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Már szinte sablonos íjz esti mérkő
zésekkel kapcsolatban az időjárásról 

, írni. A  reggeli tiszta napsütés' sza
bályos záporrá romlott már hét óra 
tájban. A  közönség bosszankodva 
száll le a villamosról, hogy megtegye 
a hosszú esős utat a pályáig. Hogy a 
közönség mégis szívébe fogadta, az 
esti mérkőzéseket, arra bizonyság az 
állóhely elszánt tömege. Esernyő ke
vés van, de annál több a lelkes ra
jongó.
‘ . Csütörtök este hét órakor szakadt 
az eső az Elektromos-pályán. A  ren- 
dezöbizottság rövid tanácskozás után 
úgy döntött, hogy a két csapatra 
bízzák, hogy a zivatar ellenére le- 
játsszák-e a mérkőzést, avagy el
halasztják.

A  két kölyök-csapat azonban har
sány ,,Játszunkkal!“ szavazott és 
így hét óra 5 perckor, még mindig 
tekintélyes esőben megindult a 
mérkőzés. Ez a két csapát állott
egymással szembe:

T ö r e k v é s Webel —  Simon. Bíró 
r— Demeter, Forgó, Petrovai •. Po
zsonyi, Lábas, Kalíáneeker, Kiss
111., ' Deák.

Gamma: Konrád —  Szabó, Moha
ros ’—  Marosi, Kern, Péli — - Pauer
11., Szilágyi, Nohava, Lépő, Kara- 
pancsik.

Papp játékvezető sípjelére a Tö
rekvés kezdi a játékot, de a Gamma 
mintegy ötpercnyi ostrom után
Kern révén gólt ér el, l:0 -ra  vezet 
a Gamma-ifi.

A  Törekvés mindinkább fölénybe 
kerekedik, nyugodtan játszva, egy
másután éri el a gólokat, Demeter, 
Lábas, majd újból Lábas révén.

A  szünetig tehát a Törekvés 3:l-re  
vezet.

A második félidő a Törekvés -teljes 
fölényének jegyében telik. A  gólok a 
következő sorrendben estek: Lábas, 
Deák, Lábas, Kaltcnccker, Kiss (fe
jesből), Lábas, Deák.

Végeredményben tehát 10:1
arányban győz a Törekvés 

kölyükcsapata.
A  Gamma csapata szemmellátha- 

tólag jó pár évjárattal fiatalabb 
volt, mint a Törekvésé. A  Törekvés 
taktikailag magasan a Gamma fölé 
emelkedett, pompásan játszotta a 
hárómhátvédes rendszert. Kitűnt a 
Törekvésből Forgó, Kaltenecker,
Deák és Demeter, a Gammából Mo
haros és Kern érdemel dicséretet.

A nagyok öltözőjében
Miplatt a . közönség a kölykök len

dületes játékát nézi, azalatt' lent az 
öltözőben a nagyok készülődnek.

A Törekvés-öltözőben meglehető? 
sen lassan gyűlnek a játékosok, kü
lönösen Bánkú ti és Köjált késik. Pa
latínus bejelenti, hogy kitünően érzi 
ihagát, szive rendben van, sőt még 
a gyomra is. Szeder edző Tásnády in
tézővel tanácskozik, végül úgy dönt, 
hogy Palatínust játszatja,

Kiss, a kapus is rendbejött, tehát 
ő véd.

Árról beszélnek az öltözőben, 
hogy a szövetség szerint Tóth 
Gyula is játszhatna, mert játék
jogát még nem függesztették fel. A 
Törekvésben azpnbar úgy határoz
tok, hogy addig, amíg a vizsgála
tot be nem fejezik, nem élnek a le
hetőséggel . és nem játszatják 
Tóth-ot. Sportszerű felfogás.

A kis Tagányi boldogan mondja, 
hogy ezen a talajon csak a kisterme
inek tudnak megélni. Végre neki is 
felvirradt a napja . . .

Bánkutit hiába várják, a hátvéd 
érthetetlenül nem érkezett meg, A 
Törekvés kénytelen alaposan fel

forgatni a csapatát. Tagányi lesz , a 
balhátvéd, Déri a baifédézéfe, vitéz 
Karácsonyi a balösszekötő.: A  han
gulat igen rossz a Törekvésben. :

A  Gammánál Gyulai vetkőzik, 
Tóthot mégsem sikerült kihozni. 
Gyulai ezt rhondja:

—  Legalább nem felejtem el, ho
gyan is kell. hullancskodhi.

Amikor megtudják, hogy a Tö
rekvésben sem játszik a Tóth, el
hangzik a bemondás:

—  A Tóthok aránya 1:1.
Fiala Antal az eső miatt panasz

kodik. Sós vigasztalja:
—  Nyolc óráig még elállhat.
—- Igen —- válaszol Fiala — , de 

nyolcezer néző már nem less.
A  csapatösszeállítás körül egyéb

ként más újság nincs. Még Turay 
Bandit kérdezzük meg. szurkol-e az 
első nyilvános Gamma-mérkőzésén.
■ Öreg csatár vagyok én már 

ahhoz, —  válaszol a kis Turay. —  
Különben is ott lesz ynelletiem a 
Gésa bátyám.

Toldi Géza csak a fejét csóválj^, 
de nem szól egy'"szót sem.

Újra felvillannak az összes fény
szórók és zárt sorokban kivonulnak 
a nagycsapatok, üdvözlés, fényképe
zés, nemzeti inra következik, azután 
Toldi és Róják, a. két kapitány megy 
oda a sorioláshoz. Toldinak kedvez 
a szerencse, Palatínus indítja el a 
labdát.

Gamma: Háda —- Szebehelyi,
Szebeni —  Magda, Gyiilaí, Borhy —- 
Váradi, Sütő, Turay II., Toldi, Ke
mény.

Törekvés: Kiss —- Löíínczy, Ta
gányi —  Szűcs, Róják, Déri - 
Pusztai, Zörgö, 'Palatínus, v. Kará
csonyi, Dóry.

A  Törekvésen sötétkék ing. és 
nadrág van,- a Gamma játékosai 
tiszta fehérbe öltöztek, csak az in
gük széle piros.

5000 néző előtt Rónai sípjelére 
indul á játék.

AZ I. ÍÉL ID Ö
Alighogy elindul a játék, Palatí

nus hosszú labdával kiugrik és ferde 
szögből leadott lövését Háda csaik 
vetődve tudja kitolni a jobbsarok
ból. Azután lassan ■ fel nyomul a 
Gamma. Előbb Toldi, majd Turay 
II. vezet támadást. A  4. percben 
Turay II. fejesét Kiss szépen fogja. 
Megint a Törekvés támad és Pala
tínus éles, hosszú lövése a baloldali 
kapufa tövéről pattan ki a kapu 
mögé!

Vz 5. percben vezetéshez jut a 
Gamma. Róják felszabadít, rúgása 
kiperdül Váradi elé, a szélső villám
gyorsan lefut, beadására Kiss dobja 
magát, elcsúszik azonban a vizes fü- 
vön és a labda mellé esik.

A kis Turay résen van, elcsípi a
labdát és öt lépésről behelyezi
az üres hálóba. 1:0 a Gamma ja

vára.
Most változatos játék következik. 

A  Gamma veszélyesebb, de a Törek
vés-csatárok is nagy becsvággyal 
küzdenek, aminek négy Törekvés- 
szöglet a látható -jele.

A IS. percben Lörinczy elkaszálja, 
a kitörő Turay II.-öt. A 16-osróI lőtt 
szabadrúgást Kiss szögletre menti. 
Dóry lövését Háda kapkodva védi. 
Gyanús a helyzet, mert a lelátóról 
úgy tűnik fel, mintha Hada közben 
beemelte volna a kapuba a labdát, 
de a játékvezető továbbot int. A 23. 
percben Palatínus■ lövésé Hódúról 
szögletre pattan.

A szögletrúgást Pusztai hátra
gurítja S&iicsnek, aki ravaszul csa
varja előre a tömegbe a labdát. A

kapu torkában küzdenek a Törek
vés belsői a Gamma védőivel, köz
ben

a felugró Dóry élesen fejeli a lab
dát a balsarokba. 1:1.

A  26. percben Lörinczy rosszul 
találja el a labdát, Kemény elcsípi, 
odatálalja Toldi Géza elé, aki mint
egy

15 méterről laposan a balsarokba 
lövi. 2:1.

Az eső szorgalmasan esik.
Szebehelyi rövid labdáját Palatí

nus kivágja Déri elé, a beadásra 
Háda veti magát; de a labda elcsú
szik mellette, Zörgö éles lövését 
Szebehelyi kézzel üti ki.

11-cs. A  30. percben Déri fut
neki a labdának és laposan a 

jobbsarokba helyezi. 2:3.
A  35. percben Déri éles lövése 

Gyulai lábáról szögletre pattan. 
Borhy szabadrúgását Kiss kiöklözi. 
A 36. percben újra vezetéshez jut a 
Gamma, Középen fut le a. támadás, 
Sütő jól emeli át a középen kitörő 
Turay elé a labdát. Turay ballal 
nagyszerűen találja el a labdát és az

tizenkét méterről a vetődő Kiss
mellett középmagasán a bal sa
rokba vágódik. 3:2-re vezet a 

Gamma.
Turay ellöki a labdát elcsípő 

Kisst, Szabadrúgás. Érdekes és iz
galmas a játék az utolsó öt perc
ben. A  Gamma van többet támadás
ban. Palatínus kézzel üti el a lab
dát, a játékvezető fütyül s ugyan
ekkor a félidő végét is jelzi. A  sza
badrúgásra már nincs idő.

SZÜNET
A  Törekvés öltözőjében Szeder 

edző elrendelj, hogy Karácsonyi és 
Zörgö cseréljen helyet. A  hangulat 
elkeseredett. Tagányit, a szükség
hátvédet alig lehet megvigasztalni. 
Bánkúit közben megérkezett, de 
egyelőre kielégiö magyarázatot nem 
tudott adni’ késéséről.

A  Gamma öltözőjében Szebehelyi 
méltatlankodik, hogy a 11-esnél nem 
volt kezezés. Mire Sós edző ezt 
mondja:

—  Nem ez a fontos, hanem az, 
hogy telítésén játszátok végig a 
második félidőt.

A szünetben az Elektromosmüvek 
tárgysorsjátékát bonyolították le. 
Szentmiklóssy Baby húzza ki egy
másután a ládából a nyerő számokat 
és a nyertesek boldog arccal viszik el 
a porszívókat, hajszárítókat és egyéb 
hasznos berendezési tárgyakat.

Szünetben elállt az eső.

A II. FÉLIDŐ
A Törekvés lendül előbb táma

dásba, azután a Gamma jön fel. A
3. percben a Törekvés éri ei a má
sodik félidő első szögletét. Szabad
rúgás után Kárát sonyi nagy hely
zetben iont. A  játékvezető szabad
rúgást ítél a Gamma ellen, még a 
labdát le sem helyezi, Toldi és Pa
latínus haragosan összecsap. A já
tékvezető erre a Törekvés ellen ru- 
gatja a szabadrúgást. Váradi harcol 
keményen a labdáért, de a játékve
zető lefújja, mert kézzel akar ma
gának helyet csinálni.

A  S. percben Palatínus gyönyörű 
gólt fejel, de a játékvezető lesállás 
címén nem adja meg a gólt. Kará
csonyi egy percre kiáll.

A 11. percben Gyulai kezezése 
miatt szabadrúgást ítél a játék
vezető. Ssiics kapu elé íveli a lab
dát, Palatínus harcol érte, a Gam

ma védelme azonban ment. Szebe
helyi felszabadító labdája az elöre- 
húzódott Dérihez kerül, aki ,25 mé
terről gyorsan teszi át jobblábbal 
maga elé és ballal remek lapos lö
vést küld a balsarokra.

Háda kezdetben nem látta az 
előtte állóktól Dérit és későn veti 
magát. A  Törekvés újra egyenlí

tett. 3:3. :
A Törekvés tüzbe jön és erősen- 

támad. A  Törekvés már á nyolca
dik szögletét rúgja., Pfflatin us reme
kül küldi a labdát a jobb sarokra, 
de Háda is rémekül véd. A  Törek
vés szorongatni kezdi a Gammát és 
nagy fölénybe kerül. ; A  közönség 
tombolva lelkesíti a kékingeseket.

A  20. perc után lélegzethez jut a 
Gamma is. ,

Izgalmasabb lesz a küzdelem, 
mind a két csapat hallatlan erőfe
szítéssel küzd a vezető gólért, ér
zik, hogy ez már a győzelmet is 
fogja jelenteni. A  28. percben Dóry 
sérülten kiáll.

A  34. percben D óry , visszajön, 
Déri vezet támadást, a balszárnyon 
fut a labda. Zörgö hirtelen átvágja 
a labdát a jobboldalra, ahol Pusztai 
szabadon rohan és

13 méterről Háda mellett félma- 
gasan a kapu joboldalába lövi a 
labdái. A  Törekvés vezet i:3-ra.
Turay rosszul esik, nehezen jön 

rendbe, de a szabadrúgásnál már ö 
zavarja a sorfalat. Toldi szabadrú
gása kapu fölé kerül.

A 38. .percben Háda bravúrosan 
üti ki Dóry lövését és utána nyom
ban Pusztai fejesét védi,

felsze
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Kétszer is parázs veszedelem tá
mad a Törekvés kapuja előtt, de a 
kék védelem keményen áll a lábán.

Téves szögletet diktál a játék
vezető a Törekvés ellen. Újra az 
egyenlítés veszélye forog Kiss ka
puja fölött, de Kiss sem. v-éd rosz- 
szabbul, mint Háda.

Háda véd még egy guruló lab
dát és vége a mérkőzésnek.

Szögletarány 9:5 (6:2) a Törek
vés javára,

NYILATKOZATOK:
Tasnády József, a Törekvés inté

zője: Minden dicséret megilleti a
csapatot, hogy ilyen felállításban is 
győzni tudott.

Szeder István edző: Szép mérkő
zés volt, azt hiszem, megérdemeltük 
a győzelmet.

Fiala Antal (Gamma): Tóth
hiánya miatt vesztettünk.

Sós Károly edző: Nem volt bal
oldalunk.

Bírálat
A játék meglehetősen kiegyensú

lyozott. A  csapatok kerülőéiül egy
formáknak bizonyultak. Ez inkább 
a Törekvésnek bók, mert hiszen 
meglehetősen, felforgatott csapattal 
tfolt kénytelen kiállni. Voltak idő
szakok, amikor hol az egyik, hol a 
másik csapat volt fölényben. A  csú
szós talaj alaposan próbára tette a 
játékosok erőnlétét ■ cs egyensúlyát. 
Ennek ellenére gyors, élénk volt a 
játék és tetszett is a közönségnek.

A  Gamma közvetlen védelmében 
Háda kitünően játszott. A  fedezet- 
sorban . Gyulai, a csatársorban a 
Sütő— V aradi-jobbszárny egészen 
jól mozgott, de volt néhány friss 
kiugrása Turay II .-nek is

A Törekvésben, Kiss néhány szép 
védést mutatott. Jpl állt a lábán 
Lönnczy , is. A fedezetek közül a 
szélsöfedezetek dicsérhetek. A  csa
társorban Palatínusnak egészen jó 
akciói voltak, de biztatóan mozgott 
Pusztai is.

Rónai- különösen a testtel való já
ték elbírálásában vétett hibákat.

A  második félidőben ángyon fel-

Kelen János
kivágja a rezet Helsinkiben

jött a Törekvés. Többet támadott, 
több helyzete is volt, megérdemel
te a győzelmet.

j, irr- napSCi’"'* -' —

Ú jraéled  a lengyel 
labdarúgás

A lengyel f öKb jurta u y-zée-ág terüteíéM 
mind nagyobb erd vei tör eiőro a, há
borús ájuiUságát már kihevert labda-' 
rágós-port. Augusztái* 7-on Krukóbau 
méri össze erejét Kelclfeteöszilozia válo
gatottja a kiakói válogatottal. A Ceted* 
sziléziaiak ősapa Iá bari rom kevesebb, 
mi ót hét olyan játékos kapott helyei, 
akik korábban :i tengy&l válogatott szí
neiben is játszottak., Ott látjuk a csapat\i ; . . i , ., i _ i . : t, i . . x  .! ..< - „ i

bik mint fedezet játszott a lengyel válo
gatottban. Bátyja a lüvóeelrol híres 
jobbszéteő. Piontek is bsnuo van a csa
patban. O a magyar válogatott ellen 
jobbüsszekölö volt a tavalyi augusztns- 
vegi varsói mérkőzésen. GebuHa kö%ép- 
csatár volt ellenünk Varsóban, "Wiodarz 
Í3 sokszoros leiígyci válogatott. A krakói 
válogatott nem sok kilátással veszi fői 
a küzdelmet a fe;isíiszíiéziaiafc ellen.

Augusztus végén Béé* válogatott csa
pata’ keresi ■ fel valamennyi nagy ágyú
jával Krákét. Erre a mérkőzésig a len
gyelek legjobb csapatukat vonultatják 
fel.

Közben nagyban folyik mái* a varsói 
és a krakói körűiéit bajnoki báron. te. 
A krakói I. csoportban a Rfepiiíö SE' ál! 
az élen 44:3-as gólaránnyát. A TT, cso
portban. a Fekete-feliéi* SG vezet.

DÉLNYUGATON-
megtölt ént már az egysége* I. osxíá'y 
résztvevőinek a kijelölése. Az T. osztály 
tagjai * következők: Zrínyi .MNTJ3, P.éesi
BTG, Sin Kőtornyai BTC, Bécsi .Z-»SK, 
JJPAC, Kaposvári RAG, Pécsi RAG, 
Dombóvári VSfcJ, BoayfcáÜ TK, Rács-

■Székig zár dón. alig. l8-án pedig Mohácson 
laiápvozi'k a kél csapat.

A IJ. osztály kei; csoportra oszlik. Ezek 
beosztása a következő:

Déli esopört: Bonyhádi ZTE, Mecsek- 
szabolcsi SE. Türr István SE Ti., 
DVAC II.. DBAC 11.. KSE Il\. NSE H., 
SCiuOgyl BGKE, ZsSE II., BRAC l t „  
Mohácsi TB I., vagy J L. TSE T. vágy II. 
.Nyugati csoport: Barcsi IOK. MamBi 

TSR, Kágyatádi TSE. Szigetvári AK, 
Szigetvári CFG, KRAC 11., ZMNTE TT.. 
KTSE IT„ PVSK lí., Csurgói TK, 
NVTE II., j m G 11.

Av. között nem szerepé! a
Bajai Bácska SR, :uorrt ez az egvéviket 
elkésett’ a n-cvczéssel. A TJ. o&álűiyba 
eseti cg még beosztják a BBSB-í.

A KASSAI AG JÁTÉKOSAI
kiisül ’ igen sótan otthagyják egye 
tüzel. '1 i'bhcjt, Javorral az élen a 
sál V'asutas SC-íicz mennek, Ue jut i 
játékos a KSC-nek is. Pásztót* padi 
ufigvai’i llusjhoz ; igazoltat ja m; 
Mgiüezek clleiiére a BCÁ'C egyik ,vi 
tagja Ki.iCiehtette: ..Annyi játóko*
azért -b’ /tosan marad, hogy egészen 

V" pKy üti essél tud unk rajtolni az 
II.-beit. Más oldalról viszont o
hango í-t ha! la (száriak, hogy ,kÖíi.ny:.ti 
kerülhet, n KAO. i‘utballszájiosztú: y; 
3-- ^u^'.iatásá'ra is. Az a Terv is íe 
rnít mar Kasaán. hogy hatóság: b: 
a Ui íanak a. KAG ■ óléra. Ez csőt bon 
jmv méheíuc • n KSC-ve! való egy 

illetve a Rákóczi SE-ba v?lo olvaua*.
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Bcérkezéei határidő: VIII. 24, 13 óra j 

Gamma—Ferencváros 

Tokod—Újpest 

Kispest— Szolnok 

Szeged—Haladás 

Törekvés—Sál BTO 

Elektromos—X  ..

DiMAVAG—WMFC

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

senyt dönt el.

Postás—Pécsi DVAC ..................

ETO-Soproni VSE ............

MOVE T. Előre-Misk. VSC 

Név: ............................... .

Lakhely:

Utca: .............................. ......................
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek, Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 fillérei 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot) Unni:

a' német 
v á l o g a t o t t  
október 6-átt

Az MLSz október 6-ára hívta 
meg Budapestre a német válogatott 
labdarúgó csapatot, hogy az ápri
lisi berlini mérkőzés visszavágóját 
lejátsszák. Csütörtökön megérke
zett a német szakhivatal válasza: 

örömmel jön a német válogatott 
csapat október 6-án Budapestre. 
Ezzel az őszi válogatott műsor 

egyik legfontosabb eseménye vég
legessé vált.

—-----—- c»i3 ----- -

U! ssabáSy •
—  Súlyosan megbüntetik az esti

mérkőzésen az időhúzót.
—  Hogy-hogyf
—  Neki kell megfizetnie a vil

lanyszámla többletet.

Klntsssft és a  Fradit 
ufra együtt em legetik

a Ferencvárosban
hogy Kincses a Kispest cáfolata 

dlsnére is a Ferencváros játékosa 
ess, de csak augusztus lő után. 
1 Ferencváros egyik vezetője leg
alább is ezt állítja, de csak félhi- 
atalosan. Azt mondják a szűr- 
tolók, ho'gy Pataki Mihály azért 
•iont el nyugodtan nyaralni, mert 
, jobbssélsö-kérdés már el van in- 
ézve. Viszont a Ferencváros veze- 
öi azt mondják, hogy jelenleg csak 
iolocsay szerződtetéséről, illetve 
gy vidéki jobbszélső szerzödtetésó- 
Őt folyik komoly szó;

hogy Jakabot azért tették átadó
já r a ,  mert a Törekvés elleni baj
oki mérkőzés előtt péntek estétől 
zombat délelőtt 10 óráig együtt 
sorakozott Polgárral az egyik bu- 
ai vendéglőben. (Jakab ezt nem is 
agadja, de hozzáteszi, hogy azon 
z  éjszakán a fogadalma miatt ő 
gy korty bort sem ivott. Emiatt 
*olgár egész éjjel „húzta11 is őt.); 

hogy Jakab— Kincses cseréről is 
hét szó a Fradi és a Kispest kő- 

ött. Jakabnak lenne kedve a Kis* 
estben játszani;
hogy most már bánják, hogy nem 

slentkeztek a Szent István-Kupára. 
mgaiább is a szurkolók bánják. 
>k kimennek a Latorca-utcába s 
em láthatják a F ra d it...

ÉSZAK VASÁRNAPI MŰSORA 
\r j. osztály 3. helyéért. Diósgyőr: 
MAVAG II.—SálBTC II. lisxlav-

döntő. Diósgyőr: DiMAVAG 
; -  .oTK  III. (Zsíday). 
iarátsásros. Őtd: OV TK—MESE (Klóin).
S . "  IIVSE—óbudai TE (Bori), 
i  Gvönevösi AK helyére a DiMAVAG 

szeretné az NB III.-ba kerülni. Ha 
ísztják oda. akkor a DiMAVAG HL 
s ák az ÉLiASz I. osztályában, a. Dl- 
IVAG IV. pedig a második osztály
ra Azonkívül az északi ifjúsági baj- 
krágnan is indulná egy diósgyőri csa- 
t D iósgyőröttv»e  futballista bőven...

Az Elektromos lemondott 
Békyröly—Huszár a jobbszélső

A d á m  áfígpascló lapfa már a szövetségben vasi 
Boldizsár a „Míívek“ alkalmazottja

Az Elektromos nagyon erős ed
zésekkel készül az Újpest elleni 
Szent István-Kupa mérkőzésre. A  
hét végére már kialakult a csapat 
is, de még mindig gondolnak erősí
tésre.

BÉKYT NEM SZERZŐD
TETI AZ ELEKTROMOS

Béky és az Elektromos között 
csütörtökön este tárgyalások foly
tak. Béky azonban csak profi
alapon írta volna alá a szerződést 
és játszott volna. Kovács Dezső dr 
így indokolta Béky elejtését:

—  Hivatásos játékost nem sze
repeltetünk, illetve. fizetést nem 
adunk a játékért. Ha szerződtetünk 
is profit, annak azonnal vissza kell 
magát amatörösítenie. Béky erre 
nem volt ■ hajlandó, tehát megsza
kadtak a tárgyalások. Most már 
Huszáron a sor megmutatni, hogy 
az Elektromosnak nincs szülcsége 
jobbszélsöre.

kű&m ssEáírl áflgasoBáisa 
a  s 2 ö w © S s é g ^ a e í
A  kassal Adám és az Elektromos 

között előrehaladott tárgyalások 
folytak. Hernádi dr, a KAC volt 
ügyvezetője és az Elektromos kö
zött már érvényes megállapodás is 
létrejött a játékos átadása, illetve 
átvétele dolgában. Ez rriost azzal 
bonyolódott, hogy Hernádi dr- le
mondott a KA(? ügyvezetői tisztsé
géről. Viszont Adám már be is 
küldte a szövetségbe az átigazolás
hoz szükséges aláírt űrlapot és a 
három előírásos fényképet. Csak 
éppen a KAC külön levele nincs 
mellékelve az átigazolási lap mellé, 
pedig erre volna elsősorban szük
ség. Kovács Dezső dr szerint újabb 
tárgyalásokat kell indítani a Kas

sal AC új vezetőségével. Végül ezt 
mondja:

—  Adómtól egyébként levelet 
kaptunk és azt be fogjuk mutatni 
a miniszteri biztos úrnak, mert ab
ban olyan tények vannak, amelyek
ről neki is tudnia kell.

AZ EDZŐ ÉS CSAPATA
Tóth István, az Elektrcms edzője 

az Újpest elleni mérkőzésről és aZ 
Elektromos csapatösszeállításáról 
ezt mondta:

—  Sajnos, az Újpest valamivel
előbbre van az edzéseivel. Az Újpest 
már Salgótarjánban komoly ered
ménynek számító győzelmet ért el, 
mi pedig csak a Vasastól elszenve
dett vereségünket tudjuk ezzel 
szembeállítani. Mindent elkövetünk, 
hogy bekerüljünk a Szent István- 
Kupa döntőjébe. A  csapat változat
lan, ha szabad ezt mondanom, mert 
ugyanaz a csapat játszik, amely 
az edzések kezdete óta együtt van. 
Tehát: Bakon —  Kapocs!, Páz-
mándy —  Marosi, Pákozdi, Marto- 
nós —  Huszár, G. Tóth, Szendröüi, 
Fckocs III., Pálinkás.

BOLDIZSÁR MAR A  „MÜ
V E K " ALKALMAZOTTJA

Az Elektromos Müvek már elin
tézte Boldizsár kérvényét, amelyben 
a vállalathoz való felvételét kérel
mezte. Miután Boldizsár már az 
Elektromos Müvek alkalmazottja, 
aligha valószínű, hogy augusztus 
15-étől kezdve —  amikor a Kispest
tel kötött szerződése lejár —  más
hol rúgja majd a labdát, mint .az 
Elektromosban. Hangsúlyozzák az 
Elektromos TE-ben, hogy Boldizsár 
amatöralapon fog játszani és azon
nal kérni fogja visszaamatőrösité- 
sét a szövetségben.

M it szó in a k  a szu rko ló k  
az  U ipesf őszi csap ató h o z?

—  Végre látunk egy kis kétka-
puzást, —  mondotta egy labdaéhes 
újpesti szurkoló a csapat szerdai ed
zése előtt. *

Három óra volt és a szurkolók 
várták a kétkapus játékot. Újpesten 
azonban nem kerül olyan hamar két- 
kapuzásra sor. Először alapos erőn
léti edzés és labdaískolázás izzasz
tóba meg a társaságot.

Régen volt Újpesten edzésnek 
olyan nagy közönsége, mint a szer
dainak. Mindenki a fiatalokra volt 
kíváncsi, —  még az „öreg" játékosok 
is. Vinczét cs Kállait is ott láttuk a 
lelátón.

—  Megnézzük, hogy mit tud az 
utánpótlás, —  mondta a Poldi.

Éppen az ö helyükön, jobb- és bal
összekötőben mutatkozott be a kö
zönségnek hivatalosan —  kétkapus 
játék keretében —  a lilák két üdvös
kéje, Pálya és Bcrzi.

—  Uraim —  szólalt meg valaki a 
nézők között,, a mérkőzés kezdete 
előtt —  most ünnepélyesen megfo
gadjuk, hogy akármilyen gyengén 
játszanak is a fiatalok, nem fogjuk 
őket szidni. Vegyük figyelembe azt, 
hogy lámpalázuk is lehet.

A szurkolók megfogadták és be Is 
tartották azt. (Figyelem! Csak a fia
tal játékosokra vonatkozott ez a 
„szidás-felfüggesztés!" A. régiekről 
most is „hangosan" tettek megjegy
zéseket.)

Indul a játék és a két fiatal össze
kötőnek bizony lámpaláza van. An
nál nyugodtabban játszik Balogh II., 
ez új szerzemény. Úgy mozog Futó 
mellett, mintha már évek óta együtt 
játszanának. Remekül avatkozik 
közbe, fejjel Is remekül „megy be" 
és a tempóérzéke sem hagy maga 
után semmi kívánni valót.

—  Bravó, fiú! —  kiált fel egy 
fehérruhás űr, mikor a. kis Balogh 
bátran ugrik be egy támadásba.

Úgy látszik, dicsérni hangos szó
val is szabad.

Nagymarosiról megállapítják, 
hogy őt nem is kell különösképpen 
megdicsérni, mert ö már a Phöbus- 
ban is befutott.

A  második félidőben már kezd 
megváltozni a jó vélemény a jobb- 
fedezetről. Elkalandozik, —  „nagy
fiút" játszik. Ez aztán nem tetszik 
a közönségnek, éppen annyira nem, 
mint Pálya és Benti rengeteg ese- 
Iezgetése.

— ' Ilyen lábakkal, amilyen Pá
lyának van, harminc méterről kell 
gólt lőni és nem cselezgetni —  álla
pítják meg szakszerűen a lelátón. 
És igazuk van.

Általában nem találják jónak a 
csapatot. Elhatározzák, hogy sza
vazni fognak. Kérdés: milyen le
gyen az Újpest őszi csapata. Sok 
szurkoló nagyon komolyan veszi a

dolgot és alaposan megfontolja a 
körülményeket.

A  játék folyik tovább és sűrűn 
potyognak a gólok. Egyre nagyobb 
pártja akad Nagynak és Schubert
nak, a két UTE-csatárnak.

—  Velük kell kiállni az Elektro
mos ellen, csak velük nyerhetünk! 
—  mondja egy jósoló úr „vészt- 
jóslóan".

Nagymarosi felett is megkondít- 
ják a lélekharangot egyesek. Olyan 
megjegyzés is elhangzik, hogy „visz- 
sza az öregekhez!“

Most már igazán kíváncsiak va
gyunk a szavazás eredményére. 
Biztos, hogy alaposan kivégzik a 
fiatalokat. S tévedtünk. így fest a 
közönség csapata: Sziklai —  Futó, 
Balogh II. (Fekete) —  Nagyma
rosi, Temes, Balogh I. -— Adám, 
Pálya, Zsengellér, Berzi, Tóth.

Szóval bírálgatni szeretnek az új
pestiek, de azért a közbizalom a 
fiatalokban van.

Mit akar a szövetség 
a vasárnap! sereg
szemlével elérni?

Vasárnap reggel S órakor gyülekezik a 
budapesti labdarúgók, intézők, edzők és 
játékvezetők serego a Hungária-úton, 
hogy az igazolványaikat lepeesételés ál
tal érvényesítsék az elkövetkezendő baj
noki évre és főleg azért, hogy meghall- 
gassák a szövetség szózatát a labdarúgás 
minden katonájához. Ezzel a vasárnapi 
seregszemlével kapcsolatban' sok tevea ős 
helyt nem álló hír kelt már szárnyra. 
Ezért közöljük a szövetség egyik vezető
jének nyilatkozatát a seregszemlével kap
csolatban :

— A szövetséget az az elgondolás ve- 
zérli, hogy amikor vasárnap reggel nyolc 
órára összehívja a labdarúgás minden 
katonáját, egyszerre, egy óra alatt vé
gezhesse el a szövetségi igazolványok 
érvényesítését, lebélyegzését a jövő baj
noki esztendőre. Máskor ez hetekig, sőt 
hónapokig tartott.

— A szövetségben — folytatta a vezető 
— az az érzése a miniszteri biztosnak is, 
hogy az Intézők egy része nem adja to
vább a játékosoknak azokat az új elgon
dolásokat, tanokat és irányelveket, ame
lyekkel az egész labdarúgásunk megtisz
títása és megtisztulása függ. Még min
dig érezhető fal van a játékosgárda és 
a szövetség között, holott a két ténye
zőnek a legtökéletesebb összhangban kell 
működnie. Ezért akarja a miniszteri biz
tos, hogy jöjjön  össze mindenki, aki a 
magyar labdarúgás munkása és hallja 
meg a szövetség szándékát, elgondolását. 
Érezze minden játékos, intéző, edző és 
játékvezető, hogy a magyar labdarúgás 
egyetlen egymást szerető család, közös 
gondokkal, közös örömökkel.

A szövetségi vezetőt megkérdeztük: 
mi lesz azokkal, akiket szolgálatuk aka
dályoz a vasárnapi megjelenésben és így 
nem bélyegeztethetik le az igazolványu
kat?

— .Ezekkel — kaptuk a választ — a 
szövetség számol. Módot fogunk adni ne
kik, begy később külön érvényesíthessék 
az igazolványukat.

H o l lö v ik  
cs le g tö b b
I B g w S S  m.

Melyik országban lövik a legtöbb
gólt ? Erre a kérdésre 
sokan kiváncsiak.

bizonyára

Nos, mi most felelünk erre a kér-
désre.

Az egyes országok bajnoki táb
lázatait vettük alapul, összeadtuk, 
hogy a csapatok összesen hány gólt 
-lőttek s azután a kapott számot 
elosztottuk a bajnoki mérkőzések
számával. így, megtudtuk azt, hogy
átlagban hány gól jut egy-egy baj-
nóki mérkőzésre.

Nézzük, hogy a fenti számítás
alapján mi a helyzet az egyes or-
szagokban s csináljunk 
sorrendet is:

nyomban

Németország IH. 5.3
Németország I. 5.1
Németország II. 5.1
Portugália 5.0
Cseh-morva véd. 4.9
Jugoszlávia III. 4.3
Magyarország 4.0
Jugoszlávia II. 4.0
Spanyolország 3.7
Jugoszlávia I 3.6
Románia 3.6
Svájc 3.5
Svédország 3.4
Anglia 3.3
Franciaország 3.1
Olaszország 3.5

Magyarázat: Németországban és
Jugoszláviában kerületi bajnoksá-

—.......... ........ .....
sor az országos döntőkre. A  Német' 
ország I. a Westfalen kerületi baj
nokságot jelenti. Ebben játszik a 
Schalke 04, a bajnok. A  Németor
szág II, a Sachsen kerületi bajnok
ságot jelenti. Itt szerepelt a Dresde- 
ner SC, a bajnokság második he
lyezettje. A  Németország III. az 
Ostmark kerületi bajnokságot je
lenti, itt viszont a  Rapid, a bajnok
ság harmadik helyezettje szerepelt. 
A  jugoszlávoknál a Jugoszlávia I. 
az országos döntőket jelenti (ez 
körmérkőzés volt, minden egyesület 
minden csapattal kétszer játszott), 
a Jugoszláv II. a szerb, a Jugoszláv 
H l, a horvát ligával egyenlő. Ang
liánál és Franciaországnál az 
1938/39. évi adatokat vettük figye
lembe, a többi országnál az 
1939/40. évi adatokat.

♦ »'
íme a felsorolt országok közül 

Németországban lövik a legtöbb gólt 
és Olaszországban a legkevesebbet.

Akinek kedve van, az járjon 
utána, hogy vájjon Németországban 
azért lónek annyi gólt, mert jók a 
csatárok, avagy Olaszországban 
azért lőnek olyan keveset, mert jók 
a védelmek.

Azt hisszük, hogy ezt a kérdést 
senki sem fogja megfejteni.

Szombaton kapuspróba 
lesz Kispesten,
a Kispest—KAC ed/ő- 
mérkőzésen

A  kispestiek szorgalmasan készü
lődnek a további küzdelmekre.

—  Szombaton kétkapus játék 
szerepel a műsorunkon —  újságolja 
Senkey Gyula intéző — > ellenfelet 
azonban, sajnos, nem találtunk 
M ég cégcsapatot sem. Úgy döntöt
tünk, hogy a KAC-cal játszunk ed- 
zőmérközést, mégpedig szombaton 
délután 5 órakor a kispesti pályán 
Azért ilyen korán, hogy még idejé
ben ki tudjunk érni a Latorca 
utcába, az Elektrom os-Újpest 
mérkőzésre. Látni akarjuk, mit tud
nak a többiek.

A  kispestiek kapuskérdése ügyé 
ben így beszél Senkey:

—  Több kapussal tárgyaltunk 
már eddig. Az eredmény az, hogy 
közülük kettő szombaton már pró
bát játszik az edzömérkősésünkön. 
Nevekről egyelőre' nem beszélünk,

—  És a  Boldízsár-ügy?
—  Görgényi Lajos főtitkár —  

mondja Senkey -— már bejelentette 
a miniszteri biztosnak, hogy meg
fellebbezzük az egyesbirő határosa- 
tát. A  vezetőségnek egyébként az 
as álláspontja, hogy ha a fellebbc 
zés nem is járna eredménnyel, ra 
gciszkodni fog annak az összegnek 
ít megfizetésére, amelyet annak
idején a Kispest kifizetett Boldi
zsárért. Azt hiszem, ennek jogossá
gát mindenki elismeri.

A MÜVE ifjúsági edíútaborertsra »*
alábbi játékosokat hívta meg Somogyi 
G vula szövetségi kapitány; Kiss. Szabó, 
Petres, Nagy, Bősze FTSE, Pcmsgay, 
Márta. Szabó (Rákoshegy), Genfi-ír rKá- 
bosj.iget). Katona, Szabó Piánk PTK. Lór- 
rádi, Magyar, Cseperkáló, Rákász 
IvZsTE, Tarján, Trcpka (FNTK. Rónay 
(V ili. kér. KE>. Takács. Horváth (T. 
Előre'. Szabó HTSE. Bonusz (Eeaer).

A Cégliga bajnoki küzdelmei í. hó 
17-én, szombaton kezdődnek.

Fénték, 1940 augusztus 9.

Heti műsor
Szombat ,

A  Szent István-Kupáért: t ' j
Elektromos— Újpest, Latorca-utca, 

8. Vezeti: Lantos (Pusztai, Horváth 
Gy.) —  Előtte: Elektromos-kölyök

UTE-kölyök, 7. Vezeti: Nagy La
jos.

Barátsága* mérkőzések 
IJTE—Pénzügy, Megyeri-út, 4.
Kákosllget vén fink—KEAC vén fink, 

Rák-creliget, fél 6.
Vasárnap

Minősítő az NB I-be jutásért:
Soproni FAC— M AVAG, Győr, 5. 

Vezeti: Tihaméry.
Debreceni VSC— BSzKBT, Diós

győr, 5. Vezeti: Vass A . (Schrám- 
kó, Zeltner.)

Minősítő az NB HI-ba jutásért:
BBS C— KTK, Rákosfalva, 5. Ve

zeti: Kőhalmi.
Éremmérkőzés:

Szeged— WMFC, Szeged, SzAK- 
pálya, 5.

Szentlőrinci Kapa
Klstex—Filtex, SzAC-pÚIya, 3. — SzAO 

—SzRTC, SzAC-pálya, 5. -  SzNSBy
Ganz, SzNSE-pálya, 3. — SeFC—Háló
kocsi, SzNSE-pálya, 5.

Barátságos mérkőzés 
Tokod—Szolnok, Tokod, 4. Vezeti: Bár-

'''lösonci AFC—SalBIC, Losonc, 5. Veaebis
Ferencváros—HaSC, Ülloi-út, fél IX, 

Vezeti: Dimény. „DiMAVAG—Miskolci VSC, Diósgyőr, 9. 
Vezeti: Szcntiványi.

Haladás—SVSE, Sopron.
BXK—T. Élőre, Váoi-út, 5.
Postás—PTE, Róverscnytér, 5. — Pos

tás vegyes—KAOE, Lóverseny tér, 8. 
Csillaghegy—BTK, Csillaghegy 5, Ifi., 3, 
Goldbei'ger SE—LóSC. Budafoki-út, 5.

Ifi. 3. Kölyök 2.
Zugló—TTE, öv-u., fél 5. Vegyes, fél 3. 
Cs. MOVE—Túrán SEi Csepel, 5. II., 3.
Juta—Uránia, Szekszárdi-út, 5. II.. S«
B. Magyarság—BFC, Rákos tér, 5. II.. 8. 
MÁV Előre—NSC, Tatai-út, 5. Kölyök,

4. — MÁV Előre if j.— HAC ifj., Tatai? 
ut* 2.TLK vegyes—Fodrászok vegyes. Béke- 
utón, 12

KTK Ifj.—MAVAG ifj., Kőbányi-út, 12. 
Uákoshcgy—KEAC, Rákoshcgy, 5. 
Hungária SC—Lampart, Kén-u., fél R.

11.. fél 4.
Gránit—Pestszentinrre, Pcstszentimre, 5,
Vasas—Ganz, Békc-u., fél 5. Vén fiuk,

fél 3,
KTC—Függetlenség, Ceg!édi-út, fél 8.

11.. fél 4. Kölyök, 1.
UTSE—Pamutipar, Horthy Miklós-ut, 3. 

Vegyes, 3.
BMTE—P. Juta. Budafok, 5. Vegyes, •% 
KTK kölyök II.—KTC kölyök II., Ccg« 

léd'i-út, 1.
—............lé i <3 sr»...... —

Kik nyerték el
a Sportszerűség  
Díját?

A szövetségbe befutottak az egyes ab 
szövetségek és alosztályok jelentései, és 
eldöntötték, hogy kik nyerték el az el
múlt bajnoki év Sp or tszerűség - dl jó,t. A 
nyertesek díszes, művészi kivitelű, ma
gyaros mintájú oklevelet kapnak és azt 
augusztus 19-én, a na-gy szövetségi érem- 
osztó ünnepen kapják meg. Az oklevél 
a következő szövegű:

„A  Magyar labdarúgók Szövetsége ez* 
zel a díszoklevéllel tünteti ki a . . . . . . . . . . . . .
egyesületet, mert labdarúgócsapata az
1939/40. szövetségi évben a .................. (az
alszövetség megnevezése) Sportszerüség- 
Díját megnyerte.

Az egyes alszövetségek, alosztályok éa 
az NB két osztályának nyertes csapatai
a *

NB I : Gamma FC és Haladás (Szom
bathely) .

NB IX.: DiMAVAG. UTE &opronj
VSE. MTK és Ózdi MOVE VTK.

BLASz: Az alszövetség egyetlen egye-i 
sülotet sem javasolt.

Köscpmagyar LASz: Ceglédi Vasutas
SE, Hontmegyei Turul SE, Tőrokazent- 
miklósi FC. „

MOVE X.ASz: MOVE Horthy-ligetj Társ 
sadalmi és Sport. Egyesület. MOVEBu-i 
flaőrsi Társadalmi és Sport Egyesület..

Nyugati I.ASz: Mosoni KüSE és Móri 
Bányamunkás Egyesület.

Délnyugati I-ASz: Nagyatádi Turul SE 
és Nagykanizsai Vasutas TE.

Szegedi Alosztály. KEAC, Kiskundo- 
rozsmai FLE, Kunszentmártoni TE.

Kiskunsági Alosztály: Kiskunhalasi
MOVE TSE.

Csabai Alosztály: Szarvasi Turul SE.
Keletmag.varországi LASz: DEAC, HajJ 

duböszörményi MOVE TSE és Berettyó, 
újfalusi Bihari MOVE Turul SE.

Jtszakl XAfíz; Gyöngyösi AK.
Kárpátaljai Alosztály: Az ügyvezetőség 

senkit sem Javasolt.

Csak a helyszínen 
állítja össze csapatát 
a BRSC és a KTK

A vasárnapi minősítő mérkőzés (»* KB
III.-ba jutásért) két ceapata, a KTK és a 
BRSC tegnap, csütörtökön -edzést ártott. A
helyzet vasárnapra, a két egyesület csapat- 
ösaze-állítája szempontjából nem timago- 
san vigasztaló. Az első e.tapat játékosai
ból alig volt lenn valaki az edz-éseken, 
mert sokan szolgálatot teljesítenek. Baue.r 
István, a BRSÓ intézője ezeket mondja:

— Az első csapat 18 játékosa közül 11 
katona. Még nem tudom, hogy miképpen 
fogunk felállni a KTK ellen. Majd csak 
a helyszínen tudjuk »  csapatot összeállí-

Scheffer Gusztáv, a K TK  Intézője így 
bcfizél: „  .

— Sok a katonánk. De ha vasárnapra 
kapnának Is ezek a fiuk szabadságot, ak
kor gém lehet beállítani őket. mert hi
szen nincs edzésük. Minden valószínűség 
szerint ifjúságiakkal fogunk felállni. Az 
összeállítást nem mondhatom meg. mert 
ba ezek a gyerekek olvasnák a nevüket, 
akkor az izgalomtól vasárnapig nem tud
nak aludni. Majd vasárnap a pályán ál
lítjuk össze n csapatunkat.

A vasárnapi első minősítő mérkőzés az 
NB TTT.-bn való jutásért a BRSC pályá
ján, Eákosfalván korul lejátszásra. r
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Csülörtökö.n teljes pihen-ot tartott t 
Soproni FAC. ellen készülődő MÁVAG 
csapata. A  vezetőség azonban csülörtö- 
kön sem tudott nyugodtan lenni.

Padányi, a csapat állandó jobbszál 
ső.je ugyanis levelet írt Opata Zoltán 
edzőnek. (Padányi Diósgyőrött lakik.) A 
levélben jelezte' a jobbö/Alső,. hogy szor
galmasa n látogatja k DiMAVAG edzé
seit 6a ha az egyesületnek szüksége van 
reá a 'soproniak ellen, akkor nyugodt 
Jelkiiö'merettel vállalja a játékot.

—. fin azonnal betenném a csapatba, 
mondta Berta Sándor elnök. —~ De nem 
akarom Opafát befolyásolni elhatározá
sában.

Padányi az idén még egyetlen közös 
edzésen ficm vett részt. Opata edző ép
pen ezért nagy gondban van.

— KomorctJőt láttam már játszani 
most — mondta —, de Padányifc nem. 
Nagy felelősség látatlanba beállítani va
lakit ilyen fontos mérkőzésre. Padányi 
azonban komoly, lelkiismeretes sportéin* 
ber*. H* ö ? 7/t í r ‘a- nyugodtanmeri vállalni a játékot, akkor biztos, 
hogy erőnlétben nem lesz baj vele. fip- 
pen őzért úgy döntöttem, hogy Padányit 
felrendeljük szombatra és feltétlenül vc- 
y?.nfc. Győrbe. Véglegesen még nem 
elöntöttem, mert ezt a kérdést nagyon 
meg kell gondolnom.

A berni fent esek szerint a&onban majd 
nem bizonyos, hogy Győrött Padányi 
lesz a MÁVAG, jobbszélsője. Hiszen az 
ös szesz-ok áss ni nem lehet baj nála. mert 
közel egy évé játszik már állandóan a 
csapatban. Ebben az esetben Kotnorettó 
torcnéezötcsen kimarad a csapatból.

-------------- « ; ♦ > ---------------

E g y ü tt  m á r
a z  N B  I I I .  é s z a k i  
c s o p o r t ja  Is

Az N.8 XII. északi csoportjának 
a mezőnye igen keservesen alakult 
ki. Érthető is ez, hiszen igen súlyos 
utazási nehézségekkel kell majd az 
induló csapatoknak megküzdeniük. 
A  miniszteri biztos utolsó felhívása 
alapján a Gyöngyösi AK-on kívül a 
Pálfalvai BüSE is visszavonta neve
zését. A  két helyre most a Vár- 
palánkai Turult és az Aknaszlatí- 
nai BTE-t osztották he.

Megérkezett az MLSz-hez a 
Nagyszöllösi Beszkidnek, Kárpát
alja bajnokának a 1 nevezése is és 
így most már együtt van a mezőny.

Az északi csoport tagjai tehát:
Ungvári AC, Nyíregyházi TVE, 

Nyíregyházi KISE, Losonci AFC, 
Munkácsi SE, Beregszászi FTC, 
MOVE Egri SE, Hatvani Vasutas 
SE, Nagyszöllösi Beszkid, Kassai 
Törekvés, Aknaszlatinai BTE, Vár- 
palánkai Turul.

A  sorsolást is sürgősen elkészítik.

A DiMÁtfAG
BZ-Xözépet alakít 

Nagy t e r v e k  Diósgyőrött
A  DiMAVAG csütörtökön moz

galmas edzést tartott. Kalocsay, 
Csonka és Berecz hiányzott, mind
három rendkívüli szolgálatot telje
sít. Ezenkívül Túrán csak egy har
madol játszott, mert utána eluta
zott Budapestre, ahol szombaton 
lesz az esküvője. Az edzés kéthar
mad részében a második, egyhar- 
mad részében a harmadik csapát 
volt a DiMAVAG I. ellenfele. Az 
edzésen a Füzér, Pangracio, Sós, 
Barna, Turbéki csatársor nagyon 
ontotta a gólokat. A  szünetben Né
met hy Imre ügyvezető hangszórón 
bejelentette a közönségnek, hogy 
megalakítják a Középet, mert a 
rendzavaró nézőket ki akarják „ir
tani". Most már kiderült, hogy a 
DiMAVAG miért játszik mostaná
ban olyan rendszertelenül. Csapkay 
edző elmondta, hogy Bán és Túrán 
lassú az angol rendszerhez s most 
kis változattal a Ferencváros rend
szerét játszák s ez még nagyon 
gyengén megy. A  DiMAVAG va
sárnap reggel 9 órakor játszik az 
MVSC-vel. A  BSzKRT— DVSC mi
nősítő előtt a DiMAVAG II.—  
SalBTC II., ezelőtt meg a DiMA
VAG III.— öVTK II. mérkőzés 
lesz. Nagy műsor.

Érdekes eseményt tervez a 
DiMAVAG. Szeptember 8-án a 
Ferencváros játszik Diósgyőrött s 
a DiMAVAG a mérkőzés szüneté
ben 3000 méteres futóversenyt ter
vez. Erre Kelent, Szabót, Csapiárt 
és Iglóit hívják meg.

Cézár elzavarja  
a Fradi jobbszélsőit!

Izsák. Zsazsával találkoztunk va
lamelyik nap. A  Körúton, az egyik 
festékesüzletben a labdarúgásról 
folyt javában a szó, amikor belép
tünk. Éppen Izsák volt a szónok.

— Nincs jobbszélsöje a Fradi
nak... -r- mondta Izsák. —  Miért 
nincs? Mert bekerítették a Fori- 
nyálc-utcai pályát. Amikor én ott 
voltam az FTC-ben, akkor még nem 
volt bekerítve a pálya. Kivittem a 
pályára az ifjúsági csapatot s a 
pálya körül már ott rajzottak a kör
nyék összes kölykei. Egy csomónak 
szerelést adattam s játszattam 
őket. Közben megfigyelhettem, hogy 
melyik tehetséges. Másnapra hd-

K o c s is o n  é s  H id o s in  k iw ü i 
a  I m i b ő l
é s  P o szté ig  a z o n k ív ü l 
a iif b n n e m  V in c z e  is  
a  fo k o d  Já t é k o s a  
le s z !

Tokod házatáján nagyarányú szer
vezkedés folyik. Szinte mindennapra 
esik egy-egy új játékos! Legutóbb 
hírt adtunk már arról, hogy az Ú j
pestből Kocsis és Hidasi kerül To
kodra, most legújabban pedig már 
Vinczéröl is szó van. Vinczc maga 
ajánlkozott, hogy szívesen játszana 
a tókodi csapatban. A  TüSC vezetői 
természetesen két kézzel kapnak a 
jeles csatár után.

A  Taxi játékosaiból is jutott To
kodnak: Varga és Pásztói ölti fel a 
tokodi színeket.

Elintéződött Mészáros ügye is. A  
csapat jeles középfedezetét, mint 
már megírtuk, a csepeliek hívták, 
Mészáros azonban meggondolta ma

gát s marad Tokodon.
Az új szerzemények között szere

pelt eddig az UTE-ista Nagy is. A  
fiatal csatárt most Diósgyőr felől 
is megkörnyékezték s így egyelőre 
nem tudni, hogy Nagy Tokodon 
vagy pedig Diósgyőrött köt-e ki.

Az előjelek azt mutatják, hogy 
igen komoly csapata lesz " a TÜSC- 
nek.

A  csütörtöki edzést megzavarta 
az eső, de azért így is jó sokáig tar
tott a kétkapus játék. - A  csapat 
vasárnap, mint ismeretes, a Szol
nokot látja vendégül. A  mérkőzés 4 
órakor kezdődik, hogy a szolnokiak 
még vasárnap vissza tudjanak 
utazni.
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T öbb m in t  h e tv en  
já t é k o s  v e tt  r és z t  
a  D V S C  ed zésén

Debrecen, augusztus 8.
Arra a hírre, hogy a Stadionban 

tart edzést a DVSC, ugyancsak meg
mozdult a vasutas futballisták nagy 
tábora. Több mint hetven játékos je
lent meg a nagyerdei pályán. Nem is 
tudtak mindenkinek felszerelést 
adni.

Az első csapat tagjai közül egye
dül Kristóf hiányzott, aki még Sze
geden van s valószínűleg csak szom
baton érkezik meg.

Erőteljes kétkapus edzömérközé3 
zajlott le, amelynek során többször 
cserélte Palotás a játékosokat. A  
számbajövő játékosok valamennyien 
igen jól mozogtak. Az edzés 
után Palotás edző és Lindenber- 
ger Gyula, a DVSC főtitkára, úgy 
határozott, hogy a kővetkező játéko
sokat viszik el Diósgyőrbe: Keskeny, 
Vörös —  Csókát, Erdélyi, Janzsó —  
íg’nácz, Erdei, Elek, Gere —  Kristóf, 
Szabó, Stdlik, Bihari, Nagy, Drab. A 
csapatot csak a helyszínen fogják 
összeállítani.

A  mai jó edzés után még nagyobb 
a bizalom a csapat iránt.

BR$C-páí$a Rákosfalva
Augusztus 1 1 -é l l  vasárnap 

délután 5  érakor

BRSC-KTK
minősítő mérkőzés 

az NB lIT.-ba jutásért

romszor annyi kölyök jelentkezett, 
mert mindenki tudta már, hogy sze
relést lehet kapni. Odadobtam né
hány labdát és figyeltem őket. 
Hogy ma miért nem jelentkezik 
ctmyi kölyök a Forinyák-utcábanf 
Azért, mert a pályát bekerítették s 
a kölykök nem mernek bemenni. 
No meg azért sem mernek bemenni, 
mert belül egy hatalmas kutya van 
ott, a Cézár, amely rögtön a köly 
kök felé rohan, ha azok be merik 
dugni az orrukat. A  jobbszélsöli 
nem mernek jelentkezni!...

Valaki megkérdi:
—  Mondja, Zsazsaf Bíró Il-t is 

maga vitte a Fradiba?
—  Én!
—  N o . . .
—- Mi az, hogy no ? Nálam a Bíró 

Dani nem jobbszélsö volt, hanem 
hátvéd. Annak való lett volna, nem 
jobbszélsönek.

—  És ki volt a jobszélsöje ?
—  Kiss! Az volt az igazi ifi

csatársor: Kiss, Turay II., Pyber,
Biliámi, Barna.. Ez a csatársor nyolc 
perc alatt, három gólt lőtt az ellen
félnek,. Még idegenben is.

Folytón többen lesznek és folyik, 
folyik a vita. Úgy látszik, kezdődik 
az őszi idény. . .

------------- — > y ..i
Újoncok eg.vmá, ellen. A. BLK és a T.

Előre most került az NB II.-be. A két 
csapat. vasárnap egymás ellen barátságié 
mérkőzést játszik s Angyalföld (sportsze
rető közönsége na«T érőeklődévjftl várja 
ezt. a mérkőzést. A BLK különben leg
utóbb eözöiuórkőséet játszott az OpSC- 
vel. A BLK 7:2 (2:0). arányban gvőzött 
Buda játékvezetése melleit. Góllövő: 
Golf (4). Bursy. Pénzes, próbajátékos, il
letve . GcOSey (2).

KÖZÉPEN
megmarad az egységes I. osztály. Részt- 
vevői a következők: Alagi 80. Ceglédi 
MOVE. Ceglédi VSE, Cinkolai TK, Gö
döllői JK. Monnri SE, Békéscsabai TK, 
Tokod: CSC II.. Törökszentmiklósi FC. 
Váci Kcménj'eog, Váci SE, Veosési SC.

BUDAVÁRI,
a WMFC jeles kapusa amatör lett és a 
Dunakeszi Magyarsághoz igazoltatta ma
gát. A dunakesziéi,- Kudavárin kívül még 
két-három új játékossal akarják csapa
tukat megerősíteni.

BALL—IIEIM ESC-H A TV ÉOPART
A BI.ASZ VÁLOGATOTTBA

így kezdi levelét K. J. fodrászmester 
(Budapest, X I., Horthy Miklós-útl. majd 
így folytatja: „Bocsánatot kérek a t.
Szerkesztő úrtól, hogy minden megszó
lítás helyett mindjárt így kezdem sorai
mat. <le oz a két derék budai fiú Igazán 
megérdemli már 
zán nem
lány mfért _ . _____ ____ ___  _____
Iákra. Igen sok nagy csapat edzője mon
dott kitűnő bírálatot a két, játékos já 
tékáról s nem véletlen az. hogy a Nem
zeti Sport ..Hét tizenegyében'’ ők kettőn 
szerepéitek legtöbbször. Kérem tehát a 
kapitány urat,, hogy vegye Őket figye
lembe. A két fiú addig úgy sem nyug
szik, amíg be nem kerül a válogatottba."

oz a Kei urr.’k ouaai riu igazan 
nlí már a válogatottságot. Iga- 
értem, hogy a szövetségi kapi- 

srt nem hívja meg őket a ros-

GYERE V IS S Z A ...
Káióczy Mihályt, a Bajai SE volt jó

ié* kapusát hívja viasza Bajára Molnár 
László (Kecskemét, Kohári-u. 1.).

A 441. SZÁMÚ RENDŐR ÉS EGY 
HÁZMESTER REMEK 
„ÖSSZJATÉKA" A  LABDA
RÚGÁS ELLEN —  A  KRUS- 
PÉR-UTCÁBAN

Egyik olvasónk, Agócs János (XI., 
Kruspér-utca 1#.). hosszabb levelet írt 
sacrkesztcségünknok. Ebben e (panaszol
ja, hogy a Kruspér-utca végén- elterülő 
telkeken már nem játszhatnak a gyere
kek, mert az egyik bérpalota házmestere 
elvette a labdájukat. Arról a ..grund- 
ról" van szó, amelyről SárosI Béla és 
Boldizsár is származik. A „grundról" 
egyébként egyik régebbi számunkban 
hosszabb riportot is írtunk. Ezt a ripor
tot is mellékeli leveléhez olvasóük. A 
tanulságos levélben többek között a kö 
vetkozőket olvashatjuk:

„ . . .  holnap már nem, futballoz
hatnak a telken, mert labdájukat 
elvette a telekkel szomszédos ház 
házfelügyelője. Azon a címen, hogy 
valaki betörte a ház egyik ablakát. 
Noha a házfelügyelőnek semmi bi
zonyítéka nem volt a gyerekek „bű
nösségére", önként felajánlottam a 
kár megtérítését. A derék házmes
ter azonban ezt nem fogadta el. Neki 
a labda kellett, mint „minden rossz
nak az okozója". Hasonló sport- és 
jogérzékről tett tanúságot a 441. 
számú rendőr is, akinek a házmes
ter a későbbiek folyamán a labdát 
átadta.

A labda bűnjellé lépett elő, a 
sport pedig meghalt a kruspérutcai 
giz-gasos telken. A  Kruspér-utcá- 
bán megindult a káros labdarúgás 
kiirtása! (Erről jut eszembe, hogy 
a környéken illatozik néhány 
korcsma, ahol ezzel szemben élet
vidámon és lelkesen folyik a játék. 
Ebben a játékban, igaz, nem ablak
üveg, csak néhány család boldogsága 
törik össze! De vájjon itt miért 
nem gyakorolják az erkölcsnemcsitö 
„csatárok" áldásos munlMkodásu- 
katf Mennyivel üdvösebb volna, ha 
a kártyásók kezéből vennék el a —  
játékszert! . . . ) “

Olvasónk a továbbiakban árról ír. 
hogy a labdarúgás gyűlölői hatásos tá
mogatást kaptak az utóbbi időben egy
két kevés sportismefcltel rendelkező író
emberlő! is. Azután elmondja, hogy a 
túlbuzgó házmester.  ̂ fel,jelentette jogta
lan labdaeltulajdoiütásáért. Jgy végző
dik a labdarúgás szeretető jegyében 
megszületett írá.-;

. .  most csend uralkodik a Sd- 
rosiakat és Boldizsárokat kitermelő 
kruspérutcai grundon, mert ugyan 
melyik csemetének lesz. bátorsága 
ahhoz, hogy legnagyobb kincsét, 
börlabdáját kitegye egy esetlegéé 
hatósági segédlettel végrehajtandó 
elkobzásnak ? "

A z  SzNSE jubileuma
A Sientlőrinei NSE vasárnap ünnepelte 

fennállásának húszéves fordulóját. Az 
ünnepséget díszközgyűlés vezette be. A 
népes díszközgyűlésen megjelent Lengyel 
Károly, a BLÁSz főtitkára, Gidofalvy 
Pál dr minisíteri biztos képviseletében. 
Nagy Zoltán, a BLÁSz titkára és a lő
rinci egyesületek képviselői.

Longyei Károly főtitkár ünnepi beszé
dű után a BLASz nagy veretét adta át 
a jubiláló egyesületnek, Kórdy Emil, 
Petiiéi István és Tamási Ferenc a BLÁSz 
kisverotét kaptárok  éves munkájuk ju
talmául. A tuírsegycauleLolc részéről 
Nagy Zoltán, az SzRTC, Arky Nándor a 
SzAC nevében adott át veretét az SzNSE- nck.

Délután a P.égi Gárda—SzNSE if j. 
mórkőzcs&ol folytatódon az ünnepség. 
Nagy derültséget keltett a Régi Gárdá
ban _ szereplő László István dr, aki 30 
centiméteres lengő szakállárai úgy ha
tolt az ifjúságiak közölt, mintha a déd
apa az ükunokáknak mesélne a régi szép 
időkről. A mérkőzés hőse mégis Sólyom 
Ernő volt, a Régi Gárda kapusa, aki 
az ifjúságiak sorozatos lövéseit macska- 
ügyessággcl védte. Az eredmény 0:0 
volt,

Kst© 300 terítékes díazlákoma volt az 
egyesület klubházában, ahol Longyei Ká
roly főtitkár osztott* ki a bajnokságot 
nyert csapat tagjainak a bajnoki érmet.

Szabó III. személyében 
újabb balszéisőjeiőllje 
van a villamoscsapat, 
nak
B S z IR T - S L K  ©: 4 (4 : 3)
A  minősítésre készülődő BSzKRT 

népes edzést tartott tegnap délután 
a Sport-utcában. Játékra jelentke
zett a villamos csapat vezetőségénél 
Szabó III., a Hungária volt kitűnő 
balszélsője. Természetesen örömmel 
fogadták.

—- Ha nyélbe tudjuk ütni vasárna
pig az igazolását, akkor ö lesz a 
balszélsőnk! —  újságolta Rakitov- 
szky intéző.

A  lelkes BLK háromszor is meg
szerezte a vezetést a kényelmesen 
játszó villamost védelem mellett, de 
szünet után a nagyobb állóképesség 
a BSzKRT javára billentette a mér
leget. A  gólokat Kovács I. (3 ), Biró 
Sanyi (2) és Darázs lőtte, a BLK-ét 
Nonn (2), Celf és Horváth (öngól). 
A BSzKRT egyébként így állt fel: 
Régi (Frankó) —- Horváth, Mosonyl 
—  Kovács II., Kornél, Túli —  Da
rázs (Mészáros), Kovács I., Biró, 
Forgács II., Szabó III. (Bene).

Az edzés után Rakitovszky intéző 
és Torda szakosztályvezető így vé
lekedett az összeállításról:

—  Ha Miklósi és Balogh megjön 
katonáéktól, akitor nem félünk. 
Velük így állnánk fel: Régi —
Miklósi, Mosonyí —  Kovács II., 
Balogh, Sződi —  Darázs, Kovács I., 
Biró, Forgács TI,, Szabó III. Ha ők 
nem játszhatnak, akkor már nehe
zebb a helyzetünk.

A BSzKRT szombat délután in
dul. Tartaléknak Frankó, Túli ás 
Benő megy a villamoscsapattal.

Nagyon betegen u e n t . . .
1. ss. &S@£i¥és§Ssértóz— 
WSC 1:1 (1:0)

Wekerletelepen pontosan fél 6-kor 
Lukász őrmester (tényleg az!), ria
dójára" így indul rohamra a két csa
pat:

Honvédkórház: Csikós —  Tátrai. 
Polgár -— Szőöi, Benczik, Seres —- 
Müller (nem a volt Hungarista), Kis, 
Kardos, Kiszely, Tolvaj.

W SC: Bajkai —  Csapó, Pcrjesi —  
Budai, Horvát, Kovács -— Kis, Ha- 
rányi, Babocsai, Kertész, Hudra.

A  Honvédkórház támadásai során 
kitünikí hogy a WSC „légvédelmé
vel" baj van:

Kiszely ágyúszerű lövése „fö
dém" alá jut. (1:0).

Most Kardos tank (hernyótalpon 
jár !) indul a célpont felé, de —  csap
dába kerül. Ezután tíz percnyi „fegy
verszünetet" köt a két ellenfél.

A  II. félidőben a Honvédkórház 
támadósora stílszerűen egy-két beteg 
lövést ereszt meg. A  29. percben a 
„békés" Csikós kapuját veszélyez
teti Babocsai lövése.

A  30. percben Babocsai, Polgár és 
Tátray között „aknára" fut.

A  11-esMl lőtt büntetője beta
lál. 1:1.

Kitűnt: Csikós, Polgár, Tolvaj, il
letve Bajkai, Csapó és Babocsai.

Lukász játékvezető nagyszerűen 
töltötte be a „semleges nagyhata
lom" szerepét.

Kerekei, a
Bője aa ETC-hoz

Lsmpart FC volt jobbszél- 
kóítá átigazolását.

N A G Y  L A JO S ,
aki már NB I. mérkőzéséket vezethet
és áz ökölvívó „szakmában is előlépett
A WMTK régi pályáján — a szabad té

ren — igen izgalmas ökölvívómérkőzés 
zajlik. A Magyar Posztó csapata hatcol 
az Ifjúsági ökölvívó CsB-ért a BLE-yel.

A szorító körül pontoznak, a szoritó- 
ban igen ismerős arc szedi ráncba a s*11" 
'bálytatankodé versenyzőket. A nagy csa
ta mórkőzésvezetőjo nem más. mint Nagy 
Lajos, a labüarútómérkftzés&kröl igen elő
nyül en ismert játékvezető.

Az ökölvívómérkőzés levezetése után be
szélgetni kezdtünk;

— Ezek az ifjúságiak — mondotta Nagy 
Lajos — sokkal nehezebb munkát rónak a 
mérkőzés vezetőre, mint az öregek. Iit sok
kal több szabálytalanság is fordul ölő, 
mint tapasztalt versenyzőknél. Ez ért
hető Is.

— Mit könnyebb vezetni, — tettük fél 
a kérdést Nagy Lajosnak, — labdarúgó-, 
avagy ökölvívómérkőzést?

— Őszintén szólva, az mindig a mérkő
zéstől függ. Előfordul az is. hogy egy 
kilőne percig tartó ököivívómérközes sok
kal többet kivesz a mérkőzésvezetfiből, 
mint egy !)0 percig tartó labdarúgómérkő
zés. Az ökölvívómérkőzés vezetése talán 
azért könnyebb a mi szempontunkból, 
mert rövidebb ideig tart és ami igen 
funtos: többen ismerik a közönség sorai
ból a szabályokat, mint a labdarúgómér- 
kiízésekre járók. így azután sokkal keve
sebb alkalom van a „nézeteltérésre”  a 
mérkőzésvezetö és a közönség között.

— Nem figyelmeztetett már labdarúgót 
„fejelésért” , avagy ökölvívót azért, mert 
ellenfelét megütötte?

— Még eddis nem. Úgy szoktam esi- 
n i!n i, hogy a labdarúgómérkőzésen elfe
lejtem. az ökölvívást és viszont, ha ököl- 
vívúmérközést vezetek, cszemágában sínes 
gondolnom a labdarúgásra.

A továbbiak során elmondja Nagy La
jos, hogy hét éve vezet ökiüvivómirkőzdst 
é<? Öt eve szolgálja a .JT-t. ITjabban pe
dig a kézilabda-vezetői tanfolyamra ké
szül. Ha lehetném — mondotfa —, minden 
sportágban szeretnék alapos tudásra szart 
tenni és minden sportág szabályaival 
tisztában lenni. Egyelőre azonban igen 
örülök, hogy a labdarúgó- és ökölvívó- 
mérkőzések vezetésében idáig eljutottam,

(Na^y Lajos az időn már jogosult NB 
I. ntérííöj&esélc vezetésére 'épeit elő — 
soronkívül — II. fokú ükölvívómérközös- 
vozctővő.)

Nagy Lajos búcsút vesz tőlünk! hogy 
az öbölvívóbíráskodás másik válfajával, 
a pontozással folytassa működését.

(ó. a.)

A Clnkotal TK nem szerződtet új ed-
zőj. — mondja Abonyi Ferenc oroz. kép
viselő, a CTK elnöke. — Meg vagyunk 
elégedve eddigi edzőnkkel - így ooin 
gondolunk arra, hogy új edző után néz
zünk.

A Dunakeszi Magyarság csapata less 
az líjpesl jövőhetí edzőtársa. Ha a lila- 
fehérek kiesnek a Szent ’fetván-Kupából, 
akkor a mérkőzést szerdán rendezik mer. 
ellenkező esetben csütörtökön találkozik 
a két csapat.

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

esti labdarúgó m érkő zés a Szárat tc-l í eí?cK  rf
Augusztus 10x611, szombaton este’ S ómkor

H Jp esi-iie itfroM s
e l ő t t e  7  ó r a k o r  U { p © 5 t - E l e k t r o m o s  k ö l y ö k - m e r  k ö z  és

H & L Y A R A K i  í-r. ál!6!?e»y8 0  fillér. H.r.ál!óhs?v S OH ilér, P í i B j y a ,2 . 5 ®gs308íi«8.
Jegyek a szokásos elővételi helyeken kaphatók. Közlekedés ' a Margithíd pesti 

hídfőtől 15-ös villamos, a Berlini-tértől 3-as és 55-ös villamos.
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ZEm l E
Az Ambi'osiana — 4S-ik

V E G Y E S  H Í R E K
LABDARÚGÁS

A Bécsi VSK vasárnap Komlón 
a IíSE-vel játszik barátságos 'm ér
kőzést.

A  pécsi DVAC ííj edzője Reinhold 
Károly, a csapat régi válogatott já
tékosa lett. -

Az olasz szövetség minden idény
zárás után megállapítja az egyesü
letek rangsorát —  büntetőpontok 
alapján. A  büntetőpontokat a játé
kosok fegyelmezetlen viselkedése 
alapján kapják az egyesületek. Az 
idei rangsorban az első vonalbeli 
cgyesttietek közül a Bari érte el a 
legjobb helyezést, de a Bari is csak 
hatodik a rangsorban. A  Bari csa
pata három büntetőpontot kapott. A  
Bologna, a bajnokság második he
lyezettje 9 büntetőponttal a 36-ik 
helyre került s az Ambrosiana, a 
bajnok 11 büntetőponttal a 49-ik 
helyet foglalja el.

AZ MTK
népes edzést tartott tegnap délután Se
bes edző vezetésévé], amelyen a volt 
Hungária- í~n I’ iiijbus-iáUlkOM.k és meg- 
jelenielv. A. -fehérek szombat délután 
rdzfiiné'rk ütést látszaiíak a' Gammával a 
ük.VC-páíyán 4 órai kezdettel.

A  SZABADKAI BACSKA
vezetőivel beszélt telefonon csütörtö
kön este Tóth Lajos dr, a .Ferencvá
ros intézője. Valószínű, hogy a Fe
rencváros vasárnaphoz egy hétre 
Szabadkán játszik.

KERÉKPÁR

Átalakul a FIFA  •
A Gazzetta dcllo Sport munka

társa Zürichben meglátogatta a 
FIFA irodáját és érdeklődött, hogy 
mi ma a helyzet a labdarúgás te
rén a nagyvilágban. Schricker dr. 
főtitkár ezt mondotta:

—  A  legtöbb útiammal ma is ösz- 
szeköttetésben állunk. A  legutóbbi 
időkben Hollandiával és Belgiummal 
ismét felvettük az érintkezés fona
lát. Franciaországgal még nem si
került összeköttetést kapnunk, de 
reméljük, hogy Kimét elnök hama
rosan jelentkezni fog. Nagyon ör
vendetes, hogy Keleten most is za
vartalan labdarúgóélet folyik, ennek 
bizonyítéka a KKK. Egyelőre FIFA- 
ülésröl sző sem lehet s arról sem 
lehet még szó, hogy hol kerül sorra 
a legközelebbi világbajnokság. Azt 
hiszem, hogy a közeljövőben a lab
darúgásban általános átszervezke- 
dés lesz s véleményem szerint a 
FIFA is átalakul.

Ném etország veszi ái 
az irányítást

A Németországban megjelenő 
Fussball Woche azt írja, hogy a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a 
FIFA összes szervei átalakulva Né
metországba költöznek.

Apróságok
Branko Kasikovics, a sarajovói Slavki 

elnöke nyilatkozott a belgrádi Politiká
ban. Többek között ezt mondotta:

— A Ferencvárostól elszcnvtHlett 11:1 
arányú vereség nagyon tanulságos volt. 
Ennek alapján újjáépítettük a csalfa- 
tónkat, már nagyon szorgalmassal ed
zőnk s lesrutóbb alaposan megvertük a 
Sasaki ASIv-ofc, az örök ellenfelünkéi. 
Teljesen felkészültünk s várjuk már a 
bajnoki mérkőzéseket.

Az újvidéki Vojvodina nyerte a Jugo- 
Fzláviában megrendezett Duna-Kupát. A 
Vojvodir.ának egy mérkőzése még hátra 
van, de máris győztesnek tekinthető. A  
kupa állása:

A BUDAPEST-BÉCS
válogatott kerékpáros pál y a viadal ra az 
őst marki szövetség a következő verseny
zőket. jeköite ki: Swoborla, Wavhoki,
FöscUl, WüKl és OhyÜk. A inaava-r_ vá
logatót Iákkal l.ehát ugyanaz a bécsi le
génység áll ki. amely annakidején Becs
ben győzött.- A viadal augusztus ‘20-án 
B u cl ap esten kerül sorra.

CSZAS

B S E - M I K  8 :  t ( 4 : 1
ÚTBAN A BAJNOKSÁG FELÉ

Vezette: Nagy Barna.
BSE: Mezői —  Sennyei, Laki ■— 

Hazai —  Nemhényi, Vértesi, Bran
di. —  MTK: Sás I., —  Sas II., Gá
bor —  Király —  Sólyom, Lányi, 
Vadas. A  mérkőzés első másodper
ceiben'Vadas két hatalmas kapufá
ja kelt izgalmat. Csakhamar magá
hoz tér a BSE és Vértesi sárok- 
dobásából Brandi az első gólt lövi. 
1:0. Most Hazai—-Brandi támadás 
következik, Brandi nagy lövést 
ereszt meg, máris 2:0. Brandi lab
dájából Vértesi harcolja ki a har
madik gólt. Ellentámadásnál Sólyom 
kapufát ló. Mos ismét Brandi ered
ményes. 4:0. Nemhényi diszkísére- 
tével Vadas úszik le és Mezei tehe
tetlen a. jó lövéssel szemben. 4:1. 
Félidő végén clúszáscrt Brandi és 
Király keiül a partra.

Szünet után Gábort kiállítják, de 
Vértessi 4. méteresét Sas kivédi. Az 
MTK elkeseredetten védekezik. So
káig nincs is gól, de azután Vértessi 
két gólt lö. 6:1. Brandy sarokdobá
sából Hazai a hetedik, majd Vér
tessi a nyolcadik gólt lövi.

Ekkora különbség nem volt a két 
csapat között, de a BSE-játékosok 
nagyszerűen lőttek.

A  váltót a BSE nyerte.

c 'ttw.......—

Dorogra randái lo vasárnap a fővárosi
1. Vojvcdina 7 G__ 1 IS: S .12
2. Zs A K Sza b ad ka 8 5 1 2 1-4: S 11
3. S távi a Eszék 7 2 l 4 7: 9 5
4. BATA Bororo r> í 1 3 6: 3 3
ü. Báoska Szabadka 5 — 1 1 1:16 1

*
A Bologna szeptember 15-ón Pozsony

ban játszik. A Bratislava okkór avatja 
új stadionját. A Bolognát a bécsiek is 
szeretnék meghívni. Bizonyára a buda-
Íietíti közönség is szívesen látná aa olasz 
lajnokság második helyezettjét. Ferenc

város—Bologna, v agy Cjprst—Bologna- 
mérkőzést már régen nem láttunk . .  .

élgárda néhány tagja. A vendégek a 
DAC országos versenyén vesznek tószí.

Kiütne vezetésével jönnek a német 
vízilabdátok Budapestre. Brcwilz. elfog
laltsága miatt nem jültet el, de Kiülne 
személyében a magyar úszósport régi 
barátja és alapos ismerője lesz a néme
tek vezetője.

Az olasz szövelség közölte a MUSz- 
szal, hogy négy szövetségi vezető kísé
retében érkezik az olasz yizilatbdaválo- 
g a, tolt a magyar fővárosba.

B a c s ó  a  B o c s k a itó l
A  Bocskai sorsa beteljesedett... A  

belügyminisztériumban kimondották 
az utolsó szót: a Bocskait fel kell
oszlatni.

Ácsolják már a debreceni klub 
fejfáját és készül rá a felirat: ,JSlt
14 évet

Igen... tizennégy éve már annak, 
hogy Debrecen sporttársadalmának 
nagy és lelkes megmozdulásából 
megszületett a Bocskai FC. Megszü
letett, hogy ennek a hatalmas vá
rosnak a színei is ott legyenek a 
magyar profeszionalista labdarúgás 
bölcsőjénél. Az alapítók aligha gon
doltak arra, hogy ilyen körülmények 
között pusztul el gyermekük. Pedig 
a halálos kór baciUusai már akkor 
befészkelték magukat az egyesület 
testébe.

A jószándékú alapítók elkövették 
azt. a hibát, hogy egy kicsit

túlméretezték
a Bocskait. Már az első évek ráfize
tést hoztak és az évek hosszú során, 
keresztül .az adósság nemhogy csők-' 
kent volna, ellenkezőleg: folyton
nőtt.

A  csapat nagy sikerei azonban ki
felé mindig palástolták a sok bajt, 
a sok küzködést, amellyel a vezetők 
hosszabb-rövidebb időre biztosítani 
tudták a Bocskai fennállását.

Mert szögezzük le,
a Bocskai sok-sok dicsőséget ho
zott Debrecen városának sport

jára.

1926-ban az akkori II. ligában 
kezdték meg szereplésüket a kék
sárgák. Szeptember 6-án állt ki a 
Bocskai az első bajnoki mérkőzésre, 
az erzsébeti Kossuth FC ellen és 
már ez az első mérkőzés is sikert 
hozott. 4:2-re győzött a Bocskai. 
Ezt a tizenegyet tapsolta meg a 
mérkőzés végén igen lelkesen a 
többezerfönyi nézősereg: Parkos —  
Pried 11., Molnár —  Szolárssky, Re
viczky, Baik —  Polanetzky II., 
Varga, Úrik, Grossmann II., Mer* 
tin.

Debrecen csapata mindjárt az 
első év végén felkerült az I. ligába.

Az első év ugyan nehezen ment a 
legjobbak között. A tizenegyedik he
lyen végzett a csapat és osztályo- 
zót kellett játszania a Turullal. 
Debrecenben zajlott le az első osz
tályozó mérkőzés és ez a találkozó 
a kék-sárga szurkolók nem kis szo
morúságára 2:2-re végződött.

:—• A kiesést már nem kerülhetjük 
el! —  ez volt a debreceniek véle
ménye.

A  csapat mégsem esett ki!.„ A 
debreceni fiúk a fővárosban 4:0-ás 
vereséget mértek a Turulra! Nagy 
volt az öröm a cívis városban...

A  következő év hozza az igazi 
nagy sikert a Bocskai számára. A 
negyedik helyen köt ki a csapat. 
Ekkor kezd virágzani, ekkor kezdi 
ontani a gólokat a híres, sőt világ
hírű debreceni ötösfogat. A  Markos, 
Vincze, Teleki, Zernler, Maros-i lánc.

1930-ban az ötödik hely a Bocs
kaié, 31-ben ellenben ismét negye
dik. És ez a negyedik hely a Közép- 
európai Rstpábem s*até részvételt is

SporT Péntek, 1940 augusztus

HOL t ! BÁN FERENCET,
a kiváló müugrót súlyos baleset érte 
az egyik fővárosi strandfürdőben. 
Holubán bemutatót ugrott és az 
egyik ugrásnál szerencsétlenül esett. 
A magyar bajnokságokon aligha ve
het részt. Most az a veszély fenye
get. hogy Hídvégi megint egyedül in
dul a torony ugrásban.

AZ X. OSZTÁLYÚ VIZILABDABAJNOK- 
SAG ÁLLÁSA:

A BSE—MTK (8:1; eredmény nélkül.
1. UTE 7 6 — 1 45: 5 12

- 2 MAC 7 6 — 1 38: 5 12
3! BSE 6 K — — 32:10 12
4. FTC 9 b‘ — 3 29:23 12
5. III. kcr. TVE 6 2 — 4 8:33 4
6. MTK 5 1 1 3 9:14 3
7. MESE 7 1 2 4 10:20 3
s! BEAC 6 1 .1 4 9:28 3
9. TSC 4 — ' — 4 4:18 —

10. NSC 5 ------ 5 5:33 —

FEGYELMEZETLENEK A PÉCSI 
VÍZILABDÁTOK

A délnyugati kerület ú szóba ja'ökdágái-n, 
ha nem is születtek nagy eredmények, 
a pécsiek jelien tus sikereket értek el, 
mert a/, egyes szamokban általában a 
PÁC versenyzői szerezték meg a. győ
zelmet. Annál várallánabbul és kínosab
ban éiintette azonban az cgvbegyiiU kö
zönséget a ví xi l abd a meri; őzéé eredménye, 
A pécsiek 5:2 arányban megérdemelt 
vereséget szenvedtek a IvTSE csapata- 
T.ŐJ. A vereség nem is fá jl volna annyi
ra. de a körülmények, amelyek közölt 
bekövetkezett a kudarc;, elkeserítették a 
pécsi szurkolókat. A: PÁC csapata .le
tör tón, fejetlenül játszott. A játékosok 
kapkodtak, hango* megjegyzésekkel, kí
sértek egymás játékát. Mindenki gólt 
akart lőni. íisszjáíé'kriak híre-hamvs sem 
volt. A kínos közbekiáltások a közönség 
körében is nagy jne'-.bqtránkOzást' kel
lettek- és toob oldalról az a követelés 
nyilvánult meg, hogy a PAG vezető,sége 
n legnagyobb szigó'rúaá^ál Járjon el. a 
fogy cl nyeretlen játékosok ellen. Ilyen 
játékkal nem szerepel hét többé a PAG 
a nyilvánosság eltilt.

Érvek és effenvefések
az M sbóth—Gábori

Az elkövetkezendő teniszesemé
nyek áz élgárdára nagy feladatokat 
rónak. A  nemzetközi versenyek mel
lett órí zágofc közti mérkőzésre is 
sor kerül. Az egyesmérkőzésekre ki
állítandó játékosok nagyjából adva 
vannak. Asbóth, Gábori, Szigeti, 
Btolpa, S-zentpéteri és Katona közül 
fog kikerülni a válogatott csapát.

Kísért azonban ismét a páros kér
dés. Az idő . rövidsége miatt nem na
gyon van próbálgatásra lehetőség', 
bár a gödöllői nemzetközi versenyen 
és az utána következő magyar baj
nokságon sok kérdésre kaphat felele
tet a szövetségi kapitány. Nem való
színű ugyan, hogy az egyre jobb 
Asbóth— Gábori-kettős helyébe meg
felelőbb pár akadna.

A z Olaszországot jártak egybe
hangzó véleménye szerint az Asbóth 
— Göbori-kettös Európa legjobb párja 
lehetne. Ez merész állításnak lát
szik, de —- igaz. A két versenyző ha
sonló stílusú játéka, egyforma test
alkata kiváló előfeltétele a "párosítás
nak. Asbóth tenisztudásáról felesle
ges Írni. ö  igazán mindent tud, amit 
egy jó párosjátékosnak tudnia keli. 
Gáborinál a második adogatást kel
lene feljavítani és a fonák-vissza- 
ütést. A befutása sem történik min
dig’ a kellő időben. Ezeket a hibákat 
azonban komoly murikával rövid idő 
alatt cl lehet tüntetni.
; Az' Asbóth— GáboH-pár ellen szól, 
—- ha országok közti mérkőzésről és 
nem versenyről van szó, —- hogy

Asbóíhot nem akarják minden nap 
játszatni. Az egyesmérközésekben 
nem tudjuk nélkülözni, tehát az az 
elgondolás, hogy a páros napján pi
henjen. Ezt az érvet látszik alátá
masztani a zágrábi eset. Asbóth 
Puncsecot és Miticset is nagy for
mában verte meg és a párosban 
gyengén játszott. Ennek viszont az a 
magyarázata, hogy a párosra nem 
készült. Olaszországban már a pá
rosban is egészen nagy volt. Termé
szetesen az volna az eszményi, ha az 
egyest és a párost is más játékosok
kal tudnánk játszani. Jelenleg azon
ban Asbóthot sem itt, sem ott nem 
tudjuk nélkülözni. És nem. is kell. 
Asbóth ma már —  saját bevallásá 
szerint is —  bírja mind a háromnapi 
játékot.

A  másik ellenük szóló érv az, hogy 
*— sokat veszekednek. Arról már 
többször írtunk, hogy a jő pár alap- 
feltétele a játékosok közti barátság’. 
Asbóth és Gábori egyéniségében van 
annyi, hasonlóság, hogy igazén jó ba
rátokká váljanak. Régebben még 
féltékenyek voltak egymásra. Hol 
Asbóth, hol Gábori győzött és állt 
a harc köztük az elsőségért. Ez ma 
már vitathatatlanul eldőlt Asbóth 
javára. A veszekedéseket pedig min
dig’ ez a tudatalatti hiúsági kérdés 
robbantotta ki. Ma már ez megszűnt. 
Hogy ez mennyire így van, azt.mind? 
egyik Olaszországban járt vezető éij 
versenyző megerősíti.

TENISZ

EGYKE ÉRDEKESEBB MÉRKŐZÉSEK 
AZ MTK 111. OSZBTAT.Yli TENISZ- 

BAJNOKSÁGÁN
Az MTK harmadik osztályú tenisZ'ba.i- 

nokság’át lop: nap délután föl Tini iák, A 
márkázások e-pyre ér de koséi) bek lesznek 
ás már csűtürtöUün délután is sok s®éy 
lueees sóit. Az cső c>ak az utolsó ki- 
’.rást mosta el. Hat óráig minden kiirt 
mérkőzést lejátszottak. ,  ■

Az eredmények küzül meglepetésnek 
szárait Scaenkelbaclt győzelme Sztan- 
csik ellen. A  hölgyeknél :i vidéki Csapó 
szép játékkal verte Hoíbauernét. A esü- 
tö.rtöki nap eredményei:

Bajnak! szárnak;
Férllegyes: Szőke—Binder 6:1, 6:3.

Megy- -Roll 6:0, 1:2, ,i. r .. Kuba—l'iilóp 
8:4. 6:2, Liehtmanu—Dombóvári ;i. n„
Péteri—Jaccbi 6:0. 6:0, Fát—TVinternitz
6:2. 6:1, Király— Kiug 6:3, 4:6, 6:3, Bu.i- 
lor—Fisokéi' dr 6:0. 6:0, Sehünkelbaeh— 
Szí auráik 6:4, 6:3, meglepetés,. Komolya 
—Kertész 7:5, 6:1, Min-der—Holá.eei 6:1, 
6:3, Förstiicr—Solcz 6:1, 6:0, Rardóczl— 
Mezcy 6:1, 6:2, Ivaba—Magyar 6:1, 4:6, 
6:1. Haraszti—Hendicr dr 6:2. 6:8. 6:0.

Női egyes: Hofbauerné—Czékjeriié ,1.
n.. Eig!-—BuUlogné 0:2. 6:2. Horváth—
Ttalázríjié 6:2. 7:5. Csapó—Iiöfhg'USrpö 6:1, 
6:2, Pilléi—líitseherné 6:2, 1:6, 6:3.

Pénteki jálékrcml:
2.3(1: Majzik—P rácser: Schejbálnö—

. Stobbcné; Pobuda—1Tamás; Sajgó—Spitzer; 
Kanta—Cserkút!; Haraszti—Péter (E); 
lám!—liibárszky (G'/.'

3.33: (G)—1Csapó: Mihel ovi fa—Fiselier
dr (P); Mimler—Füi-stner (F); Lioht- 
nmnn—ifj. Károlyi (0); Bujlor—Seben- 
kelbacli; Koppány dr—Varga (O); Szil- 
vásy—Csillag.

i.5á: Szőke. I.ykáué—Boldog, Boldog.r.ő 
(L); Dübrcinlc—Valoyiis (Dl: Cziíáfci—
Horváth K'EAG: Forgács—Forda, Onódy 
—Gibbonué; Bujtor. Csapó—Kanta, Maj- 
zik (M).

5.15: Klug, Sas— Tamás, Fülöp
(H ); Pál—Király; Forda, Balázsné 
—Sztancsik, Schejbálné; Futaky, 
Szentandrásiné— 'Mindet1. Hacker; 
(L )— (M ); (E )— (F ); (C)— Kaba.

6.15: (D )— Ernszt; (Pl)— Bujtor,
Szőke; Halácsi, Horváth— Futaky, 
Sztancsik; (O )—- (P).

jelenti. A  bécsi Vienna az ellenfél 
és a kevés nemzetközi rutinnal ren
delkező debreceni fiúk 0:3-as és 
0:4-es vereséget szenvednek tőle.

—  Fö a bajnokság! —  vigasztal
ják magukat a Bocskai hívei.

A bajnokságban valóban remekül 
szerepel az együttes. 1932-ben is a 
negyedik helyen végez, 33-ban azon
ban leesik a hatodikra.

A  most következő 33/34-es baj
noki év hozza meg a Bocskai leg
nagyobb sikerét!

A  kék-sárgák megtörik a há
rom nagy csapat egyeduralmát 
és a Bocskai megelőzve a Hun
gáriát, a Ferencváros és az Új
pest mögött a harmadik helyen 

köt ki!
Most is KK-t játszik Debrecen. A  

Bologna az ellenfél és a világhírű 
olasz együttessel szemben csak egy 
góllal esik ki a további küzdelem
ből. Bolognában 0:2 volt az ered
mény, Debrecenben pedig 2:1.

A  sport beli eredmények tehát 
szebbnél szebbek, a csapat sűrűn 
jár külföldre is, ott is sok babért 
arat, mégis egyre-másra érkeznek a 
vészes hírek az egyesület anyagi 
helyzetéről. A  debreceni közönség 
már eddig Is sokat panasztoJott, 
hogy a vezetőség gyakran ad el já 
tékosokat, de amikor Vincsse }s el
került Debrecenből, olyan vihar ke
letleesik, hogy majdnem elfújja az 
egész Bocskait.

Most már egyre jobban eltávolo
dik egymástól Debrecen sporttársa- 
dalma és a Bocskai.

A csapat mindezek ellenére állja 
a harcot. F93ő-ben ugyan lecsúszik

Vidéki
tehetséges fiatalok

•Versenyeznek most már több hete Bu
dapesten. A szép eredmények mel
lett vereséget is szenvednek. Ez ter
mészetes is, hiszen a sportban nem
csak győzni, hanem veszteni is lehet. 
A vereségek után azonban mindig 
hangokat leket hallani, hogy kár a 
pénzért, téhetségtelenek, stb. Esek  
az örök bírálpatók és gáncsoskodók 
azonban nem látnak tovább —  egy 
szelnél. Kikapni némelykor szüksé
ges is egy teniszezőnek. A vereség
ből sokkal többet tanulhat, mint a 
győzelemből, A  győzelem felett rend
szerint napirendre tér a versenyző. A 
vereség ellenben nem hagyja nyu
godni. Gondolkodik, töpreng rajta és 
keresi az okát, hogy miért is kapott 
ki. így önmaga találja meg a hibáit 
és aki egyedül jön rá hiányosságaira, 
az hamarabb tudja azt kijavítani. 
Hányszor halljuk teniszezőinktől egy 
vesztett mérkőzés után, hogy ettől 
aztán többet nem kapok ki. Ez sok 
esetben így is van. A vereség gon
dolkodni . tanítja a versenyzőt. Ez a 
teniszben bizony fej nélkül nem. le
het eredményt elérni. . .

Del Bello mégsem jön. Cucelli és 
Romanoni mellett Del Bello, a har
madik legjobb olasz játékos meghí
vásáról is szó volt a gödöllői ver
senyre és a magyar bajnokságra. A  
rendező egyesületek és a szövetség 
most mégis úgy döntött, hogy nem 
hívják meg Del Bellot.

a kilencedik helyre, de a következő 
két évben ismét a 6. helyen végez.

A  haldoklás 1937-ben kezdődik. Az 
adósság árjában hánykolódó hajót 
egymásután hagyják el azok, akik 
idáig juttatták. Jön Gyenes Dénes, 
kezdődik a nagy takarékosság, de 
már minden késő . . .

A  csapat is igen gyenge már. A 
kieséstől ugyan még megszabadul, 
de 1939 nyarán ezt ia megéri. Gidó- 
falvy Pál dr, az MDSz miniszteri 
biztosa azonban ekkor még meg
menti az egyesületet, visszahelyezi 
az NB-bo, mert azt vallja,, hogy a 
százezres nagy alföldi város csapa
tának ott van a helye.

A  többi már napjaink eseménye- 
ö«sesel visszatér a Bocskaihoz Móré 
és Berecz s ismét sikerek következ
nek!. A  csapat tagjai azonban már 
csak a pályán találkoznak, a debre
ceni mérkőzéseken alig van közön
ség, szétszéled a direktórium is, jön 
a hatósági biztos. Ez sem segít, , .  
Elérkezik 1910 július 31. A  beüigy- 
münisztérium bán ' aláírják a feloszla
tást eIrendÉ6 határozatot-. ■ -

V ége . . .
*

A  jobb sorsra érdemes klub meg
halt . . .

Kár . . .  nagy kár érte . . .
Debrecen városának hatalmas fut- 

balltábora megérdemelte volna, 
hogy reprezentatív csapatát mások, 
más hányban és más szellemben 
vezessek. Ez a szomorú vég akkor 
nem következett volna be.

Reméljük azonban, hogy az or
szág harmadik városát hamarosan 
méltó csapat képviseli a magyar 
labdarúgásban.

Pisit ismét 'legyőzi? Fisehert, ezúttal 
a -e-vájei Gstaadban [ártott teniszverse
nyen. A döntő eredménye 6:3. 2:6, 6:4 
volt. Férfipáros döntő: B illőié r, dn
Pasquir—Pfaíf, Fabricetli 2:6, 7:5, 715,
6:3.

ÖKÖLVÍVÁS

Egyetlen ifjúsági ökölvívó csapatbaj
nok! mérkőzés lesz vasárnap Burkrpos- 
tcá: az FTC a Pcslisz-enlerztóbeíi 1;E elr 
len mérkőzik az üllöm ü sporttelep ed- 
zőteriuében.

ATLÉTIKA

Ssafoó M ik ló s  n yeri©  
a  Muciin István  
o tp ró k a  v e rse n y t

A Hősök emlékére kiírt versenyér 
nek kiegészítő számait rendezte 
tegnap délután a MAC, Komoly 
szám alig akadt, a verseny főszár 
ma, a Mudin István emlékére kiírt 
ötpróba is inkább azért volt érder 
ltes, mert olyan „nagyágyúk" mur 
tatták be, hogy mit tudnak nem 
saját számaikban, mint Szabó Mik
lós cs Várszegi József. Aztán ki
derült, hogy nemcsak az idegen 
számokban gyengék, de saját szá
maikban is messze, nagyon rnencze 
vannak régi tudásuktól. Az ötpró
bát Szabó Miklós nyerte meg át- 
lagban közepes és gyenge, 'de 
1500-on mégis magasan a többiek 
fölé emelkedő eredménnyel. Hogy 
azonban mennyire nincsen formá
ban, azt legjobban 24.8 mp-es.20®  
méteres idéje mutatta. A  jó Szab* 
23.6-ot biztosan tudott. Némi ko
moly vágtamunka is elkelne nekt,

Az eredmények:
Ötpróba, Mudin István-emlékver-  

seny (6 induló): 1. Szabó Mikló*
MAC (távolugrás 571, gerelyhajítá* 
37.20, 200 m 24.8, diszkoszvető*
28.80, 1500 m 4:07.2) 2680 pont, 2̂  
v. Kovács Ferenc BEAC (613, 
41.90, 24.6, 29.07, 4:48.4) 2526 pont, 
3. Németh Imre MAC (574, 42.05, 
25.7, 38.41, 5:11.6) 2458 pont, 4,
Várszegi MAC (493, 60.95, 26.3,
29.40, 4:54.4) 2446 pont, 5. Horváth 
A. MAC (564, 46.12, 25.9, 32.35,
5:13.6) 2335 pont, 6. Molnár TSE 
(552, 36.07, 24.1, 27.31, 4:51.6) 2277. 
pont.

ötpróba, ifjúsági: 1. Radnáthy
MAC (541, 34.90, 26.7, 32.20 5:50)
1883 pont.

4x1500 m (2 .induló): 1. Törekvés 
SE (Darázs 4:30.6. Marosvölgyi 
4:15.4, Váci 4:27.6. Kővári 4:29.4) 
17:43, 2. MAC (Vadas 4:33, Ráto- 
nyi 4:13.6, Hulényi 5:04, Németh 
4:23.4) 18:14. —  Szegénységi bizo
nyítvány, hogy a M AC nem tudott 
nagy távfutó gárdájából jobbakat 
kiszedni. De becsületes dolog, hogy 
így is elindultak.

000 m ifjúsági (6 indulói: 1. Ka
puvári MÁVAG 23.4. 2. Vigh DM
23.6, 3. Benedek BSzKRT 24.1. —
Kapuvári nagyon tehetséges vág
tázó.

4x100 m ifjúsági (3 induló): 1.
BLE (Németprőnay. Hanzély, Hi
das rr., Kutasi) 46.3, MAC 47.6, 3. 
BSzKRT 55.

4x1000 m ifjúsági (4 induló): 1.
BSzKRT TKuróczi 2:52.4, Bognár 
2:54, Regös 2:49, Bátori 2:47.6) 
11:23, 2. KLE III. 11:40.8, 3. MAG 
11:52.4.



Z a v a ra ik  K elem , 
sió cM £$olm& raji- 
e a ^ e d é l j e  M o z i n

Helsinki tudósítónk telefon jelentése
©.lapján már beszámoltunk róla, hogy 
Kelen Jánost nemcsak Kouvolába. hívták 
meg (ott vasárnap indul), hanem augusz
tus 14-ikére, szerdára Stockholmba is. A  
Hím szövetségnekerre vonatkozó távirata 
tegnap érkezett ííieg a MASz-ba.

Az újabb meghívás komoly gondokat 
okozott a szövetség vezetőinek. Szomba
ton ugyanis már kezdődik a magyar baj
nokság és ott Kelemre nagy feladat vár. 
Előreláthatólag szombaton 5000-en és va
sárnap 10.öG0-en akar indulni. Kérdés, 
hogy nem veszi-e túlságosan igényt^ ez 
a feladat, amikor előtte szerdán és va
sárnap is versenyzett.

A MASz azonban nem akarja Keletit 
minden további nélkül eltiltani a stock
holmi rajttól, amely bizonyára újabb él
ményt jelent Kelen számára. Az utazási 
idő és az úti fáradság tekintetében két
ségkívül nagy különbség, hogy Keleti
nek vonaton és hajón kell-e hazautaznia, 
vagy pedig repülőgépen jön Stockholm
ból. A repülőút másként —  anyagi okok
ból —  nem valósítható meg, csak úgy, 
ha Kelen Stockholmban is versenyez. 
Lehet, hogy így még korábban ér haza, 
mintha Kouvolábót 'egyenesen jönne,

A  MASz-nak az az álláspontja, hogy 
végeredményben a BBTE-nek kell eldön
tenie, hogy Kelen indulásához a szövet
ség engedélyét kéri-e vagy nem. Ha 
kéri. a szövetség a fenti megfontolások 
alapján hozzájárul. Ha azonban nem 
kéri, akkor ezt a szövetség úgy tekinti, 
hogy a BRT IS nem akarja, hogy Kelen 
Stockholmban versenyezzen. Ebben az 
esetben a stockholmi rajtengedélyt Ke
len nem kapja meg.

Péntek, 1940 augusztus 9. f «

— akar ok m eg
állni a hát méternél, —
mondotta a székesfehérvári Vadász Gyula, 
aki az idén immár másodszor .jutóit át 
az eddig hiába ostromolt 7 méteres ha
táron.

— 24 éves vagyok és mar tíz evő ver- 
senyzem, de igazán jó eredményt csak az 
idén értem ej. igaz, hogy meg ez sem 
„igazán jó ” , oda még csak most szeret
nék eljutni. Eddig nem nagyon törődtek 
velem, de most már kaptam igen hasz
nos szaktanácsokat. Megállapították, hogy 
a lég-munkámban ellcngilz van. Ezt igyek
szem most az edzésben kiküszöbölni. Sze
retném megmutatni a bajnokságban a 
pestieknek, hogy vidéken is akadnak még 
jó  lávolufj-ók, akiktől nem szégyen ki
kapni. Én — bevallom — még a bajnoki 
jó  szereplésnél is jobban Izgat az, hogy 
válogatott lehetek a németek meg a fin
nek ellen. Idei eredményeim alapján 
ugyan csak a harmadik helyen állok, de 
addig még van időm javulni, fis ha a 
stílusom kifogástalan lesz, azt hiszem, 
hogy nagy lépéssel jutok előre.

Cs. A .

A csep e li u] sta d io n b a n
rendezik a Zágráb  —
Pestvidék atlétikai 
viadalt

A pestvidéki kerület ipcffhizzásából a 
WMTK remi ez i augusztus 23-én a Zág- 
ráb—-Pcslv i dók - v i ad a 1 v issza vágóját ab - 
bah ». gyönyörű stadionba a, melynek 
berendezése felveszi a versenyt bárme
lyik kei szerű európai sportteleppel. A 
nfcáfif ól-emeletes öl tüzűé pü letet nugucízt us 
20-án adják át remiéit ekésének. Ugyan
itt kapnak pompás szállást Zágráb vá
ros válogatott atlétái. Beszéltünk a 
WMTK atlétikai *zo k osztályának főtit
kárával, . Vadnay Gézával, aki majdnem 
teljesüli egyedül intézi az( egész előké
szített. ’ Szerinte mintaszerű rendezésnek 
és nagyszerű versenynek lehetnek tanúi

B E R R T V A S  S í m
S P O R T -S Z ® K Í)Z l,S T 6
W183., JASSfflí-k&röt 3 0 —3 2 .
Telelőn: Í 8 3 -5 8 2 . (Kákoczi-tór sarok )

szók, akik eljönnek megnézni ezt a via
dalt. Etbissziik, lio-ffy jó  és komoly ver- 
sonyt fogunk látni, hiszen a tavaly 
Zágrábban megtartóit viadalon 70:53-as 
pontaránnyal győzlek a horvatok. VI- 
szont idén a e<slUi>rnyŐKj at.atak olyan 
,ió forníába.il vannak, hogy bízhatunk a
vissza vágásban. . ,

A zágrábiak összeállítasa még nem 
érkezett meg, de bizonyára a legjobb 
atlétáikat állítják majd versenybe. A 
pestvidékiek közül számításba jöhetnek: 
100 m: &i m o u y i. Lő r i n c z, Póz són y1 • ~  
tdö m: Ónodi, Vigh, — SCO m: Tárnoki, 
Té tök-ovi te. — 1300 m: Farkas, Kakon-
ezai. — 3090 m: Farkas, Molnár, Nemee, 
Klllm.nnu. — 110 ni gát: , KonPád, Gsúkos. 
— Magas: Bánsági, Szekeres, Aulai. — 
Távol; Pozsonyi, Tóth. — Súly: -Remete, 
Hanlvay, Varró. — DissskoR*: Reanccz, 
Remete, Varró. — 4x100; Simonyi-. t j -  
zsotíyi, Lönincz, Csikós. — _ Svedvalto: 
Simouyi, Csikós, Vigh. Onódi, .

Ebben az összeállításbau a p^st vidéki 
atléták győzelme valószínű.’

KIJELÖLTE A SZÖVETSÉG
azokat a vidéki versenyzőket, akiket az 
augusztus 19-éii kezdődő tanfolyamra 
meghív. A. listában szerepel minden 
valamennyire ismert és tehetségesnek 
láts-zó vidéki gátfutó, magasugró és rúd
ugró, A fővárosi versenyzők közül ter
mészetesen minden jelentkezőt özívc\sen 
lát a szövetség és az augusztus 14-ikén 
rendezendő íoborzóversény legjobbjait is
beosztja a tanfolymára,
A m ö ve  országos b a j n o k s á g a
szombaton délután 4 órakor kezdődik a 
népligeti Piák stadionban. A vorsenyéu 
a nagyszámú vidéki MOVE-egyoeülct leg
jobbjai indulnak.

IJJ ORSZÁGOS CSÚCSOT VÁRNAK
ti vasárnapi 30f)O-cs akadályfutó bajnok
ságban Híres, Szilágyi és Gulyás küzdel
méből. A magyar csúcseredményt 9:33.8 
mp-eö idővel Híres tartja. Világcsúcs 
piöCe, de szabályos pályán 9 porcén be
lüli eredményt még nem értek el. A  hoz
závetőleges ezámítá-s azt mondja, hogy 
1 gazán jó  akadályfutó sik formájánál
úiintegy 35—40 mp-el rosszabb idő alatt 
tuba végig az akadálypályát. A  iPagya- 
rok rnég nem ilyen kiforrott akadaly- 
jutok, de azért azt joggal rém élhetjük, 
yngy sík- és akadály forrná,juk köpött 
ni-rtos több 50 rnp-nél, Ebben az esetben 
Pedig 9:25' körüli új csúcsot is várhatunk 
Viliágyitói vagy Hírestől.

„ K e le n  c s o d á la to s  v o lt !66
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Részletes beszámoló Kelen csúcs-futásának körülményeiről
Helsinki, augusztus 2.

Amint már Ismeretes, Kelen hel
sinki szereplése a legvérmesebb re
ményeket is felülmúlta. Ahogy már 
előre fentük a fogunkat: Kelen nem 
győzelemre, hanem új csúcsra ment 
és szinte vakmerő módon verseny
zett. Nem hagyta szóhoz jutni Jürvi- 
nent sém, pedig ő Igen sokszor 20—  
25 méterrel halad a mezőny előtt.

Kelen e pillanatban nagyobb
távfutó a finnek előtt, mint
bármelyik magyar futó ő előtte 

és egészen bizonyos, hogy még az 
idén újra meg fogják hívni, ö  ugyan 
a 25 km-es világcsúcs megjavítására 
készül elsősorban, de a finnek nem 
fognak pályán ilyen versenyt rendez
ni; mert most Tamila Kidölésével ren
des 25 km-es futójuk nincs. Ellen
ben a 10 km menni fog'. Kelen olyan 
csúcsot fog itt felállítani, amilyent 
otthon semmi körülmények között 
sem tudna.

Amikor szerdán, azaz a verseny 
előtti napon kiszállt a repülőgépből, 
nemcsak én voltam borúlátó, hanem 
ő is. Mikor megkérdeztem, hogy 
mennyire tartja magát képesnek,

schogysem volt hajlandó többet 
ígérni 14:40-nél,

bármilyen remek meghívások csáb- 
képét csillogtattam is meg előtte.

őszintén szólva, azon csodálkoz
tam legjobban, mennyire természetes 
módon veszi a versenyzést. Először is, 
már vagy három hónapja nem gyú- 
i-atta le magát amúgy istenigazában. 
Edzéseit igen lelkiismeretesen végzi, 
de minden kenöcsözés, szagosvíz és 
más hasonló csodaszerek nélkül.

—  Futclc, ahogy tudok, -— mon
dotta és még csak az sem jutott eszé
be, hogy ellenfelei iránt érdeklődjék. 
Sem Szabónál, sem Csaplárnál vagy 
Iglóinál nem tapasztaltam ezt a nyu
godtságot. Mielőtt azonban elfelejte
ném, sietek közölni, hogy Kelen Ber
linben is, Stockholmban is kétszer- 
kétszer gyalogolt, illetőleg futott. Ide- 
érkezése után szerdán is futott még 
hat kilométert a stadion gyepén, majd 
a verseny előtt negyedórás bemelegí
tés következett.

Kelen nagy érdeklődéssel nézte az 
5000-es verseny előtt tartott mérföl- 
dcs csúcsjavítási kísérletet. Ször
nyen csodálkozott, hogy a három 
svéd, aki pedig szemmel láthatólag 
jobb formában volt, mint a finnek,

meg sem kísérelte a vezetés 
átvételét,

sőt még Sarkama és Ilartlkka közé 
sem akart befurakodni. A  rendezők 
éppen ezt a versenyt hirdették fő
számnak, a falragaszokon Kdlarne 
neve virított hatalmas vörös betűkkel 
és a finn közönség meg volt győ
ződve róla, hogy ö lesz az, akiben 
kedvét leli. Ezzel szemben olyan lesi- 
puskás lett Kóláméból, hogy szinte 
szégyeltük magunkat.

—  No, én nem fogok ilyen gyáva 
módra versenyezni, -— mondotta K e
len, amikor a bemondó hangjára el
indult az 5000-es rajtvonal felé. A  
közönség még a mérföldes verseny 
kezdetleges taktikáján és sajátjai
nak vereségén bosszankodott, de az 
5000-es verseny iránt sem táplált 
vérmes reményeket. Eleve azt hit
ték, hogy Kelen és Hellström követ
ni fogja Kálarne-ék példáját és mö
göttük lógva, hagyja gürcölni a fin
neket.

És mit látunk? Kelen a rajt után 
alaposan belevág. Jürvinen még fel 
sem tudott eszmélni, amikor hatal
mas lépésekkel élre került és egé
szen becsületes iramot diktált.. A  
közönség annyira meg volt lepve, 
hogy

már az első 50 méter után tap
solni kezdett Kelennek.

A kistermetű magyar futó mögött 
alig győzte a lábát szedni Pekuri, 
Hellström, Jürvinen, Tuominen és 
Taisto Maki, aki nyilván azért in
dult csak el, hogy megmutassa a ma
gyar csillagoknak, hogy versenyt el- 
\ eszíteni még egy vllágcsúcstulaj- 
öonosnak sem olyan nagy szégyen, 
mint ahogy azt Budapesten elképze
lik.

A  pálya szélén mellettem ült Vei- 
rilá és Heino, a két kalapácsvető, 
Matti Aro, a Suomen Urheilulehti 
szerkesztőségi titkára, Albin Sten- 
roos, az egykori marathóni bajnok 
és még néhány sportszakértő, akik 
állandó közbeszólásokkal kísérték az 
érdekesen kezdődő versenyt.

—  Kár ilyen nagy gőzzel kezdenie 
Keimnek, —  mondja Veirild. —  így  
csak kifárasztja magát és meghal 
■verseny közepén.

—  65 mp, ez szerintem túl erős 
neki, —  fűzi hozzá Aro, amikor Ke
len elhalad a 400 méteres határnál.

—  Csak egy kis magyar tempe
ramentum voit, —  szólok közbe, 
amikor látom, hogy a második kör
ben már Tuominen és Jürvinen mö
gött fut.

Igen ám, de Kelen újra erősít és 
először Jürvinent, majd Tuominent 
hagyja el és ismét az élre kerül. 
Jürvinen nem hagyja magát bosz- 
szantani, hiszen eddig a vezetés az ö 
kiváltsága volt és elrobog a magyar 
mellett. De Kelen sem enged. Erő
sít, Jürvinen mellé megy és mint
egy harminc méteren át egymás 
mellett futva ölik egymást.

—  Nem értem, mit akar ez a Ke
len ■— mondja Stenroos, —  hiszen a 
fordulókban senki sem szokott előz
ni. Ezzel csak idő előtt kifárasztja 
magát.

Az 1500-as idő egészen elképeszt 
bennünket. 4:15! Hiszen ez 8:30-nak 
felel meg 3000-cn!

—  Talán csak nem világcsúcsot 
akar futni Kelen? -— jegyzi meg 
Aro elmosolyodva.

A  közönség körében ázonbán tom
bol a megelegédés.

—  Kelen! Kelen! —  ordítja a szak
értő gyereksereg velünk szemben, 
amikor látja, hogy Kelen újra a ve
zetésre törekszik.

-—  Úgy látszik, hogy Kelen nem is 
5000-et akar futni, hanem hatot. 
Hiszen folyton külső pályán fut 
Jürvinen és Tuominen mellett, ami
kor előzni akarja őket —  jegyzi meg 
Veirila.

Am Kelent nem nagyon izgatja, 
hogy mit gondolunk itt felőle. 
Egyre csak vezet, szinte úgy lát
szik, hogy ő az egész kis svéd-finn 
csoport gerince. Mintha a gyerekeit 
vezetné, úgy megy. a finnek és Hell
ström előtt.

A  közönség viharosan tapsolja,
a hangulat remek.

—  Hát ebből mégis csak nagy ver
seny lesz—  kockáztatja meg Aro a 
7 :ll-e s  2500 méter hallatára.

■—- Most már ha meggebednek, 
akkor sem tudnak rossz időt futni, 
—  mondja Heino, amikor a 8:36.4-es 
3000-es részidőt bemondják.

A  stadion egyre jobban vissz
hangzik Kelen nevétől.

Akkor is kiabálnak neki, amikor ve
zet, akkor is, amikor néha a negye
dik helyre esik vissza, mert látják, 
hogy újra erősít és újra az élre tör.

Én csak a szemeimet dörzsölöm. 
Jól látok? Lehet-e, hogy egy ma
gyar futó így versenyezzen Finnor
szágban ? Hogy ne engedje szóhoz 
jutni a finneket?

—  No de most már vége van 
Kelennek, —  mondja mellettem 
Stenroos, amikor János az ötödik 
helyen fut Pekuri 9 :ll-e s  részide
jénél. {Maki ekkor éppen elhagyja 
a pályát. Nem bírta Kelen iramát, 
kiesett a játékból.)

Kissé elábrándozom a forgandó 
szerencse felett, amikor óriási kia
bálásra, tapsra és dübörgésre fi
gyelek fel.

—- Keleeenü Keleeeenü —  or
dítja a gyermekhad és a magyar 
futó már ismét az élen van, sőt két 
kört vezet és fokozza az iramot. 
Csakhamar megszólal a csengő. 
Kezdődik az utolsó kör. A  boly 
még együtt van. Óriási a harc. 
Előbb Pekuri, majd Tuominen húz 
el Kelen mellett. Kelen nem lan
kad, de a többiek nála is jobban 
tudnak gyorsítani. No, Hellström is 
ott van már, ő is elhúz Kelen mel
lett, csak Jürvinen adta meg magát 
sorsának.

De minek folytassam tovább. Az 
eredményeket megtelefonáltam.

A  finneket én meglehetősen nyu
godt vérmérsékletű embereknek is
merem. De Jánost majdnem ezét- 
tépték verseny után.

—  E z aztán futó!
—  Kelen csodálatos volt!
—  Mindent Kelen csinált!
—  Nagyon tud ez a magyar! 

Ezután mindig eljövök, ha Kelen 
Finnországban versenyez! —-  Ilyen 
mondatok szállnak a levegőben. 
Csodálatos. A  győztes Hellström 
nevét alig hallani.

A  finnek szinte sorba állnak,
hogy kezet szorítsanak Kelen-

nel.
—  János, több, mint 10 mp-el 

megjavítottad a csúcsot! —  kiáltok 
neki, amikor bepillantok az egyik 
időmérő markába.

No, de fejezzük be így rapszódi- 
kusan. A  leggyönyörűbb magyar 
sportrapszódia volt, amit itt lát
tunk ma a helsinki stadionban. 
Szinte zúg a fejünk a hatalmas 
hangorkántól, amikor a finn közön
ségnek

Kolkka háromszoros magyar 
„<;ljen“-t vezényel.

Csak iparkodunk kifelé a pályá
ról az öltözőbe és közben gondol
kodunk arról, milyen érzés ia az, 
amikor egy magyar futó 14:23-at 
fut és közben szinte föllelkesíti har
cos lendületével a hidegvérű finn 
közönséget.

Nos, a díszvacsorán olyan pergő
tűz alá kerültünk, amilyent még

nem tapasztaltam. Alig győztem1 
tolmácsolni a rengeteg szerencse- 
kívántatot, a sok elismerést, alig 
tudtam összeszedni a mindenfelől 
érkező gyönyörű tűzpiros rózsákat, 
amelyeket a hölgyek küldtek Kelen
nek. Természetesen szinte hullottak 
a kérdések:

—  Mikor fog ismét Helsinkiben 
versenyezni f
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Kelen Jánost nagyszerű futásáért, há
ton fellépéséért a Stadion közönsége 
Óriási tapsviharral, háromszoros menny
dörgő magyar éljennel ünnepelte, a finn 
sajtó pedig a legszebb elismerésekkel 
adózik. Ez azonban nem "is csoda, mert 
hiszen soha még külföldi futó ilyen nyílt 
küzdelembe nem mert bocsátkozni a fin
nekkel, szinte kivétel nélkül mindany- 
nyian lesipuskások voltak a finn futók
hoz viszonyítva. A ma reggeli legna
gyobb lapok ezt írják az 5000 méteres 
futásról (rövidség kedvéért csupán1 a 
hozzáfűzött megjegyzéseket adom le, a 
verseny leírását azonban mellőzöm).

HELSINGIN SANOMAT
Ez a legnagyobb finn lap teljes nagy- 

rétű oldal, azaz két magyar ujságlap ter
jedelmében foglalkozik a versenyekkel, 
A háromszakaszos előhang legnagyobb
részt Kelen dicséretét tartalmazza. így  
szól:

„A  Helsingin Kisa-V eilcot régi 
szokása szerint az idén is nagyszerű 
sportcscmegével kedveskedett a hel
sinki közönségnek. A kétórás mű
sor telve volt érdekességgel és ra
gyogó eredményekkel.

Az 5000 méteres verseny egysze
rűen szenzációs verseny volt, annak 
pedig szint okvetlenül a kistermetű, 
bámulatosan szívós magyar Kelen 
János kölcsönzött. Egyáltalán nem 
riadt vissza a vezetéstől, hanem akár 
erővel is az élre törekedett, amikor 
észrevette, hogy az iram egy kissé 
gyengül. Igaz ugyan, hogy az utolsó 
métereken ö húzta . a rövidebbet, 
azonban mégis új magyar csúcsot 
futott —  14.23.0-át, s ezzel az ered
ménnyel egy lépéssel

minden idők legnagyobb hosz- 
szúíávfutóinak sorába lépett.

A svéd Hellström, mint a leggyor
sabb, a végén learatta a babérokat, 
anélkül azonban, hogy akár egyszer 
iz az élre mert volna menni. Ideje, 
14.20.6, a világ legjobb eredménye 
az idén, valamint Hellström saját 
csúcsa. A svéd csúcsból csupán 1.8 
mp hiányzik. Az utolsó versenyző, 
Matti Jürvinen eredménye 14.26.8 
volt, ami már magában is bizonyítja, 
hogy a verseny feledhetetlen volt.

Több más számban is szép eredmé
nyeket értek el. Atlétáink gyorsan 
fejlődnek qz őszi viadalok előtt. A  
fizető nézők száma 12.458 volt."

Az 5000 méteres verseny leírásánál is 
szebbnél szebb jelzőket iktat Kelen neve 
elé, s a leírás stílusából azt látom, hogy 
Sulo Kolkka, a már jól ismert ldttinű 
finn távfutószakőrtő kezeírása az egész 
verseny tudósítás. Kolkka még bővebben 
is részletezni fogja véleményét Kelenről 
a közeli napokban, addig ia várjunk tü
relemmel.

TJUSI SUOMI
Az IJusi Suomi is fögtön az első sorai

ban megjegyzi, hogy az 6000 méteren 
jórészt Kelen diktálta az iramot, a az ő 
érdeme az, hogy a közönség ilyen hatal
mas versenyt láthatott. Külön méltatá
sában ezeket mondja:

„Az 5000 métert olyan hatalmas 
vezetési kedvvel, olyan egyenletesen, 
taktikázásmentesen futották, hogy 
szinte lehetetlen lett volna gyenge 
eredményeket elérni. Tulajdonkép
pen az egész idő alatt csupán egyszer 
változott meg az iram némileg. A 
nemlétezö szelet csaknem mindany- 
nyian szívesen szelték az élen. Csu
pán a svéd Hellström nem mutatott 
ilyen hajlandóságot, noha igaz, hogy 
helyében más is, aki tudja, hogy 
csaknem IS mp-el kell saját csúcsá
nál jobbat futni, igy tehetett volna. 
A paprikás Kelen kapta a közönség 
tapsviharait az iram fenntartásáért. 
Alig hogy Kataja, az indító, elsü
tötte pisztolyát, már ott volt az 
élen, s ugyanoda ment minduntalan, 
s eszünkbe juttatta Murakosot és 
Beviacquat, akik gyengébb idővel 
bár, de hasonló bátorsággal verse
nyeztek a finn távfutók ellen. Most 
már csak azt szeretnők látni, mire 
képes az idén ez a már 1931-ben leg
kiválóbb magyar távfutó a 10.000 
méteres távon jó társaságban és 
arányos irambeosztással. Ú gy lát
szik, már van egy másik középeuró
pai tényező is, aki amolyan Syring- 
féle tízezressel fog meglepni ben
nünket."

HUFVUDSTADSBLADET
No ez sem rossz kritika, de lássuk a 

harmadik nagy napilapnak, a svéd nyelvű 
Hufvudstadsbladet sportrovatának meg
jegyzéseit. Ez a lap, mint természetsze
rűleg svédbarát, a svéd atlétáknak. Is 
megpróbál átmenteni valamit a dicső
ségből. Tulajdonképpen csak mentegeti 
a svédeket, akikre — a finn közönség 
egyenesen^ dühös volt. ■

„Természetes, hogy neheztelnek a 
svédekre, hogy egyikük sem volt 
hajlandó egy pillanatra sem az élre 
menni, hanem csak lógtak elejétől 
végéig úgy az egy mérföldön, mint 
az 5000 méteren. A magam részéről

azonban azt tartom, hogy a taktikát* 
sás meg van engedve a sportban: á 
labdarúgásban, birkózásban, kerék
pározásban —  miért nem lehetne hát 
taktikázni a futásban is? Ha a tak
tikát 'elfogadják a válogatott viada
lokon, az olimpiákon, akkor miért 
nem szabadna bármikor taktikázni?,

Mindazonáltal leszögezem, hogy őszinte 
csodáló,la vagyok a távfutáslnin a. veze
tők energiájának és bátorságának, a 
sokkal többre értékelem, mint egy kis 
rövid hajrát. A versenyleírás végén pe
dig ezt írják: Kelen teljesen „fekete ló”  
volt, aki csak most vágta magát kereszt 
tül.

SOUMEN URHEILULEHTI
„Magyar vendégünk, Kelen, szinte 

veszekedett a vezetésért, akárcsak 
annakidején Murakoso Berlinben. A  
kis Mattinak (Jarvinennek) is ha
sonló hajlamai vannak, úgyhogy 
egyikük sem akart a másik háta mö
gött maradni, akkor sem, ha közben 
mások mentek vezetni. Kelen erős 
felépítésű fiú, de izmai darabosak. 
Futóstílusa és erős kézmozgása még
is azt mutatja, hogy inkább erejével 
jut előre, mint ritmusával. Nagyon 
jó versenyző és egyenes jellem, aki 
tökéletesen rászolgált nagyszerű új 
magyar csúcseredményére, amely 
jobb mint 10 mp-el jobb, mint Szabó 
legjobb, Helsinkiben elért, ideje."

Kulai Sándor.

KERÉKPÁR

— Abbahagyom  a vágSá- 
zást — m ondja É les s 
Jövőre ism ét a por- 
fethőlovagok közé  
állo k  l

Éles a Millenáris öltözőjében 
szom orít odik.

—  Mi baj van?
—  Nem bírom pénzzel ezt a

sportot. Eltörik egy kerék: oda van 
a megtakarított pénzem. Megron
gálódik a kormány, vagy elnyüvöm 
a nyerget, újra ki kell nyitnom a 
pénztárcát. Egy évben elmegy így 
vagy ötszáz pengő: a vágtásás
luxusára. . .  És csak bosszanko
dom . . .  Havi százhúszból ezt a ki- 
adásözönt nehéz előteremteni . . . 
Nincs más hátra, mint visszatéríti 
a porfelhölovagok közé . . .  Ez a 
sport sokkal olcsóbb és én jobban 
is szeretem . . .  Az országút az én 
igazi hazám . . .  csak belekóstoltam, 
egy kicsit a pályára, ahol azt hit
tem, hogy sikereim leszn ek ... S 
rájöttem, hogy csalódtam. . .  Az or
szágúton pedig még vthetem vala
mire . . ,  Teszem: a jövő évi világ
bajnokságon, —  ha lesz . . .

■—: Tehát: Lorens mester kifeje
zett tanácsa ellenére: „ bűnözni“
fo g ?

—  Bizony, bűnözöm! Már most 
vasárnap rajthoz állok az FTC or
szágúti tornáján. Persze, nem a 
bajnoki futamban, mert annak 
semmi értelme nem lenne, —  ha
nem az első osztályúak mellékver
senyében . . .

—  És az olasz-magyar? És Bécs 
— Budapest ? Nem teszi ezzel a hosz- 
seütávú versennyel tönkre gyors lá
bait ?

—  Dehogy is teszem tönkre! Kétl 
már egy kis kiadós edzés! A pályán 
csak pepecselni lehet! Tudom én, 
mi használ az én lábaimnak! ‘

Hát, —  ez a helyzet! Éles „visz- 
czaeső bűnöző“  lett. . .

---------- -J t — --------------—

ÉLES NEM UTAZHAT VASÁRNAP 
BECSBE . . .

Midőn a Nürnbergitől hazatérő magyar 
válogatott üófyesfogat átutazott Becsen, 
a pályaudvaron Dusika, a nálunk is 
.iólismrrt o-stmarki repülő várakozott rá- 
juk. Dusika arra kérte a magyar ver- 
eonyzoiíet es főKáppen Élest. ho#v m'a- 
radjaónk Récében és vegyenek áz
augusztus 11-én, vasárnap döntésre jutó

Praterstern versenyen.
gr&jfetoitalnk nem rcndelkezlek az
MIySz rajtengedélyével, — s így a $zí- 
vélycs meghívást csak feltételesen fo
gadtak el. Mikor aztán „ fiuk hazaér- 
kéziek, azonnal jelentkeztek «z MKSz- 
Pf,. a .. fh-Ücngedélyciíért. A szövetcég az 
tdo rövidsége miatt nem tudott dekát 
tenni ennek a kérésnek, mivel « ki- és 
Deulazást, engedélyek megszerzése Jeg-
3 k.ete,,he,ef, ve,i* igénybe.bőként Elesnek fájt ez:

— Egy új motorkerékpár a PraterH-rn- 
verseny első helyezettjének a tlsWetot-
m.ia — s így érthető, hogy el akartam 
indulni ezen a tornán, — mondót :t <’ ti
los után el égik us bánion a né..;: -vű 
magyar válogatott.



sssa Péntek, 1940 augusztus S-

Elutazott a m agyar válogatott W angenbe
• * *" m

— Isten Önnel,Tanár Ur!
Lorenz, az MKSz német edzője fceg- 

faap délben elutazott a válogatott 
csapattal Wangenbe.

M ik or elbúcsúztunk tőle, fan y a r 
jm osoly je len t m eg  a szá ja  szög le té 
jien. M en tegetődzött:

—- Sajnálom, hogy működésem 
fiem hozta meg azt az eredményts 
(imit vártak tőlem.

H iába  v igaszta ltuk , h o g y  rem ek 
ed ző  volt, ö csa k  legy in tett :

—  Nem sikerült úgy, —  ahogy 
akartam. Pedig az ereimet kinyitot
tam volna, hogy átömlesszem a fiúk
ba azt a tudást és fiatalos lelkese
dést, ami bennem van . . . Nem lehet 
lelkesedés nélkül eredményt elérni. 
Nem lehet lemondás, fegyelem és 
tánulnivdgyás nélkül sikert kivere
kedni. És éppen ezt nem akarták 
megtanulni a fiúk. Legtöbbjük csak 
meghallgatott, aztán a vállát vono-

gatta. Nagyon sajnálom. Pedig: jó a 
magyar anyag. Lehetne itt még ko
moly eredményeket elérni! Ve ko
moly munka, lelkiismeretes edzés 
kell a sikerhez. Ingyen nem adnak 
sem mit. . .  A  legtöbb magyar fiatal 
vágtázó egyáltalában nem edz. Ver- 
senyröl-versenyre kijár a pályára, de 
nem késsiil. Nagyon megható volt, 
amikor tegnap este elbúcsúztattak a 
fiúk:

—  Isten önnel, Tanár Ur, —  mond
ták -— és némelyiküknek . könnybe 
lábadt a szemük ettől a búcsútól. Ez 
a legszebb emlékem, amit Budapest
ről elviszek.

*
P on tosan  eg y  óra k or görd ü lt k i a 

von at tegnap délben a K eleti p á ly a 
udvarról, m ely  a Nyilas— Lisskay—• 
Szalag összetételű  csonka  m a g ya r 
csapatot W &ngen fe lé  v i s z i . . .

f i T e n g e ly  n a p ja "
UCI nagydüas warsemy- 
s o r o z a t  t s e ^ e t f

Mint isniorefcfi'" az UCI műit év  őszén 
hgy döntött, hogy amaddig* a háború tart, 
jierir bonyolítja le évről évre m eg isméi- 
Jödo vil-ágbajaoksáigfait, Helyette .semie^cs 
területen (tavaly az UCI még .Milánóra 
jjondc-lt), pergeti, le világfa-ajnoksága mű- 
porát — anélkül azonban, h-ogy az  ötszínu 
jnezt a győzteseknek kiadná. A világbaj- 
lioki cím helyett az UCI uagydiját nyer
ték volna az elsők.

Közben azonban az UCI megsemmisült. 
A  régi törvények és jogszabályok, me
lyek "a kerékpáros világszövetség ha tát
in át hirdették. —: megszűntek.
, Az új szövetség most van aiUtkulóbgn.

Az olasz és a német kerékpáros szövet- 
siégek legfőbb vezetői már össze is ültek, 
hogy megszabják ennek az űj világ-szövet
ségnek az arcát. Foglalkoztak az idei vi
lág b a j n okságo ka t hel y e tí esi tő veracn y so
rozat leírásával is és úgy döntöttek, 
hogy az UCI nagydíjas torna mintájára 
Milanóban szeptember 15-én a tengely- 
hatalmak és az azokkal barátságos vK 
Bizonyban élő nemzetek legjobb kerékpá
rosaival versenyt rendez. Ennek a ver
senynek a neve a „Tengely napja”  lesz. 
Műsora azonos az eddigi világbajnoksá
gok műsorával.

További részletek egyelőre hiányoznak.

E V E ZÉ S

A KIS-DUNA KAJAKBAJNOKSÁGÁT
a WMTK rendezésében augusztus 18-án 
bonyolítják he, 1000 méteres távo-n. A 
versennyel kapcsolatban kajakos táboro^ 
zást is rendez ugyanekkor a WMTK 
királyerdői vizitelépép. A  táborozás so
rán délelőtt övezik lo a WMTK. házi 
bajnoki számait, azonkívül a vegresmé- 
retű és a guinikajakvereenyt. Délután 
kerül sorra a Kis-Duna kajakbajnoki 
versenye és a kajak-váltó. Kajakügyes
ségi verseny és ka jakfa-emu tató szerepel 
még a műsoron.

Erőss meggyógyult 
és vasárnap ráfihoz áll 
a hosszútávO országúti 
hajnokság harmadik, 
befelező futamában

Tegnap délután a Millenárison í 
lelátó előtti betonkorzón váratlanul 
rábukkanunk Erőssre.

—  Mi újság —  kérdeztük.
—  Rendbejöttem, —  mondja.

Nehezen ment, sokáig nyomtam az 
ágyat, csúnya sebeket szenvedtem a 
legutóbbi bukáson. De most már 
kutyabajom. Egy idő óta kinn mász
kálok az országúton, s ha rozsdásak 
is még az izmaim, vasársnap feltét
lenül elindulok a hosszútávú ország
úti bajnokság utolsó futamában. 
Nagyon bántott a fegyelmi bizottság 
döntése. Nem érdemeltem meg a lej
jebbiiéül. Nem vettem motorvonta- 
táat .idénybe, s így érdemtelenül üt
nek el egy esetleges bajnoki címtől. 
Mindegy. Vasárnap mindent el fogok 
követni, hogy bebizonyítsam tudáso
mat. Bár: még szívesebben utaztam 
volna Wangenbe . ..
■ —  Mikor indul bukósisakos verse

nyen ?
: —  Már legközelebb. Azt hiszem, 

most sokkal jobban fog menni, mint 
legutóbb . .  .

SEGÉDMOTOROS VERSENYEK IS 
LESZNEK AUGUSZTUS 15-EN ÉS 20-AN 

a  m u .j.e n a k is o n :
A". MKSz újiy döntött, hogy az olasz— 
í'T yy  és á Bécs—Budapest városok kö- 

í.'Tli válogatott pálya mérkőzés keretében 
g gédrhötoros versenyeket is lebonyolít 
a" Millenárison. Ezúton hívja fel a kis- 
motoros sportgépek tulajdonosait, hogy 
versenyzési szándékukat már most je 
lentsék be, mert az edzések időpontját 
és a futambeosztásokat a rendezőség ide
jében kívánja megállapítani, nehogy za- 
var, vagy fennakadás álljon elő.

NlMETH MIKJúÓS A TESTVÉRISÉGBE 
LÉPETT!

Mi-mtuk. hogy Németh Miklée, a több-
i • •rutrar kerékpáros v&gtazobaj-
; ? - k a  legutóbbi olimpián Magyar-
<n.*zág színeit, képviselte, most
-visszaért .első szerelméhez.

ismét
pálya-

(.porthoz. Három hete k om olya  edz-_« 
lm műiden jól megy. .össjeL 
I:úr O magyar bajnoki 
nyilvánosa 11 is bejnntátkoaak. f N w n e » «
Testvéredbe lepett, hova
clay is átigazolásai kéri. A  volt magyar 
bajnok saját bevallása szerint 
eom veszített gyorsaságából.

semmit

NEMZETI SPOBT
Megjelenik szerda é3 szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. V ili., Eökk Sziiárd-ntoa. 4. 
-  Telefon 132-439 és 133—977. Level
eim: Budapest 72, Postafiák 42. 

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. —■ Fe-
1- ős szerkesztő: Hoppé Lásztó- — Fele- 
iűe kiadó: Knltsár István.

Előfizetési díj! Belföldre egy hóra P
2 - úi. negyedévre 6.—, külföldre 9* — 
, A meri kába 10— ),

Nyomatott a Stádium Ui. k8r!orgé£é- 
pe’n. Felelős: Gyfiry Aladár ig«z»ató.

KÉZILABDA

Az alsóbb csoportokban feltűnő szor
galmasok a kézilabdacsapatok. Ezzel 
szemben az T. osztályban csak az MTE 
dolgozta át —• Gödön — a nyarat. A 
többiek közül az Jiiéktromo-s, a bajnok 
szerdáit kezdett meglepő érdeklődés mel
let i, 3 BSizKRT pedig vasárnap tartja 
cl-ső ,,őszi”  cd zésé t.

— A lovag Wahl Henrik által felaján
lóit kézilabda-vándordíj rendelkezésre 
áll, — jeled tette be tegnap az MKESz- 
ben Plesz József, a WMTK intézője. — 
A közel félméteres, értékes ezüst serle
get az ifjúsági kézilabdába jnokságra
fogjuk kiírni.

Meglepetést keltett a kézilabdázók kö
rében, hogy a kézilabdábajnokság hiva
talos kiírása helyett az MIvESz csak a 
nevezési zárlatot állapította meg. A szö
vetség ugyant- tudói akarja, hogy a 
rendkívüli időkben számíthat-e az egye
sületekre és csak azután dönt a csoport- 
fa eosz iás-rn 1, i 1 le t ve lé texám cm c.l éaről,
mert ahhoz a tanács hozzájárulása szük
séges, (Felesleges óvatossági Az érdek
lődésből következtetve ez évben is csúcs- 
nevezés várható a kézilabdabajnokság
ban.) , . •

Házasodási laz tört ki a Magyar 
Posztó kézi labda,csapatában. E héten 
Kovács Mária, a női csapát közép csa
tára és Ungváry Károly, férficsapat 
jobbszélsö io tartotta esküvőjét. Rövid 
időn bellii ez a harmadik házasság a 
Posztó-,.(Báládban!’, de — mint Csepelen 
mondják, — nem az. utolsó . . ._________

E G Y E S Ü L E T I H ÍR E K
FEL A RAKJÁK TÁMASZTANI A 
PHÖT’ US L A  BD ARŰGÓCS AP A TÁT

Alig egy éve. hogy dicsőséges szerep
lés után megszűri t a Phöbus_ labdarúgó
csapata. A  esapát volt tagjai azonban 
sehogyan seru tudnak belenyugodni a 
tétícaiiségbe és mozgalmat indítottak, 
hogy támasszák fel ismét labdarúgó- 
esapatot. A moziz aj ornnak máris sok ba
rátja van és remény van rá, hogy a 
Phöbua csapatát ismét a pályán fogjuk 
látni.

StOY&L O LL O :

JEf/v n ö  m iatt
F ran cia  színm ű olasz vá ltozata . A  

cselekm ény eg'y fra n cia  k isvárosban  
já tszód ik , a  szerep lők  m ind olaszok . 
K itűnő olasz színészek.

S a legk iv á lóbb : E m m a Grammá- 
tusa. D use egyetlen  igazi, n a g y  ve- 
té ly tá rsn ö je  az olasz színpadon. 
D use halá la  ó ta  E m m a Gramrnatica 
egyedül áll az olasz színészgárűa 
élén. K étségtelen , h o g y  a  fü m m ü te- 
rem  teljesen  új és szokatlan  hely 
v o lt a  n a g y  színpadi színésznő szá 
jaiéra, de já ték a  film en  is e lragad ó 
és m egható. A  színházban  is m indig 
ez a  k étfé le  h atás je llem ezte  Gram- 
matica asszony já ték át.

E g y  anyát já tszik , ö z v e g y a sz - 
szon yt. E g yetlen  f ia  beleszeret e g y  
h ölgybe . F é r je s  asszonyba. A z  anya 
nem  tud sem m it, csa k  érzi, h o g y  a 
fiáva l va lam i nincsen  rendben. A g g ó 
dik, fé l. A  fiú  g yorsa n  sod ród ik  az 
örvén ybe, am elyet „ a  term észet 
.törvénye" kavar, em beri szán 
d ék osság  nélkül. Szerencsétlen  
véletlenek szerencsétlen  ' ta lá lk o 
zásának  k övetkezm én ye : a  fiú
gy ilk ossá g  vád jáva l terhelten  kerül 
a törvén y szék  elé. A  trag éd ia  k iro b 
banása  n y ú jt  lehetőséget Gramma- 
tica asszonynak  arra, h og y  m ű vé
szetét te lje s  fén yév e l csillogtassa . 
A dráma utolsó jelenete feledhetet
len. A z  anya  —  ném án —  elbúcsú 
zik  a fiá tó l, aki azt hiszi, h o g y  a b ö r 
tön rács  m ellett az az asszony  áll, 
ak iért ide került. Már csak ezért az 
egy jelenetért is érdemes volt elké
szíteni ezt a filmét!

*
A  többi szerep lő  is d ícséretrem éltö  

term észetességgel a lak ítja  szerepét. 
É v i Maltiagliati n ag yon  szép és 
elegáns színésznő. S erg io  Tofano n e
héz szerepét egyre  fok ozód ó  erővel 
já tssza .

■*
Határozotan érdekes, nem minden

napi film. Mario Bonnard rendezte.

Vísirangacíó !
S z o m b a t :  M U E - v e rs e n y  

V a s á r n a p :  M Á C - v e r s e n y ,  M Á C -B S E  
v íz i ia b d a r a n s a d ó

AU* vettük észre s már az_ idei _ ver- 
senyidéuy második felének végeidé já 
runk. Egy hét múlva kezdődik a ma
gyar bajnokság, a hármas vízilabda torna 
éti ezzel csaknem ' be is fejeződik az 
augusztusi műsor.

Szombaton délután a MLE rendez or
szágos versenyt lágymányosi uszodájá
ban. A  versenyen három clsöo-sztályu 
szám kerül lebonyolításra. A bajnokság 
előtt eg'y héttel utoljára találkoznak az 
esélyesek a MüE-ver&enyen. m gyors-
úszásban Táídos, Gróf. Vörös, Percnyi, 
Kovács. Lórin ez, Tuskó neve szerepel a 
nevezések közt, —, ígéret arra, hogy iz
galmas küzdőknél és jo  eredményt fo
gunk kapni ebben a számban. A M Út
pálya nehéz vizében természetesen nem 
várhatunk olyan időket, mintha a nyi
tottban lenne a verseny,, de Tatos, Groi 
é«5 Vörös verseLLgéöébŐI így komoly
• eredménynek kell születnie. 100 m hölgy 
hátúszásban Novak Ilonka és Lovász 
Gitta méri össze erejét. Az idény első 
felében Novak, a másodikban Lovász ke
rült ki győztesen kettőjük találkozásai
ból, Szombaton n MUE-pályán, vasárnap 
Dorogon úszik a két hölgy, — azutari 
jöhet a bajnokság, A 200 ni hölgy mell* 
úszásban rendelkezik a legjobb mezőny* 
nyel a magyar hölgy úázóspdft. _ Szí get i- 
Wargha, Felhős, Salgó, Herényi, Vár- 
konyi minden lehetőséget _ megragad, 
hogy versenyezzék. Sikerült, is 3:18 *ióve 
lelofnászui az időket. Remélhetőleg szóm
ba tón még javít valamit győztes. A 
4x50 m gyors váltóban a férfiak is, a 
hölgyek ié szép versenyt fognak vívni. 
A műsor többi része főleg hölgy sza-inok bot 
áll. Szombaton ott lcez a. MUE-palyan 
a jövendő teljes hölgygárdája.

Vasárnap a nyitott nsa^daban az idény 
egyik legnagyobb egyesük ti versenyét 
vívják meg versenyzőink:. Az uszosza-

MOZI
SZOMBATON NYIT

a Décsi-inözi, amely a Bulldog Drum- 
mond titkos szolgálatban, című, kémek
ről és ellenkémekröl szóló angol filmet 
tűzte műsorára. Ebben a filmben szere
pel a hadi technika álma: a motor bénító 
találmány.

CSZÁS

Á  BEÁC gólt akart Sons. . .
M ulatságos eset fordu lt elő az 

U T E — B E A C  vízilabda m érkőzésen . 
A  B E A C -n ak  nem  volt va lam i n a g y  
esélye a győzelem re. A z  egyetem is
ták  elhatározták , h og y  ha gy őzn i 
nem  is fog n a k , de legalább  eg y  g ó lt  
összehoznak  a b a jn ok je lö lt ellen.

A  B E A C  ,,gó llövö-száu d ék a“  j e 
gyében  fo ly t  le tehát a m érkőzés. 
N em  is n agyon  v ig y á zta k  hátul a  
sa já t kapu ju k  előtt a B E A C -istá k , 
hanem  m indenáron  g ó lt  a k a rta k  
lőni.

E g y  rosszu l sikerü lt B E A C -tám a - 
dás után  Németh, Kislégi és Halasy 
Oii á llott szabadon  a B E A ^ -k a p u  
előtt és véd ő —  az egyetlen  D u g ár 
k ivételével nem  v o lt sehol.

Ilálasy  k ap ta  a labdát és —- k e 
délyesen  íg y  szólt D ugárhoz:

—  Te miért nem mész előreL Te 
nem akarsz gólt lőni?

—: Mennék, mennék —  fele lte  a 
kapus — , csak valakinek hátul is 
kell maradnia, hogy legyen, aki —  
kidobálja a hálóból a labdát...

A  B E A C -istá k  igyek ezete  nem  
vezetett sikerre. G ólt nem  sikerü lt 
iön iök , —  ezzel szem ben k a p ta k  
tizenegy  darabot.

s m a u

mokbau a 100 in g j oraúszás, 400 ra hát, 
400 m mell, 100 m hölgy gyors, 400 m 
hölgy mell vezel. Álialábun a rnüsor_ öé^- 
szeáilítúsánál minden egyesület ügyel, 
arra, hegy neki legjobban megfelelő szá
mokat írjon ki. II.}a, a pontverseny . .  . 
Három ifjúsági bajnoki szám már most 
vasárnap gazdát keres és pedig a 10ú m 
htá. .200 m mell és 8u0 m T. o. és ifjú
sági műugrás is lesz a versenyen.

Az úszószámoknál sokkal nagyobb je 
lentősége van azonban a vízilabdáméi*- 
kőzésn-ek, a MAC—BSE-lalálkozónak, A 
MAC motil abban a helyzetben van. hogy 
évtizede^ ellenfelének, a/, UTE-nek sze
rezhet bajnokságot, ha legyő-zi  ̂ a fővá
rosiakat, Do a (szigetiek úgy számítanak, 
hogy ha a BSE-t legyőzik, az UTE-nek 
még két mérkőzése van halra, a nagy- 
szerű gólarány is j’cvsfízábbodhat és a 
bajnokságot a MAC is megnyerheti. A. 
BSE, ha lehet, még jobban érzi a mér
kőzés fontosságát. Hiszen a fővárosi 
gárda, az egész idényben jól harcolt, le
győzte az UTE csapatát és póiitveszte
ség nélkül áll. A  MAC ellen tehát dön
tetlen is elég lenne. De a BSE pont vesz
teség nélkül szeretne bajnokságot nyer
ni. A csapat jelentékeny részét teszik 
azok a. játékosok, akik az MTK színei
ben éveken keresztül hiába ostromolták 
a büszke bajnoki címet.

A nyitott uszodában ott lesz vasárnap 
az újpestiek szurkologárdáj'á is. Tíz év 
óta egyszer sem fordult eJq az UTJE-yai, 
hogy két másik csapat küzdelmén dőlt 
volna cl a lila-fehérek bajnoksága. Most 
a MAC megszerezheti azt, amit az ú j
pestiek nem tudtak elérni ebben az év
ben: az UTE bajnokságát.

Nagy hang orkán lesz vasárnap a szi
geten. A  közönség mindjárt főpróbát 
tarthat az egy hét múlva sorra kerülő 
nemzetközi küzdelmek csata kiál tásai ból.

Ö K Ö LV ÍV Á S

M i l l e r t  i d ő k ,m i l l e r t  i d ő k !
a v a g y

Nehéz dolog az ökölvívó válogatás
A z  ök ölv ív ó  v á log a tott keret m ár 

eg-y hete rendszeresen  készül a 
szep tem ber elején  sorrakerü lő  m a 
gya r-n ém et v á log a tott viadalra. 
T öbb , m int k ét csapatra  v a ló  ök löző  
is já r  a k özös  edzésekre, de a v á 
loga tás  m égsem  lesz könnyű  a v ilá g  
leg job b ja i ellen. E z  derül k i abból 
a beszélgetésből, am elyet tegnap 
fo ly ta to tt  a  M ö S z  egy ik  vezető je  
az edzés vezetése körül tevék eny
k edő szak férfiú va l. A  beszélgetés 
íg y  fo ly t  le:

A :  H ogyan  állunk, h ogyan  á l
lunk ?

B : T izenheten já rn ak  le, de —  
bizony néhány leg jobbunk  hiányzik.

(L ég súly)
A :  L égsú lyban  ki Van?
B : P od án y  a leg job b . Itt van 

azután  K iss i s . . .
A  (elhúzza  a s z á já t ) : K iss nem

éppen m ai csirke . . .
B : N em  olyan  öreg , m int m agas 

h om lok áról gondolná az em ber. 
V an  egy  tehetséges fia ta lunk  Is: 
Som odi.

A :  H át afc k i?
B : A  v illam osiak  fia ta l ö k ö l

v ív ó ja . L egutóbb  k iü tötte  a csapat- 
ba jn ok ság on  olyan  pom pásan  szere
pelt H ám obit.

A : H m  . . .

A MOZIK MOSOK A
RÖVIDÍTÉSEK.! Sz -  szeramat. V -  vasár

nap, n -  V«, f  -  ’ lt, h -  ¥* ’ 
B em u ta tó  m ozik

ÁTRIUM Mangit-krt 55. T.: 153-034. fS, ■
f8, £10. Sz. V.: f4-£ór is. Oz, a csodák
csodája. (Eelújítás.i __
CASINO Eskü-u. 1. T.: 38313S. 16. tS, Itt, 
Sz V.: IM-kor is. Szellemek földje.
CITY, Vilmos császár-út 36. T .: 111—143. 
h6. h8, hlO. V.: h4-kor is. Mimi, » ga-z- 
tkisr emhe. lánya. (Felújítás.')
CÖRSO Váci-utca 9. Telelőn: 182—818. 
ÍG, fS. flO. Sz. V .: f4-kor i-s. Newyorki 
házasság. (Lilly,. Póns.l 1DÉCSI Teréz-korut 26. T .: 125—952.
6 8 10 Sz.-V.: 4-kor is. 10-éiöl: Bulldog 
iírummond titkos szolgálatban* (John 
Lodge). _  . . .
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 189-543. 
16, f8, flO. Sz. V .: M -b t  s .  Ámor az 
autóban. (Vittorio de Sica.)
HIRADÖ Erzsébet-krt 13. T.:
9—34-ig folyt. Magyar-.. Luoe-, TJU-, 
rajzos-híradó. Német l«citama<iás Anglia 
ellen. Kultúr- és rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T.-. 130-125. 5, n8, 
flO. Sz. V .: 4, 6, 8, l0. Ag alvilág ven
dége. (Hans Albers.) 2-ik hét.
RADIÜS. Nagymező-utca 22. L :  1224)98, 
f6, hS, hlO. Sz. V .: fiakor is. VIH . Hen
rik, magánélete. (Felújítás.)ROYAL APOLLO Erzsébet-kórút 45. T . 
222-003, n6, f8, hlO. Sz. V.: 4. 6. 8. 10, 
E cy  nó miatt. (Emma Gramatica.) 
SOALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. n6. f8, 
hlO. Sz. V.: 3-kor le. Éjjeli roenedcl;- 
h-ftly. (Felújítás.! _ „  . . .UHáNIA  Kákóczi-út 21. T.s 146—046. fa, 
7. DO. Sz. V.: 2-kor is. A francia oseze- 
omlás. (Nynga-t-i villáonháboni H . rész.) 
2-ik hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károty-M rút S. T : 144-212, 
ti, f6, ffi, flO. Sz. V .: fS-kor is. Az asszony 
ée a múltja. '
Oá PITOIj Baross*tér Sí. Tel.: 134-337. 
U,  f6. fS. flO. V.: m f l :  M w  .JarQ,’*- 
CORVIN 'Cllöi-iH <0. T.: 138-988, f4. t6, f8, 
119, Nanette.

ELIT -Szt. Islván-krt 16. T .: 114-o02. 4, 
6. S, 1,0. Halhatatlan keringő. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .; 142-4o5. 
Ifi, f8, HÓ. V .: f4-kor is. Nagy keringő. 
V. d. e. f i i :  Utilány szobát keres. 
KAMARA Dohány-ntca 42. T.: 14-1-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Nyugati vildámbaborn. 
LLOYD, Hollán-u. 7|a. T .: 111—994.
16. f8, no. Sz. V.: 14-kor is. Családi
PALÁCE, Erzsébet-körút 8. T . : 221-222. 
11. 2, 4, 6, 8, 10. Párbaj semmiért. 2-ik
hét!PATRIA Né-pszítiház-u. 13. T.: 145-673.
4, 6, 8 10. V.-. 2-kor is. Családi titok. 
SAVOY OU«-6t 4. T.J 146-04Ö. 14. T6, f8, 
flO. v .: f2-kor is. Családi titok. 
SIMPLON Horüiy Miklós-út 62. T : 268-999. 
5 n8 110. V .: 3. n6, IS. hlO. Nanette. 
SfTUDIÓ Akásfa-u. 4. T.: 140-840. 4, 6, 8,
10. V .: 2-kor is. Remény leien esel.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gümbös-n. 11. Tel.: 355-374. 
n4, n6, n8. nlO. V.: ní-kor is. Az utolso 
Wereezkey.
BELVÁROSI Irányi-utea 21. T.-. 384-563.
4, S. 10. V.: 4, 5. 6, 7. 8, 9, 10. Asszo
nyok azállodája.
BÚD 41 A POI.LO Széna-tér. T.: 351-500. 
fő. h7. 9. V.-. n4, n6, n8, nlO. D. III . 88. 
ELDORADO Népszínház-n. 31. T.: 133-171.
5, ní flO. V.: 2. 4, 6. 8. 10. Gyámod vad-
vlrá*. V. d. r. ÍIO, i í :  Vihar Ázsia felett. 
HOMEROS Herimna-űt 7. T.: 196-178.

••5. nS. fl.O. V,: fí-961. A 2 tökfej. 
IPOLY Csákv-n. 65. T.: 292-626. 5. nö,
flO. V.: 3, n6, f8. no. Négyei) a becsli 
Te tért
JÓZSEFVÁROST Kálvária-tér 7. T el.: 
134-641. 5, n8, flO. Sz. V.: fb  (6. (8. f i 0. 
D. l ü .  88, V. d. c. 1.1: 3 ember a hóban. 
OLYMPIA Erzaébet-körút 26. T .: 421-588.
11. 2. 4. 6. 8, 10. Szerellek.
OTTHON Beaiczky-n. 3. T .: 145-147. fő. 
1:7. 9. Sz. V.: n4. o6. n*. nlO, 4 két tök- 
fe '. Sárga kalózok. V. d. e. f ii : Csapcte. 
PH ÖN Itt Rákóczi-út. 68. Tel.: 144-454.
11, 5, n?, nfl. Sz. V.: ó-kor is. Császár-

Sít
RtALTO P.ákéezbát 70. T.; 132-497 . 5. n8. 
m . V.: *, 4, í, S. 10. A  két tökfej.

A Rádió mai műsora
Péntek, augusztus 9.

Budapest I. (349.5 m.) 6.40: Ébresztő. 
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek — 10 2n: Felolvasás..— 10.46; Fel
olvasás. — 12.10: Sárközi Gyula_ cigány
zenekara. -— Közben 12.40: Hírek. 
13.30: Heinemann Sándor jazz-zenekara.
— 14.30: Hívek. — 16.15: Felolvasás. 
16.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek.
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven
— 17.15: Stráüss ItichaTd: Halál és meg
dicsőülés —  szimfonikus költemény (Fi* 
ladelfiai sziriifónikus zenekar, vez. Sto- 
kowskil. Hanglemez. — 17.45: ,.Bulgá
r ia .S z i lá d y  Zoltán' előadása. — 18.05: 
Sportközlemények. — 18.15: Az „Arany- 
hegedű-pályázat- nyolcadik hangverse
nye. Melles Béla zenekara játszik. — 
19.15: Hitek magyar és román nyelven,
— 19.25: Berzsenyi László dr és Villax 
István dr két zongorán' magyar dalokat 
ad el5. — 19.50: ,,Monna Vanria.”  Dráma 
három felvonásban. Irta Maeterhnek. 
Fordította Ábt'ánj'i Emil. Rendező Barsi 
Ödön. — 21.40: Hírek-, IdőjárásjelontéS, 
hírek szlovák és ruszin nyelven. 22.10: 
Luitpold Canther énekel zongorakisaret- 
tel a "magyar-német nhivészcsere kereté
ben. 22.40: Farkas Béla cigányzenekara 
muzsikál. — Közben 23: Hírek wémet, 
olasz, angol és francia nyelven. — 00.05: 
Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 19.25: ,.A Vö
röskereszt szerepe a háborúban." Auer 
György dr előadása a nemzetközi Vörös
keresztről. — 20: Hírek magyar, szlovák 
és ruszin nyelven — 20.25: Szalonzene- 
kar. — 21.35: Időjárás jelen-lés.

Kassa. (250.1 m.) 11.05: Felolvasás. 
11.20: Hanglemezek. — 11.40: Hírek ma
gyar és szlovák nyelven. — 15.25: A szlo
vák ifjúságnak: ..A sport szeretete.'1
Sykorsky Emil előadása. Pre slovensku 
míádez: „Sport a jeho idea." Prednáska 
Emila Sykorského. — 15.45: Suhayda
Mária zongorázik. — 17.15: A 21. hon 
védgyalosezred zenekarának fnüsora. ve
zényel Hadányi Antal.

(Harinatsúl.v)
A : Harmatsúlyban kire számít

hatunk ?
B : Bondi eddig lejárt, de hama

rosan vissza kell mennie szolgálati 
helyére. Jó messze . . .

A : Baj. Más?
B : Bogács is szóba jöhet.
A : A  bécsiek elleni szereplés® 

után ?
B: Talán Horváth?
A : Hátrafelé menve nehéz győzni 

a németek ellen!
(Pehelysúly)

A : Graaf elég gyenge volt a szlo
vákok ellen. Frigyes el tudna vele 
bánni. Mi van Frigyessel?

B: Még nem láttuk. A  hírek sze
rint nincs Budapesten. Senki sem 
tudja, hol van.

A : Az nagy baj. Kit állíthatunk 
be helyette ?

B : Kubinyi nagyon szorgalmasan 
dolgozik . . .

A : Ne vicceljünk!... Kubinyi
fiatal korában is álló öklöző volt, 
hát még- most!

B: Nem Is olyan rossz most.
(Könnyűsúly)

A : Könyüsúlyban érzésem szerint 
Tormát kéne lehozni. A  fiatal né
metet meg tudná verni.

B: Ennek semmi akadálya sincs,

(Váltósúly)
A : Váltósúlyban az Európa-baj- 

nok Nürnberg jön. Kit állíthatunk 
vele szemben ?

B : He lehetne fogyasztani talán
Csontost. Kemény, mint a vas. 
Csak a gyomra lágy. Kemény fickó 
Korányi is, neki az álla „üvege-* 
zett“.

A : Mándival mi van?
B: Semmit sem tudunk róla.
A : Barát?
B : Neki is be kell vonulnia szol

gálati helyére.
A : Pepper ellen ki léphet szorl- 

tóba ?
B: Jákics máris pompás formá

ban van. . .
A : Szóval ezzel rendben volnánk.

(Félnehézsúly)
A : Félnehézsúlyban- mi a hely

zet?
B: Baumgarten ellen csak Szige

tinek volna esélye. De Szigetiről 
nincs hír.

A ; Az bizony baj. Más?
B : Szolnoki sem mutatkozik, Já

szai pedig nyaral. Talán Bittera?...
(Nehézsúly)

A : Mi van a nagy emberekkel?
B: Homolya talán? Vagy Nagy 

Ferenc? ők még a mieink.
A : Hát csinosan állunk, mi taga

dás. Csak az alsó súlycsoportokban 
számíthatunk sikerre. Ott kell na
gyon erős embereket szorítóba állí
tani, —  ha lehet. Na, Isten vele!

(A kegyesen int, B „alázatos 
tisztelettel" köszön.)


