a 
magyar atlétikának.

Góbi 50-en belül?
Vadas József újra itthon van, de 

Bem biztos, hogy az egyéni ver
senybe beszáll-e. A  sok utazás kü
lönben sem erős fizikumát nagyon 
megviselte. így majd a legmegbíz
hatóbb formát mutató Góbi próbálja 
meg az 50 mp-en belüli idő elérését.

A  közép- és hosszútávfutök
Itt szokás szerint elég nagy a za

var. Valószínű ugyan, hogy 'Harsá- 
nyi, Aradi 63 Gycrgyói 800 méteren 
indul, tglói és . Biree meg 3 500-on. 
ds hogy Szabó Miklós az Iglóíval 
való 1500-as összecsapás, vagy a 
Szilágyi, Esztergomi, Németh, Eper 
ellen futandó 5000 méter, meílett 
dönt-e, azt egyelőre nem lehet tudni. 
Talán még ő maga sem árulja el 
önmaga előtt. Ha ugyan tudja. —  
Csapiár viszont tegnap váratlanul

100 m 10.7, 400 m 49.0, 800 tn 
1:55, 1500 m 3:56, 5000 m 14:39,

110 m gát 15.4, magas 186, távol 725, 
rúd 400, súly 15.0Ó, diszkosz 48.50, 
gerely 66.00.

Hány országos vidéki 
csúcs születik a vidéki 
bajnokságban?
A  szombat-vasárnapi országos vi

déki bajnokságra ás utazást ked
vezmény visszaállítása következté
ben jóval többen jönnek fel vidék
ről, mint különben jöhettek volna. 
A nagy versengésben a remélhetőleg 
jó állapotban levő kispesti pálván 
igen jő eredmények születhetnek, 
bá,r országos vidéki csúcs megjaví
tására alig van remény. Kerületi 
csúcsokról annál inkább lehet szó. 
Az országos vidéki csúcsok —  a lég- 
jobb kerületi csúcseredmények —  
ugyanis igen jók a bajnoki számok
ban. íme:

100 m : 10.7 Ember László dr 
DEAC. —  200 m : 22 Ember László 
dr DEAC. —  400 m: 49.4 Sugár Ist
ván UTE. —  soo m : 1:54.2 Aradi 
János DEAC. —  1500 m : 3:58.2 
Aradi János DEAC. —  5000 m:
15:07.6 Farkas Béla Testvériség. —
10.000 m : 31:56 Farkas Béla Test
vériség. —  no m gát: 15.4 Nádasdi 
■Pál DiMAVAG. —  400 m gát: 56.2 
Levente Ferenc BIK. —  Magas
ugrás: 196 Bodosi Mihály PEAC. —  
Távolugrás: 731 Szabó József PSC.
—  Hármasugrás: 14.89 Szirmák
László DAC. —  Rúdugrás: 374 Szi- 
nyéry György DiMAVAG. —  Súly
lökés: 14.82 Horváth István MZSE.
—  Diszkoszvetés: 50.73 Remecz Jó
zsef RÁC. —  Gerelyhajítás: 65.71 
Horváth Vilmos PÁC.

Ezeket bizony nehéz lesz megdön- 
tení.

A  kétnapos verseny első napján a 
100, 800, 5000 méteres síkfutás, a 
400 m gátfutás, távol- és rúdugrás 
és gerelyhaiítás, a második napon a 
200, 400, 1500 és 10.000 méteres sík  ̂
futás, 110 m gátfutás, magas- és 
hármasugrás, súlylökés és diszkosz
vetés van soron. A  verseny mindkét 
napon 3 órakor kezdődik.

A TLÉTIKA
A BEAO LEGYŐZTE A GAMMA T

. Szerdán délután rendeztek meg n BEAO 
—Gamma piirosver^inyt, Eredmények- 
UH) m: i. V. Kovács B 11.6, 2. Densró 
G 11.7, il. Rupcsányi B 12, 4. Kovács O
12.3. -  Rúd: 1. Mihályi B 295, 2. Dongó 
G 260. 3. Stella G 230. -  Magas; j .  Bán
sági G 170, 2. CVsányl i n .  B 160, 3. Szili- 
!<W B ICO, 4. Seper G 150. — 4416 m: 1. 
TíapCsányi B 53.6, 2. Kovács O 54.3, 3.
Seper G 54.9. — 30*9 m: 1. Wagner B 
10:06.6, 2. Falus G 10:08.9, 3. Edv.i B
10:15.4. — Gerely: 1. Hoi'vát O 47.90, 2. 
v. Kovács B, 44.Gl. — HÓ m Kát: 1. v. 
Kovács B 18, 2. Dongó G 19, 3. Rusohil 
G 19.3. -  10W> m: 1. Újlaki B 2:51.9, 2. 
Jegeli B 2:32, 8, V m S G 2:53.4,
Diszkosz: 1. Rcmceíik B 85-21, 2. HoívAt 
G 83.33, 3. Serfőző B 26,86, 4. Bánsági 
G 23.11. -  Súly; l. Ctónyi IH . B 12:09, 
2. Scrfflzö B 12.00, 3. Hörvát Q 11.22, 4. 
Kovács G 9.02. ~  Távol: 1. v. Kovács B 
*16, 2. ltapcsányl B 661, 3. Bánsági G 
659, 4. Doncó G 549. _  Syédváltó: 1. 
BEAO (v. Kovács, v. Dánibl, Sir III., 
Rapesányi) 2:09.6, 2. Gamma (Bánsági,
Seper, Stella. Kovács) 2;15.1, — Tontver- 
•‘ “■nypen: 1.- BEAO 77, 2, Gamma 50 pont:

megérkezett. Edzése vajmi kevés, de 
mégis elindul!

Hidas javít?
A  gátfutás —  hála Símpson mes 

térnék —  a közelmúlt sivársága 
után kezd a. legvonzóbb számok 
közé kerülni. Most is nagy érdeklő
dés előzi meg Hidas, Szabó dr és 
Kiss találkozását,- —  pedig a leg
jobb időt futó Nádasdi a vidéki baj
nokságban robotol. Az az érzésünk, 
hogy ebben a számban el fogják 
érni a tisateletdíj értékszintjét.

Készülnek az „ügyességiek" 
is

Gyuricxa állandóan azt hangoz 
tatja, hogy le van törve. Annál in
kább dicsérik a Diósgyőrben jártak 
Vermest. A  magasugrők titokban 
azt sugdossák, hogy Csorna, itt indul 
és nem a vidéki bajnokságban. Ne
hezen tudjuk elképzelni.

Multheti nagy „hetedik" dobása 
után_ Németh rajtja is nagy érde- 
kesMgü, Elkelne már egy 15.20-on 
felüli súlylökö eredmény. Diszkosz
vetésben kérdés, hogy Knlítzy elin
dulhat-e. Ha igen, ttt is jő eredményt 
várunk, hasonlóképpen gerelyvetés
ben Várszegitől. Egyszer csalt ki kell 
ugrani ebből a 62— 66-os sorozat
ból!

Minden ember a fedélzetre!
A  15x400-hs váltóban az utóbbi 

években egyre veszélyesebb UTE 
lesz a MAC ellenfele. A  MAC-ban 
tudják, hogy minden erőt öseze kell 
szedniük, ha az UTE-t le akarják 
győzni és ehhez mérten ki is ássák 
még a félholtakat is. Hónapok .óta 
nem látott, de 55 mp-re becsülhető 
versenyzőkhöz mennek a levelek és a 
követek és nagy a kereslet jóképes- 
ségü ifjúságiakban is. Az ' UTE is 
összeszedi minden emberét, úgyhogy 
nagy harcra van kilátás.

VALAMENNYI VIDÉKI ATLÉTÁT
az állású teái ÓlábezAllóKm H*álUÍ«ó)já 
cl u MASZ, Csak az iisanki kerület ver- 
s !n p "i kerülnek a Toldy Fercnc-utcai 
ilüilíszttlioba.

A SPORTOLÓK VASDTI KEDVE2MÉ 
NYÉNEK

viímáállíMsftról tá.iékn/l alatt bennünket 
a MAS?., amely ezt a fclvIMfifenítáet a« 
Államvneutfllt urazsatótóitátől kapla. A 
tegnapi nap folyamán a MAS? újból meg 
erősítette, több más oFdalról, így at ó i t  
és nz MLSz rószéről határozol tan moar* 
cáfolták a kedvezmény életbeláptctésát, 
Kijelentették, hogy bár az eiíyeg sport- 
szövetségek és maira az OTT t« minden 
befolyását Intbnvetetts a kérdés gyom 
ellntézóse érdekében, Intézkedés mén nem 
történt. A szövet népek a MÁV; elnöké
nek, vitéz Horthy Istvánnak «portrzc<*e- 
fe tútöl és megfér lésétől várják és remélik, 
hosry oz a magyar sportélé)re nézve 
életbevágóan fontos intézkedés siirgőoeu 
megtörténik.

KÉT IFJL'SAGI PAIIOS-,
jobban mondva liármasvcrseny írt5pont
jában és Rzinhclyébeu megegyezlek az 
érdekelt egyesületek. A BSzKRT—FTC— 
RLE III. mérkőzés vasárnap délelőtt 10 
órakor nz FIT-pályán lesz, a BEAC- 
MTE—ItAVAG vasárnap délután 4 óra 
kor a BEAC-pálván. Az MPeTSE vasár
nap nem tud kiállni, meri öt versenyző
jét bpvílögatták n pwtvidpki kérőiét 
csapatába. A  MAC—MPoTSE—MKAFC- 
niérkftröa nz eddigiek szerint kedden dél
után fél G órakor lesz. ft MAC pályán Az 
UTE—BIjE—WMTK-viadal időpontjában 
még nem egyeztek míg.

Szemennyeí győzött tegnap 
a KAC teniszversenyés 

Szom baton b e fe je z ik  a ve rsen yt
KÖ&el két hete tart fnár a RÁC orszá

gos teniszversenye. Szombatra azonban 
a réüdezőség szeretné befejezni a ver
senyt.

A tegnapi játéknapon* a negyedik- 
osztályú férfiegyes döntőt játszották le. 
Ezt Szcmennyei, a KAC tehetséges játé
kosa nyerte. A két vidéki játékos is jól 
szerepelt. A debreceni Barabás ra-a már 
a döntöbp. jutásért játszik. A szombat- 
helyi liujtor pedig a vegyespárosban 
mutatta be. hogy párost is tud játszani. 
A csütörtöki nap eredményei:

Iférnégyes, ti Kiss dr—Tóth dr
6:3. 9:7.

Férfiegyes. III. o. döntő; Károlyi 
MAFC—Sztancsik ATE 6:1, 4:6, 6:4.. 3. 
Szemennyci KAC.

Fériiögyes, ÍV. elődöntő: Sze-

mennyei—Bárdi 8:6, 3:6, 6:2. Döntő:
Szemennyei KAC—CserkUti ATE 6:4, 
3:7. 6:S*. 3. Bárdi KAC éö Valovits UTE.

Vegyespáros, l í .  o . : Bujtor, Pongor— 
Géczy^ Vad 2:6, 6:4, 6:1!! Bujtor reme
kül játszott, Pongor méltó társa volt, 
elődöntő: Bujtőb, Pongor—Károlyi, Prei- 
singerné 9:7, 6:1, az első szetben a Ká
rolyi—Preisingerné-párnak szetlabdája 
volt.

Férfipáros, III. o . : Fürstner, Ham-
merschlag—Szedlák, Halácsi 6:2. 6:3.

Férfípáros, II. o. elődöntő: Kis3 dr. 
Háros dr—Sztancsik, Temesvári 1:6. 6:0, 
8:6.

Pénteki játékrend:
3.30: Varga, Eásslónc—Csimma, Kövér, 

Szilvássy—Barabás, elődöntő, Futaky, 
Kaba—Tóth dr, Séregélsr (A).

4.30: Táinúsy dr, Kovács— Károlyi, Buj- 
tor, Kies dr—Géczy, elődöntő.

5.15: Ftír&tncr, Hammcrsehlag—(A), Kiss 
dr, lláros dr—Simon, Károlyi.

6 óra: Géezy, Péteri—Fürstner, Ham- 
merschlag.

A DIÓSGYŐRI TC AZ ÉSZAKI KERÜ
LET TENISZBAJNOKA

Az Északi kerület tenisz csapatbajnok
ságát igazolási hibák miatt a. szövetség 
megsemmisítette és a Diósgyőri TC és a 
Miskolci MOVE KTE között új mérkő
zést rendelt el. Ezt a mérkőzést Csütörtö
kön délután játszották 1c Diósgyőrben. 
Eredmény: DTC—M. AÍOVE KTE 4:2. 
Szovják D—Bakos M 6:8, 6:4, Pciktrrt ]\f 
—Silbersdorf D j. n., Juháöz M—Sehmidt 
I) 2:6, 8:6, 6:2, Pál D—ifj. Mészáros M  
6:2, 6:2, Silbcrtsdorf, Szovják D—Bakos, 
Peikcrt M 6:2, 4:6, 6:2,. Schmiidb Pál D— 
Juhász, Ij'Sá M 6:3, 6:3. — Az Északi ke
rület 1 e n i sz c s a p a t b a j n o k s á gú n a k v é ge red- 
ményo: 1. DTC, 2, KSC, 3. M. MOVE 
KTE, 4. DiMAVAG.

M a ke zd ő d ik  V iareggioban  
az o la sz— m agvar  

ten iszm érkőzés a „ fro le o  £  
42 “-ért

Az értéksíintek
A  MAC tíezteletdíjdkat Irt ki a 

leg-jobb ereményeket elérők részére. 
Eddig- már hét tiszteletdíj van 
együtt, de van remény továbbiakra 
is. A  díjakat azok nyerik, akik a 
megállapított értékszinteket elérik 
és ezek azután a tízpróba-táblázat ál
tal megadott sorrendben választa
nak a díjak közül. Az eredetileg meg
állapított szinteket mérsékelte a

TENISZ
Több föyárosi versenyző rfezvételéevl 

ma indul a diósgyőriek ténlozversenyv. 
Ferenezy dr, Frigycey, Katona, Fehér, 
Bolgár, GaMnernó ág .Jávori Márta uta- 
z-ik le a versenyre. Rajtuk kívül loson
ciak, kassaiak, miskolGtok stb. indulnak 
a versenyen,

SOMOGYI K LÁ R I ÉS S25ILVASSY EDIT 
Hl M IM BEN  VERSENYEZ

A P.ieclemrbari síorepalt két hiilgytcni- 
szezonk részére a rziníén Olansoreíubirban 
tnrlozkodó Ilcrrum János főtitkár táv
iratban kért rajtengedélyt. Somogyi és 
Szilvassy Ilimlnlbcn altiai* veibenyezni. 
BlmhupM cugruszius 2—4-ig olasa-itómct 
válor-fl jóit bölgytatiisranérkősée folyik, 
majd utána kerül eor a nemaatltözi ver
senyre. A  szövetség táviratban megn-lta 
a rajtengedélyt.

n a g y  a  r a r a t s a g  a z  o l a s z  é s  a
MAGYAR TENISZEZŐK KOZOTT

Az Olaszországban versenyző válogatott 
magyar teniSZCKapat tagjai nagy barát- 
hozást folytatnak az olasz játékosokkal. 
Legalább is erre vall a „La Gazzcttn 
dello Sport" első oldalán megjelent férty- 
kfí>. Ez a fénykép a riécioncl strandön 
ábrázolja^ a két csapat tagjait, ahol 
úszónadrágban pihenik ki a mérkö^édek 
fáradalmait.

A magyar válogatott teniszősapat 
két hét alatt a harmadik mérkőzé
sét játssza. Míg a horvátok ellen 
Zágrábban és az olaszok ellen Ric- 
cioneban barátságos volt az össze
csapás, addig a Viareggioban ma 
kezdődő küzdelem a „Trofeo E. 
42“ -ért megy.

Ezt a díjat ezév februárjában 
az olaszok ajánlották fel Jugoszlá
via, Magyarország és Olaszország 
közti küzdelemre. A  díj kétfordulós 
küzdelemben dől el. Az egyelőre 
szünetelő Középeurőpa Kupa rend
szere Bzeriüt a „Trofeo E. 42"-érí. 
is négy férfiegyest és két férfi- 
párost játszanak erősorrendben. 
Eddig még egy mérkőzést sem ját
szottak a díjért. A  ma kezdődő 
olasz-magyar mérkőzés tehát a be
vezetője a díj küzdelmeinek.

A  két csapat felállítása valószí
nűleg semmiben sem fog eltérni 
attól, ahogy két nappal ezelőtt a 
riccionel barátságos mérkőzésen 
játszottak. Vagyis a magyar csa
pat ez lesz: 1. Asbóth, 2. Gábori, 3. 
Szigeti, 4. Stolpa (lehetséges, hogy 
a negyedik helyen Szentpéteri fog 
játszani, de ez nem nagyon változ
tat majd az eredményen). Olaszor
szág: 1. De Bello, 0. Romanonl, 3. 
Cucellí, 4. Rado. A  magyar páro

sok felállítása bizonytalan. A  ric- 
cionei tanulságok alapján valószí
nűleg a Szigeti— Gábori és az 
Asbóth—Stolpa kettőst fogjuk sze
repeltetni. Az olaszoknak nincsenek 
páros-gondjaik. A  Taroni-~Quinta- 
valle és a Del Bello— Cuceltí kettő
sök a magyar pároknak szinte le- 
gyözhetetlenek.

Elég a két csapat felállítására egy 
pillantást vetni s Riccionera emlékez
ni, —  akkor bizony kevés remény
nyel nézhetünk a mostani találkozó 
elé.

Bízhatunk abban, hogy Asbóth 
Ismét megveri Del Bellát és hogy ta
lán Szigeti vagy Gábori megnyeri 
az egyesmérközését. A  valószínű 
eredmény 4:2-ös olasz győzelem. A 
döntetlen eredmény már igen nagy 
sikere volna a magyar csapatnak.

A mai első napon —  ha a KK- 
szabályok szerint játszanak —  a 
férfiegyes második és harmadik he
lyezettek. játszanak. Gábori Roma
nonl ellen és Szigeti CucelU ellen 
játszik. Az első nap valószínű ered
ménye 1:1.

A  második napon a két páros és 
az utolsó napon az első és a negye
dik helyezett férfiegyes kerül lebo
nyolításra.

L E G Ú J A B B

A Pamutipar, a Gyöngyösi 
AK és a Kassai Törekvés 
bekerült az NB 111.-ba,
a Kőbányai TK és a BRSC minősítőt

játszik
M egtörtén t a® N B  III. osztály  

k ie g é sz íté se  Is
Az  MLSz miniszteri biztosa be

töltötte az NB III. osztályában még 
üresen maradt helyeket. A  követ
kező csapatok nyertek beosztást: 

Déli csoport: Az Álba Reglát
ebből a csoportból áthelyezte a nyu
gati csoportba, amely igy teljessé 
vált. A  déli csoport két üres helyére 
a BLASz javaslata alapján először 
a Pamutlpart az első helyre osz
totta be. A  második üres helyre 
ugyancsak a BLASz javaslata alap
ján úgy határozott, hogy azért a 
Kőbányai TK és BRSC játsszon két
fordulós minősítő mérkőzést.

(A BLASz ezt a kérését a baj
noki tabella sorrendjével Indokolta.)

A  miniszteri biztos ma, péntek 
este 7 órára megához kérette a két 
egyesület vezetőjét, hogy a minősítő 
mérkőzések ügyét velük megbm 
szélje. Valószínűleg augusztus 11. 
és 18-án lesznek ezek a mérkőzé
sek.

EszaM csoport. -Az itt üresen m a

radt két helyre a Gyöngyösi AK-ot 
és a Kassái Törekvést osztotta be.

A Keleti csoport amugyis teljes 
lévén, Ilyenformái! az NB III. osz
tályának mind a négy csoportja 
teljessé vált.

A  miniszteri biztos figyelmeztető 
levelet küldött az északi csoport 
minden benevezett egyesületének. 
Figyelmeztette az egyesületeket, 
hogy az északi csoportban lesznek 
előreláthatólag a legnagyobb nehéz
ségek, utazási és egyéb okok miatt. 
Kéri az egyesületeket, hogy 48 órán 
belül mégegyszei- fontolják meg az 
NB , Ill-ban való elindulásukat, A  
bajnokság közben semilyen vissza
lépést nem fog tudomásul venni az 
MLSz, sőt a. legszigorúbb intézke
déssel, fog eljárni az esetleg vissza- 
lépő egyesülettel, szemben.

Az NB III, osztályának minden 
csoportjába benevezték a kijelölt 
egyesületek.
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— Az: o l a s z o k a t  n e m  le h e t  
a  V i g o r e l l l n  m e g v e r n i !

— mondja a Milánóból érkező és Nürnbergbe 
utazó Éles

Szerda é jje l fé ltizenkettő .
V égre  m egérkezett a m a g y a r  v á lo 

g a to tt  kerék p áros  n égyesfog at. F á 
radtan, elcsigázottan , összetörtén .

— • M ért nem  jö tte k  m ár tegnap  
este ? —  kérdezzük  a von a tb ó l k i
szá lló  Élest.

—  Milánóból Velencébe utaztunk, 
js ott pihentünk eqv napot. Gondol
tuk, igy nem jövünk fáradtan Buda
pestre. B e nem használt sem m it ez 
fi : „tak tika“ . Kim erült ebbek va
gyunk, mint valaha. Nem  akarnék  
m ost mást, mint aludni, aludni, 
piudni.

—  P ed ig  holnap m ár utazn iok kell 
to v á b b !

t—  Már holnap ? Úgy volt, hogy 
fsa k  p én tek en . . .

É rdeklődünk a gyá szos  olasz—  
jn á g y a r torna  iránt.

—  A kárhogyan is kaptunk ki, —  
k a p ja  fe l fe jé t  Éles, —  nem 'volt szé
gyen  kikapni Milánóban.. A világ 
leggyorsabb pályáján mindent ki
futottunk, ami bennünk volt. Soha 
gyorsabbak nem voltunk, mint va
sárnap. —  de az olasz válogatott 
ellen nincs olyan nem zeti legénység , 
m ély a Vigorellin győzelm et tudna 
aratni. B ergom i, a  v ilá g  le g g y o r 
sa b b  p ro fi repülője, aki szem rebbe
nés nélkül vágtáz 11.4-es kétszáza
sokat, azt m ondta, h og y  ne kesered
jünk el e  vereség miatt. A  Vigorel- 
lil ismerni kell, ha valaki sikert akar 
rajta elérni. De az összeismerkeclós- 
hez hónapok kellenek s nem két 
nap . . .

—  A repülő futamban  —  fo ly ta t ja  
É les —- cl kellett vércsnünk. Ed kel
lett .béreznünk, m ert

nincs m eg u grási készségünk.

Ezt a módját a hajrában váló szö- 
Icésnek m eg kell még tanulnunk és 
m eg is fog ju k  tanulni, Pelvássy kü
lönben nagyon derekasan visellcedett 
a futamában. N égyedksrékkel ka
pott csak ki a leggyorsabb olasztól, 
—  am i teljes  elism erést érdem el.

—  A z 1000 m éteres időfutamban 
rem ekül sikerült a hajtás. Á  kö 
zönség állva biztatott és nagyokat 
kurjantott felém , m ert meg volt g yő 
ződve, hogy jobb időt fu tok  Nervi- 
nél. A  versen yt mégis elveszítettem . 
A z -indítóm, aki gépem et fog ta , bent
ragasztott a vonalban.

—  E g y  k ics it tú lságosan  m eg 
m ark olta  a n yergem et, s  azt se
h ogy  sem  ak arta  m á sfé l m ásod 

p ercig  elengedni.
Ezen a másfél másodpercen múlott 
minden . .  . A z  üldözöversenyben  
nem jól váltottunk. Íg y  is:

49.210 m éteres ó ra á tla got v á g 
tunk ki,

s csak az utolsó körökben estünk 
annyira vissza, hogy a 49.810 m éte
res órasebességgel, száguldó olasz 
együ ttes be tudott fogni bennünket. 
Ez a vereség  azonban felér  egy  g yő 
zelem m el is. Am atőr négyesfoga t 
vasárnapig nem fu to tt 48 km -es óra
átlagnál gyorsabb 4000 m éteres ver
senyt. M ég a. francia csapat sem, 
m ely pedig esztendőkön át speciali
zálta magát erre a fá ivá  és különle
ges váltási rendszerekkel kísérlete
zett. A  franciák leggyorsabb csapat
versenyüket 19S7-ben fu tották , ami
kor. 41.600-as átlagot ériek  el. A mi 
eredm ényünk

országos  csú cs : 4:58.4,
—  csak az a kár, hogy m ég ezzel a 
teljesítm énnyel sem  tudtunk győzni.

—  A kétüléses gépek  versenyét 
már a rajtnál elvesztettük, ócska  
gépiink ellenére becsületesen vere
kedtünk.

A z  olasz tendem  J0.8-as kétszáz-
m éteresével szem ben  m i 11 m p -t 

fu tottunk ,
—  ami ugyancsak nem lekicsinylendö 
teljesítm ény. D ehát: a ponteredm ény  
beszél, a statisztika és a : győzelem , 
A többire a közönség nem figyel. 
Ítél és elítél m ost bennünket. P e
dig: n%m érdem eljük m eg az ócsár- 
lást. Mi mindent m egtettünk, amit 
m egtehettünk. Talán jövőre jobban  
fog  m en n i. .  .

Nótás eg y  szót sem  szól. E lcs i
gázott, álm os. M á r a  pályaudvaron  
az á g y a t keresi. N agy  B éla  szem e 
a latt sebesülés n y o m a  húzódik. ■

—  B u k ott ? —  k érd ezzü k  . .  .
—  Á, dehogy, — • nevet. —  Uta

zás közben nekivágódtam  az a jtó
nak . . .  Ez az egész.

F él egyre já r  m á r  az idő. A  tá r
saság haza felé  cihelőd ik . P elvássy, 
a „n agy“  L ap a j be lekarol fe lesé 
gébe. ö lt  kü lön  távozn ak , q  latszik  
a legkevésbé fá rad tn a k  . . .

Elutazott üllrii&ergfe® 
a fn a ifa r  vágtái©  
n é g f e s f o g a t

Csütörtökön délben már megint együtt 
volt a magyar négyesfogat: Nótás, Éles, 
Nagy és Pelvássy.

A. KeletL-pülyaudvar imlulaüi 
egészen szép tár

oldalán 
k.zedclőzködött iisz•

Mm este kezd i m eg ökölmvé 
válogatottunk a n é m á ié i elleni 

k é s i i lé d é it

Aygy&iftss 11-én int dűlőre Wagrar- 
ország összefettfufamű, hosszútávu 
országúti bajnokságának harmadik, 
befelező futama

E red etileg  ú gy  volt, h og y  az M K Sz j vett igénybe. A z  M K S z feg y e lm i bi- 
augusztus 11-én  tízosztá ly fu tam os zo tU á g a  tegnap este  tá rg ya lta  is 
orszá gú ti versen yt bon y olít le a B u - Ügyét, de íté letet nem  hozott.
(lapest-—S zékesfehérvár —  V eszprém  

, ú tvonalon . A  versen yin téző-b izottság  
k érésére  azonban m ost ez a m űsor 
m ódosu lt, illetve k iszélesedett. E zen  
a  napon, az F T C -n ek  ju tta to tt tíz - 
o sztá ly íu ta m os  torna  keretében  ren 
dezi m eg  a szövetség  M agyarország  
összetettfutam ú, hosszútávú ország
úti bajnokságánál: harmadik futa
mát is, m ert fé lő , h ogy  az országú ti 
versen ytila lom  rövidesen  életbelép 
m eg in t, £ ebben az esetben  úgy, m int 
tavaly , idén is csonka  m arad  m egint 
a leg je len tősebb  egyén i országú ti 
ba jn ok sá g .

E  h atározat m eghozata la  után 
term észetesen  nem  kerü l sor a v á lo 
g a to tt  p or fe ih ö lov a g ok  vasárnap i ed
zésére sem . A z egyesü leti m ezőn yök  
u g y a n  ld sebb -n agyobb  csop ortok ba  
verőd ve, k i fo g n a k  vonulni a  terepre, 
d e  ennek a  készü lődésnek  nem  lesz 
vcvsen v je liege .

A  hosszútávú  országú ti egyem  
b a jn o k sá g  sorsa  egyébk én t teljesen  
n v ilt. Karaki és Bross  egyen lő  esely - 
lyc-I 25— 2ö pont n yereséggel vezér
lő d n e k  a ba jn ok i tabella  élén. K e ttő 
jü k  k özött f o g  eldőlni, h o g y  k i ölti 
m a g á ra  idén a m a g y a r ba jn ok i m ezt. 
S a jn á la tos  m ódon  azonban  eg y ik ök  
sem  b iztos indu lója  az augusztus 
11 -i m érkőzésnek. Karaktról hírlik, 
h o g y  erre a napra  nem  kap  szabad
sá g o t. bár egyesü lete  m indent e lk ö
v e t , h ogy  edzési és ra jtengedélyh ez 
ju sson . Eröss v iszon t m últ szom bati 
bu k á sa  következtében  m é g  m indig 
lá b a d ozó  és kérdéses, h o g y  a ra jt ig  
erőn léte  és egészsége k ifogá sta la n  
lesz-e . Brössnek  a r a jt ig  m é g  egy  
roá sík  ügyben  Is fe leln ie kell. A  le g 
u tó b b i hosszútávű b a jn ok sá g on  á llí
tó la g  idegen seg ítséget és von ta tást

S ZE R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K
„Tehetséges középtávfntó” . A  berlini 

olimpián m  Egyesült Államok. Flanagan 
Maolonis- Wolf, Mcdica össjti-áilítá-sú vál
tója 9:03 idővel volt második a 8:51.5 
alatt 2-VC-2Ö Japán mögött. Magyarország 
harmadik lett. Ideje 9:12,3,

Sehmldthauer József, Papa. Kivánsá 
gánai, sajnos, nem tehetünk, eleget.

Vinci elég helyünk.

az
ügyét, de íté letet nem  hozott. A:  ̂
egész vácianyagot az M K S z m a  esti 
tanácsüléséhez te tte  át, m ely  h ivatva  
lesz az F rőss -ü g y b e íi ítéletet hozni- 

A  hosszútávú  összete ttfu ta m ú  o r 
szágú ti b a jn o k sá g  á llása  a m ásodik  
ford u ló  után e g y éb k én t a k övetk ező :

1. Eröss W M T K  és Karaki BSzKT  
25 p., 3. G ondy P S E  1G p., 4. G ere 
P S E  12 p „  5. S ass W M T K  11 p., 6 
G aray  M P S E  9 p., 7. N ém eth  W M TK . 
S ípos M P S E  és G y u rk ov ics  7 p., 10 
G yu rk ovics  W M T K  7 p., 11. Éles
F T C  7 p „  12. S z á la y  V ilK K  6 p., 13 
Jónás M P S E  6 p „  14. L iszk ay  T ö 
rekvés G p.

928. betűt Szittya is. És hozza a vízumo
kat. A kész némát vízumokat 1 Valósá
gos n-.ataonh‘á.( tógád ja.

Most már elcsitult az izgalom.
A l'iiik arca még mindig nagyon fá

radt és törődött, ' r ,
— Kevés volt az éjszakai alvás, — így 

díinnHig Nótás.
— Edzés nélkül kell rajthozallnunk 

Nürnbergien, — panaszkodikNagy . . .
— Na, majd Becsben kialtisszuk ma

gunkat, — így vigasztal Éles.
Pelvássy mogorva. Almo-s. .
_ Alig várom, hogy elinduljon mar a

vonat, hogy végre istenigazában kialhas- 
sam magamat.

Végre: egy óra. A vonat kifut. Boldog 
ügyvezető társelnök, a magyar négycó- 
foga-t kísérője mosolyogva integet ki az 
ablakon:
_IU fogjuk köszörülni a milánói csor

bát. — kiáltja felénk.
Lorenz a.zt mondja:.
— Igen. A nürnbergi pálya olyan, punt 

a Millenáris. Talán nehezebb is egy ke; 
vesét. Ezen a teknőn jól fogják érezni 
magukat a fink. Biztos vagyok benne, 
hogy

az IMiO méteres időfutamúi és a csa
patversenyt megnyerjük.

Szittya Rezső is derülátó:
— Nem csodálkoznék, ha döntetlenül

végeznénk Nürnbergijén.
tjj kétülésessel rajtolunk, « nem kétsé
ges, hogy ennek az új gépnek :t nyer- 
■ében sókkal- gyorsabbak leszünk . . .
Egyedül Győríty csóválja :> fejéi:
— Nem fogunk egyetlen számban sem

győzni.
A fiuk fáradtan, ISríklötten, edzés nél
kül utaznak Nürnbergbe.

*
A magyar válogatóit legényéé?? Becs

ben éjszakázik, s ma reggel folytatja ál
ját Nürnbcrg felé.

W ernér fegsiap délelőtt 
43.Ö2Ö m éter 2 futott 
Qjgy ÓTSS, Sklíilft Mille
nárison 

A szombati verseny műsora
A Millö.eáris Nagy díjas versenyre ké

szülődő hannoveri Werner tagi táp dcl- 
elő'tl a Mi lLénán: són v ez été.-; nélküli odzé.st 
tartott. Ebből az al k alom bál kísérletei 
lett az egyórás reze lés nélküli pályacsúcs 
n i cg d< > 11 tó r :é re. P r ó b á tk-oznsál be ve s gvm l - 
ben és kedvezőtlen körülményólc Köz"d t 
kezdte. d<* már az első negyodórabari 
nyilvánvalóvá vált, hogy próbálkozásai 
siker fogja koronázni. Gépszeríi egyen
letességgel rótta köreit, s az.--első félórára 

21.400 métert hagyott maga mögött.
A második félórában még :ry órai Inni is 
tudta iramát, úgyhogy amikor az egy 
óra elteltét jelző harang megszólalt, 
hannoveri szőj kakas 43.021) métert ért el. 
Ez lényegesen'jobb Orczán 1032-bsn eléri 
41.310 in-es országos csúcsánál.

Az új csúcs azonban nem lesz Ilitek 
sítliötői mivel az •eredményt mindcsszo 
Lorenz és lapunk munkatársa mártó.

A szőni báli pályavladab mélynek sora.n 
Werner 25 d- 30 km-es távon móri össze 
erejét a magyar b ukósi síi íc o sokk a 1, 
évad utolsó esti vereenyo lesz. Ezen  ̂
tornán Szekeres, Lisskaj’. Kárász, Eröss 

valószínűleg Láng áll .sorompóba 
hannoveri ellen. Ez a visszavágás nyílt 
küzemeimet ígér.

A motor vezetése* versenyen kívül igen 
értékes vágtáin tárnok egészítik lói a 
szombatosti műsort. A főverscny/.uk egy 
a viláigbajnoksáei rendszer szerint  ̂ lebo- 
nyolított Tepülüfutamban és egy 8(L kű- 
röy pontversenybe-n móTih ömzc órejükCL, 
míg a többi osztályok selejtező, tei- 
c-ltíny rnéi-hőzésekcn laláikozn-a k.

A z  ősz első ök ölv ív ó  esem énye 
m ind járt a legnehezebb fe la d a t elé 
á llít ja  a m a g y a r ök lözők et. Szep
tem ber 7-én  ugyanis a v ilá g  leg erő 
sebb ök ö lv ív ó  csapata, N ém etország  
v á log a to tt  együttese lá tog at el B u 
dapestre.

A  m érkőzésre  a m ag yar ö k ö l
v ívók  term észetesen  a  lehető leg erő 
teljesebb  előkészü leteket fo ly ta t já k . 
A  v á lo g a to tt  k eret k özös  edzései m a 
este Indulnak m eg  *  _ T estnevelési 
F őiskolán . Forray  Á rp ád  szövetségi 
k ap itány  a k övetk ező  ök ölv ív ók at 
h ívta  m eg  a k özös  edzésekre:

L égsú ly : P od á n y  B VSC, H orváth  
B S zK R T , K iss W M T K ; harm atsúly: 
B ondi W M T K , T arap esik  F T C , A rt - 
ner B V S C ; pehelysúly: K ubinyi
F T C , C sapogya  M P S C ; könnyüsúly. 
N ém et M P SE , T orm a  II . B TK , V o j-  
n ov ich  BV SC , M on fera  B T K ; váltó- 
súly : K orán y i M A F C , B ene B VSC, 
B a rát W M T K ; középsúly: Ják ics
B S zK R T , C sontos F T C ; félnehéz
sú ly : Jászai W M T K , B ittera  B T K ; 
nehézsúly: H om olya  F T C , M észá 
ros  B S zK R T .

M egh ívta  Forray  szövetség i k a 
p itá n y  nehézsú lyba m é g  a  M A C

m ost fe ltű nt fia ta l nehézsúlyú  ök ö l
v ívó já t, Gorát is.

—  A felső súlycsoportokra külö
nös gondot fordítunk  —  m ondotta  
Forray  Á rp ád  — , ezért került be a 
pályafutásának tulajdonképpen m ég  
elején  levő Gora a m eghívottak  
közé. Szeretném , ha ez' a példa 
buzdítólag hatna a többiekre is és 
önként jelen tkeznének a, válogatott 
keret edzésein való részvételre, A  
válogatott keret tagjai közül hiány
zik néhány ism ert név. E sek  hiá
nyát a rendkívüli helyzet indokolja.

Forray  azután  rendkívü l hálás 
szavak k a l em lékezett m e g  Szuka- 
vqthy  Im re  dr, a  T estnevelési F ő is 
k ola  ig a zg a tó já n a k  m eg értő  szere- 
tetéröl. Szukováthy  dr a legn a gyob b  
k észséggel b ocsá totta  az ök ö lv ív ó - 
k eret rendelkezésére a  fő isk o la  te
rü letét és felszerelését.-

A  k eret hetenkint^ h árom szor, 
hétfőn , szerdán és pénteken  este 
6— 9 -ig  ta rt ja  edzéseit a fő isk olán , 
leh etőleg  a szabadban. A z  edzése
k et D obránszky  Is tv á n  szövetség i 
edző vezeti. S egéd edző : Szántó Im 
re.

Ö K Ö LV ÍV Á S
Gunnar Bárium!, az egykori amatőr 

nehézsúlyú liurópa-bajnok ökölvívó leg
utóbb Amerikában a nehézsúlyú utánpót
lás egyik legrem íny teljesebb tagját
Coopert győzte le. A finn óriás a ” . me
netben kiütéssel győzött.

A  Lapterjesztők edzőtermét IáiogaUa 
:eg legutóbb szokásos egye-süloilálo-gató 

körútja során Forray Árpád szövetségi 
api tán y. Tapasztalatairól á kővetkező

ket mondotta: — Teljesen átszervezett,
pompásan működő szakosztályt találtain 

Bérkoesis-Hteában, A népes edzést To
kaji edző vezette. Egry László szakosz
tályvezető és Oskó helyettes intéző el
mondotta. hogy rövidesen új helyiségbe 
költözködnek. Végeredményben ez a véle- 
meny aiakulí ki bennem: minden remény 
megvan arra, hogy a Lapterjesztők ököl
vívó szakosztálya hamarosan^ eléri, sőt ta
lán túl is szárnyalja a, régi, híres ököl
vívó gárda sikereit!

Csak egy ifjúsági ökölvívó esapatbaj- 
noki mérkőzést rendeznek vasárnap. K: 
a mérkőzés a BLM én a BTK között ke
rül sorba. Az összecsapást a Lapterjesz
tők bérkocsisutcai edzőtermében tartják 
meg.

A SVB ökölvívó szakosztálya augusz
tus 5-1 öl :il-ig incfiterképző tanfolyamot 
rendez a Tctsln-evelesi főiskolán. A ían- 
Foíy-ámra Vldig 36 j-el-onlkez-és érkezett. 
Ebből 20 vidéki. 16 pedig budapesti. A 
lani'oly iái előadói Kankovszky Artúr. 
Lovnssy-Slürincr Alfonz, dr. Dobránszky 
István, Ké©P Ferenc dr és Kolos Ferenc 
lesznek.

rScmpsey — étvágyat kapott. NetvyOrk- 
bó! jelenük: Jack Dempsey egykori ne
hézsúlyú ökölvívó világbajnok nenn-ógi- 
|»en Aílantáhan vívott bemiilató niérkö- 
z-jst. Most (Ilkirlevfllébeii (Észak karol in a) 
lépett szOfítóba. A 45 éves ex-világbaj- 
nok pontozással győzőit az ití-rnerellen El- 
1 is ellen. A mérkőzés u1űu*«- úliítóbig -  
Dempsey kijeieutette, hogy ntég az. ősz 
folyamán Louis eUcii is ki szerelne 
állni (!-).

Ghristenseii szereuesétleriül járt. Ko-
]jan-liásfiiból árion tik: Cin-isten Cbr-slcn- 
sen, a kitűnő dán középsúlyú ökölvívó 
mttnkahztyón szeMncet-ileniil jűvt. Keze 
fogaskerék közé szorult és az két ujjút 
töiikrczuzt-n. A sérült üj.iakat 1-e lec-llelt 
op&ia'ni. A Tiliert is .kiütő híres dán 
versenyző, a hírek ez érint, többé ne-n 
húzhat ökLÖz-ő-kez/iyüt. .
• A WMTK lemondta az FTC ellen vn 

sárivapva kitűzőit ifi ökölvívó esapa-tba.i- 
•loki ra-ói'l-őzó:-:éí, mert versenyzőit üdü
lésre vidékre, viszi. Az F'j'G így mérkő
zés nélkül 14:4 arányban. győzött.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételi

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. V in .. Rökk Szilárd-utca 4- 
-  Telefon 132-499 és 138—977. Lev-é-1- 
eím: Budapest 72, Postafiók 42.

Föszorkesztű: Ür. Vadas Gyula- — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé_ László. — Fele
lős kiadó: Kultéár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
2-20, negyedévre fi.—, külföldre 9. —
1 Amerikába 10.—).

Nyomatott a Stádium Itt, körforgőgé- 
pein. Felelős: Györy Aladár igazgató.

A  M O Z IK  M Ű SO R A
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat. V -  vasár 

n.ap, n = V<, f =  '/•, h %.
Nyári szünetet tart: Capéto-1, Décsi, Fó
rum, Józsefvárosi.

B em u tató  m ozik
ÁTRIUM Margit-krt 55. T.: 153-0.14. f«, 
fS, fid. Sz. V.: f4-kor is. Oz, a c-sodik 
csodája. (Felújítás.)
CASINO Eskü-u. 1. T.: 3S3132. t6. f8. flO, 
Sz. V.: M-kor is. Nagykerimgő.
CITY, Vilmos császár-út 36. T . : 111—14(1. 
h6, b8, nlO. Sz. V .: M-kor is. Moszkvai 
éjszakák. (Felújítás.)
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
Í6, fS, flO. Sz. V .: f4-kor is. Tűzkereszt
ség. (A nőmet, légibaderő a lengyel há
borúban.) A Hood ée Ark Royal bom
bázása. 2-ik hét.
HÍRADÓ Erzsébel-krt 15. T.: 222-499.
10—24-ig folvt. V .: 9—24-ig. Magyar-,
Fox-. írnce-, IIfa- és rajzos-híraxió. Biro
dalmi gyűlés Berlinben. 1 szál gyufa. A 
vajszívű Bodri.
OMNTA Kölcsey-ntca 2. T.: 130-125._ 5, n8, 
no. Sz. V.; 4, 6, 8, 10. Földindulás. .Ma 
hlOkor: Az alvilág v-eudége. (Hans AI-
RADIÜR. Nagymező-utca 22. T .: 122-098, 
fii. h8, hio. Sz. v .: M-kor is. VOT. Hen
rik magánélete. (Felújítás.)
ROYAL AFOL.LO ErzséOet-körút 45. T : 
222-003. nfi, f8, hifi. Sz. V.: 4, fi. 8. 10. 
A  chicagói szobalány, (Adu Sothcr-n.) 
2-ik iiét!
SCALA Tcréz-krt 60. T.: 114-411. 06. Í8,, 
hl#. Sz. V.: 3-kor is. A francia uwze: 
omliás. (Nyugati villám bábon) II. rew - 
URANIÁ Rákóczi-út 21. T .; 146—046. f5, 
7, no. Sz. V.: 2-kor is. A fiancia iikeze- 
omlós. (Nyugati villáinliábogú II. rész.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút S. T: 144-212, 
f4. ffi, 18. f 10. V.: f2-kor ie. Elsodort

íiss7,o«ny. . . .
CORVIN 01131-út 40. T.: 138-988. f4. ffi. 18, 
i'10. Halhatatlan kering-ü.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T . : 142-4o5. 
ffi, f8, f)0. V .: f4-kor is. A két tokfej. 
V. d. e. f i i :  Megvédtem egy asszonyt. 
KAMARA Dobány-ntea 42. T.: 144-027.
11, 2. 4, 6, S, 10. Nyugati villámháborn. 
LLOYD. Ho!lán-u. 7;a. T .: 111—994.
ffi. fS, no. V.: M-kor is. A két tökfej. 
PALACE. Erzsébet-körút 8. T .: 221-222. 
11. 2. 4, fi, 8, 10. Párbaj semirüért. 
PÁTRIA NépSzínház-u. 13. T.: 145-673.
4, fi, S, 10. V.: 2-kor is. Hálilbrigád. 
SAVÓT Üllői-út 4. T.: 146-010. f4. f6, f8, 
no. V.: f2-kor is. Halálbrígád.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T: 268-999.
5, n8, f 10. V.: 3, n6, f8, blO. Halhatatla-n 
koringő.
STÜDIÓ Akácfa-u. 4. T .: 14-0840. 4. í. 8,
10. V.: 2-kor i«. 5 millió kertre 1 .örököst.

T ov áh b já tszó  m ozik
ALKOTÁS Gömbös u. 11. Tel.; 355-374. 
n4, riő, n«, nlO. V.: n2-kor is. Boré letván. 
BELVÁROSI Irányi-ulea 21. T.: 384-563.
4, 6, 8, 10. V .: 4, 5, 7, 8, 9, 10. Mégis szép 
a világ.
BŐD A! APOLLO Széna-tér. T.: 351-500.
(5. hT. 9. V.: 1)4, -n6. n8. nlO. Allah kertje. 
F.LDORADO Nepszínház-u, 31. T.: 133-171. 
3, ji8. flO. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Egy párisi 
ház.
HOMEROS Hermina-út 7. T.: •06-178.
5, n8, flO. V.; f4-től. Az üldözött.
IPOLY Csáky-n. 65. T .: ‘292-626. 5. nS,
fJO. V.: S, nfi, ffi. flO. Vihar Ázs-őa felett. 
OI.YMPIA Erzsébet-körút 26. T . 421-588.
11. 2. 4, 6. 8, 10. Loányvágyak.
OTTHON Bcuiczky-u. 3. T.: 14fi—147. fő. 
h7.‘ 9. Sz. V.: irt, Tiíi, n8, nlO. Áll a bal. 
P HONIN Rákóczi-út. 68. Te!.: 114-454.
11. 5. nS, flO. Sz. V.: 3-kor is. Amanda 
két élete.
Rí Ai.TO * Rákóezi-út 70. T.: 132-497. 5. n8. 
flő. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Isten vele, tanár ur!

MOZI

Hasis Alfeers  
aa a lv ilá g b a n

Izg a lm as ném et bű n ü gyi f ilm  ke-, 
rül m a  a. k özön ség  elé. A  cínve:* 1 

A z  a lv ilág  v en d ég e1'. H ans A lbeis  
já tssza  a cím szerepet, am elyet a  
f ilm  szerző i pon tosan  az ő egyén i
ségére szabtak . R etten hetetlén  hős, 
ak i h a jm eresztő  k a land ok ban  küzd 
az a lv ilá g  „á llan dó  la k ó i“ -va l s v é 
gü l g y ő z  ellenük.

Az Idény e lső  o lasz film 
jén ek  sajtó&emutatéja

C sütörtökön  délben  v o lt a sa jtó 
bem u tatója  az ú j idén y első olasz 
film jének . A  film  m a g y a r cím e: 
,Ám or az autóban“ .

N em csak  O laszországban , továbbá  
Span yolországban , P ortu gá liában , 
S vá jcban  és G örög orszá g b a n  já t 
szottá k  m ár n ag y  sikerrel ezt a 
latinosán lendületes film et, hanem  
az É szakam erikai E g y esü lt  Á lla m ok 
ban is. N ew york b a n  v o lt az első 
am erikai bem u tatója , am elyen  olyan  
n ag y  sikert aratott, h og y  utána 
csaknem  va lam en n yi U S A -n a g y v á - 
rosban  bem utatták .

A  budapesti m oz im ű sor —  á lta 
lunk m ár vázo lt —  ú j k épén ek  első 
vonásaként, a belvárosi Fórum  ezzel 
az. olasz filmm el kezdi meg az 
1940/rl-es- „m üsorév“ -et.

*
A z  „Ám or az autóban“  nagyon, 

tetszett a csü törtök i zártk örű  be
m utató vendégeinek.

A RÁDIÓ MCSOIÍA 
Péntek, augusztus 2.

Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Torna, — 
7: Hírek. Hanglemezek. — 10: Hírek. — 
10.20: „Gyöngyszemek Suornl kölfésze-
ttéhöi. Felolvasás. — 10.45: „A  háizasság- 
előtti kötelező orvosi vizsgálat.’ ' Felol
vasás. — 12.1(1: Balalajka-zc-nekar. —
Közben 12.40: Hírek. —- 1(3.30: A Rádió 
Szalonzenekara. — 14.30: Hírek. — 16.15:
„A  magyar evező-erport úttörői. Felolva
sás. — 16.45: Időjelzés. iflSjárásjcl-entés. 
hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin, 
nyelven. — 17.15: Hanglemezek. — Köz- 
bon 17.45: Sportköriemén,vek. --  18.15:
„Erdélyi kérdések.” Moldva magyar 
múltja. — 18.45: Farágó Ibolya zongo
rázik. — 19.15: Hírek magyar éa 
nyelvon, —■ 19.25: „Gyiimöleokosár. K l‘  
lián Zoltán dalos-zenés liangképsora __a 
magyar föld gyümölcseiről. — , -’P;
„Balatoni képeslap." T. rész: Tí,ne«JO
Hala. tón. Közvetítés Siófokról. —
Hírek, i-döjárásjeleiités. hírek szlovák os 
ruszin nyelven. — 22.10: „Mosolygó Ba
laton." II. rész. — 23: Hírek német,
olasz, pngol és francia nyelven. — 23.20: 
Horváth Jancsi eigányzonekara muzsi
kál. -  0.05: Hírek.

Budapest II. ,834.5 m.) 20: H.írek ma
gyar, szlovák és rusain nyelven. — 

; - ulbrieli Hermin górdonkázik. -  
20 50: „Firenze, a. virágok \ árosa. I,!ő- 
aclás. — 21.15: Hanglemezek.

Kassa. (259.1 m.) H.05: -.Felszabadulá
sunk gyermekszcinniel.”  Előadás. 
11.25: Operarésv.iel-k. Hanglem-eaek. —
l i ,40: Hírek magyar é« szlovák nyelven. 
— 15.25: I-Iangleuiezck. — 17.15: A 21.
honvédgyalogezred zenekarának műsora.

Nkk Carfer feltámadt
és természetesen korszerűen

megtámad egy gyors
naszádot

és más h o l l y w o o d i  h í r e k
Hollywood, július.

Az öreg N>ok ‘ Cáriért, diákkorunk hő
sét már csaknem elfelejtettük. Most a 
Metró fel lám osztot ta Nick Carter bará
tunkat. „Niok Carter nem téved” cím
mel készített filmet, amelyben Niek 
Cáriért Waller Pidgeon eleveníü, meg. 
Nick Carter elegáns és rokonszenves és 
_  természetesen korszerű. Repülőgéppel 
megtámad egy gyorsnaszádot, amelyen 
azok. a kémek menekülnek, akik ellop
ták egy új zuhanó bonthúzógép terveit.

Mlckcy Rooney nem nyaralhat az 
idén. Legutóbb statisztikából kiderült, 
hogy ma Amerikában Miekey Rooney a 
legnépszerűbb, ö az „1. számú közked- 
venc”  s most a közönség nem engedi 
nyaralni a kitűnő filmszínészt. Rooney 
nemrég fejezte be az Ijfú  Edison -és a 
Nem gyerekjáték című filmjét _s most a 
közönség kívánságára amerikai niuvesz- 
kürútra indult. Rooney magával vitte a 
Hearfly • f ilin ekbch szereplő fiat” ) nolly - 
woodi csillagokat is s velük parjelcne- 
tekei ad elő a körűi során. Rooney a 
Nem gyerekjáték című filmben bebizo
nyította. hogy jól zongorázik, enekcl és 
táncol is, így hát a köruton zongoráz
nia. énekelnie és táncolnia is keli.

Így r,varai ■* legnépszerűbb filmesil-
rag . . .

*
Frank Atorganbói menedzser lett, ,lo 

csak filmben. A'- .öreg színész nemrég 
a Ralala lkában. Nelson Eddy és Haj- 
inássy Ilon* filmjeiien, a pcteivúri 
Opera igazgatóját alakított.i. Morgan 
ezt a szerepet a leghíresebb amerikai 
színházi ügynök maszkjában játszói ta 
cl s azóta Amerikában azt kívánják, 
hogy ismételje meg ezt- az ötletét. Tg/ 
most, Morgan a Broadway Melnily 1944 
című filmben Eleanor Poweli és Freil 
Astaire menedzserét alakítja az előbbi 
maszkban.


