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Uj táblák az MLSz-ben
Az MLSz székházának kapualjá

ban az MLSz miniszteri biztosa táb
lát akasztatott ki. Az épületbe be
lépők elé a következő köszöntés 
tárul:

SZEBB JÖVÖT! ADJON ISTENI
A  tábla hátsó oldalán pedig a kö

vetkező szavakkal búcsúzik a láto
gatótól a szövetség:

HAZASZERETET! BECSÜLET!
SPORTSZERŰSÉG!

A  lépcsőház falán a következő 
felírás olvasható:

EZ AZ ÉPÜLET A  MAGYAR  
LABDARÜGAS OTTHONA.

Németország-Szlovákia
1 6 : 0 !

Kankovszky Artúr haza
érkezett Klagenfurtból

Tegnap délután hazaérkezett Kla
genfurtból Kankovszky Artúr, a 
MöSz ügyvezető alelnöke. Kankov
szky semleges pontozóként részt- 
vett a szombaton megtartott szlo
vák-német válogatott ökölvívó . via
dalon. A  mérkőzésről Kankovszky a 
következőket mondotta:

—  A  német ökölvívók fölényes tu
dással intézlek el a szlovákokat, fő
leg a felsőbb súlycsoportokban. Itt 
mind a négy mérkőzés kiütéssel ért 
véget. Végeredményben a németek 
16:0 arányban győztek. A német csa
patban az eddig szinte' ismeretlen 
fiatalok tettek ki legjobban ma
gukért. Háború ide. háború oda, a 
német utánpótlás azért fejlődik!

Kankovszky Artúr, mint a nem
zetközi ökölvívó szövetség főtitkára, 
tárgyalásokat is folytatott a néme
tekkel és a szlovákokkal a szeptem
ber elején Budapesten sorra kerülő 
FIBA-üléssel kapcsolatban. Végle
gesen megbeszélte a német vezetők
kel a szeptember 7-én Budapesten 
megrendezésre kerülő magyar-német 
válogatott ökölvívó viadalt is. A  
mérkőzés körül minden rendben van, 
& németek feltétlenül eljönnek Bu
dapestre. Végül közölte Kankovszky 
a német-szlovák mérkőzés részletes 
eredményeit: Obermauer győz Ste- 
burka ellen, Schopp nyer Ostracky 
IX. ellen, Graaf kipontozza Pauert, 
Trittscháck legyőzi Blesakot; ki
ütéssel győz: Nürnberg Kőszegi,
Pepper Hrebicek, Baumgarten Ja- 
vorek és ten lloff Kuss ellen.

A deb recen i Berecz  
a DiM ÁVAS játékosa  
lett

Diósgyőr, augusztus 5.
Diósgyőrnek is jutott a Bocskai játé

kosaiból. Berecz, a debreceni támadósor 
egyik legfőbb erőssége aláírta a Ert- 
MAVAG-hoz szóló igazolását. Berecz már 
itt van Diósgyőrött.

K . E

Elhalasztották
az MLSz-ben az NB III. sorsolását, 
inért több körülmény még tisztázat
lan. így nem történt még döntés, 
hogy minősítő mérkőzés folytán az 
NB Il.-ben megüresedő helyre az

MEGKEZDŐDTEK
a  S z e n t is tu a n  K u p a kO zd eim ai

K ISPEST—W M FC 2:1 (1:1) •
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Á r j e g y z é k !

NB III.-ból melyik egylet kerül fel. 
Tisztázatlan még Kárpátalja bajnok
sága is.

Miután az NB III. bajnoki küz
delmei csak szeptemberben indulnak 
meg, a késedelem nem okoz különö
sebb zavart.

A  s z e g e d i  H a jd ú  
é s  S o lt  is k e g y e l 
m e t  k a p o t t
Hajdú lesz a Szeged, közép 
fedezete!

Soltot és Hajdút, a Szegedi AK  
két jeles játékosát a tavaszi idény 
végén 2— 2 évre tiltották el a já
téktól. Később ugyan a fellebbviteli 
bizottság enyhítette a büntetésüket, 
de így is Soltnak 1940 november 
17-ig, Hajdúnak pedig 1941 április 
17-ig kellett volna pihennie. Gidó- 
falvy Pál dr most mind a két játé
kosnak kegyelmet adott és hátralevő 
büntetésüket elengedte.

Hajdúra nagy szerep vár. Az 
eddigiek szerint ő lesz a Szeged FC 
középfedezete. Az elmúlt vasárnap 
már ragyogóan vizsgázott és a sze
gedi vezetőknek most már nincse
nek középfedezetgondjaik.

Hajdú keménykötésü, magas, 
erős, alig 25 éves játékos és már a 
SzAK-nak is legfőbb .erőssége volt.

Amikor hétfőn délben megnyíltak 
az ég csatornái, mindenki nevetve 
mondta a városban:

—  No persze, este mérkőzés lesz 
az Elektromos-pályán.

Délután ugyan elállt az eső, 7 
órakor azonban ismét vészesen fe
kete felhők jöttek a budai hegyek 
felöl. Amikor negyed 8-kor kifutott 
a pályára a két kölyök-csapat, az 
esti alkonyaiban lassan kigyúltak a 
pálya fényszórói és szinte nappali 
világosság terjedt el a smaragdzöld 
gyepszőnyeg felett.

A  hangosan beszélőn keresztül pat
togó Ütemű indulók, divatos dalok 
váltogatják egymást, szórakoztatva 
a mindig tömöttebb sorokban gyü
lekező közönséget. A  Dunán az 
egyik zsúfolt esavargözös a másik 
után húz el felfelé. Ezek a hajók 
szállítják a csepeli szurkolókat. 
Közben megkezdődik a kölyökmér- 
közés.

Korbuly játékvezető sípjelére a 
'két csapat így állt fel:

K A C : Lovász —  Lóth, Heréd! —  
Birovszky, Bózsi, Simon —  Eisen- 
hardt, Boros, Burkon, Németh H„ 
Nyers.

W M TK : Szabó —  Grendi, Trepka 
—  Pirtói, Juhász, Mag —  Müllner, 
Kaczor, Pajor, Kégl, Gyurováth.

A  kölykök mérkőzése remek 
iramú, kemény küzdelmet hoz. Pom-r 
pás jelenetek adódnak a játéktéren. 
A  nézők többször tó tapsban tör
nek ki. A  jobbik csapatrész mind
két csapatban a védelem. így az
után az első félidő —  huszonöt per
ces —  0:0-ra végződött.

A  második félidőben a WMTK  
fölénybe kerül és a kispesti védők 
hiába harcolnak hősiesen, végül is a

WMTK gyö^ 2:l-re.
A  3. percben Pajor lövi a WMTK  
első gólját, az 5. percben Boros 
egyenlít, majd a 16. percben Pajor 
újabb gólja a WMTK javára dönti el 
a mérkőzést.

A  félidő derekán élénk derültsé
get keltett egy tarka macska, amely 
átfutott a játéktéren.

K észü lnek a nagyok
A  WMFC öltözőjében mindkét 

középfedezet-jelölt vetkőzik. Nem is 
döntik el, hogy ki játszik, csalt köz
vetlenül a kivonulás előtt. Gere vál
lalja, játszani akar.

A  Kispest öltözőjében B eke  és 
Szilágyi, a két újonc vetkőzik le 
legelőször. A  balösszekötő Beke 
mondja:

—  Sajnálom az FTO-t, de én 
nagycsapatban akarok játszani.

8000 néző
az e lső  esti m érkő zésen !

Általános meglepetésre a közön
ség érdeklődése nagyon nagy: 8000 
néző jött ki.

Kékesi játékvezető sípjelére így 
áll fel a két csapat:

Kispest: Boldizsár —  Olajkár I., 
ónodi —  Rátkai, Zalai, Vig —  Kin
cses, Cseh, Olajkár II., Beke, Szilá
gyi.

W MFC: Szabó —  Kiss, Bíró —  Ke
resztes, Gere, Szalai II. —  Rökk, Ha
rangozó, Szabadkai, Dudá3, Pintér.

HOSSZÚ BESZÉDEK UTÁN  
INDUL A  JÁTÉK

Negyed 9 után vonul ki a két csa
pat a játékvezetővel és a partjelzők
kel. A  pálya szélén pedig Günther 
Ferenc dr, az Elektromos-müvek 
igazgatója és a sportegylet elnöke 
lép oda a hangosanbeszélö elé és 
felolvassa Szendy Károly dr polgár- 
mesternek emelkedett hangú üdvöz
letét. Ezután a két csapat vezetői 
zászlót cserélnek a pálya közepén. 
A  szónoklatok egy kissé hosszúra 
sikerültek és a közönség mindig tü
relmetlenebbül sürgeti a játék meg

kezdését. Rövidesen azután erre tó 
sor kerül.

Az I. fé lidő
Kispest választ. Szél nincs, mindegy, 

hogy melyik kaput választja a nyertes. 
Az északi kapuba kerül az első félidőre 
Boldizsár. A  WMFC kezdi még a játé
kot. A  gyönyörű zöld gyepen festői kép 
alakul ki, A  kispestieken piros ing és 
fekete nadrág van, a csepelieken kők 
ing és fehér nadrág.

Már az első perctől kezdve válto
zatos és nagyszerű iramú játék ala
kul ki. A  3. percben Cseh labdájával 
Kincses szökik és kapu fölé lő. A  
támadás annyira formás és gyors 
volt, hogy utána nagy taps csattan 
fel. Azután a WMFC tó támad, egy
előre azonban csak Dudás lő két
szer is kapura. A  7. percben cserélik 
először a labdát, mert a rúgások 
nyomán könnyen karcolódik a labda 
fehérre festett felülete.

Mielőtt Kékesi játékvezető le
ejtené az új labdát, megmagya
rázza a játékosoknak az új sza
bályt: két méternyire kell állmok a 
labdát leejtő játékvezetőtől. Kis 
szabálytalanul akasztja Szilágyit. 
A  szögletzászló közeléből leadott 
szabadrúgás kapu fölé kerül. A  13. 
percben már a harmadik labda ke
rül játékba. A  délutáni szakadó eső 
nem ártott semmit a talajnak, a 
gyep pompás állapotban van. A  já
tékosok jól mozognak rajta.

Egy ideig mezőnyjáték folyik. A  
közönség érdeklődve figyeli,, amikor 
Dudás és Cseh, a két öreg harcos 
küzd egymással a labdáért. Nemré
gen mindketten ugyanabban a csa
patban rúgták a kerek bőrlabdát.

A  16. percben Kincses és Szalay 
harcából szöglet lesz. Kincses szög
letrúgása nyomán ágyúgólyósze- 
rüen süvít el a labda Szabó kapuja 
előtt, de senki sem találja el.

•A 17. percben gyönyörűen rohan 
le Pintér és Szabadkai. A  kitörő kö
zépcsatár lövése a balkapufa mellé 
csavarodik. Egy perc múlva Gere 
lábáról lepattanik a labda, nagy 
helyzet nyílik Olajkár II. előtt, de ö 
az üres kapu mellé ló.

Boldizsár vakmerő kifutással ment 
a kitörő Szabadkai elől.

A  WMFC VEZETÉSHEZ 
JUT

A két csapat egyelőre a mezőny
ben egyforma erős. Kapu előtt azon
ban 'a W M  veszélyesebb. A  25. perc
ben beteljesedik Kispest végzete: 
Rátkai állandóan szabadon hagyja 
Pintért s amikor Dudás meredek 
passzal kiugratja a fürge csepeli 
balszélsöt, hiába fut ki Boldizsár és 
hiába akar menteni Olajkár I., a 
balszélső helyezett lövése a vetődő 
kapus fölött a hálóba jut.

1:0.
Olajkár II. egyenlíthetne egy perc 

múlva, de Kincses lesre fut és miatta 
oda a helyzet. A  31. percben seké
lyesnek látszó támadás közben Du
dás hirtelen elhatározással 20 mé
terről a balsarokra „szúrja" a lab
dát, Boldizsár elnyúlva, bravúrosan 
tolja ki szögletre.

A  Cseh— Kincses támadásból 
szöglet lesz. Ebből Beke bombalö
vést ereszt meg, a labda a kapu tor
kában álló Kisröl visszavágódik. 
Szaporodnak a Kispest-támadások. 
Különösen Kincses van elemében, 
alig lehet feltartani. A  39. percben 
Harangozó labdáját Pintér a kapu 
torkában az égnek emeli.

EGYENLÍT A  KISPEST
Az utolsó percekben Kispest támad 

többet. A  44. percben Olajkár II. át
vágott labdájával Cseh kitör, a ki
futó Szabón testcsellel átmegy és 12 
méterről az üres kapuba rúgja a 
labdát. 1 :1 .

A  SZÜNETBEN
A  Kispest öltözőjében Cseh

mondja:

—  Még rúghattunk volna kettőt!
A  WMFC-nél Lukács edző azt

mondja:
—  A  védelem elháríthatta volna a 

gólt. Most kezdhetjük elölről.
A  szünetben az Elektromosmüvek 

tárgysrosjátéka kelt nagy érdeklő
dést a közönség körében.

A II. fé lidő
Az első veszélyes támadást a cse

peli jobbszárny vezeti. Pintér kerül 
azután jó helyzetbe, beadását azon
ban nem tudják kihasználni. A  
WMFC továbbrai s hevesen támad és 
a 4. percben szögletet ér el. Majd 
Olajkár II. és Korányi versenyt fut, 
Olajkár II.-é lesz a labda, de messze 
kapu mellé lövi.

Zalai szabálytalanul akasztja a ki
törni készülő Szabadkait. A  szabad
rúgás a sorfalról pattan .vissza. Sza
badkai lövését Boldizsár védi. A  10. 
percben Szilágyi lesállása miatt Kis 
hatalmas szabadrúgást küld a túlsó 
térfélre. Rátkai felett elsuhan a lab
da. Pintér beadását Dudás élesen 
lövi kapura. A  felső lécen csattan 
hatalmasat a labda!

Szabadkai szabadrúgását szöglet
re hárítja a kispesti védelem. Ha
talmas taps köszönti a WMFC csa
társor- tüzijátékszerü támadását, 
amelyet Harangozó pompás lövése 
fejez be. A  labda Azonban Boldizsár 
ölében köt ki. A  16. percben várat
lanul nagy helyzet nyílik a kispesti 
csatársor előtt. Szabó már verve van, 
de Kis az üres kapuból fejeli ki a 
labdát.

Azután a kitörő Szabadkai elöl 
ment bátor kifutással Boldizsár.

A  20. percben Harangozó várat
lan, hosszú lövése a kapu balsarkára 
tart, Boldizsár elnyúlva veti magát, 
de csak a kapufa töve védi ki a lö
vést. Most feljön a Kispest támadó- 
sor is, de csak egy szögletet ér el. 
Nyomban a csepeliek válasza kö
vetkezik: szöglet. A  következő cse
peli szögletet Boldizsár bravúrosan 
húzza le a levegőből a 26. percben.

A  kispesti támadósorban Cseh 
lesz a középcsatár. A  32. percben 
Rökk kitörése után szöglet lesz, 
amelyet Boldizsár szépen ment. 
Közben-közben szemetel az, eső. A  
35. perc táján a kispesti csatársor 
is többször lendül támadásba.

VEZET A  KISPEST
A 39. percben a félvonal táján 

Pintér szabálytalan szerelése miatt 
szabadrúgást ítél a játékvezető a 
WMFC ellen. Olajkár I. hosszú sza
badrúgása a tizenhatos közelébe vi
szi a labdát, Kis rövidet fejel, Korá
nyi habozik, Cseh ki tudja tolni 
jobbra a labílát. Olajkár II. elé. Az 
egész akció villámgyors volt és ami
kor Szabó a veszélyt látva, kifelé 
indul, Olajkár II. nyolc lépésről véd- 
hetetlenül helyezi balsarokba a lab
dát.

2:1.
A  WM-csat;ársor kétségbeesetten 

támad, bombázza a kispesti kaput, 
de Bodizsár mindent véd. Szöglet
arány 7:4  (1:2) a WMFC javára.

Bírálat
Változatos, izgalmas és sportbeli- 

leg is tartalmas mérkőzést vívott 
egymással a két csapat. Annak elle
nére, hogy még az idény legelején 
vagyunk, máris meglepően kiforrott 
formákat láttunk a zöld gyepen. A  
két csapat közül a W M FC volt az, 
amely határozott rendszer szerint 
játszott. Ez a rendszer pontosan a 
ferencvárosi háromhátvédes játék 
lemásolása. Elég jól he tó tartották 
ezt a rendszert a csepeliek. A  kis
pestiek játékában csak itt-ott volt 
észrevehető a rendszerre való törek
vés. Nagy hibája volt azonban a 
kispesti csapatnak, hogy feltűnően 
őrizet nélkül hagyta az ellenfél szél-

söcsatárait. Sok baj szármázott 
ebből a kispesti kapu előtt. A  kapu 
előtt határozottan a WMFC volt a 
veszélyesebb. A  II. félidőben jóval 
többet is támadtak a csepeliek.

A  Kispest némi szerencsével nyer
te a mérkőzést, a WMFC nem volt 
rosszabb nála.

Mind a két csapatban a védelem 
bizonyult az erősebb csapatrésznek. 
Szabónak tó, Boldizsárnak is volt 
egy-két parádés védése.- Korányi 
erőtől duzzadó játéka látványosság
számba ment, de nagyon jól játszott 
Olajkár I., Kis és Onódy is. Pompá
san játszott harmadik hátvédet 
Szalay, nélküle Kincses sokkal ve
szélyesebb lett volna. Keresztes szor
galmas, Gerét hátrányba hozta sé
rülése, de még így is értékes tagja 
volt a csepeli csapatnak. A  kispesti 
fedezetsorban Zalai, Vig, Rátkai a 
rangsor.

A  WMFC csatársorában Szabad
kai veszélyes kitörései, Dudás nagy 
játékkedve, Harangozó jó passzai, 
Pintér és Rökk villámgyors lefutásai 
jelentenek értéket. A  kispesti csa
társorban Kincses jó kezdés után 
egy kissé elhalványodott, Cseh csak 
néhány technikai ügyeskedésével 
tűnt fel, Olajkár II még nincs for
mában, Szilágyi és Beke tehetséges 
fiatal, de sokat még nem mutatnak.
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Itt a Magyar Kupa 
első fordulójának sor
solása

Hétfőn későn este megtörtént a 
nevezések alapján a Magyar Kupa 
1940— 41. évre szóló sorsolása. A  
sorsolás a következő: I. Kassai AC,
II. Perecesi TK— özdi MOVE VTK,
III. Jászberényi Lehel TK— Salgó
tarjáni SE, IV. P. Juta. V. Zuglói 
SE, VI. MOVE Ferencvárosi Törek
vés— Lampart SC, VII. MAFC, VIII.. 
Soroksári AC— Pénzügyi TSC, IX. 
PeMTK, X. Újlaki FC— Magyar Pa
mut, XI. Köb. TK, XII. Magyar 
Posztó— Nemzeti SC, XIII. BRSC—  
BMTE, XIV. Rákoskeresztúri TE,
XV. Mönori SE— Rákoscsabai TK.
XVI. Debreceni VSC, XVII. Hajmás
kéri SE— Tatabányai SC. XVIII. 
Dorogi AC— Győri ETO, XIX. Cin- 
kotai TK— Gödöllői IK, XX. Gáz
gyár— BVSC, XXI. BTK— XII. kér. 
TVE, XXII. WSC— Vasas, XXIII. 
Testvériség SE, XXIV. Köb. AC,
XXV. Rákospalotai AC— Filtex.
XXVI. UKAR— Tipográfia, XXVII. 
BLK, XXVIII. KSC— Ganz, XXIX. 
Hódmezővásárhelyi TVE— Kecske
méti AC, XXX. Gyulai AC— Csabai 
AK, XXXI. Kaposvári Turul— Pécsi 
BTC, XXXII. Kiskunhalasi MOVE—  
Pécsi VSK.

A  miniszteri biztos az alant fel
sorolt csapatoknak a nevezését, mint 
a kiírásnak nem megfelelőt, vissza
utasította: 33 FC, BAC, M. Textil, 
UTE, LóSC és Szeged AK  II.

a  sorsolásnál egyedülálló csapa
tok mint

erőnyerők
mennek tovább. A  miniszteri biztos 
úgy rendelkezett, hogy a Magyar 
Kupa első fordulója augusztus 20-án, 
Szent Istvánkor kerül lejátszásra. Á. 
második forduló időpontjáról ké
sőbb történik intézkedés.

MÉSZÁROS ISTVÁN LESZ A SALGÓ
TARJÁNI SE EDZŐJE

A salgótarjáni érkezés alkalmával 
nagy meglepetés érle az újpesti játéko
sokat. A  "vonatra várakozó tömeg so
raiban Mészáros Istvánt, a lilák a volt 
edzőjüket fedezték fel.

— Péntek óta vagyok lent -Salgótar
jánban és azóta tárgyalok az SSE ve
zetőségével, . — mondotta Mészáros Ist
ván. — Már nagyon közel állunk a meg
egyezéshez.

Mind az újpesti játékosok, mind a ve- 
zotok örömmel vették tudomásul, hogy a 
volt edzőjüknek sikerült elhelyezkednie.

A GYÖRGYÖS! AK
tegnap este választmányi ülést tarlóit 
s ezen elhatározta, hogy az NB TII-ba 
nem vesz részt. A választmányi ülés a 
visszalépést azzal okolta meg, hogy az 
egyesület nem birná az utazási nehéz
ségeket, továbbá játékosainak legtöbbje 
katonai szolgálatot teljesít, a fiatal já
tékosok pedig a KISOK rendelkezése 
alapjan nem szerepeltethetők.

ÉSZAKON
sok gondot okoz az I. osztály felállí
tása. Szó van arról, hogy innét eeysé- 
ffOs I ,  osztályt csinálnak.
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Kutrucz János, a BSzKRT edzője beszél 
Bíró Sanyiról, az új szerzeményeikről és 
főleg új csapatának az összeállításáról
Bíró, Balogh, Túli, Miklósi, Forgás* II és 
D aráis a villam oscsapat látékosgárdá- 
jáhan i

Az NB-t ostromló csapatok örök 
másodikja, a BSzKRT, ismét elér
kezett arra a pontra, hogy bejusson 
az ígéret földjére, az NB-be. Igaz, 
most csak véletlenül pottyant a 
„kapu“ előtt tusakodók sorába, de 
lehet, hogy éppen ezért több sze
rencse fogja kísérni a próbálkozá
sát... No meg azért is, mert a veze
tőség most idejében gondoskodott 
erősítésről!

Ezekről az erősítésekről, az elő
készületeikről és az esélyeikről be
szélgettünk tegnap Kutrucz János
sal, a BSzKRT jeles edzőjével akác
fautcai hivatalában, lévén Kutrucz 
a BSzKRT tisztviselője.

—  Sajnos —  mondta elöljáróban 
az edző — , nem tudunk úgy ké
szülni, ahogy szeretnénk. Csapatunk 
háromnegyed része katona és ezért 
nem tudtunk eddig úgy készülni, 
ahogy szerettünk volna. Most egy 
beadványt intézünk a hadtestpa
rancsnoksághoz, hogy tegye lehe
tővé játékosaink edzési lehetőségét...

—  De mi úgy hallottuk, hogy 
ezzel szemben félcsapatravaló játé
kossal erősödtek...

—- Igen, elsősorban Bíróval...
—  Mit fog játszani Bíró?
—  Középcsatárt. Nincs értelme, 

hogy most próbáljam öt betörni egy 
olyan rendszerbe, amelyet sohasem 
játszott, vagyis, amelyet nem szere
tett játszani. Annyi pedig, amenny- 
nyit ö középcsatárban nyújt, elég 
lesz nekünk, de azt hiszem —  egyik
másik ellenfelünknek is...

Cseng a telefon és Senkey jelent
kezik. Néhány edzőtestületi kérdést 
vitatott a két edző, majd. röviddel 
utána már folytatta is Kutrucz:

__ Uj ember lesz még a csatár
sorban Forgács II. a Haladásból és 
Darázs, a volt Taxiból. Mind a 
kettő jó kis játékos és valószínűleg 
sor kerül a játékukra vasárnap...
■ —  Ml van a megszűnt Nemzeti 

két volt erősségével, Baloghgal és 
Túlival ?

—  Mind a kettőt leigazoltuk mar.
Sajnos, Túli annyira elhízott, hogy 
■fd —  egyelőre •— nem lehet komo
lyan számítani. Baloghnak kevés 
az edzése és így lehet, hogy a fiatal 
Kornél lesz a középfedezetünk.

(Ha a csatársorban és a fedezet
sorban ilyen szépen áll a villamos- 
csapat —  gondoltuk magunkban — , 
akkor valószínű, hogy védőjátékos | 
után is néztek. Meg is kérdezzük:)

—  A  védelemben lesz új embe
rük ?

Kutrucz mosolyog.
—  Oda is szereztünk új játékost

__ mondja — , Miklósit a Taxiból,
de vele ugyanúgy állunk, mint Ba- 
logh-gal. Habár ő jól mozgott a leg
utóbbi edzésünkön, nem hiszem, 
hogy már most sor kerül rá. Ámbár 
mit lehet tudni...

—  Ezek szerint hogyan fest a 
valószínű csapatösszeállításuk vasár
nap Diósgyőrben?

—  Régi —  Horváth, Mosonyi —
Kovács II., Kornél (Balogh),
Sződi —  Darázs, Kovács I.,
Bíró Sanyi, Forgács II., Bene.
—  Az új szerzemények közül min

denki le van már Igazolva?
—  Darázs kivételével. Az ö leiga

zolását csak e héten tudjuk majd 
nyélbeütni.

Bizony, ha Darázsi is leigazolja a 
BSzKRT, pompás kis csapattal raj
tol a minősítő mérkőzéseken. Sőt, 
ha ez sikerül a villamosiaknak, to
vább erősítenek, amint félfüllel hal
lottuk. Minket azonban egyelőre a 
jelen érdekel.

__Hogyan készülnek az első mi-
nősítőre ?

—  Kedden könnyű erőnléti edzé
sünk lesz, csütörtökön azonban már 
kétkapus játékot tartunk. Lehet, 
hogy az edzési formák alapján nértd 
változás is lesz az előbbi összeállí
tásunkon, de az már nem lesz lénye
ges.

—  Mindenesetre —  folytatta to
vább Kutrucz —  igyekeztem harcos 
csapatot összeállítani és azt hiszem, 
ez sikerült is. A csatársorban és a 
védelemben nincs puha gyerek, a 
fedezetsorban a fiatal Kovács és 
Kornél nem számit keménynek, de 
mégsem ijednek meg a saját árnyé
küktől. Mindent összevetve, bele fo
gunk szállni...

—  Milyennek tartja az esélyü
ket?

Kutruczon látszik, hogy „lelki
leg" nincs egészen rendben:

—  Ha edzésben lennénk, vagyis 
ha rendesen tudtunk volna edzést 
folytatni, még talán azt is monda
nám, hogy esélyesek vagyunk. De 
így?... A csapat papíron jó, hogy

ez a gyakorlatban mennyire fog 
megmutatkozni, az a jövő titka...

Elbúcsúzunk a BSzKRT edzőjé
től és a lépcsőn lefelé menet azon 
gondolkozunk, hogy mi az oka 
annak, hogy a BSzKRT még eddig 
nem tudta elérni vágyálmát, az 
NB-t. Pedig az a csapat, amelynek 
ilyen korszerű pályája van, ennyi 
játékost foglalkoztat és ennyire tö
rődik az utánpótlás helyes nevelésé
vel, megérdemli, hogy végre „révbe" 
jusson...

Lehet, hogy most sikerül...
Nyilas László.

Ezen á héten 
három edzéssel készül 
a  M A V A G
a Soproni FAC elleni 
minősítő mérkőzésre

A Törekvés ellen elég jó játékot 
mutatott a MAVAG vasárnap. 
Természetesen még sok a zökkenő 
a játékban, de egy-két játékos 
máris megnyugtató formát árult 
el.

,— Alapjában véve elégedetlen 
vagyok a csapat játékával —  
mondta Opata Zoltán, & MAVAG  
edzője. —  Az idő rövidsége miatt 
nem tudtunk kellően felkészülni a 
minősítő mérkőzésekre. Mindössze 
az a vigasztaló, hogy a minősítő 
többi résztvevője sem rendelkezett 
több idővel.

A  MAVAG vezetői a két hát
védet, Vargát és Fáczánt, Füredit 
és Kérit dicsérik. Ezek a .játéko
sok máris kielégítő formában van
nak. Muszka már többet hibázott, 
de neki nagy előnye a lendülete.

A  héten három edzést tart a 
MAVAG. Kedden erőnléti gyakorla
tok lesznek, szerdán pedig két
kapus játék szerepel a műsoron. Az 
ellenfél valószínűleg a második csa
pat lesz. Csütörtökön teljes pihe
nés, pénteken újabb könnyű erőn
léti edzést tartanak. Arról még nem 
történt intézkedés, hogy a csapat 
mikor utazik Győrbe, a minősítő 
mérkőzés színhelyére. Ezt csak 
szerdán este döntik el.

Az összeállításban nem várható 
nagy meglepetés. A  tavaszi csapat
tól valószínűleg csak annyi lesz az 
eltérés, hogy Padányi helyett Ko- 
moretto játszik jobbszélsöt.

—  Padányi Diósgyőrött lakik, 
onnan járt fel a mérkőzéseinkre —  
mondta Opata. —  Most semmi érte
sítést nem kaptam tőle, hogy milyen 
edzést folytatott, de látatlanba kü
lönben sem állítanám be ilyen fon
tos mérkőzésre.

A  szurkolók körében nagy a bi
zakodás. Annyi bizonyos, hogy sok 
MAVAG-szurkolő lesz vasárnap 
Győrött. A  hangulatot Kéry Zoltán, 
az egyik szurkoló fejezte ki:

- Ott leszünk Győrben!

Palatínus nem szívbajos
H írek a T ö rekvésb ő l

Palatínus, a Törekvés délceg kö- 
zépcsatára szívfájdalmakról panasz
kodott az elmúlt héten. A  hatalmas 
fiú meggörnyedt és elkeseredve pa
naszolta mindenkinek nagy betegsé
gét. A  sportban nem ismeretlen a 
„szívbajosok" társaságai Ilyen volt 
például az atléták közül Zsuffka, 
Donogán... palatínus végre megvizs
gáltatta magát. Kiderült, hogy ku
tyabaja sincs, —  már ami a szívét 
illeti. Mindössze a gyomra nincs 
egészen rendben. A z  edzést azonban 
újra elkezdheti.

Zörgő húzódása és, Kiss térdsérü
lése sem bizonyult súlyosnak, bár 
mindkettő játéka kétes a Gamma 
ellen. Kétes Róják játéka is. Róják 
katona. Valószínű azonban, hogy a 
mérkőzésre szabadságot kap.

Ma, kedden edzést tart a Törek 
vés. Az edzés után „taktikai va
csora" lesz, ezen beszélik meg a 
Gamma elleni mérkőzést.

P á l y á z a t  i .
az Első Országos Tippelő Bajnokságra

Beérkezési határidő: VIII. 24. 13 óra

Gamma—Ferencváros 

Tokod—Újpest . . . .

Kispest—Szolnok 

Szeged—Haladás 

Törekvés—S a 113 TG

O ív  a s  m m azE L L E N Z É K E T ,
mert a legmegbízhatóbb és legfrissebb anyagot 
" legkiválóbb újságírók leldolgozásában hozza.
Hlrűasmon az

ELLENZÉKBEN,
mert ezt a lapot minden k o moly vevő  
és eladó m i n d e n n a p  elolvassa.
Szerkesztőiig P l III 
és.kiadóhivatal: u LUJ -KOLOZSVÁR,

Uni vereitatil Str. (Egyetem-ti.) 8,

Elek t r om o s—X  ........................-

D íMÁVAG—WMFC ..................

Szombath. FC—KEAC ............
Pótvcrseny: A  pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt cl.

Postás—Pécsi DVAC .........

ETO—Soproni VSE ......................

MOVE T. Előre—Misk. VSC

i p á l y á z a t !

Kiírjuk az első orszá
gos pályázatotf am ely
nek győztese b a jn o k  
lesz

Név:

Lakhely:

Utca; ........................................................
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek.- Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld, kö

teles ide keresztet (csillagot) tenni:

I t í é n y e l e j i  f o r m a . . .
A PULI tegnap játszotta első mér

kőzését. Tekintettel arra, hogy a vi
cinálisról lekéstem, Csepp Manó 
intéző nyilatkozata alapján számol
hatok csak be jeles nagycsapatunk 
bimbózó formájáról.

Csepp így nyilatkozott:
—  A Rekettyési IFC ellen játszot

tunk és 23:0 arányban győztünk. Ez 
annál is szebb eredmény, mivel az 
ellenfelünk egészen jó csapat, te
hát nagy teljesítmény volt legyőzni. 
Éppen ezért a legnagyobb mértékben 
bízom csapatom formájában.

— Csapatunkat nagyon zavarta, 
hogy az. ellenfél nyolc játékossal 
állt ki. Meglepő formációban ját
szottak s csapatom csak a tizenket
tedik gól után ismerte ki a trükköt.

—  A rekettyési csapatnak különö
sen a kapusa elsőrangú játékos. Saj
nos, szolgálati beosztása miatt nem 
tudott megjelenni a mérkőzésen.

— Csapatunkban a védelem a szó 
szoros értelmében hibátlan volt. Kü
lönösen a gólképességüket kell meg
dicsérnem. Jobbhátvédünk négy, bal 
hátvédünk három, kapusunk két gólt 
lőtt. A  mérkőzés egyik legszebb 
gólja volt az, amikor a kapusunk a 
balszélső beadását befejelte. Védeni- 
valója nem volt neki, de a mozgásán 
látszott, hogy tud. A két hátvédünk 
is biztatóan mozgott. Igaz, hogy a: 
ellenfél nem tette erős próbára ké 
pességüket, de mindegy: lehet azt 
látni, ha jó formábban vannak!

— A fedezetsorunk pompásan ját
szott. Középfedezetünk remekül le- 
fogtZt az ellenfél egy előretolt csatá
rát. Több előretolt csatár nem volt, 
de védelmünk így is meg tudta olda
ni feladatát.

•—  Csatársorunk is remekül ját
szott. A 23 gól beszél helyettem is, 
Persze, most azt fogják mondani, 
hogy biztosan gyenge volt az ellen
fél. Holott felelősségem teljes tuda
tában mondhatom, hogy a legerő
sebb rekettyési nyolc játszott elle
nünk!

Bök Muki.

Az őszi idény rajtjakor minden év
ben új pályázatot írtunk ki. így lesz 
ez az idén is. A  most kiírásra kerülő 
pályázat azonban kissé eltér majd a 
régi pályázatainktól.

Egyelőre két érdekes újítást hatá
roztunk* el. Egyik pályázónk (Bala
toni Tibor, Gyöngyös, Kállay-u. 10.) 
javslatára elhatároztuk, hogy pá
lyázataink során minden évben két
szer egy-egy pályázót „bajnok" 
címmel tüntetünk ki. Aki az ősszel 
és a tavasszal kiírásra kerülő pályá
zatainkban a legtöbb pontot szerzi, 
az az év őszi, illetve tavaszi

tippbajnoka
lesz.

A  másik újításunk: most írjuk ki 
az első országos pályázatot.

Az NB Ili. felállításával kapcso
latban most már az ország minden 

észe bekapcsolódott a Nemzeti Baj 
nokságba. A  mi igyekezetünk most 
arra is kiterjed, hogy a nagyközön
ség érdeklődése az NB III. küz
delmei felé is irányuljon s éppen

—  vitéz Budává
és vidéket tact, $<ztc- 
Uzszt'á úc!

—  Milyen vitézekről beszél, Tere 
fere úr ?.

—  Az átadó vitézekről. A z egyik 
nagycsapatunk volt zenekedvelő 
összekötője vidékre távozik.

—  Melyik egyesülethez és milyen 
vidékre ?

—  Nem mondhatom meg, szer
kesztő úr! Megígértem a Tokod el 
nőkének! Csak annyit árulhatok el, 
hogy az első bajnoki mérkőzésen 
már a volt egyesülete ellen fog har 
monikázni.

—  És ki az, aki Budára tart ?
—  A görög-betűs csapathoz a nem 

éppen karcsú jobbfedezet készül.
—  És ez biztos?
—  Úgy maradjon meg nekem ez a 

„poty-szemem“, hogy igazat mon
dok.

A „SZENTLŐRINCI KUPA”
sorsolása vasárnapra a következő csapa, 
tokát állította szembe egymással:

SzAC-pálya:
Kistext—Fittes, fi. u. 3 óra.
SzAC-Szírre, <1. u. 5 éra.

SzNSE-pálya;
SzNSE—Ganz Kertváros, d. u. 3 óra. 
SzFC—Hálókocsi, d. u. 5 óra.

ezért elhatároztuk, hogy idönklnt: as) 
NB III. mérkőzései is a tippszelvé- 
nyűnkre kerülnek. Az NB I. és II. 
mérkőzései hétröl-hétre szerepelnek 
majd, a szelvényen s ha most az NB  
III. mérkőzéseit is hozzávesszük, 
akkor az új pályázatunkból orszá
gos pályázat lesz. Ez lesz az első 
olyan pályázat, amelyben a* ország 
minden részében sorrakerülö mér
kőzések helyet kapnak, amely az or
szág minden részében lakókat érde
kelni fogja, amely a vidéki olva
sóinkat is egészen közel hozza a pá
lyázatunkhoz. Hiszen a  jövőben a 
szelvényen több vidéki csapat szere
pel majd, mint budapesti.

Pályázatunk tehát nemcsak baj
noki, hanem országos is lesz s ezért 
az új versenynek ez lett a címe: 
Pályázat az Első Országos Tippelő 
Bajnokságra.

A  pályázat díjait, feltétételeit és 
, versenyeit a hét folyamán dolgoz
zuk ki s azokat a jövő héten ismer
tetjük majd.

Megfiatalodik Szegeden 
a  viharvert SzAK-pálya

M á r  a g y e p t é g l á k a t  r a k j á k
5, Azt hiszem , az ország egyik 3eg- 
jotíb spoítelepét építjük m ost66 — 

m ondotta Markovies Szilárd
Szeged, augusztus 5.

A  Nemzeti Sport röviden hírt 
adott már arról, hogy a SzAK-pá- 
lyán nagyszabású korszerűsítési 
munkálatok indúltak. Ma délután 
kint voltunk a pályán és a munká
latokról az alábbi beszámolónk szól:

*
A szöregi crszág'út és a Temesvári- 

kőrút szögelésében terül el a SzAK- 
pálya, szemben az UTC sporttelepé
vel. A  bejárat fölött elmosódott cí
mer és széthullott, megrozsdásodott 
SzAK-betük hirdetik a klub régi, 41 
éves dicsőséges múltját. Néhány mé
terre a kaputól a világháborúban 
hősi halált halt SzAK-tagok hősi 
emlékműve díszeleg.

Az állóhely felöli oldalon vastag 
keréknyomok bizonyítják, hogy 
nagy és szorgos munka folyik a já
téktéren, sőt az egész pályán. Az 
egyik oldalon ácsok ácsolják a kerí
tést, a másikon kopácsolástól han
gos a lelátó. Maga a játéktér föl
szántott földhöz hasonlít. Szorgal
mas munkáskezek először kiemelték 
a mintegy 20 centiméteres salakme- 
zöt és már serényen helyezik el a 
gyeptéglákat. A  déli kapu előtt már 
mintegy 20 méter hosszúságban és 
szélességben gyeptéglás a játéktér.

—  Gyorsan halad a munka, —  
mondotta Farkas bácsi, a sporttelep 
mindenki által szeretett gondnoka, 
aki ott szorgoskodik a munkások 
körül. Nála jobban nem ismeiá sen
ki a pályát, hiszen már több fut- 
ballgeneráciöt „kiszolgált".

—  Markovies Szilárd elnök úr —  
folytatja —  szinte egész nap kint 
van a pályán és ellenőrzi a munkát. 
Már reggel 5 órakor itt van egész 
vezérkarával; az ö tervei, elgondo
lásai szerint megy itt minden.

Autóberregés hallatszik és Marko- 
vics Szilárd autója máris bekanya
rodik a pályára.

—  A munka menetével meg va
gyok elégedve, de gyorsan is kell 
dolgozni —  mondotta, — hiszen 
szeptember 8-án itt akarjuk leját
szani az Újpest elleni mérkőzésün
ket. Tízezer pengőt fektetünk bele a 
pályába. Maga a füvesítés 8000 pen
gőbe kerül. A miniszteri biztos úr 
engedélye alapján egyelőre csak a 
két kapu előtt elterülő 40— 40 méte
res területet gyeptéglázzuk, a töb
bire tavasszal kerül sor. Egyszóval: 
a 116 méter hosszú és 69 méter szé
les játéktérből 80 métert begyeptég
lázunk, csak a pálya közepén marad 
még meg a salak, de azt is megja
vítjuk.

—  Persze gondoskodunk a megfe
lelő vízellátásról. Már a pályán van 
a motorszívattyú és az állóhely előtti 
futópályán épül a kút, amely az 
egész sporttelepet ellátja vízzel. 
Megfelelően csatornázzuk a pályát, 
tehát nem lesz gond a vízlevezetéssel 
sem.

—  Nagyon örülök, hogy a sport 
érdekében kifejtett munkásságunkat 
megértik Szegeden, —  mondotta vé

gül az ügyvezető-elnök. Azt^hiszem, 
nem túlzók, ha azt mondom, hogy az 
ország egyik legjobb sporttelepét, 
illetve pályáját építjük mostan.

Csak az látszhat, intézhet, 
edzhet, aki részfvesz 
a labdarúgó tábor va
sárnapi seregszemléjén

Az MLSz miniszteri biztosa va
sárnap délelőtt valamennyi fővárosi 
játékost, intézőt, edzőt és játékve
zetőt az MTK-pályára szólít. Ez al
kalommal Gidófalvy Pál dr, minisz
teri biztos közölni fogja az össze
gyűltökkel azokat az irányelveket, 
amelyeket az elkövetkező bajnoki 
évben a szövetségi szervek követni 
fognak. Különösen a sportszerű, 
tisztességes és fegyelmezett maga
tartás követelményeit fogja a mi
niszteri biztos a labdarúgás aktív 
katonáinak lelkűkre kötni.

A  gyülekezet résztvevői
vasárnap reggel 8-kor

kötelesek az MTK-pályán jelent
kezni. Minden résztvevő köteles ma
gával hozni szövetségi igazolványát. 
Az igazolványt a bejáratnál le fog
ják bélyegezni erre a célra külön 
készült bélyegzővel. Az elkövetkező 
évben csak azok a. játékosok, já- 
tékvezetök, edzők és intézők szere
pelhetnek, akiknek igazolványán ott 
lesz a szövetségi bélyegző.

A  gyülekezeten megjelenni tar
tozik az összes budapesti NB I., 
II., III., valamint a BLASz, MOVE 
és Cégliga egyeleteinek valamennyi 
hivatásos, amatőr, ifjúsági és kö
lyök játékosa, azonkívül valameny- 
nyl budapesti Intéző, edző és játék
vezető.

Az „A"-kapunál a játékosok, a 
„B“-kapunál az edzők és intézők, a 
„C“-kapunál pedig a szövetségi tisz
tesek és a játékvezetők Igazolvá
nyát fogják lebélyegezni.

Ha valaki Igazolt ok miatt nem je
lenhet meg ezen a gyülekezeten, an
nak igazolványát később kitűzendő 
időpontban fogják lebélyegezni.

Á  vidéki igazolványok érvényesí
tése az alszövetségeken keresztül 
történik.

Csak az olimpiai győztesek ré
szére kiadott igazolványok lesznek 
érvényesek a jövőben a külön szö
vetségi lebélyegzés nélkül is.

JELENTKEZZENEK A BOCSKAI- 
JÁTÉKOSOK!

A miniszteri biztos ezúton is értesíti 
mindazokat a volt Bocskai-játékosokat, 
akiknek bármilyen követelésük van volt 
klubiokkal, a Bocskaival szeriben, hogy 
e hét folyamán _ Jelentkezzenek a szövet
ségben. Későbbi Jelentkezést nem vesz
nek mát- figyelembe, mert. a Bocskai é3 
a játékosok közötti mindenféle ügyet még 
ezen a héten rendezni akarják.
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került a minősítő küzde
lembe a kassaiak helyett
ílwgiisstus 9-ig e r ő s í t h e t n e k  a minősftö- 

résztvevő egyletek
Hétfőn délelőtt nagy küldöttség

jár á.s volt aa MLSz-ben.
Először

a Kassai SC
küldöttsége jelent meg Gidófalvy 
Pál dr miniszteri biztos előtt. A  
küldöttségben a következők vettek 
részt: Schell Péter báró főispán, a 
KSC elnöke, Skrípeczky Béla. ügy
vezető elnök, vitéz Marosi/ Béla fut- 
balligazgató.

A  kassaiak küldöttsége bejelen
tette, hogy a Rákóczi SE megala
kult a KSC átalakulásával. Viszont 
a küldöttség mély sajnálatára a 
KAC-cal tervbevett egybeolvadás 
nem sikerült. Ez azonban nem a 
KSC-n múlt.

A  miniszteri biztos közölte a kül
döttséggel, hogy ilyen körülmények 
között

a Rákóczi SE részvétele az NB
I.-bo való jutásért való minő
sítő küzdelemben tárgytalanná 

vált.
A  kassai küldöttség tagjai sport

szerű módon tudomásul vették a 
miniszteri biztos döntését és bejelen
tették, hogy a Rákóczi SE az NB 
Il.-ben fog küzdeni a bajnokságért.

Á. kassaiak után
a Debreceni VSC

küldöttségét fogadta a miniszteri 
biztos. A  küldöttség tagjai voltak: 
Vecsey István örökös tb. elnök, Bu

rányi Illés alelnök és Lindenberger 
Gyula főtitkár.

Ez a küldöttség bejelentette, hogy 
a Bocskai örökét kívánja átvenni a 
nagy civis-városban és ezért kérte 
a miniszteri biztost, hogy a minő
sítő küzdelem mezőnyébe ossza be 
a kassaiak helyére a- DVSC-t. Be
jelentette a küldöttség azt is, hogy 
a Bocskai volt játékosai közül öten 
kérték az átigazolásukat a DVSC- 
be. ' »•

A  miniszteri biztos az OTT né
gyes bizottságának felhatalmazása 
alapján közölté, a küldöttséggel, 
hogy a Rákóczi SE részére fenn
tartott he.lyre

a  DVSC-t osztja be a minősítő 
küzdelembe.

Ezek szerint vasárnap Diósgyőrött 
a DVSC áll ki a BSzKRT elleni mi
nősítő mérkőzésre.

A  miniszteri biztos azt is közölte, 
hogy a minősítő körül felmerült 
huzavonára tekintettel a  minősítő
ben résztvevő egyletek augusztus 
7-e helyett augusztus 9-Ig erősíthe
tik csapatukat.

Megállapíthatjuk, hogy a minisz
teri biztosnak ezekkel az intézkedé
seivel a minősítőben való részvétel 
ügye igazságos módon és általános 
megelégedésre nyert elintézést. 
Most már azután a zöld gyepen fog 
eldőlni, hogy melyik csapat a leg
méltóbb az NB I. tagságára.

M A R I  N É N I :

Beválfisk az ufpesfg 
fiatalok

■— Azért megyünk Salgótarjánba, 
—  mondották szombaton az újpesti 
vezetők, —  hogy kipróbáljuk a meg
fiatalított Újpestet.

A  csapat mutatós játékban 2:l-re  
verte a tarjániakat. Hétfőn délelőtt 
beszéltünk Takács edzővel a vasár
nap szerzett tapasztalatokról.

•— Minek tulajdonítja azt, hogy 
csak 2:l-re tudtak győzni a SalBTC 
ellen ? —  kérdeztük.

—  Nem volt ez olyan vérremenően 
komoly mérkőzés,' meg aztán a 
SalBTC nagyon jól játszott. Nekem 
nagyon tetszettek a tarja,ni csatárok 
Különösem Laczkó látszik kiváló já
tékosnak. Jenő fin látszott, hogy sé
rült,

—  Hogy volt megelégedve a saját 
fiaival?

—  Ahhoz képest, hogy idény ele
jén tartunk, meg lehetek elégedve. 
Ha a szélsők vadamivel mozgéko
nyabbak lettek volna, több góllal 
győzünk. Nem voltak elég határo
zottak. Hiányzott belőlük az erő. 
Ezen majd megpróbálunk segíteni. 
Nagyon örülök Pálya remek össze
köti) játékának. Csupa használható 
labdát adott társainak. Csak még a 
lövéseivel nincs szerencséje: Egy  
hatalmas lövöerövel rendelkező já
tékosnak, mint ő, ontania kellene a 
gólokat. A z összekötőkkel szerdán 
majd nagy lövöedzést rendezek.

—  Mit mutatott Berzi?
—  Jó kis játékos, csak az a hi

bája, hogy még nem jön elég hátra. 
S nem is bírta teljesen végig a mér
kőzést. Ezt azonban nem lehet cso
dálni.

Ragyog a szeme az edzőnek, mi
kor Balogh Il.-röl és Nagymarosi
ról beszél.

H é tfő n  m á r
c s u k  n é g y e n  M á n y o z 
la k  a  F r a d i  e d z é s é r ő l

Oíw m  szorgalmasak a zöld-fehér Bétéko- 
sok, hmw még titokban is rúgiék a labdát

A  Ferencváros hétfőn tartotta a 
negyedik edzését.

Előtte így kesergett az egyik 
szurkoló:
, —  A fiúk nálunk nem veszik 
olyan komolyan a készülődést. Kissé 
fölényesek azért, mert megnyerték 
a bajnokságot. Ha komolyan ven
nék, akkor jobban igyekeznének 
részivenni az edzéseken. Én jegy
zem, hogy ki'hiányzik az edzéseken, 
ki nem vesz részt azokon. Szerdán 
az első edzésen Pálinkás, Polgár, 
Tátrai, Kiszely és Jakab hiányzott. 
Tehát öten. Csütörtökön a második 
edzésen már hatan hiányzottak. Ek
kor Bíró is azok közé tartozott, akik 
kihúzták magukat az edzés alól. 
Pénteken, a harmadik edzésen Bíró
II. résetvett ugyan az edzésen, de a 
fentemlítettek mind távol marad
tak, sőt hiányzott Lázár, Csikós és 
Kiss is, tehát összesen- nyolcán nem 

' edzettek. 16 profi játékos közül 8! 
Ila ez igy megy tovább, akkor a 
jövő hét végén ezt látjuk majd a 
pályán: Dimény edző vezényel és 
Pauer gyúró egyedül végzi a gya
korlatokat. Dimény Lajos edzőnk 
pompás műsort dolgozott ki, csak 
nincs, akik ezt a műsort végigcsi
nálják. Kiváncsi vagyok, hogy ma 
hányán hiányzanak majd . . .

A  MŰSORRAL
Tóth Lajos dr-ral, a Ferencváros 

bevezető műsoráról beszéltünk, ö  
ezt mondta:

—  Úgy látszik helyesebb, ha az 
augusztus 18-ra, illetve 20-ra terve
zett Ferencváros— Gradjanski mér
kőzést szeptemberre halasztjuk. Ezt 
a közönség kedvéért tesszük, mert 
szeptemberben mindkét csapat sok
kal jobb formában lesz és így a kö
zönség altkor majd érdekesebb mér
kőzést kap. Az egészet úgy képzel
jük el, hogy egyik bajnoki mérkőzé
sünket vasárnapról hétközre hoz
zuk előre s igy vasárnapi napon 
játszhatunk a Gradjanskival. Szó 
van arról, hogy augusztus 18-án 
esetleg Szabadkán szerepelünk. Dön
tés még nincs. A z őszi műsorunk 
ügyéről előbb beszélni akarunk Gidó
falvy Pál dr miniszteri biztos úrral.

LEGKORÁBBAN
a /Sfeírosi-fivérek érkeznek. Levet
kőznek s rögtön átmennek az FTC 
teniszpályájára —  asztaliteniszezni. 
Később teniszeznek is, csak hét óra 
felé mennek vissza a labdarúgó- 
gályára.

*
Kiszely nem vetkőzik le. Még 

inindig nem érzi jól magát s a 
gyomra is fáj. Ezt mondja:

■—  Nem fociztam én a nyári pi

henő alatt. Ha játszattam volna, 
akkor megmondanám.

*
Rajta kívül Tátrai, Polgár, a két 

beteg és Pálinkás (vidéken van 
szolgálatban) hiányzik, ök négyen 
hiányoztak csak az edzésről. A  fent 
említett szurkolónak tehát nincs 
egészen igaza. Nagy haladás az a 
Fradiban, hogy már csak négyen 
hiányzanak.

*
Jakabnak keddig szóit a szabad

sága, de ö már hétfőn jelentkezett. 
Részt is vett az edzésen. Ilyen fiú 
is van a Fradiban. Jakab ezt 
mondja:

—  Nem megyek én más egyesü
letbe profinak. Ha nem játszhatok a 
Fradiban, akkor elmegyek a Tipo
gráfiába. Ulóvégre nyomdász va
gyok.

*
Dimény Lajos így beszél:
—  A héten még szerdán és pénte

ken lesz edzés. Egész héten labda
edzést tartunk. A  labdanélküli ed
zésből elég volt a múlt héten . . .

*
Bírót foglalkoztatják feltüneön 

sokat. Bíró II. elég lelkesen edz.
*

Tóth Lajos dr újságolja:
—  Bekét, az FTC játékosát kiad

tuk a Kispestnek. Talán ma este 
már játszik is a WMFC ellen. Ter
mészetesen feltétellel adtuk ki. A  
feltétel: ha akarjuk, később vissza- 
vehetjük.

*
Közben arról beszélnek, hogy 

négy játékos ismét titokban ját
szott. Két játékos a Ferencváros
ból és kettő az FTC-böl. Dunaha- 
rasztin volt a mérkőzés. Vasárnap.

Dimény sopánkodik:
—  Nem akarják belátni, hogy 

még nem szabad mérkőzést ját
szani.

•
Azután hírül hozzak, hogy Cst- 

kósnak, Polgárnak, Kissnek, Ki- 
szelynek és Tátrainak a héten mér
kőzést kell játszania a szolgálati 
helyén.

*
Sokat derülnek azon, hogy vasár

nap este Pósa felesége megérkezett 
a Balatonról s 14 üveg befőttet ho
zott magával. A  csomagot Pósa 
vette át, felesége előre ment s egy
szerre csak nagy csörömpölésre 
fordult vissza. Szegény Pósa „kitá
lalta" a befőttet. Vasárnap este a 
Keleti körüli kutyáknak jó dolguk 
volt,.. Cukros befőttet ettek — ■ cu
korjegy nélkül...

—  Nagymarosi a II. félidőben egé
szen nagy volt, —  mondja. —  Neki 
csak az a hibája, hogy túlságosan 
bízik a nagy technikájában és így 
vakmerővé válik. Temesnek is le 
kell szoknia a labdacipelésröl.

—  A  kis Baloghból remek hátvéd' 
lehet. A tempóérzéke és a játékátte
kintése kiváló. A többi játékosom
mal is elégedett vagypk.

Elmondja még, hogy Zscngellér 
milyen mesteri gólt lőtt a tarjáni 
kapuba. Lehetetlen szögből először a 
kapuson emelte át a labdát, majd 
elegánsan a hálóba küldte.

—  Ilyenre csak Ábel képes, —  
mondja Mari néni. j

Csupa dicsérő jelző a beszéde, mi
kor a salgótarjáni fogadtatásról be
szél. A  SalBTC teljes vezetősége 
kinn volt az állomásnál. Megtekin
tették az . egyesület új klubházát is.

Az Újpest további edzés-pro
gramja változatlan. Kedden és szer
dán tartanak edzést, pénteken való
színűleg fürdőbe mennek.

—  Mi csak úgy tartunk edzést a 
villanyfényes mérkőzésre, hogy vé
gignézzük a WMFC— Kispest " mér
kőzést. Reméljük, hogy a fiatalokat 
nem nagyon fogja zavarni a szokat
lan világítás.

Erőltetett menetben készül 
azElekfromos a szombati 
kupamérkőzésre 
az Újpest ellen

A  szentlörinci mérkőzés csalódást 
okozott az Elektromos vezetőségé
nek. Elsősorban a csapat maga 
okozta ezt a csalódást, de ez éppen 
abból folyt, hogy az SzNSE nem 
volt képes megfelelő ellenállást ta
núsítani, hogy az Elektromost jó, 
illetve jobb játékra kényszerítette 
volna. Pedig a vezetőség sok min
denre volt kíváncsi.

1. Lehet-e a védelemmel angol 
rendszerben játszani?

2. Hogyan illeszkedett be Marosi 
a csapatba és

3. Van-e szükség a csatársor erő
sítésére.

A  fent mondottak miatt egyik 
kérdésre sem kaptak elfogadható, 
illetve megnyugtató feleletet. Ko
vács Dezső dr így beszélt a mérkő
zésről és az elkövetkező hét műso
ráról:

—  Sem az ellenfél, sem a talaj 
nem volt megfelelő. Éppen ezért az 
égető kérdéseinkre sem kaphattunk 
választ. Csak az látszik máris, hogy 
Marosi, a középfedezet nekünk való 
játékos. Különösen hosszú, szélekre 
irányított labdái hasznosak. A hé
ten három edzést tart a csapat. 
Kedden, szerdán és csütörtökön. Az  
Újpest ellen komolyabban kell ké
szülni. Szerdán, a kétkapus edzésen 
a B) csapatunk ellen játszunk. 
Csütörtökön még erőnléti edzés lesz 
és azután szombatig, az Újpest 
elleni Szent István Kupa mérkőzésig 
pihen a gárda. Szeretnénk, ha a sa
ját pályánkon, az első esti tornát a 
mi csapatunk nyerné.
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A Bocskai já tékosa i közü l 
K ristó f, E lek , Jan zsó , 
V örös é s  Csókái csat
lakozott a

Debrecen, augusztus 5.
A  DVSC vezetői és játékosai kö

rében már kora délután elterjedt a 
hír, hogy a DVSC minősítőt játszik. 
A  hír mindenfelé érthetően nagy örö
met. váltott ki s a debreceni vas
utasok most gőzerővel dolgoznak, 
hogy minél jobb csapatot hozzanak 
össze. Az idő ugyan rövid, de a hát
ralevő pár napot jól akarják kihasz
nálni.

Ma délután edzést is tartott a csa
pat, mégpedig a DTE-pályán. Azért 
itt, mert a stadionban kaszálják a 
füvet.

A  volt Bocskai játékosok közül 
Palotás Vezérletével Kristóf, Elek, 
Janzsó és Vörös vett részt az edzé
sen. Vörös ma írta alá a DVSC-hez 
szóló igazolását. Vasutas-játékos
nak számít már Csókái is, de ö 
egyelőre nincs Debrecenben.

A  csapat összeállítása természete

sen csak a hét r'égén dől el, de. 
máris kezd kialakulni az együttes. 
Keskeny és Vörös személyében két 
kitűnő kapussal rendelkezik a csa
pat. Hátvédekben is bőség van: 
Csókái, Janzsó és Erdei I. közül ke
rül ki a kettős. A  fedezetsor három 
helyére lgnácz, Gere, Elek és a 
Munkácsról jött Erdei II. pályázik. 
A  támadósorban már nem ilyen jő a  
helyzet. Itt nagy szükség lenne Bé
rcesre, a jeles csatár azonban, úgy 
tudjuk, Diósgyőrben kötött ki. Kris
tóf, Sidlik, Szabó, Bihari, Drab és 
Nagy körül kell a vezetőknek kivá- 
lasztaniok az öt csatárt. Sidlik 
ugyan el van tiltva, de bíznak ab
ban, hogy kegyelmet kap a héten.

Bárhogy Is állítják össze a csapa*, 
tót, komoly tudású együttes megy 
Diósgyőrbe. Csak az edzéshiánnyal 
ne legyen b a j . , ,

T. L.

Á  kis Suttyónak feje fs van
Teray Sl°S d icsérik  

a líammáSsan
A  Gamma-játékosok és a vezetők 

még most is a vasárnapi, kiskun- 
halasi kirándulás hatása alatt áll
nak. Elragadtatással beszélnek a 
vendéglátásról, fogadtatásról, mely
ben részük volt Kiskunhalason.

A  Gamma jól játszott Kiskun
halason. Az első félidőben ugyan 
még kissé „nyikorgóit" az együt
tes, de aztán a második félidőben 
már ment minden úgy, mint a 
karikacsapás. Pedig a Kiskunhalasi 
MOVE igen jő kis csapat. Nyolc 
gólt rúgni nekik, —  egészen komoly 
teljesítmény. A  Gamma csapatáról 
ezeket mondta Thuróczy János:

—  Annak ellenére, hogy még 
nincs teljesen együtt a csapat, 
mégis bizonyos javulást lehetett 
már vasárnap látni. Ez főleg a csa
társorra vonatkozik, ahol Turay II. 
szereplése nagy nyereség a tavaszi 
csatársorunkhoz képest. Tóth közép
fedezetünk máris olyan formában 
van, hogy talán még soha nem volt 
ilyen jó. Kiskunhalason ünnepelték 
őt. A közvetlen védelmünknek nem 
volt komoly dolga, de látszott, hogy 
Szebehelyi jelenleg jobb formában 
van, mint Szebeni. A két kapusunk
nak, Hadának és Havasnak alig- 
alig volt dolga. A csatársorunkban 
a Toldi— Kemény-szárny jobb volt, 
mint a Váradi—Sütő-szárny. Borhy, 
ha még nincs is a legjobb formájá
ban, megnyugtatóan játszott, 
őmiatta nem fáj a fejem. Magda és 
Szép közül Magda volt a jobb. 
Magda hamarosan teljesen pótolni 
fogja Királyt.

A ' Gamma csatársorának eddig 
az volt a baja, hogy nem volt 
megfelelő középcsatára. Úgy lát
szik, most Turay II. szerződtetésé
vel megoldást nyert. Turay 11. re
mekül Illeszkedik be ebbe a sorba 
és óriási igyekezetével nagy hasz
nára van csapatának.

—  Minden erőmmel azon vagyok, 
—  mondta nekünk a kis Turay, —  
hogy elégedettek legyenek velem a 
Gammában. Nem akarok sokat be
szélni, inkább több gólt szeretnék 
rúgni.

Sütővel, a Gamma jobbösszekötö- 
jével is beszéltünk. A  jeles játékos 
nem tartozik a bőbeszédű emberek 
közé, de most szokásától eltérően 
ezeket mondta:

—  Nagyon szeretek együtt ját
szani Turay Bandival. Máris nagy
szerűen megértjük egymást. Eddig 
majdnem minden mérkőzésen más 
és más volt a középcsatárunk, úgy, 
hogy nem tudtunk összeszokni. Most 
már másképpen lesz. Máris tudom, 
hogy nekem csak arra kell vigyáz
nom, hogy hosszú labdát adjak Ban
dinak, mert ö aztán keresztül tudja 
törni magát az ellenfél védelmén. 
Még egy nagy előnye van Turay II.- 
nek. Nagyszerűen fejel, A kis Suty- 
tyónak feje is van. Nagy hiba volt 
eddig a mi csatársorunkban, hogy 
nem volt olyan csatárunk, aki jól 
fejelt volna. Most már imn.

A  Gamma nagyon készül a csü
törtöki esti mérkőzésre a Törekvés 
ellen. Ma, kedden délután 5 órakor 
a BEAC-pályán labda- és erőnléti 
edzést tart a csapat. A  Törekvés 
elleni csapatot a mai edzés után 
állítják össze.

Ugyancsak csütörtökön játszik a 
Törekvés kölyökcsapata ellen elö- 
mérközést a Gamma kölyökcsapata 
is. A  kölykök szintén ma tartanak 
edzett a Gamma-pályán.

Bár kinyi László, a jeles szegedi játé
kos viaszaiért T:r sok aj várról Szegedre és 
a szegedi Postáshoz igazoltatja magát.

Csetneky Károly:
~  Megnyugtathatok 
mindenkit, nem megy 
el játékos Szolnokról!

Az utóbbi napokban sokat beszél
tek, suttogtak arról, hogy Szolnokon 
nagy bajok vannak a MÁV csapatá
val. Több játékosnak az eltávozása* 
ról tudtak a jólértesültek. Azt be
szélték többek között, hogy Szűcs, 
Szántó és Fazekas Diósgyőr felé ka
csingat. Különösen Szűcs távozása 
érintette volna igen kellemetlenül a 
szolnokiakat, hiszen Szűcs egyike a 
legtehetségesebb középfedezeteknek,

Csetneky Károly, a Szolnok el
nökségi tagja azután most megcá
folta az összes szállingózó híreket:

—  Megnyugtathatok mindenkit, 
hogy Szolnokról nem megy el játé
kos. Nem tagadom, egy-két játéko
sunkat hívták ide is, meg oda is, de 
mindegyik kitart a szolnoki színek 
mellett. Az edzéseket szorgalmasan 
látogatják játékosaink, Szűcs is, 
Szántó is, Fazekas is, akikről első
sorban beszéltek akkor, amikor 
csapatunk bomlását emlegették.

—  Sőt ha jól megy, akkor még üj 
játékossal, vagy játékosokkal meg
erősödve vágunk neki az őszi idény
nek. Egy hátvédet és egy szélső
csatárt keresünk s azt hiszem, ta
lálunk is.

—  Mi van az edzökérdéssel ?
—  Móréval már megállapodtunk. 

Gidófalvy Pál dr-tól működési enge- 
délty is kértünk a részére s ha ezt 
megkapjuk, akkor Móré azonnal át
veszi a csapatot.

—  A  játékosok egészségesek?
—  Szántó kivételével. 6 még Mo

hácson megsérült s azóta nem jött 
rendbe. Egy edzésen ugyan kint volt, 
de az orvos pihenőt rendelt a ré
sére. /

—• E heti műsoruk?
—  Kedden, szerdán és pénteken 

edzés, vasárnap pedig megyünk To
kodra és ott a TüSC-cel, régi fegy- 
vretársunkkal játszunk edzőmérkő
zést.

<mm .ii—i -  fj ,,

Vidéki eredmények
Recski MOVE—RTK—Salgótarjáni SE 

1:2 (2:2). Barátságos. Vezette: Táborhe
gyi. A  MOVE megérdemelte a szép győ
zelmet. Góllá vő: Répás (11-ceből), Kaiscli- 
mutter (U-eaből), Répás, Nagy. illetve 
Tóbiás és Szabó. Jó: Bódi, Répás, Nagy, 
illetve Szabó, Klajbán, hangár,

Torbágy; Torbágyi LE—Nagytétényi LE 
5:4 (S:S). Levente-bajnokság. Vezette: 
Schaffer. 1500 néző előtt zajlott le a illia- 
tömóvkíizés. Végig izgaLnias volt a játék, 
a fegyelmezettebb csapat győzött. A mér
kőzést semleges pályán megismétlik.

Balmazújváros: BSC—Hajdúböszörmé
nyi MOVE 5:3 (2:1). Hajdú Kupa. Ve
zette: Szőke.

A DEAC, a Bihari Tarul cs a MQYK 
Hajdúböszörményi TE kapja Keleten a 
sportszerűség diját. Ez az három csapat, 
amelyből az elmúlt bajnoki év során 
egyetlen játékost som állítotok ki

A  MINISZTERI BIZTOS
felkrésére hétfőn est© megjelent a szö
vetségben Czinper Oszkár, az Újpest és 
Eggonbof/er Jenő. igazgató, a Tokod! 
Uvasgyári &0 szövetségi képviselője. A 
miniszteri biztos közölte a két egyesülőt 
képviselőjével, bogv tekintettel nz Újpest 
FG ős n TÜS-0 között fennálló szoros 
kaposo la tokra, a két egyesület figyel- 
rnsbo ajánlja ív Nemzőt i Bajnokság sport- 
szeimsegenok és tisztaságának fontossá- 
ff/*  osztályában szereplő
tí.ipest^ FC e« a Tokod f;SC szoros kap
csolatai miatt legmesszebbmenő sportszer 

•*m0' vaa szükség, hogy són*
a11 tekintetben esetleges gyanúsítás 

no allhasson ölő, A két egyesület kép- 
.viselője egybehangzóan közölte a mi*
nisztci'i biztossal, hogy a két egyesület 
teljesen önállón^, egymástól függetlenül 
dolgozik.' Az egyesület1 képviselők kér
tek a tvjnUztcri biztost, hogy egyesüld 
Jük munkáját a legmesszebbmenő figye
lemmel kísérje.
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A magyar középiskolai sport
élet fejlődése a legrégibb idők

től napjainkig
Bély Miklós tanulmánya a „Testnevelésében
A Testnevelés legutóbbi száma 

Bély Miklós testnevelő tanár egy 
hosszabb tanulmányának első részét 
közölte. A roppant érdekes és sport
történeti értékkel is bíró tanulmány 
a magyar középiskolai sportélet ki
alakulásával foglalkozik.

Bély Miklós a cikk elején, rövid 
néhány mondatban ismerteti őseink 
,,győzelemre nevelését“  a különféle 
erőpróbákon és különféle ősi sporto
kon keresztül. Áy. első iskolai sport
életről szóló történelmi értékű ada
tot 1685-ből közli. Ez Comenius 
Amos János „Orbus Pictus“ -ábóí 
való. Comenius Árkos János teljesen 
.magáévá tette a nyugati művelt
ségnek a testnevelésről való felfo
gását és elveit Sárospatakon igye
kezett megvalósítani. Hamarosan si
került is eszméit meghonosítania.. 
Utána az egész országban vidáman 
folytak az iskolákban a játékdélutá 
nők, rendszerint hetenkint kétszer. 
Ilyenkor a tanulók egy-egy fel
ügyelő vezetésével kivonultak a sza
badba és ott egész délután játszót 
tak.

Sajnos, nem. sokáig tartott a diá
kok gyöngyélete. A  nevelök nagy
része görbe szemmel nézte a gyere
kek vidámságát. Különféle sérülé
sekre való hivatkozással, egyre job
ban megszigorították a diákság ját
szadozását, sportolását. Még a híres 
Ratio Educatonis (1777) is eltiltottá 
a diákokat a , birkózás, úszás, kor
csolyázás és szánkózástól, de nem 
ajánlotta a régi magyar küzdöjáté- 
kokat sem.

1827-ben kezdett megint egy ki
csit derengeni az égbolt: Szilasy Já
nos nevelői müvében már „a testi 
erők mesterséges gyakorlásáról“ be
széli 1873-ban már megtaláljuk a 
mai sportköri órák ősét is, az ú. n. 
rdíjtalan k ü l ö n ó r á t Az iskolai 
sportélet további fejlődésének az 
akkoriban már népszerűvé vált tor
na Igyekezett gátat vetni. Féltette 
nehezen kiharcolt- népszerűségét.

Eszterházy Miksa gróf erőfeszíté
seinek mégis csak meglett az ered
ménye: szakkönyvek születtek (Mol
nár Lajos atlétikai,. Porzsolt Kál
mán és Hamary Béla labdajátékoki 
ról szóló könyve), majd 1882-ben a 
budapesti ref. gimnáziumban meg
alakul az első középiskolai sportkör 
„(Szabadtéri Játszó Társaság“ elne
vezés alatt. Ezt azután egész sereg 
iskolai „torna,kör“  megalakítása kö
vette. 1884-ben végre a középiskolai 
testnevelési tantervbe atlétikai gya
korlatok is kerülték bele. Egy év 
múlva a MAC már tanulók részére 
300: yardos versenyt is tartott. Ez 
azután kirobbantotta a tornászok 
féltékenységét. A  vallás- és közok' 
tatásügyi minisztériumban és a fő 
városnál feliratokban tiltakoztak 
diákok atlétikái versenyeken való 
részvétele ellen. A  VKM azonban 
megengedte —- szülői felügyelet mel 
lett —  a diákok nyilvános verseny 
zését. Csak a . fővárosnál ért el „sí 
kert“ a Tornatanítók Egylete. Ezzel 
azután megindult az évtizedeken át 
dúló tornász-atléta háború.

Közben azonban a középiskolai 
sportélet lassan-lassan mégis csak 
fejlődésnek indult.' A  VKM rendele 
tét adott ki, amelyben a tornataní 
tókat a játékok fokozottabb felkaro 
lására utasította. 1891-ben megfen 
dezték az első középiskolás „torna- 
versenyt'1 is. Ezen közös szabad 
gyakorlatok és játékok mellett 100 
— 150 m-es síkfutás, gerelyhajítás 
célba (!),  magasugrás, távolugrás 
és kődobás (10 kg-os kővel) is sze 
repelt.

Még ebben az évben megindult 
sportok feletti vita az elméleti sza
kos tanárok körében is. A  VKM el 
rendelte a . korcsolyázás felkarolá
sát. Természetjáró középiskolás Ifjú
sági körök is alakultak.

(A  pompás tanulmány első része 
az 1891-1 év ilyen vonatkozású ese 
ményeinek ismertetésével fejeződik 
be.)

ÖKÖLVÍVÁS

Megnyílt az ökölvívó 
in esterk épző - ta nf olyam

A  Sportmester Vizsgáztató Bi 
zottság ökölvívó szakosztálya, mint 
arról már többízben megemlékez 
tünk -— augusztus 5-töl 31-ig mes 
terképző tanfolyamot rendez a Test
nevelési Főiskolán. A  tanfolyamra 
negyven résztvevő jelentkezett. Az 
ünnepélyes megnyitást tegnap reg
gel 8 órakor tartották —  minden 
ünnepélyesség nélkül. Valami félre
értés folytán ugyanis elfelejtették 
meghívni az illetékeseket a megnyi
tóra, Kankovseky Artúr, a szakosz
tály elnöke pedig hivatalos úton 
Németországban járt, így a meg
nyitón az előadók részéről csak 
Dobránszky István, a MöSz edzője 
és Hepp Ferenc dr testnevelő tanár 
vett részt.

A  tanfolyam napi munkarendje: 
g.—9-ig elméleti előadás, 9— 11-ig 
gyakorlati foglalkoztatás, 11— 12-ig 
elméleti óra, délután 3— 4-ig elmé
leti óra, 4— 6-ig gyakorlati foglal 
koztatás, 6-tól fél 7-ig gyúrás. A  
tanfolyam előadói: Kankovszky Ar
túr, Lovassy-Stümer Alfonz dr, 
Dobránszky István, Hepp Ferenc 
dr, Kolozs Ferenc. Tegnap délelőtt 
Dobránszky, István gyakorlati elő
adást tartott az ökölvívásról, dél 
után Lovassy-Stümer Alfonz dr. or
vosi vonatkozású előadása után is 
mét gyakorlati ökölvívás (Dobván 
szky), majd gyúrás (Hepp dr) kö
vetkezett.

Svájcban ismét -megindul az ökölvívó 
élet. Ginfben hamarosan profimérkőzé
seket rendeznek.

nespeanx, a berlini olimpia középsú
lyú győztese Svájcban tartózkodik — 
internálótáborba-n. Dcspeaux a Ma-ginot- 
vonal faigöngyölése után került Svájcba.

Ottó von Porath, a norvégok ökölvívó 
hőse önként jelentkezett múnkaszolgáfat- 
rn. Norvég vezetőkörök remélik, hogy 
Porath példáját sokan fogják követni és 
az ország újjáépítése rohamosabb mér
tekből! haladhat előre.

Az ifjúsági ökölvívó CsB állása:
1. FTO
2. T!TK
2. PeLÉ
4. M. Posztó
5. BLE
fi. WMTK 
7-9. K. MÁV 
7-9, SzVSE 
7-9. M. Pamut

3 3 -------  34:18
4 3 — 1 44:28
3 2 — 1 29:23
5 2 — 3 4(1:44
4 1 — 3 31:39

■5 1 — 4 28:60
törölve
törölve

visszalépett

NŐI BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK 
M. Posztó—Kistev 7:3 (5:1). Kispest, 

üllői-út. Vezette: He.tényi. Góldobó:
Zsámbokí (5), Kiss (2),- illetve Molnár, 
I llé s ,. Bittayné.
. Urasoké SC—AMC 1:0 (1:0). Brasebe- 
pálya. Vezette: Hctényi. Góldobó: Bú
ira jr. A Drasehe SC a legjobb női újonc* 
csapatnak mutatkozik. •

M. Posztó II—Koszorú Kisnest 2:1 (1:*). 
Kispest. Cilói-nt. Vezette: Cséfay. Gól- 
iksbó: H íves és Pataki; illetve Géczvj

K ÉZILABD A

FÉRFI BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉS 
Kistex—M. Posztó 12:9 (6:2). Kispest 

Üllői-út. Vezette; Cséfay. Góldobó: Sze
der (5), Fazekas I I  (3), Lengyel, Gerti 
John. Iván, illetve Szántó (4), Várad' 
(5), Buda és Solti.

EVEZÉS 
A NÉMET EVEZŐS BAJNOKSÁGOK AT
vasárnap az olimpiai verseny pályán 60.000 
főnyi közönség előtt bonyolították le. A: 
ú:i bajnokok a következők: Egyes: Ha- 
senörl Bées. Kéte vezó’s kormányossal - 
Mannheimi RV Amicitia. Kétevezös kor
mányos nélkül: Spin-dlcrsfelder RV
Stur-ravogcl. Párevezős: Berliner RC,
Négyevezős kormányossal: RG Viktória 
Berlin. Négycvező-s kormányos nélkül 
RG Viktória Berlin. Nyoloevezős: Bér 
1-iner RC.

ÜSZAS
A  D É L N Y U G A T I K ER Ü LET  

LE V E N T E  Ü SZÓ BAJN O KSAG AIT
vasárnap bonyolították le Pécsett. 
Az egyes versenyszámokban népes 
mezőnyök indultak. Részletes ered
mények: 400 gyors (II. korcsoport 
részére): 1. Szabó Pécs 6:01.6, 2.
Karácsonyi Kaposvár 6:02.4, 3. Vár- 
konyi Pécs 6:03. —  50 hát I. k.cs.):
1. Füzesi Pécs 41.8, 2. Kiss Kapos
vár 42.6, 3. Seress Pécs 51. —  100 
gyors (III. k. cs .): 1. Papp Pécs
1:03, 2. Kelemen Kaposvár 1:09.6,
3. Tzulek Nagykanizsa 1:11.6.
100 hát (II. k. cs .): 1. Anti Kapos
vár 1:24, 2. Latincsics Pécs 1:25.4,
3. Szy I. Pécs 1:25.6.

100 mell (IH. k.. cs.): 1. Virágh 
Pécs 1:26.8, 2. Krasznai Kaposvár 
1:29, 3. Győrfy Kaposvár 1:29.6, 
100 hát (III. k. cs .): 1. Kenézi Pécs 
1:17, 2. Papp Pécs 1:19, 3. Hiczó 
Kaposvár 1:36, 100 gyors (II. k. 
cs.): 1. Karácsonyi Kaposvár 1:11.8,
2. Várkonyi Pécs 1:13.4, 3. Mohos
Nagykanizsa 1:14, 400 gyors (Hl.
k. cs.): 1. Papp Pécs 5:49.6, 2. Da
dái Pécs 6:08.8, 3, Tzulek Nagy
kanizsa 6:15.

50 mell (I. k. cs .): 1. Pozsgai
Pécs 41, 2. Füzesi Pécs 42.6, 3. Ho- 
nor Kaposvár 44.8. —  50 gyors (I. 
k. cs.): 1. Kádas Pécs és Dús Nagy
kanizsa 32.2, 3. Karácsonyi Kapos
vár 33. —  100 mell (II. k. cs.): 1. 
Szy II. Pécs 1:30, 2. Tóth Nagyka
nizsa 1:31.6, 3. Sebestyén 1:39.

4X100 gyorsváltó (H. k. cs.): i. 
Pécs (Szabó, Gergely, Várkonyi, La- 
tinics) 5:l3-2, 2- Nagykanizsa 5’-2-í-4,
3. Kaposvár 5:34- —  3xK)0 vegyes
váltó (III. k. cs .): 1. Pécs (Kenézi, 
Virágh, Papp) 3 :56, 2. Dombóvár

:15.4, 3. Nagykanizsa 4 : 18.
Vízilabdában: Pécs— Nagykanizsa, Ka

posvár vegyes 3:2 (1:1). Vezette: Holló. 
Góldobó: Papp (2), Virágh, Hl. Kelemen, 
Bái.hidi.

A  verseny után Crettier őrnagy kiosz
totta az értékes tiszteietdíjakat. Pécs 
város vándordíját a pécsi leventék védik 
ebben az évben.

E l e m é r i  é s  T i l o s  
h o l t v e r s e n y t  ú s z o t t  
T a t a m i n k é r t

Az FTC teljes úszó- és vízilabda- 
csapata Tatabányán vendégszerepeit 
vasárnap, A. fradisták_ közül csak 
Lovász Gitta, hiányzott. A  kiváló 
hátúszóbajnoiknö Komáromba látoga
tott a válogatott hölgykeret tagjai
val. A  portyatársaságot elkísérte 
Eleméri is. Elindult lOO-o-n és 400-on, 
és játszott az FTC vízilabd'acsapatá- 
ban is. A  kirándulás nagyon jól sike
rült. A  tatabányaiajk melegen ünne
pelték a. fővárosi vendégeket, akik 
néhány számban, egészein jó ered
ményt értek el.

Részletes eredmények: 10o m
gyors; p Eleméri MAC és Tátos FTC 
holtversenyben 1:04-2, 3- Angyal TSC 
1:05, 400 m gyors: 1. Tátós FTC 
5:08, 2. Eleméri MAC 5 :11, 3. An
gyal TSC 5:22, 100 m mell; Saigó 
FTC 1 :22, 2. Supka TSC 1:22-2, 3. 
Kenderffy TAC 1:23.6, ,100 m hát: 1. 
Somogyi FTC 1:18.8, 100 m hölgy
gyors: 1. Vámos FTC 1:16-2, 2. Al- 
bach FTC 1:17, 3- Sándor FTC 1:17.8, 
100 m hölgy mell: 1. Saigó FTC
1:31.4, 2- Várkonyi FTC 1 :35, 3. Szé
kely FTC 1:35.6, 100 m hölgy hát:
1. Lovász II. FTC 1:34.8, 2. Lin- 
hardt és Balogh FTC holtverseny
ben 1:38.2, 50 m gyermek gyors:
1. Szathmáry FTC 32, 2. ’Petrlk
TSC 36.4. 3. Árvái TSC 39.6, 50 m 
gyermek hát: 1. Szathmáry FTC
40, 2. Jánosi TSC 40.6, 3. Árki TSC 
41.4; 100 m ifj. gyors: 1. Krajcsi- 
rovits TSC 1:10.6, 2. Czapkó FTC 
1:13, 50 m leány mell: 1. Székely 
FTC 43.6, 2. Killermann TSC 44.8 
50 m gyermek mell: 1. Zsiros TSC 
44, 2. Árvái TSC 48.2, 4x50 gyors 
váltó: 1. FTC-vegyes (Somogyi
Molnár-, Gergely, Eleméri), 2:06.2
2. TSC 2:10.6. Vízilabdában: FTC-
TSC 7:2 (3:1). Vezette: Szecsei
Góldobó: Tátos (2), Eleméri (2)
Molnár (2), Somogyi, iil. Puskás és 
Krau-t. A  verseny keretében Zságot 
Irén, az FTC kitűnő versenyzője 
müugróbemutatót tartott a tata
bányai közönség nagy tetszésétől 
kísérve.

— = ------------
TENISZ

Néhány rövid megjegy
zés a hosszú kispesti 
teniszversenyről

Töbh, mint két hétig' tartott a, ?\isp5sti 
AC országos kizárásos tenisz versenye 
Ennek egyrészt az a magyarázata, hogy 
sok indulója volt a versenynek, másrészt 
pedág az utolsó napokon minden szám 
bán ugyanazok voltak érdekelve. Még az 

szerencse, hogy most nincs sok ver
seny és így igazán ráértek a játékosok 
Legfeljebb a hosszú utazások miatt pa
naszkodtak. Erre azonban megvigasztal 
ta őket az egyik szövetségi vezető:

- Mostanában külföldre úgysem lehet 
utazni, tehát használjátok ki az alkal
m at.... *

A versenyzők dícséretét Vad Zsuzsival 
kell kezdeni. Ez a fiatal leány két évvel 
zelott tűnt fel az ifjúsági bajnokságo

kon. ’ Azóta egyro fejlődik és remény 
van rá, hogy rövidesen a legelsők kö
zött lesz. Tehetsége is megvan hozzá és 
jó  kezekben, megfelelő környezetben fej 
lesztheli tudását. *

örvendetes, hogy a fővárosi egyesüle
tek kezdik felkarolni a vidéket. És most 
már nem csak azzal, hogy a jó̂  vidéki 
játékosokat gyorsan leigazoltatják, ha; 
nem módot adnak nekik a budapesti 
versenyzésre. A MAFO után most a Kis 
pesti AC is vendégül látta a szövetség
gel karöltve — Barabást ős Bujt-ort, -a. 
vidék két fiatal nagyrahivatolt kiváló
ságát. Ez a helyes útja a vidékiek to
vábbfejlesztésének és reméljük, hogy ez 
a rendszer most már állandósulni főj

5:í-re kikaptak tenisze
zőink Viareggióban

Ismét csak Asbóth győzött

A verseny rendezéséért dicséret illeti 
a KAC vezetőségét. A  mai nehéz idők
ben nem kis gond versenyt rendezni. A 
verseny zökkenő nélküli lebonyolítása 
pedig Preisinger József érdeme.

sJ 8Q =

Az eső miatt nem tud 
ták elkezdeni az MTK 
teniszversenyét

Hétfőn délután akarták elkezdeni az 
MTK teniszversenyét. A  kora délulán 
leszakadt nagy zápor azonban tönkre
tette a pályákat és azokon már az eső 
elállta után sora -lehetett játszani. A 
versenyt tehát csak ma, kedden kezdik 
el az MTK Pozsonyi-úti pályáin.

Keddi játékrend:
2.30: Reiszné—Ilácz Edit; Hulér.yiné— 

Csutor; Harisné—Haeker Györgyi; Szcnt- 
andrásiné—Náberschnig.

3.30: Haraszti—Varga MAC, Komolya— 
Varsányi; Tóth RAG—Kanta; Balázsné— 
Ben-ediktné.

4.15: Saigó IITE—Bujtor; Endrei—
Handkr dr; Szilvásy—György; ifj. Ká
rolyi-Nem es.

5 óra: Fischor dr—Serényi; Bardóczi— 
Sztanesik; id. Károlyi—Kertész; Ham- 
merschlag—Koppány dr.

5.45: Döbrente, Szűcs—Endrei, Licht-
msn: B-aUlay, Onódy—Fiirstrier, Ilulé-
nyiné; Csillag, TTar3szti--P?i 1 ás! i, Spitzer; 
Halácsi. Horváth dr—Mezey, Ernszt.

3.30; Bardóczi, HUn-dler dr—Serényi, 
Forgács; Rébav, Szrdlák—Valovits,
Sehcnkelbaeh; Bujtor, Szőke—Kemény, 
Gottesmann; Roller—Iiaiácsi.

A német hölgyek 4:1 arányban győz
ték le az olasz hölgyeket. Háromnapos 
küzdelem után fejeződött be Riminiben 

németi-olasz válogatott teniszviadal. 
Az utolsó napon a két egyesmérkőzést 
a németek nyerték és így  végeredmény
ben G)-re jrcőfctek;

(A  „Trófea E. 142"-ért folyó olasz- 
ma,gyar válogatott teniszmérkőzést 
már az első'két napon elvesztettük. 
A hat mérkőzésből álló verseny első 
négy mérkőzését az olaszok nyerték 
és az utolsó napon már csak szépí
tésre volt reményünk. A  harmadik 
napon az első és a negyedik helye
zettek mérkőztek. Ezek eredményé
ről az alábbi tudósításunk számol 
be) :

Vlareggio, augusztus 5, 
Változatlan nagy érdeklődés mel

lett folyt le a harmadik napon is a 
verseny —  bár az olaszok már nem 
veszthették el a ípérközést. Első 
mérkőzésre a két csapat negyedikje 
állt fel.

Rado (olasz)— Szentpéteri (ma
gyar) 8:6, 6:4, 1:6, 6:2.

Az első szetben nagy küzdelem. 
Szentpéteri is sokszor vezet, de vé
gül is az olaszé a szét. A  második 
szetben is csak a végén tud Rado 
elszaladni. A  következő szetben 
Szentpéteri mindent belead. Remek 
fonákjai sorra ülnek és percek alatt 
megnyeri a szetet. A  negyedik sze
tet Szentpéteri már nem bírja. A  
gépszerüen játszó Rado alapvonalról 
is megveri .a magyar fiút,

A  két alapvonaljátékos küzdelme 
kissé egyhangú volt. Rado sokkal

biztosabb és annak köszönheti gyö- 
zelmét.

A z olaszok már 5 :0-ra vezetnek.
Az  utolsó mérkőzést Asbóth ég 

Cucelli vívta. Az olaszok most Cu- 
cullival próbálják megveretni a ma- 
gyár bajnokot. Talán neki sikerül, 
ami Romanoninak és Del Bellonak, 
nem sikerült. Hát neki sem sikerült..,

Asbóth (magyar)— CucelJi (olasz) 
0:6, 6:1, 6:2, 4:6, 6:2.

Cucelli úgy kezd, mintha percek 
alatt győzni akarna. Minden labdán 
rajta van. Sokat röptézik —  jól. Rö
vid idő alatt gémveszteség nélkül 
nyeri meg a szetet, A  második és 
harmadik szetben Asbóth játssza, 
azt a játékot, amelyet Cucelli az első
ben. A  magyar fiú teljesen kézben 
tartja a játék irányítását. A  negye
dik szetben Asbóth lankad. Cucelli 
ismét támad és nem ismert elveszett 
labdát. A  döntő szetre nagy izgal
mak közepette állnak fel. Cucelli- 
nak az elején még tart a lendületű, 
de Asbóth egyre, jobban föléje kei 
rekedik és nagy küzdelem utál? 
megveri.

Asbóth győzelme csak szépíti az; 
eredményt. Végeredményben a „Tro- 
feo E. 42“ díjért megtartott első 
mérkőzést az olaszok nyerték 5:1, 
arányban.

Grosschmid, Sándor dr szövet 
ségi kapitány:
— Nagyon m eglepett 

az eredm ény
Teniszezőink olaszországi kudarca 

nagy visszhangot keltett a tenisz
társadalomban. Főleg az az érthe
tetlen, hogy Szigeti mellett Szent
péteri játszott párost. Grosschmid 
Sándor dr. szövetségi kapitánynál 
érdeklődtünk:

—  Adott a főtitkárnak a párosra 
vonatkozó utasítást ?

—  Nem  —  hangzott a válasz. —  
A z egész versenyről csak azt tu
dom, amit a Nemzeti Sportban ol
vastam. Stolpa valószínűleg beteg 
volt és ezért játsszatta Herzum 
Szentpéterit.

—  Mi a véleménye az eredmény
ről?

—  Nagyon meglepett az ered 
mény. Lehet, hogy az olaszok tény
leg annyira jók, amint azt az ered
mények mutatják. A z sincs kizárva, 
hogy ma talán a legjobbak Euró
pában. Nemzetközi mérkőzések hiá
nyában hiányzik az értékmérő és 
így nem tudjuk lemérni tudójukat. 
Rn bíztam a magyar játékosokban, 
mert jó jormában voltak, amikor el
utaztak. Hogy mégis ilyen ered 
ménnyel végeztek, arra majd csak 
a hazatérésük után tudnak magya 
rázatot adni.

Ásbothnak még egy 
győzelem hiányzik, hogy 
Európa legjobbja legyen
Mit írnak az olasz lapok?

A  Riccioneban lejátszott olasz—  
magyar barátságos válogatott te
niszversenyről még sok érdekessé
get közölnek az olasz lapok. íme 
néhány:'

A  szeszélyes időjárás nem kedve
zett a versenynek. Hűvös, borult 
volt az ég. Ennek ellenére a tenisz
nek sok barátja kereste fel a ver
senyt. Az olasz sport minden ágából 
volt érdeklődő. Bemutatóul csak né 
hányat említünk: Pagotto, Neri,
Biavati, Monzeglio, Brúnó Celotti, 
Agazzi, Mezzanotte, Galli és a tár
saság kedvence, Brúnó Mussolini,

*
A z olasz csapat vezére De Ste- 

jani kapitány volt. A  nem régen 
még legjobb olasz versenyzőnek 
nagy hasznát vette a csapat. El
látta a fiúkat jó tanáccsal és hosz- 
szú éveken át szerzett tapasztalata 
sokat segített a győzelemhez.

*

Asbóth, Gábori és Stolpa —  ro
konszenves fiúk és jó játékosok. 
Szigeti már örég barátunk. Asbóth 

társaság legkiválóbb játékosa. 
Sőt, Európa egyik legjobb játékosa. 
Múlt héten Zágrábban Puncsecot 
győzte le és most Del Bellot verte 
meg, tehát Jugoszlávia és Olasz
ország legjobbját. Már csak egy 
nagy győzelme hiányzik, hogy 
Európa legjobbja legyen.

*

Del Bella nem fogott ki jó napot. 
Legbiztosabb ütései nem sikerültek

és az erőnléte sem volt olyan, ami* 
lyennel Asbóthot meg lehet verni, 
Viszont Asbóth-tői kikapni még 
neki sem szégyen.

A  budapesti olasz követség hétfőn 
telefonon kérte az OTT-t, hogy Gá
bori, Stolpa és Szentpéteri részére a 
livomói teniszversenyre rajtenge
délyt adjon. Az OTT közölte a kö
vetséggel, hogy ha ilyen Irányú ké
rés fut be hozzá, megadja a rajten
gedélyt.

BEFEJEZTÉK A ZALAEGERSZEGI 
MOVE TENISZVERSENYÉT

_A zalaegerszegiek teniszversenyén 91 
három utolsó döntőt hétfőn .iátszottAk 
le. redméuyek: Vegyespáros döntő: Bi 1- 
tera dr, Medveezky—Csató, Bártfainé 2:6. 
6:0, 6:4. Férfi-egyes. II . n. döntő: Ősink— 
Féczeli 6:4, 7:5. Női egyes. II. o. dnntAs 
Bakósné—Borbély 6:1. 8:6. A  díjakat « 
verseny után vitéz Horváth Bert-alö-ti, a 
MOVE elnök© osztotta ki.

ATLÉTIKA

Mindenütt lehet edzeni,
(sak akarni kell

Somló Lajos zászlós írja a tábor
ból:

„Napjaink egyhangúan és nyugod
tan telnek. Korai felkelés és korai 
lefekvés. Munka természetesen van 
bőven, azonban edzésre is jut elég 
idő. Naponta edzem, minden másnap 
kétszer is. Reggel fél 5-kor kelek és 
melegítőben vágok neki a napfelkel
tének. 6— 800 méteres futás után 
alapos torna következik, majd utána 
2-3 150 méter körüli vágta 400-as 
iramban. Alapos ledörzsölés és m c- 
l e g vízzel való lemosakodás után 
következik a rendes szolgálat.

Délutánom szabad. Akkor jön a 
tulajdonképpeni edzés. Alapos be
melegítés után 6— 8 repülő a füvön. 
Van egy remek rövid nekifut,ójú 
ugrópályám és jó puha homok. Ug
rások után minden alkalommal időre 
futok két darab 150— 200 métert. 
Rövid levezető után újból meleg
vizes lemosás.

Eredményre még nem ugrottam. 
A  múlt pénteken a MAC-pályán rö
vid rohammal 680-on felüli ered
ményt értem él.

Lassan a század is kezdi meg
szokni az atlétizálást. Van egy pár 
igen, erős fiú, akikből lehetne súly- 
lököt csinálni. Sajnos, súly nincs, 
íg y  váltó futásokat rendezek és ezek 
nagyon tetszenek a legényeknek. 
Van izgalom-, lelkesedés és küzde
lem. Otthon is több váltót rendez
hetnének.

Remélem, a bajnokságra haza tu
dok menni..."

A  VASUTASBAJNOKSAGOKAT
nem rendezik meg most vasárnap.

KÉT BAJNOKSÁG DŐL E L  VASARN.iP
a MAC-pályán. A  szövetség ugyanis az 
idén együtt, a bajnoki viadal előtt egv 
héttel rendezi meg a 3000-es akadály
futás és a 10 km-es gyaloglás bajnoksá
gát. Az akadályfutásra csak az esélyesek 
neveztek: Híres és Gulyás az UTE-ból 
Szilágyi a BBTE-ből és Sárvári a Test
vériségből. A 10 km-es gyaloglóbajnok- 
sag nevezései: Hunyadvári CASE. Fehér 
és Selmeezi FTC, Jánosi, Fegzeki, Ko- 
necsny MAVAG. Valószínű, hogy á két 
bajnoki számmal együtt bonyolítják ió 
a szövetség által kiírt elsöosztályú női versenyt iff.
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Matt dlcséralwalé is a Mít€»¥erse&tif után | tanultak a vidéki atléták favalsr óta
Végre egyszer dicsérni is lehet; jó 

verseny volt a MAC-verseny. . Kö
zönség is akadt, amennyi a lelátó 
nélküli MAC-pályán elfér és a hír
verés, az egyes számokban kifejlő
dött versengés nem is volt rossz. 
Pedig a hála Istennek egyre inkább 
számot tevő vidéki gárda másutt 
vívta meg bajnoki viadalát, A  ma
gyar bajnokság pompás versenynek 
ígérkezik.

A  versenynek előkelő vendégei is 
voltak. Ott láttuk vitéz Littay An
drás altábornagyot, a vezérkar fő
nökének helyettesét és a székesfő
város képviseletében Horony-Pálfy 
Aurél tanácsnokot.

JAVULNAK A  GATFUTÖK
Az eredmények közül legnagyobb 

őrömmel a 110 méteres gátfutásét 
fogadták. A  tavalyi kezdő Hidas és 
a vele csaknem egyvonalban befutó 
Szabó dr egyformán 15.2 mp-es 
időt ért el. A  magyar versenyzők kö
zül eddig csak kovács József és 
Jávor futott jobbat, Szabó Endre 
pedig 1937-ben ugyanennyit. Aligha 
tévedünk, ha a Sza.bó dr— Hidas—  
Vádasdi-hármas néhány összecsapá
sától a 15 mp-es határ elérését re
méljük., éh ez a gátfutók szorgal
mán kívül Símpson munkájának 
legnagyobb dicsérete lesz.

VEZETŐ SZEREPRE KÖ
TELEZ A  VEZETŐ SZE
REP

A  középtávfutók ellen sok pana
szunk van. Elsősorban azok. ellen, 
akik maguk is büszkén hangoztat
ják, hogy öle a legjobbak az illető 
versenyszámban. Ez a vezető sze
rep ugyanis kötelez —  a távfutás
ban éppen a vezető szerepére. Soha 
nem lesz nagy futó abból, aki min
dig csak mások árnyékában húzza 
meg magát és csak a hajrában csil- 
logatja tudását. Szabó Miklós

azért volt nagy, akkor, amikor való
ban tudott, mert nem törődött az 
ellenfelekkel és minden versenyen 
ment, ahogy bírt, vagy majdnem 
úgy, ahogy bírt. De hogy egy Har
sány i és Aradi 58.4-es 400-zal kezd
jen, hogy egy Híres belenyugodjék 
abba, hogy a távfutó Szilágyi vezet 
tág,00 méteren át, hogy egy Iglói 
csak az iram megzavarásáért men
jen élre, ahelyett, hogy egyenletes 
erős körökkel hozná ki önmagából 
és társaiból, a nála pillanatnyilag 
gyengébbekből is azt, ami bennük 
van, ez olyan rossz szellemre vall, 
amit ki kell irtani. Három nagy táv
futónk volt eddig. Szabó is, Kelen 
is, Csapiár is abból a fajtából való, 
amely nem más tudásán élösködik, 
hanem fut, ahogy az Isten tudni en
gedte. Csak így fejlődik önmaga és 
fejlődnek nyomában a, többiek is.

VAN MAR MAGASUGRÖNK
Az ügyességi számok is hoztak 

némi javulást. Főként Gáspár 
pompásan alakuló formájának örül
hettünk. Kár, hogy a rúdugrás el
húzódása miatt a magasugrás már 
erősen félhomályban folyt le és a 
188-nál már nem is nagyon láthatta 
a lécet, örvendetes, hogy most Csor
nával együtt mégis vannak ketten 
komoly magasugrók.' Zsuffka is 
tartja jó formáját. Ha hétközben 
nem ugrálna négymétereket, hanem 
inkább a stílust gyakorolná, ha- 
ma)r megszületne az újabb csúcs. 
Rövid visszaesés után újabb javu
lást látunk Gyuriczánál, míg Ver
mes és Zajki láthatólag hullám
völgybe került. A dobók nem mutat
tak különösebbet, pedig csak Ku- 
lltzynah van mentsége: tábori szol
gálata mellett edzése nem zavarta
lan.

TÖBB VALTÓFU TAST!
$

A  15x400 méteres váltó volt a

verseny legizgalmasabb száma. Az 
UTE és a MAC olyan késhegyig 
menő küzdelmet vívott, hogy a vé
gén a közönség már nem bírt magá
val és betódult a pályára. Kár, hogy 
a BBTE nem indult el. A  Névtelen 
Hősök versenyére akkor is illenék 
beszállnia a BBTE-nek, ha egy-két 
ponton gyengébb futót kell kiállí
tania.

Többször említettük már, hogy az 
amerikai versenyeken nem is egy
féle 4x440 yardos váltót rendeznek, 
amelyek a maguk változatos küz
delmével a legjobban tudják érde
kelni a közönséget. Nálunk ilyesmit 
eddig nem próbáltak meg. Talán 
nem ártana egyszer kísérletet tenni.

KIK NYERTEK TISZTE
LETDÍJAT ?

A  versenyre pompás tiszteletdíja
kat szedett össze a MAC. Ezeknek 
elérését értékszintekhez kötötte. A 
szinteket elérő versenyzők a tiz- 
próba-táblázat sorrendjében válasz
tottak a tiszteletdíjak közül. Harsá- 
nyi Gusztáv választott először, ö 

.a Honvédelmi miniszter herendi vá
záját választotta. Zsuffka Viktor a 
székesfőváros által adományozott 
porcellán súlydobó-szobrot, Hidas 
Ödön Minder Sándor ezüstserlegét, 
Gáspár János a földmívelésügyi mi
niszter ezüst cigaretta-dobozát vá
lasztotta. Veres Imre dr a hősi ha
lált halt öccse, Veres Sándor emlé
kére kiírt távolugrásra ajánlotta fel 
ezüst cigaretta-dobozát. Ezt Gyuri
éba István nyerte el, annak ellenére, 
hogy nem érte el a 725 cm-es érték
szintet. Tiszteletdíjat kapott még ,az 
5000 méteres síkfutásban győztes 
Iglói Mihály is. Az értékszintet el 
nem ért győztesek közül az ö ered
ménye volt a legjobb. A  vallás- és ' 
közoktatásügyi miniszter tisztelet
díját nyerte.

Az országos vidéki bajnokság a 
körülményekhez képest igen jól si
került. A  kispesti városi pálya ■—  
bár nem volt minden tekintetben a 
legkifogástalanabb —- szép keretet 
nyújtott a legnagyobb vidéki ver
seny számára. Kár, hogy a verseny 
színhelyének kiválasztása késön 
történt meg és nem volt elegendő 
idő hírverésre és a közönség meg
szervezésére. Kispesten az atlétika 
még csak a kezdet kezdetén van, 
szükség lett volna nagyobbszabású 
lelrázúsra is.

*

Az eredmények a legtöbb szám
ban jobbak, mint a tavalyiak. Gyen
gébb eredmény csak 1500-on, hár
masugrásban, rúdugrásban és súly- 
lökésben született, de nem kétséges, 
hogy mindegyikben tudtak volna a 
mai bajnokok jobbat is elérni. Az 
átlag mindenütt kielégítő, sok eset
ben nagyon jó, egyedül a rúdugrásé 
érthetetlenül siralmas. Nem is ta
lálunk rá megfelelő magyarázatot.

*

A  legnagyobb a javulás a gát
futásban. Látszik, hogy a vidéki 
fiatalok több Simpson-tanfolyamon 
is resztvettek és otthon is szorgal
masan gyakorolták az itt tanulta
kat. Nádasdi mellett Korácsony is 
nagyon tetszett, de talán még nála 
is jobb 400-as gátfutó lesz a síkon 
is sokat fejlődött Tárnokiból.

A pestvidéki kerület a Testvéri
ség atlétáinak köszönheti pompás 
győzelmét, aminthogy az északi ke
rület jó szereplése i3 a diósgyőri 
atléták érdeme. Látszott, hogy a 
rendező Pestvidék minden eszközzel 
küzd a győzelemért. Nagy a gya
núnk, hogy ezért vártait másfél 
órát a 100-as előfutam és döntő kö

zött és ezért rendezték meg a 
400-as gátfutás előfutamát előbb, 
mint a 100-as döntőt, hogy N adasd: 
a hosszú gáton ne indulhasson. .Le
het, hogy ezen fordult meg a pont
verseny sorsa. De ez sem segítetí 
volna, ha a kis Szinyéry nem mond 
teljesen csődöt és a 390 feletti mult- 
heti repkedés után szégyenszemre 
nem esik ki 310-néI. A  pontversenyt 
rajtja miatt vesztette el az északi 
kerület.

A  kétnapos verseny legsikeresebb 
versenyzője Farkas Béla volt, há
rom győzelemmel. Két győzelmet, 
egy második és két harmadik he
lyet szerzett Horváth II., két győ
zelmet aratott Szigetvári és Rák- 
hely és egy győzelméhez két szép 
második helyezést fűzött Tárnoki.

X

CSÚCSEREDMÉNYT ÉRTEK EL A 
MOVE-BAJNOKSAG NEVEZÉSI ZÁR

LATÁN
Az ifjúsági bajnokságokra 2S1, a fel

nőttekére 291/ összesen léhát 552 nevezés 
érkezett. A versenyt ünnepélyes külsősé
gek között rendezik meg szombaton és 
vasárnap a népligeti Diák-slatliorihan. 
Szombaton délután fél 4, vasárnap dél
előtt fél 10 és délután fél 4 órakor lesz
nek a versenyek. Az ifjúsági versenyek 
egyes számai közül 100 méterre 84 (Simo- 
nyi), 200-ra 19 (Simányi), 400-ra 20 (Simo- 
nyi), 800-ra 23 fiáimon), 1500-ra 23 {Si
mon), 3000-re 21, 200 gátra 15 (Pozsonyi), 
magasra 25 (Antal), távolra 23 (Pozso
nyi’ , hármasra 20 (Pozsonyi), rúdra 13 
(Benedek), súlyra 15 (Hamvay). diszkosz
ra 10 (Hamvay), gerelyre 15 (Pozsonyi), 
4xl(Ki-va 10, olimpiai váltóra 10. a fel
nőtt versenyek közül 100-ra 25 (Lorincz), 
200-ra 15 (Lörinuz), 400-ra 25 (ZoMne.i),
800-ra .22 (Serényi), 1500-ra 27 (Serényi), 
5000-re 22 (Pataki), 20fl-as gátra 12
(Konrád), magasra 19 (Bánsági), távolivá 
17 (Tóth), hármasba 10 (Tárnád!), ródban 
15 (Bocskai). súlyban IS (Vásárhelyi), 
diszkoszban 21 (Re-macz), gerelyben 15 
(Boios dr), 4xl00-on, 4x400-on és olimpiai 
váltóban 8—8 csapat nevezett. A bajnoki 
verseny egyúttal pontverseny is.

Augusztus 10-én 
új gátfutó, magas- és 
rúdugró tanfolyam 
kezdődik

Az .eddigi átlétn-tanfolyamnak sikere a 
■' szövetség vezeteti ég ét. teljéé mértékben 
® kiStegítelte. Üzért azt ybtt-c tervbe, hogy:

augusztus 10-tői kezdődően újabb . 
atléta-tanfoiyamot rendez.

Ezen Símpsort mester a gálfutókkal, ma- 
gasugrókkal és rúdugrókkal fog foglal
kozni. A szövetség nemcsak a nnír félig 
beérkezettnek számító fiatal atlétákat 
fogja beosztani a tanfolyamra, kaüem 
előzőleg

Budapesten tchetségkutató versenyt
is rendez. Ezen mindenki indulhat majd, 
aki erre a három verseny ágra kedvet 
és tehetséget érez magában. A gátfutó- 
jc Ibitek arra. gondoljanak, hogy Hidas 
tavaly kezdett gátra dolgozni és most 
már 35.2-nél tart. Hosszúlábú, laza 
íziiletű, magas fiúk tehát a gyors előre
haladás reményében bátran jelentkezhet
nek. A tohetségkutató verseny időpont
ját és feltételeit rövidesen közölni fog
juk.

Ezen kívül természetesen részt vesznek 
majd a tanfolyamon

Shnpsou régebbi tanítványai
i«. Egyiknek sem árt, ha újra. és újra 
a mester szeme elé kerül. A tanfolyam 
vidéki tagjainak számát elsősorbau az 
anyagi lehetőségek szabjak meg. Az 
OTT támogatására nem számíthat a 
MA9z, do Vangel Gyula dr elnök atny- 
nyira szívén viseli a fiatal tehetségek 
ki képzésinek ügyét, hogy minél több vi
déki. versenyző költségeinek biztosítására 
minden követ megmozgat.

KERÜLETI ÉS ORSZÁGOS VIDÉKI 
VERSENYT

renüe? vasárnap a Gyöngyösi A K . A 
számolt zömét serdülő és ifjúsági verse
nyek alkotják. Egy felnőtt szám van: az 
országos vidéki egyórás futás.

REGGEL 9 ÓRAKOR KELL MEGREN
DEZNI A  BSZIÍRT-VERSENYT,

mert a pályára délután az oda beszálló; 
sóit katonaságnak van szüksége. Kissé 
furcsa lesz az clsűosztályú ’ atlétáknak 
délelőtt versenyezni. Jó volna, azonban 
már most tisztázni, hogy a bajnoki Via
dalra n jövő szombatra és vasárnapra 
a BSzKRT-pálya sportcélokra rendelke
zésre áU-c. mert a bajnoki versenyt még 
sem leket délelőtt mégtartani és az som 
lenne üdvös, ha nz utolsó pillanatban 
kellene gondoskodni más pályáról. 
Akkor inkább mindjárt most mondják 
ki. hogy a verseny a BEAC-on lesz. A 
vasárnap reggeli BSzKRT-versenyre 
egyébként az alább! nevezések érkeztek: 
80—400-.200 m Összetett verseny 11 (Sir. 
Góbi, Gyanes, Peisőozi, Regős). — 400 
m 13 (Polgár, Vadas, .Tagiba, Dévényi),
— 1500 m 19 (Szabó Iglói, arkas Gyer- 
Kyói). _  3000 m 20 (Gsaplár, Barkas, 
Esztergomi. Németh, Lendvai, Zoltai).
— 200 m gát (Hidas. Kiss. H éjjas dr).
— Tárr.lugrás 10 (Gyurioza, Vermes, 
Zajki. Holtai!). — Rúdugrás fi (Zsuffka, 
Kovács). — Súlylökés 9 (Németh, Csányi).
— Diszkoszvetés 12 (Kulit.zy, Madarász, 
Tteiszky, Németh). — Kalapácsvetés 5 
(Kemény, Rácz dr, Gáspár, Bertalan, Né
meth). A  versennyel kapcsolatban ren
dezik meg a BSzKRT—MAVAG ifjúsági 
páros versenyt is.

AZ ÉTÉ—BLE—WMFC-
hármas ifjúsági viadal szombaton dél
után 4 érakor lesz az UTE-pályán.

Alomnak is túlságosan szép ...
Helyszíni beszám oló-az 194Ü-es helsinki olim pia első  
versenynapjáró l

Az volt á baj, hogy sokat ettem 
vacsorára és nem mozogtam utána. 
Pedig jól tudom, hogy nem egész
séges, ha az ember rögtön evés 
után tele hassal bekerül az ágyba. 
Sajnos, ez egyszer mégis megtör
tént.

Hamarosan álmodni kezdtem. 
Előbb vadbivaly-csordák kergettek 
v_égig az afrikai mezöségeken, az
tán zuhanóbombázók vettek észre 
és ijedten, verítéktől elborítva búj
tam be a föld alá. Aztán zuhantam 
addig, amíg lassan minden elcsen
desedett. Nem hallottam a repülő- 
motorok zakatolását, eltűnt minden 
halálveszély és nagy, szent béke 
áradt szét mindenből, fis egyszerre 
csak ott találtam magam

a helsinki stadion lelátóján, a
XII. olimpia első versenynapján.
Nem a sajtópáholyban ültem, ha

nem a nagy magyar csoport kellős 
közepén és mint aki valóban a fel
hőkből csöppen ide, érdeklődéssel 
hallottam minden új hírt.

—  Kérem, én ettől a Matthews- 
től nagyon félek —  mondta mellet
tem valaki és én felütöttem a fe
jem:

—  Hogyan, hát ebben a háborús 
világban Ujzéland is résztvesz az 
olimpián ?

Csodálkozva merednek rám:
™  Háború? 1918 óta csak volt 

idejük ideérni!
Kezdem nem. érteni a dolgot. Le

hetséges lenne, hogy álmodom? De 
hisz ez a helsinki stadion, nincs 
benne semmi kétség. Ott áll Mi
sángy i dr az időmérők élén és a 
rajthoz készülődő százasok között 
ott virít Sir dr, Korompai és Mind
szentit vörös melegítője.

—  Mindszenty minek indul f —  
kérdem a jól informált szomszédot. 
—  Hiszen mint luáovikás egész év
ben nem tudott indulni versenyem

—  Mondja Tiérem, minek veszi el 
más sportember helyét az olyan, 
aki ennyire tájékozatlan. Ezer em
ber nem kapott jegyet Magyarorszá
gon az olimpia atlétikai versenyeire 
és akkor itt ülhet olyan, aki nem 
tudja, hogy MindsZeMy nyerte a 
próbarversenyt 10-í-Cs idővel! Éppen 
azért, mert ludovikás! A honvédelmi 
miniszter minden szolgálati könnyí
tést megadott már télen az olim
piára készülő katonáknak. Meg is 
van az eredménye!

Megfogadtam, hegy nem szólok 
egy szót sem, csali nézek és hall

gatok. Van Í3 mit nézni. Megindul
nak az előfutamok. Korompai' az 
amerikai Danis-szel kerül egy fu
tamba -— ez az amerikai bajnok, na, 
remekül fut az igaz -— és 10.6-os 
idővel, mint második, továbbjut. Sir 
ugyancsak lo.6-tal megnyeri könnyű 
előfutamát. A  li-ikben indul Mind
szenty. Most is csupa erő, de meny
nyit ja.vult a stílusa! A  svéd Strand- 
tér g gél és a luxemburgi Marchand- 
dal fut együtt. Nem is erőlködik és
10.5-ös idővel győz. Bravó!

Közben már
magasat ugranak.

Magyar ugró csak egy van itt, a 
szőke Cscrna. 190-nél tartanak, 
amikor odanézek. Ezt még renge
tegen ugorjúk, köztük három ame
rikai, három finn, három olasz —  
nem, ez még itt nem magasság. 
195-ön már többen elvéreznek, de 
Cserna átjut. Vele Steers, Wilson, 
Smith, Koppenallner, Nícklén, Com- 
pagner, Perásalo, Gehmert. . .  De 
hiszen Gehmert elesett, —  villan át 
az agyamon. —  De hol eshetett 
volna el?!  Hiszen, ha háború lett 
volna, akkor nem lenne olimpia!

Magasság 2 méter! Az amerikaiak 
átröpködnek, velük egy japán is, a 
finn Nicklén is. Cserna először le
veri, aztán —  nem, nem lehet igaz!
-—■ érintés nélkül átmegy rajta! Mi 
történt ezzel a fiúval, mióta én nem 
láttam ?

—  Mi történt ? ö  is katona, még
pedig jó katona. Parancsot teljesí
tett, amikor felkészült az olimpiára.

A  203 már sok neki, de sebaj, itt 
is szereztünk egy hatodik helyet. 
Hittem volna én ezt tegnap este, 
amikor azt a sok töltöttkápasztát 
megettem! Azt még hittem, hogy 1. 
Steers 206, 2. Wilson 206, 3. Nicklén 
203, 4. Tanaka 200, 5. Smith 200, —  
de hogy 6. Cserna 200 —- ezt már 
nem . . .

Indul az első
800-as

előfutam. Harbig van benne. El
szaladgál l:53-at. Ennyi bőven elég. 
A második előfutamban fut Har
sányt. Nincs könnyű helyzete, mert 
ide került az angol Whitered, a 
német Giesen, a jugoszláv Kotnik, 
a svéd Andersson. Guszti nagyon 
szépen megy —  mintha Harbig stí
lusát másolta volna —-  és l:53.4-es 
idővel jó harmadik Whitered előtt. 
Nem is nagyon futotta ki magát. 
A harmadik, előfutamban Wood- 
rujf sétálgat az élen, a negyedik-.

ben Lanzi a fejes. Úgy látszik, 
mindenki itt van. Az ötödikben 
Aradi túlságosan nehéz feladatot 
kap. Az amerikai Burrowers, az 
angol Littler, a belga Mosters, az 
olasz Dorosceni mellett nem igen 
van jövője. Pedig mindent megpró
bál. Olyan második kört megy, 
hogy a finn közönség felállva tap
sol, de hiába, l:52.4-es idővel is 
csak negyedik. Most már csak egy 
magyar van hátra, Temesvári a ha
todik előfutamban. Hozzá valamivel 
kegyesebb a sors. A  ■ francia Le- 
vegue-t, a német Schumachert és az 
amerikai Moore-t nem kell meg
vernie, csak egyet közülük. Ez si
kerül is. Schufnacher az áldozat. 
Temesvári második l:51.8-cal.

—  Ne is kérdezze —  mondja a 
szomszédom. —  ö is katona, a 
sportzászlóaljban van,

A  400 méteres gátfutásban
nincs mit keresnünk. Kovács csak 
200-on és a váltókban indul. Becsü
letből elindítjuk ugyan Polgárt és 
Karácsonyt, de 55.2-es időnél jobbra 
egynek sem telik. Ezzel pedig nem 
lehet továbbjutni. Amikor Hölling 
51.8, Cochrane 52, Joye 53.1, McBain
52.2 mp-cel nyeri előfutamát. . .

A  női díszkoszvetés következik. 
Magyar lány nincs a mezőnyben. 
Jobb is. Mauermayer, akiről bátran 
megmintázhatnák a női atlétika 
hírverő-szobrát, 47 méteres ered
ménnyel győz.

A  100 méteres középfutamok
következnek. Ez már csemege. En
gem már csak a magyarok szerep
lése érdekel. A másodikban indul 
Korompai. Ellenfele Davis, Holmes, 
Neckermann, Du Assis. Nincs jö
vője. Megfutja a maga 10.6-ját, de 
ezzel csak negyedik. Sir már job
ban szerepel. Hanni, Scheuring, 
Monti, Sweeney az ellenfele. 10.5-ös 
idővel győz! Éljen, benn van az elő
döntőben. Az  ötödik középfutamban 
indul Mindszenty. A  néger Ewell, 
Amerika második számú futója, a 
német Mellerowitz, a holland Osen- 
darp, a délafrikai Griembcck fut 
ellene. A  rajt jó —  ez az Ewell 
milyen gyors! —  de Mindszenty re
mekül jön fel a végén és csak fél
méterrel kap ki az amerikaitól. A  
győztes ideje 10.3, neki 10.4-et hir
detnek. ö is továbbmegy.

Hát ez gyönyörű volt, most mér 
lássuk a nap eseményét, a

10.000 méteres

versenyt. A  közönség morajlása 
egyszerre elül, amikor kihirdetik az 
indulókat. Pedig vannak elegen. In
dul a finn Maki, Pekuri, Tuominen, 
a svéd TiUman, Sundesson és Elles- 
són, a német Syring, Haushofer és 
Schöv.rock, áz öreg angol Eltrns, a 
lengyel Kusocinski és. Noji. (hát ezek 
is élnek?), az ujzéland! Matthews, 
az amerikai Pentti és hasit, a nor
vég Rasdahl, a japán Murakoso és 
három magyar: Csapiár, Kelen és
Szilágyi. Olyan hármasfogat, amely
nél csak a finn a jobb. Mit fognak 
ezek itt csinálni a legerősebb
10.000-es mezőnyben, amit valaha a 
világ látott!

Az első körök az elhelyezkedésért 
folynak és ezért élénkebbek, mint 
a szokott csúcs-futásoknál lenni 
szokott. Hiába, nem mindegy, hogy 
ilyen mezőnyben a harmadik vagy 
15-ik helyre kerül-e valaki,

A  finnek nem tűrik, hogy más 
vezessen. 1:05-ös első körrel Maki 
ott jár az élen és Pekuri sem en
gedi a második helyet. Ott tolak
szik Tuominen, Matthews és Syring 
is Kusocinskivel együtt. Mindenki, 
aki győzni akar. Csak a három ma
gyar óvatos. Az első körben lema
radnak húsz méterrel és l:08-a3 
kört futnak.

A  stadiont megtöltő 63.000 ember 
meg nem szakadó hangorkánban 
biztatja a finneket. Mennek is, mint 
az olajozott istennyila. A  váltás 
körröl-körre minden zökkenő nélkül 
gépiesen megy. 2:14 a 800, 3:23 az 
1200, 4:32 az 1600, 5:42 a 2000.
Bírhatja ezt valaki?

Syring azt hiszi, hogy igen, 
Matthews is bízik magához és ez a 
vesztük. A  finnek áttérnek az 
l:10-es körökre és a két idegen las

san  kikészül. A  többiek, a szétnyúlt 
mezőny is kezd lassan darabokra 
szakadni.

De mi van a magyarokkal? Sem
mi baj. Tudják, hogy mit tudnak és 
nem engedik magukat megzavarni. 
Az első körben még 15-en vannak 
előttük, a másodikban sem sokkal 
kevesebben, de ők nem ragadtatják 
el magukat. A  szabályos l:10-es 
l :l l -e s  köröket olvassuk le. a ver
senyóráról. 2000 méternél (5:50 a 
magyarok ideje) csaknem 50 méter
rel vannak a finnek mögött és köz
tük még ott van Syring, Matthews 
és Kusooinski és Tillmann is.

A  finnek tovább gyúrják. Két 
körben újabb tíz méter előnyt sze
reznek és a 8:37-es 3000-esükö.él 50 
méter van köztük és a magyarok kö
zött. A  három idegen még mindig 
közöttük van.

— ■ Nézd, a magyarok is váltanak, 
—  böki most a könyökét oldalamba 
valaki. Valóban, az eddig vezető 
Szilágyi helyét most Kelen foglalja 
el, a következő körben Csapiár 
megy előre és megindul az üldözés!

A  vad iramtól kikészült ,,-idegene-
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ket“ egymásután fogja bo a magyar 
hármas és lankadatlanul tapos to
vább. A  kísérőktől megszabadult 
finnek kissé könnyítenek az iramon 
és közben a magyar hármas egyre 
közelebb jön. Már csak negyven, már 
csak harminc méter. A  finnek 
5000-es ideje 14:41, a magyaroké 
14:47! Ilyen harcot még nem látott 
a világ. Most már az is fontos, hogy 
ki vezet, ki ellen! Csapiár köre a 
fáradó Tuominennel szemben tíz 
méterrel hozza közelebb a magyar 
csapatot. Maki ugyan visszaszerzi 
ezt Szilágyival szemben, de Kelen 
újra hoz Pekurin. A  magyarok most 
kihagyják a vezetésből a fáradó 
Szilágyit és a másik kettő felváltva 
vált. A  finnek későn veszik észre és 
a huszadik körben együtt van a két 
testvérnemzet hat futója! A világ 
legjobb hosszútáv fut ói!

. Maki hátranéz, látja a veszélyes 
helyzetet és újra fokoz. Pekuri a 
nyomában, de Tuominen nem bírja 
tovább, Szilágyival együtt leszakad. 
Csapiár és Kelen ragad! Sőt! A  kö
vetkező körben Kelen megy előre. 
Három körrel a cél előtt idegen futó

— ' — ■— — my

vezet 10.000 méteren! fis úgy vezet, 
hogy Pekuri sem tud lépést tartani. 
Csengetéskor már csak hárman van
nak együtt: Kelen, Maki, Csapiár. 
óriási a küzdelem. Nem, győzelem
ben nem bízutík, de hogy eddig is el
jutottunk, Istenem, micsoda öröm és 
boldogság! A  tombolásban a saját 
hangunkat sem hallani! Maki! Maki! 
•— ordítja sok tízezer ember és még 
sok százezer, akik rádión hallgatják 
ennek a soha nem látott izgalmas 
versenynek közvetítését. Kelen! 
Csapiár! kiáltjuk mi, de hiába, a 
célegyenesben Miiki ellenállhatatlan 
erővel tör előre és két méterre! 
győz. A  két magyar csaknem egy- 
vonalban fut be. Még hallom, hogy 
kihirdetik Maki új világcsúcsát: 
29:42a . Jó Isten, mit futottak akkor 
Kelenék . .  .

. . .  Sajnos, a második és harmadik 
idejét nem hallottam, mert az álnok 
ébresztőóra belecseng'etett. fis már 
hallottam is, amint a rádió a reggeli 
torna vezényszavait harsogta.

Pedig milyen szívesen néztem 
volna tovább a, helsinki olimpia má
sodik, harmadik és többi napjait. . .

Mit lé io if Pefktiri és Tuominen 
a csütörtöki rersent éléit 
és mit wárfak ICeientöi a finnek

(Helsinki tudósítónk repiilölevele a 
szokástól eltérően megkésett kissé. 
Hja, két helyen is ..ellenőrzik”  a kül
földről jövő leveleket. íg y  már csak 
a nagy Keicn-verseny után kaptuk 
meg a beszámolót arról, mitől is féltik 
Keient Helsinkiben és hogy hogyan 
vélekedik a versenyről, saját formá
járól és a közben 11:20,6 ot futó IMI- 
ströinről a jelenleg legjobb két finn 
távfiiló. A  vélemény így a verseny 
után talán még érdekesebb.)

Helsinki, július 29. 
Ma a budapesti rádióból hallot

tam. hogy Kelen csak hétfőn indult 
el Budapestről, mégpedig repülő
géppel. Remélem, hogy ebből nem 
származik semmiféle baj. Az itteni 
repülőtársaság közlése szerint Kelen 
csak szerdán érhet ide, tehát csak 
egy napja lesz a pihenésre. Nem 
tudom, hogy ilyen körülmények kö
zött elérheli-e azt az eredményt, 
amit várunk tőle. Ismétlem, nem 
győzelmet várunk, hanem bátor, 
erőteljes, 14:30-hoz közeli futást. 
(Inkább 14:20-hoz volt közeli . . .  A  
Szerk.)

Felkerestem a csütörtöki verseny 
két legkeményebb küzdőjét, Tuomi- 
nent és Pekurit és tőlük kértem 
véleményt a verseny várható ered
ményéről.

Tuominent a stadion szertárában 
találtam, ö ugyanis a Stadion Rt. 
alkalmazottja.

—  Sokat: futhat a stadionban, ha 
itt van a hivatala, —  mondom neki.

— Nagy tévedés. Inkább az állat
kerti pályán szeretek futni. Az ru
ganyosabb. A stadionban inkább 
csak a gyepen futok.

—  Milyen forrná bán van most ?
—  Erősen javulóban. Már komoly 

formában voltam, amikor ezelőtt 
tíz nappal gyomormérgezésben meg
betegedtem. Mégis kiálltam Sarka- 
ma ellen 38 fokos lázzal és futottam 
14:39.2-t. Most már rendbejöttem, 
'azt hiszem, hogy 14:S0-on belül fo
gok tudni. Mint hallom. Kelen is 
erre készül. Legyen nyugodt, mi 
nem fogunk taktikázni, mi finnek 
mindnyájan az eredményt fogjuk 
szem előtt tartani. Én nem várom 
senkitől, hogy felhúzzon jó ered
ményre.

—  De azért Jarvincn megint csak 
nekitüzesedik és vezetni fog.

—- Valószínűleg. De Jarvinen sem 
kedvtelésből .vezet, hanem azért, 
mert mind mondja, nem tudja át
venni mások lépésritmusát. Beval
lom, nem kellemes mögötte futni, 
mert olyan aprókat lép, mint egy 
egér.

—  Hát Hellström?
—  Tudom, hogy 14:33-át futóit 

az idén, de ezt egyedül Jarvinen- 
•nek köszönheti.

Lógott rajta
és a hajrában megverte. Nem tar
tom igazi nagy futónak ..

Pekurit
a  rendőrség ismertetöjel-osztályában 
tatáltam. Éppen egy sereg büntetett 
előéletű egyén fényképeit rakos
gatta.

—  Oh, már én is kezdek tudni. 
Visszaesésemet és múltkori verseny
feladásomat az okozta,, hogy mint
egy húsz nappal ezelőtt Tamperében 
fürdés közben szögbe léptem és a 
seb nehezen gyógyult. Most már 
rendben vagyok. Azt hiszem, hogy 
csütörtökön megy már a 14:30.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden uap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4. 
— Telefon ISi!-—499 és 133—977. Levél
cím : Budapest 72, Postafiók 42.

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

Előfizetést díj: Belföldre egy hóra P 
2.20, negyedévre 6—, külföldre 9. — 
t v mer'kába 10.—).

'  . í, fué-í-pui rtt. kiirforgógé-
peiii. Telelői,: Győri Aladár igazgató.

Győzelemre nem gondolok, lesznek 
most még nálam jobbak' is. De 
azért nemsokára már —  legalábbis, 
amíg Maki újra formába nem jön 
—- szeretném kezembe kaparintani 
a hegemóniái. Mert Maki még az 
idén nagy •eredményeket fog elérni! 
Hiába, ö a. legnagyobb futó . .  .

És a „Maki árnyékának" becé
zett Pekuri rátér kedvenc témájá
ra .. . Makiról kezd áradozni. . .

IS illái Sándor. 
--------- — - — ■--------

KERÉKPÁR
LEÓN BRETON. AZ TJCI ELNÖKE 

, MEGHALT
Breton, az PCI teljhatalmú elnöke, aki. 

az utóbbi Időkben már. csak a „nagy 
üreg ember” szerepét töltötte be a világ- 
szövetségben, meghall. Meghalt akkor, 
amikor az UC1 éppen összeomlott.

Breton 1928-ban’ Budapesten is járt. 
Nagyon szeret le ezt a várost. S mikor 
vége volt a viládin.jn..kodénak, még két 
hétig iüartózkodott. A magyar színésze
tet tanulmányozta___ Breton a francia
nemzeti színháznak volt nyugdíjas
tagja. *

Pi.1nenbtt.rg, aki . Van Kompon mellett 
n leggyorsabb hatnapos és pontverseny
ző, je volt,' a világnak, most elhatározta, 
hogy végleg .visszavonul.

*
Hoffmann, n kitűnő német bukó&isakos 

szeptember 8-án és 15-én ismét Budapes
tén rajtol. *

A  bécsi stadion szeptember 1-i nemzet
közi versenyére- magyar vágtázókat is 
meghívnak.

v
A Cl a mp aula körüli 212 knt-es távver

senyt, mely az olasz hivatásos ország
úti bajnokság 8-ik futama volt, Baríali, 
a begyek királya nyerte. A távot 
G:47:18-al teljesítette liimokli és Balló 
előtt. A bajnokság állása a eampamini 
torna után: I. Bártali 12 p. 2. Ritnold: 
17 p, 3. Lconi 20 p, 4. Bailo 22 p, 5. 
Vicini 25 p. *

Svédország 160 knt-es országúti baj
nokságát Aderseon nyerte. Ideje: 2:43:10.

Scherens cl! A hatszoros belga világbaj
nokról megírták a lapok, hogy a bel
giumi harcokban súlyon sebesülést szen
vedett és hősi halált Imit. Ezt a híresz
telést most maga Scherens cáfolta meg, 
aki a most Vasárnapi Brüsszel körüli 
versenyen, .melynek mezőnyében német 
katonák is rajthoz álltak, az indító sze
repét töltötte be.

*
A VigorcUi-pályán vasárnap . amatőr 

vógfaver«enyfc.ket rendeztek, melynek ke
retében egy 1000 méteres időfutainrá is 
sor került. Az .eredmények szorzó d ó 
sok: 1. Nervi 1:12.2. 2. Marini 1:12.4, 3. 
Musocchi 1:13. 4. Bioudi 1:13.1. A  vágta
versenyt 'Neívi nyerte Musocchi előtt.

Papp II. a V ilK K  jeles versenyzője a 
másodosztályú pályaversonyzők közó osz
tályozta magát,

*
Augusztus 18-án bonyolítja le az MKSz 

150 km-es hármas országúti járőrverse
nyét a székesfehérvári országúton.

A  pályabajnokság állása a legutóbbi 
forduló után: I. osztály: 1. Törekvés
1192 p, 2. WMTK i’>67 p. 3. FTC 459 p, 
4. P9i; 456 p, 5. BSzKRT 199 p. -  II. 
osztály: 1. VilKK 289 p. 2. Székesfehér
vári MÁV Előre, 3. Ml’ SE 214 p, 4. 
DKK 71 p, 5. Székesfehérvári Repülők 62 
p. 6. Tipográfia 56 p, 7. K. Turul 56 p, 
8. Haladás 48 p, 9. Sólyom KK 44 p. 
10. Szegedi MÁV SS p, 11. KSzKK 28 
p, 12. Főv. KE 23 p, 13. Péti TE 22 
p, 14. K. Rákóczi 20 p, 15. Testvériség 8 
p. 16. KESC 6 p.

A  Papp I.— Hettlinger kétüléses 
pár szombatesti 30.4-es 500 méteres 
csúcsbeállítását a szövetség nem hi
telesíti, mert a pálya, melyen fu
tottak, nem volt hitelesen felmérve.

A  Rákospalotai Egyetértés SC 
versenyzői az országúti kényszerpi
henő folytán átnyergeltek a pályá
ra. Ez az átnyergelés azonban tete
mes kiadásokkal jár. Uj tömlők és 
gépalkatrészek szükségesek s mint 
értesültünk, most a város rendkívüli 
segélyt folyósít a törekvő egyesület
nek, hogv eredményes sportmüködé- 
sét továbbfolytathassa.

Karaki rajthoz áll
a hosszútávú ország
úti bajnokság utolsó 
futamában!

"Most vasárnap bonyolítja Le az FTC 
1;>0 km-es tízosztály fut a mos országúti
tornáját a Budapest—Székes-fehérvár—
Veszprém országútszak-aszon. Ez a mér
kőzés közel másfélhónapos kényszerpi
henő után minden embert a fedélzetre 
f.zóiít és a rendező egyesület szerint leg
alább

400 induló rajtjával
lehet számítani.

E verseny keretébon bcrayoiílja le az 
MKSz Magyarország hosszútávú, össze
tettfutamú országúti bajnokságának har
madik, befejező futamát is, melynek me
zőnyében csak meghívott po-rfelbőlovágok 
indulhatnak.

Megírtuk, hogy az MKSz tanácsa 
Erősst motor von tatás miatt ponthátrány
ba vétette. Ez az ítélet megfosztotta őt 
eddigi vezetésétől. Tudvalévő ugyanis, 
hogy Karaki és Er5ss a második bajnoki 
futam után 25—25 ponttal holtversenyben 
az élre került. Most. hogy Éress három 
ponlot veszített s ezz^l visszaesett a má
sodik helyre,

Karaki egyedül maradi az élen.
Hír járta .azonban, hogy Karaki hivata
los elfoglaltsága miatt augusztus 11-rc, 
a harmadik bajnoki futam napjára nem 
kap szabadságot.

Tegnp délben ősz Lajos, a BSzKRT 
intézője közölte, hogy sikerült  ̂ Karaki 
számára szabadságot kieszközölni és al
kalmat találni, arra is, hogy ezen a hé
ten edzésbe állhasson. Ilyen körülmények 
közölt tehát semmi akadálya nincsen an
nak, hogy a legesélyesebb magyar ország
úti versenyzők egyike elindulhasson az 
ö ssze te 11 f u tam ú b a j n o keág bán.

Viszont nem bizonyos, hogy Erőss rajt
hoz állliat-e. Bukásának köveikezmenyeit 
még nem heverte ki és aẑ  MLSz ítélete 
is nagyon elkeserítette. Komolyan fog*1 
lalkozik azzal a gondolattal, hogy szög- 
reakasztja az országúti kerékpárt s a 
jövőben csak mint bukósisakos indul.

Az össze tettfutamú országúti bajnok
ság állása a második, utolsóelőtti forduló 
után a következő: 1. Karaki 25 p, 2.
Erőss 22 p. 3. Gondy 16 p, 4. Gere 12 
p, 5, Sass 12 p, 6. Gyurkovics 10 p, 7. 
Garay 9 p, 8. Németh 8 p, 9- Sípos 8 
p, 19. Éles 7 p, 11. Szalay 6 p, 12. Jó
nás 6 p, 13. Liszkay 6 p.

Werner, a Millenáris szombatesti 
versenyének hőse tegnap elutazott 
Hannoverbe, hogy megkezdje előké
születeit a német bajnokságra.

Az MKSz Balatoni kerülete augusz
tus 11-én és 18-án Székesfehérvár 
város bajnokságáért —  mindkét na
pon délután 4 órai kezdettel —  or
szágos kiírású pályaversenyt rendez 
a Szent István-díjért. A  verseny a 
Székesfehérvári MÁV Előre sport
telepén jut dűlőre. Nevezési zárlat 
augusztus 9. Az a versenyző, aki a 
legtöbb pontot szerzi a két napon, 
elnyeri Székesfehérvár bajnoki cí
mét és a Szent István-díjat kapja, 
A két nap műsora: 3x2 körös fő ver
seny, kezdők vágtaversenye, pont
verseny 5 km, lengyelrendszerü ül
döző verseny, 20 km-es párosver
seny és végül: segédmotoros ver
seny 2x10 kör.

Nem Eorenz, hanem Velvárt Nán
dor utazik a magyar válogatott or
szágúti négyesfogattal Wagenbe, 
ahol augusztus 11-én mérik össze 
erejüket a német, olasz és jugo
szláv legénységekkel. Ennek a ver
senynek a távja 100 km. Hír sze
rint Liszkay, Szalay, Gere és Nyilas 
lesz a végleges magyar csapat.

S ZE R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K

Müllcr Imre, Kisvárán. Egy-egy ököl- 
vívómúrkőzós amatőröknél 3, profiknál 
6, 8, 10, 12, vagy 15 menetből áll (meg- 
állapodás szerint). Egy-egy menet tar
tama amatőröknél és profiknál egyaránt 
3—3 perc. A  menetek között 1—1 perc 
szünetet tartanak.

Áug„ 15 : olasz-magyar válogatott mérkőzés 
Áug. 18 : Bécs—Budapest városok közötti 

torna a Millenárison
A rendkívüli helyzet adta, hogy 

az idei kerékpáros válogatott pálya- 
versenyek sorozatosan történő elha
lasztása következtében bizonyos 
zsúfoltság í,mutatkozik. Sajnos, ennek 
a túlzsúfoltságnak mi isszuk meg a 
levét.

Válogatott csapatunk fáradt, el
csigázott s a szövetség túlságosan 
óvatos és merev, hogy e csaptot 
esetről esetre felfrissítse. Ez a fe
lesleges óvatosság a vereségek egész 
sorát vonta maga után, -— olyan 
vereségeket, melyek ha, kiküszöböl
hetők nem is lehettek volna, —  leg
alábbis tisztesebb s az erőviszonyok
nak megfelelőbb képet mutathatná
nak.

E dicstelen - kudarcok lélektanilag 
is mázsás súllyal nehezednek ke
rékpáros sportunkra.

A  magyar kerékpáros válogatottak 
most, augusztus 15-én és 18-án 
két újabb, hatalmas feladat megol
dására szállnak nyeregbe. Nagybol- 
dogasszony napján az olasz négyes- 
fogattal kell megküzdeniök a Mille
nárison és 18-án a bécsi csapatot 
látjuk vendégül.

óva intjük, a MKSz-t, hogy erre a 
két válogatott összecsapásra azonos 
összetételű legénységet állítson ki. 
Ez biztos kudarcot jelent. Mondjunk 
le arról, hogy az olaszokkal szem

ben vágtafutamokat nyerjünk s 
ebben az esetben minden tehetsé
günket és tudásunkat a csapatver
senyre és az 1000 méteres időfutam
ra összpontosíthatjuk. Próbálja ki a 
szövetség Pappot, Bodayt és a többi, 
soha számba nem vett vezérosztá
lyosát és állítson ki két olyan együt
test, mely sajátos összeállításánál 
fogva reményt ad a sikerre.

Gyors és megbízható vágtázóin- 
kat tartogassuk a bécsiek ellen!

A bécsi vágtázókat könnyen meg 
lehet verni, ha erre kellőképpen elö- 
készülünk. fis most, hogy az új két
üléses is Budapesten van már, szán
ja rá magát az MKSz arra is, hogy

a tendemedzést rendszeresítse.
Hasson oda, hogy a válogatott edzé
sek szervesebbek, összefüggőbbek 
legyenek, mint eddig.

Ne kelljen Lorenz mesternek 
állandóan panaszkodnia, hogy a 
fiúk rendszertelenül és pontat
lanul járnak ki délutánonként a 

pályára.
A sport a nemzet maga megmuta
tásnak egyik jelentős lehetősége. 
Aki nem készül teljes szívvel és le
mondással ezekre a válogatott tor
nákra, az ne vállaljon ilyen megbí
zatást.

MOZI

Fó ru m :
A y T e B A N

A gyámoltalan komikus sorsjáté
kon nyert autójához . társat keres, 
hogy szabadságát tengerparti úton 
tölthesse. Mert neki magának ben
zinre és pótkerékre nem telik. Társ 
helyett társnő jelentkezik. Véletlen 
féreértés következtében a társnő 
nem a gyámoltalan komikussal, ha
nem a gazdag fiatalemberrel indul 
útnak.

Ezzel az alapötlettel már egy né
met film („Kelten egy autón“) igen 
nagy sikert aratott. Az „Ámor az 
autóban“  olasz film és nem kevésbé 
nagy sikert érdemel.

Elsősorban megérdemli a sikert az 
alapötlet régisége ellenére, mert a 
tulajdonképpeni cselekmény más, 
mint a német filmé volt. Másodsor
ban: az olasz nyelv lendületessége,
hajlékonysága, dallamossága nagy
szerűen illik a vidám játékhoz! Har
madsorban: a szenvedélyes, heves
olasz játékmodor pompásan fokozza 
a vígjáték iramát! Ráadásul: az
énekes jelenetek könnyed, bájos han
gulatot árasztanak. S hogy' tudnak 
énekelni ezek az olaszok! Még ha 
nem is operaénekesek...

*
(Persze, nem ártott volna, ha a 

siker érdekében egy kissé erősebb 
hírverést rendeztek volna a bemu
tató előtt. Elvégre ez az olasz film 
első igazán esélyes jelentkezése ná
lunk. Az a néhány olasz dráma, 
amelyet eddig Budapesten bemutat
tak, legfeljebb különlegességnek 
számított. Az „Ámor az autóban“

azonban —  közönségfilm. Reméljük, 
hogy a film jó híre így is kellő idő
ben jut a közönséghez s a film meg
érdemelt sikere nem marad el.)

*
Nagyon jó szereplők játsszák vé

gig a filmet. Maria Denis, a női fő
szereplő, bájos fiatal leány. Egy 
kissé emlékeztet Simoné Simonra, 
de karcsúbb, közvetlenebb francia 
kartársnöjénél. A  fiatal gróf alakí
tója, Vittorio di Sica rokonszenves 
férfi, tehetséges színész. A  komikus: 
Umberto Melnati. Kitűnő. De-még 
jobb egy féltékeny muzsikus alakí
tója, akinek a nevét azonban nem 
találtuk meg a film élén. A  gróf 
inasának megszemélyesítője is ki
váló komikus.

*

Gyakran kacagtató, néha elbájoló, 
mindig kellemesen szórakoztató 
film. Nem bánja meg, aki megnézi!

— ..............-------------- -- ---------
CÉLLÖVÉSZET

Szegeden vasárnap, rendezték a város 
oéllövőbajnoki versenyét. Egységes kis
puska versony ben : 1. Papp (Eteklrorao-.
TE) 30/284 köregystéggel. 2. Tarles (Elek
tromos TE) 30/279, S. Tóth (Postás SE) 
00/287, 4. Nagy (Elektromos TE) .30/278. 
Csapatbajnok: Elektromosmüvek csapata
1396 körogy,'éggel, 2. Szegedi MOVE 1353 
köreeységgel. Nemzetközi céltáblára: 3,
Kovács ETE 280, 2. Nagy ETE 279, .3. 
Tóth (Postás SE) 277, 4. Papp ETE 277. 
Csapatbajnokságban: 1. Elektromos 1381,
2. 11 ódiri V,:ővásdrhelyi MOVE 1.317. Höl
gyek qip.puskaversen vében: 1. Cságolynó 
BPLE 277, 2. Szüllööi (Szent László LE) 
269.
V IT O R L Á Z Á S

A NÉMET-M AGYAR VITORLÁZÓ 
VERSENY

során a 22 négyzetméteres vcrscnyyoJléK 
versenyében vasárnap a német Schönbrod! 
győzött. A magyar hajó feladta a ver
senyt. Minthogy harmad'k futamra már 
nem került sor, a német hajót hirdették 
ki győztesnek 42 pont eredménnyel.

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

nap, n ~  V*, f  "  Vz, h %
Nyári szüneiet tart: Déosi, Elit, Otthon.

Bemutató mozik
ÁTRIUM Hargit-krt 55. T.: J53-034. (6,
Í8, í)0. Sz. V.: 1’4-kor is. Oz, a csodák 
csodája. (Felújítás.)
CASINO Esfeii-u. 1. T.: 383102. fG. f8. flO, 
Sz. V.: 14-kor is. Szellemek földje. 
CITY, Vilmos császár-űt 36. T . : 111—140- 
hG, 1)8, hlO, Sz. V.: h4-kor is. Moszkvai 
éjszakák. (Felújítás.)
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
fG. fS, flO. Sz. V.: f4-kor is. Newyorki 
házasság. (Lilly Pons.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-513. 
í'G, f8, flO. Sz. V .: f4-kor is. Ámor az 
autóban. (Vittorio de Sica.)
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
19—24-ig folyt. V.: 9—24-ig. Magyar-,
Fox-, íiuce-, Ufa- és rajzos-híradó. Biro
dalmi gyűlés Berlinben. 1 szál gyufa. A 
vajszívű Bodri.
OMNIA Köicsey-ulca 2. T.: 130-125. 5. n8, 
flO. Sz. V .: 4, G, 8, 10. Az alvilág ven
dége. (Hans Álbers.)
RADIUS Nagyboezö-utca 22. T .- 122-098. 
fG. 1)8. hlO. Sz. V.: ÍAkor is. VIII. Hen
rik magánélete. (Felújítás.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222-003. n6. f8. hlO. Sz. V .; 4, 6. 8. 10. 
A chicagói szobalány. (Ann Sothern.) 
2-ik hét!
SCALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. nG. f8, 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. A francia össze
omlás. (Nyugati villámháború II. rész.) 
2-ik hét!
URÁNIA Rákőczi-út 21. T .: 146—046. f5, 
7, flO. Sz. V.: 2-kor is. A francia össze
omlás. (Nyugati villámháború II. rész.) 
2-ik bél!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Kjroly-körfit 3. T : 144-212.
f4, fG. f8, flO. V.: f2-kor is. Elsodort
asszony.
C APITOL Baross-lér 32. Tel.: 134-337.

f 4, ÍG, fS, flO. V .: f2-tői: Jcsse James. 
CORVIN Üllői-út 40. T.: 138-988. f4, fG, f8, 
flO. Halhatatlan keringő.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 142-455. 
fG. Í8, flO. V.: i'l-kor is. A két tökfej. 
V. d. e. f i i :  Urilány szobát keres. 
KAMARA Dohány utca 42. T.: 144-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Nyugati villámháború. 
LLOYD, Hollán-u. 7/a. T .: 111—994.
fii, f8, 110. V.: f4-kor is. Zöld frakk.
PALACE, Erzsébet-körút 8. T . : 221-222. 
11, 2. 4, 6, 8, 10. Párbaj semmiért. 
PÁTRIA Népszínkáz-u. 1.3. T.: 145-673.
4, 6, 8, 30. V.: 2-kor is. Halúibrigád. 
SAVOY Üllői-út 4. T.: 146-OtO. f4, fG. f8, 
flO. V.: f2-kor is. ITaJálbrigád. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999.
5, n8, flO. V.: 3, nG. Í8. hlO. Halhatatlan 
keringő.
STÚDIÓ Akácfa-u. 4. T .: 14-0840 . 4. 6. 8.
10. V.: 2-kor ie. 5 millió keres 1 örököst.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gömbös-u. 11. Tel.: 355-374. 
n4, nG, n8, nlO. V.: n2-kor is. Mégis 
szép a világ. _
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T .: 384-563.
4, 6, S, 10. V.: 4. 5. 7, 8, 9, 10. Mégis szép 
a világ.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
fő. b7. 9. V.: ni, nG, n8, nlO. Egy esős 
délután.
ELDORADO Népszínház-n. 31. T.: 133-171.
5, I18, no. V.: 2, 4, 6. 8, 10. Veszedel
mes életkor.
HOMEROS Hermina-ót. 7. T.: '.96-178.
5, n8, fin. V.: fl-tői. Az üldözött.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-G2G. 5. n8,
flO. V.: 3. nG, f8, flO. Szervusz Péter. 
A  17-es riadóautó. , ,,
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.:
I. 34-644. 5. Ii8, flO. Sz. V.: f4, fG, f8, flO.
A nadráfiro-s angyal. , „„
OLYMPIA Erzsébet-körut 2b. T.: 421.588,
II. 2, 4. G. 8, 10. Lcányvágyak.
OTTHON Bcniezky-u. 3. T.: 146—147. fő, 
h7, 9. Sz. V.: ni. nG. n8, nlO. Áll a bál. 
PHÖNIX Rákócziin 6«. tel.: 144-454. 
11, 5, n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Amanda 
két élete.
Rf.M.TO Rnkórzi-íif 70. T.: 132-497 5. n8. 
flö. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Isten vele, tanár úri.

A  RÁDIÓ M Ű SO R A :
Budapest I  (549.5 m ): 6.40: Ébresztő.

Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. —
10: Hírek. — 10.20: Történet az állatvi
lágból. Felolvasás. — 10.45: Divattudsí- 
tás. Felolvasás. — 11.10: Vízjelzőszolgá- 
lnt. — 12: 1-Iarangszó. Himnusz. Időjárás- 
jelentés. — 12.10: Hanglemezek. — Köz
ben 12.40: Hírek. — 13.20: Időjelzés, idő
járás- és vízállásjelentés. — 1.3.30: Orszá
gos Poslászenekar. Vezényel: Eördögh 
János. — 14.30: Hírek. — 14.45: Műsor; 
ismertetés. — 15: Arfolyamhírck, piaci
árak. — 16.15: Vidám úszoélct a régi Pes
ten. Siklossy László előadása. — 16.45: 
Időjelzés, idő járás jelentés, hírek. — 17: 
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
K . Füzcseéry Mária zongorázik, v- 37.45: 
Előadás. — 18.15: Farkas Jenő cigány- 
zenekara muzsikál, Gi.lán Pál tárogntó- 
zik. — 19.15: Hírek magyar és román 
nyelven. — 19.25: Tánclemszek. — 20;
Lóverseny eredmények. — 20.10: A győri
kaland. Játék bárom felvonásban. Irta: 
KürlUy György és Mariay Ödön. Ren
dező: Kiszely Gyula. Főszereplők: Uray 
Tivadar. Percnyi László, Egri Mária. 
Aghy Erzsi, Kürthy György. — 21.40: 
Hírek, időjárásjeleulés, híreit szlovák és 
ruszin nyelven. — 22.10: A  rádió szalon
zenekara. Vezényel: Rajtéi- Lajos. Köz
reműködik: Layer Mária (ének). •— 23: 
Hírek német, clasz, angol és francia 
nyelven. — 23.20: Gáspár Lajos cigány
zenekara muzsikál. — 00.05: Hírek.

Budapest II  (834.5 m>: 17.15: Ruszin 
népdalok harmonikám. — ,17.45: Beetho
ven; Vonósnégyes (18. mű) 1. szám. F- 
dur (Calvet Quartctt). Hanglemez. — 
18.45: A földm ívelésügyi minisztérium
mezőgazdasági félórája. — 19.25: A kö
zépkori Magyarország az olasz irodalom
ban. Várady Imre dr egyetemi tanár 
előadása. — 20: Hírek, lóversenyeredmé
nyek, hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 20.25: Hanglemezek. Baléll-zonc. —
21.10: Mi minden történt ötven évvel ez
előtt. Elmondja a régi idők krónikása.
— 21.40: Tdőjárásjclentés.

Kassa (259.1 m): 11.05: Előadás. — 11.20: 
Hanglemezek. Magyar nóták. — 11.41):
Hírek magyar és szlovák nyelven, mű
sorismertetés. — 15.25: Hanglemezek.
•Tazz-zongora és moziergonaszólók. —■ 
15.40; Petőfi Erdélyben. Előadás.

/


