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Szombaton este látszották
a szent tstuán-Kupa eHMOntomeK 

utolsó márkázását
ELEKTROMOS-ÚJPEST 2:1 (0:1)

Latorca-utca, 10.000 néző. V ezette : Lantos
A  sorozatoknak is megvan a ma

guk törvényük: félbeszakadnak. A  
nyári vendéglősök, ha tudni akar
ták, hogy milyen időre számítsanak, 
mostanában már nem a hivatalos 
időjóslást figyelték, hanem azt néz
ték, hogy lesz-e verseny az Elektro
mos-pályán. És ha a Latorca-utcá
ban mérkőzést hirdettek, akkor már 
mindegyik legyintette a kezével:

—-  Este zuhogni fog az eső.
Nos, ezúttal megszakadt a sorosat 

és végre elérkeztünk ahhoz a latorca
utcai esti mérkőzéshez, amely gyö
nyörű, tökéletesen esőmentes nyári 
estén folyt le.

Már déltájban látszott, hogy ez
úttal kivételesen jó idő lesz. Kasza 
Dániel dr-t, az Elektromos ügyészét 
fel is hívta egyik tréfacsináló ba
rátja telefonon és megkérdezte tőle: 

—  Mondd, ha nem esik, akkor is 
megtartjátok a mérkőzést?

Már fél 8 tájban körülbelül 5000

B E D C T t f  MC8ERIHGERB K K b  ■ W^wiGSMMS FC)SPORT-SZAK ÜZLETE
V ili ., J ó zse f-k ö r  út 3 0 — 3 3 .
Telefon: í 33-582. (Rákóczi-tér sarok )

néző veszi körül az Elektromos
pálya nézőterét és még ekkor is 
állandóan özönlik a közönség.

Az ö ltözőben
Az ú jpesti ö ltözőben  eg y  ta rta lék  

Ss vetk őzik . Balogh í .-n e k  u gyan is  
f á j  a k eze  és így nem  v á lla lh a tja  
a já ték ot. H elyette  Kármán a  b a l
fedezet. B orzasztóan  n a g y  a  m eleg  
az öltözőben . Takács edző g y orsa b b  
ö ltözk öd ésre  b izta tja  a f iú k a t.

Mikor meghallják, hogy az UTE- 
kölykök már 4:l-re vezetnek, Zsen
gellér nevetve ezeket mondja:

-—■ Nekünk legyen mondva . . .
A  csapat egyébként változatlan.
Az E lek trom osék n ál B akont húz

zá k  a já ték osok .
—  Ez lesz a hattyúdalod —• mond

ják neki.
Pázmándy gyomorrontásra pa

naszkodik, cseppeket kap Potyától. 
A  csapat változatlan.

Harangoznak a közeli templomok
ban, amikor a játéktér bejáratánál 
megjelenik a két csapat. A  fény
szórók felcsillanó fényében a pálya 
közepén sorakoznak fel szabályos 
vonalban a mérkőzés résztvevői. Az 
újpestieken lila ing és fehér nadrág 
van, az Elektromos megszokott 
sárga inget és piros nadrágot öl
tött magára. Futó és Martonos, a 
két kapitány sorsol, az első félidőre 
Újpest kapja az északi kaput.

10.000 néző előtt Lantos s íp je lére  
indul a já ték .

így áll föl a két. csapat:

felsze
relésekF U T B A L L

a z M L, Sz előírása szerinti L A B  O A
S K A B A  ÉS P L O K L
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Á r je g y z é k !

Újpest: Sziklai —  Futó, Balogh
II. •— Nagymarosi, Temes, Kármán 
—  Adám, Pálya, Zsengellér, Berzi, 
Tóth III.

Elektromos: Bakon —  Pázmándy, 
Pákozdy ,—  Kapocsi, Marosi, Mar
tonos —- Huszár, G. Tóth, Szena- 
rödi, Fekecs, Pálinkás.

AZ I. FÉLIDŐ
Nagy lendülettel indul a játék. 

Az első látogatást az Elektromos 
csatársora teszi az újpesti kapu 
előtt. Az újpesti csatársor ezt azon
nal udvariasan viszonozza. Azután 
rövid támadó időszaka következik 
az Elektromos-csatároknak. G. Tóth 
és Szendt’ödi próbálkozik lövéssel. 
Ezek a lövések azonban még erőt
lenek. Azután az Újpest-csatársor 
veszi át az irányítást. Három meleg 
helyzet alakul ki gyors egymásután
ban az Elektromos kapuja előtt. 
Először Tóth III. veszélyes beadása 
suhan át a másik oldalra, majd a 7. 
pereben a középen vezetett újpesti 
támadás végződik szöglettel. Adám 
jól becsavart szögietjét Berzi akar
ja fejelni, de hátrafelé sül el a fejes.

A  harmadik nagy helyzet bal
oldali támadásból alakul ki. Zsen
gellér kissé elaludt a villámgyorsan 
bekerült labda előtt s Így ebből a 
helyzetből is szöglet lett. Az Elek
tromos ellentámadásából Szendrödi 
lő. A  lövés most már éles, de a kapu 
mellé jut. A  11. percben Tóth III. 
átvágott labdájával Adám kitör az 
alapvonal mentén, beadása Marto- 
nosról szögletre pattan. Azután 
Szenur-di és Pálinkás paprikás elő
retörése arat —■ egyelőre csak tap
sot. Nem tokkal utána az Elekt”o- 
inos-csatársor első jó helyzete aakul 
ki a zavarba jutott újpesti védők
kel szemben. G. Tóth azonban kéz
zel toppolja a labdát.

Nyomban utána Tóth III. fut el. 
Élesen átvágott labdája a túlsó ol
dalon a kapu mellé kerül. A  14. 
percben Futó rúgása erősen hátra
felé sikerül, szöglet lesz belőle.

VEZET AZ ÚJPEST
A 16. percben vezetéshez jut az 

Újpest. Tóth III. a félpályáról indul, 
de nem viszi le a labdát, hanem ha
mar bead keresztbe. A  meglepetés- 
szerú labdát három Elektromos-védő 
is elrúghatná, de csodálatos módon 
mind a három egy pillanaton belül 
egymásután elcsúszik és a földre 
kerül. A  labdát Pálya kiadja Adóm
nak, aki nagy iramban jön és mint
egy Jé méterről hatalmas lövést 
küld a jobbsarokra. Bakon dobja 
magát, de nem éri el a labdát s a 
labda a jobboldali kapufa tövéről 
visszapattan éppen a befutó Zsen
gellér elé, alti közvetlen közelből 
éles lövéssel küldi a felső léc alá a 
labdát. 1 :0-ra vezet az Újpest.

Egy perc múlva Pálinkás egyen
líthetne, gyenge lövése azonban el
kerüli a balsarkot. Rendkívül válto
zatos a játék. Egyik pillanatban az 
egyik kapu forog veszélyben, a má
sik pillanatban a másik. Az Újpesti 
támadások tüzesebbek és veszélye
sebbek. A  22. percben Fekecs lövése 
ut a jobboldali kapufa mellé. Ke

ményebb lesz a küzdelem, többször 
is dancs miatt kell fújnia a játék
vezetőnek.

Fordítva ítélt szabadrúgás után 
a balfelsö sarokból húzza le Pálin
kás lövését Sziklai. A  26. percben 
a félidő legnagyobb helyzete nyílik 
Pálinkás előtt, de ezt is félrelövi a 
balszélsö. Most megint az újpesti 
csatársor jön támadásba. Adám lö
vése azonban elkerüli a kaput. Ú j
pesti szabadrúgás után Pákozdi 
hazaadását Bakon csak vakmerő 
rávetessél tudja megmenteni a szög
lettől. Nagyon nagy becsvággyal 
küzd mind a két csapat. A  játéko
sok a játék hevében sokat dolgoz
nak a kezükkel. Emiatt sok a sza
badrúgás. Az ^öremerészkedő Futó 
helyén támadó rést nem tudja ki
használni a sárgainges csatársor.

Az Elektromos-csatársor mindig 
jobban belemelegszik a játékba. 
Nagymarosi kétszer is csak nehe
zen tud menteni. Harmadszorra csak 
danccsal tud szerelni Nagymarosi. 
A szabadrúgást Fekecs túlmagasan 
íveli a kapu fölé. Fekecs lövése 
Sziklaihoz megy. A  37. percben Fu
tó hazaadással ment. Azután Zsen
gellér száguld egy reménytelenül 
hosszú labda után, amely végül is 
Bakoné lesz.

A  39. percben Fekecs labdájával 
Pálinkás szökik. Beadását Szen-d- 
rődi tíz lépésről kapura lövi. Sziklai 
veti magát, a labda ide-oda pattog 
a keze alatt, majd maga alá ássa 
a labdát, amely már majdnem át
jutott a gólvonalon és végül is a 
kapus úrrá lesz a labda fölött és 
menti a helyzetet.

A  40. percben Adám kap jó lab
dát, de azt Bakonba lövi. Azután 
Zsengellér és Bakon csap össze egy 
labdáért, amely Zsengellérröl pattan 
ki a kapu mellé. A  villámgyorsan 
lefutó Tóth III. elöl elrúgják a lab
dát, a játékvezető Újpest ellen ad 
szabadrúgást. A  közönség erősen 
méltatlankodik. Pálya 25 méteres lö
vését Bakon fogja, a csatár tapsot 
kap. A  43. percben Bevztt túlkemé- 
nyen szereli Pákozdi.

A  szabadrúgást Temes magas ív
ben küldi kapu fölé. Az Elektromos 
balszárnyinak támadása után szög
letet követel a játékvezetőtől, de 
nem kap. Pákozdi még Adámnál is 
gyorsabb. Hazaad a csatár elöl. Fu
tó éppen elhúzza Szendrödi lábát, 
amikor megszólal a félidő végét jel
ző sípolás.

Szünet
A tárgysorsjáték sorsjegy húzója 

ezúttal is az 5 éves Szentmilóssy 
Baba. A z első tárgy, egy asztali elek
tromos szellőzőgép, amelyet a 6141 
számú belépőjegy boldog tulajdonosa 
nyert. Gyors egymásutánban sorsol
ták ki a többi elektromos készüléket 
is.

Az Elektromos-öltözőben Bakon 
mondja:

—  Adám lövése a kezemről pat
tant a kapufára és onnan vissza a 
mezőnybe. Zsengellérnek már köny- 
nyű dolga volt.,

Pákozdi és Kapocsi megállapítja, 
hogy Tóthot Kapoeslnak kellene

fognia. Kapocsi szabadkozik.
—  Berzi folyton rámhozza a lab

dát, le kell mennem Tóthról.
Kapocsinak azt mondják, ne tö

rődjék Bereivel, Tóthot fogja.
Az újpesti játékosok kát öltözőben 

pihennek a szünet alatt. Lehúzzák a 
fiúkról a csuromvizes mezt és sós- 
borszesszel dörzsölik le őket.

—  Egyáltalán nem zavar a fény, 
—■ mondja Berzi.

Balogh II. viszont arra panaszko
dik, hogy fejelés közben kellemet
len szembenézni a hatalmas égőkkel.

A  fiatalokat biztatják, mikor ki
vonulnak.

A II. FÉLIDŐ
Kilenc óra előtt két perccel meg

indul a második félidő. Most Zsen
gellér indítja el a labdát. Berzi re
mek labdával futtatja Tóth IH-at. 
A  kapus szögletre szerel. Azután 
Berzi 25 méteres lövése tart vesze
delmesen a bal sarokra. Bakon azon
ban idejében észreveszi a bajt és ve
tődve még az utolsó pillanatban ki 
tudja tolni a labdát. Az Elektromos 
első ellentámadása Marosi hosszú 
lövésével fejeződik be. A  labda a 
kapu mellé kerül. Temes összeütkö- 
zikSzendrődivel, egy ideig sínyli az 
összecsapást.

Pálinkás lekésik egy jó labdáról. 
Pálya hátrafelé akar estében húzni 
egy labdát, de csak áz elesés sike
rül neki. Marosi kézzel üti el Zsen
gellér elöl a labdát.

Két méterrel a tizenhatos előtt he
lyezi le Zsengellér a labdát, de lövé
se a sorfalról lepattan. Balogh II. 
rövid fejesét G. Tóth küldi a 7. perc
ben a kapu irányában, a labda azon
ban szögletre pattan. Pálinkás szög
letrúgása veszélyesen kanyarodik a 
kapu elé. Sziklai azonban fogja és 
kivágja a labdát. Az Elektromos 
azonban ott tartja a támadást az 
újpesti kapu előtt. Szendrödi lövését 
Balogh II. a levegőben úszva fejeli 
ki.

A  9. percben Pálinkás bombáját 
Sziklai vetődve öklözi ki a kapu 
elöl. Azután G. Tóth labdája pattan 
le emberről. Az Elektromos csatár
sora kezd veszélyes lenni. Rövid idő
re szakítja csak meg az Elektromos
támadások sorát egy Berzi-előretö
rés. Tóth III azonban már lesen 
kapja a labdát. Pálinkás szélsebesen 
lefut, beadása azonban a kapu fölé 
esik. A  11. percben Berzi remek lab
dájával Tóth III elrobog. Lövésszerü 
beadására Bakon dobja magát, a 
labda kiperdül a kezéből és Zsengel
lér már veszedelmesen közeledik 
hozzá, Bakon azonban végleg birto
kába veszi a labdát. Egy pillanat 
múlva újfa az Elektromso rohamoz 
és Fekecs lövése csúszik a léc mel
lett ki.

Az Elektromos felülkerekedik. 
Pázmándi megúnja az Elektromos- 
csatárok meddőségét és előremegy, 
25 méterről olyan bombát ereszt 
meg. hogy Sziklai csak vetődve tud
ja menteni. A  15. percben újabb 
szögletet ér el az Elektromos. Az 
újpestiek biztosan mentik. Szendrödi 
kiharcol egy labdát, Temes beleteszi 
a lábát a  lövésbe és újabb szöglet 
lesz. Ezt Marosi fejeli kapu fölé.

Valóságos’ ostromzár alá kerül az 
újpesti kapu. Pázmándi szabadrúgá
sába Temes beleteszi a lábát, Szik
lai így is fogja a labdát. A  18. perc
ben már az ötödik szögletét lúgja 
az Elektromos, de csatárainak sjem- 
mi sem sikerül. A  21. percben végre 
lélekzethez jut Újpest. Adám  lövése 
kapu mellé kerül, aztán újra az 
Elektromos szorongat. Marosi lövé
sét Sziklai fogja.

Bakon elhalássza a kiugró Zsen
gellér elöl a labdát. Aztán Fűtő 
kénytelen nehéz helyzetben kézzel 
menteni. Szendrödi szabadrúgásából 
szöglet lesz. A  28. percben Tóth III 
beadása gólhelyzetben találja Zsen-

gellért. A  középcsatár lábáról a kapu 
mellé perdül a labda. Nagy helyzet 
volt.

A  rövid kis újpesti közjáték után 
ismét az Elektromos veszi át az 
uralmat a pályán. A  31. percben 
Szendrödi tízméteres bombáját Szik
lai szögletre menti. Rövidesen még 
egy szöglet lesz.

EGYENLÍT
TROMOS

AZ ELEIÍ-

Végre a 34.' percben sikerül az 
Elektromosnak az egyenlítés. Szen
drödi átmegy Futón, aztán viszi még 
egy kicsit balra a labdát, majd bal
lal laposan, élesen küldi a labdát 
tizennégy mtéerröl a balsarokba. 
Sziklai dobta magát, de nem tudta 
elérni a labdát. 1:1,

MAR VEZET 
TROMOS

AZ ELEK-

A 37. percben Huszár a félvonal
ról elörevág egy labdát, amelyre 
Szendrödi fut ki. Balogh II csak 
danccsal tudja szerelni. Huszár küldi 
be a szabadrúgást a kapu elé. Szend- 
rödit szabadon hagyja az újpesti vé
delem és a középcsatár éles fejese a 
léc alatt suhan a hálóba nyolc lépés
ről, Sziklai lába mintha a földbe 
gyökeredzett volna. 2 :l-re vezet az 
Elelctr mos.

A  39. percben egyenlíthetne az 
Újpest, de Zsengellér és Berzi is el
téveszti a célt. Berzi és Zsengellér 
helyet cserél.

Szögletarány 8:4 (1:3) az Elek
tromos javára.

Bírálat
Változatos, időnként roppant iz

galmas mérkőzést vívott a két csa
pat. Mezőnyben közel egyformán 
játszottak. Az Újpest szélsői egy 
hajszállal veszélyesebbek voltak, 
ezért ezután különösen az első fél
időben sokkal több gólhelyzetet te
remtettek az Elektromos kapuja 
előtt. A  második félidő első negyed
órája után az Elektromos jobb erőn
léte megmutatkozott. Egyik izgal
mas helyzet a másik után adódott az 
Újpest kapuja előtt.

Rendszer szempontjából mindkét 
csapatnál hasonló hibákat láthat
tunk. A  szélsőket és az összekötőket 
rendszerint senki sem fogta. Ez a 
körülmény is hozzájárult ahhoz, 
hogy sok volt mindkét részen a 
gólhelyzet.

Hosszas, meddő ostrom után, mi
közben Sziklai hősiesen védte kapu
ját, végre megjavult az Elektromos 
góllövő tudománya és megérdemelten 
győzött.

Az Újpestben Sziklai sokszor ki- 
ejtete a labdát. A  hátvédek is bi
zonytalankodtak, főleg eleinte. A  
fedezetsorban Temes nagyszerűen 
játszott, alig maradt el mögötte 
Nagymarosi. ■ A  támadósor legjobb 
része a balszárny volt. Berzi pompás 
labdáival Tóth III. sok veszélyes tá
madást vezetett. Zsengellér még 
nincs formában. .Adám helyenként 
nagyszerű támadást vezetett.

Az Elektromosban Bakon labda
fogása időnként bizonytalan volt. A  
két hátvéd közül Pákozdi volt a 
jobb, máris igen gyors, rúgása biz
tos. A  fedezetsor elég szürkén ját
szott. A  támadősor lelke a mozgé
kony Fekecs volt. Pálinkás rengeteg

Egyenruhái, 
polgári öltönyt

előnyös teltételek 
mellett készít

N a g y Kainaa
I V .. KOSSU1&  £ . - » -  ®
(Saját ház) Tel.: 1-83G-59 
A l a p i t t a t o l t :  1899-
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Pályázat I.
az E!s9 Országos Tippili Bajnokságra

Beérkeaéei határidő: y i l l »  84* Í3 óm

Gamma—Forcncvároe

Tokod—üjpoöt ....... .«—«««— •*»»«»&»•••>

Kispest—Szolnok *•••**«.

Szegred—Haladd*

Törekvés—SaJBTO **«»»»«<

El&ktromoa—X  .«*. .***«*m ••••!•*••

D IMA VÁG—WM1TO ««»»»»««

Szombath. FC—KEAO **.* ....s* ... 
Pótverseny: A  pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver-/ 

eenyt dönt el,
ttj

Postás—Pécsi DVAG ~ ~ ~

ETO—Soproni VSB *•**•»•«

MOVE T. Előre—Mlsk* VSO 

NÍT!

Lakhely:

Utca;
A beküldi aláveti masát * feltétetek
nek. Minden szelvényűé* ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresetet (eslltagot) tenni:

Fölényes, megérdemelt
győzelmet aratott az MTK 
a Gamma ellen

M TK—GAMMA 9 :3  (5:1)
Fehérvári-út Vezette: Szigeti L .

helyzetben hibázott. Szendrődí és G. 
Tóth főleg a második félidőben ját
szott jól. Huszár biztató.

Nyilatkozatok
Kasza Dáinel dr: Igazságos ered

mény, mintha az edzésben előbbre 
volnánk, örülök a szép Időnek.

Tóth István edző: A  második fél
időbe núgy játszottak, ahogy az uta
sítás szólt.

Czipper Oszkár: Ez tulajdonkép
pen „szervező' mérkőzésünk volt. A  
fitaljainkat próbáltuk ki.

Takács Géza: A  második félidőben 
a két összekötőnk kifulladt.

Szeretette! várja
az M L S z .. .

Ma, vasárnap reggel 8 órakor kez
dődik a budapesti és környéki labda
rúgás seregszemléje a hungáriaúti 
pályán. Az MLSz miniszteri biztosa 
a következő szózatot intézte a részt- 
vevőkhöz:

—  Szeretettel várja az MLSz va
sárnap reggel a budapesti és kör
nyéki játékosokat, vezetőket, edző
ket és intézőket a seregszemlére. 
Kérem, hozza meg mindenki est a 
kis áldozatot, hogy elvégezhessük 
két óra alatt azt a munkát, amely 
egyébként heteket, sőt hónapokat 
venne igénybe. Egyben hasznos 
tudnivalókat is hallanak a sereg
szemle résztvevői azokról a felada
tokról, amelyek ránk várnak az el
következendő bajnoki esztendőben.

(pÖiX>(
zemle

A moszkvai Spartak csapata ked
den érkezett Szófiába, ahol óriási 
tömeg várta. A repülőgéptől a szál
lóig 100.000 ember állt sorfalat és 
üdvözölte az orosz labdarúgókat. 
Két követ (az orosz és a jugoszláv) 
is kiment a repülőtérre. A  moszk
vaiak 22 játékossal, több edzővel és 
gyúróval és egy orvossal érkeztek 
Szófiába, ahol ma, vasárnap játsz- 
szák. első mérkőzésüket.

•

Érdekes mérkőzés volt Párisban 
a Parc des Princes-stadlonban. Az 
egyik, Párisban állomásozó német 
ezred híradó századának a labda
rúgócsapata játszott a Roma, a Pa
risban laké olaszok csapatával. 
Párisban tehát német-olasz mérkő
zés volt. A  mérkőzés zsúfolt lelá
tók előtt folyt le s azt az olasz 
csapat 1:0 arányban nyerte meg.

A  Gamma szombaton délután ba
rátságos mérkőzést játszott az „új" 
MTK-val.

*

'A Gamma öltözőjében Szép Já- 
'nosnak, az új fedezetnek gratulál
nak a játékosok. Két napja tartotta 
az esküvőjét. Turay II. és Gyulai 
beteg, —- nem játszhat. Az MTK- 
nál a kék-fehér játékosok és a meg
szűnt Phöbus játékosai nagy örven
dezve üdvözlik egymást.
/ ‘A. két csapat így áll fel:

M TK : Kárpáti —  Burkő, Wóber 
—  Péter, Megyeri, Titkos II. —  Ne
mes, Müller, Turay I., Gombkötő, 
Titkos I.

Gamma: Háda —  Szébehelyi, La
katos —  Magda, Borhy, Szép —  Vá- 
radi. Sütő, Toldi, Takács,, Kemény.

Nagy érdeklődés mellett kezdődik 
a mérkőzés. Rögtön kitűnik, hogy 
egészen jól megy a játék az MTK- 
nak. Annyira jól, hogy már az 5. 
percben Müller bambája a hálóba 
kerül. 1:0. Egy perc múlva újra 
Müller rúg gólt. 2:0.

—  A Hungáriában egy 'egész 
idényben nem rúgott két gólt a 
Wudi —  mondja Takács Béla.

Kedvetlenül és fáradtan játszik a 
Gamma. Továbbra Is az MTK van 
fölényben. Barna Sándor, a Phöbus 
volt elnöke ide is kijön, a volt 
„fiait" biztatni.

—  Bravó, Gombkötő fiami —  
kiáltja. Most egymásután két gólt 
rúg az MTK Müller és Turay I .  ré
vén. 4:0. A  40. percben végre meg
embereli magát a Gamma, Várad! 
beadását Toldi helyezi a hálóba. 
4:1. Az MTK nem hagyja magát. 
Egy perc múlva Gombkötő lövése 
kerül Háda kapujába. 5:1.

A  II. félidőben az MTK-bán Turay
I .  Gombkötő és Wéber helyett Béky, 
Pintér és Halmai, a Gammában Vá
ráéi helyett Fodor játszik. A  két 
hátvéd helyet cserél. Fodor jól mu
tatkozik be: 5:2-re javít. Béky re
mekül játszik. Szép támadásokat 
vezet. Müller a következő gőllövö 
6:2. Most kissé feltámad a Gamma

P é n z ü g y -U T E  
6 : 2  ( 2 : 1 )

Barátságos. Megyeri-út. Vezette: Goda.
Pénzügy: Bach — Retkes, Or.drus II 

— Nagy, Balogh, Goál (Aranyosi) — 
Pett-ondi. Hortobágyi, Próba játékos, Sel- 
rncc-zi (Bodor)í Margittay.

GTE: Akuavölgyi — Fekete I, Fekete 
II  — örsi, Magyar, Fárbás — Kulinyi, 
Harsány:, Nagy, Schubert, Jobbágy.

A veszélyesebben támadó Pénzügy 
megérdemelten győzött. A rekkenö hőség
ben lanyha iramban indul a játék. Rö
vid mezőnyjáték után "kavarodás támad 
az UTE kapuja előtt, ebből a szemfüles 
„Próbajátékos" hálóba kotorja n labdát. 
1:0. Most UTE-táraadáiB indul, Nagy ki
ugrik és gólt lő. 1:1. Röviddel utána 
Petteadi beadását a „Próbajátékos’’  be- 
fej-cli. 2:1.

A XI. félidőben a beálló Bodor fejel 
gólt. 0:1. Röviddel utána ugyanő szép 
lövéssel növeli az előnyt. 1:1. Sorozatos 
Pénzügy-támadások után Hortobágyi 
bombáz a kapuba. 5:1. Majd ugyanő 
közvetlen közeiről hálóba gurít. 6:1. _As 
u'toleó percekben Kulinyi rúgja az GTE 
második gólját, 6:2.

A  Pénzügy védelméből Bach dicsérhető, 
a fedezetsorban a II . félidőben beálló 
Aranyosi volt jő. A látnád óborban külö
nösen a kitünően lövő Selmoczi emelke
dett ki. Igen ügyes szélső Margittay. 
A ..Próbajátékos'' is jó l mozgott.

Az UTE-ban Aknavölgyi igen sok tóU 
bán benne volt. A védelemben különben 
Fekete I árult el jó  formát, örsi a fede
zetsorból és Schubert a támadósorból 
dicsérhető.

Kölyöktoborzót tart a Postás, A Pos- 
ís az utánpótlás biztosítása érdekében 
ugusztus 15~én kölyöktoborzót tart a 
irérsenytéri sporttelepén.
Az FTC vasárnap délelőtt tartja első

•Hkapu3 edzését a Forinyák-uteai pá
rán. A kis Fradinák á tartalékcsapat 
•sz az ellenfele.
Tatabánya: Számrxsztálv—X I. akna 2:2 

1:1). Üzemi mérkőzés. Vezette: Kovács. 
i mérkőzés a meghosszabbított időben 
- a sötétség miatt — félbeszakadt, froj- 
;.-S. Jancsik 12). 111. Berki f2). 36:
artcsák. Róth és Dobos. ü l. Berki, Ta- 
áes és Káder.
CÉGLIGABAJNOKSAG I. OSZTÁLY
WMFC—MtTSC 4:1 (2:#). GRÁK-pálya. 

r, zette: PáMi. A WMFC elbizakodottan
átszőtt. GóUSvfH Mészáros (2) ée Vidor 
2). illetve Ivódó (egyet 11-esbőn., Síau- 
örger: MCSC a játékvezető kiállította.

és Toldi labdáját Sütő értékesíti. 
6:3. Titkos I. a „régi jó időkből" 
való lefutást mutat be. labdáját 
Nemes góllá értékesíti. A  Gamma 
már nem Igyekszik. Müller és Ne
mes rúgja a nyolcadik, illetve ki
lencedik gólt. Titkos II. megsérül, 
kiáll. A  játékot le akarják fujatni, 
de a vörös Takl nem engedi.

—- Nem baj, hogy tizen vagyunk, 
legalább többet dolgoznak a fiúk, 

mondja Takács Béla. Befejezés 
előtt öt perccel Toldi az egyik néző
vel összekülönbözik, mire a játék
vezető lefújja a mérkőzést.

BIRALAT
Váratlanul jó játékot hozott a két 

csapat barátságos játéka. Ez főkép
pen az MTK-ra mondható. A  sok 
nagy névből áJló csapat meglepően 
jól játszott. Olyan egészséges, egy
szerű és hasznos játékot produkált, 
hogy egyáltalán nem túlzott ez a 
gólarány. Ha számításba vesszük 
azt, hogy az MTK játékosai alig 
tartottak még edzést, sőt egyik
másik most mozgott először, akkor 
ez még csak emeli az elért ered
mény értékét.

A  Gamma nélkülözte Szebenit, 
Tóthot, Gyulait és Turay Il-t. Ez 
sok mindent mond, de mégsem ma
gyaráz meg mindent.

Érthetetlenül kedvetlen, lélek- 
nélküli játékot mutatott a Gamma. 
Lehet, hogy még érezték a Törek
vés elleni nehéz mérkőzés küzdel
mét, de ez a ma mutatott játékra 
nem lehet mentség.

Egyénileg az MTK-ban Kárpáti, 
Burkő, Megyeri, Titkos II., Müller, 
Turay Gombkötő és Titkos I., a 
Gammában Borhy, Fodor és talán 
még Sütő dicsérhető.

Tarr Béla, az MTK elnöke: Ért
hetően elégedett vagyok az edzés 
nélküli fiúk játékával. Ha az NB  
II-ben Indulhatunk, akkor nyugod
tak lehetünk a szereplést Illetően.

Fiala Antal, a Gamma alelnöke: 
Lélek nélkül játszott a csapat s ez 
teljesen érthetetlen előttem.

— A Ferencváros  
elvben m ár  
m egállapodott 
a B ácskával

mondja Tóth Lajos dr intéző. —• 
Most már csak a Bácska, expressz- 
levelét várjuk. Ha a Bácska meg
szerzi a Ferencváros beutazási en
gedélyét, akkor a jövő vasárnap 
Szabadkán játszunk. Hétfőn dől el, 
hogy a Kispest és az Újpest bele- 
egyezik-e abba, hogy szeptember 
15-én Budapesten és október 13-án 
Zágrábban játszhassunk a Grad- 
janskival. Most vasárnap délelőtt 
fél ll-kor barátságos mérkőzést ját
szunk s ezen minden játékosunkat 
szerepeltetni óhajtjuk.

TAKACS BÉLA  
SZÖVETSÉGI MEGBÍZATÁSA  
Az MLSz Takács Bélát kérte fel, 

hogy vállalja el áz ifjúsági edzőtá
borok szolgálatvezetői tisztjét. Ta
kács Béla a megbízatást elfogadta 
és augusztus 11-én, hétfőn már meg 
is kezdi működését, ö  lesz már az 
országos Ifjúsági edzőtábor szolgá
latvezetője.

Béky az MTK játékosa lesz
Az MTK— Gamma mérkőzésen a 

„vörös" Taki és Béky, a Hungária 
válogatott játékosa között a kővet
kező párbeszéd folyt le:

—  Mi van veled, Berci f —  kér
dezte Takács Békyt.

—. Nincs semmi újság Takikám 
—- felelte Béky. —  Nem szerződöm 
sehová, az MTK-ban fogok ját
szani. Szívesen játszom együtt a 
régi barátokkal és nagy öröm lesz 
majd> ha sikerül az MTK-t felvin
nünk az NB I.-be.

A  két sportember kezetfogott 
egymással.

—  Ez a. kézfogás annyi —  mond
ta a vörös Takl — , mintha már alá 
is írtad volna a szerződést.

•Hír eg y  furcsa
R ap id -a ján la tró l

Bukaresti lapjelentések szerint a 
kis KK döntőinek elhalasztását a 
Rapid vezetősége a Ferencváros hi
bájául rója fe l(l). Mint hangoz
tatják, a Rapid felajánlotta a döntő 
mérkőzések lejátszását, a. magyar 
csapat azonban kitért ez elöl. A  Ra
pid a FIFA-hoz ( !)  akar fordulni 
és kérni fogja, hogy a kis KK ez- 
évi elsőségét neki Ítéljék oda. Mi
előtt azonban ezt a lépést meg
tenné, a bukaresti csapat új ajánla
tot tesz a Ferencvárosnak:

,Mondjon le a Ferencváros a 
Gradjanski javára a döntőben való 
részvételről s ez esetben a Rapid a 
Gradjanskival játszana le a döntő
ket. A  Ferencvárost a Rapid oly
képpen kívánná kártalanítani, hogy 
a Rapid— Gradjanski döntők bevé
telének 30 százalékát felajánlja a 
Ferencvárosnak.11

Ebben az ügyben beszéltünk Tóth 
Lajos dr.-ral, a Ferencváros Intéző
jével.

—  A bukaresti Rapidnak ilyen
irányú, ajánlata még nem érkezett 
meg hozzánk —- mondta Tóth Lajos 
dr. —  Egyébként a kis K K  bizott
sága függesztette fel a döntök le
játszását, tehát nem a Ferencváros 
hibájából maradtak el a döntök.

Nem tudunk hinni a Rapid kez
deményezésének komolyságában.

Megalakult a Kassal Vasutas Sport
Club. Az ú.i egyesület elnöke Elekes 
András áJlomásfőnök lett. ügyvezető el
nök: Fertály Ferenc, titkár: Ferenczy 
Antal, pénztáros: Korotvicska Rezsó. A 
KVSC i.ek máris ötszáz tagja vau.

Beke ó l gélt lőtt 
a Kispest szom bati 
edzőmé r késésé n

Eredetileg ügy volt, hogy a Kis
pest szombaton hazai pályán ját
szik edzőmérközést a KAC-cal. A  
kispesti fü azonban gyenge lábon 
áll s így az edzőmérközést áttették 
a WSC-edzőpSJyára.

Megváltozott az ellenfél is. Egy 
jóképességü cégcsapat állt ki a kis
pestiek ellen. Puskás edző sípjelére 
ebben az összeállításban kezdtek a 
piros-feketék:

Boldizsár —  Olajkár I., Onódi —  
Monostori, Varga dr, Molnár —  
Kincses, Olajkár II., Cseh, Beke, 
Szilágyi.

„Nyári" játék folyt a mélytalajú 
pályán. Egymásután potyogtak a 
gólok. Az ellenfél kapujába egy- 
idöre próbajátékos állott be (egyik 
k-apusjelöltje a Kispestnek), de bi
zony nem sokat mutatott. Hamar 
ott is hagyta próbálkozása szín
terét. A  félidő 4:3 arányban végző
dött a Kispest < javára.

Szünet után megváltozott a piros
feketék fedezetsorának összeállí
tása. Most az Odri— Zalai— Vig-hár
mas játszott. Cseh feltűnő kedvvel 
mozgott, de Kincses is nagyon igye
kezett. Az egyik lefutásnál meg is 
sérült a jobbszélső. Bokarándulást 
szenvedett s le is ment a pályáról. 
Végeredményben a Kispest győzött 
6:5-re. A  gólok közül Beke ötöt, 
Olajkár II. pedig egyet lőtt.

—  Kincses sérülése, —  mondotta 
Senkey Gyula intéző, —  szerencsére, 
nem bizonyult súlyosnak. Szerdán 
este egészen biztosan játszhat a 
Törekvés ellen.

A  kapuskérdés ügyében Görgényi 
Lajos főtitkár így nyilatkozott:

—  A  mai próbajátékosról kiderült, 
hogy régen nincsen már edzésben. 
Vele tovább már nem is tárgyalunk. 
Több jelentkező van, ezeket a hét
fői edzésen próbáljuk ki. Azt be
szélik, hogy Kincses a Ferencvá
rosba szeretne menni. Kincses nem 
akar zöld-fehér játékos lenni, de a 
vezetőség sem hajlandó átengedni 
egyik legjobb csatárát.

A  Kispest vezetősége és az egész 
csapat este megnézte az Újpest- 
Elektromos Szent István Kupa mér
kőzést. Vasárnap teljes pihenő lesz; 
hétfőn pedig erőnléti edzést tarta
nak a kispesti pályán.

—  Beke és Szilágyi is javul 
mondotta Görgényi Lajos főtitkár 
— , a csapatot azonban csak szer
dán, közvetlenül a mérkőzés előtt 
állítjuk össze.

— — ■! ■ ........ .
A * MLSas megliívfa

a német birodalom 
ifjúsági csapatát f

Gidófalvy Pál dr, az MLSz mi
niszteri biztosa levelet intézett a 
német birodalmi labdarúgó szövet 
séghez, amelyben az október 6-x 
nemzetekközötti válogatott mérkő
zés részleteiről értesítette a néme
teket. Egyben meghívta a német 
birodalom Ifjúsági válogatott csapa
tát is október 6-ára, hogy a nagy 
mérkőzés előtt álljon ki Budapesten 
a magyar ifjúsági válogatott ellen 
Arra kérte az MLSz a német szövet
séget, hogy amennyiben a birodalom 
ifjúsági válogatottjának elküldése 
nehézségekbe ütköznék, ügy az 
OSTMARK iljúsági válogatottját 
küldjék el Budapestre a magyar 
ifjúsági válogatott ellenfeléül.

Bánkuti-DsyTőth-ügy..
H írek  a T ö r e k v é s b ő

Először is említsük meg, hogy 
szombaton délután edzést tartót" 
Törekvés. Az edzés futásból, alapos 
gimnasztikából állt, volt egy sereg 
repülő vágta, a szorgalmasabbak 
még labdáztak is egy kicsit.

A  játékosok még mindig örülnek 
váratlan győzelmüknek. Az egyik 
játékos így beszél:

—  Érdekes, mi végeztünk a baj- 
nokságban a hatodik helyen, 
Gamma pedig a nyolcadikon, mégis 
a Gammát kiáltották ki esélyesnek 
De ez nem volt. baj.

Tasnády intéző mondja:
— - A Gamma jó csapat —  lesz 

Egyelőre csak a játékosai jók, 
csapat még nem. Nekünk csak ez 
volt az előnyünk. Hogy tudniillik 
nem erősítettünk. Déri nem erősítés 
ö  csak hazajött.

A  Bánkuti-ügy. A  hátvéd alapos 
fejmosást kapott. Azzal védekezett, 
hogy késett a villamos s azt hitte 
hogy majd megvárják. T axiba  azért 
nem ült, mert még soha életében 
nem ült taxiban . . .

Tóth-tigy. A  Törekvés beterjesz 
tette jelentését a szövetségbe. A  je
lentésben érdekes részletek vannak 
amelyek egészen más megvilágí 
tásba helyezik az ügyet. Külön 
figyelmet érdemel a gyónt csapat 
összeállítása ■ ■. (Tóth az ócsaiak 
csapatában játszott.)

A  legközelebbi Törekvés-edzés 
hétfőn délután lesz.

A kölykök esti mérkőzé
séé az UTE nagy fölény

ben játszott 
UTE—Elektromos 

4 :1 (4:0)
Az Elektromos-pálya rendező

sége pompásan működik. Szombaton 
hét óra előtt néhány perccel már 
kivonult az Elektromos és az UTE  
kölyökcsapata a pályára. Pont hét 
órakor sípjába fúj Gervay játék
vezető, majd feláll a két csapat.

UTE: Szekeres -r- Vigh, Derecs
kéi —  Síkos, Madarász, Márkus —- 
Szabó, Klrády, Vasadl, Sárvári, 
Bors.

Elektromos: Kállai -— Kucsera,
Szépvölgyi —  Málcsik, Pálkerti, Fe
hér —  Sirmer, Hegedűs, Koszorú, 
Bánkfalvi, Muttl.

Az UTE csapata nagy fölényben 
játszik. Szinte elsöpri a lassú Elek
tromost a pályáról. A  lila-fehérek 
is, az Elektromos is angol rendszer
ben játszik. Az UTE azonban mint
ha már jobban beidegzette volna a 
modem rendszert.

Az állandó újpesti ostromnak a 
11. percben van az első eredménye. 
Balodalí beadást Szabó vág gólba. 
l:0 -ra  vezet az UTE. A  16. percben 
újabb UTE-gól esik. Ezt a szabadon 
hagyott Vasadi szerzi. 2:0. A  19. 
percben Sárvári 30 méteres szabad
rúgása a léc alatt csúszik a gólba. 
3:0. Az Elektromos még egyetlen 
komoly támadást sem vezetett. A  
20. percben ismét Sárvári a gól
szerző. 4:0. Négy-négy fényszóró 
gyullad ki az oszlopokon. Sötétedik.

A  szünetig végig az UTE támad, 
a lövések azonban elkerülik a ka
put.

A  szünetben a hangszórók vidám 
indulókat bömbölnek. Mintegy 5000
ember van már a pályán.

Az Elektromos csapata a második 
félidőben sokkal jobban játszott, 
mint az elsőben. A  10. percben 
Schirmer lövéséből születik meg áz 
Elektromos becsületgólja. Végered
mény: 4:1.

S = S = t e «

S a l a m o n .  7.
n em  fú is s s & a i

A hét elején Salamon I, a Soproni. 
FAO kitűnő közgép csatára értesítette
egyesületét, h ogy sikerült szabadságot 
szereznie. A SFAO azonban hiába várta 
középcsatárát, Salamon X helyett levél 
érkezett, hogy a közép tó a tár megbetege
dett és a MÁVAG ellen nem játszhat. 
A hír érthetően leverőog hatott. A szur
kolók azonban Sálamon I  Mánya elle
nére is bíznak csapatukban^ A hFAU 
vasárnap délelőtt 10 órakor indul Győr* 
be körülbelül 150 szurkoló kíséretében.

,.............. . III I

Augusztus 1 8 — 19-én lesz 
Budapesten az edzők 
kétnapos tanfolyama

A Nemzeti Bajnokság kiírása 
értelmében megtartják az edzők 
kétnapos tanfolyamát. Az Edzők 
Alosztálya szervezi meg a tanfolya
mot, amelyen köteles résztvenni 
minden NB III.-csapat edzője és 
azok az NB I.- és Il.-csapatbeli 
edzők, akik nem rendelkeznek a 
Sportmester Vizsgáztató Bizottság 
által kiállított állami oklevéllel.

Az Edzők Alosztálya nagy áldozat- 
készséggel rendezi ezt a kétnapos 
tanfolyamot. A  Budapestre utazó 
vidéki résztvevők ellátását az Edzők 
Alosztálya fizeti. A  résztvevőket 
tehát csak .az 50 százalékos kedvez
ménnyel történő utazás költsége 
terheli.

A tanfolyam megrendezése rend
kívül alkalmas időpontban történik, 
mert a vidékiek számára sok alka
lom nyílik elméleti ismereteiket 
gyakorlati meglátásokkal, tapaszta
latokkal alátámasztani. Erre az idő
re esik az osztályozó mérkőzések 
döntője, a Szent István-Kupa döntő 
mérkőzése, résztvehetnek az MLSz 
ünnepi éremkiosztó ünnepén és lát
hatják majd az akkor záruló ifjú
sági edzőtábor bemutatóit is.

AZ SZFC
vasárnap Zalaegerszegen látszik a ZSE 
ellen. A mérkőzéssel Dolgas átadásáért 
tartozik az SzFC. A szombathelyi. NB
II. csapat az alábbi összeállításban uta
zik Zalaegerszegre: W ltlrcicb — Horváth
III, Horváth TI — Schiitz, Llscsei. Szá
la: -  Czeglédi. Dolgos, Tóth, Bártfm, 
Franlz.

AUGUSZTUS 18:
A  KARPATALJAI LABDARÚGÁS 

ÜNNEPE!
Érdekes mérkőzést jelentett be az 

MLSz-nek a Kárpátaljai alosztály. 
Augusztus 18-án Ungváron váloga
tott mérkőzés lesz. A  ruszin és a 
magyar csoportok válogattotjai 
mérkőznek egymással. Mint a kár
pátaljaiak írják, ez a mérkőzés a 
békesség, a megértés és az egymás 
megismerése jegyében fog lezajlani. 
Az MLSz miniszteri biztosa meleg
hangú levélben üdvözölte a kárpát
aljaiak elhatározását és szerenese- 
kívánatait fejezte ki további mun
kásságukra.



Vasárnap, 1940 augusztus 11. KSJ
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Diósgyőrött és Győrött négy csapat 
Játszik az NB 1.14-ik helyéért
R á k o t ia lv á n  az m  BBI.-ha jutásáért küzdenak
Szegeden és Tokodon NB I. csapatok találkoznak egymással

Vasárnap nem lesz Szent István 
Kupa-mérkőzés, de a labdarúgó- 
műsor mégis nagyon érdekes.

Ma kerülnek sorra az első minő
sítő mérkőzések, ezenkívül ma már 
két olyan barátságos mérkőzés is 
lesz, amelyen NB I.-csapatok talál
koznak egymással.

A  labdarúgás mai műsorát reg
gel nyolc órakor a Hungáría-úti pá
lyán a labdarúgó játékosok, edzők 
és intézők nagy seregszemléje ve
zeti be.

B$zXRT—SFAC döntőd)
A mai műsorból kétségkívül a 

minősítő mérkőzések emelkednek ki. 
A  BSzKRT—Debreceni VSC-mérkő- 
zés Diósgyőrött, a Soproni FAC— 
MAVAG-mérközés Győrött kerül 
sorra. A  két mérkőzés győztese a 
jövő héten Budapesten játssza a 
döntőt az. NB 14-ik helyéért.

Aámennyiben a ma sorra kerülő 
mérkőzések a rendes játékidő alatt 
döntetlenül végződnének, ú g y . a 
mérkőzéseket kétszer 15 perccel 
meg kell hosszabbítani. Ha ez a pót- 
idő sem hozna döntést, akkor egy 
kis pihenő után kétszer 10 percet 
keli a csapatoknak játszaniok. Ha 
még ekkor sem lenne döntés, akkor 
a döntő gólig folytatják a játékot.

Vájjon lesz-e hosszabbítás ma 
valamelyik mérkőzésen ?

A  Diósgyőrött
sorra kerülő mérkőzésnek az az ér
dekessége, hogy itt mindkét csapat 
piegerősödvé áll fel. A BSzKRT csa
patában Miklóst (Taxi), Balogh 
(Nemzeti), Darázs (Taxi), Bíró 1. 
(Hungária), Forgács II. (Haladás) 
éí'Szabó III. (Hungária) az új em- 
ten.

Ugyanakkor a DVSC több Bocs- 
lta.í-játékossal erősített. A  BSzKRT 
erősítése értékesebbnek látszik, de 
egyelőre a DVSC erősítése lá.tszik 
hatásosabbnak. A  DVSC csak a 
Bocskaiból vett át játékosokat, még 
hozzá debrecenieket, akik rendsze
resen együtt edztek a DVSC-vel, te
hát jól ismerik egymást, nem úgy, 
mint a BSzKRT-ben, ahol mostaná-

hiszen ott már számtalan bajnoki 
mérkőzést játszottak.

Jóslatunk: Győrött a SFAC 8:1 
arányban nyer.

A nap harmadik minősítő mérkő
zését az NB III-ba jutásért a BRSC 
és a KTK vívja. A  Rákosfalván 
sorra kerülő mérkőzésnek a BRSC 
az esélyesé. Jóslatunk: 3:2 a BRSC 
javára. A  visszavágó mérkőzés csü
törtökön Kőbányán lesz.

Két m érkőzésen NB I.- 
csapatok találkoznak  
egym ással
Ma már rengeteg barátságos mér

kőzés kerül sorra. Ez érthető is, 
hiszen az NB I.- és II.-ben két hét 
múlva már bajnoki mérkőzéseket 
játszanak.

A  kísérő műsorból két mérkőzés 
emelkedik még ki. Ezen a két mér
kőzésen NB I. csapat NB I. csapat 
ellen játszik.

Szegeden, ahol éremmérkőzés lesz, 
a Szeged" a WMFC-t látja vendégül. 
A WMFC szorgalmasabban készült s 
könnyen lehetséges, hogy győztes
ként utazik haza Szegedről.

Tokodon a Tokod a Szolnokot lát
ja vendégül. A  két csapat közül a 
Tokod készült eddig jobban.

Az NBB XL többi csapatai közül a 
Ferencváros cég-csapattal játszik, a 
DiMÁVAG  a Miskolci VSC-t látja 
vendégül, a Haladás meg a Soproni 
Vasutast, idegenben, Losoncon ját
szik a SalBTC.

Az Elektromos és az Újpest szom
baton este játszott, a Törekvés és a 
Kispest, amely a Szent István-Ku- 
pában tovább jutott szombaton ed
zéssel készült a döntőre, mfg a 
Gamma,, amely kiesett a kupából, 
szombaton játszott barátságos mér
kőzést.

Az alsóbb osztályokban is egész

sereg barátságos mérkőzés kerül 
sorra.

Részletes műsor
MINŐSÍTŐ AZ NB I-BE JUTÁSÉRT 

Soproni FAC—MAVAG 
Gyúr, 5. Vezeti; Tihaméry.

SFAC: Balogh — Salamon II, Fekete
— Soproni I, Sorén yi. Rejtő — Soproni 
II, Németh, Murányi, Viklora, Sebes.

MAVAG; Ornzágh — Varga. Bozsur 
(Fúczán) — Soffolin, Kéri, Sfcoinbach
— Fadányi (Komoréitól, Bakó, Maszka 
Opata, Füredi.

Debreceni VSC-BSzKRT 
Dlósgyör-Vosgyár, 5. Veietl: Vass,

DVSC: Vörös — Csókái, Erdei I 
Tgnácz, Erdei II, Elek — Kristóf, Szabó, 
Bullák, Bihari, Nagy.

BSzKItT; Frankó — Miklósi, Mosonyi
— Kovács II. Balogh, Sződi — Darázs 
Kováé* I. Biró, oFrgács II, Szabó III

Minősítő az NB III-ba jutásért: 
BRSC— KTK, Rákosfalva, 5. Ve

zeti: Kőhalmi.
Dremmérkőzés:

Szeged— WMFC, Szeged, SzAK- 
pálya, fél 4.

Szentlőrinci Kupa 
Klstex—Filtex, SzAC-pátya, 3. — SzAC 

-t SzRTC. SzAC-pályo, 5. -  SzNSE-
Ganz. SzNSE-pilya, 3, — S*FC-Háld
kocsi, SzNSE-pálya, 5.

Érdekesebb barátságos mérkőzések 
Tokod—Szolnok, Tokod, 1, Vezeti; Bár

dos. •
Losonci AKC—SnlB'IC. Losono, 5. Vezeti; 

Lakatos.
Ferencváros—HaSC.. üüől-iit, fél dl, 

Vezel1: D i inén y.
DiMAVAG-MIskolci VSC, Diósgyőr, 3 

Vezeti: Szentiványi.
Haladás—SVSE, Sopron.
B l.K -T . Előre. Váci-út, 5,
I’ ostés—PTE, Lóversenytér. 5. — Pos

tás vegyes—KAOE. Lóverseny tér, 3. 
Csillaghegy—BTIv. CsUlnghegv 5, If j., 3, 
Goldberger SE—LóSC. Budafoki-úl. 5, 

Ifi. 3. Kölyök 2.
Zugló—TTE. öv-u„ fél 5. Vegyes, fél 3. 
Cs. MOVE—Túrán SE. Csepel, 5. II., 3. 

If.i.. 1.
Vasas—Ganz, Béko-u.. fél 5. Vén fiuk,

fél 3.
Tipográfai—Kalapos, Ganz-pálya, 5. —

If.i. 3 órakór.
Rákóczi SE—K. Törekvés, Kassa. 5.

H a  k ö r t  m u t a t  a  p a r t j e l z ő . . .
Érdekes újítások a játékvezetésben  
és a játékvezető’ képzésben

bán pagy „bemutatkozás' folyt.
A  két csapat tavaly együtt küz

dött az NBB felvidéki csoportjában. 
Itt a BSzKRT harmadik, a DVSC 
meg hetedik helyen kötött ki, ösz- 
szel a BSzKRT Budapesten 5:2 
arányban győzött, tavasszal Debre
cenben a DVSC 2:0 arányban nyerte 
a visszavágót. Ha tehát a két mér
kőzés eredményét összeadjuk, akkor 
ez 5:4 a BSzKRT javára. Ezt most 
már nem lehet alapul venni, mert 
hiszen az összeállítások azóta tel
jesen megváltoztak, viszont szerin
tünk most is van egy gól különb
ség a BSzKRT javára.

A DVSC az NBB-ben sem a Dl- 
MAVAG-tól, sem az SBTC-töl nem 
tudott pontot elvenni. Viszont a 
BSzKRT elvett egy pontot a bajnok 
SBTC-tói|

Jóslatunk: Diósgyőrött S ;í arány
ban nyer a BSzKRT.

A  győri
mérkőzésen a SFAC és a budapesti 
MAVAG találkozik. Ez a két csa- 
pat. nem erősített, A SFAC az NBB 
dunántúli, a MAVAG meg az NBB  
alföldi csoportjában második lett, A  
SFAC tavasszal 3:1 arányban győz
te le a bajnokságot nyert Tokod 
csapatát, míg a MAVAG ősszel és 
tavasszal Is kikapott a WMFC-töl.

A  soproniak nagyon bíznak a 
Soproni II.— Németh jobbszárnyuk- 
"an, amely szerintük már a nagy* 
Válogatottságra is megérett. A  
Ma v a g  abban bízik, hogy csapata 
‘ ökéletsebben Játssza a rendszerét: 
"• csapat íőerófssége: Kéri, a közép
hátvéd é« a két támadó szélsöfede- 
set.

A soproniak mellett szól az, hogy 
ck jobban ismerik a győri pályát,

Az MLSz nagy súlyt helyez az 
egyöntetű, az egységes játékveze
tésre. A  mérkőzéseken a legtöbb 
bajnak a forrása az szokott lenni, 
hogy egyik játékvezető így ítél meg 
egy esetet, a másik amúgy; az 
egyik figyelmeztetés után kiállított, 
a másik —  mégegyszer figyelmezte
tett. Sok zavart okozott azelőtt a 
különféle esetek jelzése Is. Az egyik 
így mutat például szabadrúgásnál, 
a másik amúgy. Sem a játékosok, 
sem a közönség nem tudta sokszor, 
mit is ítélt a játékvezető. De talán 
még a partjelzők sem...

A partjelzők.., eddig mostoha- 
gyerekek voltak. Szerepük meglehe
tősen elárendelt volt. Ez a helyzet is 
megváltozik a jövőben: mellérendelt 
társ lesz a partjelző. Minden egy
séges, előírásos lesz. A  játékvezető' 
nek nemcsak annak megfelelően kell 
eljárnia, hanem A— kötelessége lesz 
aszerint eljárni!

Ezekről beszélgettünk legutóbb 
Vághy Kálmánnal, a JT főtitkárá
val és ősz Sándor dr.-ral. A  JT két 
vezetöférfiával való beszélgetés lé
nyegét, az érdekesebb és fontosabb 
újításokat az alábbiakban ismertet
jük olvasóinkkal.

Ha a mérkőzés előtt „baleset11 történik...
A játékvezető „királysága" tulaj- 

donképpen a mérkőzés megindulá
sát jelző sípszótól veszi kezdetét. 
Igen, de mit csinál például akkor, 
ha a mérkőzés előtt még az öltöző
folyosón ért valami támadás egy 
játékos részéről? A  kérdés nem k 
ml találmányunk, a kétnapos orszá
gos játékvezetői táborozáson merült 
fel.

Mit csinálhatott eddig a játék
vezető? Tulajdonképpen semmit. Ki 
nem állíthatta a „tettest", legfeljebb 
árjelentésébe vette be az esetet (a 
végén persze elérte a játékost a 
jólmegőrdemelt büntetés). Az MLSz 
most gondolkodik valami rendszabá
lyon, hogy az ilyen játékosnak a 
pályáralépését is megakadályozza.

Eg yén ié in  kifutás 
é s  levonulás

Végérvényesen szabályozták a 
csapatoknak a pályára való klvonU' 
Iását. A  jövőben a következőképpen 
vonulnak ki —  futólépésben! —  a 
résztvevők a pályára: elöl a játék
vezető és a két partjelző, mögöttük 
kettős sorban a játékosok. Középre- 
vonulnak, majd a közönség üdvöz
lése, utána pedig a Hiszekegy el
mondása következik. „Oszolj" után 
a játékvezető egyet sípol. Erre a 
csapatkapitányok kötelesek odafutni 
—  helyválasztáshoz. Ha nem nagyon 
Igyekeznek a kapitányok, —  meg- 
intésben részesülnek. Újabb sípjelre 
a csapatok gyorsan felállnak.

Mindezzel a sok sipolgatáanak 
akarják elejét venni a JT és az 
MLSz felelős vezetői.

A  levonulásnál a csapatok men
nek elől, hátul pedig a játékvezető 
a két partjelzővel. A  játékvezető 
lyenkor ellenőrzi, hogy a játék be
fejezése után nem történik-e valami 
szabálytalanság, vagy sportszerűt
lenség.

N incs főbbé rángatás, 
c lb á lás

Szabályozták a játékvezetőnek és 
a partjelzőknek a pályán vajó he
lyezkedését is. A  játékvezető „vo
nala" párhuzamos a partvonallal és 
a 16-os és a partvonal között fut. 
Ezen a képzelt vonalon mozog a 
játékvezető a jövőben. A  partjelzők
nek csak egy-egy félpálya jut. Itt 
mozognak az eseményeknek és a 
játékvezető mozgásának megfele
lően. (Ennek a helyezkedés! mód
szernek a bírálatára visszatérünk. 
A  szerk.)

A  jövőben a játékvezetők éa part
jelzők egységes jeleket fognak hasz
nálni. Nagyon érdekes például a 
partjelzők különféle jeladása. Ha 
valamit észlel a partjelző, magasra 
tartja a zászlóját. De nemcsak egy 
pillanatra, hanem Rét-három másod
percig tartja fent. Erre azért van 
szükség, hogy a játékvezető Is ész-

Repiüőgép bénító baiéisugér, kém ek, politikai ügynökök, 
i z é lh in o s o h . . .  harca a nagy mestereSetektiwvet:

Bulldog Drummond 
titkos szolgálatban

Új, Izgalm as kaland, öj angol filmen.
főszereplő'; J o l in  Lodg@  és Ö o r o th y  M sc k a ill

Ó R I Á S I  S I K E R !
Harmónia-film. C  S  I

•m ssm m m m ű i

revehesse a jelzést. A  múltban pél
dául sokszor előfordult, hogy a part
jelző leintett valamit, de amikor a 
játékvezető odanézett, már semmit 
sem látott az integetésből. Nem ve
hette tehát figyelembe az esetleges 
észrevételt. Ilyenkor azután zajon
gás, kiabálás, zavar, esetleg bot
rány szokott keletkezni. Ilyenkor 
szoktak a játékosok odarohanni a já
tékvezetőhöz:

—  A partjelző is leintette!
Sokszor húzták, rángatták a já

tékvezetőt a partjelző felé. Ez a 
’zászlófeltartás ennek egyszer s min
denkorra véget vet.

Égj? kör a z á sz ló v a l; 
g ó l!

Ha partra kerül a labda, a part
jelző a zászlófeltartás után arra a 
térfélre mutat, amelyik térfél csa
patának a partdobást végeznie kell. 
Ezzel elkerülik azt, hogy a játéko
sok egymás kezéből rángassák ki a 
labdát. Az egységes jelzés után nem 
lehet vita.

Szabadrúgásnál n zászlófelemelés 
után a partjelző befelé mutat a 
„tett" színhelyére, azután mutatja a 
szabadrúgás irányát. Szögletrúgás- 
a második mozdulat a szögletzászló 
felé való mutatás. A  partjelző még 
akkor is a saját oldalán lévő szög
letzászló felé mutat, ha története
sen a másik oldalról kell majd vé
gezni a szögletrúgást. Lesállásnál a 
partjelző néni mutat befelé, csak a 
szabadrúgás irányát mutatja. Les
nél érdekes újítás az is, hogy a 
partjelző ezután nem a csatársorral 
mozog, hanem a lesállás határát 
jelentő hátulálló védőjátékossal áll 
egyvonalban. így biztosabb és job
ban látja- a lest, mintha együtt lo
holna a támadó csatárokkal.

Érdekes a gól jelzése. Ha a part
jelző gólt látott,, felemeli a zászlót, 
majd utána egy teljes kört ír le 
zászlójával!

Ne fogd meg kézze l 
a labdát!

Az egyes, játékban előforduló sza
bálytalanságok megítélésénél igen ér
dekes például a labda szándékos 
megfogásának az esete. Ez akkor 
szokott előfordulni, ha valakinek a 
feje felett átívelik a labdát. Ilyen
kor a játékos, hogy megakadályoz
za a támadást —  kézzel megfogja 
a labdát. Nos, a jövőben ezt rend 
kívül súlyos sportszerűtlenségnek 
veszik játékvezetőink. Első alkalom
mal megintik, másodszori előfordu
lás után azonban már kiállítják az 
ezzel a sportszerűtlen eszközzel vé
dekező játékost!

A  jövőben nem szabad majd aka
dályozni a labdáért futó játékost 
sem. Ilyen eset például az, amikor a 
hátvéd -—  egyébként szabályos lö
késsel —  feltartja a támadó csatárt, 
hogy közben a kapus nyugodtabban 
vehesse birtokába a labdát; vagy ha 
azért tart fel egy ellenfelet a já
tékos, hogy társa nyugodtabban 
rúghasson vagy fejelhessen. Ilyen 
esetért 11-est is ítélhet a játék
vezető!

(Mindezeket az eseteket a vasár
napi játékostáborozáson is bemu
tatják A  tél folyamán pedig min
den kerületben felvilágosító, sza
bálymagyarázó előadásokat tarta
nak a játékvezetők játékosok és ve
zetők részére. Mindezeken kívül —  
mint már megírtuk -— az öltzökben 
falitáblákat helyeznek el, amelye
ken Ismertetik az egyes szabályta
lanságokat és azokért járó bünte
tést.)

További JT-tervek
A  játékvezetők továbbképzésére a 

JT állandó továbbképző tanfolya
mat tart. Ezeken főleg a gyakrab
ban előforduló hibákat igyekeznek 
majd kiküszöbölni. A  tökéletesebb 
oktatás érdekében tervbevették ok
tatóképek és filmek készítését is. A  
játékszabályok magyarázása így 
szemléltetöbb lesz, az oktatás pe
dig sokkal eredményesebb.

A  játékvezetők ellenőrzése a jö
vőben is rendszeresen fog folyni. A  
cél azonban nem az egymás ledo- 
rongolása lesz, hanem a játékveze
tés javítása. Akinél hiányosságot 
tapasztalnak, figyelmeztetik, taná
csot adnak neki, rossz tulajdonsá
gáról igyekeznek leszoktatni. Akinél 
több hibát találnak, továbbképző 
tanfolyamra utasítják. Bs így to
vább.

Nagy súlyt helyez a JT az elkö
vetkezendő időkben a bajtársiasság- 
ra is. Egyik játékvezető sem lehet 
a jövőben „nagy“  játékvezető a 
társával szemben. Csak a pályán 
lehet „nagy". Az igazi bajtársias 
játékvezető nem becsüli le a mási
kat, hanem —  mint jó bajtárshoz 
illik —  jóakarattal Segít neki. A  
na gy hangú aka t nem fogják meg
tűrni a testületben!

A  játékvezető-küldésben a régi, 
bevált elvet követik. Csak annyi 
újítást vezetnek be, hogy az a já
tékvezető, aki egy csapatnak már 
vezetett mérkőzést, az abban az 
idényben már lehetőleg ne vezessen 
ugyanannak a csapatnak mérkőzést.

Még valamire felhívták a figyeli 
műnket:

A  JT ezentúl gondosan fog ügyel
ni a fiatalok, az utánpótlás foglal
koztatására. Tervszerűen, fokozato
san fogják „felhozni" a tehetséges 
fiatalokat az élcsoportba.

*
Ezeket fogja és ezeket tervezi a 

JT megvalósítani és végrehajtani a 
magyar labdarúgás tisztábbá, sport
szerűbbé tételére. Labdarúgásunk 
jövője érdekében csak sikert kíván
hatunk a megvalósításukhoz!
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E lh a la szto ttá ka  belgrádi kon
fe ren c iá t

Az augusztus 10. és 11-re elha
lasztott belgrádi konferenciát most 
bizonytalan időre elnapolták.

---------- — ----------

Ö s s z e s
felvonultatta ma 
a B$mmT a DVSC
ellen

( R é g i  k i v é t e l é v e l )
Az „NB-lázban”  égő BSzKRT-berkek-

ben az utolsó porcig kétes volt a csapat 
összeállítása. Miklósi és Balogh ugyan*!® 
katona és még péntek este sem tudott 
semmi bizonyosat a villamos csapat ve
zetősége afelől, hogy a két jele* játékos 
játszhat-e vasárnap, illetőleg kap-e sza
badsagot. Szombat délelőtt kedvező för- 
dulat állt be Miklósi ós Balogh ügyé
ben. Mind a kettő játszik, csak Régi 
hiányzik, aki nőm tud szabadságot 
kapni.

Budapest válogatott 
csapatát hívta 
Beigrád
esti mérkőzésre

Pénteken este Beigrád telefonon 
kérte a labdarúgószövetségtöl Buda
pest válogatott csapatát. Augusztus 
14-én esti mérkőzésen szeretne ját
szani Beigrád válogatottja Budapest 
válogatott csapatával. A  visszavágó 
mérkőzés határnapját az MLSz álla
pította volna meg. A  belgrádiak 
ajánlatát az MLSz köszönettel elhá
rította, miért most a Szent István 
Kupa-mérkőzések miatt nem tudja 
elküldeni válogatott csapatát.
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MAR VASARNAP ESTE MEGÉRKEZ
NEK AZ IFJÚSÁGI EDZŐTÁBOR 

RÉSZTVEVŐI
. Hétfőn reesel kezdődik a budapesti 
ifjúsági edzőtábor, amelyen a KöL'ASz. 
a MOVE, a Békéscsabai Alosztály és a 
Dél-nyugati LASs ifjúsági játékosai 
vesznek löszt. Beosztanak közéjük buda
pesti. ifiket is Hzpkbói a csapatokból, 
amelyek resztvettek az edzők versenyén, 
összesen körülbelül 190 ifjúsági játéké* 
vesz részt a táborozáson.

A vidéki ifjúsági játékosok már vasár
nap este megérkeznek Budapestre. Ta
kács Béla, az ifjúsági edzőtáborok most 
klneveíiett szolgálod vesztéje vasárnap mé.s 
ég-ész nap a tábor ei rendezésé vei foglal
kozik.

A  MAVAG-BAJV
valószínűleg Bozaur játékára kerül 
sor a balhátvéd helyén, mert Fáczán 
részére nem tudott a vezetőség sza
badságot. kieszközölni. Ha esetleg 
az utolsó percben mégis kap Fá
czán szabadságot, akkor ő játszik. 
A jobbszélső helyén sincs végleges 
döntés. Csak közvetlenül a mérkő
zés kezdete előtt dönt Opata edző, 
hogy Fadányi és Komorettó- közül 
melyik játékos kerül -a csapatba.



AUTÓ
isse Vasárnap, . 1940 augusztus .11,

Budapest közlekedési poklának 
legkárhozatosabb része: 
a Berlini-tér ét környéke!

Ha akadna korszerűsített Dante, 
aki Budapest főváros közlekedési 
rendjét a pokol mintájára különféle 
körökre és szakosztályokra válasz
taná, úgy a Berlini-tér és kapcsolt 
részeinek leírását minden bizonnyal 
a kilencedik büdösbugyor cím alatt 
tárgyalná, mint a forgalmi pokol leg
gyökeresebb gyötrelmü területét 
Ahol csődöt mondott eddig, minden 
rendcsinálás és ahol minden rendőri 
igyekezet ellenére akkora a fejetlen- 
lenség, mint csirkeólban árvíz idejé
ben.

Az  okosabb autósok legnagyobb 
része nagybölcsen elkerüli Budapest 
közlekedési rendjének ezt a szörnyű 
kelevényét, mely gyógykezelési igye 
kezetek hiányában már-már üszkö- 
södni kezd. Ahol

hurokvágányok, autóbuszmeg
állók, taxiállomások, egymást 
keresztező villamosok, körülmé
nyes körforgásra késztetett 
gépkocsik, vörös lobogóval inte
gető öreg beszkártellenőrök, kü
lönféle és titokzatos szabályok 
szerint be- és kiforduló, több
nyire vadul száguldozó társas
gépkocsik és az úttestet sza
bálytalanul ellepő gyalogosok 
egyesülnek borzasztó boszor- 

kányszombatot elővarzslóan.
Ahol ismeretlen valami a közlekedési 
szabály, ahol lóugrás szerint kell 
gyalog átevickélni a Berlini-téren, 
ahol a Nyugati pályaudvarról és hol
mi tömegetetöintézményekből özön- 
lik a gyalogjáró nép az úttestre és 
álról a közlekedési és torkolati rend
őrök úgy kapkodják a fejüket, mint 
Orbán a jégverésben.

A  minap rászántunk félórát, hogy 
helyszíni szemle alapján győződjünk 
meg a Berlini-téren uralkodó ret
tentő állapotokról. A  legelső meg
állapítás:

egyetlen olyan pontja nincsen a 
fővárosnak, ahol a gyalogos 
közönség annyira ne venné figye
lembe a szabályokat, mint itten.

A  Fodmaniczky-utcai Nagy körút ke
resztezéstől egészen a Berlini-térig 
szinte ellepi a gyalogosok árja az 
úttestet és hihetetlen, hogy ezen az 
egész útszakaszon egyetlen egy rend
őrt sem látni a két lámpaforgató 
közlekedési rendőrön kívül. Nincsen 
senki, aki rendre szoktatná a közön
séget, mely csodálatos vakmeröség- 
gek sétál a hármas sorokban haladó 
gépkocsik, a vadul száguldó autóbu
szok között, ügyesen elugrik a ve

szetten csengető és' furcsán tekergő 
síneken elörobogó villamosok élet
mentő deszkái elöl. Megkockáztatja 
a legnagyobb veszedelmet inkább, 
mintsem a részére rendszeresített 
és rendőrileg irányított átkelési pon
tot használná. Hogy a fővárosnak 
ezen a pontján nincsenek napirenden 
a balesetek, az tisztán annak kö
szönhető, hogy

a gépjárművek vezetői csodás 
higgadtsággal és elővigyázattal 

haladnak
s amellett sorozatos szerencse is 
játszik ebben közre.

Az illetékesek érthetetlen módon 
szemet hánynak a Berlini-téri álla
potok felett. Van külön közlekedési 
rendőrségünk, vannak külföldet járt 
és lelkes, hozzáértő rendőrtisztvise- 
lőink, forgalmi szakembereink, akik 
azonban —  az eredmény mutatja — j 
nyilván nem mernek hozzányúlni a, 
kérdés megoldásához.

A  legsürgősebb teendő:
a Berlini-tér és a Podmaniczky- 
utea között rendőrrel ellátott 
gyalogátkelési pontot létesíteni,

olymódon, hogy ennek jelzőlámpája 
párhuzamosan működjék a hozzá 
közelebb eső forgalmi lámpával és 
így ne akadályozza a gépkocsik 
közlekedését felesleges módon. 
Amellett elkerülhetetlen az úttest
széleknek megfelelő láncrendszerrel 
való elkerítése. Hangsúlyozzuk: 
megfelelő ' láncrendszerre van szük
sége,’ mert

a mostani láncokat a gyalogo
sok egyszerűen átlépik, vagy 

átbújnak alattuk.
Körül kell láncolni a Nyugati előtti 
villamosmegállót, mert a. pályaud
varon érkező gyalogosok szinte el
lepik az úttestet intézkedő rendőr 
és láncrendszer hiányában.

Nem volna rossz megoldás
az aluljárók

létesítése, úgyhogy a Berlini-tér és j 
kapcsolt részein teljesen mellőzni j 
lehetne a gyalogosok átkelését az ' 
úttesten. Az aluljárók nagyszerűen- 
beváltak a Margit-hídföknél.

Akármilyen megoldásra is szán-j 
ják rá magukat az illetékesek, aj 
fő: hogy végre rászánják magukat. 
És eltüntessék Budapestnek azt aj 
szégyenfoltját, mely a jármüvek! 
számának szaporodásával lassan I 
leküzdhetetlen nehézségeket fog tá-j 
masztani.

Csapatépítés
Két kisfiú beszélget a játszótéren. 

Tíz év körüli gyerekek. Az egyik 
erős, feketehajú. A  másik szőke, 
valamivel vékonyabb.

—  Ebéd után kezdjük a meccset 
—  mondja a szőke.

A fekete rázza a fejét:
—  Inkább később. Engem nem 

engednek. le mindjárt ebéd után,
—  Ebéd után kell megkezdeni, ide 

hallgass. Akkor megint sötétség 
miatt nem tudjuk befejezni.

A fekete vállatvon.
—  Jól van. Majd akkor megpróbá

lok. A  téren?
—  Ott. Lesz kapu is, botok. A 

magas labdát úgyis látjuk.
—  Csak ne csaljatok megint!
—  Nem szoktumk. „Inkább ti szok

tatok.
—  Inkább ti!
Ezen vitatkoznak egy kicsit, nem 

Itaraggal, inkább csak makacsság
ból. A fekete megkérdi:

—  Mit gondolsz, mennyire győ
zünk ?

A szőke gúnyosan legyint:
—  Ne röhögtess! Nálunk játszik a 

Mészáros Sanyi is.
A fekete bosszúsan csóválja a fe

léli
—  A Mészáros Sanyit Hogy le

het az ?
A szőke büszkén feleli:
—  Átjött hozzánk. Eljött a király- 

tériektől. Igaz, kapott két, tábla 
csokoládét, meg egy radírtt meg 
még kap egy sípot is* Ezért átjött.

A fekete sóhajt, aztán vállatvon:
" Azért kitömünk titeket, ne 

félj! Látod, az a bajotok, hogy ti 
mindig csak vesztek játékost, de, 
nem nevettek!

POMPÁS FORMÁBAN A HALADÁS 
TAM ADÓSOK A

Péntekem délután a tévoJlevS T.yka 
cdaö helyett Dános József; a Haia- 

ás régi edzője vehette az edzeet SzíHtt- 
atbeíyea. A második ceapate ellen ki
stó első csapatból Krasznai, Kovács 11. 
"aloosai és Szabó hiányzott. Az edzessen 
4£tini, hotry a csatársor maris _ krtuno 
irmában, ran. Tizenkét gólt lőttek * 
ládodik csapatnak!
Vasárnap Pápán vendégszerepel a Ha 
wlá* a PPSE ellem. Az íiweealbtae a 
iívetkező: Körmendi — Kalotai. Tölgye* 
- Pilier. kéj.)a. T.ipoxrtos — Szabó, óa%- 
ag, M aiétKis*, Lovasa.

Szombathely büszke 
a sportszerűség! díjra

Szombathely pénteken reggel a Nem
zeti Sportból tudta meg, hogy a Dala* 
‘iádnak ítélte a szövetség az NB egyik 
idei Kporlszerüsiégi díját. Monda/i sem 
káli, ho-gy milyen örömet váltott ez ki 
Szombathelyen.

Pa lágy i László intéző így beszélt:
— A Haladás már a nyugati I. osztály

ban is elnyerte egyszer a „fair-díjat. 
Most másodszor tüntették ki csapatunkat 
ezzel s ez a körülmény el vitathatatlanul 
megcáfolja azokat, akik egy-egy szom
bathelyi vereség után azzal szokták 
mosni magukat, hogy a Haladás durva 
volt. Mi ezt a szellemet, amiért ezt a ki
tüntetést kaptuk, soha egy pillanatra sem 
engedjük meglazulni és az első csapat 
példáján kérésziül egész játékos-gárdán
kat a lovagiasságra és az igazi értelem
ben vett sportszerűségre neveljük.

Lyka Rezső, a Haladás edzője úgy art 
távol van csapatától,^ a siófoki edzőtá 
borban oktatja az ifjúságot, tte nem sza
rj ad róla sem el Cet ed kozni. Lyka ugyanis 
így mutatkozott be a Haladásban:

— Fiúk! Én n labdarúgásban mindig a 
becsületet tanultam, tőletek is azt várom 
el, hogy urai legyetek önmagátoknak, 
soha meg ne feledkezzetek a . sportember 
legnagyobb erényéről — a lovagiasság
ról.

Lyka Rezső pedig ért nemcsak mondta 
a homutatkozásnd'i, hanem szombathelyi 
mivkődéso alatt egyetlen esetben sem tört 
meg lovagiatíanságot és sportszerűtlen 
séget nemcsak a mérkőzéseken, de as 
edzéseken nem. H a esek a iegkisobb ki
lengést észlelte, nyomban kérlelhetetle
nül lecsapolt és ha kellett, az edzésről 
egyenesen le parancsolta a magáról meg
feledkezett játékost.:

A játékosok büszkén olvasták a. kitün
tetésről szóló híradást , és az egyikük 
megnyerte:

Büszkék vagyunk erre oklevélre, 
Most már csak azt szeretnénk, ha a me* 
zőny többi csapatainak a játékosai 5s- 
flhban a szellemben ját^anáaak velünk, 
mint amilyen sportszerűen mi futhallo- 
zunk. Annál nagyobb öröm ez nekünk, 
mert nem egyszer kellett hallanunk, hogy 
* Haladás durva. A Haladás nem 1* tud 
durván játszani.

Szombat hely város egyik hivatalos r-e- 
zpfco embere így  nyilatkozott:

— Nem vagyok sportember, de a város 
minden polgára büszke lehet erre a ki« 
tüntetésre. Barátaimtól és ismer őseimtől 
jól tudom, hogy Szombathelyen ári szel
lemei vezettek be a spuriba Is, ásni a 
város jóneyének nagy szolgálatét tesz.

Szómba (bel y Ör ríl a . Hja Indáé kitünteté
sének: és ezt az örömet ós elismerést az 
a s*ok gratuláció bizonyítja legjobban, 
amit péntek délelőtt óta tömegesen ka
pott a Haladás vezetősége és a jfttéko-

X. K

fi. L. Lőnyay-u. 26. Az az idézet, 
amelyet beküldött, valóban világ
csúcs s a BöK-beli csacsi nyilván 
visszavonul ezekután az írástól, ön 
ragaszkodik ahhoz, hogy az illető 
délutáni lap sportrovatában megje
lent idézetet közöljük mi is, hadd 
derüljenek olvasóink. Legyen a kí
vánsága szerint. „...Bánkuti, a Tö
rekvés hátvédje nem jött ki a mér
kőzésre és ezért Jel kellett forgatni 
a vasutas csapatot. A felforgatás 
volt azonban a Törekvés szerencséje, 
így a csapat nem játszhatta ered
ménytelen védekező rendszerét, 
annál kevésbé, mert Dérinek kellett 
hátramennie balfedezetnek, aki egy
általán nem játszott harmadik hát
védet, hanem hatodik csatárt, aki 
gólokat is lött.“  Reméljük, ebből a 
néhány tréfád sorból megérti, hogy 
általában miért nem méltatjuk fi
gyelemre ezt a buzgó szaktréfa- 
csinálót. Persze, ha ön komolyan 
veszi, akkor jogában áll felkeresni 
az illetőt s megmagyarázhatja neki, 
hogy miről is van szó. Megmagya
rázhatja, hogy a Törekvés csütörtö
kön este is bevált angol, háromhát- 
védes rendszerét játszotta, minden 
változtatás, vagy megfejelés nélkül. 
Megmagyarázhatja atyai fülhúzás 
kíséretében azt is, hogy „ejnye, kis 
figyelmetlen, hát még azt se tudod, 
hogy az angol rendszerben a szélső
fedezet nem játszik harmadik hát
védet? Nem figyeltél? Nem tudod, 
hogy a két hátvéd és a középfede
zet a három hátvéd ? Nem tudod, 
hogy az angol rendszerben a szélső- 
fedezet támadószellemü és akár ka
pura is lőhet?" Megmagyarázhatná 
neki azt Is, hogy ha Déri balfedeze
tet játszik az angol rendszerben, 
akkor ő sem lehet más, mint tá- 
madószellemü szélsöfedezet s lőhet 
gólt, mint* ahogyan az elmúlt idény
ben Szűcs, a Törekvés jobbfedezete 
is lőtt jónéhányat. Mégis lebeszéljük 
erről a felvilágosító munkáról. Nem 
szabad! A  végén még úgy kitaní
taná az illetőt, hogy érteni kezdene 
a labdarúgáshoz. Ennek következté
ben pedig elveszíthetné aranyos huy 
morát. Ez pedig igazán nagy kár’ 
lenne!

Kiss János, Sárospatak. Az őszi milyá- 
za Inak feltételeit még nem közöl tük. A 
hétfői (augusztus 12.) számunkban ismer
tetjük az összes tudnivalókat.
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M in d e n  é v b e n  b a jn o k s á 
g o t  n y e r  a  T ö r ö k s z e n t 
m ik ló s i  r e
Tavaly II. osztályú bajnok volt 

a TFC, most pedig I. B) osztályú 
bajnak lett és bekerült a KöLASz 
I. osztályába. Pedig a TFC mind
össze hatéves. 1934-ben alakult meg 
a MOVE, a TISE és a TTE egye
süléséből.

Az egyesület létrehozói Muhoray 
Károly dr főszolgabíró, Orosz And
rás főjegyző, Dobáczky Béla és Lu
kács Zoltán voltak. Első elnöke 
Elekes Mihály és Scheftsik János 
dr volt. 1936 óta Bavazdy Barnabás 
ny. főszolgabíró elnöklete alatt mű
ködik az egyesület. A  TFC-nek 
mintegy 50 igazolt játékosa van és 
három év óta hivatásos edzőt tart. 
Évenként 2— 3 NB-csapatot iát ven
dégül és azokkal szemben is min
dig szép eredményeket ér el.

A  TFC esztendők óta nyeri már 
a Nagykun Kupát is.

A  'csapatban több igen nágytehet- 
ségü játékos rúgja a labdát. Leg
főbb erősségei mégis Folyik János, 
Pálfi István. Tóth Sándor és Lázár 
Barnabás. Mind a négyen már kö
zel tíz éve játszanak.

Remek pályája is van a TFC-nek. 
Közvetlenül a vasút mellett, gyö
nyörű park árnyas fái között. A  
játéktér gyepes!

D. B.

■— —  o ------- -

V id ék i bajnokságok  
végeredm énye

KELETI ALSZÖVETSÉG 
I. osztály

Debreceni csoport
1. DVSC II. 20 16 3 1 60:13 35
2. Debr. MTE 20 15 3 2 36:14 33
3. Püsp. MÁV 20 14 3 3 62:14 31
4. Debr. EAC 20 11 4 5 29:32 26
5. Bih. Turul 20 12 -— 8 62:45 24
6. Hajd. Move 20 8 3 9 30:57 19
7. Dér. Move 20 6 2 12 35:62 14
8. Balm. SC 20 5 1 14 30:54 11

, 9. Karc. Move 20 4 1 15 8:31 9
10. Hajd. SE Visszalépett .

Felvidéki csoport
1. Mátész. TK 21 14 4 3 62:25 32
2. Nyír. KISE 21 14 3 4 67:24 31
3. Várp. Turul 21 14 2 5 37:23. 30
4. Mát. VTE 21 14 1 6 35:26 29
5. UKMSC 21 12 3 6 25:30 27
6. Nyír. VSC 21 11 2 8 42:35 24
7. Nagyk. SE 21 7 4 10 21:58 18
8. NyTVE 11 / 21 8 2 11 28:67 18
9. Csapi SE 21 7 1 13 3Í:57 15

10. Műnk. II. Visszalépett
11. UTKSC Visszalépett
12. Rüsj II. Visszalépett
13. U ACII. Visszalépett

Alszövetségi döntök: DVSC II.—
MTK 2:2, MTK— DVSC II. 2:2. A  
harmadik mérkőzést még nem ját
szották le.

A Ferencváros a tartalék játéko
sok szerepeltetése ügyében kérést 
intézett az MLSz-hez, abban az 
irányban, hogy az JPTC-ben az NB  
III.-mérkőzéseken szereplő profi
játékosainak ne kelljen rápénzt, 
illetőleg zsebpénzt fizetnie. Az 
MLSz a kérés felett későbben fog  
határozni.

A MOVE-baJnokság 
végeredm énye

I. osztály
Pesti csoport:

T. Előre 28 21 3 4 83:32 45
V ili. kér. SE 2818 4 «  97:44 40 
RAFC 28 38 3 7 83:37 39
PNTK 28 16 3 9 63:53 35
R.-liset 28 13 2 11 73:48 32
KZsTE 28 14 3 11 73:52 31
P.-erzaébat 28 14 2 12 54:52 30
BTSE Szab. 28 11 7 10 66:57 29
Rákoshegy 28 13 2 13 76:63 23
FTSE 28 11 3 14 53 :72 25
MKSC 28 9 5 14 49:61 23
Szt. ,LFC 28 8 7 13 44:60 23
ESzSE 28 7 3.18 38:78 17
Túrán 28 6 6  17 42:98 17
Kistarcsa 28 3 — 25 14:99 6

1.
2.
3.
4.
5.
6 .
7.
8 
9!

30.
11.
32.
13.
14.
15.

Budai csoport:
1. Csillaghegy 26 19
2. TTC 26 19
3. Budatétény 26 19
4. Pomáz 26 17
5. Vörösvár 26 18
6'. Budaör3 26 13
7. ETSC 26 10
S. BKSE 26 9
9. PSzSE 26 9

10. Szentendre 26 7
11. Szt. JSE 26 8
12. XI. kér. ITE 26 E
13. FSzSE** 26 3
14. SzTE* 26 1 -

* Törölve.
**. 2 büntetőpont

Á z  MTK teniszversenyének 
szombati eredményei

Bajnok? számok:
Fér Hegyes: KöM-er— Palásti 6:2. 6:3;

Korda—Forgács 7:5* 6-:2; Salgó—Kanta
6:1. ő:l, j. "ú\f Károlyi—Kába 6:1. 6:1; 
KoIk-í-r-Csi-llag 6:1, .6:1; Czirákj—Taniás 
6:4. 6:2; Dóezi—Orbán 3:6, 6:2, 6:1; Szók© 
—Kérd a 5:7, 6:4, 7:5; Valovits—Király
6:3,' 6.2. í V

Női egyes: Pillér—Csutoi* 6:4. 6:4;
Hacker—Viola 6:4, 5:o, 6:3; Vadn— Stobb&iié 
6:1, 6:0; Núboivsöiinig—Prábscrné 0:6, 6:4, 
6:1. r

Férfitáros: Király, Jacobi—Csőt kn ti,
'Horváth ;j. n.; Bari. Bili dér dl'—Dóezi, 
Winlornitz 4:6, 6:4, 6:4; Komolya, Salgó 
—Pajor. Vcriesy j. n.: Lndi'ci, Lieht-
rriami. Király, ,Jacobi 6:0, 10:8; Bardőczi, 
Heh dl ex dr—Schcukclbach. ValoviLs 6:1, 
6:2; Kanta, Mindéi'—Hcmolya, Sal^ó 7:5, 
6:4.

Női páros: Vad, Vadné—Sehejbálué,
Pi’ácseriió 6:3, 6:1; Seheernó, • Balazsn-é—* 
Lykáné, Attinalné 7:5, ,6:2; Viola, Bol- 
áoftné—IIuTiilyiné, Rác/. 5:7, 6:4, 7:5.

Egyéb számok: II. osztályú fórfipáros: 
Sándor—Pár vi, SchcnkelbaehBa.rdjóezi,

6:3, 8:6.
A vasainapi 

44)3-064 szám ti 
tudni.

játékrendet 
telefonokon

a 293-064 és 
leliét nieg-

MA KEZDŐDIK LOSONCON 
A VIDÉKI TENISZCSAPAT

BAJNOKOK K ti ZDELME
A  férfiak közt három csapat, Kö

zép (Kispesti AC),. Felvidék (Diós
győri TC) és a Tiszántúl (Nyíregy
házi LTC) kerület' indítja csapatát. 
A hölgyek közt a következő négy 
csapat indul: Közép (Pestújhelyi
SC), Felvidék (Diósgyőri TC), 
Tiszántúl (Debreceni EAC), Dél 
(Pécsi AC). ,

ÚSZÁS
CEGLÉDEN

4 12
5 12 
1 16 
4 15 
2 Ili
6 15 
2 21 
-  25

96:30 42 
70:27 42 
64:29 41 
74:31 40 
72:38 39 
46:30 32 
36:16 24 
43:55 23 
36:56 19 
29:48 18 
35:81 18 
28:85 IS 
31:10-1 8 
6: 9 2

levonandó és törölve. 
II. osztály 

Festi csoport:
1. P.-erzsébet
2. Ecser
3. HTSE
4. T. Előre
5. RAFC
ti. VIII. SE
7. Szt L.FC
8. KZsTE
9. PNTK

10. FTSE
11. VIII. SE**
12. BTSE Szab.* 

* Törölve.

22 19 
22 16 
22 15 
22 15 
22 12 
22 10 
22 9
22
22
22
22
22 —

3 61 
6 78
6 54
7 47 
9 36 
9 32 
9 41

10 43 
12 40 
15 20 

1 16 18 
21 2

:22 38 
:23 32 
:39 31 
30 30 
:35 25 
:38 23 
:29 22 
:45 21 
:31 17 
:91 18 
:59 11 
10 1

V E G Y E S  H ÍREK
TENISZ

SZENT PÉTERI MEGVERTE 
BOSSIT, SZILVÁSSÁ LE
GYŐZTE SAN DONINOT

Az Olaszországban versenyző ma
gyar játékosok úgy látszik most 
kezdenek formába jönni. Az elmúlt 
hetekben a nemzetek közötti mérkő
zéseken csak Asbóth vágta ki a re
zet, most azonban az egész kint
maradt magyar különítmény egy
másután aratja a szebbnél-szebb 
győzelmeket. Tegnapi számunkban 
már hírül adtuk, hogy hölgyeink 
legyőzték a legjobb olasz női pá
rost, most Somogyi 6:1, 6:2 arány
ban győzött Manfredi ellen és Szil- 
vássy 6:1, 6:3 arányban értékes
győzelmet aratott San Donino ellen. 
Szentpéteri 6:2, 6:2 arányban verte 
Boeait.

GÖDÖLLŐI KIÍRÁS HÉTFŐRE;
S óra 30: Rárd—Fejér; Gallneiné—So

mogyi; Gergely—Zsitvavné. . ..
4 óra 33; v. Bánó—Fehér; SeíFeti.—

Csink: AIborty—Asbóth.
r, óra 39: Ternyi, Juciié—Frígyeesy,

ICömriiivv: Bontanon'). Tonnlii—Cslnr,
F.'rér; Mities— Siranh E. .
-6 óra 30; Xlitice, Flórián;--Bujter, 

Csa pö'.

szombaton kezdődött a Duna—i 
Tiszaközi úszóverseny. A  C. MOVE 
rendezögárdája Virágh Ferenc ver 
zetése alatt nagyszerűen működik, 
A versenyen 3 20 versenyző indult. 
Részletes eredmények: 800 gyorsí
1. Szüle (Cegléd) 11:41.4, 2. Nagy
(Szeged) 12:23, 3. Szabó (Kecske
mét) 12:37.2. —  100 hölgy hát: 1.
Erdei (Szeged) 1:36.2, 2. Szabó
(Kecskemét) 1:55.2, 3. Réti (Ceg
léd) 2:06. —  200 gyors: 1. Szalai
(Kunszentmiklös) 2:36.2, 2. Nádai
(Szentes) 2:36.4, 3. Tari (Szeged)
2:41.6.

100 ifi mell: 1. Píukovics (Szeged) 
1:25.2, 2. Csíki (Kunszentmiklös)
1:27.6, 3. Forgács (Cegléd) 1:28. —  
100 ifi hát: 1. Vásárhelyi (Kecske
mét) 1:19.8, 2. Király (Kunszent-
nüklós) 1;22.4, 3. vitéz Váradi
(Szentes) 1:22.6. —  100 ifi gyors: 1, 
Kecskeméti (Szeged) 1:05.4, 2. Kir
rály (Kunszentmiklös) 1:08.3, 3,
Iván (Cegléd) 1:10.8. —  200 hölgy 
mellúszás: 1. Tari (Szeged) 3:4.8, 2. 
Halász (Cegléd) 3:59.S, 3. Fábián
(Kecskemét) 4:15.6.

4x100 ifi: 1. Kunszentmiklös
4:46.4, 2. Szeged 4:53.4, 3. Cegléd 
5:02. —  100 hölgy gyors: 1. Ti-,
szolezky (Kecskemét) 1:15.6, 2. Ér
tei (Szeged) 1:18. 3. Kocsis (Ceg
léd) 1:33.2. —  4 00 gyors: 1. Szüle 
(Cegléd) 5:37.8. 2. Király (Kun-
szentmiklós) 5:52, 3. Nagy (Szeged) 
5:52.2. -— Az ifjúsági 400-ban az 
első kettő azonos a szenior első két 
helyezettjével, a harmadik Hasznost 
(Szolnok) 6:05.

Vízilabda: Szentes— Cegléd 5:1
(1:1). Vezette: Sohenker. Góldobó: 
Nádai (.3), Barta (2), 111. Sós. —' 
Szeged— Szolnok 3:2 (1:1). Vezette:! 
Scheaker. Góldobó: Babunyánszky* 
Tamber, Tari, 111. Gombos (2). —i 
A pontverseny állása: 1. Cegléd 30! 
pont, 2. Kunszentmiklös 24, 3. Sze.-i 
ged 18, 4. Kecskemét 12.

ATLÉTIKA
BANKVERSENYT

rendezet! szombaton II , és I I I .  osatályá 
szám-okkal a PénzinUizeti Lí“ra. — 100 >« 
II. o.: 1. Kapó vári PK 11.8, 2. KáiitoP 
PK 12.2. — H l. o.; 1. Rtiszti PK 11.9,
2. aKsznár MÁH 12.8. 3. Szá,ntó AMR
52.5. — 400 m II , o.: 1. Kapuvári PK 
54.2. — IH . o.: 1. Bakos MAII 56.8, 2. 
Berczelly OKI! 57.7, 3. Szántó A M a
58.4. — lOöO ■ m II . r>.; 1. Kisis dr PK 
3:01. 2. TJ.i!«kj . PK 3:01.2. ~  III . o.: } .  
Bakos «Á E t 3:17. 2. Asbóth AMB 3:1»,
3. Orniándi MATT 3:28.6. • — Magas t l f .
0. : 1. Jóísa Cegléd 160, 3. Végvári MOH 
195, 3, Szánló AMB 155. — Távol TI. o.l
1. Kapuvári PK 619, 2. Kántor PK 557*
3. Haha PK 534. — ITT. o.: 1. Tiőeaá- 
nyi. MOB 568 . 2. Imrcdy MÓR 533, 3. 
Gombus MAH 592. — Súly TI. o.i I. 
Jáksehitz dr PK 11.02. -  III. o.: 1. 
Ormán li MAH 1.1J.3. 2. Fábián AMB
16.73, 3, Gombos MAH 9,tő. — Diszkosz 
II. o.; 1. Jnkscliitz dr PK 8.5.05. - ,1 1 1 .  
O.: 1. Gombos MÁH 37,17, 2. Rabon l:n 
PK 26.92. 3. Fóbián A.Mii '26.80. -  4X100 
m U. O.í 1. PK 47.5, 2. MÁH 49.1, 3.
MOB Sí.

Az 1940. év legjobb ószóeredm ényei (junius 1-től)
Férfink:

1IM in 59:8 Kórów TTTE
200 m gyors: 2:13.8 TáToo PTC 
10i'ül gyors: 4:57.2 Tátos FTC 

1500 tn gyoi's: 19:37.4 Tátos FTC 
100 m hát: 3:12.5 Galambos UTK*
300 m mell: 2:46.9 Fábián MAC*.

Hölgyek:
109 m gyone: 1:10.4 Áe« MAO
4f10 :n arvo-ra: 6:02.2 Ács MAC
100 m bál: 1:22.8 Noyák MUE
20# m mell: 3:18.6 Szigeti-AVargha MAC

Ha * statisztikában elért pontokat ö*r.- 
szeadjuk. akkor egyeffölete-ukéiit a ki- 
vetkerA helyzet alakul ki. (I, hely —
4 B. II. h. -  * JL Hl. h. -  9 p. IV.

1:09.1 Elemén MAC 4*1,2 Végházi BBTÉ*
2:15 F lemér: MAG* 2:15.8 ’Vég'házi I IBIT A
4:59.6 Végtesi. BBTL* 5:«1.8 Gróf DTK

20:16.6 Gróf FTE . 21:09 Vörös .MI K
1:13.2 Bá'Bkv-HbrVátli OLE 1:14.2 Kováié MLSK 
2:50.2 Angyal UTE S-Oo.S Kánya WMTK

1:13.2 Vimofl FTC 
6:05 Vámos FTC 

, 1:24.8 Lovász FTC 
3:19.8 SaTgó FTC

1:15.8 Tiezolezy K A C 
6:12.6 AlbfCh FTC 
1:27.6 Vámos ITO 
3:20.4 Heiényi MTK

h. “ 1 p.) Férfiak: 1. GTE 18 pont, 
2. FTC 9  pont, 3. MAC 11 ponl. — H61- 
gjaeko'1 .-WM5 w nonI, 2. MAC 12 pont,

3. MUiC 
2. MAC 
A *sgal 
úsztákj

1:01,8 T ilos FTC 
2:19.2 Gróf GTE 
5:05,2 Ele móri* M AC* 

23:37.8 Pcrényi RBTE 
1:16.2 Farkas IITE 
3:03 Kiss SzVSE

1-.16.2 Albaeli FTC 
,6:34.4 Linhardt FTC 
1:32 Sándor FTC 
3:22.2 Felhős MÜE

5 pont. Összesítve: i .  FTC 32 n, 
23 p, 3. UTE 18 n. (jegyzet: 
jelölt eredményeket sós vízben



Vasárnap, 1940 augusztus ll.

Az MUTSE szerepelt legjobban
a MO¥i-bajsi@kság első napién

zenimi hály 4:08.8.Tegnap délután a székesfővárosi 
Dialistád ion ba n kezdődtek meg a 
MOVE 18-ik országos bajnokságai 
A  versenyt ünnepélyes külsőségek 
között Szeder János országos elnök 
nyitotta meg. Már az első napon 
számos előkelőség volt jelen a kö
zönség soraiban. Pompás tisztelet
díjak is igazolták a rendezők agili
tását. Az első napi versenyek köze 
pes eredményeket hoztak. A  legjobb
—  persze nem Remecz klasszisá
hoz, hanem /a többi eredményekhez 
viszonyítva/—  a diszkoszvetés ered
ménye.

Felnőttek versenyei:
SOQ/m: 1. Szönyi Pestszenterzsébet 

23.a / 2. Lörincz Rákosliget 24.2, 3.
Zoüner öbuda 24.3. - -  Oldal-ellen- 
s^Sl.

' S00 ni; 1. Szöllösi Óbuda 2:03.2, 2. 
Serényi Veszprém 2:04.8, 3. Újvári 
Óbuda 2:05.2. —  Kiss, majd Serényi 
vezetett, Szöllösi a hajrában nyert.

5000 m: 1. Pataki Rákosszentmi
hály 10:07.4, 2. Pinta ózd 16:08, 3. 
Kodolányi Pestszenterzsébet 17:05.
—  Az első kettő Pataki vezetésével 
jó versenyt futott.

'110 m gát: 1. Konrád Rákosliget
.17.5, 2. Tóth Rákosliget 18.2, 3.
Tachtler Rákosliget 20.2. —  Könnyű
győzelem.

Magasugrás: 1. Bánsági Rákosli
get 175, 2. Bocskai Rákosliget 170,
3. Sátorhegyi Rákosliget 170. —
Bánsági már nagyon kacérkodik a 
180-nal. Most is majdnem sikerült.

Diszkpszvtéés: 1. Remecz Csillag
hegy 44.01, 2. Tóth öbuda 34.90, 3.
Jakó Rákosliget 34.67. —  Remecsnek 
minden dobása 44 körül volt.

Távolugrás: 1. Tóth Rákosliget
612, 2. Konrád Rákosliget 611, 3.
Szönyi Pesterzsébet 586.

Rúdugrás: 1. Jakó Rákosliget 300, 
2. Fodor Pestszenterzsébet 290, 3.
Tachtler Rákosliget 270.

Olimpiai váltó: 1. Óbuda a) (To-
sicsky, Korckal, Porteleky, Szöllösi) 
■3:55.2, 2. Óbuda b) 3:56.2, 3. Rákos-

Ifjúsági versenyek:
100 m ; 1. Simonyi Pesterzsébet 

11,5, 2. Antal Rákosliget 11.7, 3.
Balog Rákosliget 11.8. —  Többszöri 
kiugrás és csütörtök után tapssal 
indítottak. Antal rögtön magas
ugrás után rajtolt a döntőben.

400 m : 1. Simonyi Pesterzsébet
53.2, 2. Balog Rákosliget 54.7, 3.
Uzsoki Rákosliget 57. —  Simonyi az 
utolsó százon elszaladt.

1500 m : 1. Simon Pesterzsébet
4:19.4, 2. Kenesi Rákosszentmihály 
4:29.4, 3. Bokodi Rákosszentmihály
4:36.2. —  Az 500-as pályán futották 
ezt a versenyt.

Magasugrás: 1. Antal Rákosliget 
170, 2. Farkas Rákosliget 165,
Aradi Gyömrő 165.

Távolugrás: 1. Piri Pesterzsébet
610, 2. Szlaukó Rákosliget 609, 3.
Szarvadi Pesterzsébet 580. —  Szlau- 
ko mezítláb ugrott. —  Olimpiai vál
tó: 1. Rákosliget a) (Antal^ Szlau
kó, Merész, Balog) 4:04.8, 2. Rákos- 
liget b) 4:10.4, 3. Óbuda 4:13.4. —  
A  másodiknak befutó Rákosszent
mihály elhagyta a pályáját.

A pontverseny állása: 1. Rákos
liget (MRTSE) 63 pont, 2. Pester
zsébet (MPeTSEj 31 pont, 3. 
Óbuda (MOTE) 19 pont, 4. Rákos
szentmihály (MRAFC) 7, 5. Vesz
prém 6, 6. Csillaghegy 5, 7. ózd 3, 
8. Gyömrő 1 pont.

A  BAJNOKI VERSENYEK  
MÁSODIK FELÉT 

ma délelőtt fél 10 és délután fél 4 
órai kezdettel rendezi meg a MOVE. 
Délelőtt lesz a felnőtt 400 m, 4x400 
m, hármasugrás, súlylökés, az ifjú
sági 800 m, 200 m gát, hármas
ugrás és sűlylökés és serdülők ré
szére magas, súly, 90 m gát és 4x100 
m. Délután rendezik a még hátralevő 
számokat. A  jó állapotban levő 
Diákstadionban további jó eredmé
nyeket várunk.

KOUVOLA?...
Kouvoía kis, 15.000 lakosú város, 

kb. 150 kilométerre Helsinkitől, a 
Viipuriba vezető vasútvonal mentén. 
Most magyar szempontból azzal 
válik érdekessé, hogy Kelen János 
ott fog új 10.000-cs csúcsot felállí
tani.

De hát ebben nem vagyunk egé
szen bizonyosak. Nem abban kétel
kedünk, hogy megjavítaná Csapiár 
30:43.4 mp-es Idejét, ha megfelelő 
finn erők ellen valóban ezen a távon 
venné fel a harcot. Egyelőre azt 
sem tudjuk, hogy valóban rendez
nek-e Kelen kedvéért 10.000 métert, 
vagy pedig újra 5000 méteren áll 
rajthoz a jelenleg legjobb magyar 
távfutó.

Kouvolában futottak már „nagy" 
10.000-es versenyt, nem is egyet. 
1937-ben itt állította fel Sahninen 
30:05.6 mp-es világcsúcsát, amellyel 
Nurmi 30:06.2 mp-ét adta át a 
múltnak. Tavaly Touminen győzött 
az egyformán 30:10.6 mp-ct futó 
Pekuri és Salminen ellen 30:07.6 
mp-es nagyszerű idővel. Ezek az 
adatok is bizonyítják, hogy a 
kouvolai pálya valóban gyors és 
alkalmas a csúcsdöntésre.

Kelen formája 14:23-as 5000-es
eredményén és óriási állóképességén 
át számítva valahol 30:10 körül mo
zog. Ez az az eredmény, amelyre 
kedvező időjárási viszonyok között 
akkor is képesnek tartjuk, ha a ve
zetésben nem kap különös segítsé
get. Ha azonban akadna olyan finn 
távfűtő —  mondjuk éppen Túomt- 
nen ' — akivel bsraeJoIgoznának a 
minél jobb orelmény érdekében, 
még ennél jobb eredmény elérését 
is lehetségesnek tartjuk Nem cél
zásként említi ik csak tájékozásul 
jegyezzük ,iw

ÜSZAS

BSE? MAC?
Vagy a harmadik: UTE?
M ely ik  4 0 0 -a s  c sú cso t v ég z ik  k i  a  M A  0 -  
v e r s e n y e n  ?

Egy héttel a nemzetközi torna és 
a magyar bajnokságok előtt nagy 
eseménye van a magyar úszósport
nak. Ma este a nyitott uszodában

eldől Magyarország 1940. évi 
vízilabdabajnoksága.

Az utóbbi években talán még soha
sem volt ennyire nyílt a bajnokság. 
A mai mérkőzés előtt a helyzet a 
következő: első esélyes a BSE, má 
sodík az UTE, harmadik a MAC. 
Ha a BSE győz, vagy döntetlent ér 
el, a bajnoki cím aligha vehető el 
tőle. Ha a MAC kapott gól nélkül 
találna győzni, —  ez nagyon való
színűtlennek látszik, —  az UTE-val 
nagy verseny indul meg, hogy 
hátralevő mérkőzéseken melyik lő 
több gólt. Ha a MAC gyenge gól
aránnyal győz, a bajnokság az UTE 
felé int. Lehetőség tehát bőven van.

Ha a két csapat erőviszonyait 
nézzük, a papírforma a BSE győ
zelmét mutatja. A  két védelem 
nagyjából egyforma erősnek látszik, 
a fővárosiak csatársora valamivel 
erősebb. A Lemhényi— Vértesi—  
Brandy-sor, ha jó napot fog ki, és 
Sárositál, a fedezettől megfelelő tá
mogatást kap, eldöntheti a mérkő
zés sorsát. Annál is inkább, mert a 
MAC csatársorában Tarics játéka 
nem biztos. A válogatott kazépcsa-

/  elállított világosiié scs
nílHj*) ifll igüüi

hogy Miiki farain tár vidé5ien teljesít szolgálatot, hirt^ J I n o rvrvlr « n-w-. ~ „XI A20:52 6 mp.

Mas atlétikai műsor

A BSzKRT-verseny:
uto lsó  préfea 
a öa|E3©§ssájg előtt

A BSzKRT ma délután fél 5 órai 
kezdettel versenyt rendez saját pá
lyáján. A verseny atlétáink utolsó 
erőpróbája a bajnokság előtt. Van
nak, akik úgy érzik, hogy erre a 
próbára szükségük van. Ezek el is 
indulnak. Mások vagy még nem ér
zik magukat elég jóknak, vagy úgy 
gondolják, hogy frissen kell tarta- 
niok magukat a bajnokságra. Akad
nak olyanok is, akik szolgálati be
osztásuk miatt nem indulhatnak.

A vágtázok három futamból álló 
összetett versenyen vesznek részt 
60, 100 és 200 méteren. A  legutolsó 
formák alapján Gyénesnek van gyö 
zelmi esélye Pelsöczi é3 Regös ellen 
Sir dr most jött haza szabadságról 
és ezért nem indul, Góbinak nem 
tesz jót a sok vágta. Gyen estöl 
200-on komoly időt várunk. 400 mé
teren jó verseny lesz Vadas és Pol
gár között. Remélhetőleg megszüle
tik az idei első 50-en belüli ered
mény. 1500 méteren Iglói távollété- 
ben Szabó Miklós igyekszik iramot 
diktálni. Ha rászánja magát és ke
mény tempót megy, mögötte Gyér- 
gyói is 4 percen belül futhat. Pom
pás verseny lesz a 3000 méteres 
síkfutás Farkas, Esztergomi, Né
meth és a szorgalmasan dolgozó, 
gyorsan javuló Csapiár között, 
8:30-as időt várunk. A  hosszú idő 
óta nem rendezett 200 méteres gát
futásban Hidas és Héjjas között 
lesz küzdelem. Távolugrásban Gyu- 
ricza bizonytalan induló’, Vermes és 
Zajki mellett azonban ott találjuk 
az újjáéledő Koltai nevét is. Rúd
ugrásban a biztos négyméteres for
mában levő Zsuffka kacérkodik 
majd a csúccsal. Súlylökésben Né
meth és Csányi, diszkoszvetésben 
Kulitzy és Madarász a legjobb. Lesz 
kalapácsvetés is. Ebben Kemény 
mellett az edzésben újabban 43— 44 
métereket dobáló Rács dr is indul.

A  verseny előtt és részben vele 
párhuzamosan rendezik 3 órai kez
detei a BSzKRT— MTE— M AVAG  
hármas ifjúsági mérkőzést.

SOMLÓ VÁRATLANUL M EG
ÉRKEZETT

és a BSzKRT mai versenyén Indulni 
szeretne távolugrásban. A  versenyre 
Ugyan nem nevezték be, de a szö
vetség bizonyára engedélyezi rész
vételét. Ezt a kedvezményt a sza
badságról hazaérkezők a múltban is 
bündlg megkapták.

TEMESVÁRI ÖT NAPJA EDZ  
itthon és máris olyan pompásan 
«}ozog, hogy gyors formábajövete- 
iet lehetne remélni. De hát hamaro- 
ean vissza kell mennie.

Nagy küzdelem lesz 
a 3000-es akadály* 
bajnokságban

Ma délután 5 érakor a MAC-pá- 
lyán rendezi meg a szövetség a 3000 
méteres akadályfutás és a 10 km-es 
gyaloglás bajnokságát. Mind a kettő 
olimpiai szám és most már mind 
kettő szerves része a magyar baj 
noki műsornak Is. Azt csak helye 
selni tudjuk, hogy a 3000-es akadály 
futást nem a többi bajnoki számmal 
együtt rendezik meg, hanem egy 
héttel előbb, mert így legalább jól 
kipihenheti magát Híres és Szilágyi 
a síkversenyekig.

Ez az első eset, hogy két legjobb 
akadályfutónk találkozik és küz
delmük valóban pompás versenyt és 
jó eredményt Ígér. Szilágyi talán 
síkon jobb, mint Híres, de az UTE- 
futó könnyebben veszi az akadályo
kat és a hajrában is gyorsabb. Az 
az érzésünk, hogy

9:25-ös idővel ő lesz a bajnok.
(A csúcseredményt Híres tartja 
9:33.8 mp-cel.) Erősen versenyben 
lesz Gulyás is. A  harmadik hely biz 
tos számára, de ha valamelyik idő 
előtt kifulladna, előbbre is kerülhet. 
9:40-en belül ő is tud.

A  10.000-es gyaloglóbajnokságbaa

Hunyadvári az esélyes.

Ha szolgálati beosztása nem vette 
túlságosan elő, 46 és 47 perc közötti 
idővel győznie kell Jánosi, Selmeczi 
és Fehér ellen.

, A  két bajnoki számmal kapcsolat
ban a szövetség I. osztályú női ver
senyt rendez, ugyancsak a MAC- 
pályán. Ez 4 órakor kezdődik. A  
versenyen legjobb hölgyverseny- 
zöink indulnak.

AZ UTE LEGYŐZTE A BUE-T
a tegnap délutáni ifjúsági párosvorse- 
nyen. A WM3TK nem jelent meg'. Az 
UTE-palyan tartott verseny Gredmónvei: 
100 m: 1, Csányi IV UTE 11.2, 2. Kutasi 
BLE 11.8, 3. Hanzély BLE 31.9. 4. Vida 
UTE 1 2 . -  400 sí: j. Kuta.íi BLE 53.9, 
2. Vida UTE 54.6. 3. Almáit BLE 56.8, 
4. Imre UTh 59.5. — 1000 m: i. Sebes 
BLE 2:48.6, 2. Balog UTE 2:51. 3. Gaál 
BLE 2:52.4, 4. Gornötí UTE 2:55. — 3000 
m: 1. Balog UTE 9:52.8, 2. Braun BLE 
9:58. 3. Somogyi BLE 9:59.8, 4. Gömöri 
UTE. -  110 m gat; t. Kiss BLE 18.4, 
2. Hidas II BLE 30.6, 3. Simpos UTE 21, 
4. Pápai UTE 21.1. — Magas: 1. Csánki 
UTE 160, 2. Meggy esi BLE 157, 3. Hc- 
gyesi UTE 152. 4. Kiss BLE 147. — Tá
vol: 1. Csányi UTE 649, 2. Hanzély BLE 
618, 3. Sipra UTE 58!, 4. Gaál BLE 572. 
— Búd: 1. Bzonlgyörgyi UTE 290, 2.
Papp UTE 280, 3. Sarkantyú* BLE 230, 
4. Sebes BLE 220. — Súly; 1. Szentgyor- 
gyi UTE 11.54, 2. Sólyom UTE 10.87, 3. 
Márkus BLE 8.91, 4. Vierziezky BLE
8,46. — Diszkosz; 1. Ádám UTE 35.ál, 
2. Sólyom UTE 30.70. 3. Márkus BLE 
26.95. 4. Hidas II BLE 26.41. _  Gerely: 
1. Pápai UTE 40.22, 2. Meggyesi BLE 
35.15, 3. Adám UTE 33.92, 3. Viorzáczky 
BLE 31.40. _  gvédváító: 1. UTE (He* 
nyesi, Sípos, Csányi IV, Vida) 2:09,3. 2. 
BLE 2:14. -  Pontversenyben: L UTE 
73 pont, 2. BLE 55 pont.

Budapest: BSzKRT-verseny (BSzKRT - 
pálya fél 5). Két bajnokság (MAC-pálya, 
r> óra), MOVk-bajnokság II. nap (Diák
stadion. fél 10 és fét 4), MASz női ver- 

(Apálya. 4 Óra), BSzKRT—MTE 
(BSzKRT-pálya, 3

napák óta nem adott magáról. A  
| szigetiek remélik, hogy mégis befut 
vasárnap délutánra. Van azonban 
még egy tényező, amellyel számol- 

| nuhk kell. A  BSE csapatának na- 
[ gyón nagy a tétje: vereség esetén 
■ biztos bajnokságot enged ki & kezé
ből. Ezzel szemben a MAC-nak 
nincs veszteni valója. Az Izgatot- 

I tabb, jobban szurkoló csapat tehát 
a BSE lehet: Az idegeknek nagy

I szerepe lesz ebben a csatában. És 
I a fővárosiaknak van néhány játé

kosuk, akik könnyen elveszítik a 
| fejüket.

Nem könnyű a játékvezető sze- 
| repe sem. Keserű Józsefnek előre 
figyelmeztetnie kell a két csapat

tagjait, hogy & legkisebb szabályba* 
lanságot szigorúan meg fogja to
rolni. Nagyon kínos lenne, ha a ma
gyar bajnokság döntő mérkőzésén 
az utóbbi időben elharapódzott el- 
úszások, alattomos ellökések és 
sportszerűtlen verekedések tarkíta
nák a küzdelmet. Aki elúszik, azt 
ki kell állítani. Tiszta mérkőzést 
akarunk látni!

A  két csapat összeállítása:
BSE: Mezei —  Laky, Hazai —< 

Sárosi —  Lemhényi, Vértesi, Brandy,
M AC: Mezei dr —  Tolnai, Fábián 

—  Somóczy (Gyulai) —  Kánásy, 
Tarics (Szívós), Szívós (Somóczy),

A BSE egygólos győzelmét jósol- 
juk.

Az úszószámok közül a három 
400-aus verseny emelkedik ki. 400 m 
háton Galambos valószínűleg meg
javítja az országos csúcsot. Ugyan
ezt a teljesítményt várjuk Fábián
tól a 400 m mellúszásban. A  400 
m hölgy-mellúszásban Szigeti-War- 
gha és Hetényi fog izgalmas ver
senyt vívni. 100 m gyorsúszásban 
Eleméri, Körösi elsölzben találko
zik az UTE-verseny óta. De Végházi 
és Gróf is bele fog szólni az első 
lie-ly kérdésébe. Hölgyversenyzőink 
100 m gyorsban mérik össze erejü
ket. Ács Ilonka győzelme biztos, 
1:10 körüli időt várunk tőle.

A  három ifjúsági bajnoki szám
ban a jövő nagyjai találkoznak. 
Legszebb verseny a 200 m mell
úszás lesz. Németh, Demjén, Sstan- 
kovits, Hámori küzdelméből kiváló 
eredmény születhet, a győztest ne
héz lenne megjósolni. A  100 m hát
úszásban Barbácsy bajnoksága vár
ható. A  helyezésekért nagy küzde
lem lesz. Másodiknak Ignáczyt jó
soljuk. Szép verseny lesz 800 m 
gyorson. Polgár, Pogány a két leg
ismertebb név az indulók között, de 
Deák, Babai, Bujtás, Kertész is jól 
szerepelhet.

Még néhány ifjúsági és gyermek 
versenyszám egészíti ki a műsort. A  
verseny a vízil-abdamérköz-éssel kez
dődik fél 7 órakor.

bajnoksága,

•MÁVAG ifjúsági 
óra). ,

Diósgyőr: Északi koraiét 
II. nap.

récs: PÁC kerületi versenye. , 
Kouvola: Kelen rajtja.
Berlin: Német bajnokságok, II. nap.

T á t o s  c s a k  „ f ü r d ö t t “
a  M IJ E - v e r s e n y e n
Ideje 1500-on 3 0 :4 4 .6

Az olasz és a német atlétikai szövetség
megállapodott abban, hogy szeptember 
15-én Milánóban rendezik meg a két 
ország közti visszavágó atlétikai viadalt.

KOLTAI JOLSVAN ÜDÜL,
ott is szorgalmas edzést folytat és

Szombaton délután országos úszó
versenyt rendezett a MUE lágymá
nyosi uszodájában. A  szokatlan, ne
héz vízben a versenyzők teljesítmé
nyét a gyenge fordulóhelyek is ká 
rosan befolyásolták. Az egyes szá
mokban mégis nagy mezőnyök je

ügy érzi, hogy máris jó formában I lentek meg a rajtnál és néhány 
van. A  bajnokságban biztosan elin- I versenyszámban elég jó eredmény is 
dúl. A  távolugró mezőny értékes született. Különösen jó —  a körül 
erősödést kap a volt sokszoros baj- | ményeket tekintve —  a 200 méteres
nokban.

KOVÁCS JÓZSEF
könnyebb rándulást szenvedett az I 
alszárában és ezért edzését félbe 
kellett szakítania. A  bajnokságban 
nem is indul.

ÖKÖLVÍVÁS

hölgy mellúszás ideje.
Részletes eredmények:
100 méteres hölgy hát: 1. Lovász 

FTC 1:25.2, 2. Novák MUE 1:25.4 
3. Huszti MUE 1:30.4. Az első 50 
méteren Lovász és Novák együtt 
megy, sőt a fordulóban a M UE- 
hölgy egy méterrel vezet is. Az 
utolsó 10 méteren Lovász feljön 
Novák mellé és a célban jobb benyu- 

At ifjúsági ökölvívó C*B.ért csak egy I 1&sával megelőzi 
mérkőzést vívnak vasárnap Az FTC 'a 200 méteres hölgy mellúszás: 1.
PaLE csapatával méri össze erejét az I c:*.lc-n (CTC 9*00 Q ' *> - tut-ttihFTC ülIóuHi pályájának edzőtermében. I 5a ^ ° 3.20.8, 2. Felhős MUE
A mérkőzés 6 órakor kezdődik. I 3:21, 3. Varkonyl FTC 3:38. Salgó

a MOSZ társ* 50-ig, Felhős 100-ig pillangózik, a elnöke is megtekintette a Testnevelési I faiAnái cj0i« a JTu«  tFőiskolán folyó ökölvívó mesterképző tav ,rel®néI Salgó alig fél méterrel 
tanfolyam munkáját. Kalándy nagy I vezet. A  hajrában Ismét mindkettő 
megelégedéssel szemlélte a jövő ökölvívó- pillangózni kezd és nagy küzdelem-
m lfCíkiöz£étB Besédmestereh*ek szoreal" I mel Salgó centiméterekkel győz.

teSresfsf V 4 to2sségi kapitány. A versenyt augusztus 19-én I ? "  20.44.6, 2. Vörös UTE 20:o0.2, 
szeretné megrendezni, szabadtéren. I 3. Tuskó MAC 23":07.4. Gróf nem

kefőW u S S f f i ? g u2 , V S i f W l közüI-*sa\ Tí;Budapestre: Obermauer, Schopp, Graaf, I 6s }  oros jelenik meg a rajtnál. 
Trittsehack, Nürnberg, Pepper, Baum* I Tatos és Vörös azonnal az élre áll, 
garten, Hoff, I de a helyzet az, hogy nem Vörös

ragad Tátosra, hanem Tátos csök- 
KÉZILABDA I kent! gyorsaságát Vörös iramához.

Barátságos n5t mérkőzések ma: Ko-1400 méteren 5:16.8, 800-on 10:56 a
v £?U:Kt S S £ :M- - “ ZW - M . a'H& t o ;  két versenyző ideje. 1200 méteren
Tárna-utca. 10. Vezeti; Takács, 

Klslex—DSE 5:
mérkőzés. Tárna

16:43-al még mindig együtt íordul-
Kislex—DSE 5:1 (3:0). Barátságos női | nak és Tátos csak az utolsó 100

, . , i-n. Vezette: Takács. A
gólarány túlzott, a DSE nem volt cny
nyive! rosszabb. Góldobó: Molnár (2), 
Illés (Z) és Bittainé, illetve Braun,

E rd é ly  loffMmsebb hlrmlt

ARADI KÖZLttHV
h a sá b ja iró l sirathatja  

Flrsasen aló a*
ARADI KÖZLÖNY.r«

H lr d a a a a n  a*

ÍFCt̂ mTvoir;nvA I ^ ereJ1 1iÚZ eh ldÖ elég SyeU^ -  Latszik, hogy Tatos nem akarta
kiúszni magát. A  harmadik helyért 
Tuskó MAC és Kovács NTE vív öl
döklő küzdelmet, amely csak haj
szálnyira dől el Tuskó javára.

100 m ifj. gyors: 1, Kertész UTE  
1:05, 2. Pogány MUE 1:05.4, 3.
Bujtás MAC 1:07.4. 100 méter II. 
oszt. gyors: 1. Hámori BBTE 1:05,
2. Rendka DEAC 1:05.6, 3. Komon- 
czi MUE és Vágó UTE 1:06. 300 
méter ifj. hölgy gyors: 1. Vámos 
FTC 4:28.8, 2. Albach FTC 4:33.2,
3. Váli MUE 4:57.4. 200 méter II. o. 
mell: 1. Kánya WMTK 1:19, 2. Vég-

ARADI K O Z I.O N V .ban

házi BBTE 1:19.8, 3. Komonczi MUE 
1:23. 100 méter ifj. hölgy mell: 1. 
Koltai UTE és Székely FTC holt
versenyben 1:35, 3. Killermann TSC 
1:41. 100 méteres ifj. hát: 1. Vá
mos FTC 1:30.4, 2. Albach FTC
1:32.6, 3. Gerle WMTK 1:34.2. 50 
méter leány gyors: 1. Hornyok
MUE 36.2, 2. Duscher MUE 41,4. 
50 méter leány mell: 1. Killermann 
TSC 44.4, 2. Gábor MSC 47.4, 3. 
Sárszegi UTE 48.2. 4x50 gyorsváltó: 
1. UTE (Vágó, Gróf, Zólyomi, Kö
rösi) 1:54.2, 2. MAC (Gyulai,
Helmi, Kánási, Eleméri) 1:55,4, 3. 
BBTE 1:56.8. 4x50 méteres hölgy 
gyorsváltó: 1. MUE/A. (Novák,
Huszti, Felhős, Sóthi) 2:22.2, 2. FTC 
2:24.6, 3. MUE/B. 2:44.6,

I I B  igB.il ... .

Kaposvárott versenyez vasárnap Tátos 
Nándor, az FTC kiváló gyorsul szója.

A keleti kerületi úszóbajnokságokat 
Balassagyarmaton vasárnap délelőtt és 
délután rendezik meg.
,  A- Dyrogi AC vasárnapi úszóvcrsen.vére 
több fővárosi úszó is leutazik. A höl- 
eyok. közül Albach, Vámos, Lovász é* 
isatgo FTC és a MUE-ista Novak ves-z 
részt a versenyen. A hölgy-müugró b«- 
mutaton Ligeti, Szekeres ói Zságot indul.

CTe'ffcksfcámákban Sal.s?r<> 
FTC, Szatmári FTO és Somló UTE in
dul a fővárosiak részéről.
, A pécsi úszók nagyon készülnek as 
uszokongrosszusra, Papp és Konózy sze- 
móljében két kiváló gyonsúszóval ren
delkeznek. Mindketten KW-on é« 100-on 
értek el már jó eredményeket. De a pécsi- 
utánpótlás ia biztató . formát (Butát, 
Szabó, vitéz Rozgonyi, Lafci.novios én Vár- 
konyt szereplésétől még sok sikert várnak.

A l l # ,  vizilabdabajnokság állása 
ma est© fél 7 óráig:

—  40:11 14 
1 45: 5 12 
1 38: 5 12
3 29:23 12
4 16:24 5
4 8:33 4
4 10:20 4
5 11:34 3
4 4:18 —
5 5:33 —-

1. BSE 7 7 —
2. UTE 7 6 —
3. MAC 7 6 —
4. FTC 9 8 —
5. MTK 7 2 1
6. III. k. TVE 6 2 —
7. MESE 7 1 2
8. BEAC 7 1 1
9. TSC 4

10. NSC 5 —  __

AUTÓ
Képjáróm ű vezetőképző (s#f- 

for) tanfolyam a m. kir. Technológiai .és 
Anyagvizsgáló Intézetben (Budapest, 
VIII., Józséf-körut 6.) augusztus 19-én 
tfursfiu ra,i0L nyűik Beírás és s
íSwtíi* im1 , űrlapok kiadása ni. pontâ  délelőtt lő—12 óra között az ieaz- 
gatosagi irodában.
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KERÉKPÁR

É pos& szútávú Jbaj- 
noJcsóp és g szIFTC  1 5 © ücm-es 
í í s z o s s z i á ly í u í a m o s  v i a d a l a :
ez a vasárnap kerékpáros műsora
A rendkívüli idők ellenére változatlanul 

gazdag és mozgalmas idén a magyar ke
rékpáros sport. Vasárnap Oíryüzcrrc há
rom arevoqakm versenyeznek porfelhő 
lovagjaink. Az érdek lödéi középpontjá
ban a vvangeiii torna áll, melynek me
zőnyeben német, olasz, .jugoszláv és ma- 
T a r  csapatok vonulnak a rajthoz. Ez 
a négy nemzet 11X) kilométeres és rész- 
háj rá,-poutozással értékelt verseny o ne
künk, magyaroknak nem sok babért ígér. 
Csonka csapattal utaztunk ki:

J.íszkay, Szalay és Nyilas, ez az erő
sen tartalékos hármasfogat kénytelen 
szembeszállni a fentsorolt három nem
zeti négyes válogatott legénységgel.

Ez a körülmény már a rajtnál nehézzé 
tesz. • a helyzetünket. Négyen három 
ellen, ez még egyenlő erők küzdelme 
©estén is vigasztalan jövőt jósol. De az 
orók nem egyenlők. Hiányzik a magyar 
csapatból Éles. Nótás ég Ka ráki, akik 
részben az olasz-mcgayrra, részben a 
Becs.—Budapest ve-nsenyro  ̂ készülnek, 
részben, peaier a hosszútávú bajnokság 
Utolsó futamában indulnak.

Egyénileg Liszkay rs Nyilr.s szere plé
dében bízunk. A vangeni tornán a ver
senyzők 45—18 km-es óraátlagoknt vád
nak ki. Fogjuk bírni ezt az irdatlan ira
mon Ila. bírjuk, az első tíz helyezett 
között végezhetünk és

csonka csapatunk is legyőzheti a

jugoszlávokat.
A másik mai jelentős kerékpáros ese

mény
Magyarország lmszáíávii országúti
összetett futamú bajnokságának har

madik futama,
mely a székesfehérvári országúton húsz 
indulót ültet nyeregbe. 1: 150 km-es távú 
versenynek

Karaki
a papiírforrna esélyese. Karaki  ̂ azonban 
edzéssz-egény, hiányzik átütőereje, kérdés 
tehát, hogy ellent tud-e majd állni 
Erőes ostromának, aki közvetlenül a 
nyomában, minimális ponthátránnyal a 
második helyem fekszik. Erőss nagyon 
készül Karaki ellen. A fegyelmi bizott
ság csak a közelmúltban lejjebbi tette 
összesített helyezését, mert azt állította 
róla, hogv a második futamban motoros 
vontatást vett igénybe. Most él benne a 
visszavágás^ vágya, az a cél. hogy bebi
zonyítsa: ni ne* szükség motorvön tatádra 
ahhoz, hogv Karakit legyőzze. Ez az 
előzmény kemény csatát, nagy küzdel
met ígér.

Ugyanezen a terepszakaszon rendezi
az FTC 150 km-es tízosztályfutamos 

országúti versenyét
is, amely reggel 7 órakor 325 indulót 
ültet nyeregbe.

fix üiCSz Sss^©áSllt®tta
®áiagat©i$ pilifaversensrző- 
keretét 1
Lemondás, keserűség — hepiend

' Szittya Rezső, az MKSz országos 
Kapitánya tegnap délután össze
állította azt a válogatott keretet, 
melyből Nagyboldogasszony napján 
az olaszok ellen és augusztus 20-án 
a bécsiek ellen kiálló magyar né
gyesfogatot fogja kiszemelni.

Ennek a keretnek az összeállítása 
meglehetősen drámai formák kö
zött történt.

A  kapitány este hat órakor
Nótásí, Nagyot, Pelvássyt,
Élest, Liszkayt, Hettlingert,
Papp X-et, Ladányit, Királyt, 

Nyilast és Rajczyt, 
tehát összesen tizenegy vágtázót 
kéretett magához.

Ez lett volna a keret. Nótás 
azonban nem volt még a Millenári-

Nem gond már a gum idefekt
Tekintse merj a k é t  v é g ű  
kerékvár tömlő újdonságot 
W ESSELÍNV1-UTCA 6 4. 

aiatn  ísj k e p á k p á fiiílc ib e n .

són és így. nem jelentkezett, Nyilas 
Wangenben edz,

Éles és Nagy viszont más elfog
laltságára való hivatkozással 
bejelentette, hogy nem tud az 
olaszok és a bécsiek ellen a 
szövetség rendelkezésére állni!

—  Az olaszok ellen reménytelen
nek látjuk a helyzetünket, — ■ mond
ja. Nagy. —  Hiába próbálunk akár
mit, megint vereséget fogunk szen
vedni, Hát kell nekünk ez a meg
hurcoltatás? Minek? Minek áldo
zunk pénzt és vért, ideget és szabad
időt, ha a szurkolóhad rosszindulatú, 
gyűlölködő és eltakarodásunkat kí
vánja.> Hát ha kell, —  eltakarodunk, 
Felmegyünk mi is a lelátóra: pocs
kondiázni. Az könnyebb és felelőtle
nebb mesterség, mint itt lenn a pá
lyán, napról-napra keményen edzeni, 
polgári foglalkozást és polgári kar
riert elkönnyelműsködni. . .

Minden ékesszólásunkat elő kellett 
vennünk rábeszélésünk fegyvertárá
ból, hogy a. két derék fiú véleményét 
megváltoztassuk és lemondásuknak 
visszavonására bírjuk őket. A  fiúk 
végre megpuhultak. Rájöttek, hogy 
nincs igazuk. Hogy a szurkolók, az 
igazi vérbeli sportemberek minden 
kudarcon, vereségen, sikeren, fél- 
gyözeimen keresztül is: töretlenül
állnak mellettük. Meggyőztük őket, 
hogy ők ma a legjobb vágtázóink s 
hogy * a magyar kerékpársportnak 
szüksége van rájuk.

Két perc múlva már gépen voltait 
a fiúk. És tíz perc múlva a Pelyássy 
— Nagy kétúlésespár új országos 
csúcsot futott, möbb 500 méterre: 
SS mp-t, aztán 1000 méterre: 1:05-t. 
Mindkét teljesítményt repülőrajttal 
éf^élC €■?. j

Az új csúcsokat az MKSz feltétle
nül

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII.. Sokk Szilárd-utca 4. 
— Telefon 132—199 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

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

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

Nyoma*0** a Stádium Rt. kSríorgóffé- 
peio. Felelés: Győry Aladár Irazeató.

hitelesíteni fogja.
Négyen mérték az időt, szélcsend 
volt és a pálya már hitelsítve van... 

A  „dráma" hepienddel végződött...

K e d d e n , V e rr i v e z e té s e 
ve! B u d a p e stre  é rk e z ik  

a z  o la sz  k e ré k p á ro s  
v á lo g a to tt  n é g y e s-  
fo g a t

Az MKSz elnöksége tegnap arról ér
tesült, hogy a Nagyboldogasszony papján, 
augusztus 15-én a Millenárison a magyar 
válogatott négyesfogiat ellen visszavágu- 
mérkőzé-sre kiálló olasz legénység Verri, 
az olasz kerékpáros szövetség ülnökének 
kíséretében kedden Budapestre érkezik. 
Az olasz vágtázok (Mussocchi. Nervi. 
Marini és Biondi) Nervi kivételével még 
nem ismerik a Millenárist s így szüksé
gesnek látták, hogy néhány nappal a 
nagy összecsapás előtt Budapestre jö jje 
nek, liogy a pályát alaposan bejárják. 
Az MKSz ünnepélyes fogadtatást készít 
elő a számukra.

A IV. olasz-magyar válogatott vissza
vágómérkőzésen, mint értesülünk — jelen 
lesz a budapesti olasz követség néhány 
tagja s az OTT is képviselteti magát. 
A rendezőség már most figyelmezteti a 
közönséget, hogy a torna pontosan nyolc 
órakor kezdődik. Azért kellett előbbre 
hozni a verseny időpontját, mert a műsor 
ezúttal ‘terjedelmesebb, mint egyébként.

Az MKSz kismotoros szakosztálya ®zep; 
teinber 1-én, vasárnap reggel 9.30 órai 
kezdettel 100 kom-né 1 nem nagyobb űr
tartalom segédmotoros kerékpárok ré
szére 125 km-es versenyt bonyolít le 
Budapest—Balatonfüred útszakaszon.
Rajt a Budaörsi-út és az lij balatoni 
műút elágazásánál lesz. Nevezni már 
most lehet az MKSz titkári hivatalában.

A MOZIK MCSORA

RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V -  vasár
nap, n ■= Vi, f — h ”  % 

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit-krt 55. T.: 153-0*4. « ,  
f8, fto. Sz. V.: f4-koT i*. Oz, a csodák
csodája. (Felújítás.)
CÁSINO Eskii-u. 1. T.: 383102. f6. f8. flO.
Sz V.: f4-kor is. Botrány a cirkuszbnn. 
CITY, Vilmos caászár-út 36. T.: 111—140. 
h6, h8, hlO. V.: h-S-kor is. Mimi, a gaz
dog emboi lánya. (Felújítás.)
COIRSO Váci-utca 5). Telefon: 182—818. 
£6, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. NewyoTki 
házasság. TLilly Pons.l DÉCSI Teréz-körút 28. T .: 125—9o2.
f>, 8. 10. Sz. V.: 4 órakor is. Bníldég 
Drummond titkos szolgálatban (John 
Lodge).
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 189-543. 
ftj. fS, £10. Sz. V,: f4-kor is. Ámor az 
autóban. (Vittoj-io de Siea.)
IUBADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
9—24-ig folyt. Magyar-, Luce-, Üfa-, 
rajzos-híradó. Német * légitámadás Anglia 
ellen. Kultúr- és rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T.: 130-125. 5, n8, 
no. Sz. V.: 4. 6. 8, 10. Az alvilág ven
dége. (Hans Albers.) 2-ik. hét!
RADIUS Nagymezö-utca 22. T.r 122-098. 
f6. h8, íilO. Sz. V... f4-kor is. VIII. Hen
rik magánélete. (Felújítás.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-kőrűt 45. 
222-003. n6. fS, 1)10. Sz. V.; 4. 6, 8,
Egy nő miatt. (Emma Gramatica.) 
SöALA' Teréz-krt 60. T.: U4-41Í. n6. f8, 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Éjjeli menedék
hely. (Felújítás.) _  . . .  ..
URÁNIA Rákóczi-út 21. T.: 146—046. f5, 
7, flO. Sz. V.: 2-kor is. A francia öseze- 
omiás. (Nyugati villámháború II. rész.) 
2-ik hét!

Utánjátszó mozik 
BROADWAY Károly-körút 3. T: 144-212. 
f4, ffi, f8, flO. Sz. V.: f2-,kor is. Az asszony 
éa a múltja.

T:
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Tíz liter málnaszörp, 
100 pengő és az egyórás 

bukósisakos csúes- 
kíséríet legendája 

Papp I. a jövő héten kísér
letet fesz az egyórás orszá

gos csúcs megdöntésére
Nagy divatot csinált. Midőn híre ter

jedt. hogy ne ki megy Oiczá>n egyórás, 
veze.tésnélküü áliórajtos csúcsának, meg
mozdult a Millenáris- népe. Égvre többen 
jelentették ki. hogy követni fogják 
Nagy Béla példáját. Előbb azonban meg
várják, hogy sikerül-3 Nagynak túlszár
nyalni Orezán teljesítményét.

Papr> I. ez a szívós, lelkes és szorgal
mas VilKK-ágyú, aki legutóbb már az 
el&ó'osztályú vágtázok közó küzdötte fel 
magát. tegnap délután a Millenárison 
1000 méterre í :16.2-t ért el. Veszettül 
rángatta a. gépét, ide-cda dühöngött az 
erőlködéstől és !r az igyekezettől s lelje* 
eítmenye még így is igen jónak mond
ható. Ha megtanulna mozdulatlanul ülni 
a nyeregben és így erejét minden feles
leges mozdulat mellőzésével csak a hajtó
karokra összpontosítani, könnyen elér
hetné az l:14-es határt, amivel már 
menne valamire—  Papp I 1000 méteres 
kísérlete után kijelentette, hogy a közel
jövőben ő, is nekimegy Orezán egyórásá
nak^

Hír szerint Király, U szkár, Éles és 
Nótás is foglalkozik hasonló tervekkel. 
De ők majd csak ősszel vágják bele fe j
széid kot a nagy fába. . . .

Még egy szenzációs esúcskísérlcti terv
ről hallottunk;

Sclimidt. Szekeres kitűnő, vakmerő é* 
okofí vezetője tíz liter málnaszörpöt aján
lott fel védencének arra az esetre, ha 
túl tudja szárnyalni i933-bnn 25 km-re 
éléit 17:49.1 í-es teljesítményét. . Schmiüt 
szerint ez a legjobb bukósisakos csúcs s 
szerinte még sok víznek kell lefolynia a 
Dunán ahhoz, hogy ezt 'a teljesítményt 
valaki túlszárnyalja. Ezért merte a tíz 
liter málnaszörpöt fogadásként felaján
lani.

De Selimidtnek van egy komolyabb 
terve is. Neki akar vágni Szekeressel 
Bániczky 1925-ben felállított 1 órás bukó
sisakos csúcsának (71.995 m) és Istenes 
1928-ban elért 1:31:18-as 1(M) km-ro ólért 
legjobb teljesítményének. Mindkét csúcs 
megdönthető. De ehhez pénz kell. üzem
anyag. Edzéssel és előkészületekkel 
együtt legalább 100 pengő. Schm idt.és 
Szekeres most mecénást- keres, hogy ezt 
a 100 pengőt a osúcsjavításhoz szükséges 
üzemanyag előteremtésére felhajtsa.

Mecénások, tessék jelentkezni! Schrmdt 
hajlandó vezetőmotor járnak tartályát rek
lámcélokra is átengedni, csakhogy meg
legyen a benzin. Mert a csúcsot még az 
idén meg akarják dönteni’. . . .

A TIPOGRÁFIA AUGUSZTUS 18-AN 
JUBILÁRIS SPORTÜNNEPÉLYT REN

DEZ A MILLENÁRISON
A Tipográfia Ny TE a könyvnyomtatás 

feltalálásának 500 éves fordulója emlé; 
kezeiére jövő vasárnap délután 3 órai 
kezdettel a Millenáris sporttelepen sport
ünnepélyt rendez a következő műsorral: 
1. MTE—Nyomdászok kézilabdamérkőzé- 
sc. 2. Tornabemutató a Vasas férfi és 
női csapatának részvételével. 3. Vasas— 
Tipográfia l-abdariigómérkőzés. 4. Motor- 
vezetéseg és kerékpáros versenyek a 
Gutenbcrg-nagydíjért. Indul: Szekeres,
Liszkr.y, Fekete és Láng.^

A sportünnepélyt nagy érdeklődés előzi 
meg.

MOZI

Az új évad e lső  m agyar 
film je

a „Zavaros é jszak a1* le sz
Az első magyar film, amely az 

új évadban a közönség elé kerül, a 
„Zavaros éjszaka" már teljesen ké
szen van. A  szabadtéri felvételeket 
is befejezték. Tolnay Klári és Pa- 
taky Jenő bűnügyi bohózatát —  ér
tesülésünk szerint —  egyszerre há
rom filmszínházban tűzik műsorra.

CAPITOL Baross-tér 32. Tel.:. 134-337. 
f4. Í6, £8, £10. V.: £2-151: Jesse James. 
CORVIN Ollői-út 40. T.: 13S-988. ti, £6, f8, 
flO. Nanettc.
ELIT Szt. IstvánArt 16. T.: 114-502 . 4, 
6. 8, 10. Halhatatlan keringő. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 142-45o. 
f6, f8, flO. V.: f4-kor is. Nagy keringő. 
V. d. e. fii: Urilány szobát kere6. 
KAMARA Dohány-Utca 42. T.: 144-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Nyugati villámháború. 
LLOYD, Hollán-u. 7/a. T.: 111—994.
£6. f8, flO. Sz. V.: I4-kor is. Családi
PALACK, Erzsébet-kőrűt 8. T .: 221-222. 
11, 2, 4, «, 8, 10. Párbaj semmiért. 2-ik
hét!
PÁTRIA Népezínház-n. T.: 145-673.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Csa’ádi titok. 
SAVOY Üllöi-út 4. T.: 146-040. £4, £6, f8, 
flO. V.: f2-kor is. Családi titok. 
SIMPLON Horthy Miklös-út 62. T: 268-999. 
5 nS. flO. V.: 3, n6. Í8. hlO. Nanette. 
STÚDIÓ Akásfa-u. 4. T.: 140-840. 4, 6, 8, 
10. V.: 2-kor is. Reménytelen eset.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbős-u. 11. Tel.: 355-374. 
n4, n6, n8, u'10. V.: n2-kor i«. Az utolsó
Wereczkey.
BELVÁROST Trányl-ulca 21. T.: 384-563.
4, .6. 8, 10. V.: 4, 5, 6. 7. 8, 9, 10. Asszo
nyok szállodája.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500.
rs. Ii7. 9. V.: n4. n6, 08, nlO. D. ITT. 88. 
ELDORADO Népszínbáz-n. 31. T.: 133-171.
5. n8, £10. V.: 2, 4, 6, 8. 10. Gyimcei vad-
virá" V. d. e. flO, i2: Vihar Ázsia felett. 
HOMÉROS Hermina-út 7. T.: 196-178.
5, n8. flO. V.: T2-töl. A 3 tökfej. 
IPOLY Csáky-n. 65. T.: 292-626. 5, n8,
no. v,.i 3, n6, f8, flO. Bercsényi-huszá- 
rok. ,
JÓZSEFVÁROST Kálvária-tér 7. Te).:
134-644 . 5. nS. flO. Sz. V.: f4. f6, f8, flO. 
D. TIT. 88. V. d. e. 11: 3 ember a hóban. 
OLYMPIA Erzsébet-kSrút 26. T.: 421-588. 
11. 2. 4. 6, 8, 10. Szeretlek.
OTTHON Beniezky-u. 3. T.: 146-447. T5, 
b7, 9. Sz. V.: n4. n6. u8. nlO. \ két tök- 
fel.- Sárga kalózok. V. d. e. £11: Csapda. 
PHÖNIX Rákóezi-út 68. Tel.: 144-4.74.
11. 5. n8, £30. Sz. V.: S-kor is. Császár- 
vadász.
KIÁLTÓ Rákéczl-áf 70. T.: 132-497. 5. n8, 
£10. V.: 2, 4, 6, 8, 10. A két tökfej.

Vasárnap, 1940 augusztus 11.

Hogyan fért vissza a
„ L A T H A T A T L A N  E M B E R "

Einiékeze'e« sikere volt néhány év elolt 
annak » filmnek, amelyet az amerikai 
Universal H. G. Wells híres ,,Láthatat
lan ember” című regényéből készített. 
Joe Paslernak, az UniversN gyártási ve
zetője arra gcndoll, hogy a la Ihatatlan 
ember kalandorsoroztát jó  lenne folytat
ni. Az ötlet magvalósításának legnagyobb 
akadálya az volt. hogy az első film ép
pen ott fejeződött be, ahol H. G. Wells 
regénye véget ért. Először tehát H. G. 
Wcll-set kelleti _ megkérdezni, hogy haj
landó-e folytatni a regényt. A világhírű 
író válasza így hangzóit:

„Nem érzek többé erőt fantasztikus 
..— —

történetek költésére, mert ezen a téren 
hiába próbálnék versenyezni az élettel. 
Ellenben szívesen megírom Önöknek, 
hogy miképpen folytatnám a láthatatlan 
ember regényét, ha — folytatnám.”

Pás te rím k közüilo  ̂ 31. G. Wcj.^-szel, 
hogy az Universal szívesen megvásárolja 
a .^Láthatallan ember”  folytatását —■ 
vázlatban is.

Wells megírta a vázlatot, amelyből az 
Universal háziszerzői — hűségesen ra
gaszkodva Wells sajátos stílusához és 
az eredeti regényhez — megírták, hogy 
„A láthatatlan ember visszatér.”

„Fegyverb en  a v ilág "
Arról értesülünk, hogy néhány 

nap múlva újabb háborús filmriport 
kerül a budapesti moziközönség elé. 
Címe: ,,Fegyverben a világ“. Fran
ciák készítették.

Hörbigerek,
ha találkoznak

Hörbigéi’ Pál jelenleg Bécsben filme
zik, mégpedig felváltva a rosenhügeli és 
a sieveringi műteremben. (Az előbbiben 
,,Der liebe Augustin;i, az utóbbiban 
•,,Operette“ című filmje készül.) Pál 
öccse, Attila, most fejezte be ,,A he
gyek árnyékában1 című filmjének sza
badtéri jeleneteit és hazatért Bécsbe. 
Vasárnap délután a két Hörbiger együtt 
sétált a Ringen. A járókelők persze sorra 
utána fordultak. A két Hörbiger egy
szerre csak hallja, hogy két kislány han
gosan beszél róluk a hátuk m ögött

— Te, nézd csak, mennyire hasonlít az 
Attila a Pálhoz’. — mondja az egyik kis
lány.

— Igaz, — válaszol a másik kislány. —

TENISZ

de szerintem Tál még jobban hasonlít 
Attilához!

A két Hörbiger erre már igazán fülelni 
kezdett. Mi lesz erre a válasz? A  válasz 
— kis szünet után — így hangzott:

— Tényleg I

SIÓ M  :

„Nekem ez a filmem, 
tetszik legjobban44

Nemrégen mtitatták be Berlinben 
Benjamino Glgli „Végzet“  című 
filmjét. A  bemutatón a nagy énekes 
személyesen is megjelent és az elő
dás megkezdése előtt elbeszélgetett 
a -berlini filmsajtó képviselőivel

—- Nekem ez a filmem tetszett 
legjobban —  mondta Gigli -—, talán 
éppen azért, mert nem egyedül az 
én énektudásomra készítették. Azt. 
hiszem., a „Végzet“ akkor is jó film. 
lenne, ha nem énekelnék benne.

'*
A  filmet hamarosan bemutatják 

nálunk is.

Asbófh, Puticsec, Mitles, 
Románom és Del Bello küzd
a Horthy-serlegért

Hétfőn délután három nemzet él földiek végső győzelmét megakadás
játékosai kezdik meg a küzdelmet 
a Gödöllői MOVE nemzetközi tenisz- 
versenyén, a kormányzói pár által 
felajánlott serlegekért.

A  férfiegyesben As-bóthnak a tel
jes magyar, élgárdán kívül Pun- 
cseccal és Miticcsel, a két legjobb 
jugoszláv játékossal, valamint Ro
mánomnál és Del Bellával, a két 
olasz éljátékossal is meg kell küz
denie az értékes díjért. Asbóth az 
elmúlt hetekben símán legyőzte 
Puncsecet és Romanonit a nemzetek 
közötti mérkőzésen. Most azonban 
egy háromnapos verseny keretén 
belül több nehéz mérkőzést kell vív
nia a végső győzelemért. Ml bizunk 
Asbóth győzelmében. Kívüle Pun- 
csecot, Romanonit és Miticset vár
juk az elődöntőkbe.

A  női egyesben Körmöczy Zsuzsi- 
nak és Somogyinak Tonolli és Fló
rián lesz a legerősebb ellenfele. Re
méljük, hogy Körmöczy Zsuzsi ré
vén ez az értékes díj is idehaza 
marad.

Férfipárosban Asbóth Gáboryval 
játszik együtt.

Vegyespárosban Asbóth nem in
dul. A Szigeti-Bárd és a Frigyessy- 
7för??i-öcsi/-kettös feladata itt a kül-

A  Ri\DIÖ MŰSORA:
Vasárnap, augusitus 11.

Budapest I (549.5 m): 8: Ébresztő. Szó
zat, Hanglemezek. — 8.45: Hírek. — 10: 
Református istentisztelet a Káivin-léri 
templomból. — 11: Egyházi ének és szent- 
beszéd a. Szent Domonkos-rendi templom
ból. — 12.20: Időjelzés, időjárás- és víz
állásjelentés. — 12.30: Budapesti Hang- 
vereeny Zenekar. — Közben kb. 13: Láto
gatás a liadbavonultak családjainál. Köz
vetítés a sárréti Csór községből. — 13.45: 
Hírek. — 14: Hanglemezek. I. rész: Mű’ 
vészlemezek. II . rész: Magyar szerzők
művei. — 15: a) Legelő és állattenyész
tés. b) Védekezés a gabonafutrinka ellen. 
A  földmívelésügyi minisztérium ládió- 
előadássorozata. — 15.45: A  Ohappy-táno- 
zenckar. — 16.30: Az ország szíve. A fő
városok. Közművelődési előadássorozat.
— 17: Hírek magyar, szlovák és ruszin
nyelven. — 17.15: Dani bá’ . — 17.30:
Olementis Klára zongorázik. — 17.55: A 
Duna magyar szemmel. Felolvasás. — 
18.30: Vörös Sári és Szigeti József ma
gyar nótákat énekei, kíséri Gáspár La
jos cigányzenekara. — 19.15: Hírek ma
gyar és román nyelven. — 19.25: Tánc- 
lemezek. — 19.45: . Sporteredméoyck. — 
19.50: Lóvereenyeredmények. — 20: Kacz 
Elek cimbalmozik. — 20.15: Viborka . le
gendája. Hangjáték 3 részben. , Irtó: 
Urai Dezső. — 21.40: Hírek. ídojarasje- 
lcntés, sporteredinényck, hírek szlovák és 
ruszin nyelven. — 22.10: Murai klek ci
gányzenekara muzsikál. — 23: Hírek né
met. olasz, angol és francia nyelven. — 
23 20: Hanglemezek. Német filmdalok, — 
00.05: Hírek. „ _ . . „

Budapest II (834.5 m): 11: Lovászi Fe
renc cigányzenekara. — 12.05: Levente
rádiófélóra. -  15.05: Kelenvolgyi Regös 
Dalkör. — 17.15: Szalonétöa. — 19JW: A 
firenzei efnquecento kiállítás Farkas 
Zoltán előadása. — 20: Hírek, lóverseny- 
eredmények, hírek szlovák es ruszin nyel
ven. — 30.25: Beethoven: IX . szimfónia 
(d-moll). Hanglemez. — 21.10: Időjárás- 
jelentés. „  ....................... ....

Kassa (259.1 m>: 9: Egyházi népénekek 
a Premontrei-rend kassai templomából.
— 9.45: Hanglemezek. Orgon aszólók. —
11: Wagner: Tamnhauser, nyitány (Am
sterdam: Concertgebouw zenekara. Vczj: 
Mcngelhernrl. Hanglemez. — 11.15: Hírek.
— 11.35; Magyar katonaköltők. Költemé
nyek és hanglemezek. »

lyozni.
A  verseny sorsolását szombaton 

este a szövetség helyiségében ejtet
ték meg.

Férfiegyesben 19 induló van, a kin 
emeltek sorrendje . a következői 
1. Asbóth, 2. Puncsec, 3. Romanoni, 
4. Del Bello, 5. Mitics, 6. Gábory, 
7. Szentpéteri, 8. Szigeti.

A női egyesben 13 induló van. A’ 
kiemeltek a következők: 1. Kör
möczy, 2. Flórián, 3. Bárd, 4. Somo
gyi, 5. Tonolli, 6 . Szilvássy.

Férfipárosban mindössze 10 pár 
indul. A  kiemelés: 1. Romanoni—-
Del Bello, 2. Puncsec— Mitics, 3. A s- 
bóih— Gábory, 4. Szigeti— Fehér, 5< 
Frigyessy— Stolpa, 6 . Macskási—- 
Straub J.

Vegyespárosban 10 pár indul. AJ 
kiemeltek sorrendje: 1. Mitics— Fló
rián, 2. Romanoni— Tonolli, 3. Szi
geti— Bárd, 4. Frigyessy— Körmö
czy, 5. Stolpa— Szilvássy, 6. Ka
tona— J ávori.

A verseny az eredeti tervtől elté-i 
röen nem vasárnap, hanem csal< 
♦hétfőn délután kezdődik.

Tóth László dr. helyettesíti 
Grosschmid Sándor dr. 
szövetségi kapitányt
A megbízatás bizonyta
lan időre szól

A  teniszválogatottunknak az ldén( 
még több országok közti mérkőzései 
lesz. A  németek ellen már augusz-t 
tus végén játszunk, tehát alig hát 
rom hét alatt kell felkészülni csa-i 
patunknak. Az előkészületeket azonn 
bán már nem Grosschmid Sándor 
d,r szövetségi kapitány fogja ve-t 
zetni. 6  ugyanis bejelentette a szö
vetségnek, hogy hivatalában délután 
is el van foglalva és néni tud a csa
pattal foglalkozni. Kérte, hogy egy
előre mentsék fel öt a kapitánjT 
teendők ellátása alól.

Az elnökség foglalkozott a kapn 
tány kérésével és úgy döntött, hogy 
bizonytalan időre ,^zabadságot“  ad 
a kapitánynak. A  kapitány helyett 
először Jankó József helyettes kapii 
tányra akarták bjjzni az ügyek ve
zetését. Jankó azonban, mint ver
senybíró, nem tud eleget tenni a 
kapitányi feladatnak. Ezek után 
egyhangúlag Tóth László dr-t kér
ték fel a kapitányi tisztség ideigle
nes ellátására. Tóth dr már a leg
utóbb is működött a kapitány mel
lett. Nagy szakértője a tenisznek, á 
fiúk szeretik öt és így a legalkalma
sabb embert jelölték ki a kapitányi 
teendők ellátására.

Mikor jönnek at ideurenek a cödöllő* 
versenyre? Mitics és Flórián vásárnál! 
este érkezik Biulapestre. Romanoni, De" 
Bello és Tonolli hétfőn délelőtt érkezik̂  
Puncseo csak hétfőn este jön meg. >


