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Augusztus 11-én és 15-én 
látszik a K IK  és a BRSC 
az NB Ifl.-ba való futásért

Ism-e-retes a miniszteri biztosnak^ az na 
intézkedése, hogy a Kőbányai TK é« a 
Budapest Bákoöfalvai SO &z.. NB TIÍ-l>a 
való 'beosztásért játsszék kétfordulós mí- 
nősítő mérkőzést. A két egyesülete veze
tői taii-áesko zásra jöttek össz-o és meg
állapodtak abban, hogy augusztus 11-én 
te 15-ón játsszák le a két méikőzéét. 
Az első mé/kőzés Bakost Alván, p máso
dik, pedig Kőbányán kerül lejátezáoTa* 
A mérkőzése két a ezö ve teég rend ezi.
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ZiHd J ó zse f d r. 
li. p o lg á rm e ste r  
D e b r e c e n  v á r o sa  
n e v é b e n  is k é r te  
G id ófa iv y  dr.-#, 
liogy  a  D V S C -t  
so ro zza  b e  a  m in ő 
sítő t já tsz ó  c s a 
p a to k  k ö z é  .

Debrecen, augusztus 3.
Debrecen városának hatalmas 

futballtábora szívszorongva lesi a 
híreket, hogy mi lesz a DVSG-vel, 
eredményre vezet-e az a megmoz
dulás, amely azt szeretné elérni, 
hogy a DVSC is minősítőt játsszék.

Ma beszélgettünk a DVSC egyik 
vezető emberével és ö a következő
ket mondotta:

—  Kérésünket minden tekintet
ben jogosnak és igazságosnak tart
juk, hiszen mégis csak debreceni 
csapat helyéről van szó, még hozzá 
olyan csapatéról, amely nem kiesés 
következtében vesztette el helyét.

—  Nyugodtan merem állítani, 
hogy a DVSG méltán tudná képvi
selni az NB-ben Debrecen városá
nak színeit, hiszen a Bocskai játé
kosainak a zöme máris bejelentette, 
hogy szívesen küzdene továbbra is 
a debreceni színekért.

A mai nap folyamán Zöld József 
dr, Debrecen városának helyettes 
polgármestere, a Bocskai volt ható
sági biztosa is beszélt Gidáfalvy 
Bál dr-ral a DVSC érdekében. A  vá
ros nevében #is kérte a miniszteri 
biztost, hogy fogadja megértéssel a 
DVSC kérését.

A  város a stadion használatát is 
biztosította a DYSC-nck és a vas
utasok vasárnap már itt tartják 
edzésüket. Megjött Kristóf is és ö 
is résztvess a többi Bocskai-játé- 
kossal együtt a DVSC készülődé
sén.

T. L.

Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyös feltételek 
mellett késeit

Nagy Kálmán
I V ..  K o s s u l f i  t . - n .  c
(Saját Kát) Tel.: 1-836-59 
A l a p i t t a t o t t :  1899*

K ékesi vezeti
a WMFC—Kispest 
m érkőzést

Játékvezető-küldés a Latorca
utcában sorra kerülő Szent István- 
Jtupa mérkőzésekre:

Augusztus 5: W MFC Kispest,
’U 9. Kékesi. (Partjelző: Lux Ferenc, 
Sós Károly.) A  kölyökmérkőzést 
(KAC— WMTK) Korbuly vezeti.

Augusztus 8: Gamma— Törekvés, 
3,i9. Rónai (Andódy Andor* Boros 
Géza). A  kölyökmérközés (Gamma 
t—'Törekvés.) vezetője: Papp Árpád.

Augusztus 10: Újpest— Elektromos, 
■’ 49. Lantos (Pusztay József, Hor
váth Gyula). Nagy Lajos lesz a Kö
lyökmérközés (Elektromos— UTE)
vezetője.

A  kölyökmérközések IÍ8  órakor 
kezdődnek.

- < ♦ > -

A FERENCVÁROS BESZÓLÓ ALTATTA 
A  MAGYAR KUPÁT

A Ferencváros képviseletében megje
lent nz MLSí-ben Tóth Lajos dr és át
adta a miniszteri biztosnak a Magyar 
Kupát. A kupa-szabályok _ év leimé heti 
Uirvamis az új kiírás alkalmával az ürö- 
kiis vándordíj védője köteles baszó l#ál- 
títéni Hír. MLSz-liez a kupát. A  hatalmas, 
őzé ont í v u cziisiöerle&et az MLSz dísztej— 
tuélieri í l l í ’.ották ki.

felsze
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A

S I C  A B A  É S  P L  Ö K L
sportáruházaiban, VI., V ilm o s  t* á -  
szár. út 3 3 .  és IV ., V áci-u tca  4 0 .

Á r j e g y z é k !

Észak é s  P e stv id ék  izgalm as harcaa v id é k i a tléták
foamokságár&akelső

Németország 4 8 :3 6  arányban vezet
Olaszország ellen, 

ma folytatják az atlétikai viadalt
A Ferencváros és a Szolnok k ivételével

ura és hoBnap m ér minden 
NB 1. cstipef U o m o l f  mér
kőzést játszik

K é t  m é r k ő z é s  e m e l k e d i k  k i ;
M a  s Ú j p e s t —S a lB T C  
H o l n a p :  K i s p e s t —W M F C

Még. három hét és elkezdődik a 
bajnokság. Még egy nap és —  el
kezdődnek a Szent István Kupa 
küzdelmei.

Érthető, hogy az NB csapatai 
■már mind talpon i vannak.

Nézzük csak, hogy az egyesüle
tek hol tartanak az edzéseik során, 
s s tartsunk egy kis seregszemlét, 
hogy a csapatok közül melyik ját
szik vasárnap és hétfőn.

A  bajnokcsapat, a.

Ferencváros
a héten három nap egymásután tar
tott edzést: szerdán, csütörtökön és 
pénteken. Pénteken már labdát is 
kaptak a zöld-fehérek. A  Fradi 
szombaton és ma pihen s hétfőn 
foltyatja az edzéseit. A  Fei’eneváros 
tehát nem játszik ma, de annál 
inkább játszanak a többiek.

A  rangsorban, a Hungária meg
szűnése után, most az

Újpest
a második. A  lila-fehéreknél már 
nagyon komolyan készülődnek: az 
Újpest ma már vidéken játszik. 
Négyéves tartozását törleszti ma 
Salgótarjánban. Azt a bizonyos 
„Zsengéi Iér-mérközé5t'‘ játsszák le 
az újra I. osztályú

SalBTC-vel,
amely a mai rangsorban a 10-ik 
helyen áll. A  3-ik helyen a

Szeged AK
áll, amely csak a héten kezldte el 
az edzéseit, de ma már barátságos 
mérkőzést játszik a tartalék csapa
tával.

A  Kispest és a YVMFC
■—  az egyik 4-ik, a másik 12-ik a 
rangsorban —  ma „szombatot" tart. 
A  két csapatnak ugyanis hétfőn 
lesz „vasárnapja", mert ők holnap 
játszanak. Egymás ellen! Az ö mér
kőzésükkel indul hétfőn este a 
Szent István Kupa küzdelme.

A  jelenlegi sorban a

Törekvés
az 5-ik. A derék kék-fehérek na
gyon korán kelnek ma. Első csapa
tuk ugyanis már fél 9-kor játszik

a kőbányai-úti pályán (a Törekvés 
őszi tanyáján) a házigazda MÁVAG  
ellen, amelyből könnyen I. osztályú 
csapat lehet a jövő héten kezdődő 
minősítő mérkőzések során. A  Tö
rekvés ■ I. -- .M A  VÁG I.-mérkőzés
után a II. csapatok és a kölykök 
csapnák össze. Az

Elektromos,
amely sorban a 6-ik helyet fog
lalja el, ma Szentlörinere rándul ki, 
hogy ott az SzNSE 20 éves jubileu
mának fényét emelje. Az Elektro
mos természetesen az SzNFC-vel 
játszik. A  bordó-sárgák után a baj
nokságban a

Gamma
foglalt helyet. A  budai csapat, akár
csak .az Újpest, vidékre rándul ki. 
Kiskunhalason, a MOVE-val ját
szandó mérkőzésen akarja .megtudni 
a Gamma vezetősége azt, hogy mi
lyen simításokra van még szükség 
a Szent István Kupa-mérkőzés 
előtt. (A  Gamma csütörtökön raj
tol a kupában s a Törekvés lesz az 
ellenfele.) Elég lanyhán készülődik 
a rajtra a

Szolnok,
amely a 8-ifc helyet foglalja el a 
jelenlegi rangsorban. Á  szolnokiak 
mára kétkapus edzést terveztek, de 
ez elmarad, mert Bujáki, a csapat 
régi játékosa ma tartja a lakodal
mát s ebből az alkalomból a veze
tőség egy kis „gyeplőkiengedést" 
engedélyezett a játékosoknak.

A  Bocskai megszűnt s így sor
ban, a 9-ik helyen a

Haladás
következik. A  szombathelyi vasuta
sok előbbre vannak, mint a szol
noki vasutasok, ök ma már komoly 
barátságos mérkőzést játszanak az 
NB II. osztályába került SzFC- 
vel. A

Tokod
csapata, amely az SBTC után a 
ll -ik  helyet foglalja el, ma az 
UTE-val, a testvéregyesülettel ját
szik Tokodon. Tokod nagy érdeklő
déssel várja ezt a mérkőzést, mert. 
most mutatkoznak be a csápját új 
szei-zeményei.

E L E K T R O M O S - P Á L Y A (LATORCA-UTCA)

Is ti labdarúgó m érkőzés a Szent istván-hupáérS
Augusztus 5 - é n ,  hétfőn este n e g y e t !  0  órakor

Kispest—WMFC
előtte n e g y e d  8 órakor K i s p e s t - W M F C  k íj! y íi k - m é r k ő % ú s
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Jegyek a szbkásos elővételi helyeken kaphatók. Közlekedés: a Maraithíri pesti 

hídfőtől lő-fls villamos, a Berlini-tértől 3-as'és 55-ös villamos.

A  WMFC-röl fentebb írtunk, s így 
már csak a 13-ik „helyezett", a

D iM Á V A G
van hátra. A  diósgyőriek is lelke
sen készülnek s . ma budapesti csa
pd tót látnák vendégül: a Ganz uta
zik Diósgyőrbe. A  D IMA VÁG — 
Ganz-mérkőzésen majd kiderül, hogy

a diósgyőri csapatnak milyen helyen 
kell még) erősítenie. Mert, hogy 
kell, ‘—  ebben a diósgyőriek mind
annyian megegyeznek.

Hátra van még az NB 14-ik he
lyezettje, ez azonban még egyelőre 
csak mint

X «

ismeretes. Majd augusztus 11-én és 
18-án, a minősítő mérkőzéseken dől 
el, hogy melyik csapat kerül, még 
az NB-be. *

Amint látható, az egész vonalon! 
nagy készülődés folyik. Ma vagy 
holnap csupán két csapat nem ját
szik mérkőzést: a Ferencváros és a 
Szolnok. A  többiek mind gondos
kodtak műsorról. A  legkomolyabb
nak természetesen a ma sorra ke
rülő Újpest— SBTC és a holnap ese
dékes Kispest —  WMFC-találkozó 
ígérkezik, mert ezen a két mérkő
zésen már I. osztályú I. osztályú
val játszik.

Három héttel a bajnokság rajtja 
előtt még sohasem volt ilyen ko
moly készülődés, igaz viszont, hogy 
most főleg a Szent István Kupa 
miatt folyik már ez a nagy harci
zaj.

Részletes műsor
Barátságos mérkőzések:

SalBTC—L’jpesl. ítegó Sarján. SSE-j)., 
V*4. Vezeti: Caola András. tPartjalzők 
JtsSiíkról.)

DiMÁVAG—Ganz, Diósgyőr. 
Kiskunhalasi MOVE—Gamma, Kiskun

halas. ■
SiNSE—Elektromos, Szenllcirine, 5, 

SzNSE ifj.—SzNSE öreg. i, SzNSE I L -  
Gránit II., 3, SzNSE kölyök—SzRTC kö
lyök, 2. s

Törekvés—MÁVAG. Köbányai-üt, fél 3, 
II., fél 11, kölyök, 12.

Tokod—UTE, Tokaji.
Szeged—Saégéd B), SzsigeJ.
Haladás—SzTC. SionibaUit-ls. 5, Ve

zeti: Bőivá+íi dr.
EMSE—UTSE, Újpest. Szent Lászlód**. 

5 Eltiltó: LM SE v.-UTSE v.
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Kisorsolták a Szt. István 
Kupa döntőmérkőzéseit

Az esti mérkőzések, illetve a Szt. 
István Kupa rendezöbizottsága és a 
résztvevő hat egylet képviselői ülést 
tartottak, amelyen kisorsolták a 
döntök párosítását is. (A  Kispest—- 
WMFC győztese az A ) jelzést, a 
Gamma— Törekvés győztese a B) 
jelzést, az Elektromos— Újpest győz
tese pedig a C) jelzést kapta.) Ezek 
után a párosítás így esett ki:

Aug. 14 (vagy 13): A )— B ),
Aug. 17: C)— az A )— B) vesztessel, 
Aug. 19: C )— az A )— B) győztessel.

Amennyiben a hatóságok augusz
tus 14-én nem engedélyeznék az esti 
mérkőzést, úgy augusztus 12.-ére 
hozzák a kisorsolt fordulót. A  Szent 
István Kupa hat egyesületének kép
viselői kimondották, ■ hogy az idén, 
eisöizben szereplő hat egyesület KK- 
mintára, Szent István Kupa alapító- 
tagsági jogot és jelleget nyer. A  jö
vőben tehát a Szent István Kupa 
szabályainak, résztvevőinek bár
milyen módosítása csak az alapító- 
tagok beleegyezésével történhetik.

V a n  m á r  ú j  b a l  s z é l 
s ő i é  a  K i s p e s t n e k !
N e v e : S z i l á g y i  '
UJ balösszekötő is  Iesz(?)

A  Kispest balszélső-kérdése arány
lag rövid idő után pénteken éjjel 
megoldódott. A  vezetőségnek sike
rült megegyeznie a csütörtöki próba
játékon pompásan játszó fiúval, aki 
pénteken késő este már alá is írta a 
Kispesthez szóló szerződését.

Az új játékosról Papp János fő
titkárhelyettes ezeket mondja:

—  Tetszett nekünk a fiú Csütörtöki 
játéka. Láttuk, hogy tud futballozni, 
gyors, jól kezeli a labdát, jobbal* 
ballal egyformán lő és nem ijed meg 
a közelharctól sem. Szilágyi Ferenc
nek hívják, legutóbb Nagykörösön 
játszott, a Nagykőrösi M Ö VE azóta 
már megszüntetett csapatában. A  
WMFC elleni mérkőzésen már ö lesz 
a balszélsőnk.

A további tervekről ezt mondja a 
főtitkárhelyettes:

—  Még egy balösszekötővel tár
gyalunk, a ff is jó kis játékos. Való
színű, hogy hétfőre már ő is a mi 
játékosunk lesz. •

Beszéltünk Sénkey Gyula intéző
vel is, Szilágyi szerződtetése . ügyé
ben. ő  ezeket mondatta:

—  Szilágyi már a mi játékosunk. 
Volt egyesülete megszüntette labda
rugószakosztályát. A szabályok ér
telmében azonban Szilágyi csak hat 
hónap múlva játszhatna nálunk. 
Hogy ez a hat hónap meg nem telt 
le, csak szombaton reggel tud
tuk meg. Azonnal intézkedtünk, hogy 
valaki leüt ázzék Nagykőrösre és ki
kérje volt egyesülőiétől Szilágyit, 
Kiadatása esetén ugyanis —  ennek 
pedig semmi akadálya nincs- —  Szi
lágyi már hétfőn szerepelhet nálunk.

Kispesten még az az újság, hogy 
Nemes is játékra jelentkezett. Lehet
séges, ̂ hogy ö is helyet kap a csapat
ban. Különösen akkor, ha nem szer
ződtetnek új balösszekötőt. Nemes 
akkor jobbösszekötö lenne és Cseh 
átmenne a baloldalra.

A  csapat szorgalmasan készülődik 
az esti mérkőzésekre. Pénteken 
könnyű edzést tartottak, szombaton 
délután az egész társaság —  már 
Szilágyi is —  gőzfürdőben volt. Va
sárnap pihenés, hétfőn pedig mérkő
zés a Szent István-serJegért.
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Kivel játssza m FaritucwÉres 
m  ©Ssö m é rkA iését?

fk G rad janskival ?
A szabadkai (Bácskával 2 (ii  a valtesxí®iUfeto>. 
A balssresti HapSel legíajafeb Javaslata:
íaugusxS&gs 17-én- é s  18-án . wagw 2 ©-áfj 
é s  2 1 -én

Hé€sb®ts le g y e n  K i f l i
d U n fS je

A  Ferencváros- idényt bevezető 
műsora, körül nagyon zajlik az élet. 
Csupa külföldi csapat neve kering 
a tervekben, a javaslatokban: árad
janak!, Bácska (Szabadka), Rapid 
(Bukarest) . .  .

De nézzük csak, hogy ml a hely
zet:

III sö rrő l ás <§ borwáí 
ligában a Ferencváros  

. f i s á é é r t
Nemrég megírtuk, hogy a szabad

kai Bácska augusztus 11-re meg
hívta a Farencvxrost Szabadkára. 
A Ferencváros erre azt felelte a sza
badkaiaknak, hogy ez a nap tül
köm! a Ferencváros számára. 
Augusztus 18-án azonban szó lehet 
erről a szabadkai vendégjátékról. 
A szabadkaiak azonban azt vála
szolták, hogy augusztus 18-án ne
kik már bajnoki mérkőzést kell ját
szaniuk.

Ezután érkezett a Ferencváros
hoz a Gradjanski ajánlata: játssza
nak KKK-pőtdöntöt.

A  Ferencváros erre úgy látta, 
hogy augusztus 18-án vendégül lát
hatja a Gradjan3kit. Utána az 
MLSz-bsn meg azt mondták, hogy 
augusztus 20-ra kell meghívni a 
Gradjanskit.

Közben Zágrábban a Bácska és a 
Gradjanski is kérte a horvát liga 
sorsolásának megváltoztatását. Ez 
meg is történt a jelenleg az a hely
zet, hogy a Bácska és a Gradjanski 
is szabad augusztus 18-án. A  Bácska 
augusztus 11-re hozta előre a 
HASK-kal lejátszandó bajnoki mér
kőzését, a Gradjanski meg szep
tember 6-ra (jugoszláv állami ün
nep) halasztotta a Spliti SK elleni 
mérkőzését.

Mit szól ezekhez a Ferencváros.
Beszéltünk Tóth Lajo3 dr-ral, a 

zöld-fehérek Intézőjével, aki ezt 
mondta:

—  Döntés még nincs. Egyelőre 
csak a Gradjanslcival tárgyalunk. 
Mi már elhatároztuk azt, hogy a 
Gradjanslcival mérkőzni fogunk, 
csupán azt nem tudjuk még, hogy 
mikor. Először úgy terveztük, hogy 
augusztus 18-án, azután arról volt 
szó, hogy augusztus 20-án. A tár
gyalások még folynak. Jelen pilla
natban az a legvalószínűbb, hogy 
szeptemberben .látjuk majd vendé
gül a zágrábiakat s mi valószínű
leg októberben utazunk majd Zág
rábba. lehetséges még azonban az 
is, hogy augusztus 20-án mérkőzünk 
itt Budapesten.

■— És mit szól a Bácska tervé
hezt

—  Bácskától legújabban még nem 
kaptunk levelet. Csak az a levél ér
kezett meg, amelyben augusztm 
11-re hívnak bennünket. Ha most a 
meghívást úgy módosítják, hogy 
augusztus 18-án akarnak velünk 
játszani, akkor mi majd foglallce- 
■tsmk ezzel az ajánlattal. Valószí
nűbb ez, hogy a Bácska meghívá
sát fogadjuk el, de csak azért, mert 
a Bácska elleni mérkőzés lényege
sen könnyebbnek látszik, mint a 
Gradjanslcival játszandó mérkőzés. 
Ilyenkor, idény elején ez nagyon 
fontos. Valószínűleg úgy lesz, hogy 
augusztus 18-án Szabadkára me
gyünk s a Gradjanskit majd szep
temberben Iájuk vendégül.

A bukaresti nap id  leg-
öfaöb javaslata
Ezután ezt mondtuk Tóth dr- 

nafe:
•— Értesülésünk szerint a buka

resti Rapid újabb ajánlatot küldött 
a KKK-bizottságnak. A Rapid azt 
javasolja, hogy a K KK  döntője 
Becsben legyen. Mindkét mérkőzés. 
Javaslatuk szerint az egyik mérkő
zés augusztus 17-én, a másik 
augusztus 18-án, vagy ha a Ferenc
városnak jobban tetszik, akkor az 
egyik 20-án, a másik 21-én legyen. 
Mit szól ehhez?

—  Nagyon rossz ötlet. A romá
nok biztosan nem is gondoltak arra, 
hogy milyen akadályok tornyosul
hatnak a bécsi játék elé. Először is 
itt vannak az anyagi akadályok. 
Németországból nem lehet pénzt ki
hozni. Azután nagy kérdés, hogy 
mit szólnának, a mérkőzésekhez a 
német hatóságok. Manapság nem 
lehet csak úgy máról holnapra 'Né
metországba beutazási engedélyt 
fiépni. é -1 n&rAés*** ez, hcav a

' magyar hatóságoktól' megkapnók-e 
a kiutazási engedélyt. . .  Kár foly
tatni! Erről a tervről nem is érde
mes tárgyalni. A K K K  döntőjét el 
kell halasztani.

*
így áll jelenleg a Ferencváros be

vezető műsorának terve.
Még valamit megkérdeztünk Tóth 

Lajos dr-tól:
—  Mi újság a jobbszélső-fronton?
—  Bcmmi. Egyelőre még semmi...

ál .....................

T e lje s  eröt®eilol5á.s 
sai aktír Játszani 
a  G a m m a  
K isk u n h a la so n

, A  Gamma egész héten nagy szor
galommal készült. A  nagy .szorga
lomnak egyik oka az volt, hogy a 
csapat ma, vasárnap,. Kiskunhala
son játszik. ’

—  Nagy 'örömmel utazunk Kis
kunhalasra, —  mondta nekünk Fiala 
Antal, a Gamma intézője, —  és 
szeretnénk jó játékkal viszonozni a 
kedves meghívást. Éppen ezért ezf 
a kiskunhalasi játékunkat nemcsak 
kirándulásnak tekintjük, hanem ko
moly játékot akarunk bemutatni és 
ha lehet, híveket szerezni Kiskun
halason a labdarúgásnak.

A  Gamma a Kiskunhalasi MOVE 
ellen csak a helyszínen állítja ősz 
sze a csapatát, de a kezdésre való
színűleg így állnak fel: Háda ■
Szebehelyi, Szebeni —  Magda, Tóth, 
Borhy —■ Váradi, Sütő, Turay II., 
Toldi, Kemény. A  játék folyamán 
aztán kipróbálják a tartalékokat is. 
Sppen ezért minden Gamma-játé
kos elutazik Kiskunhalasra. A  ve
zetőség ezt a játékot utolsó próbá
nak tekinti az esti, Szent István 
Kupa-mérkőzések előtt. Kíváncsian 
várják,, hogy Turay II.-vel tényleg 
feljavult-e a csatársor góléreje, 
mint ahogyan azt a csütörtöki kát- 
kapus játékon a W M  elleni tíz gól 
mutatta.

A  Gamma ma, vasárnap reggel 
8 órakor indul a Gcllsrt-térről 
gyorskocsival és még vasárnap éj
jel visszaérkezik a fővárosba.

K irá ly  J ó z s e f m á r  
já tsza n i a k a r  
a z  E le k tr o m o s  
elad bajn oki, m é r 
k ő zé sé n

t
Király József, a Nemzeti volt 

hátvédje tavaly szeptemberben lábát 
törte az idény első bajnoki mérkö 
zésén. Azóta még nem játszott sem 
csapatban, sem edzésben. Csütörtö 
kön már be akart szállni az Elek
tromos kétkapus edzésén. Az edző 
még nem engedte. A  hátvéd- így 
tiltakozott:.

-— Már egészen jól érzem d lá
bam, százszázalékosan egészséges 
vagyok.

—  Mit gondol, mikor fog játsz
hatni az első csapatban?

—  A bajnokira már beszállok. 
Már izomlázam sem lesz, hiszen 
nem jöttem még egészen ki az ed
zésből. Augusztus 25-én, ha addig 
jó erősen dolgoznak, már és is ott 
lehetek a bajnoki rajtnál. Már na
gyon szeretnék labdát rúgni.

—  Hogyan tetszik az Elektromos
ban?

Király körülmutat a pompás pá
lyán:

■—- Itt ne érezze magát jól az 
ember? Hiszen olyan ez a pálya, 
mint a szanatórium.

A DIMAVAG
megegyezett a Perecessel I,ux kapus át
adása ügyében. Lux igazolásit a IccrjS- 
victebb időn beiül benyu.it.la a IJiMA- 
VAG. Vasárnap a Ga.iz cila ni barátsá
gos mérkőzésre valószínűit'# így áll fel 
a diósgyőri NB-egapnts Hubai — Bán, 
Felföldi — Keszthelyi, Túrán, Barin — 
Magyar, Fazekas, Füzér, Barna, Tűr
ték!. Halast az edzésen megsérült, ezért 
nem védhet vasárnap,

A SOPRONI FAC
vasárnapra mégis talál t ellen felet a 
Pápai PSC csapatában. ■ Az nsztályteórn 
készülő soproni piros-fehérek vasárnap 
Pápán játszanak traratsáír.w mérkőzést 
az .alábbi össr.cáliitásbRn; Balogh — Sa
lamon JT. Fekete — Soproni I, Herényi, 
Murányi — Sopront II, Németh, líejtő. 
Vifetora. Sebes, gátamon I  Ttom tartóz
kodik Sopronban. nz ő játékára nem

Vafa mi oiás érvet
k e l l  k i t a l á l ó i a k

azoknak, akik merészen és megcá
folható, t kínul kijelennie, hogy a ma
gyar faj erre vagy arra a sport
ágra, ilyen vagy olyan rendszerre, 
kitartó munkára, „favágószerepre“  
nem alkalmas, vagy kevésbé al
kalmas, mint más fajók. ' Lám, 
Kelen János nem rest élt egy 
évtizeden keresztül törhet étimül dol
gozni azért, hogy egyszer eljusson 
álmai földjére, Finnországba és 
Nurmi világcsúcsánál jobb idővel 
bizonyítsa be, hogy a magyar faj 
igenis alkalmas a hosszútávfutásra.

Alkalmas bizony, aminthogy nem 
hiányoznák a lelki és testi előfelté
telek ahhoz sem, hogy egy magyar 
csapat, vagy kiváló magyar játéko
sok megtanulják az angol rendszert 
és képesek legyenek kilencven per
cen keresztül a legerősebb iramban 
végigjátszani egy mérkőzést. An
nakidején Lovas Tóni, sőt még Ki
rály Pál is úgy futott, hogy az ele
jén belevágott, imiít-amott beje- 
beleerösltett, amint éppen kedve 
szottyant és a végén szép, mutatós 
hajrával rohant el a közönség előtt. 
Sok idő telt el„ amíg a magyar táv- 
futás ettől a korszaktól eljutott Ke
len Jánosig, aki a szép, kényelmes 
ballagás helyeit az egész távon 
gyúrja az iramot. Csakhogy ehhez 
éveken -•át tartó munka, szigorúan 
sportszerű életmód, minden korszerű 
taktikai és edzésmódszernek átvé
tele árán jutott él. Ha majd a „ma
gyarnak nem való“  tetszetős és vét
kesen könnyelmű jelzőt kiirtják a 
többi sportágakban is, ha a felelőt
len szószátyárok észreveszik és nyíl
tan is belátják ennek a patópálos 
jelszónak tarthatatlanságát, akkor 
várhatunk igazán komoly sikereket 
a labdarúgásban is.

|sgpÍ8S©*

^ z e m >>b
A románok ifjúsági válogatottjuk rá

szóró Bulgária ifjúsági válogatott csa
patát szemelték ellenfélnek.*

Kolozsvárott a Viktória és az Univer- 
sltatea vegyes csapata Kolozsvár válo
gatottjai elion játszóit. A vegyes csapat 
4:1 (2:1) arányban győzött. Gőllüvő; 
Mnrcsan (2), Szanlszló l, Hegedűs, ill. 
Román, *

Az Aradi MTE-bcn átszervező munka 
folyik. Az egyesület, a jövőben amatőr 
alapon működik tovább.

A szlovák ligában augusztus 11-én kez
dődik a bajnokság. A IJratislnva erre 
n napra hozta előre a Kuttkfii FC ültetni 
mérkőzését. Ez a mérkőzés szeptember 
15-én lelt volna, azonban a Brutíslava 
ezen a napon nemzetközi mérkőzéssel 
akarja f-c-iavatni stadionját.

Plaízer, a bécsi Admira kapusa jelen 
leg vándor színtársulattal kőrúton van. 
Most éppen Braunauban jár a társulat 
a Plaízer ott délutánonklnt az ifjúsági 
edzéseket vezeti. Plaízer azt írja nz An
nii rának, hogy ezek az ifjúsági edzések 
számára is jó edzések s, reméli, hogy 
őszre pompás formában kéri majd vissza 
az Admira kapuját.

.... .........I ■"

Egységes I. osztály  
Keleten

A keleti álszövoUí'íffbcp az elmúlt ba.i 
noki évben nem volt II. osztály, nz al- 
szövotség csapatai két csoportra elosztva 
küzdöttek. Az 1310—41. bajnoki évre 
azonban • ismét fölállították az egységes 
I. osztályt. Az egységes I. osztály tag
jai a következők lesznek: DVSC II*
BMTK, DEAt), P. MÁV, B. Turul, Vár- 
poiánkni Turul, Nyíregyházi KIBE, 
Mátészalkai VTU, Nyíregyházi V8C, 
Ungvári IfMSC. Esetleg felveszik még 
ide a Nagykállói SE-t és a Csapi SE-t 
is. A II. osztályúak két csoportban ját
szanak majd.

KÉSZÜL MAR AZ AMATŐRÖK „ 
SORSOLÁSA

Most. hogy megtörtént már az NB III  
beosztása is Ás már csak az a kérdés, 
hogy a KTK vagy a BRSO kerül-c még 
az NB III-ba, megkezdődött, az amatőrök 
sorsolásának a munkálata is. ősszel is, 
mint &z elmúlt évben volt, három első- 
osztály, bárom második osztály ksz. A 
harmadik osztályban annyi csoport lesz, 
amennyit a jelentkezők száma szüksé
gessé tesz. . Egy csoportban legfeljebb 
12 csapat szerepelhet.

Az NB II-ben megüresedő helyért va'á 
oszlályozóra készülő Cs. MOVE vasár
nap délelőtt 9-kor kétkapus odsóst tart. 

Az Álba Regia vasárnap Hajmáskérre 
rándul és ott a HSK-veí játszik barát
ságos mérkőzést, A 11 Sí: most került 
fel a nyugati I. osztályba.

A Kecskeméti AC Dunafö'dvárott ját
szik vasárnap.

A Pamutipar SC is elkezdte már a 
munkát. — Fokozott erővel fogunk az 
idén dolgozni, — mondotta Szabó István 
szakosztályéez-ető — hogy megálljuk a 
helyünket az NB III-ban.

Az URAK pia. vasárnap a Phiíbus- 
pályán tart edzési,

T. Illőre—Testvériség barátságos mér
kőzés lesz ma. vasárnap délután 5 óra
kor a Tatai-úti pályán.

E g y  o r s z á g o t

egy jobbszéfsöért!
Mik s í  ©Icai a (obbszélsö-válságnak 1

Ha a középkorban futballoztak 
volna, lehetséges, hogy ez a mondás 
így elhangzott volna:

—  Egy országot egy jobbszél- 
sőért!

Vagy esetleg egy középcsatárért. 
Mert a futballcsapat igen kényes 
alakulat. Lehetnek ragyogó játéko
sai, de ha egyik helyén sántít a 
csapat, akkor hiába a többiek leg
nagyobb igyekezete is, tökéleteset 
nem nyújthat a csapat, mint együt
tes.

A  futballban ez a „helyi" válság 
gyakran változik. Ezúttal 

. jobbszélsőért
fáj a feje a bajnokcsapatnak, a Fe
rencvárosnak és —r a válogatott csa
patnak is. Mit nem adnának a zöld- 
fehérek egy igazi jobbszélsöért ?! 
Mert jobbszélsö sok van, de olyan 
„igazi" talán egy sem fut széles e 
honban.

Miért van ez? Miért bukkannak 
fel időnként ezek a problémák más 
és más helyen?

A  kiválasztódás örök törvénye 
hozza magával, hogy az utánpótlás
ban állandó hullámzás jelentkezik. 
Nagy csatárbőség után egyszerre 
csak a hátvédsorban jelentkeznek 
tömegével a tehetségek. Viszont 
csatárokban ínség lehet. Ezek az 
időszakok, nagyjából kiegyenlítik 
egymást. Ritkaságszámba megy, ha 
valamelyik ország futballsportja 
adott pillanatban azt mondhatja el 
magáról, hogy minden ponton töké
letes megoldást talál válogatott 
csapata részére. Hát még mennyi
vel nehezebb a helyzete egy-egy 
egyesületnek ?!

A  magyar labdarúgás az elmúlt 
évtizedekben nem egy kitűnő jobb- 
szélsőt termelt ki. Ha csak Niess- 
ner, Weisz Feri, Sebestyén, Dobó 
nevére emlékezünk, azután idézzük 
Tóth ‘ Istvánt is, aki a jobbszélen 
éppen olyan jó volt, mint a balszé
len, majd a közelmúltból felsoroljuk 
Braun Cslbit, „minden idők legjobb 
jobbszélsőjét", azután Markost, 
Ströcköt, Sast, olyan névsor tárul 
elénk, amely sok-sok értéket tartal
maz.

A  mostani gárdában is sok tehet
séges játékos „fut a jobbszélen". 
Kincses és Adám áll e csoport élén. 
Béky sokat ígérő módon kezdett, de 
ezeket az ígéreteket csak részben 
váltotta valóra. Hasonló a helyzet a 
szolnoki Szántóval. Felcsillant néha 
a szegedi Bognár tudása is ezen a 
ponton, de nem tudott állandó for
mába jutni. Az ifjú gárda egyik leg- 
reményteljesebb tagja a Gamma 
Váradi ja. Tőle még komoly javulás 
várható. Enélltül azonban még nem 
lehet a magas klasszisba számíta
nunk őt. Bíró Danit több különböző 
körülmény akadályozta meg abbán, 
hogy kiugorjon az élre a válogatott- 
jelöltek csoportjában.

önkéntelenül is feltolul tehát a 
kérdés: mi az, ami hiányzik a mi 
jobbszéisöinkből ahhoz, hogy elsö
pörjék a gondot a válogató feje 
felöl?

Mielőtt erre a kérdésre választ 
adnánk, kissé távolabb kell kezde
nünk a magyarázatot,. A  szélsöcsa- 
tárok szerepköre a lesállás új sza
bályával jelentős változáson ment 
át. Nem is volnánk igazságosak, ha 
most csak a régi nagy jobbszélsök 
emlékét idéznénk és azon sóhajtoz
nánk, hogy miért is nincs most 
Braun Csibink?

Amikor a lesállás határa a csa
társor szempontjából előr etolódott, 
mert hiszen már két védőjátékos is 
elég lett ahhoz, hogy a csatár ne 
legyen lesen, ugyanakkor előretol
ták állásaikat az egyes csatárok is. 
Csak lassan alakult ki az a rend
szer, amely a legcélszerűbb meg
oldást választotta: a középcsatár és 
a két szélső lett az előretolt csatár, 
amely elsősorban hivatott a gólok 
lövésére.

Ezzel a csatársor két részre sza
kadt. A z  összekötök szerepe pedig 
lényegesen eltérő irányban fejlődött 
szemben a három előretolt csatáré
val. A z összekötők szerepkörében 
tekintélyes részt foglalt le magának 
a támadásban az előkészítés, sőt 
néha hátul a védekezés is. Ezzel 
szemben a három előretolt csatárból 
„rohamcsapatos" lett. Mind a há
romnak rendkívül gyorsnak, erélyes
nek, küzdőképesnek és gólerősnek 
kell lennie. Egyre kisebb a különb
ség a középcsatár és a szélső közt. 
A régi játékban a szélsőtől nem 
vártak többet, mint csak azt, hogy 
szélsebesen levígye a labdát az 
oldalvonal mentén és jól beívelje a 
kapu elé. Aki ezt meg tudta csinál
ni. az már jő szélső volt. Ha még 
itt-ott gólt is tudott lőni, akkor az 
már különleges képességű szélsőnek 
számított. Ma góHövö-ludomdny

nélkül a szélső csak szükségből ke~. 
rülhet be a csapatba.

Jelentősen szélesbedett tehát a 
szélsöcsatár tudásbeli skálája. Lé
nyegesen sokasodtak a követelmé
nyek, amelyeket korszerű szélsővel 
szemben felállítunk. Ma már nem 
elég, ha a szélső gyors és gyorsan 
is tudja vezetni a labdát. A  kor
szerű szélsőnek olyan technikai tu
dással kell rendelkeznie, hogy a le
hető leggyorsabban, egyetlen moz
dulattal el tudja kezelni a labdát. 
Az átvétellel már egyidöben úgy ki 
is kell tennie a labdát, hogy azzal 
jó irányban elfuthasson. Ha vigyáz 
valaki rá, azt elkerülhesse, átlátsz
hassa. Ugyanakkor ahhoz is érte
nie kell, hogy a labda vezetése köz
ben is gyorsabb legyen, mint az át
játszott és őt most már üldözőbe 
vevő hátvéd. De nemcsak gyorsa
ságra van szüksége, hanem kitar
tásra is. Nem szabad tehát, hogy 
elfáradjon egy-egy ilyen szélsebes 
labdavezetés közben, mert akkor 
már erőtlen lesz a lövés, amit egy 
ilyen kedvező lefutás után meg- 
•nyüt helyzetben a. kapura lead. 
Értenie kell ahhoz, hogy leszorítsa 
a labdát a lövésnél. Lövésének nem
csak erősnek, de jól irányzottnak is 
kell lennie, mert a szélső rendsze
rint ferdébb szögből lőhet, mint pl, 
a középcsatár. Meg kell éreznie ké
tes esetekben, hogy mi a kedvezőbb, 
a beadás, vagy a kapuralövés. Ér
tenie kell a villámgyorsan véghez
vitt helycserékhez, amiket a közép
csatárral hajt végre és amelyekből 
a legtöbbször igen kedvező gólhely
zet támad.

Itt csak hamarjában soroltuk fel 
az eszményi jobbszélsö legfontosabb 
tulajdonságait. Tegye most az ol
vasó a kezét a szívére és mondja 
meg őszintén: van-e ilyen szélső-
csatárunk ? Bizony nincs . . .

Mert akinek technikája van, az 
nem él sportszerűen. Aki gyors, az 
nem tud labdát vezetnit Aki pom
pásan lő, az csak állított labdával 
tudja ezt megcsinálni, futtában és 
mozgó labdával nem. Aki jól veszi 
át a labdát, nem veszi észre, hogy 
mikor kell lőni beadás helyett. Es 
így tovább.

De • ne feledjük el azt sem, hogy 
a szélsőcsatár helyzetét még külö
nösen megnehezíti az a körülmény, 
hogy az ő játéka inkább függ tár
sai jó vagy rossz játékától, mint 
bármely más helyen játszó ember 
teljesítménye. Nagyon sok függ 
attól, hogy a szélső sok labdát 
kap-e társaitól vagy keveset. Fon
tos lehet az a körülmény is, hogy 
arányosan elosztva kapja a labdá
kat a szélső társaitól. Hányszor lát
hatjuk, hogy a hosszú tétlenségre 
kényszerítőit szélső merevvé, vált 
izmaival elrontja a végre hozzájut
tatott labdát. És milyen nehéz hely
zetbe kerül az a szélső, akit per
cenként újra meg újra küldenek 
nagy rohamokra úgy, hogy ki sem 
fújhatja magát két-lefutás közt. De 
sok függ a passzok minemüségétöl 
is. Az egyenesen a szélsőhöz kül
dött labdákkal előbb önmagát kell 
a szélsőnek születetnie. A  jól eléje 
tett labda hozzásegíti a szélsőt 
ahhoz, hogy gyorsaságát, rámenését 
kihasználhassa a meglepett és így 
lassabban megforduló védőjátékos
sal szemben. És mégis milyen rit
kán látunk ilyen -— a szélső elé tett 
—  labdákat!

Már ez a rövid felsorolás is meg
mutatja, hogy milyen kényes hang
szeren játszik a csatársor szélsője.

E g y szóv a l: m eg  leh et érteni a
F eren cvá ros  h abozását. Különösen, 
ha —  kész szélsőt a k a r . , ,

Hol sérült meg
Polgár és Klszely?

A Ferencváros háromhetes pihenője 
11 *án szerdán kezdte cl edzéseit. Nagy 
inegicpctésro Polgár és Tv ifi7,cly felrnen- 
tcst. Kért az edzésük alól azzal az indo
kolással, hogy sérültek. Polgár arról 
panaszkodott, hogy a combja fáj. Kiszely 
Pedig a karját fájlalta.

A Ferencváros vezetősége mindkét já
tékosát orvoshoz küldte, A,z orvosi vlsas- 
galíit alapján Ki«zely és Polgár a hé
ten nem L vetlek részt egyetlen edzésen 
ecm,

A legutóbbi edzésen azután, valaki azt 
a hírt terjesztette ez üllőiviti pályán, 
hogy Polgár és Kiszely a pihend ideje 
alatt mérkőzést játszott valahol és mind
kettő azon a meccsen sérült meg Az 
illető, szerint az orvosi vizsgálat Is azt 
állapította volna meg. hogy fulbnll-sérü- 
lése van mindkét játékosnak.

Ebbon az ügyben büsééítiink a Fownc* 
város egyik vezetőjével, -aki a követke
zőket mondotta:

— Hivatalosan iné? nincs tudomásunk 
erről a dologról. Most azonban ki fog- 
iakvtesarálni az ügyet. A pihenő alatt 
eltiltottuk a játékosokat a labdától, 
eppen azért, hogy valami baj ne érje 
őket. Nem hiszem, hogy a két játékos 
megszegte volna a tilalmat. Mindeneset
re tisztázni fogjuk ezt az Ugve-t.



Vasárnap, 1940 augusztus 4.

Minden újpesti a fedélzetre
K om oly  és v id ám  k észü lőd és Ú jpesten HOLNAP ESTE 1,8-KOR

osendíil fel'

L I L L Y  P O N S
a new-yorki Metropolitan-Opera világhírű szopránőnebesnöiének 

szárnyaló hangja a

n é w -y o r k i  h  Á z a s s  á g
című vígjátékban a

( O R S Ó B A N

-— Vasárnap nem lesz szabadna
pos újpesti játékos —  m on dja  Lang- 
felder iga zg a tó  a pénteki edzés 
után. —  Minden épkézláb ember 
utazik vagy Salgótarjánba, vagy 
Tokodra.

A két ú jpesti kü lönítm ény a k ö 
vetkező „összeá llításban 11 rajtol a 
két ,,N B -városban“ .

S a lgótarján ba  megy: Sziklai,
Futó, Balogh II., Nagymarosi, 
Sziics, Temes, Balogh Adám, 
Pálya, Berzi, Zsengellér, Tóth, Deve- 
cseri lett volna még benne ebben a 
keretben, neki azonban' a szövetség 
nem adott rajtengedélyt, mivel szer
ződése augusztus 15-éig még a 
WMFC-hcz köti.

*
Az UTE portyacsapata, amely 

Tokodra utazik, így fest: Aknavöl
gyi, Fekete II., Fárbás, Béki (nem 
a Hungária Békije. Ez egy fiatal 
UTE-hátvéd), örsi, Magyar, Kár
mán, Németh,. Kulinyi, Szusza, 
Nagy I., Schubert, Krózser, Job
bágy.

—  Majd megmutatjuk a „nagyok
nak", hogyan kell győzni —• mon
dották pénteken nagyon magabízóan 
az UTE-isták.

—  Csak arra vigyázzatok, —  fe
lelte Futó, —  hogy aztán ne ti le
gyetek a nagyok és majd nektek 
mutatják meg a tohodia-k.

*
Újpesten újabban minden edzésen 

névsorolvasás van. Minden játékos
nak be kell írnia a nevét egy nagy 
könyvbe. Pénteken az egyik ifjú 
nagyon hosszú ideig kereste a nevét 
a könyvben, hogy aláírhasson.

—  Ha nem tudsz írni —  húzta 
egy másik UTE-ista — , akkor csak

A Törekvésről keveset hallani 
mostanában. Csaknem mindegyik 
NB-csapat erősített, a Törekvésben 
azonban, mindössze a hazatért Déri 
jelenti az erősítést. Edzőválságról 
is lehetett hallani. A  Törekvés-szur
kolókat az is kellemetlenül érintette, 
hogy a Törekvés —  legalább is az 
őszi idényre —  hontalan lett.

Olyan jelenségek ezek amelyek 
ez NB-nek jelenleg rangsorban az 
S-ik csapatát érintik, azt a csapa
tot, amely az elmúlt idényben újonc 
létére pompásan szerepelt és

a legjobb amatiírcsa pattiak bi
zonyult az NB mezőnyében.

Most pedig mintha valami ellany- 
hulás, kedvetlenség uralkodna a 
kőbányaiak házalóján.

Nézzük hát, mi történik a Törek
vésben.

Az edző-fronton
az a helyzet, hogy Szeder Istvánnak, 
a csapat edzőjének nincs meg az 
edzői oklevele, nem jelentkezett tan
folyamra. Szeder azonban nem ha
nyagságból nem jelentkezett, ha
nem családi okok miatt: a felesége 
súlyosan beteg. Mivel a legközelebbi 
edzötanfolyamnak más lesz az idő
beosztása, ezen Szeder is résztvehet. 
Valószínű, hogy Szeder addig is 
kap működési engedélyt, hiszen az 
ideiglenes engedélyt olyan edző is 
megkapta, aki a vizsgán megbukott. 
Az egyesület vezetősége meg van 
elégedve Szeder működésével, a 
csapat tavalyi szereplése a legjobb 
bizonyíték Szeder kitűnő edzői ké
pességei mellett. A  Törekvésben re
mélik, hogy Szeder rövidesen meg
kapja az ideiglenes működési enge
délyt s ezzel az edzökérdés lekerül 
a napirendről.

A  füvesítés
valóban „hontalanná" teszi a Tö
rekvést. De csak részben. A  Törek
vés-pályán van elég hely ahhoz, 
hogy az •rőnléti edzéseket, labda
gyakorlatokat könnyen el lehessen 
végezni. Sőt: amíg a tulajdonkép
peni füvesítés nem kezdődik el, tor
nacipőben a pályán is játszhatnak a 
játékosok kétkapurn. A pénteki ed
zésen a gyaiogfutballt is így ját
szották. A  Törekvésnek tehát csak 
a kétkapus edzések alkalmával van 
szüksége a MAVAG-pályára. Igaz 
viszont, hogy ez nem lesz könnyű, 
mert a MAVAG-nak Is éppen elég 
csapata van. Az is kétségtelen, hogy 
ha a MAVAG-pálya Kőbányához is 
tartozik, a Törekvés mégsem érez
heti magát a mérkőzéseken egészen 
otthon.

Játékosállománya
bizony nemhogy gyarapodna, de in
kább fogy a Törekvésnek. íg y  pél
dául Lörinczyt, a csapat nagyszerű 
jobbhátvédjét áthelyezték a forga
lomhoz s ezzel Lörinczy játékos-!

tegyél egy keresztet a neved he
lyére.

—  A.zt sem tudod, hogy futball
ban a név helyére kérdőjelet szok
tak tenni? —  „oktatta" ki nagy si
kerrel az ifjú játékos a közbeszólót.

Névsorolvasás Újpesten: Balogh
I, Balogh II, Balogh Sáni...

—  Még jó, hogy hárman vagytok, 
—  mondták nekik —  legalább lesz 
egy külön Balogh-kártyaparti,

A  Baloghok el Is határozták, hogy 
hárman egy pártit fognak alakítani. 
Legalább ha valamelyik sokat vé
szit, akkor rokonnál marad a pénz. 
Névroknnál. . .

*
A  szurkolók arról beszélgettek, 

hogy milyen nagy előnye lesz az 
Elektromosnak az Újpesttel szem
ben a Szent István-kupában.

—- ök már megszokták a villany
fényt —  mondta egy aggodalmas
kodó. —  A mieink majd hunyorgat- 
ni fognak.

—- Nem baj. Legfeljebb, hogy ne 
kelljen majd hunyorgatniok, hát 
behunyt szemmel fogják megverni 
őket.

*
Zsengellér azt mesélte a társai

nak, hogy ezt a salgótarjáni mér
kőzést még azért játsszák le, mert 
ő Újpestre került. Abban állapodtak 
meg ugyanis, hogy az Újpest „viSz- 
szavágásképpen" egy barátságos 
mérkőzést játszik Tarjánban —  
Gyusziért.

Balogh megjegyzi:
-— Mondd, Gyussi, nem adhatnánk 

nekik mérkőzés helyett valami más 
ajándékot ?

-— Mit? —  kérdezte Zsengellér 
gyanútlanul.

—  Téged!. . .

pályafutásának vége van. Mint for
galmista, nem is kaphat olyan be
osztást, amely mellett elvégezhetné 
azt az edzést, amelyre egy NB- 
játekosnak szüksége van. Súlyos 
csapás ez a Törekvésre nézve, mert 
Lörinczy kiválása a csapat legjobb 
részét, pompásan összeszokott, kor
szerű rendszerű védelmét bontja 
meg. Egyelőre nem is tudják, kivel 
lehetne pótolni Lörinczyt. Úgy lát
szik, a MAV-ban nem törődnek az
zal, hogy egy jó sportoló sportol
hasson is. Szinte érthetetlen, hogy a 
Törekvés vezetősége (amely egyben 
azonos az Északi Főműhely vezető
ségével) nem tudott semmit tenni 
Lörinczy áthelyezése ellen-.

Betegei
is vannak a Törekvésnek. Palatínus
nak szívbántalmai vannak. A  fiatal, 
sokatígérő középcsatár pénteken 
már nem is tudott résztvenni az 
edzésen. Tüzetes orvosi vizsgálatnak 
vetik alá s csak akkor dől el, hogy 
játszhat-c vagy nem. Palatínus he
lyettese vitéz Karácsonyi lenne. Ka
rácsonyi nagytehetségü játékos, de 
az a baja, hogy elfoglaltságából ki
folyólag kevés időt tud edzésre for
dítani.

Mindezekkel szemben kétségtele
nül nagy nyereség Déri visszatérése 
és Tóth felmentése. Bizonyos azon
ban, hogy a megerősödött NB- 
mezönyben

a Törekvésnek nehéz dolga lesz
a jelen körülmények között. Nagy 
teljesítmény volt kivívnia az elmúlt 
idényben a hizelgő hatodik helyet, 
még nehezebb lesz azonban ezt a jó 
helyezést megtartani.

Ez tehát a helyzet jelenleg a Tö
rekvésben.

A Lampart FC 
beadványt 
intézett a miniszteri 
biztoshoz, melyben 
a minősitőtnérkő- 
zésekre való 
beosztását kéri

A Lumpurt FO 1$ saerítW csapatát a 
minősít# mérkőzésükön kiüítanL Az 
egyesület vozctősétfo — Mattisek Lieliárd 
elintik és Limesek Gyula titkát a kiírásá
val — beadványt intézett Gidófalvy Pál 
(lr-hoz, az MLSz miniszteri biztosához.

A Lampart véstetősége a beadványában 
rámutat arra, hogy á $).Ö00 lakomi Pasi- 
szenterzeébet labdarúgócsapata mind jár 
téktudásban, mind pociig anyagi szem
pontból megállná helyét az NB I-ben. 
Bizonyítékul megemlítik, hogy az egye
sület mögött a« Igen tekintélyes válla
lat. a „Fémáré-, fegyver- és gépgyár 
Irt. áll. A Lámpátt F£ az NB II. osz
tályában a 2., illetve a 3. helyen végzett' 
az utóbbi években,

Gere játéka
a  K isp est e lle n  
b izo n y ta la n
„Nem vagyunk esé
lyesek !“ — hangoz
tatják Csepelen

A Kispest elleni serlcgmérközésre ké
szülő WMFC szombaton tartotta utolsó 
edzését. Ezen 'csupán könnyű cél torna- 
tíyakoriatok és egy kis labdázna szere
pelt a műsoron. Az edzésen Gora kivé
telével valamennyi játékos részivel!. 
Gere helyett a tartalék Kapta vetkőzött 
le. A sérült Geíe a partvonalról nézte 
végig az edzést, de hétfőn játszani sze
retne,

— Nem szeretném mindjárt az első 
„nagy" meccsünket kihagyni, — mon- 
doita. — A sérülésem szépen javul, re
mélem. hogy hétfőre már nem lesz sem
mi baj. Természetesen csak úgy vállalom 
a játékot, ha teljesen vendben leszek.

Az edzésen megjelent szurkolók furcsá
nak találják, hogy a Kispest ellen min
denki a WMFC-t tartja esélyesnek.

— Egyáltalán nem vagyunk esélyesek.
— hangoztatják. — A mi csapatunk még 
nincs összeszokva, míg a Kispest már 
sokéves NB-tapásztalattai rendelkezik. 
Tehát inkább a Kispestet leheine csá 
lyfenek mondani. _,

A Kispest elleni összeállításról így bő
szé 1 Lukáts edző:

— Ita Gere sérülése rendbe Jün, akkor 
semmi okunk sincs arra, hogy az edső- 
mérkózéseke’ii szerepelt csapatot meg-

A Játékvezető Testület az egysé
ges játékvezetői felfogás kialakítá
sán . fáradozik. Ennek a célnak az 
elérésére szolgál a kétnapos buda
pesti táborozás is.

Mintegy kétszáz budapesti és 
vidéki játékvezető gyűlt össze teg
nap délelőtt az MLSz székhazában, 
hogy a táborozáson réeztvegyen és 
az egységes felfogás kialakítását 
célzó előadásokat meghallgassa.

Ü nnepélyes kezű&t
Annyian gyűltek össze, hogy az 

MLSz elég nagyra méretezett nagy 
tanácstermében el sem fértek volna. 
Székeket raktak tehát a székház 
udvarára és ott hallgatták a játék
vezetők Gidófalvy Pál dr bevezető 
szavait. A  miniszteri biztos fel
hívta a táborozás résztvevőinek 
figyelmét az egységes felfogás fon
tosságára, a közös labdarúgó- és 
nemzeti célokra . . .

Azután sorakozó következett. 
Hosszú tömött sorban vonultak fel 
a játékvezetők az Országzászlóhoz. 
Néma tisztelgés közben helyezték 
el a koszorút a jelképes zászló előtt. 
Innen Kelet szobra elé vonult a ha
talmas menet, itt is elhelyezték a 
testület koszorúját.

1 Sportszerű eSőkészüiet, 
v ise lk e d é s  a pályán
A Szabadság-térről való vissza

térés után . ősz Sándor dr állt az 
előadói asztal mögé és másfélórás 
előadást tartott. Beszélt a mérkő
zésre való előkészülésről, a játék
vezetőkre is kötelező sportszerű 
életmódról.

—  Átmulatott éjszaka után —- 
mondotta többek között —  nem le
het kifogástalanul mérkőzést ve
zetni. A z így „elökészülö“  játék
vezető nem bírja a játékot követni, 
figyelme elkalandozik, természet
szerűleg sokkal többet hibáz. Ezzel 
pedig nemcsak a játékot rontja el, 
nemcsak magának, hanem a játék
vezető testületnek és az egyetemes 
magyar labdarúgásnak is mérhetet
len károkat okoz!

Beszólt ősz  dr a testi és lelki gát
lások leküzdéséről is. Felsorolt min
dent, ami ’a kifogástalan játékveze
tést akadályozhatja. Kifejtette, ho
gyan viselkedjék a játékvezető az 
egyesületi vezetőkkel, játékosokkal 
szemben. Rámutatott arra, hogy 
mennyire fontos az egységes moz
dulatok bevezetése az ítélkezések
nél. Nagy derültség közben mutatta 
be az egyes játékvezetői mozdula
tokat a pályán,

—  Bizony, —  bólogatott egyik 
NB-egyeSületünk intézője, —  ez na
gyon fontos. Annyiféleképpen muto
gattak eddig a játékvezetők, hogy 
a játékosok sokszor zavartam áll
tak, nem tudták', mi következik, 
miért is fújt a játékvezető!

Legszigorúbban óvta ősz dr a 
kartársakat attól, hogy megenged
jék a vitát, a visszabeszélést a pá
lyán. Erélyes (de nem goromba!), 
határozott legyen a játékvezető. 
Hasszasabban beszélt a mérlegelés
ről is.

—  A szabálytalanság az szabály-

holygassnk. Ha Gere esetleg mégsem 
játszhat, akkor Kapta helyettesíti öt. 
Uj középfedezet szerződtetéséről egyelőre 
nincs szó.

Ezután még Lukáts edző is az esélyes
sé# elten tiltakozik.

— A rutinos Kispest mindenképp
előnyben van a WMFC fölött — mondja.

A szurkolók is teljes „gőzzel” készül
nek a mérkőzésre. Mint már korábban 
jeleztük, egy 1200 személyes termesgÖzös- 
sel mennek a Latcrea-uleáhá, hogy győ
zelemre buzdítsák a WMFC-t. ólért !ia 
nem is tartják nyíltan esélyednek ked
venc csapatukat, mindnyájan bíznak a 
gyfzelombcn —

talanság a tizenhatoson belül is! —  
jelentette ki. —-  Ne vigyük ki a 
labdát a tizenhatosra, ha belül tör
tént szabálytalanság, ne intsünk 
„továbbot", mert a büntetőterületen 
belül történt valami.

Szatoálym ssyzrázat, 
Vághy as MLSz drákó i 
rendszab ály-terveze
téről

A nagy tetszéssel fogadott elő
adás után szünetet tartottak, majd 
Moldoványi Lajos állt fel szólásra. 
Előadása elején a játékidőről be
szélt. A  különféle félbeszakítás! 
okokról, az idöbeszámitásról. Mikor 
a játékvezető sértegetése miatti fél
beszakításnál tartott, az elnöklő 
Vághy Kálmán főtitkár' félbeszakí
totta és ezeket jelentette ki:

—  Az MLSz miniszteri biztosa 
meg fogja találni a módját annak, 
hogy a bírósértegetések megszűnje
nek, Ha kétszeri figyelmeztetés után 
sem csillapul a zaj, a nézőteret ki
ürítik. Az esetek megismétlődésénél 
a pályát betiltja az MLSz, ha még 
ez sem segít, ha a rendező egyesület 
nem tudja szűrőiéit megfegyelmezni, 
az egyesületet törlik a tagegyesüle
tek sorából.

Helyeslő morgással vették tudo
másul mindezt a „hallgatók".

Moldoványi azután magyarázta a 
legújabb szabályváltozásokat. Né
hány érdekesség a hallottakból: a
mérkőzés szünete 5 perc, de a já
tékvezető belátása szerint —  en
gedélyezheti ennek meghosszabbítá
sát még öt perccel; a labda fe jté 
sekor a játékosoknak 2— 2 méterré 
kell állniok a játékvezetőtől (ezzel 
a tülekedést akarja elkerülhetővé 
tenni a szabály; sokszor a játék
vezetőt is elsodorták a labdára ugró, 
rohanó játékosok), a kapuba bent 
fekvő, vagy egészen hátul, a hálónál 
álló játékos is lesen lehet; a támadó 
játékos, ha lesen áll, kiléphet a pá
lyát szegélyző vonalró), hogy ezzel 
elkerülhesse a lesen állást; a hát
véd, vagy más védőjátékos viszont 
nem teheti meg ugyanezt, hogy 
ezzel lesállásba juttassa a? ellen
fél valamelyik játékosát.

Előadás közben Vághy még meg
jegyezte azt is, hogy a tél folya
mán a játékosok részére szabály- 
ismertető és magyarázó előadásokat 
fognak tartani az ország mindem 
részében. Ezeket az előadásokat a 
játékvezetők fogják majd tartani.,

—  Régi tapasztalat ugyanis —  
mondottá Vághy Kálmán — , hogy 
maguk a játékosok sem ismerik a 
játékszabályok nagy részét!

Igaz, tökéletesen igaz.

Mikor kom olytalan
a Játék ?

Befejezésül Felkai Lajos a ko
molytalan játék fogalmáról mon
dott egyet s mást. Szerinte lehet 
komoly játék akkor is, ha hat 
játékos áll szemben a pályán 
tizeneggyel, viszont komolytalan
ná válhat 11:9 arányban szemben 
álló ellenfeleknél is. Mindig a játék
vezető tudja legjobban megítélni.

mikor vált komolytalanná, fegyel
mezetlenné, sportszerűtlenné a küz
delem. Belátása szerint kell lefújnia 
a játékot. Végül a játékvezető- 
ellenőrzésről mondott megnyugtató 
szavakat.

—  Az ellenőrzés nem bírálat és 
nem minősítés céljából szükséges —  
hangoztatta —-, hanem azért, hogy 
felhívja á kollégák figyelmét az 
esetleges nem tudót* hibákra, azért 
van erre , szükség, hogy javítsunk, 
helyesbítsünk, hogy tökéletesítsük a 
játékvezetést.

Ezzel a megnyugtató kijelentéssel 
ért véget a délelőtti műsor.

^éiufásü a DSák- 
sladfonbsn

Délután a népligeti fővárosi diák
stadionban gyűltek össze a játék
vezetők. Ezúttal azonban már az 
egyesületi intézők is megjelentek, 
így azután nem csoda, hogy telje
sen megtelt a stadion lelátója. A  
csaknem félezer „táborozót" tiszta 
padok várták: Kiss Imre testnevelő 
tanár, a stadion felügyelője minden
re gondolt, mindent előkészített.

Az előadók lent a futópálya szé
lén elhelyezett hangosanbeszélön 
közölték mondanivalójukat, a hall
gatók fent a lelátón hallgattak, 
Molnár Ignác és két „segédje" az 
üde' zöld gyepen bemutatta, szem
léltette az egyes játékban előforduló 
eseteket.

Kifogástalan „rendezés" volt. . .

Tanulságos és derűs  
SS?afc©r2a$5 példák

Elsőnek Vághy Kálmán állt a 
hangosanbcszélö elé. Az intézőtől, 
játékostól és játékvezetőtől egyaránt 
megkövetelendő fegyelmezettségről, 
sportszerűségről beszélt. Kérte az 
intézőket, hogy játékosaikat egy- 
egy vétek elkövetésénél ne igyekez
zenek mentegetni, hanem inkább 
szidják jól össze őket. Segítsenek a 
szövetségnek a játékosokat sport
szerűen gondolkodó, sportszerűen 
viselkedő és sportszerűen élő sport
emberekké való nevelésében.

Utána Rubint Lajos a szabad
rúgás, büntetőrugás, partdobás, 
kapukirugás és szögletrugásról mon
dott el játékvezetői szempontból 
minden lényeges dolgot. Nagyon ta
nulságos volt a dancs különféle fa
jának bemutatása. Ezek a bemuta
tók szolgáltatták különben a derűt 
Is.

Molnár Ignác a különféle szabály
talanságok elkövetését mesterien 
mutatta be. Meg is jegyezte valaki:

—  Hja, gyakorlat teszi a mestert.
Amikor azt mutatták be, amint

a kapus a labdával orronnyomja a 
rárohanó csatárt, egy hang meg
szólalt:

— Mit ítél ilyenkor?
Rubint habozás nélkül felelt:
—  Tizenegyest!
Utána némi kétkedő mormogás

támadt a lelátón, mire Vághy ki
jelentette:

—  Egy kicsit szigorúnak tűnik 
az ítélet, de az nem baj. Majd így 
leszoktatjuk a kapusokat az e.fajta 
szabálytalanságokról.

A partdobásnál is izgatott, mor
mogás támadt. Molnár Ignác ugyan
is egészen rövid partdobásokat mu
tatott be. Vághy ezt is megmagya
rázta:

—  Külföldön így értelmezik a 
partdobást,. Nekünk is alkalmaalMd- 
nunk kell a külföldhöz.

A műsorban levő szögletrúgást és 
kapukirúgást csak érintette az elő
adó. Részletesebben majd a ma dél
előtti előadáson fejti ki.

A  befejező előadást Tilt a mér y
Kálmán tartotta. Tihaméry a játék
vezető pályán való viselkedéséről 
beszélt.

Mi le ss  m a i
Ma délelőtt a népligeti Diáksta

dionban folytatódnak az előadások, 
9 órakor Gidófalvy Pál dr „Az in
téző, a játékvezető és a játékos", 
fé l110-kor Rubint Lajos „Az előny- 
szabály", 10 órakor Moldoványi La
jos „Testtel való játék, lesállás stb" 
(gyakorlati bemutatók) címen tart 
‘előadást. A  táborozás zárőünnepé- 
lyét 12 órakor tartják.

M I  a  h e l y z e t  •
a  T ö r e k v é s b e n ?

Délelőtt ünnepélyes megnyitó, 
szabálymagyarázat, tanácsok, 
elméleti oktatás az liLSz-ben, 
délután gyakorlati bemutató 
a népligeti Diák-stadionban

Megkazctödöet a JáfSékvazelSK országos táborozása
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T o v á b b  b o m l i k  a  K a s s a i  A C .  

l e m o n d o t t  o z  e l n ö k  i s ,  a  K S C  

p e d i g  k ö z b e n  á t a l a k u l t  

R á k ó c z i  S E - v é
Kassa, aug. 3.

Kassa sportélete tovább zajlik. A 
KAC-ban megindult bomlás lavina
ként növekedik. A  mai napon sok 
más elnökségi taggal együtt lemon
dott tisztségéről Vukovich  István dr 
közjegyző, a klub elnöke is.

Ugyanekkor a K A C  hivatalos ( ?) 
nyilatkozatot juttatott el hozzánk, 
ügyvezető elnöki és titkári aláírás
sal ellátva és ebben a többek között 
a következőket olvashatjuk:

„A  K A C  választmánya július 29-i 
ülésén kimondta, hogy az egyesülés  
gondolatát és ennek folyom ányaként 
a K A C  m egszűnését nem tartja in
dokoltnak sem m iféle szempontból, 
A  K A C  mai helyzetében sem mi 
olyan momentum nem merült fel, 
am ely a m egszűnést a legcsekélyebb  
értelem ben is követelné. A nyagiak
ban a klub helyzete aktív, sportfel
szerelésünk, adminisztrációnk kassai 
viszonylatban tökéletes, taglétszá
munk nem apadt, sportolóink száma 
csak növekedett, pénztárunk kész
pénzállománya minden adósságunk 
kifizetése után tekintélyes összeget 
jelent. E gyetlen  hiányunk a saját 
pálya, de az O TT • gondoskodása  
folytán működésűnk a KSC bérle
tében  levő egyetlen  kassai pályán 
biztosítva v a n . . .  A  K A C  a jöv ő 
beni évtizedeken keresztül is m eg

marad K A C -nak . . .  ápolja közel 40 
esztendős tradícióit. K öteleznek erre 
eddigi eredm ényeink, alapítóink szel
lem e, tagjaink bizalma és barátaink 
buzdítása

Ugyanekkor a KSC is nyilatkoza
tot adott ki . .

A nyilatkozat igen éles:
„A  KSC elnöksége erélyesen  visz- 

szautasítja a K A C -nak sportszerűt
len és érthetetlen  eljárását egyesü 
letünkkel és vezetőivel szem ben. A  
Rákóczi SE gondolatát a K A C  v e 
tette  fel, a KSC azt egyhangúlag  
elfogadta és hogy m ost ez a szép  
terv- m égsem  valósult meg, az csakis 
a K A C  érthetetlen  eljárásának az 
eredm énye. Mint már annyiszor 
m ost sem  a KSC-n m úlott a két 
klub közötti régi, áldatlan állapot 
felszám olása

A KSC xna este tartott közgyűlé
sén is élesen bélyegezték meg a 
KAC eljárását. A  közgyűlésen 
egyébként kimondották, hogy a 
KSC Rákóczi SE-re változtatja 
a nevét.

A  KSC megbízásából már vasár
nap háromtagú küldöttség , utazik: 
Budapestre s igyekszik keresztül
vinni azt, hogy a Rákóczi SE részt- 
vehesseir a minősítő mérkőzéseken.

L. O.

Rubint játékvezető  
táblái öltözők  
szám ára

Érdekes ötletet valósít meg Rubint 
Lajos, a kitűnő játékvezető. Kis, ok
tató táblákat készített, amelyeket a, 
csapatok öltözőjében fog elhelyezni 
az MLSz. Ezeken a táblákon oktató 
figyelmeztető játék- és fegyelmi sza
bályok állanak egységesen esoporto 
sítva. Bizony ráfér játékosainkra is 
a játékszabályok pontosabb tanulmá
nyozása vagy azok felfrissítése. Né
hány mintát itt közlünk a Rubint- 
táblákből.

Azonnal kiállítandó a játékos
1. tettlegesség,
2. játékvezető vagy partjelző meg

sértése,
3. ulánrugás vagy olyankor való rú

gás miatt, amikor a labda nincs 
ott,

4. az ellenfél megsértése és
5. a nézőközönségnek megsértése

e s e t é b e n .
Közvetlenül gól érhető el

1. szögletrugásból,
2. gáncsolás,
3. megrugás,
4. megütés,
5. ráugrás,
6. kézzel feltartóztatás,
7. az ellenfél erőszakos vagy veszé

lyes éllökése,
8. az ellenfél hátulról való gáncso

lása,
9. kézzel elluszítás és

10. kezelés
miatt megítélt szabadrúgásokból.

Serfőző Hajmáskéren
készül

Hajmáskéren csütörtök délután a 
KSE égy igen erős katonacsapattal 
játszott barátságos mérkőzést. A 
katonacsapat 4:2 (2:0) arányban
gvözött. Gőllöyö volt: S erfözö  (2). 
K e g y , Win kiér. illetve Kása  és H er
nádi. A mezőny legjobb emfoere 
Serfözö, a Szeged kitűnő csatára 
volt. Serfözö  rendszeresen látogatja 
a HSE edzéseit, hetenkinf négyszer 
is kimegy a pályára.

—  Meg akarom mutatni a Tisza 
partján, hogy mit tud az a Serfözö 
—  mondta a mérkőzés után nevet
ve. —  Meg aztán szeretnék váloga
tott is lenni —  tette hozzá.

ir 'JüS A G
Délnyugat—Magyarország: ez évi !e-

V. i:te úozóbajnoköá-ai vasárnap zajlanak 
!<■ Pécsett. A versenyen Fél*. Kaposvár 
és Nagykanizsa leventéi i»a tTJ számban 
vi sanek részt.

V E G Y É S  H ÍREK
K E R É K P Á R

Papp I. VS1. KK  
13.4 m p-es kétszá  
zassal győzött 
a kerékpáros

vág'tafőverseny első 
fu t a m á b a n

A  Millenáris nemzetközi pálya
versenyén szombaton este mintegy 
400 főnyi közönség gyűlt össze a le- 
látó-karélyon.

Háromnegyed kilenc előtt néhány 
perccel kezdődött a verseny első 
száma, a 840 méteres vágtafutam, 
melynek kiemelkedő eredménye 
Papp I 12.4 mp-es 200 méterese.

Az előfutamok eredménye:
1. Hettlinger (Törekvés) 13 

mp, 2. Rajczi (Postás), 3. Papp II. 
(VilKK). .

II . : 1. Boday (Törekvés) 13.2, 2.
Morvái FTC.

III . : 1. Pap I. (VilKK) 12.4 (rend
kívül könnyen, visszatartva), 2. Hol
tnál’ FTC.

IV . : 1. Sásdi (Törekvés) 13 mp,
2. Kovács BSzKRT.

A  verseny többi eseményeit a hét
fői számunkban ismertetjük.

ÖKÖLVÍVÁS

Tunney diplomata lesz (?)
Newyork, július

Érdekes hírek terjedtek el itt Tun- 
neyvel, a volt ökölvívó világbajnok
kal kapcsolatban. Tunney  Gene —  
teljes nevén Tunney James Joseph  — , 
akinek felesége egy millomos leá
nya, a legjobb családokkal áll ösz- 
szeköttetésben és tagja a „felső 400“- 
nak. Hír szerint a barátai azt szeret
nék, ha Tunney a diplomáciai pályára 
lépne s mint az U S A  követe, vala
melyik külföldi államban kapna meg
bízatást, illetve kiküldetést. Tunney 
barátai azon vannak, hogy , a régi 
ökölvívónagyság már a télen mint 
USA-követ működjék valamelyik kül
földi fővárosban.

Keretien Ifjúság;! ftltiilviró esapatbnj- 
nolri mérkőzést bonyolítanak le tna ilél- 
után: a, BLE a BTK-val mérkőzik a 
Üérkoesis-Liteu 1. szám » ]aUi_ Lapterjesz
tő-edzőteremben. A  mérkőzés 6 órakor 
kezdődik.
KÉZILABDA

Kist**—Ml. Koszté barátságos né; és 
férfi kézilabdamérkőzé* lesz ma. vasár
nap délelőtt fél 9 órakor a Kistér-pá
lyán.

Erdőéi távozása után Novak János, /- 
BLE VII jóképesség-ő csatára vette- át 
a l.avi pari SC a 'í z 11: ib ilaa s apa t á :i a k ed
zését. .

Megalakult a DreSC férfi kézi- 
labdarsapata. A kőbányai csapat, túr 
szerint, benevez a I I I .  osztályú férííbaj- 
nokságba.
TENISZ

CRAMM ÉS HENKEL NEM JÓN 
BUDAPESTBE

A magyar teniszszövetség megfúrta s 
rödöilói nemzetközi teniszversenyre és altUU D U i i l v m u v u n ' u . u iít o  v v i  i-v. v « *

a>;yítr bajnokságokra a németek két 
-U-átekosá'. Grammot és Henkelt. A 
német szövetség értesítette a magyar 
suövetséget, hogv legnagyobb sajnálatára 
iram tudja s -két. játékost Magyaror- 
sságra küldeni. Ax ok; TöVödifeetten ka- 
toné'k.

Ü SZA S

A z M TK fobby 
az  FTC Szerencsé- 
sebb vo lt
F T C - MTK 3:2 (1:1)

Sportuszoda, v ezette : V értessy.
FTC: Bródy —  Tombor, Haaz -  

Szuhi —  Tátos, Molnár, Somogyi.
M TK : Sas I —  Sas II, Gábor -  

Király —  Vadas, Karinthy, Sólyom
MTK-támadással indul a mérkö 

zés, Vadas lövését Bródy  védi 
Ezután Sas 7-nek van alkalma be 
mutatni tudását. Szuhi, majd két 
szer egymásután Molnár lövésé 
védi. A  másik oldalon Karinthy  jól 
verekedik Tomborral, de lövését 
Bródy  teszi ártalmatlanná. Nagy a 
kavarodás a Fradi kapuja előtt 
Karinthy  és Sólyom  küzd a két FTC 
hátvéddel, Sólyom  kerül ki győzte 
sen, Bródyt is kicsalja a kapuból 
gólt dob. l:0 -ra vezet az MTK. A  
kék-fehérek támadásban maradnak 
Karinthy  és Tombor küzd a láb 
dáért, a játékvezető szabaddobás 
ad Tombor javára. Tátos leúszik a 
labdával és kiegyenlít. 1:1.

. Szünet után Tátos szabálytalanul 
akar elmenni Sirály mellett és jól 
lenyomja az MTK-játékost. A já ték 
vezető  kiállítja Tátost. Az MTK jól 
kihasználja emberfölényét, szét
húzza a mezőnyt és az ügyes Sas
II. megszerzi csapatának a veze
tést. 2:1 az MTK javára. Most jön 
az FTC. Molnár erős svédcsavarját 
Sas I. alig tudja ártalmatlanná 
tenni. Tátos próbálkozik góllövéssel 
de nincs eredménye. Az MTK nem 
akarja kiengedni kezéből a mérkő
zést, előbb Sólyom  lő távolról ka
pura, majd Vadas harcol ki .magá
nak jó labdát és be is lövi, de köz
ben ellöki magát Toniborról. Tom
bor szabaddobását Tátos kapja, Sza
kinak játszik és Szuhi kiegyenlít. 
2:2. Félperc múlva Szuhi— Tát-os- 
támadásából Tátos lövi az FTC har
madik gólgát. Bródy  véd még egy 
nehéz labdát, majd Király  jut a 
kiállítás sorsára, de az eredmény 
nem változik.

Az MTK ötletesebb volt, Sas és 
Vadas tűnt ki. Az FTC-nél a ruti
nos Molnár és a kitűnő Bródy ér
deme a győzelem.

*
. A  váltó eredménye: 1. FTC, 2
MTK.

BANK VÍZILABDA KÖRMÉRKŐZÉS
Hitelbank—Kereskedelmi bank 5:2(2:21. 

MUE-páiíya. Vezette: B randi, Góldobó:
Nagyivúnyi és Kiss (2—2) és Kapuvári, 
illetve Zábrák (2).

-------------- „ y — ..... .........
KERÉKPÁR

Szombaton edzést 
tartottak k erék 
párosaink  
Nürnhergben

Niirnberg, aug. 3.
A  magyar kerékpáros válogatott 

pénteken érkezett meg Nürnbergbe. 
A kerékpárok, sajnos, csak a kö
vetkező vonattal futottak be és így 
pénteken nem tudott edzést tartani 
a magyar csapat. Magyar és német 
zászlókkal volt díszítve a városháza, 
amelynek nagytermében fo lyt. le a 
magyar csapat fogadtatása. A  fő
polgármester üdvözlő beszédére Bol
dog Nándor, az MKSz ügyvezető 
társelnöke válaszolt.

Szombaton délután edzést tartót 
tak a fiijk. Este közös vacsorán 
vettek részt, majd hamar nyugo
vóra tértek.

—  .Nagyon érezzük még az. olasz 
koszt hatását —1 mondotta Éles —  
de reméljük, hogy vasárnapig redbe- 
jövünk.

A  német válogatott előreláthatóan 
a következő összeállításban veszi 
fel a küzdelmet a Nótás— É les- 
Nagy— Pelvássy magyar csapat el 
len: Mirke— Kappey— Vog genreiter

Scherile. B. N.

TENISZ

Augusztus 3 Q .f 31., szep
tember 1. —  
magyar— német tenisz 
visszavágó mérkőzés 
Münchenben

Június elején járt a német válo- 
atott teniszcsapat Budapesten. A 

Göpfert, Koch, Metaoca összeállítású 
csapatot 4:0 arányban megverte a 
Szigeti, Asbóth, Gábori összeállí
tású magyar csapat (az ötödik mér
kőzést nem tudták befejezni).

A német szövetség most levélben 
értesítette a magyar szövetséget, 
hogy ennek a versenynek a vissza
vágó mérkőzését augusztus 30-án, 
31-én és szeptember 1-én München
ben tartják meg. A  magyar szövet
ség elfogadta a németek ajánlatát.

2:0-ra vezetnek az olaszok!
G áb o ri re m e k ü l lá tszo tt Rom ánom  
e llen  és csak  n ag y kü zd e le m  
után vesz te tt
Del Bell© kö n nyen  v e rte  Sz ig e tit

(P énteken  kezdődött el Viareggió- 
ban az olasz— m agyar válogatott 
teniszm érkőzés a „T rofeo  E. 42“ -ért. 
A z első napon két egyesm érkőzést 
já tszottak le. E zekről az alábbi tu
dósításunk számol be:)

Viareggio, augusztus 3.
Kellemes teniszidöben, nagy kö

zönség előtt állt fel az első mérkő
zésre a Románom— Gábori-pár.

Rontanom (olasz)—-Gábori (ma
gyar) 9:7, fid, 7:9, 7:5.

Gábori remekül kezd. A befutká- 
rozó Romanoni mellett sorra elüt 
és rövid idő alatt 5:0-ra vezet. Az 
egész mérkőzés azt a benyomást 
kelti, hogy Gábori három szetben 
simán fog nyerni. Romanoni azon
ban más véleményen van. Az alap
vonalon marad és onnan irányítja 
a játékot. Sikerül is neki egyenlí
tenie és nagy küzdelem után a sze- 
tet megnyernie.

A  második szetben Gábori még 
teljesen az első szét hatása alatt 
van. Még most sem tudja elhinni,

hogy 5:0-ról elvesztette az előbbi 
szetet. Nincs semmi önbizalma és 
simán leadja a második szetet.

A  harmadik szetben ismét, magá- 
ratalál Gábori. Bátpán játszik és 
nagy küzdelem után övé a szét.

A negyedik szetben is minden 
labdáért nagy küzdelem folyik, de 
Gábori már nem bírja idegekkel.

Az , első ■ mérkőzést tehát az óla* 
szók nyerték és l:0 -ra vezetnek.

A  második mérkőzés is egyes
játék.

Del Bello (olasz)— Szigeti (ma
gyar) 6:4, 6:2, 6:3.

Feltűnő , rövid ideig tartott a já
ték. Mind a két versenyző sokat 
kockáztatott és Del B diónak  min
den sikerült. A  legnehezebb helyze
tekből is tudott pontot csinálni. 
Különösen az adogatása volt kiváló. 
Sok abszolút pontot nyert vele. 
Szigeti nem tudta magához ragadni 
a kezdeményezést.

Az első napon tehát az- olaszok! 
2:0 arányban vezetnek.

N agy m e ző n y ö k  
a  Z a la e g e rsze g i  
M O V E  te n isz 
v ersen y én

A Zalaegerszegi MOVE teni&zver&eny-c 
re 120 nevezés érkezeit. A  fővárosból v. 
Bánó, Medveczky Sári, Ó ink és Koilcr 
indul a versenyen. A szombati nap 
eredményei:

Férfíegyes nyílt: Koller— Barlog L.
6:3, 2:6, 6:4; Péczeli—Ivonsilz 7:5, 6:3; 
Csaló—Káplán 6:1, 6:3; Csink—Csató
0:1, 6:0, 6:2: v. Bánó—Csink 6:4, 6:1 ;
Péczeií i— Modern 6:2, 7:5.

Férfipáros nyílt: Bartos, Csink—Bá
lint, Dörnyei 6:1, 6:3; v. Bánó, Koilcr— 
Káplán, Szepes 6:1, 6:2.

Vegyespáros nyílt; v. Bánó. v. Hor 
váthiié—Köimitz, Takács 6:3, 6:5; Péézeli 
Bakaesné—Dörnyei, Mi eh na 6:3, 6:0.

Férfiegyes II. o.: PéeacH —Káplán 6:2, 
6:L4i Díó.si—B itteni dr 1:6, 8:6, 6:0; Csink 
—Dörnyei 6:1. 6:0.

Női egyes II. o.: Bakacsné—Szűcs G:0, 
6:1; B orbély—Michna 6:0, 6:1.

Férfiegyes III. o.: Szepes—Dörnyei 4:6, 
6:2, 0:7; Bíltcra dr—Rigó dr 6:4, 3:6, 7:5.

Női egyes II í. Michna—Takács 6:1,
6:2; Horváth—Szuc« 6:2. 6:3; Horváth né 
—Szatay 6:3, 6:1.

Eső zavarta meg a Diós 
győri teniszversenyt

A Diósgyőri TC tenkszversenyét szóm
ba km folytatták. Délelőtt lehetett ját 
szaní, do délutánra hatalmas zápor zú 
dúlt Diósgyőrre és a délutáni m6sort 
nem tudták lebonyolítani. A szombati 
n a p e ved mén y e i:

Fér fi egyes nyílt: Frigyem—Szórják
6:3, 7:5; Barkas J—Bolgár 6:0, 4:6, 6:2, 
meglepetés; Fcm iczy dr—Tornyai 6:2, 
6:1; Fercnczy dr—Peikcrt 6:4, 6:2.

Féri iparos: Fehér, Pál—:Barlos, Ko-
iLeosni 6:4, 0:7; Bolgár, Katona—Szór
ják. Tornyai 6:3. 6:4.

Vegyespáros: Frigyes), Gall n-errté—Ba
kos, Mészúrosné 7:5, 6:3: Bakosék az
elöő szélben 5:3-ra vezettek.

Férfiegyes kiz.: Pcíkert—Pál 8:6. 6:1; 
Bolgár—Pei kert 3:6, 6:1, 6:1; K atona-
Tornyai 7:5, 2:0, ;i. n. (Tornyai fáradt 
volt); Fehér—Konecísnd 6:2, 6:3.

A  versenyt vasárnap folytatják és fe
jelik  be.

Céczy BBTE Kispest 
város teniszbajnoka lett
A Kispesti AG országos kizárásos te

niszversenyén tegnap a második' oe-ztálvu 
férfiócyes döntőt játszották le, aincjy 
egy úttá! # Kispest város tuniszi)ajnoki 
címéért is ment. A döntőben Géezy le
győzte Barabást két és félórás küzde
lemben.

A második osztályú férfipáros döntőt 
nem tudták, befejezni. A szombati nap 
eredményei! .

Férfi egyes II. o. döntő; Géczy BBTE 
—Barabás DE ÁG 5:7. 6:2. 6:5, nagy küz
delem, de puha játék. Voltak ötvenes 
labdájnenctck fs. 3. Sziívásy (Bo.tóud) és 
Kiss dr KAC. ; _ .

Férfi páros II. o. elődöntő: ( sininjM,
Búj tor - Fiirst ucr. llaaiuu-eiáehlag 6:6, 
6:0. az FTC <®pár ponlot alig óináll. 
ti áros d r. K í ss d r—Sí mon. K á ro] vi 6:2, 
6:8, 6:2. Döntő: Gém ma, Bu.itor—Ilároe 
dr, Kifts dr 6:2, sötétség miatt abbama
radt. A játékosok ágy állapodtak meg. 
hogy eííoglalt-sóguk miatt csak a losonci 
veráeny alán játszók 3o ezt a döntőt és 
akkor élőiről kezdik.

Md, vasárnap délelőtt 9 orakor a III. 
o. féri iparos döntőt játsza le a Fiirst- 
per. Hamnierschlag pár az ifj. Károlyi, 
Bujlor kettős ellen.

UUslein, Itosen thai és Keppeí játszik 
a német válogatott hölgy téniszosapal-

ATLÉTIKA

Lanzi most 
sem bírt 
Harbiggal
48:36-ra vezet 
Németország 
Olaszország ellen

Stuttgart, augusztus 3.
A  német-olasz atlétikai viadal első 

napján 20.000 néző volt jelen a 
stuttgarti stadionban. A  verseny 
meg is érdemelte a nagy érdeklő
dést, mert az olaszok kemény ellen
feleknek bizonyultak és ha a győ
zelmi arány (7:2) erősen a németek 
javára szól is. a pontversenyben sok 
jó helyezésük révén jóval közelebb 
vannak az olaszok a németekhez.

A  legszebb verseny a 10.000-es 
volt, amelyben Syring csak nagy 
küzdelem után győzte le a pompás 
olasz csúcsdt futó Betíiacquát. A  
legnagyobb érdeklődés a 400 méte
res Harbig— Lanzi összecsapást 
előzte meg. -Harbig' az előzetes hí
rekkel ellentétben mégis elindult 
ezen a távon is és nagyszerű idővel 
újra győzedelmeskedett nagy ellen
fele fölött. —  Az elsőnapi eredmé
nyek:

400 m: 1- Harbig N 47, 2. Lanzi 
O 47.4, 3. Linnhoíf N  48.3, 4. Mis- 
soni O 49.

Rúdugrás: 1. Glötzner N 390, 2. 
H a u n z w ic k e l N 380, 3. Ballerini O 
360, 4. Roeo O 360. Itt nagyon ég
tek az olaszok. Romeo tavaly 415-öt
ugrott.

Kalapácsvetés: 1. Hein N 54.57, 2. 
Blask N 51.98, 3. Suprina O 48.09,
4. Cantagalli O 47.02.

400 ni gát: 1. Mayr N 54.6, 2,
Fantcne O 54.9, 3. Colautti O 55.1, 
4- Brand N 56.

200 ni: 1. Monti O 21.9, 2. Melle-* 
i'owitz N 21.9, 3. Gonnelli O 22, 4. 
Bönecke N 22.4.

10.000 m: 1. Syring N 30:25-2, 2, 
Beviacqua O 30:27.4, olasz^csűcs, 3. 
Haushofer N 32:11.8, 4. Sestinl O
33:31.

Gerelyhajít ás: 1. Rerg' N 67.85. 2. 
Loese N 62.29, S. Rossi O 60.06, 4. 
Vukassina O 54.44,

Távolugrás: 1. Pederzani O 723,
2. Maffei O' 720, 3. Wikelski N 717,
4. Luther N 701.

4x100 m: 1. Németország (Kersc.h. 
Neckermann, Mellerowitz, Pöschl)
41.4, 2. Olaszország (Monti, Grítti, 
Mariani, Gonnelli) 41.4. -— Az olasz 
csapat veresége meglepetés.

A  pontverseny állása az első nap 
után: 1. Németország 48 pont. 1. 
Olaszország 36 pont.

s<Sí».

NŐI VERSENYT
rendez ma délután 4 órakor ab aC «  o W k  dk*. A I S -  T T ,  8 .? 6Utan 4 01 ben folyik: ' ha^duutcai pályán az MTE.



Vasárnap, 1940 augusztus 4. Smmrní
Búdban csúcseredmény, 

a futószámokban remek 
küzdelem várható a MAC 
Hősök versenyén

Kelen ragyogó 5000-es csúcs
eredménye a magyar atlétika 
újabb lendületének megindulását je
lenti. Jelenti azt, hogy a versenyeik
re akadálytalanul készülő atlétáink 
formája kifogástalan és csak azok 
gyengébbek a szokottnál, akik 
másirányú elfoglaltság miatt meg
felelő edzést nem folytathatnak. 
Ennek a feltevésnek további bizo
nyítását várjuk a MAC Hősök ver
senyétől.

A  verseny foglalkoztatja az 
egész fővárosi atlétagárdát. Min
den számban elsőrendű erők Indul
nak és nemcsak a győzelemért, 
hanem a tiszteletdij-szintek eléré
séért is fognak küzdeni. Reméljük, 
hogy sok számban . sikerülni fog 
törekvésük.

100 méteren a Diósgyőrött ki
tünően futott Gyenes és Pelsőczi 
ellen Sir dr indul el. Küzdelmük 
10-6-os időt is eredményezhet. 400 
méteren Góbi és Sándor párharcá
ból előbbi győzelmét várjuk 49.8 
mp-es idővel. 800 méteren Aradi, 
Harsányt, Híres, Gyergyói csap 
össze. Harsányt győzelmét jósoljuk 
l:55-ön belüli idővel. 1500-on Szabó, 
Iglói és Híres a legjobb. A  formába 
jött Szabó és a visszaesését kihe
vert Iglói 3:54-es időt is elérhetnek. 
5000 méteren a szabadságra haza

jött Csapiár igen jó erőben van 
ugyan, de elmerevedett és edzése 
vajmi kevés. így Szilágyi, Németh, 
Eper és Esztergomi teljesen egyen
rangú vele, sőt lehet, hogy jobbak 
is nála. 15 percen belül többen is 
futhatnak, ha Kelen csúcsa egy 
kissé megihleti őket.

Gátfutásban Szabó dr, Hidas és 
Kiss küzdelméből Hidas győzelmét 
várjuk 15.3-as idővel. Magasugrás
ban Gáspár 180 cm-el győzhet. Tá
volugrásban Verm.es— Gyuricza—• 
Zajki sorrend és 720-as eredmény 
várható. Rúdugrásban Zsuffka 
győzelme nem vitás, csak az a kér
dés, hogy csúcsklsérlete sikerül-e 
Ha Diósgyőrött megrepedt rúdjával 
nem lesz baj, átugorhatja a 412 
cm-t.

Súlylökésben Darányi Indulása 
kétes. Németh a 15,20-as egyéni 
csúcs elérésére pályázik. Diszkosz- 
vetésben indul Kulitzy, láttuk már 
itthon a villamoson. 48-at biztosan 
elvárunk tőle. Gerelyvetésben Vár
szegi a biztos győztes, remélhetőleg 
65-ön felüli eredménnyel. A  15x400 
m-es váltóban négy csapat indul. 
A verseny a MAC és az DTE kö 
zött dől el. Nagy küzdelem lesz.

A verseny délután Vi5 órakor 
kezdődik a MAC-pályán.

Nádasdi nem elégszik meg a 15.4-el,
az országos bajnokságban jobbat 
szeretne futni

Diósgyó'r-Vasgyár, aug. 2.
A  jólsikerült diósgyőri verseny 

legmeglepőbb eredménye Nádasdi
15.4- es gátfutása volt. Senki sem 
bízott benne. Hát ö —  önmagában?

Nehéz Nádasdiból kiszedni vala
mit, de azután mégis kötélnek áll.

—  A verseny előtt ■— mondotta 
—  eszem ágában sem volt, hogy 
megverhetem Hidast. Hiszen ö
15.5- öt futott már az idén, az én 
legjobb idei eredményem pedig 16.5 
volt. És az utóbbi időben nem is 
edztem gátra. Mi<jta Simpson mes
ter elkerült Diósgyőrről, még csak 
nem is néztem rá a palánkra. Csak 
vágtáztam.

—  Akkor mi okozta ezt a nagy 
javulást?

—  Talán éppen- az, hogy nemigen 
gátastam. Aztán Simpson mester 
megmutatta, hogy mi a hibám. Én 
jobblábbal veszem a gátat és a 
jobbkezemet lendítettem előre. Ez 
mindig kitérített az egyenes irány
ból. Simpson észrevette ezt a hibá
mat és sikerült begyakoroltatnia 
velem, hogy a balkezem legyen elöl. 
Amíg itt volt Diósgyőrben, sokat 
gyakoroltam és be-idegeztem-.

—  És miért nem folytatta?
—  Simpson mester azt mondta, 

hogy a gátfutáshoz alaosony va
gyak és csak gyorsaságomban bíz
hatok. Erre azt gondoltam, hogy 
inkább vágtázni fogok. Szabó edző 
úr vett rá sok-sok igyekezettel arra, 
hogy mégse szakítsak teljesen a 
gáttal és induljak el a versenyen.

■(Megjegyezzük: Simpsonnak ame
rikai nézőpontból igaza van. Ott, 
ahol annyira lehet válogatni a te
hetségek között, gátra valóban csak 
olyant fognak be, aki legalább 190 
cm magas. De Nádasdi is nyúlánk, 
a közepesnél jóval magasabb fiú —- 
és mi már láttunk alacsony japán 
és európai gátfutót 14.6-ot futni. 
Nekünk ennyi is elég lenne.)

—  Hogy ment a verseny? Szemre 
nagyon könnyen!

—  Valóságban is. Ha Hidas nem 
ugrik előbb magasat és jobban 
megszorít, tudtam volna jobban is 
menni.

__A  vidéki bajnokságon mit
vár?

__ Nem tudom, hogy mi sikerül.

A pálya aligha lesz olyan jő, mint 
a diósgyőri, ellenfél sem -igen akad, 
De majd az országos bajnokságon, 
jó pályán, jó ellenfelek ellen! Ott 
mindent beleadok, hátha sikerül 
majd elérnem a 15 mp-et.

Ahogy mi Nádasdi szorgalmát és 
sportszerű életmódját ismerjük, biz 
tosra vesszük, hogy célja -— ha ta
lán nem is a bajnokságban 
elöbb-utóbb sikerülni fog. Főleg 
most, hogy rájött: mégis csak van 
tehetsége a gátfutáshoz!

‘ Krompaszky.

------------- - < ♦ > ----------------

MESSZE MAKADT A  VILÁGCSÚCSTÓL
a svéd RraiuHtarcn 4x1500-as váltója, 
jhmMií ugyancsak kötötték a?, ebet a 
karóhoz, hogy megjavítják a fián válo
gatott 15:51,8 mp-es csúcsát. A Malmö- 
ben megtartott svéd váltóbajnokságokon 
n Karién (4:65,8), lfoIIstTöm (4:00,2), 
Kálarne (4:03) és Janason (4:04.7) össze
állítású váltó csak 16;13.6-ot futott, de 
így is fölényoson győzött az öngryte 
30:25.8 és az MI’ 16:34,2 ollon. 4x100 mé 
terem: 3. Sloipner 43.8, 2. örgryto 44.3. 
8. Stockholmi főiskolások 44.4. — 4x400 
méteren: 1. örgryto 3:20.2, 2. MÁT 3:23.1. 
3. Litikűpinig 3:26.1, — A mérsékelt ered
mények mentsége a szolra idő. Ugyan
akkor tartották a tízpróba bajnokságot 
is. Ezt n gerolyvető Attenvall nyert® 
6268 ponttal Hjubtröm 6210 és Borg 6688 
ellenében. Attcrwakl crodntónyoi: 12,
55.7, 4:59,8, 18, 170, 639, 300, 13.36, 37.33, 
66.27.

KÉT ÚJ DÁN CSÚCSOT
állítottak fel a múlt héten, Ottó magas
ugrásban 191 cm-el, Christenecn pedij? 
1000 méteren 2:28.5 rop-ol,

AZ  IFJÚSÁGI P ÁKOS VERSE N FÉK
közül ma csak kettőt tartanak meg. 
Délelőtt % 10 órakor az FTC-pályán 
lesz az FTC—-ELE III.— BSzKRT, 
délután 4 órakor a BEAC-pályán a 
BEAC—MAVAO—MTE viadal. A  
MAC— MPeTSE— MRAFC hármas 
mérkőzést kedden délután y26 óra
kor a MAC-pályán rendezik. Az 
DTE— WMTK— BLE mérkőzés sor
sa egyelőre függőben van. Az UTE 
bejelentette, hogy most vasárnap 
nem tud kiállni és ezt jelentette a 
WMTK is, mert a gyár alkalma
zottait ötnapos szabadságra küldték. 
Ennek a negyedik mérkőzésnek 
sorsáról a szövetség dönt.

Pestvidék és Észak ádáz
küzdelm et vív a z  országos 
vidéki bafnokságfcaia

4 0 0 * a s  g á t o n  é r t é k  e l  a  l e g j o b b  e r e d m é n y e k e t
Tegnap délután a kispesti sta

dionban rendezte meg a MASz az 
országos vidéki bajnokság első nap
ját. Szélcsendes, enyhe idő volt, 
a pálya szép (de kissé laza a sa
lakja), a rendezés mérsékelten 
lassú, a közönség igen gyér. A  kép 
sem volt kifogástalan. Tömegek az 
ismert okok miatt nem voltak, bár 
az esélyesek számára mindenütt 
szereztek szabadságot és utazási 
költséget.

A  kerületek közül Pestvidék és 
Siszak vonult fel legnagyobb szám
ban és erővel. Küzdenek is a pont
versenyben. Egyénileg Szigetvári, 
Korompai, Tárnoki, Baranyai, Far
kas, Karácsony, Vadász, Rákhely 
ért el jó eredményt. —  Részletek:

800 m:
1. Tárnoki Péter (Pestvidók) 

1:51.2 (Pestvidéki kerületi csúcs),
2. Baranyai (Észak) 1:58, 3. Marltt- 
csák (Pestvidék) 2:00.8, 4. Halász 
(Észak) 2:01.1 (Északi ifjúsági kér. 
csúcs), 5. Nyalka (Észak) 2:02.3. —  
12 induló. Igen szép, változatos ver
seny, Istokovics vezeti az első kört, 
Tárnoki előtt, nagyon rendes, csep
pet sem vidéki iramban. 56.4 a 400 
m és az egész mezőny szorosan 
együtt van. 400 után Istókovics ki
áll és Tárnoki még fokoz a jeövet- 
kezö 100-on. Csak a szemüveges 
Baranyai tart vele, a többiek foko
zatosan leszakadnak. Serényi próbál 
500 után utánukiramodni, 600-ig 
hoz is valamit. Biztos harmadiknak 
látszik, de 700-nál teljesen elkészül 
és a többiek lerohanják. Ezalatt 
Tárnoki komoly küzdelemben, de 
biztosan veri az élete első két per
cen belüli eredményét futó Bara
nyait. Tárnoki igen biztosan moz
gott, erős mezőnyben tudhat 1:56 
körül. A  szorgalmas Baranyaiból —  
tavaly még ifjúsági volt! —  pom
pás kis futó lesz. Ilyen komoly at
létákra van szükség. Kevés edzésé
vel jól futott az - energikus Marin- 
csák és biztatóan az ifjúsági Ha
lász.

Távolugrás:
1. Vadász Gyula (Északnyugat) 

100, 2. Bakky (fi) 681, 3. Horváth 
II (fi) 674, 4. Szurgyt (Kelet) 644,
5. Tima (Dél) 647.

Kelemen (fi) 640, Lipovszky 
(Délnyugat) 637, Hársfalvi (É) 
618, Tóth (Pv) 609, Pozsonyi (Pv) 
608, Szőnyi (Pv) 594, Harmatit (É) 
543, Karácsony (Dny). —  Az ugró
pálya nekifutója nem valami fényes. 
Egy méternél keskenyebb és a dob
bantógerenda is keskenyebb a szo
kottnál. Ez bizony sok ugrót zavar. 
Az első sorozatban Horváth II ug
rik legnagyobbat, a másodikban 
Vadász már túlszárnyalja. A  har
madik ugrásra Vadász pompásan 
fog lécet, jól ki Is emelkedik és 
megvan a 7 méter. Közben a nagy 
ugrásokkal kétszer is belépő Kele
men kiesik a döntőből. A  döntőben 
Horváth nem Is ugrik, Vadász is 
kihagy, csak Bakky tud javítani. Ha 
elrugaszkodni i3 tudna! Vadász győ
zelme megérdemelt, ő a legkiforrot- 
tabb ugró. Horváthot csak tehetsége 
vitte el ennyire. —  Vadász ugrásai: 
656, 681, 700, be., ki,, vj. Bakky: 
656, 656, 660, 681, 680, vj. Bzurgyi 
gokat felejtett, de ha néhány ver
senyen elindulni, belejönne az ug
rásba. Utolsó —  belépett —  ugrása 
673 volt.

100 ni:
1. Szigetvári Ferenc (Dny) 11,

2. Korompai (K) 11,1, 3. Nádasdi 
(3 ) 11.2, 4. Simányi (Pv) 11.4, 5. 
Dénesfai (Ény) 11,4. —  Három
előfutamban selejtezték a tizen
három indulót. I, előfutam: Sziget
vári l l .s ,  2. Dénesfai 11.4, 3. Sza- 
ladós (É) 11.5, 4. Koltai (Dny). —
II. e.: 1. Korompai 11.4, 2. Lörincz 
11,6, 3. Hársfalvi (fi) 11,7, —  III. 
e.: 1. Nádasdi 11.3, 2. Simonyi 11.4,

3. Szapáry (Ény) 11.6, 4. Szurgyi
(K ).

A  döntőben Szigetvári, Nádasdi, 
Lörincz, Dénesfai, Simonyi, Korom
pai a felállás sorrendje. Mind rajt- 
támláról indulnak, csak Korompai 
lyukból. Csak a negyedik rajt jó. 
Szigetvári és Nádasdi indul a leg
jobban, Korompai most is olyan 
gyengén, mint az előfutamban. 50 
méternél Szigetvári már egy mé
terrel van Nádasdi előtt és ezt az 
előnyt a célig még növeli. A  táv 
második felében . aztán Korompai 
jön fel remekül, elhagyja Nádasdit, 
háromnegyed méterre Szigetvárit is 
megközelíti. Kár, hogy a pálya 
nem volt elég ruganyos. Legalább 
még kát tizeddel tud mindegyik. 
Korompa-inak meg kellene tanulni 
rajtolni.

Rúdugrás:
1. Bodnár Miklós fii) 310, 2.

Tokár (É) 310, 3. Tóth (Pv) 310,
4. Bocskai (Pv) 310, 5. Kertész (D)
310. —  Siralmas eredmény. Nem
tudunk más magyarázatot, mint
hogy Szinyérl balesete nemcsak őt 
magát zavarta és ijesztette meg, 
hanem társait is. A  könnyű ter
metű diósgyőri ifjúsági alatt ugyan
is a próbaúgrásoknál egymásután 
két rúd is derékba tört és Szinyéri 
béka módra nyúlt el a homokban. 
Meg is ütötte magát, meg is zava
rodott és háromszor verte a 310-et. 
Valóban lehiggadhatna egy kicsit.

5000 m:
1. Farkas Béla (Pv) 15:33.8, 2. 

Molnár (Pv) 15:56.6, / 3. Játékos 
(Ény) 16:02, 4. Orsovai (É) 16:10,
5. Sárvári (Pv) 16:10.2. —  12 In
duló. Nem komoly verseny Farkas 
számára. Egy kör után élremegy és 
3:00, 5:57-es, 907.6-os, 12:23,6-os
1000-es részidők után a másnapi 
munkára tartalékolva, sétálva nyer. 
Küzdelem csak a helyekért van, ez 
különösen a pontversenyben vetél
kedő Pestvidék és Észak két futója, 
Orsovai és Sárvári között szép és 
éles. Orsovaiból lesz futó, az erély
telen Játékosból már aligha.

400 gát:
1. Karácsony Nándor (Dny) 56.3 

(Délnyugati kerületi csúcs), 2. Tár
noki (Pv) 56.5, 3. Vigh (Pv) 58.3 
(Pestvidéki Ifjúsági csúcs), 4. De
meter (Ény) 59.9, 6. Hársfalvi (É)
60.8. •—  Két előfutamban csak sétál
nak a jók. Annál pompásabb a 
döntő. A belső pályára Tárnoki ke
rül, előtte Vigh, Hársfalvi, Kará
csony, Demeter indul. Karácsony 
káprázatos Iramban kezd. Demeter 
pályaelönyét már a fordulóban be
fogja és a túlsó egyenesen tovább 
fokoz. 200-nál már tíz méter az 
előnye a kissé lassan kezdő Tár
nokkal szemben. Még a fordulót is 
pompásan bírja a vidéki fiú, de ott 
már belefekszik Tárnoki Is. Kará
csony előnye fogy. A  kilencedik gát
ról már erősen elmeredvo jött le 
Karácsony, a tizedik gát előtt ap
róz, de végső erőfeszítéssel mégis 
végig bírja a hátralevő negyven mé
tert, másfél méterrel Tárnoki előtt 
ér célhoz. Ha végig fogja bírni a 
távot, 55-ön belül is futhat, olyan 
volt az Irama. Tárnokinál figye
lembe kell venni, előzőén 80Ö-at Is 
futott. Kitűnő eredményt ért el az 
ifjúsági Vigh: Kiss országos ifjú
sági csúcsát 1 tizedre megközelí
tette.

Gerelyhajítás:
1. Rákhely Gyula (Ény) 61.11, 2. 

Bényi (Dny) 57.28, 3. Horváth II. 
(É) 55.33, 4. Uhrin (D) 51.37, 5. 
Csejthey (Dny) 49.10. —  Csak Rák
hely tett ki magáért, az ö dobásai 
mind 60 méter körül voltak, neki 
van egyedül jó rohama, lendülettel 
dob, —  de levegőből. Ha egyszer 
megállna a lábán, a gerely nem 
állna meg 65 méterig. Bényi erőt
len volt, Horváth II. csak a pont
verseny kedvéért ugrott be.

‘iiflAJi ......................... ........................ ....................................................................... .................................

A legjobb magyar eredmények 1940 Július 31-én
ion m
200 ni 
400 m 
800 in 

1500 m 
3000 m 
5000 ra

10,000 m 
110 m s ít  
400 m s:H 

Magasugrás 
Távralugrás 
Rúdugrás 
Hármasugrás 
Súlylöfcoa 
Dlízkttiívftíés
Gorely hajítás 
Kalapácsvetés

10.7 Gyenes MAO
22.3 Szigetvári PEAC
50.4 Vadas MAO 

1:55.6 Híres UTE 
3:56.4 Iglói MAC 
8;SS Farkas Tcstv.

11:23 Kelen B B ™
31-38 Csaplov MAO 

15 4 Nádasdi TŰM A VÁG 
56.2 Polgár BJTB 

180 Gáápar MAVAO 
721 Vermes BBTE 
410 Zfiliffka MAG 

14.17 Somló MAC 
13.1.1 Németh BSzKBl 
49.53 Kulitzy BBTL 
66.08 Várszegi MAC 
47.47 Kemény BSzIfRT

10.7 Pfiofiezi TSK
22!5 Csányi IV. KISOK
50.4 Góbi BBTE 

1:55,6 Aradi MAFC 
3:57.4 Híres UTE 
8:33.2 Kelen BBTE

14:41,4 Csapiár MAC 
31:44.4 Szilágy! VK

15.5 Hidas BLE
56.3 Karácsony PÁC 

ISO Tordai KISOK 
721 Gyuricza MAC 
375 Kovács TSE 

14.11 Kapros DEAC 
14.72 Darányi dr MAC 
48.38 Horváth IT. DiMAVAG 
62.80 Órányi III. BEAC.
43.07 Rác* dr MAO

10.6 Sir dr BBTE
22.5 Gyenes MAC
50.4 Sándor UTE 

1:56.2 Harsaim BBTE 
3:57.8 Szabó MAC 
8:36.4 Szilágyi BBTE

14:45.4 Németh MAC 
32:13 Kelen BBTE

15.7 Szabó dr MAC
56.5 Tárnoki Test.'.

176 Oszlápszky DiMAVAG 
705 Vadász A R A K  
366 Hzinyéry DiMAVAG 

13.87 Tlusnoki MAC 
14.61 Horváth TT. DiMAVAG
41.73 Rernecz MCsSE
63.74 ÍUkhely ARAK 
40.77 Gáspár MAC

10.8 Szigetvári PEAC
22.6 Nádasdi DiMAVAG
50.6 Onódi VK 

1:56,2 Szabó MAC 
4:00.4 Farkas Testv. 1 
8:43,2 Eper UTE 

■4:49.8 Szilágyi BBTE 
32:33 Eper UTE

15.7 Kiss TSE 
57 Kiss TSE

176 Kotlán KISOK 
692 Bairlív DiMAVAG 
050 Kovács TFSC 

.11.77 Horváti. IX. DiMAVAG 
14.43 Csányi MAO 
44.38 Faragó LASE 
62.42 Bényi PÁC 
10.30 Bertalan MAC

10.8 Vermas BBTE
33.8 Pelsőczi TSE

50.7 GSrkói BBTE 
1:56.6 Gyergyói MÁV AT 
4:01.3 Gyergyói MA VÁG 
8:44 Németh MAO

14:56 Eper UTE 
32:23.4 Németh MAO

16.2 Hódos! MAC
57.2 Szörényi UTE 

176 Bánsági MRTSE 
685 Sfejfei BBTE
350 Rajkai TFSC 

13,58 Som ogyi BBTE
14.37 Rákbely A R A K
43.90 Madarasa BSzKRT
57.37 Szatrnáry BEAC 
58.10 Kifog MóGAAC

1. 25.6-ot futott még Sándor UTE, Regős UTE, Korompai XyVSC. -  2- 330-et ugrott még Horczeg GyuAC.

A  pontverseny 
állása az első nap után:

1. Pestvidék 35 pont, 2. Észak 33,
3. Délnyugat 20, 4. Északnyugat 20,
5. Kelet 14, 6. Dél 4 pont.

m á s o d i k  r a s p  m ű s o r a
A  második napon több verseny 

lesz és akad köztük néhány Igazán 
érdekes is. A  vidéki atléták nagy ve
télkedő kedvéből ítélve továbbra is 
jó eredményeket várhatunk.

200 méteren
Szigetvári ellen Korom pai komoly 
eséllyel indul és az sincs kizárva, 
hogy megdönti az országos ifjúsági 
csúcsot. Nádasdi lenne még veszé
lyes, ha itt is elindulna.

400 méteren
Onódi m ég  fél-formában is jobb a 
többieknél. A  helyekért Császár, Tár
noki, Vigh, K épes  küzdhet.

1500 méteren 
Farkas neve emelkedik ki a többiek 
közül. Halász, Baranyai, R akonczay , 
Serényi, Marincsák futhat .még 
4:10-en belül.

10.000 méteren
gyenge a mezőny. Persze, Farkastól 
eltekintve, de kérdés, hogy ő ezen a 
most számára szokatlanul hosszú 
távon elindul-e. A  fiatal Testvériség
futók (Killmann, M olnár) megelőz
hetik a vidéki hosszútávú versenyek 
állandó elsőit, Játékost és Vasst.

110-es gáton 
Nádasdi szereplése az esemény. Fá
radtan aligha fogja megismételni 
diósgyőri eredményét, de győzelme 
nem vitás. Karácsony és Konrád 
futhat még 17 mp-en belül.

Magasugrásban 
Cserna indulása az esemény. 180-at 
biztosan tud már. 175-ön Bánsági, 
Antal, Sárai, Kurucz és mások is át
kerülhetnek.

Hármasugrásba n
az ugrók közül Kapros a legjobb. 
Persze, ha Horváth II beszáll, a 
helyzet egyszeriben megváltozik. Ke
vés a 13 méteren felüli ugró.

Súiylökésben 
Horváth II a nagy esélyes. De 
könnyű dolga nem lesz, mert Rákhely 
küzdöltépessége felülmúlja az övét. 
14 méteren felüli eredményre szá
míthat Varró, Havas és Remete is.

Diszkoszvetésben 
Horváth II biztos győztes, még ak
kor is, ha Józsa dr elindulhat. Szol
gálati helyén ugyanis aligha edzett 
rendszeresen a pécsi dobó. Meglepe
tésre az úgy látszik újra belelendülő 
Remecz lehet képes. Silc, Pethö dr és 
Remete Is elérheti a 43 métert.

A  verseny a második napon is 3 
órakor kezdődik Kispesten a KAC- 
pályán.

V adas Iván Kelen  
csúcsered m enyéről

Kelen új csúcseredménye 13 mp-el 
jobb eddigi legjobb eredményénél, 
26-tal jobb annál, amit tavaly vagy 
azelőtt elért. Megkérdeztük 

Vadas Iván
központi szakfelügyelőt, hogy minek 
is túiajdonítja Kelen János óriási 
javulását. Az érdekes magyarázat 
így hangzik:

—  Kelen 9 esztendőn keresztitl erő
sen dolgozott, szinte szünet nélkül 
edzett és versenyzett és ez a szaka
datlan, komoly pihenés nélküli mun
ka elfásítottn az Idegeit. A  télen 
kényszerből pihent néhány hónapot. 
Ez alatt sem élt sportszerűtlenül, 
nem hízott el —  úgy látszik, nem 
hizékony fajta —  és idegileg teljesen 
kipihente magát. Ennek a UárH-- 
ménynek tulajdonítom idei nagy ja
vulását,

—  A  helsinki remek futáshoz még 
más körülmény is járult. Kélenben 
olyan lelkes vágy élt az iránt, hogy 
kikerüljön Finnországba, azonkívül 
annyira íelajzotta a 14:30-on belüli 
új csúcs elérésének lehetősége, hogy 
ettől a nagy élménytől olyan lelki 
tartalékerők szabadultak fel benne, 
amelyeknek az akarat által irányí
tott felszabadítása lehetetlen,

■— Magáról az eredményről csak 
azt mondhatom, hogy lelkesedéssel 
borulok le előtte. Biztosra veszem, 
hogy adott alkalommal, ősszel 10.000 
méteren egészen pompás eredményt 
tud majd elérni Kelen. Ezt az alkal
mat és a ráirányuló vágyat azonban 
nem szabad kierőszakolni, ki kell 
várni, amíg önként jelentkezik. Ha 
Csapiár lg formába .jöhetne akkorra, 
kettőjük vetélkedéséből világraszóló 
eredmény születne.



sgai Vasárnap, 1940 augusztus

K E R É K P Á R

Döntött az MKSz tanácsa:

Érésin ek  a ÜL bajnoki futam 
bán elért eredm ényét meg« 
semmisítette I

Magyarország ho&szúlávű országúti 
"bajnokságának második futamában Ka
raivá győzött és Erőes másodiknak vés
zeit. Az <*»z-e«ítésbén Karaki és Erőss 
holtversenyben így a tabella élére ke
rült.

Krő-ss második helyét  ̂ azonban a 
BSzKRT #megóvta. Bizonyította, hogy 
Eruss autós vontatóét vett igénybe, mert 
másként nem képzelhető, hogy a jeles 
porfelhőlovág tizenhét kilométeres távon 
4 perces tér hátrányát egy 36 kin-es óra- 
átlagot futó élcsoporton ledolgozza.

Ezt az érvet, ellenérv hiányában, az 
MKSz fegyelmi bizottsága igen súlyos
nak találta. De döntést nem hozott, ha
nem az ügyet a szövetség péntekosti ta
nács öléire elé terjesztette.

A tanács foglalkozott a kérdéssel <s a 
tanúkihallgatások, valamint a helyszínen

felvett jegyzőkönyvek alapján ítéletet 
hozott. Ennek ilz ítéletnek erejénél fogva 
Erőss  ̂elveszíti a hosszá távú bajnokság 
második futamában elért második he
lyet és az Ötödik helyre esik vissza. 
Ilyinódon szerzett pontjai is lemorzso
lódnak, de még így Js megőrzi az össze
sítésben Goncjy előtt a második helyét.

Véleményünk szerint ez az ítélet hely
telen. Mert ka Ercfes valóban í4Ufóvon
tatást volt igénybe, úgy a fegyelmi sza
bályok érteimében eredményét teljesen 
meg kelleti volna semmisíteni. Ha pedig 
az antóvontatós ténye nem igazolhaló, 
vagy nem valószínűéi (he tő, úgy pusztán 
gyanúnk alapján nem lehet elítélni.' Ez 
az aranyközéputas intézkedés eemmieset
re sem szolgálja a eélt. Ha Eröss bü-nös, 
szenvedje cl a büntetést. De ál jótékony
ságra nincs szükség, mert ez rossz vért 
szül.

Ma délután negyedszer ta lá lko zik  
a ném et és a m ag yar kerék-  
páros vágtázó  válogatott 
a nürnbergi Stadionban

A magyar kerékpáros pályasport 
most bontogatja szárnyait. Ebben a 
szárnybontó lendületében nagyon 
sokat akar markolni. És: keveset
fog. Válogatott csapatának a szö
vetség a világ legjobb pályaverseny
zőit szerzi ellenfélül. Az olaszt é3 
a németet. E két, tudásban és fel- 
készültségben utolérhetetlen legény
séggel szemben természetesen nem 
tud sikereket elérni. Ellenben renge
teget tanul és tudását igyekszik a 
mesterhez mérni.

A  laikus ezt a folytonos magyar 
vereségsorozatot keserű szájízzel 
szemléli. Hajlandó megalkotni azt a 
csontos véleményét, hogy a hazai 
pályasport egy fityinget sem ér.

Pedig nincs Igazuk. A  magyar 
pályasport csecsemőkorát éli. Két 
éve van Magyarországon korszerű 
vágtázósport. S ez alatt a két esz
tendő alatt —  míg az új nemzedék 
föl nem növekedik, porfelhölovag- 
jaink ugrottak be a repülés kényes 
szerepébe, hogy: helytálljanak. És
helyt is álltak. Persze: nem úgy, 
mint az olaszok és a németek. Mert 
ebben a két országban harmincmillió 
ember kerékpározik. Nyolcvankét 
gyár gyárt kerékpárt és alkatrészt. 
A  társadalom minden osztálya köz
lekedési eszközül használja a „ bicik
lit"

Nálunk egyetlen gyár készít ke
rékpárt. S mert egyetlen: nincs
szüksége hírverésre. Nálunk ,,szé- 
gyen“  kerékpározni a ,.nadrágos“  
embernek. És Magyarországon mind
össze 800.000 ember ül nyeregben... 
Ez pedig nem sok. Olaszországban 
és Németországban kerékpáros pro
fesszionista sport van. Nálunk az 
amatőrök maguk gondoskodnak gé
peikről és évi 500 pengőt vonnak el 
a szájuktól, hogy rendben legyen a 
felszerelésük.

A  szigorú bírálók ezeknek a té
nyeknek figyelembevételével hozzák 
meg ítéletüket, mellyel a magyar 
pályasportot lebecsülik.

És ez a lebecsült magyar pálya
sport a közelmúltban‘ döntetlent csi
kart ki a világhírű német váloga
tott legénységtől, mely csak egy he
lyen állt ki tartalékosán. Purannt 
nélkülözte. De mi is tartalékosán 
vonultunk a küzdelembe, mert Pel- 
vássy helyett Liszkayval rajtoltunk.

A magyar válogatott legénység —  
most már Pelvássyval megerősödve 
.—  ma visszavágó mérkőzést vív a 
németekkel Nürnbergben. Az olim
piai számokban mérik össze erejű-

5 2 H 2

Rozsnvat F. 1937-ben nyert, útdíjára 
K-iv-t. A SÍ a via. W ionná. Austria és a 
Laiio voltak sorrendben az ellenfelei.

„33 FC” . Nem szerepelt.
„Kassai szurkoló”. Nőm játszott, 
fi. M. K. A Sa’BTO 1935-36-ban, az 

RSE pedig 19SS--39-bon szerepelt az NB-
^ BÚnesák J. Ferencváros—Lázio 4:2 (1:1). 
(Budapesten), Ferencváros—Lazio 5:4 
(3:4) (Kómában).

Antaliéit József: 1936-ban ment ki. 
Pintér 1.ászló. Kórósével tardaWn a 

JT-bez. Hőst indult meg a játékvezető
tanfolyam. ,,  ,

Barabás J. Német—magyar válogatott 
labrtarúgómérközés lesz »z ősszel Buda 
pesten. . . .  ,Szűcs Ernő. A magyar távolug-o csú
csot Gvurieza István tartja 751 cm, a 
súly! ókőt Darányi József dr .15.77 m
eredménnyel.

Hű olvasó. A gyermekversenyeket a
MASz nem .rendszeresített®. 12 éves fiuk
ra vonatkozó eredmény-kimutatással nem 
rendelkezünk. ,

tiszó. 1. A tnagdeburgi oeapat: Brofly 
__ Xvádv. Homózmai Halasy — Vér
tesi, Néniéül. Bozsi. 2. Mezei 27. Hazat 
27. Tolnai 21. Ha.laey SS, Brandy 27, 
Kielégi 23, Somóezi 27 éves. 3. b . 0,: 
r iü f.-í, A7 óéi-ót 77., E. Kacsa-u. 14.,
T . N.t Asztalos Sáridor-u.- 1.. A , K.t 
AuÜi'áwy-út 50,

két. A  repülőfutamban Nagy és Pel
vássy, az' 1000 méteres versenyben 
Éles és Nótás,* a tendem-futaxnban 
a Nagy— Pelvássy és a Nótás— Éles 
együttes és végül a 4000 méteres 
üldöző csapatversenyen , a Nótás—  
Éles— Nagy-—Pelvássy együttes lesz 
a németek ellenfele.

Nürnbergi jelentés alapján ugyan
az a német csapat vonul most is a 
magyarok ellen, mely Budapesten 
23:23 arányban végzett. Tehát: a 
Schertle ■—  Mirke -— Voggenreiter 
— Kappey négyesfogat.

Az esélyek latolgatásánál figye
lembe kell vennünk, hogy a magyar 
csapat fáradtan, edzés nélkül áll a 
rajthoz. Idegen pályán veszi fel a 
küzdelmet a hazai közönségtől biz
tatott németek ellen. Győzelmi kilá
tásaink nincsenek. Ha minden jól 
megy, győzhetünk az 1000 méteres 
futamban és a csapatversenyben. De 
ehhez az kell, hogy a legjobb for
mánkat fussuk ki. Amire: a papír
forma szerint nincs kilátás. Dehát 
a papírforma szeszélyes valami. A  
legvalószínűbb a kispontszámú vere
ség, feltéve, hogy az utolsó pillanat
ban Purann nem ugrik be a németek 
erősítésére. .

ÚSZÁS
Vízilabda villám torna Is less Komá

romban. A komáromiak, mint ismere
tes, nagy hírverő versenyt rendeznek ma 
Ács Ilonka. Szigtsti-Wargba Emőke, 
Lovász Gitta. Fábláa és Véghfcü rész
vételével. A verseny keretében kerül 
lejátszásra a Tata—Komárom I. B) o. 
vizilabdamérközér. Ezután pedig a Győri 
ETO bekapcsolódásával hármas villám- 
torna lesz Komáromban.

Három ifjúsági bajnoki szám kerül 
lebonyolításra a MAC augusztus Il-i 
versenyén: 100 m hát, 200 m moll és 
800 m gyors.

M a l Budapest*
Ercsi 34  km*es 
ú szé ve rse n y

Ma kerül lebonyolításra a leg
hosszabb távú Duna verseny. A  
résztvevők a MŰD lágymányosi 
versenyuszodájánál szállnak vízbe 
és az ercsi strandfürdőben lévő cél
nál fejezik be a versenyt. A  rend
kívüli szívósságot igénylő küzdelem
ben hét férfi- és négy hölgyverseny- 
zö indu 1. A . férfi a le: P átkok MTK, 
Perényi BBTE, Kovács VÁC, Ko- 
•monczy MUE, Fejér MUE, Hrubaha 
MAC és Hubai ETC. A  hölgygárdát 
Molnár Magda MUE, Loydl MUE, 
Molnár Ágnes NSC és Göller NSC 
alkotja.

Rajt: reggel 8 órakor a MUE-
pályáról.

A pécsi úszúkongresszust nem tudják 
níogrrend ez»n; augusztus 10-én és 11-én. 
Az. elszállásolási kérdést még nem sike
rült megoldani és ezért halasztják el a 
vidéki úszósport nagy találkozását:. Az 
új időpont: augusztus 25.

DUNA—TISZA-KÖZI t  SZÓ VERSEN VT
rendeznek au-gTisctus 10-én és 11-én Ceg
léden. Úgy volt, hogy augufiz.lua 3-ról 
lfl-.ro teszik át a pécsi . kongresszust és 
ebben az <c&clb£<n a Duna—Tisza-közi ver
seny is eltolódott volna. Most azonban, 
hogy a pécsi úszókongressaus a 10., 11-i 
időpontban nem rendezheti) meg. semmi 
akadálya sincs annak, hogy a ceglédi 
'(^se.nyt az eredeti időpontban megren
dezzék.

SÁKOSI IMRÉNEK,
Tátos edzőjének köszönetéi szavazott a 
MUSz tanácsa. .Sárosának nagy érdemei 
vannak Tálos alapos és leikiismeretes 
elŐkérizüéfyO körül. • Két . esztendei fárad- 
haíallan munkáját részesíti (te most el
ismerésben az úszószö vétség' tanácsa.

B E A C -Iir . KÉR. TVE MÉRKŐZÉS 
LESZ MA LÁGYMÁNYOSON

Két héttel a német—magyar után és 
két héttel a bajnokságok előtt aránylag 
eseményfőkénül telik el a mai vasárnap. 
Legalább is a fővárosban nem lesz kü
lönösebb úraóesemény. Legjobb verseny
zőink vidéken vendégszerepelnek, bősz- 
szidávúszóink a Budapeet—Erőéi közötti 
Duna-versenyen vesznek részt.

Az NSC lágymányosi uszodájában dél
előtt az MTE csapata ?• Gammával mér
kőzik, délután pedig az NSC férfi- és 
höJ'gryÚ3ZÓgá rdá ja az MTE versenyzőivel 
méri ősszé ereiét. Ezt követően a. BEAC 
—ITI. kér. TVE I. o. v í zilál) rl ál né rk ozás t 
játezák le. Játékvezető: Rajki Béla.

A MUE
Fkomba tón délután lágymányosi uszodá
jában rendezte országos úszóversenyét, 
amelynek eredményei a következők:

200 m ifj. gyorsúszás: 1. Pogány MUE 
2:32.4, 2. Bujtás MAC 2:39, 3. Demjén 
DTE 2:39.8. — 50 in gyermek gyors- 
úszás: 1. Szatmári FTC 30.2. 2. Csalai 
MAC 33.2, 3. Pálinkás ÍJSzKRT 33.6. — 
50 m g vermek roejlústós: 1. Horváth
MAC 38," 2. Medvegy MAC 39.2. 3. Iío- 
rnonnai MUE 41. — 4x50 ip if;L. mell- 
úSzóváMó: 1. UTE (Kertész, Tabár. Sik- 
ló&sl. Pnni lén) 2:31, 2. MAC 2:33.8, 3.
MUE 2:47.6. — 50 m fiú hátúszás: 1.
Desz lek MAC 35.8, 2. Nádas MTE 36.6, 
?,. Ragó MAC 37.4. 50 m gyermek hat-
úszás: 1. Santmári FTC 39. 2. Csalai
MAO 42.8, 3. Prágai BSzKRT 43. —  ■ 400 
m ifj. gy-orsúszás: 1. Pogány MUE
5:39.6, 2. Kertész UTE 5:46.8, 3. Kosziéi- 
UTE 6:42. — 200 ni fiú melllúszás: 1.
Salgó FTC 3:14, 2. Kun BBTE 3:24, 3.
Vadász MTK 3:26.2. — SxöO m gyermek 
vegvec váltó: 1. MAC! 2:03.6, 2. BSzKRT 
2:06.4, 3. UTE 2:10.2. — 4x50 m ifj.
gyorsváltó: 2. MAO (Ágoston, jenéi,
Polgár. Bujtás) 2:02.6, 2. UTE 2:05.8, 3. 
MUE 2:13.6.

Teljes gőzzel előre I
Cél: &s országos y$zó!saln©ksá§©k

A NcniiZeli Sport uszoda személyzete 
nem tud elég, friss lenni: a reggel 7
érni nyitáskor már türelmetlenül vára
kozik az. uszoda be járatánál néhány 
fiatal vevőényző. Feltűnő, hogy a höl
gyek többségben vannak. (Rosszmájúnk 
szerint nekik sokkal több tanulni Sajó
juk is vau .1 Néhány perccel hél óra 
utálj már nagy iramban folyik az edzés. 
Ti 1; ' van az FTC teljes gárdája. Tálos 
Nándiim k a legköianyebb a dolga, mert 
Ö az uszodában lakik. Neki még felei!- 
töznio sem kell, felkapja nz úszónad
rágját és rnári<s rohan a vízbe. Oda iö 
kiállják neki a többiek:

— Nándi, ne olyan gyorsan, előbb mo
sakodni tessék!

A hölgyeket Vámos, Albaeh és Sándor 
képviseli.' A ki-s Szat hmáryval úsznak 
kétszer egymás után 4W m-t. Szatlvmáry 
nagyszerűen íocyy. 5:57 rnp-re úesza a 
távot, az utolsó 109 m ideje 1:23 mp. 
Vájuos Adél egészen a hajráig lépést 
tart vele. Albaeh ..Cuki”  már kényel
mesebb és ezért gyengébb is az ideje. 
Rövid késéssel befut a két Kovász. 
Lovász Gitta nagyon szorgalmas, ö is 
409 m-t úszik, de természetesen háton. 
Ideje 6:39 mp. A legfiatalabb korosz
tályt Molnár Ibi es a kis Székely Éva 
képviseli.

A MACTiülgyek is megérkeznek. A es 
Ilonka mégegysizör áttanulmányozza heti 
edzséf.tervét, aztán beugrik a medencébe. 
A  reggeli adagot hibátlanul elvégzi. 
Szigeli-Wargba Eraőko is lemond a reg
geli lustálkodásról és fél _ 8-ra megjele
nik. Úgy látszik, nem elég ©zik meg az 
utóbbi időben elért győzelmekkel, most: 
már a minőséget, az eredményt is javí
tani akarja. Bizony, .szép lenne már 
egyszer valami 3:15 körüli idői

Do nemcsak az úszók szorgalmasak. 
Megjön az úszókapitány is. W anij dr 
minden reggel úszik egyet. Az úszók 
nem panaszkodhatnak: többet már iga
zán nem lehetnének a kapitány társasá

gában. Wa-iűe dr mindjárt „beleavatko
zik” az edzésbe: Ács Ilonkának éa
Szigeti- W a rg há n a k összekötözi a lábáö 
ó,> csak kar tempóval engedi Őket halad
ni. Hja, Emőke. -ennek jobban kell 
mennie! . , ,Közben néhány íurdozo i« orkeziK. 
Az úszókat nem nagyon zavarják. Fel
tűnik egy szorgalmáé hölgy. Mimién reg
gel lent van, deszkát kér az úszómes
ter tűi és faradba lattanul dolgozik. Hi
szen, ha csak a szorgalmon m úlna....

Elem-éri Rudi is lejár dolgozni. For
mája egyre javul, a bajnokságokra 
éppen a legjobb lesz. Itt látjuk Angyal 
Györgyöt is. A műu-g-ró gárdából Zsúgót 
Irén a legírLssctb.

Az edzés után nagy beszélgetés kez
dődik. Megbeszélik a napi eseményeket* 
a legutóbbi eredményeket. Soha ennyi 
tréfa, jókedv, ilyen húzások! Ebből 
azután. Tátos Nándi nak ie jól kijut', 
Nándi csak irul-pivul -— úgy  ̂ látszik, 
van alapja a húzásnak^ Nyolu őre után 
lassan oszladozik a társaság. Elsőnek 
a két MÁC-liölgy távozik. Ács Ilonkát 
és Sziget i-Warghát most^ sem hagyja el 
a kapitány, Wanie dr éc> a két hőlgy- 
úszó egy * ili.v*ála 1 bari, av, egyik  ̂ minisz- 
tériu-mbain van. Legtovább az FTC fia
taljai maradhatnak. Sztankovits és 
Salgó György -egymás mellett ússzak, a 
hosszakat egészen tíz óráig, a többiek 
inkább az árnyékban pihennek. Nagy 
„hik-p’-láz van az uszodában, öt jófo- 
gású kővel játsszák ezt a játékot, anyely 
nagy gyakorlatot és kézügyességet igé
nyel. Ékméri Rudi nem nagyon talál 
legyőzőre itt som. A hölgyeknél Albaeh 
és ’ Várkon yi vív nagy csatákat.

Szolgalomban és munkában tehát nincs 
hiány. Kell is dolgozni, mert már nem 
egészen három bét választ el bennünket 
a legnagyobb verseny töl, a magyar ba j - 
n o k ság ' k ü zd el m el tői. Mily e n c r ed mé -
nyekkel, kiket avat bajnokká ebben an 
évben a magyar úszósport — elválik 
augusztus J7 évS 20 között.

MOZI

Norma S h e a rsr és George Raft 
augusztusban házasságot köt*

Hollywoodból jelentik, hogy Norma 
Shearer, a világhírű filmcsillag el
jegyezte magát George Rafttal, az 
ismert filmszínésszel s augusztus ha
vában lesz az esküvő.

*
Ez a hír már nem okoz meglepe

tést azok számára, akik az elmúlt 
évben amerikai képeslapokat is 
olvasgattak. Ezek a lapok ugyanis 
szinte állandóan közöltek képeket és 
híreket Norma Shearerröl és George 
Rajtról. Az amerikai újságok hír- 
harsonásai még mindig úgy véle
kednek, hogy a filmsztárok magán
élete is közügy és pontosan beszá
moltak Norma és George barátságá
nak szerelemmé változásáról. De az 
érdekes pletykaforrás néhány hét 
múlva kiapad: Norma Shearer
egész biztosan épp olyan csendes, 
komoly, izgalomnélküli házaséletet 
fog folytatni George Rajttal, aho
gyan Irving Thalberggel, az első 
férjével élt.

alt
Norma Shearer 15 esztendő előtt 

kezdte meg pályafutását s nagyon 
rövid időre volt csak szüksége, 
hogy a sztárok élcsoportjába kerül
jön. Már több nagy film női fősze
repét játszotta el, amikor felesége

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

nap, n m 'U, T '/», h ~ %
Nyári szünet,! tart: Capitol, Décsi, 

Elit, Fórum.
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-kft 55. T.i 153-034. ÍS, 
fS, no. Sz., V.: f4-kor i«. Oz, a csodák
csodája." (Felújítás.)
CASTNO Eskü-ifi I. T.: SS31D2. fS. f8, flO, 
Sz. V.: ft-kor is. Nagykerimgő.
CITY, Vilmos császár-út 36. T.: 111—140. 
h6, hS, hllt. Sz. V .: h4-kor is. Moszkvai 
éjszakák. (Fe!újítás.)
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
f6, t8, H#. .Sz. V.-. f4-kor is. Tűzkereszt
ség. (A német légihaderő a lengyel há
borúban.) A Hood ée Ark Royal bom
bázása. 2-ilc liét.
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.:
10—24-ig folyt. V .: 0—34-ig. Mágvár-,
Fox-, £nce-. Ufa- é« rajzos-híradó. Biro
dalmi gyűlés Berlinben. 1 szál gyufa. A 
vajszívű Bodri.
OMNI A Külcséy-ntca 2. T.: 130-125. 5, nS, 
flO. Sz. V,; 4. G. 8, 10. Földindulás. Ma 
hiOkor: Az alvilág vendége. ('Hans Al-

RADXÜS. Nagymező-utca 22. T .- 122-038. 
f6. Ii8, hit). Sz. V.: fl-Jtor is. VIII. Hen
rik magánélete. (Felújítás.) m
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 4o. T : 
222-003. n6, f8, lilO. Sz. V.; 4. 6. 3. 19. 
A chicagói szobalány. (Anti Solkern.) 
2-ilc hét!
3CALA Teréz-kr» 60. T.: 114-411. nG. fS, 
lilO. Sz. V.: 3-kor is. A francia 5.mzo- 
omlás. (Nvngati villámháború II. rész.) 
URANIA Rákóczi-út 21. T .: 146—046. fő, 
7, fit). Sz. V.: 2-kor is. A francia össze
omlás. (Nyugati villámháború II. rész.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körAt 3. T : 144-212. 
Í4, f6, Í8, flO; V.: f3-kor is. .Elsodort
asszony. „
CORVIN Üliői-út 40. T.i 138-Ö88. f4, f6. f8, 
fitt. Haibatatlán koringö.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 142-455. 
ffi, 78, flO. V .: 74-kor is. A  kést tökfej. 
V. d. e. f i i :  Megvédtem egy asszonyt. 
KAMARA Dohány-utca 42. T.; 144-627.
11 2, 4, 6, 8. 10. Nyugati villámháboni. 
LLOYD, Hollán-u. 7;a. T .: 111—994.
Í6, fS, no. V.: 74-kor is. 'A  két tökiej. 
PALACB. Erzsébet-körút 8. T .: 221-222. 
11. 2. 4, 6, 8. 10. Párbaj sommtert. 
PATÍtt A Né'pezínliáz-ti. 13. 'I1.: 145-673.
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Haláibrtgád. 
SAVOY tUlöi-út 4. T .: 146-»4f>. f4, f«, f8, 
flO. V .: 72-kor is. Halálbrigáii. '
SIMPLON Horthy MTklós-út 62. T : 268-999,

5, n8, flö. V.: 3, nG, 78, hlO. Halhatatlan 
keringő.
STÚDIÓ Akácfa-c. 4. T.: 14-0840 . 4 . 6. 8,
10. V.: 2-kor is. 5 millió keres 1 örököst.

Továbbj&tszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-n. ti. Tel.: 355-374. 
n4, nti, nS, r.10. V.: n2-kor is. Bors István,1 
BELVÁROSI Irányi-utca 2). T.: 384-563.
4, 6, 8, 10. V.: 4, 5, 7, 8, 9, 10. Mégis szép 
a világ.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
fő. I>7. 9. V.: n4, n6. n8, nlO. Allah kertje. 
ELDORADO Képszínház-u. 31. T.: 133-171. 
5., nS, Í10. V.: 2, 4, 6, 8, 10. "Veszedel
mes éleikor.
HOMEROS Hermina-út. 7. T.; 196-178.
5, t)8, flO. V.: f4-től. Az üldözött.
IPOLY Csákj-u. 65. T.: 292-626. 5. nS.
fjO. V.: 3, ni, i‘8, fin. Clüeagó, a bűnös 
varas. , .
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. 5. n8. f 10. Sz. V .: 74. 76, Í8. flü. 
Nem vagyunk angyalok.
ÖLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 421-o88.
11, 2, 4. 6. 8, 10. Leánfvágyak.
OTTHON Bcniczky-u. 3. T,: 146-447. f5, 
h7, 9. Sz. V.: ni, nG, u8, nlO. Áll a bál. 
PHÖNIX Rákóczi-út 68. Tel.: 144-454. 
11, 5, n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Amanda 
két élete.
KIÁLTÓ Pvákóczi-út 70. T.: 132-497. 5. n8. 
£10. V.: 2. 4. 6, 8, 10. Isten vele, tanár úri

E r d é l y  l e g f r i s s e b b  h í r e i t

A R A D I  K Ö Z L Ö N V
hasábjairól olvamhalja 

Flammaan a>16 a*
ARADI K Ö ZLÓ N Y -re

H lr d a a x o n  a*
ARADI K Ö Z L Ö N Y -ben

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda é« szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
bivaía! Bp. VIII., Rükk Szilárd-ntca 4. 
— Telefon 132—4S9 és 133-977. Levél
cím: Budapest 72, poííafiók 42.

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

Előfizetési díj: „B-úRildre egy hóra P 
2.2c, negyedévre 6.—, külföldre 9. —
fümerjkába 10.-—5-

Nyomatott » Stádium Rt. kiirforgégé- 
pstn, Foieté,: Uyéry Aladár lga«r*t«.

A RÁDIÓ MCSORA
Vasárnap, augusztus 4.

Budapest I (349.5 m): 8: Ébresztő. Szó
zat. Hanglemezek. — 8.45: Hírek. — 9; 
Unitárius istentisztelet a Koháry-utcai 
templomból. — 10: Egyházi ének és
szentbcszéd n Koronázó Főtemplomból. -•
11.13: Evangélikus istentisztelet: a bécsi- 
kaputéri templomból. — 12.30: Budapesti 
Hangverseny Zenekar. — Közben 13.05: 
Rádiókrónika. — 13.45: Hírek. — 14:
Hanglemezek. I. rész: Miívészlemczek. — 
II. rész: Részletek Kodály: „Háry
•lánca”  című daljátékából. — 15:
A  földmíveiésügyi minisztérium rádió- 
■elöadássorczata. — 15.43: Szalon
ötös. — 16.30: A magyar falu lS48-ban
— 17: Hírek magyar, szlovák és ruszin
nyelven. — 17,15: Kékes Irén és Orbán 
Sándor magyar dalokat, énekel. Kíséri 
Portié Jenő cigányzenekara. — 18.13:
Vallomások a Balatonról. Mai költők 
balatoni versei. Irta: Kereszturv Dezső 
dr. Felolvasás. — 18.50: Hanglemezek.
Olasz dalok. — 19.15: Hírek magyar és 
román nyelven. — 19.25: Melles Béla 
zenekara játszók. — 19.55: Sporterertmé- 
nyek. — 20: A  Duna torkolatvidéke.
Élőedás. — 29.23: Bisztriczky Tibor he 
gedül v o n g or a kísérettel. — 20.50: Lóver- 
senyeredmériyck. — 21: Kíiváry Gyula
vidám jelenetei. — 21.20: film Marietta
dalokat énekel, zongora-gitár-nagy-búgo
kísérettel. — 21.40: Hírek, idő.iárásjeleu- 
lés, hírek szlovák és ruszin nyelven. — 
22.lO:Gbappy jazz-zenckar. — 23: Hűek 
német, olasz, angol és francia nyelven.
— 23.20: Toki-Horvátit Gyula eiganyae 
nekara muzsikál. — 00.05: Hírek.

Budapest II (834.5 mi: 11: Hangleme
zek. — 12.05: Levente rádió&élorp; Htotg- 
képek a budapesti X. kerületi Ganz- 
gyári és tatabányai leventék labdarúgó- 
niérkőziéeéről. Közvetítés a Ganz sport
telepéi ől. Beszél: Lebenyei József dr. - 
15.03: A Magyarországi M tinkasdulegy
letek Szövetsége képviseletében a Gra
fikai Munkások Sencfelder Dalárdája. 
Vcaéuyci: Fassamg Árpád. — 18.13: Wag
ner Siegfried halála 10. evfordulójú::: 
A  ma rirnburgí kováce, nyitány. (Bay- 
reutiil ünnepi játékok zenekara- Ve*.: 
Heinz Ti etjén.) Hanglemez. -  19.25:
Dayka Gábor. Irta: Bárót: Dezső dr. 
Felolvasás. — 20: Hírek, lóveweuyered- 
ményck, hírek szlovák és ruszin nyel
ven. — 20,25: Magyarok a kanadai ha
tárvidéken. Tóth Kálmán előadása. -  
.91.50: A  Melles Béla zenekar játszik.

Kassa (259.1 ni): 9: Hanglemezek. -  
9,30: Egyházi ének és ezentbeszéd a 
Szent Domonkos Rend kacsai templomá
ból. — 10.50: Schubert: k-moíl ezrmf'm-ia

lett Irving Thalbergnek, a Metró 
gyártási vezetőjének. A  házasságból, 
egy fiú (Irving) és egy leány (Ka- 
therine) született. Thalberg hát év 
előtt súlyosan megbetegedett. Euró
pában is gyógykezeltette magát. 
Minden hiába, volt. A  tehetséges 
fiatal filmvezér 1937-ben elhúnyt. 
Norma Shearer férje halála után 
elhatározta, hogy visszavonul a fil
mezéstől. Csaknem egy teljes esz
tendeig kitartott elhatározása mel
lett, akkor azután a Metró igazga
tóságának sikerült meggyőznie ar
ról, hogy helyesebb, ha folytatja a 
filmezést. S valóban: azóta készí
tett filmjei mind világszerte sikert 
arattak. Norma Shearer 1904-ben 
született.

George Rajt, akinek kedvéért 
Norma Shearer elveti az özvegyi 
fátyolt, 1903-ban, Newyorkban szü
letett. Először táncos volt. A  20-as 
esztendők elején Londonban szere
pelt. ö tanította meg a divatos 
táncokra Edicardot, az. akkori velszi 
herceget. Ez ráterelte a hollywoodi 
filmesek figyelmét. Éppen az el
húnyt Rudolf Valéritino utódját ke
resték. A  spanyolos képű George 
Rajtot is Hollywoodba szerződtet
ték. (A  magyar Mindszentiig Tibor
ral együtt.) Hamarosan kiderült, 
hogy George Rajtból sem lesz II. 
Valentino, de tehetséges színész. Sok 
filmben szerepelt, különösen azo
kon, amelyeket a hollywoodi műter
mekben egyenesen Latin-Amerika 
számára készítettek. De Európába 
is elég sok filmje került's a fényes, 
feketehajú, villogószemü, párducos- 
mozgású George Rajt nálunk sem 
ismeretlen.

A próságok
Mrs. Chip;S víg-játck.bnn! Grcer Gar-' 

son.fc a budapesti, közönség a« Isten vele* 
tanár úr! című fűimben iajnerte meff. 
A bájos angol .színésznővel niost új filin 
készült: Emlékszel? — címmel. Grcer Gar
gon, aki  ̂érzelgős szelepben tűint fel, 
most vidám szerepet kapott s kacag'- 
tatni fog. Fobert Taylar és Lcw Ayres 
is szerepel a filmben.

Hollywood „szenzáeiója” : Hedy Ül
ni arr levágatta a váltig: élő szép fekete 
baját. Ok: így kívánta az új szerepe.
U.i frizurájával állítólag még érdekesebb 
lesz. A magyar közönség* Hedy Lamarrt 
•nég a bosszú bajával fogja látni, mert 
Budapesten még nem játszották az Asz- 
s/.ony és az orvos című filmjét. Ebben 
Speneer Traey a játszótársa.

A FOKÚM
hétfőn negyed nyolckor megayitó dísz-4 
előadást tart. Olasz film  (Ámor az autó- 
bán) szerepéi a rnítóorcm s a bemutatón 
megjelennek az olasz követség személy* 
zete és a budapesti olasz fascio.

VITORLÁZÁS
A WANNSEEN

rendezett 3 nemzet 4 közötti vilórlásveri 
senyben az olimpiai yolléban az ered- 
menyek a következők: 1, Grunewald né
met 2 óra 16 p 33 mp, 2. Nadáldi olasz 
2:26:47, 3 . 8Lnmp_elil _ német 2:28:38, 4.
Cerneselii olasz,, ő. Kovács magyar, 6, 
Heinrich magyar. Már megkezdődött a 
magyar—nemet íieipzetek közötti viadal 
a versenyy öli ék csoportjában ír (22
mm-ex). Bfédrnény: 1. IJray magyaf
2:21:53, 2. Schönbrod német 2:59:54.


