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A Hungária-úton
lesz a BSzKftT—MÁVAG 
minősítő döntő mérkőzés

: Az NB I.-be való bejutásért a 
BSzICRT és a MAVAG csapata ját
szik vasárnap döntőt. A  szövetség 
úgy rendelkezett, hogy a mérkőzés 
q. Hungária-úton kerül eldöntésre.

Azt is eldöntötte a szövetség, 
hogy amennyiben * döntetlenül vég
ződne á mérkőzés, úgy azonnal for

dulnak a csapatok és még kétszer 
lö percet játszanak. Amennyiben ez 
sem hozna döntést, úgy ötperces 
szünet következik, majd kétszer 10 
perces utánajátszás. Ha még Így 
sem dőlne el a mérkőzés sorsa, 
akkor sorsolás dönt.

A z  est i  m é r k ő z é s e k  s i k e r é n e k  e l s ő  h a t á s a ;
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- Az Elektromos—-Újpest Szent Ist- 
yán-Kupa mérkőzés után természete-, 
sen nagy volt az öröm az Elektromos 
öltözőjében. Ez az öröm akkor ért a 
tetőfokára, amikor belépett az öltö- 
jsőbe Plósz Pél, az Elektromos Müvek 
vezérigazgatója., Günther Ferenc öl
elnék és Szilvássy Dezső szakosztályi 
elnök kíséretében. A játékosoknak 
szerencsekívánátait fejezte ki a ve
zérigazgató, mire a gyözte-3 csapat 
dübörgő háromszoros éljént kiáltott a 
sugárzó arccal gratuláló vezérigaz- 
jgatónak. Kijutott a zúgó éljen Gün
ther Ferenc dr elnök számára is, de 
kapott belőle „Dezső bácsi", azaz
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Szilvássy Dezső, a szakosztály el
nöke is. Nem maradhatott ki az edző 
eem az ünneplésből.

Az estét azután a legfelsőbb veze
tőség és a csapat együtt töltötte a 
tündérlen festő, kivilágítástól tün
döklő klubház kertjében. Ott, a fehér 
asztalnál ezeket mondotta nekünk az 
Elektromos Müvek sportszerető ve
zérigazgatója:

—  Az Elektromos váratlan győzel
me számomra nagy meglepetés volt- 
Valóban jól játszott a csapat. Amióta 
nem, láttam ökot, nagyot fejlődtek. 
Úgy látszik, az erősítést helyesen al
kalmazták és valóban a csapat hasz
nára volt. Remélhetőleg a. kezdeti si
llernél nem áll meg a gárda, hanem 
folytatása lesz ennek a szép ered
ménynek az elkövetkezendő Szent 
Jstván-Kupa mérkőzéseken és a baj
nokságban is.

Az Elektromos-pálya pompásan si

került esti '-világítási berendezéséhez 
gratuláltunk a vezérigazgatónak, aki 
érte a következő kijelentést tette:

—  Úgy látszik, as esti mérkőzések 
jól beváltak, s a világítási berendezés 
sem hagy maga után semmi kívánni 
valót, örülünk, hogy az Elektromos 
-— bármily csekély mértékben is ' —  
hozzájárulhatott a magyar labdarú
gás fellendítéséhez ezzel a világítási 
berendezéssel. Úgy látom azonban, 
hogy a fejlődő Elektromos és a soka
sodó nézőszám részére a pálya befő 
g adóképesség ével baj van, Hiszen alig 
pár ezer ember fért volna már csak 
be a pályára. Az állóhely körlépcső
jének felemelésével sokezer néző szá
mára, tudnánk férőhelyet teremteni, de 
azt látom, hogy a lelátónk is rövide
sen kicsinynek fog bizonyulni, Majd 
megbeszélem a dolgot a sportegyesü
let elnökségével.

Az Elektromos TE vezetősége 
örömmel hallotta a vezérigazgató 
szavait. Az utána kifejlődött eszme
cserében már arról beszéltek, hogy 
egy év alatt el is lehet végezni a be
jelentett bővítési munkálatokat.

Az esti ünneplésből kivette a ré
szét mind a vezetőség, mind a csa
pat. Éjfélteié Günther Ferenc dr 
elnök már aggódva nézett az órá
jára és így beszélt a csapat jövő 
feladatairól:

—  Azt hiszem, a játékosaink is 
átérzik, milyen szép és nagy telje
sítmény volna, ha a Szent István- 
Kupa döntömérkőzései után kide
rülne, hogy Szendy Károly dr ..haza
írt a“ a Kupát, tehát a székesfővá
ros egyik csapata, az Elektromos 
nyerné azt meg. Persze ráérünk 
örülni, ha valóban a végső sikert 
kell ünnepelnünk. Régen láttam 
egyébként, ilyen önfeláldozó bedo
bással játszani a csapatunkat és ez 
a legörvendetesebb jelensége a szom
bati játéknak és győzelemnek.

e l e k t r o m o s - p á l y a (IíATORCA-UTCAI
Esti fabdarúgó döntő mérkőzés a Szent István-Kupáért

Augusztus 1 i4 -én , szerdán este 8  órakorKispest-Törekvés
előtte 7  órakor W í H T K — Törekvés kölyök-mérkőzés 

HSLYArak sr. állíiieiv 1 nengö, II. r. állóiul? 80 iinér, íiieliely 2, s»5Q és 3 pengi.
Jegyek a szokásos elővételi helyeken kaphatók. Közlekedés: a Margitcld pesti 

hídfőtől 15-ös villamos, a Berlini-tértől 3-as és 55-ös villamos.________

ROMÁNON! és TONOLLI  
hétfőn már játszott Gödöllőn
Mitics és FJorián is itt van, Puncsec kedden 

reggel érkezik
Tegnap délután kezdődött el Gö

döllőn a nemzetközi teniszverseny. 
A férfiegyes a „Gödöllői Horthy 
Kupá"-ért, a női egyes a „Gödöllői 
serleg“-ért folyik.

Már az első nap a nagy nemzet
közi teniszversenyek hangulata

volt Zsitvayné és Gergely között. 
Ma, kedden már az összes nagy
ágyú pályára lép. A  hétfői nap 
eredményei:

Férfiegyes: Szigeti— Csink 6:4:,
6:2, Szigeti— Alberti 6:1, 6:0, v.
Bánó— Fehér 6:0, 6:1. Fehérnek nem

uralkodott Gödöllőn. Az egyik pá
lyán olaszok, a másikon a jugoszlá- 
vok játszanak. A rendezőség is 
nagy munkában van. Az olasz Del 
Bella nem jön és így a férfiegyest 
újra kell sorsolni. Jankó József 
azonnal meg is csinálja.. A  kivevé3i 
sorrend most a következő: 1. As-
bóth, 2. Puncsec, 3. Románon!, 4. 
Szigeti, 5. Mitics, 6.. Gábori, 7. Etol- 
pa, 8. Szentpéteri.

A  külföldi játékosok közűi 'Róma- 
nőni már vasárnap megérkezett. 
TönoUi repülőgépen jött hétfőn

feküdt a lassú pálya, Mitics— Straub 
E. j. n.

Női egyes: Bárd— Fehér 6:2, 6:4, 
Zsitvayné— Gergely 6:2, 2:6, 6:4. 
Zsitvayné okosan játszott, Gergely 
elidegeskedte a harmadik szetet.

Vegyespáros: Románon!, Tonolli
(olasz)— Csink— Fehér 6:0, .6:2, az 
olaszoknak nagy közönségsikerük 
volt.

Frigyes!, Körmöczy— v. Bánó, Ju- 
sits 6:3, ,6:3, Bujtor,. Csapó— Mitlca: 
Flórián (jugoszláv) 6:3, 1:4, abba
maradt, 'a két fiatar, de főleg Csapó

egészen kiválóan játszott. Az MTK- 
versenyröl autón mentek Gödöllőre.

Keddi játékrend:
3 óra: Szilvássy—Prochnov; Gallnerné— 

Somogyi: Stolpa—Katona.
) óra: Jusits—Tonolii: Flórián—Jávori; 

Körmöczy—Zsitvayné.
5 óra: Puncsec—Frigycsy; Tornyny— 

Szcntpőteri; Bomanoni—Macskás); Bolgár 
—Asbótb.

6 óra: Gábori—v. Bánó: Maeskási,
Straub—Szentpéteri és párja; Frlgycsy 
és párja—Osinlc, Straub J.; Katona, Bol
gár—Románon), Stolpa.

Stolpa és Szentpéteri társaságában.
—  Pompásan utaztunk —  mond

ja. —  A  magyarok remekül szere
peltek Livornóban,

A  jugoszlávok közül Mitics és 
Flórián már Itt van. , Puncsec ked
den reggel érkezik.

Tegnap délután alig néhány mér
kőzést játszottak le. Vitéz Bánó 
sima győzelme Fehér ellen megle
petésnek számit. Szigeti két mécs
esét is játszott. Nagy küzdelem

Ü nnepélyesen meg
nyílt a budapesti 
ifjúsági labdarúgó  
edzőtábor

A labdarúgó szövetség budapesti if
júsági edzőtábora tegnap reggel 
nyílt meg a népligeti Diákstadion
ban.

Több mint 100 mezbeöltözött ifjú
sági labdarúgó sorakozott fel kato
nás rendben hétfőn délelőtt 9 órakor 
a Diákstadin pompás gyepén. A  
délnyugatiak Reynold Károly, a bé
késcsabaiak Uhrin András dr és 
Sálfalvi Gyula, a MOVE Németh 
Zoltán vezetésével vonultak fel. Raj
tuk kívül a KöLASz, valamint az 
UT-E és a WMTK küldött ifjúsági 
játékosokat a táborba.

A  színes „sereg" elmondta a Hi
szekegyet, majd Gidófalvy Pál dr, 
az MLSz miniszteri biztosa nagy
szabású beszédben hívta fel az ifjú
ságiak figyelmét a táborozás cél
jára, a magyar labdarúgás minden 
.katonájának" a jövő feladatára. 

Utána az öt edző —  Berkessy Ele
mér, Hadrévi József, Küischhofer 
Gyula Riff Emil és Maly Antal —  
vette kezébe a labdarúgó-palántá
kat. Bemelegítő tornázás, vágták 
után csoportokra oszolva, labdagya
korlatokat végeztek a tábor részt
vevői.

Gidófahry dr hosszú ideig moso
lyogva, szeretettel nézte a színes, 
mozgalmas képet. . ,

A  stadion irodájában Takács Béla, 
a tábor szolgálatvezetője elmondja, 
hogy a délnyugati kerület 25, a bé
késcsabai alosztály 29, a MOVE 20, 
a KöLASz 19, az UTE és a WMTK  
pedig 6— 6 játékost küldött az ifjú
sági. táborba. A  résztvevők teljes 
száma tehát 105.

—  A „lakosztályunk"  egy kicsit 
messze van ide —  magyarázza Ta
kács, —  Budán, a Toldy Ferenc-utcá
ban lakunk, dehát annyi baj legyen, 
egy kicsit korábban kelünk. Hatkor 
van ébresztő, háromnegyed 7-kor 
reggelizünk, utána katonás rendben 
szakaszokba sorakozunk és levonu
lunk a Délivasuthoz. Onnan a 61-es 
villamossal jövünk ide a Népligetbe. 
Tízórait, ebédet, uzsonnát, vacsorát 
mind itt a Népligetben kapnak a gye
rekek, A foglalkoztatást 8- fél 9-kor 
kezdjük és este 7-kor fejezzük be.

A  „gyerekek" közben vidáman ját
szadoznak a dús gyepen. H ja, ilyen
ben nem minden nap van részük . . .

—  Hála Kiss Imre tanár úrnak, a 
Stadion gondnokának, —  mondja Tu- 
mássy István dr ifjúsági kapitány, 
gyöngyéletük van itt az ifiknek. Nem 
csoda, ha, egyenesén szándékosan 
esnek, buktatják egymást a dús gye
p e n ..-

Tamássy azután arról beszél, hogy 
a tábor augusztus 19-ig tart. Műsorát 
Tóth István szövetségi edző állította 
össze.

Délben búcsúzunk el a vidám tá
bortól. jó munkát kívánva továbbra 
is. A  harsány „Szebb jövőt!" kiáltás
tól még a Stadion kapujában is cseng 
a fü llin k ..,

Jött és győzött
Szendy polgármester 
Szent István-Kupája
A  Szent István Kupa a magyar 

labdarúgósport legfiatalabb ver
senydíja. Az Elektromos vezetőinek 
agyában már a tavasz idején élt az 
a gondolat, hogy a nyári időszak 
alatt fel kellene használni a latorca
utcai pálya esti világító berendezé
sét. A  baj csak ott volt, hogy kez
detben meglehetősen zavarosak vol
tak ezek a tervek. Sőt, olyan elgon
dolások is napvilágot láttak, ame
lyek szerint a KK helyébe kell ül
tetni az új vándordíját. Természetes 
dolog, hogy az ilyenfajta vad ter
vek nem voltak alkalmasak arra, 
hogy a labdarúgás társadalmában 
bizalmat keltsenek. A  KK ma már 
annyira belegyökerezett a magyar 
sportközönség tudatába, ez a világ
hírű vándordíj olyan sok nemzet
közi értékű sikert hozott már ma
gával, hogy aki a KK-hoz hozzá 
mer nyúlni, annak már az indulás
kor vesztett ügye van nálunk.

Szerencsére az Elektromos vezet 
tői hamarosan rátértek a helyes út
ra és jó sportbeli érzékkel meglát
ták azokat a lehetőségeket, ame
lyek keretein belül a sport javára 
lehet kihasználni a latorcautcai 
tündéri kivilágítást.

flportbelileg is jól eltalálták a 
Szent István Kupa rendszerét. A  
küzdelmek kéthetes időszakát ügye
sen illesztették belé éppen a baj
noki idény megkezdése élé, amikor 
az egyletek már javában edzenek. 
Há nem is tökéletesen, de mégis 
csak valamennyire felkészült csa
patok álltak ki tehát az esti mér
kőzésekre, így mind a két fél hasz
not húzott ezekből a mérkőzések
ből: a csapatok számára okos ki
egészítése volt a bajnokságra való 
felkészülés munkamüsorának, a kö
zönség pedig jó játékot kapott az 
idénykezdet ellenére is.

Az elődöntők lebonyolítása után 
—  a döntő mérkőzések előtt most 
már megállapíthatjuk, hogy a 
Szent István Kupa küzdelmei döntő 
sikert arattak. Az. időjárás ugyan 
az első két mérkőzést ugyancsak el
áztatta, a bajnokcsapat hiányzott a 
mezőnyből, mégis 25.000 nézője 
volt a hétköznap este megrendezett 
három mérkőzésnek.

A közönségnek ebből a váratlanul 
hatalmas érdeklődéséből jelentős ta
nulságokat vonhatunk le.'Most már 
végleg meg kell állapítanunk, hogy 
a „nagycsapatok“ kizárólagossága 
a közönség érdeklődésében —  meg
szűnt, Egyik nagycsapatunk a nyár 
folyamán feloszlott, a másik —  a 
Ferencváros —  távol maradt a ser- 
legküzdelmektöl, egyedül Újpest 
képviselte tehát a hatos mezőnyben 
a régi nagycsapatok színeit. Ennek 
ellenére a közönség özönlött a pénz
tárakhoz. Úgy látszik, kegyeibe fo
gadta, középcsapatainkat is.

A másik tanulság az, hogy ha a 
közönség jó sportot szimatol, akkor 
kivonul a pályákra a nagy nevek 
nélkül is.

örvendetes ez a tanulság azért 
is, mert pár évvel ezelőtt még a 
három nagy egylettel állt vagy bu
kott a magyar labdarúgás. Ma már 
túljutottunk ezen a veszedelmes 
időszakon. Az utolsó évek fejlődése 
az előtérbe hozott több olyan kö
zépcsapatot, amelyek közűi ha még 
nem is látható, melyik fogja át
venni a sorból kidőlő nagyok helyét, 
máris olyan komoly alapot jelente
nek, amelyből kiindulva kezdetét 
veheti a magyar labdarúgás újjá
születése.

A  Szent István Kupáért indult 
hat csapat küzdelme tartalmas és 
nemes volt minden mérkőzésen. 
Biztosra vesszük, hogy a még leját
szásra váró három döntő mérkőzés 
csak még jobban meg fogja erősí
teni ezt a megállapításunkat.

fis akkor már biztosítottnak te
kinthető ezeknek az augusztusi esti 
mérkőzéseknek a jövője. Csak a 
megkezdett csapáson keil haladni a 
jövő évben is.
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az Első Országos Tippelő Bajnekságra
Beérkezési batáridő: .VIII. 24. 13 óra,

Gamma—Ferencváros

Tokod—Újpest .......

j  Kispest—Szolnok T ...  

Szeged—Haladás 

Törekvés—SalBTG

Elektromos—X .......

Du\lÁVAG-WMFC . 

Szómba th. FC—KEAC
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak bolt ver

senyt dönt el.

Postás—Pécsi DVAC ........

ETO—Soproni VSE ............

MOVE T. Előre—Misk. VSO

Lakhely:

[ Utca: .......... .................. .......................
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for

galomban lévő használatlan 10 filléres 
: bélyeget kell mállókéin). Aki heten-| 
( kiét ötnél több szelvényt küld, kö

teléé ide keresztet (csillagot.) Unni:
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a Szent István-Kupa  
e l ő d ö n t ő i r ő l

Mindhárom mérkőzésen csak egy góllal 
nyert a győztes.

Mindhárom mérkőzésen vereséget szén 
vedelt az a csapat, amely az első gólt 
rúgta (WMFC, Gamma, Újpest).

A Törekvés és a Gamma, a két angol 
rendszerben játszó csapat mérkőzésén 
több gól esett, mint a másik két mérkő 
zésen együttvéve.

Mindhárom mérkőzés végig nyílt volt, 
A Kispest—WMFC-mérkőzésen a II. fél 
idő 39. percében esett a döntő göl. A 
Törekvés—Gamma-mérkőzésen1 a II. fél
idő 36. percében és az Elektromos—Uj 
pest-mérkőzésen a II. félidő 37. percében.

öngól eddig nem esett 
réseken.

knpa-mérkő

Az Elektromos bajnoki mérkőzésen 
még sohasem győzte le az Újpestet. 
Most a kupában megtört a jég.

A Törekvés az elmúlt bajnoki évben 
négy gólt, vagy ennél többet csak egy
ezer tudott rúgttí. A Szolnok kapott négy 
gólt a Töritől. Most a Gamma ugyan
ennyit kapott.

Harangozó, Moldoványi 
és Palásti vezeti 
a Szent István-Kupa 
döntőit
A Szent István-Kupa 
döntő mérkőzéseinek 

pontos műsora
.V Szent István Kupa Uöntőmérkűzései 

következnek most. A  nagycsapatok ja 
téka elölt a kölyökcsapatok fognak is 
mit előmérkőzést játszani. A döntőbe 
került kftlyükcsápatok azonban nem azo
nosak a nagycsapatokkal, mert a Törek
vés kivételével intnüia a „lódított" kö- 
lj-ökoeapat került a döntőbe. A . Szent 
István Kupa műsora méz azzal is mu- 
ds-suil, hogy 19-én este, a döntő napján 
lesz az ífLSz évzáró és éremoaztó ün
nepe is. Ekkor játszik a most megkez
dődött ifjúsági edzőtábor két csapata is 
bemutató mérkőzést. . . . .  . . .

A  Szent István Kupa döntői tehát így 
alakulnak.

14, szerda
7 óra: Törekvés—WMTK kölyökmérkő- 

zés. Vezeti: líajtár.
* óra; Törekvés—Kispest. Játékvezető: 

Harangozó (Istenes és Dobronay).
17. szombat

7 óra: UTE—T. és W. kölyök vesztese. 
(,).)!ókveztőt később jelölnek ki.)

8 óra: Elektromos—Törekvés és Kispest 
vesztese, játékvezető: Moldoványi (Gon- 
dár és Mioskey).

19. hétfő
í óra: UTE—T. és W. kölyök győztese. 

Vezeti: Zwolermzky.
7 óra: Az ifj. edzőtábor két csapatá

nak bemutató mérkőzése.
S óra; Elektromos—Kispest és Törekvés 

győztese. Játékvezető: Palásti (Nagy L. 
és Szigeti).

Utána az MLSz évadzáró és éremoszto 
ünnepségé az Elektromos-pálya kertbelyl- 
M-gében. Itt osztják ki a Ferencváros
nak is a bajnoki érmeket.

< ........... .............................

Esélyesnek nem Jó lenni!
11,000 néző, pompás küzdelem — eső nélkül 
Derűs kis fény-sugarak a Latorca-utcából

A Békéscsabai MÁV négy gondban 
van. mert sem a CsAK. sem a B. Tö
rekvés nem akarja pályáját bérbsadnl 
á B. MAV-nak. Egyelőre még nem tud
ják a vasutasok, hogy melyik pályán 
fognak játszani ctezel. A B. MÁV pa- 
nisr.ával állítólag a miniaztérl biztoshoz 
akar fordulni.

A Pécsi v y c  csütörtökön a DVAC
cten játszik edzőmérk<3zóst.

3 A  villamos megállótól hatalmas 
áradatban ömlik az emberfolyam a 
Pozsonyi-úton végig-. Az embernek 
csak be kell állnia a folyamba és 
az máris sodorja magával az Elek
tromos-pálya felé.

A folyam egyáltalán nem méltó
ságteljes sodrü. Deltát ez érthető: 
futballpályába ömlik.

*
Alig néhány lépés után már fürge 

kis „ragadozók11 jelennek meg az 
árral szemben. Jegyüzérek.

—  Nyolcvan az állóhely, urak, —  
halljuk, —  nem kell sorbaállni!

Néhányan körülállják. Mi tovább 
ballagunk. Egy termetes bácsi do
hogva mondja a társának:

—  Sohasem jön meg egyeseknek 
az esze! Elővételben hatvanért kap- 
hatnák még.
—  És ha esett volna, az eső t —  veti 
ellene a másik. —  Az a húsz fillér 
az esőbiztosítás.

*
A pálya pompásan fest a fényszó

rók tüzében, noha csak négy-négy 
fényszóró veti sugarait az előonér- 
kőzés résztvevőire.

—  Több fényt is megérdemelné
nek, —  halljuk a megjegyzést, —• 
igazán szépen játszanak!

A  megjegyzésnek igaza van, a 
kölykök néha remek támadásokat 
vezetnek. Különösen az UTE-gyere- 
kek. Egészen rendesen játsszák az 
angol rendszert.

Simán, fölényesen verik az Elek
tromost, noha a végére egy kicsit 
visszaesnék. A WMTK és a Törek
vés mellé tehát az UTE került a 
kölykök döntőjébe.

Csak a Gamma maradt vigaszta
lanul: sem a nagy-, sem a kölyök- 
csapata nem jutott tovább . . .

*
Az első félidő után a rendezőség 

is belátta, hogy nem lehet Véka alá 
rejtegetni a kölyköket. A  fiatalság 
kitör és —  fényt kér.

—  Inkább majd a nagyok mér
kőzésén sötétítsék el a pályát, —  
m o rm o g ja  e g y  E lek trom os-szu rk o ló ,

majd akkor, ha az TJjpest szo
rongat.

Hatalmas tapsot kapnak a köly
kök a levonuláskor.

■* *
Még jobban dübörög a nézőtér, 

amikor a „nagyok11 jönnek. Szépen, 
kettős sorban futnak ki, elöl a já
tékvezető és a két partjelző. Az új 
rend szerint. így minden nagyon 
gyorsan. megy: .a közönség üdvöz
lése, választás, felállás . . .

— Hű! —  horkan fel egy néző a 
lelátó előtt. —  Ha a játék is ilyen 
gyors lesz. ! . .»

*
A játék is „olyan”  gyors lett. Gyors 

és izgalmas. Egyik ismert szakférfiú 
meg is jegyezte:

— Nem tudom, mi az oka, de egyílc 
esti mérkőzés izgalmasabb a másiknál. 
Az esúi hangulat teszi-e, vagy a játéko
sok labdaéhsége, avagy talán ugrássze
rűen javult csapataink küzdőszelleme?

A közönség száma is a játék érde
kessége mellett szól. A közönség min
dig megérzi a jó  sporteseményt. Az 
első mérkőzsére, mondjuk, még a mér
kőzéséhség, a kíváncsiság hozta ki £ 
8000 embert. De már a másodikon sza-̂  
kadó esőben kibandukoló és állandó 
esőben is kitartó 5000 néző komoly bi
zonyíték. A szómba!i este azután mind
erre feltette a koronát: több. mint
11.000 ember övezte a fényárban úszó 
pályát.

Több, mint 11.000 n é z ő ! . . a 
*

Igaz, hogy nagyon szép idő is 
volt. Úgy látszik megszűnt a va
rázslat. Talán az eddigi esős évszak 
után száraz időjárás köszönt az esti 
mérkőzésekre.

Már éppen ideje lenne! De —  pszt! 
Nem szeretnénk elkiabálni.

*
Az Elektromos előbbre jár az ed

zésben —  ez derült ki az Újpest—
Elektromos-mérkőzésből. Az első
félidőben és a második félidő elején 
még váltakozó volt a játék, idön- 
kint némi Újpest-fölénnyel tarkázva. 
De az utolsó félórában a két újpesti 
összekötő visszaesett és hatalmas 
nyomás nehezedett TJjpest kapujára. 
A  védelem hosszú ideig hősiesen 
verte vissza a rohamozásokat, de 
hiába: hosszú ostromnak csak gól 
lehet a vége . . .

Egy kis szerencsével akér négyet 
is lőhetett volna az Elektromos. De 
az Újpest szerencséjére Pálinkás, 
annyit rontott. . .  annyit, hogy va
laki végül ezt mondta:

—  Ennyi helyzetből más balszélsö 
bajnokságot nyer a csapatának!

A nagy mérkőzések szünetében folyó 
tárgysorsjáték igen népszerű. Izgalom 
és derű váltogatja egymást az egyes 
számok kihúzása alkalmával. Míg a be
mondó kihirdeti a nyertes számot, min. 
denki a jegye számát figyeli, azután 
egy ember izgatottan rohan a pályán 
levő asztal felé, a többi — akasztófa
humorba fojtja  a ..bánatát", 

így volt ezúttal is.
Egy baka szaladt a hajszárítóért.
— Van hajat — kiabáltak be neki.
A katona azonban nem -veit hajlandó

levenni a sapkáját.
Egy ifjú ember ingujjban sietett át

venni a villanyégőket, ő  is megkapta a 
magáét :

— Vegyen kabátot az ünnepélyes át
adáshoz!

Egy pirosinges bácsi izgatottan hajrá
zott az asztali szellőztetőért. Az asztal
nál kiderült, hogy rosszul hallotta a szá
mot. Bánatosan Kullogott vissza a he
lyére. Hagyományos magyar balszeren
cse!

És így tovább. A melegítőpárnát az 
izzadtan levonuló jál/okosok figyelmébe 
ajánlották. Két szám között valaki har
sány hangon aziránt érdeklődött, hogy 
„Szunyogcsapó készülék nincs?’’ Be
fejezésül az északi kapu mögötti ka
réjban ütemesen felhangzót:::

-— Hogy volt! Hogy volt!

A  mérkőzésen feltűnt a játékve
zető nagy labdaéhsége. Ahol csak le
hetett belerúgott a labdába. Néha
20— 25 métert szaladt, hogy a sza
badrúgás, vagy a kirúgás helyére

guríthassa a labdát.
Nem is kell tenyér-, vagy csil

lagjósnak lennünk, hogy megfejt
sük, mit jelent ez: idénykezdet, fia
talság, mozgékonyság, labdaszere
tet.

*
Noha az Időjárás „varázslata” 

megszűnt, a másik még erősen áll. 
—  Megint kikapott az esélyes!

A mérűzés végén, aliógy az történni 
szoott. az egyik „lakodalmas"-, a másik 
„halottas-házzá”  alakult át. Az Elek
tromos- játékosok mindenkit megéljenez
tek. aki betévedt az öltözőjükbe: elnö
köt, vezérigazgatót, szakosztályvezetőt, 
edzőt . , . Ezzel szemben az újpestiek 
hangját alig lehetett hallani. Csak az 
egyik vezető jegyezte meg filozófikusan: 

— Ahol győztes van, ott vesztesnek is 
kell lennie. .

Tökéletesen igaz.

De igaza volt minden tekintetben 
annak a késő éjjeli órákban hazafelé 
imbolygó kövérkés „Tromos-szurko-, 
lónak” is, aki állandóan ezt mo
tyogta:

volt!
De szép este volt! De szép este

V illa n y fén y  m e lle tt
K ö n n y e b b e n  le ije i  

g y e rty á t"  fe je ln i9 9

M it  b e s z é l n e k  a z  ú j p e s t i e k ?
Az újpesti vezetők és játékosok nem 

vették nagyon lelkűkre a Szent István 
Kupából való kiesést.

Szombaton este az Elektromos-pálya 
vendéglőjében vacsorázott a lila-fehér 
gárda és már ekkor megbeszélték az 
Elektromostól elszenvedett vereség tanul
ságait. A védelem tagjai bizony nagyon 
fáradtak voltak.

— Régen dolgoztam ilyen sokat egy 
mérkőzésen — mondta Futó, a csapat- 
kapitány. — Pillanatnyi megállásunk 
sem volt a második félidőben. Nemcsak 
szaladgálnom kellett, hanem Nagymaro
sit és Balogh II.-t, a két fiatalt is állan
dóan biztatnom kellett, ők  is rengeteget 
mentettek. Minden dicséretet megérde
melnek a fiatalok.

A balszerencsét is sokat emleget lék a 
játékosok, de azt is bevallották, hogy 
az Elektromos csatárai is hatalmas hely
zeteket hagytak ki. Sziklainak lépten- 
nyomon gratuláltak.

— Már évek óta nem védett ilyen re
mekül a Feri — mondták elismerően. — 
Ha neki nem megy ilyen remekül a já
ték, akkor sokkal csúnyábban végződhe
tett volna ez a villanyfényes kirándulás.

Hát igen, a villanyfény . . , 
Bármennyire is tetszett a fiúknak a 

villanyvilágítás, a legtöbben azt mond

ják, hogy sok tekintetben zavarta őket.
— Fejeléskor nagyon ,,csalt“  az esti 

fény — mondotta Futó. — Sohasem lehe
tett pontosan kiszámítani a labda röp- 
pájyáját. Egyszer közelebb látta az em
ber a labdát, egyszer pedig távolabb, 
íg y  aztán nehéz volt kiszámítani a fel
ugrást. Azért fejeltünk egy-két „gyer
tyát*’ a mérkőzés alatt.

A vezetők jól látták a csapat hibáit. 
Az az általános vélemény, hogy csak 
erőnlét terén állott áz Elektromos ellene 
fele felett. Ez pedig érthető is, hiszen 
a lila-fehérek későbben kezdték el az 
őszi előkészületeket.

A két összekötő kifulladása szerencsét
lenségnek bizonyult. Berzi, félig-meddig 
a második félidőben is megállta a he
lyét, Pálya azonban olyan gyengén moz
gott, hogy játéka miatt az egész csatár
sor megbénult.

Takács mester az elkövetkező edzése 
ken ezeken a hibákon is javítani fog.

— A kupából kiestünk, — mondta 
Langfelder igazgató, — de legalább lát
tuk, hogy mit tudnak a fiataljaink ko
moly mérkőzés keretében. Úgy érzem az 
őszi idényben nem lesz hiba.

A fiúk még hazáfelémenet is a bal- 
szerencsére panaszkodtak.

— Ha az a kiperdült labdám 1:0 ntán 
bemegy, akkor csengettek az Elektromos
nak — mondta ZsongeiLér.

m m **

Dijakat írt ki a JT 
a legeredm énye
sebb játékvezetők  
részére

A Játékvezetők Testületé az augusztusi 
táborozáson hangsúlyozottan közölte a 
játékvezető gárdával, hogy az ellenőrzés 
a jövőben még szigorúbb lesz, mint ed 
dig volt. Viszont a jó  játékvezetőket ju 
talmazni kívánja a jövőben a JT. Most 
jelent meg ennek a „versenynek0 a ki 
írása.

A jutalmazás alapelve, hogy nem a 
minél többször szereplő játékvezetőket 
kívánja jutalmazni a JT. hanem azokat, 
akiknek játékvezetése minőségileg emel
kedik ki az átlagon felül.

A jutalmazás elbírálásánál a kővetkező 
körülményeket veszik majd figyelembe:

1. A játékvezető magatartása a pályán 
és azon kívül.

2. A hibátlan, elfogulatlan, nem mér
legelő játékvezetés.

3. A  fegyelmezés végrehajtásának 
módja a pályán.

4. A bajtársi magatartás a játékvezető- 
társakkal szemben.

Három külön csoportban bírálják el 
majd a játékvezetőket: az NB-ber;, az
alszövetségekben és aloszályokban, végül 
a nemzetközi mérkőzéseken szereplő já 
tékvezetőket.

A jutalmak a következők:
1. A legeredményesebben szereplő NB 

I. osztályú játékvezetőnek ezüst verseny 
óra és JT-veret.

2. A két legeredményesebb NB-játék 
vezetőnek egy-egy ezüstsíp és JT-veret.

3. Az NB III. osztályú játékvezetők kö
zül a négy legeredményesebbnek egy-egy 
JT-veret.

4. Alszövetségenként, illetve alosztá 
lyonként a négy-négy legeredményesebb 
játékvezetőnek egy-egy JT-veret.

5. A legeredményesebb nemzetközi já 
tékvezetőnek ezüstsíp és JT-veret.

A jutalmazás rendszere nyilván még 
jobban fogja növelni játékvezetőink becs
vágyát, ami kétségkívül jó  hatással lesz 
a játékvezetés színvonalára.

SZEGEDEN JÁTSZIK A GAMMA 
CSÜTÖRTÖKÖN

A Gamma erőltetett iramban készül az 
őszi idényre. Szombaton' az MTK ellen 
játszottak, vasárnap vidéken szerepelt a 
csapat. Ma, kedden délután a BEAC-pá- 
lyán erőnléti edzés lesz. Csütörtökön reg
gel a Gamma Szegedre utazik, ahol á 
Szeged ellen játszik a két egyesület el
nöke — Juh *8* István és Me^k^vits Szi
lárd — által alapított vándordíjért. 
Augusztus 18-án? Diósgyőrött, szerepelnek 
a piros-fehérek a DiMÁVAG e}ien. Szent 
Istvánkor, augusztus 20-án a Szeged ját
szik Budapesten a Gamma ellen. Elég 
változatos és zsúfolt műsor ez.

— Ezéken a méi kőzéseken alakul majd 
ki az a csapat, amelyik ősszel a bajnok
ságban szerepelni fog — mondta á 
Gamma egyik vezetőie. — Különböző ter
veink vannak a csapat összeállítására és 
ezeken a mérkőzéseken inkább lehet pró
bálkozni mint a bajnoki pontokért menő 
küzdelmekben.

A Szeged ellen szereplő csapatot ma, 
kedden állítják össze az edzés után.

Jön, jön a jobbszélső 
a Fradiba

í .
A  Ferencváros értesítést kapott 

Szabadkáról: megvan a beutazási 
engedély. A  Ferencváros ennek én 
leimében hétfőn minden profijáté
kosa, részére kiutazási engedélyt 
kért. A  zöld-fehérek szombat dél
után utaznak el és hétfőn reggel ér
keznek vissza.

2 .
Tóth Lajos dr-nak mondtuk:
—  Sokan már fogadnak arra, 

hogy ki lesz a Fradi jobbszélsöje ? 
Mi van a jobbszélsö-kérdés körül?

-— Most már tényleg jön a jobb- 
szélső! Néhány napon belül többet 
mondhatok. Szabadkán valószínűleg 
már az új jobbszélsö játszik.

Jakab a Ferencváros játékosa 
marad. Jakabot a zöld-fehérek át
adási jegyzékre tették, de most visz- 
szavették.

KÁRPÁTALJAI HÍREK
A Beszkid, a bajnok, egyesülni szeretne 

a huszti Rujs-sal. Ez a terv azonban ne
hezen valósul meg, ezért a Beszkiű a Ki. 
rályházai MAV-val is tárgyal. Ha a tár
gyalások nem vezetnek eredményre, ak
kor az NB ITT.-ban valószínűleg a Szla- 
tlnai SE, a második helyezett fog  in
dulni, mert a Beszkid anyagi helyzete 
nem engedi meg, hogy az NB III.-bán 
indulhasson.

Az 1940/41. bajnoki év augusztus 36-én 
veszi kezdetét Kárpátalján. Eddig a 
Szolyvai SE, nagyszöllfl3l Beszkid, Nagy- 
szöllősi SE. Királyházai MÁV. huszti 
R usj és a Huszti SE, Téesői SE és a 
Szlatinai SE nevezett, A rendkívüli vi
szonyok miatt több vidéki város még nem 
tud nevezni. Az év Végéig még három 
egyesület megszervezését várják: a Nagy- 
bőbskói SE, Rahói SE és a Körösmezői 
BE megalakulását.

Augusztus 15-én Huszton a Kárpát
aljai alosztály szembe állítja magyar és 
ruszin válogatott csapatStő A magyar 
csapatot Markos Imre, a Bocskai volt 
válogatott jobbszélsöje. a ruszin csapa
tot pedig Kuruc, az ungvári Rusj volt 
középfedezete, a huszti Rusj főtitkára 
állítja  össze. Kárpátalján nagy érdeklő
déssel várják a mérkőzést.

Szeptember 8-áft a KeLASz válogatott 
csapata Huazton vendégszerepel. A kár
pátaljai alosztály válogatott csapatával 
játszik.

| Pályázat l,
Első Országos Tippelő Bajnokságra

| Beérkezési határidő: jVIII. 24. 13 óra

Gamma—Ferencváros Li

Tokod—Újpest ..............• ••

Kispest—Szolnok ••••••♦•*•

Szeged—Haladás " ............ .

Törekvés—SalBTÖ *«..»»•• •••«*!••••

Elektromos—X  ................ ..

DiMÁVAG—WMFC ......................

Szómbath. FG—KEAC 
Pótverseny: A pontversenybe csakJ mérkőzés elmaradása esetén kerül 

1 számításba, egyébként csak holtver
senyt dönt el. i

| Postás—Pécsi DVAC .........

ETÖ—Soproni VSE . . . . . . . .

MOVE T. Előre—Misk. VSO

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

Lakhely:  ̂ ....... ............................

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

Kedd, 1S40 augusztus 13.

E@ Y  K IS  E M L É K
a seregszemléről

Színpompás képet nyújtott a vasárnapi 
labdarúgó-seregszemle. Remek napsütés 
ses idő fogadta az érkezőket. Sokan voH 
tak olyanok, akik sohasem rúgtak latH 
dába. soha nem voltak játékosok, mégis 
kijöttek puszta kíváncsiságból. Ennyi 
híres játékost egy csomóban úgyse lám 
tak még soha. *

Érdekes volt megfigyelni, hogy meny* 
nyi volt válogatott játékos jött él még* 
nézni a seregszemlét. Ott láttuk FogI
II.-őt. Weisz Ferencet, az FTC volt vá
logatott szélsőjét, Zwolcnszkyt) Rebrót* 
Borsányit stb. Látszott rajtuk, hogy na-* 
gyón érdekli őket ez a még soha nem 
látott esemény. Amikor a miniszteri biz
tos beszédében azt mondta, hogy mennyi 
szeretettél és gondoskodással veszik kö
rül ma a válogatott játékosokat, a volt 
válogatott játékosok voltak azok, akik; 
először tapsoltak.

— Velünk sem bántak rosszul, —■
mondta az egyik hírneves volt válogatót* 
tünk, — de ahogyan ma kezelik a fiú* 
kát, azt mi elképzelni sem tndtuk volna* 
Hej, lia most lehetnék válogatott játó* 
kos! - >')fi8 1! ■-*

Óriási tetszéssel fogadták a játékosod 
a miniszteri biztosnak azt a bejelentését^ 
hogy kegyelmet kapnak a játékosok. Va* 
lamikor, amikor Orth vagy Kohut rú* 
gott az osztrákoknak egy-egy remekbe
szabott gólt, akkor lehetett csak olyan, 
nagy tapsot hallani, mint ennél a be* 
jelentésnél. Az egyik amatőrjátékos, akit 
átlag kéthetenként szoktak kiállítani a 
mérkőzéseken, elragadtatással kiáltott; 
fel: . .

— Jaj, de szeretnem a miniszteri biz* 
tos urat megölelni. Úgy látszik, őt iK 
sokszor megbüntették játékoskflfában, 
mert csak az ilyen embernek juthat ilyen 
remek ötlet az eszébe. . .

*
Nagyszerűen sikerült a seregszemléi, 

Gyorsan ment a lepecsételés, mindenki
vel másodpercek alatt végeztek. Akinek 
valami kívánsága volt, Vághy Kálmánhoz 
küldték. Vághy aztán mindent elintézett* 
Nem is tartott sokáig a szemle, mert 
hiszen fél órára be is fejezték az égé* 
szét. Minden ment. mint a karikacsa pás* 
Mégis egy hibára kell felhívnunk az ille* 
tékesek figyelmét. A két ifjúsági csapat 
szemléltetően bemutatta, hogy vonultak 
ki a csapatok azelőtt és hogyan végzik 
ezt ma. Ma együtt jön ki a játékvezető 
és a két csapat. Felállnak a középen, na 
üdvözlés után választanak és — kezdő
dik a játék. Ezt mutatták be vasárnap a 
pályán. Itt van a hiba. A csapatoknak 
néhányperce3 bemelegítésre van szüksé* 
gtik Nagyon üdvös és helyes az együt* 
tes ‘ kivonulás és a közönség üdvözlése* 
Ekkor azonban a játékvezető engedje a 
két csapatot a kapuk elé, hogy néhány 
kapurarúgással. passzolgatással bemele* 
gíthessenek a játékosok. Ezalatt az idő 
alatt a játékvezető vizsgálja felül a kapu* 
hálókat, a zászlókat, a tizenegyes pontot- 
a meszeléseket stb. Ez egy-két percet 
vesz igénybe és ezalatt a játékosok is el* 
végezhetik a bemelegítést. A sok szép 
újítás között erről sem szabad megfeled*

Kiéber Gábor

-  Gyengén játszóit
a csapat — ism erik  
be Csepelen

A WMFC vezetői elégedetlenek a csa« 
patuk szegedi játékával.

— Érthetetlen, hogy mi volt a fiúkkal
— mondják. — Ha csak fele annyit meg
látták volna, mint a Kispest ellen, akkor 
is két góllal győztünk volna. Igaz, hogy
mentségükre szolgál a nagy hőség, me* 
a rossz pálya, de akkor sem lett volnfc 
szabad olyan lélek nélkül játszaitioU- 
Különösen a csatárok voltak végzeteseit 
gyengék . . . Talán egyedül csak Kora* 
nyit lehet megdicsérni. j v

(— Tihanyi II. hogyan mozgott?)
— Kielégített. Csak egy félidőt ját* 

szőtt, de így is lehetett látni, hogy hai 
összeszokik a fiúkkal, hasznos tagja iesal 
a csapatnak •

(— Keresztes sérülése utár: miért Szabó 
Tóni állt be a csatársorba?)

— A második félidőben Szabadkai ni üt 
átöltözött, viszont Szabó mezben ült a 
imrtvonal mentén. Ezért azután ö ugrott 
be jobbszélsőnek. Aránylag nem b»
játszott olyan rosszul.

A játékosok főkér.t a Szeged túlkemény 
játékára panaszkodnak. Egyúttal Ígérik, 
hogy vasárnap Csepelen nemcsak behozs 
zák. hanem túl is szárnyalják a Szöged 
előnyét. Hétfőn délután fürdőben volt A 
csapat. Kedden pedig könnyű erőnléti 
edzés lesz. , ,
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» A Compacior az ellenfél/...
Visszaem lékezés a g^círi m inősítőre
(M ellékesen ssé lva  z mi a baj a g fé ri 

labdarúgásban ?|

w

Amikor az első percben a kitörő 
Saiamon í.-ot csak danccsal tudta 
szerelni a MAVAG védelme a 16-os 
vonalon, majd rögtön utána Soproni 
II. két viharzó támadást vezetett a 
gépgyáriak ellen —  a legvérmesebb 
MAVAG-szurkoló sem volt túlságo
san bizakodó...

A  soproni támadósor úgy kezdett, 
ahogy beharangozták. Pompásan 
gördültek a támadások, szélsebesen 
futottak a szélsők, de a befejezés
nél minden esetben közbejött valami 
akadály. Rendesen egy MAVAG- 
védö. De a soproni szurkolóknak 
okkor még igen nagy volt a hang
juk.

—  IC'őbb-r.tóhb megtörik a jég —  
jelentették ki nagy önbizalommal.

A  MAVAG idegesen védekezel' 
Opata edző nem győzte nyugtatni
fiait:

—  Eigyjétek el nekem, hogy a 
Compaeíor az elleniéi, —  kiabálta 
be a pályára. —  Miért vagytok úgy 
megijedve ?

A MAVAG-fiúk hallgattak edző
jükre. Lassan-lassan megnyugodtak. 
Különösen a fedezetsor nőtt hama
rosan a mezőny fölé. A  fiatal Kéri 
életének egyik legnagyobb játéká 
val rukkolt ki, de Sefíelin is jól 
mozgott, Steinbach technikája is 
nagy sikert aratott.

A  SFAC-csatárok idegeskedni 
kezdtek. Észrevették, hogy soha 
sincs egyetlen soproni csatár sem 
őrző nélkül. Az összekötők nem 
tudtak nyugodtan építeni, nem tud
ták nyugodtan felhozni a labdát, 
mert a két MÁVAG-szélsöfedezet 
tökéletesen kullanc3k.odott rajtuk. 
Pedig a két SFAC-összekötö kitűnő 
futballista. Németh és Vlktora min
dent tud, amit egy összekötőnek 
tudnia kell, de nincsenek megszokva 
ahhoz, hogy azonnal továbbítsák a 
labdát. A  MAVAG ellen pedig nem 
lehetett labdát vezetni.

Salamon I., a soproni gólzsák lett 
ezután,a soproni szurkolóknak re
ménysége. Ha hozzákerült a labda, 
már zúgott, a közönség:

—  Samu! Samu!
.Salamon 1.-nek azonban vasárnap 

szinte tökéletes kullancs ellen kellett 
megküzdenie. Kéri, a MAVAG kö
zéphátvédje árnyékként őrizte a ret
tegett soproni középcsatárt. Sala
mon I. pedig elkövette azt a nagy 
hibát, hogy várta a labdát, a pasz- 
szökat azonban Kéri folyton elcsíp
te. A kullancs ellenszerét egére": 
mérkőzés alatt nem tudta megta
lálni Saiamon I. Nem mozgott.

Ezzel elérte a MAVAG, hogy 
kisebbtudáüú játékosokból álló csa
pata le tudta győzni az egyénileg 
jobb futballistákból álló SFAC-ot. 
Aki látta ezt a mérkőzést, annak 
néni kell sokat magyarázni a rend
szerekről.

1-Ia összehasonlítjuk a két csepat 
játékosait, meg kell állapítanunk, 
hogy a SFAC-ban több klasszis- 
futballista játszik, mint a MÁVAG- 
ban. Különösen a támadósorban bő
velkedik jó játékosokkal a SFAC. 
Soproni II-, Németh, Saiamon I., 
Vlktora tudása megüti az NB szín
vonalát, a fedezetsorban Serényi ki
tűnő közópfedezet, de elforgáesolta 
erejét az összc-visszafutkosásban é,3 
mégsem tudta semlegesíteni Musz
kát, a MAVAG középcaatárát. Sala 
mon II. é.s Fekete, a két soproni 
hátvéd kitünően rúgott., de a helyez
kedésben szörnyű hibákat vétettek 

■Rendesen a saját 16-os vonaluk sar
kán álltak és olyankor akartak be
avatkozni a játékba, amikor a 
MAVAG-csatár már átvette a láb' 
dát. Az volt a soproni hátvédek sze
rencséje, hogy a kapu előtt Igen 
gyengén működött a M AVAG csa
társora.

A  MAVAG-ban Körit kivéve ne
héz igazi klasszisjátékost felfedezni. 
Talán Stelnbach áll ehhez a foga
lomhoz legközelebb. A  többi játékos 
lényegesen kisebb skálájú, de az 
Opata által beléjük vert rendszert 
szinte tökéletesen játszák. A

MAVAG sikere Opata sikere.
Győrött meglepően kis érdeklő' 

dóst keltett a mérkőzés. Ha a kő 
zönségböl leszámítjuk a pesti és 
soproni . szurkolókat, akkor láthat
juk, hogy mindössze 5— 900 győri 
szurkoló tartotta érdemesnek, hogy 
megnézze a MAVAG— SFAC talál 
kozót.

Beszéltünk egy-két győri szurko
lóval. Szinte kivétel nélkül tele van
nak panasszal. így beszélnek:

—- Amíg ilyen sok kiscsapat lesz 
Győrött, addig soha nem lesz itt jó 
csapat. Az erők annyira szétforgá 
csomódnak, hogy ez nem is csoda, 
Ezzel természetesen az jár, hogy a 
közönség elszokik a labdarúgástól.

A  másik győri néző ezek
mondja:

—  A  győri egyesületek nagy része 
koldusszegény. Egyedül az Egyet
értésnek van megalapozottsága, de 
itt meg a vezetésben van hiba, A  
régi vezetőket kibuktafcták, az új ve
zetők pedig nem törődnek annyit a 
csapattal, amennyit kellene, ilyen 
nagy egyesülettel nem szabadna 
annak előfordulnia, hogy az NBB- 
bői való kiesés ellen kelljen küz 
dcr.ie.

Pedig az Egyetértés pályája iga
zán szép. Pompás lelátó, remek öl
tözők, fürdők, nagy nézőtér, jó ta
laj, szóval minden van, ami kell. 
Csak a legfontosabb hiányzik: a jó 
csapat.

Győr nagy ipari város. Csapatá
nak az NB I. legjobbjai között vol
na a helye. Piát olyan nagy ellenté
tek vannak a győri egyesületek kö
zött, hogy nem lehet megcsinálni az 
egységet? Hiszen így elsorvad a 
győri sport. Ez pedig egyik győri 
egyesületnek sem lehet érdeke!

K. E.

-< ♦ > —

* A  N E V ET Ő  CIR K U SZ
A Fényes Cirkusz e havi műsorát 

a vidámság és a jókedv jellemzi. Az 
51-es taxi a legjobb amerikai bur- 
leszk. Bob Gillete amerikai táncos 
boszorkányos Ügyességű. A  humor
hoz számítódik Slmonettl Cavallleré 
olasz bűvész finom és derűs mutat
ványa. A  Weckenbross artistapár 
mulatságos sportjátékot mutat be. 
A  magyar részben Gerard, Peti 
Sándor és Zoli remek számokkal 
készültek az augusztusi hónapra. A  
bravúrt Babett & Raxon trapéz
akrobaták képviselik. Elragadó a 
három Laston elképesztő produk
ciója. A  műsor meglepetése a To- 
gare herceg fellépésének meghosszab- 

' bftása, aki teljesen új mutatványok
kal kápráztatja el a nézőket.

Mit tapasztalt a BSzKRT 
intézője, edzője és a 
középcsatára Diós
győrött?
A BSzKRT változtatni fog győz
tes csapatán a MAVAG ellen

A BSzKRT vezetősége nagyjából 
elégedett csapatának vasárnapi sze
replésével Diósgyőrött. Ez kivilág
lik az-alábbi véleményekből:

„Ha Szödi az I. félidő 30. percé
ben nem serül meg, akkor nagyobb 
arányban győztünk volna. Az is 
baj volt, hogy ez az őt csatár még 
sohasem játszott egymás mellett. 
Természetes, hogy Ilyen rövid idő 
alatt nem szokhattak össze. Éppen 
ezért elégedett vagyok csapatunk 
teljesítményével. Külön meg kell 
emlékeznem Vass játékx>ezetöröl, aki 
úgyszólván mintajátékvezetést hyuj-

(Bakitovszky intéző.)

„Hogy miért, nem győztünk na
gyobb arányban, annak többféle ma
gyarázata van. Először: Szödi meg
sérült, másodszor: Bírót hárman is 
fogták, harmadszor: két ember tel
jesen csődöt mondott a csatársor
ban. Igaz, a, DVSC összcszokottabb 
együttes benyomását keltette, de mi 
— ennek ellenére —  egy percre 
sem adtuk ki a kezünkből a játék 
irányítását, tekintve, hogy nálunk 
egyénileg nagyobb képességű játé
kosok játszottak. Én azért, okultam 
a, tapasztalatokon és vasárnapra a 
MAVAG ellen valószínűleg két-há- 
roni helyen változtatok a csapatun 
kon,,...

(Kutrucz edző.)

LASSÚ RENDEZŐ —  
PARTVONALAT MESZEL.. 
G y ő r i  a p r ó s á g o k

A  Győrött lejátszott MÁVAG-- 
SFAC-találkozóra már felálltak a] 
csapatok, amikor Tihaméry játék
vezető észrevette, hogy az esőtől el
mosódtak a jelzések. Nem adott ezért 
jelt a kezdésre, hanem szólt a rende
zőknek, hogy a meszeléseket hozzák ] 
rendbe.

Ilyen fontos mérkőzésen ilyesmi-1 
nek nem szabadna előfordulnia. De | 
ha mégis megtörtént, akkor valami
vel gyorsabban kellene a meszelést!

ü j b a lh á tvé d  a T ö re kv é sb e n
( B Á N K Ú  T i . . . )

A Törekvés —  minden szokással 
ellentétben —  változtat győztes csa
patán. Tagányival, a balhátvéddel 
nem volt teljesen megelégedve a csa
pat vezetősége s elhatározták, hogy 
új játékost szerezitek. Az új hátvé
det Bánkutinak hívják. Ha lehet, 
még Tagányinál is magasabb. Egy 
baja van, hogy lassú, Azaz a villa
mos lassú, amelyre ül.

A vezetőség reméli, hogy a kitűnő 
fiatal játékos szerdán estére már

elvégezni. Nem pedig úgy, 'ahogy va- j megérkezik a Latorca-utcába . . .
sárnap Győrött csinálták.

*
Jakab Márton, a MAVAG lelkes I 

intézője nagyon izgult a mérkőzés 
alatt. Felült a pálya pompás beton- 
lelátójára és az egyik cigarettát a 
másik után szívta. Nem volt azon- [ 
bán gyufája és ezért az egyik néző
től kérte el öngyújtóját.

-— Maga úgysem szív annyit, 
mondta. —  Ha pedig rá akar gyúj
tani, akkor majd odaadom az ön
gyújtóját.

A  második MAVAG gólnál Jakab J 
Marci visszaadta az öngyújtót.

—  Érdekes, most már nem ízlik a \ 
cigaretta. Ez a gól jobban ízlik . . .

*
Vitéz Márkotay Jenő, a MAVAG I

v; f éri^ f i G y ö -  _  »
rótt tartózkodott vasarnap, de nem zetnek van egy ötlete.

(Ilyen tréfás a hangulat a Bihari
utcában.)

•

Hiába nagy a hőség, a Törekvés
ben nehéz az edzés. Mindenkinek 
meg keli futnia a köreit, senki sem 
lazsálhatja el a repülővágtákat, a 
jó félórás torna is kifacsarja a lab
darúgókat s a végén még a labdával 
is kell valamit csinálni. Egy kis rug- 
dalás, labdavezető váltó, fejelő váltó. 
Ez utóbbi szám nagy meglepetéssel 
végződött. Az esélyleső Bünkuti—  
Szűcs— Kónya— Karácsonyi négyes 
3:0-ra verte az elbizakodott Róják—  
Tagányú—Zörgő— Palatínus csapa
tot. Ez nagyobb meglepetés, mint a 
Törekvés győzelme a Gamma felett.

Szűcs Gyulának, a jeles jobbfede-
ment ki á mérkőzésre.

—  Én nagyon rossz előjel vagyok 
a MÁVAG-csapaioknalc, —  mondta. 
Alig volt mérkőzésem, ahol örülhet
tem volna.

A  mérkőzés után gratulált a csa
patnak, a vezetőknek, majd a vé
gén megjegyezte:

—  Ilyenkor aztán mindig sajna- J 
lom, hogy nem mentem ki a meccsre.

*
K éry  Zoltán, a MAVAG egyik lel

kes szurkolója tréfás bosszankoőás- 
sal panaszkodott a mérkőzés után:

A családomnak három nappal 
megrövidítették a nyaralását.

Aztán magyavázólag hozzátette:
—  Azt hittem, hogy kikapunk és 

ezért a jövő vasárnapra ígértem 
meg a vidéken nyaraló családomnak, 
hogy értük megyek. Jövő vasárnap 
azonban a, BSzKRT-meccs lesz, te
hát kénytelen vagyok családomat 
már csütörtökön hazahozni! Mert a,í 
csak természetes, hogy a BSzKRT 
elleni mérkőzésen ott'leszek!

Á  siófoki edzőtábor záró
ünnepségei

Siófokén augusztus 5-én' a. nyugati al- 
szövetség ifjúsági játékosai részére edző
tábor nyílt. Ez a tábor a héten oszlik fel.

Szerdán este a eiófoki orsZágzászlóhoa 
lampionos menetben vonulnak fel a tábor 
lakói, ahol a polgármesternek és a város 
vezetőinek megköszönik a vendéglátást. 
Utana nz egyik szállóban magvar estet 
rendeznek, amelyen az OTT képviselője 
és az MLSz vezetői is ott lesznek.

Csütörtökön délelőtt tábori misét hall
gatnak a résztvevők, majd ebéd utál.' 
mérkőzések lesznek. Két órakor a tábor 
1. számú csapata a 2. számú csapattal 
játszik. Fél 4 órakor a tábor B)-csapata 
á Siófoki SE II.-vei mérkőzik. Öt órakor | 
a korszerű edzés tömegbemutatójára ke-' 
rül sor, majd fél B órakor a tábor leg
jobb csapata a Siófoki SB-vcl mérkőzik.

—  Szokatlan nekünk a Latorca
utcai pálya. Megkérjük az Elektro
mos vezetőségét, hogy ássák föl egy 
kicsit a pályát, fúrjanak egy sereg 
lyukát, ültessék be gyéren gázcso

mókkal, hordjanak rá itt-o’ t egy kig 
salakot s ha a szomszédban egy seri 
téshízlalót lehetne fölállítani, mind
járt egészen otthonosan éreznénk 
magunkat a pályán.

*
Szeder edző mondja:
—  Mindenki meg akarja nyerni 

ezt a kupát, Éppen ezért, mi rámei 
gyünk a harmadik helyre. Ha mát 
véletlenül bejutottunk a döntőbe...

Zádor, az új balszélső egyelőre! 
nem jár ki az edzésre. Az UAC! 
nem akarja kiadni, Zádor visszás 
ment tehát Ungvárra, hogy intéz* 
kedjék.

így aztán Dóry maradt meg bal* 
szélsőnek. Dóry olyan biztatóan 
mozgott a Gamma ellen, hogy a fia* 
tál Zádor jelenleg nem hiányzik* 
Dóry már a harmincadik éve felé 
jár, de a visszavonulásra még csali- 
nem is gondol. így beszél:

—  Milyen pompás az a füves pá
lya.! Az ember öt évvel további 
játszhat azon a talajon,

A  kis Tagányi közbeszól:
—  Szóval ötvenöt évig, Zoli?

Még csak annyit, hogy a Törek* 
vés-játékosok általában a MAVAG* 
ot jósolják az NB-be a minősítőben* 
Indokolás? A  következő:

—  Sok a jó játékos a BSzKRT* 
bán!,. ,

Hiába, jobb egy jó csapat, ‘minfl 
tizenegy extraklasszis!

K a p u s i é s  -  b a l-
s z é ls ő t  f  f  | i s ié i t  ss K is p e s t
Győztes csapatéval éli ki a kispest a Törekvés ellen

„Azért ném mént úgy, ahogy sze
rettem volna, mert sokszor, sőt 
majdnem mindigt három ember is 
lógott rajtam, Bezzeg, mikor szünet 
után balösszekötőbe mentem, mind
járt jobban ment a játék. Több moz
gási lehetőségem volt és nem tud 
tak úgy fogni. A  MAVAG ellen 
majd változtatunk egy kicsit a tak
tikánkon..."

(Bíró Sanyi, a középesaíár.)
<i— n i—»■

Rozsnyón ai!í»9itns íl-ro 5**Mhívlák 
az RSC kózfyüléíét, amelyen az egyesü
let további sorsát fogják megtárgyalni. 
Hír szerint vállalati csapattá Alakú! ét Az 
RSC és a Jövőben MOVE3 HSC néven fog 
szerepelni.

ERŐSÍT a  csabai a k
A Csabai AK nagy erőy.ú folytatja 

esapatszcrvezcsi munkáját. Az NB H i
ba került békéscsabai egyesület tárgya- 
Iáéban áll a B. Törekvés Zahorán és 
Szák nfivü játékosával, valamint a B. 
MÁV Szombati <5s Laczó nevű já'ckósá- 
val. A CsAK berkeiben bíznak, hogy 
a tárgyalások sikeresen végződnek. A 
B. Törekvésben vÁront kijelentették, 
hogy egyetlen játé-konufctó! som válnak 
meg. mert »s idén ók akarnak bajnok
ságot nyerni és bejutni az NB Iil-ba.

.......... ...

A  BlfcSC Séd e z e f  so ra i  
v i s s z a e s e t t  -  e z é r t !  
t u d o t t  g y ő z n i  
a  K T K

A.Z NB Iil-ba való jutásért folyó küz
delemben c:z első mérkőzésén a KTK gvfi- 
zőtt. Meglepetés volt ír, a győzelem, hi
szen a mérkőzött ti IittSC otthonában 
játszották le. Az c-leő félidőben úgy lát
szott, hogy n BRSO biztosan győz én 
annyi előnyt fog ezorezni, hogy nyugod
tan, mehet Kőbányái1."., az ellenfél ott
honába a visszavágó mérkőzésre. A 
második félidőben aztán felülkcrckéd-ött 
a KTK. Ebben nagy része volt a BRSO 
feaé'ZölSöráiiök. Ex A csüpátjtésfc á lilá- 
Södik félidőben teljdsoü elkészült az ere
jével.

A t máfioiik félidőben megjött a KTK 
szuriíülók hangja és rnintésíj' 30 papír* 
tölcséren keresztül; biztatták ecsanatukat. 
Durváéi*# a ^mérkőzés-én nem volt. mert 
Kőhalmi játékvezető nagyszerűen kézben 
tartotta n csapatokát.

A visszavágó mérkőzés csütörtökön,
Is agy boldogasszony napján leez. Mind a 
két e«i»p?U nagyon készül a mérkőzésre.
A csapatok összeállítóiba Tűég bi^onyta lan.

Arra a hírre, hogy kapus-próba 3esz a 
kisppticrí hétfői edz érién, nagyszámú
szurkolóhad gyűlt, össze a pályán.

A pálya füve siralmas állapotban van.
— Tessék csak nyugodtan megírni, — 

mondja a képestiek egyik vezetőié — 
hogy a libalegelft is különb ennél a pá
lyánál. Nem is tudom, hogy játszhatunk 
majd rajta bajnoki mérkőzést.

A távozóban levő Boldizsár érkezik 
elsőnek ki az edzésre. Cseh Matyi is 
friéö, u a második., Jlat óra tájban tel
jesen együtt van a társasa#. Itt van 
Vccsf-y ÍSj a Salgótarjáni SE volt kapusa 
ks. Próbajátékra jelentkezett. Kívüle még 
két próba-kapus jött ki Kispestre.

Iiáróni-Dégy levelet mutat Sénkcv 
Oyula intéző. ̂

— Kecskemétről, Váciról és két kör
nyékbeli városból jelentkeztek kapusok, 
*- mondja. — Nagyon megfontoljuk azon
ban. hogy kit szerződtetünk te. Boldizsár 
szerdán még védhet, ha utána sem ta
lálunk még megfelelő kapusi, akkor 
Gergő lesz a kispesti háló ere.

m
Puskás Cdíri vezetésevei kétkörös fu- 

tU'öBal kezdődik óz edzés. Utána torna- őcj 
labda:;j’akorlatok szcrcúclnek a. műsoron.

Amis: a játékosok egj'uiiLmak puaszoí- 
gatnak, addig Puskás edző munkába 
fogja a kapus.iclöit&ket. Yéosey mozog 
még a legjobban, de lehetséges az egyik 
fiatal jelölt is.

— Kapusnézöoen voltunk már vasárnatt 
is. —.  mondja Sénkey Gyula intéző — 
J* találtunk cíy nagyszerű balszélsSt, 
Remekül fut, nagyszerűen hóz kapum, 
kitiinft lövései vannak. Vele márln meg
kezdtük a tárgyalásokat és ha azok ered
ményre vezetnek, akkor a Törekvés ellen

mar be is mutatkozhat, mint a Kispest 
uj balszéleSje. Szilagyi is tehetséges fiú, 
neki azonban még rutint kell szereznie.

A Törekvés ellett — egyelőre — az ai 
helyrét, hogy a IVMEC elteli szerepelt! 
csapat áll ki; Roidizsár Olajkár I, 
Onody -— íiátkai. Zalai, Vig —-* Kincses, 
Cseh. Olajkor II. Béke, Szilágyi.

— Természeteden. — mondják a kispesti 
vezetők. — ha sikerül megegyeznünk a 
kiszemelt balszélBővel, akkor Szilágyi 
pihenni fog.

Puskás edző már félórája foglalkozik 
á fiúkkal. Ugyancsak megizzasztja ökot.

Az egyik jelentkező alacsony, köpcös 
fiú. Nem megy neki jól a védés.

— Merész fiú ez, — állapítja meg Eát* 
kai, — hogy ilyen tudással ide mert 
jönni!

Szóbakerütt a Taxi-Tóth neve is. Úgy- 
látszik, vele is tárgyalni fog a Kispest.

A jó órát tartó edzést atlétika fejezte 
be. Súlyt dobtak, magasat ugrottak a 
piros-feketék. A magasugrásnál kitűnt 
különöse;. Cseh Matyi, aki temekül ho- 
morltva ugrotta át a 140-ct. (Kispesti 
kerületi csúcs be nem állítva . . .) Ugyan* 
ennyit átvitt Zalai és Onódy is.

A súlydobáseal megpróbálkozott Olaj. 
kár I. is, de hat méternél többet nem 
tudott hajítani a keménykütósíi kispesti 
hátvéd. Brrr . . .

A kispestiek egyébként bizakodva néz* 
i.ek a szerdai mérkőzés elé.

-- Láttuk a _ Törekvést, — mondják 
nagyszerűen játssza az angol rendszert, 
nehéz ellenfelünk lesz, da — győzni fo
gónk.

Ma, kedden teljes pihenő lesz, szer* 
dát. pedig — jöhet a Törekvés.

Hangok a Törekvésből
Ránknti: Tudjátok, nagyon • keservé*

volt a lelátóról végignézni a, mérkőzést!
Tagányi: Ugyan ne beszélj! Biztosan 

jól esett hallgatni, amikor az emberek 
azt mondták: hogy megtanult ez a Bán
kút: játszani . . . «

H áry: Igaz, hogy lesén voltam Pala 
fejesgóljánál, de jő tíz méterre voltam

*
Pusztai: A hétéves kisfiámat is ki kel 

lett vinnem a mérkőzésre. Kém akart 
otthonmaradni . . .

Szflcs; Most már tudom legalább, miér 
játszottál jól. Szégyened volna magad a 

■ gyerek előtt, ha nem megy a Játék . . .
*

Tiltás László, szurkoló: Annak örülök, 
hogy végre találtunk egy jobbszélsőt. 
Pusztait. . . Kár, hogy nem fedeztük föl 
tavaly . . .

*

Déri: ín  még nem sokat értek a Töri 
angol rendszeréhez, da annyit mondhatok 
hogy széleöfedezetet jó benne játszani: ’

Tagányi (fanyarul): ín pedig most
jöttem rá, hogy milyen néhéz ebben a. 
rendszerben hátvédet játszani. . .

Vidéki bajnokságok végeredménye
k e l e t i aiazó vétség

Kárpátaljai alosztály
1. B sszkid. SE
2. Bzlntinni BTE 

HSE Huszt
4. B.uéj Huszt 
'  Téesfii SE 
(5. NágyezSiMal SE* 

‘ Visszalépett.
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A SZEGED CSAPATA CSÜTÖRTÖKÖN
Gamma ellen jútsrik éremmiéfköüést. 

A TTtp-rííözó-re Szegeden kerül sor. A 
ejapnt kedden könnyű erőnléti edzést 
lurt és ezután állítják össze a Gamma 
ellen kfálió tizenegyet.

Az ETC é« a TeMTK csütörtökön egy- 
máeeál játszik barátságos mérkőzést Ai 
erzsébstutcai pályán.

A Soproni V8E csütörtökön a Pápai 
PSE-t látja vendégül, 20-án pedig Pápán 

[ játszik visszavágó mérkőzést.

SOPRONBAN
nagy megütközést keltett a SFAC vele. 
jégé a MAVAÖ-töI, A szurkolók Salamon 
I. beállító,sának tulajdonítják a veresé
get. A kitűnő soproni középcsatár min
den edzés nélkül játszott, természetesen 
nem ment. neki a játék, a vezetők szerint 
J csapat nem játszott rosszul és az első 
félidőben megnyerhette volna a mérkő
zést. A SAFC vasárnap a Síombathelyi 
FC ellen játázik barátságos mérkőzést 
Sopronban.

ÉLEDEZNI KEZD A FRANCIA  
LABDAREGAS

A íraucia labdarúgás vezetői 
hosszú szünet után ülést tartottaií. 
Kimet, a szövetség elnöke elnökölt. 
Ezen felhívták az egyesületek 
figyelmét arra, hogy régi tagjaikat 
gyűjtsék össze s régi pályájukat ve
gyék ismét birtokba. A  vezetők ké
rik az egyesületeket, hogy a leg
közelebbi ülésig tartsanak szorgal
masan edzéseket s igyekezzenek a 
játékosaikat jó erőnlétbe hozni.

Az ostmarkl kerületűén széptétnbeí 
1-én kesdösfik a bajnoknál;. A Kapidnzk, 
a bajnoknak az Admira lesz az első 
ellenfél*.

i C T á - p á S ^ a  K6hánya, BySmrői-út
Augusztus IS -ö if)  Nagyboldogaez- 

szony napján d. u. tél 5  órakor

KTK-BRSC
döntőmérkőzés az .NB lü.-ba jutásért 

előtte fé l 3  órakor

K EÁ C — KaiMter SC
barátságos mérkőzés
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Bemuiatjyk a 1,WM"-vezirkart
Az évvégi osztálycsere ezúttal 

igen kiadós lett. A  kiesők helyére 
nemcsak az NBB három csoportjá
nak győztese: a WMFC, a SalBTC
és a Tokod került fel az NB I.-bs, 
hanem feljutott már a DiMAVAG, 
sőt ötödik feljövő gyanánt odakerül 
a minősítő küzdelem győztese is. A  
felfrissítés tehát jelentős méretű. Uj 
színekben bőven lesz részünk az el
következő bajnoki évben.

Az NB X. újoncai közül a WMFC  
egyike azoknak, amelyek a legna
gyobb érdeklődésre tarthatnak szá
mot. Budapest közvetlen közelében, 
mintegy elővárosában, szinte észre
vétlenül nőtt fel a WMFC és a 
W M TK hatalmas vállalati egyletté. 
Nemrégen még lebecsülésként hang
zott, ha valamelyik egylet a „válla
lati" jelzőt kapta. Ismerünk egylete
ket, amelyek bár nagy vállalat ár
nyékában élnek —  és jól élnek — , 
még most is teli torokból tiltakoz
nak a „vállalati" jelző ellen. Nos, a 
■WMFC azok közé az egyletek közé 
tartozik, amelyek büszkén viselik ezt 
a jeísöt. A  vállalat vezetőiből, tiszt
viselőiből és munkásaiból nőtt nagy- 
gyá-az egylet és ez a közös felnö
vés egybekovácsolta az egylet vala- 

. mennyi tagját.
A  WMFC tehát nyíltan vállalja a 

„vállalati" elnevezést. És vezetői a 
gyakorlatban keresztül is viszik 
ennék az elnevezésnek elgondolását. 
A  hatalmas vállalat minden tisztvi
selője és munkása részére megvan a 
sportolás lehetősége. És a sporttele 
pen nincs igazgató és munkás, oct 
csak a nagyobb sportbeli tudás és 
rátermettség számít. És minden 1 
hétöség megvan a, tömegek sporto
lására. ugyanakkor pedig a toborsó 
erejű élgárda kialakítására is min
dent megtesz a WMFC vezetősége.

A  WMFC vezetői érdekes embe
rek. Irtóznak a nyilvánosságtól. 
Amennyire szeretnek dolgozni az 
egyletért, annyira félnek a nyílva 
nos szerepléstől. Pedig hát ez már 
velejár a spcrtegyleti vezetéssel és 
az NB I. rangjával.
* A  'WMFC elnöke, lovag V7ahl, 

Henrik a, keveset beszélő, de annál 
többet alkotó embereik fajtájából 
való Legelső munkatársa as ügy- NB I.-ben sem!

d ö n tö t te k  ®3 a  d id s  
§ g f® F Ü  m l n Ő S Í S ©  

sorsát

vezető alelnök, Garas Lajos igaz
gató, öt is csaik később fogja meg 
a sport eszméje, besorozó ereje, de 
most lelkesebb híve a nagy gondo
latnak, mint akármelyik ifjú WMFC- 
ista. Amikor a vállalat közismert 
áldozatkészségéről hallunk a sport 
irányéiban, akikor ennek a kiét em- 
bemeikt nevére kell gondolnunk, ök 
alketjiák az összekötő kapcsot a 
vállalat gazdasági irányítása és a 
sportegyset között. Nekék iküszónr 
heti a sport, hogy a csepeli sport
telep máriis az ország legszebb pá
lyái közé sorolható és hogy még 
sokkal nagyobb és szebb is lesz.

Érdemes munkatársaiik. közül kü
lönösen Gállos Sándort és Bódis Já
nost kell kiemelnünk. Mind! a kettő 
háború előtti kiváló futballista, mind 
a kettő érdemes fötisztviselője _ a 
vállalatnak;. Bizicnyitékául a régi 
elvnek, hogy a jó sportember ki
tünően megállja a helyét a polgári 
életben is. Az. ö értékes tanácsaik 
sokban hozzájárultak az egylet 
ilyen hatalmas sporü’celi előretörésé
hez.

„Külön szám” a vezetőségben Be- 
nes Ernő, a, labdarúgó csapat inté
zője. Nyilíszemü, gyors felfogású, 
nagy emberismerettel és nem utolsó 
sorban kiváló szaktudással rendel
kező klubvezető, akinek kézében jó 
helyen, van az NB I.-foe került csa
pat sokirányú sportba!! vezetésének 
feladata.

Lukács Gida, az edző, a WMFC  
vezetőségének egy másik oszlopa. 
Valódi szakértője a játék elméleté 
nék és gyakoiriatának. Nem a han
goskodó edzők fajtájából való. Nem 
„őrmester’ '-típus, az elért eredmé
nyek) azonban az ö rendszerét di
csérik.

Ilyen vezérkar mellett szinte ma
gától értetődőnek mutatkozik, hogy 
a WMFC bekerült az NB I.-bé. A  
Szent István-Serleg I. fordulójából 
ugyan kiesett az újdonsült NB-1 - 
csapat. A  matatott játék azonban 
egyszerre lexegyverzett mindönkit, 
akii .látta a Kispest elleni-mérkőzést. 
Most már csak as kell, hogy a 
WMFC tovább haladjon a megkez
dett úton. Akkor nem lehet baj az

Barátságos mérkőzések

Diósgyőr nagy eseménye volt vasárnap 
délután a BSzKRT és a debreceni Vas
utas minősítő mérkőzése. A futball dol
gában nagy szakértő városban nagy 
csalódást keltett mind a k it csapat ,’ á-
téka. Mentségük persze akadt bőven.
Ideges volt a légkör a nagy tét miatt, 
nagyon hiányzott az összeszokottság 
mind a.két csapatban. Még a DVoC mu
tatott valamivel többet ezen. a téren, vé
delmé és -fedezetsera eléggé jó l játszott 
össze. A BSzKRT .iátékán inkáob lehe
tett látni, hogy még sok az „idegen 
test" az együttesben. •

A BSzKRT támadásai lendületesebbek 
voltak, ez döntötte el a mérkőzés sorsát. 
Nyerhetett volna azonban a DVSC is. 
ha é»sak egveílen lövő csatár a !e«t volna. 
Amikor a II. félidőben neki tüzesedéit a 
DVSC. könnyen megfordulhatott volna a 
mérkőzés sorsa. Ezt a meccset a futball- 
szerencse döntötte el három pötyagol 
képében. Még a legegészségesebb a 
pySC  gólja volt, . de ezt is a véletlen
SZMég nem dőlt el, hogy ki jut az NB 
I. osztályába!

MI történt
a tihanyi visszhanggal?
A siófoki edzőtábor fiataljai va

sárnap kirándultak Tihanyba. Ter
mészetesen rögtön a visszhangra 
voltak kíváncsiak. De hiába kiabál
tak, úgy hang sem jött vissza. Az
öreg altiszt mentegetőzött:

—  Kérem, vihar van . . .
Később a szél csendesedett, mire 

Molnár Ignác sorba állította a fiú
kat s azt mondta: .

__ Most .vezényszóra kiabálunk,
Egy-kettö-három . . .

Csak úgy zúgott:
—  Szebb jövőt!
De a tihanyi visszhang most is 

csütörtököt mondott. Az öreg altiszt 
ismét mentegetőzött:

—  Még mindig fúj a szél!
Molnár, Náci erre gondolt egy na

gyot s halkan odaszólt a sor szélén 
álló huszonöt fiatalembernek:

.— Szaladjatok a templomhoz és... 
Tűs súgott nekik valamit.

öt perc múlva az ottmaradottak- 
hoz így. szólt az edző:

___ No, most már szélcsend- van.
Újra megpróbáljuk! Egy, kettő, há
rom . . .

És újra felhangzott:
Szebb jövőt!

Két másodperccel később megjött 
ja „visszhang":

—  Adjon Isten!
, Az öreg altiszt meglepetésében 
'm aid leült a földre. Nem tudta, hogy 
mi történt a tihanyi visszhanggal. . ,

EXC—SzentLászló FC 3:2 (1 ti). Erzsé
bet-utca. Vezette: Gragus. Góllövo: Kiss
(2) illetve Juhász (2).

PeWCXK—F . . Rákóczi 4:2 (2:2). „Erzsé
bet-utca Vezette: Vencel. Góllövő: Mé
száros (2), Frommer . és Hrotkő, illetve 
Fritsch (2).

Kalapos— Tipográfia 5:2 (2:1). Simor- 
utca. Vezette: Nagy. Góllövő: Nagy I.
(3) , Prézer, Gersten. 111. Bihari, Nagy I-

Székesfehérvár: Nagytétényi VTGy—
MÁV Előre 5:3 (2:3). Barátságos. Ve
zette: Takács. Góllövő: -Kun (3), ördög, 
Szabados, 111. Szűcs (2), Kardos.

|á  világ leggyorsabb a m a t ő r  kerékpárt® 
vágtázó:, az olaszok csütörtökön, H a g f- 
boldogasszony napján mérik össze erejü
ket a magyar válogatott négyeslogattd
H i l l e n á r i s e n

Mezei Ferenc BSE,
akinek végre teljesült a legnagyobb 
vágya: tagja lehetett a magyar-
bajnokcsapatnak. (Eddig „csak' 

Európa-bajnokcsapatban védett)

Kegyeíiera §s@üy@Sejw
—- Miért búsulsz pajtás?
—  Az MLSz kegyelmet adott 

azoknak, akiknek a büntetésük ka
rácsonyig szól.

-— És te ezért búsulsz ?
—  Igen, az én büntetésem ugyan

is holnap már lejár.

TENISZ
I@ra©iyS—Szilv&ssy 

d f m f S  v e i t

h s p is a a íS ik
le lt a férfiegyesben

A magyar teniszezők Olaszországban 
maradt része Livornóban versenyzett — 
sikerrel. A legszebben Szilvássy és So 
mogyi szerepelt. Mindketten döntőbe ke
rültek és ott Somogyi nagy küzdelem 
után győzött. A férfiegyesben Szentpé- 
teri harmadik lett és a Stolpa—Szentpé- 
teri-kettős a párosban is harmadik helyre 
jutott. Eredmények:

Férfiegves elődöntő: Del Bello—Szent 
Péteri 1:6. 7:5, 6:2, Cucelli—Canepele
6:4, 4:6, 5:4, a döntőben Cucelli öt szét 
ben-vérté Del Bel lót.

Női egyes döntő': Somogyi—Szilvássy
2:5, 6:1, 8:6. Szilvássynak a harmadik 
szetben két meccslabdája volt. 3. San 
Donníno és Manfredi.

Férfipáros elődöntő: Bossi, Sada-
Stolpa, Szentpéteri 6:4. 6:2. a magyar 
pár az első szetben 4:2-re vezetett. Cu
celli, Del Bello—Caniato. Comperini 6:4, 
6:2, a döntőből: a Bossi—Sada-ket1;ös
nagy meglepetésre négy szetben meg
verte a Cucelli—Del Bello-kettőst.

Vegyespáros elődöntő: Cucelli, San
Donnnino—Stolpa. Szilvássy 7:5, 6:1,
Del Bello. Somogyi—Caniato, Morando 
6:1. 6:1. döntő: Cucelli, San Donnino— 
Del Bello, Somogyi 6:2, 0:6, -9:7.

. JATÉKVEZETOKÜLDÉB
BSzKRT—MÁV AG, minősítő aa NB 

I.-re : Titkos játékvezetőküldés lesz. Csak 
közvetlenül a mérkőzés előtt tudják meg 
a kiküldött játékvezető kilétét.

KTK—BBSC, minősítő mérkőzés az NB 
III.-ba való bejutásért. Fogl - R. -(No- 
voini, Róbert).

XJTE— Törekvés— WMTK kölyök vesz
tese: Závori.

Jugoszláv siketek—Magyar siketek:
Szabó II, Gy.

J a j !
—  Én tudok ajánlani a Kispest

nek egy remek kapust. ,
—  Hol láttad ?
—  Az Elektromos-pályán. A II. 

félidő végéig sem engedett be.

Butz Lajos,. az TTTE edzője másirányú 
elfoglaltsága miatt szerződést bontott 
egyesületével. ,A játékvezetők nyári öltözéké május 
15-től szeptember 15-ig az előirt fekete 
ing helyett könnyű fehér ing lesz. En
nek ellenére a játékvezetők fekete ingü
ket is magukkal vinni tartoznak, mert 
ha a csapatok meze úgy kíván ja, akkor 
a fehér ing helyett mégis csak a feketét 
kötelesek magukra ölteni. Az esti mér
kőzéseken azonban a játékvezetők inge 
feltétlenül fehér legyen.

MTK—Ganz edzőmérkőzés lesz csü
törtökön fél' 5 ó ra k or 'a  Hnngaria-utjn. 
Fél báromkor az MTK II  & Tipográfia
ellen játszik. - ,

III. kér. TVE—BLK barátságos mór- 
közéé lesz c«ü törtükön délután a III. 
kér. pályáit. Előtte 3 órakor a két egye 
sülét vegyos csapata játszik. ,

Az Újpest vafíárnap délután fel *. 
órakor a m&gyeriúti pályán a BLK ellen 
játszik barátságos mérkőzést. ,

Postás—Légvédelmi alakulat e^.omer- 
kezés lesz póntek délután fél 5 orakor 
a Postás-pályán. , ,  , ,

Calligaris, a régi válogatott hátvéd lett 
a torinói Juventús edzője. Calligans meg 
élénk emlékezetében van a háboruiuani 
évtizedben lejátszott magyar-olasz mér
kőzések nézőinek. Fehér kötést hordott a 
homlokán. de nemcsak ezzel, hanem 
pompás játékával is kitűnt csapatából 
Most annak az egyletnek lett .edzője, 
amelyből mint ifjúsági játékos kikerült

TK&&ZS8 •
Magyarország 1940. évi vidéki teke 

csapatbajnokságát a Szegedi VSE nyerte 
m £.<j a Ke Célkénre ti MA\-val szemben. A 
szegediek 3075:2965 arányban győztek.

Vad gyönyörű mérkőzésben 
verte Csapót az MíK  
113. osztályú bajnoki 
teniszveisenyén

Hétfőn délután a múlt napokhoz viszo
nyítva, kellemes teniszidőben folytatták 
az MTK harmadik osztályú bajnoki te
niszversenyét. A legszebb mérkőzést Vad 
és Csapó vívta. Sándor Géza Géczy elleni 
győzelme meglepetésnek számít. Ma már 
döntőt is játszanak és remény van rá, 
hogy csütörtökön befejezik a versenyt. A 
hétfői nap eredményei:

Bajnoki számok:
Férfiegyes: Károlyi—Valovits 6:2, 6:2.

Salgó—Koller 6:1, 6:8, 6:3, Péteri—Szőke 
4 ’ 6 6'2 6 ’ 2

' Férfipáros: Futaky, Sztanesik, Min-
der, Kanta 6:0, 7:9, 8:6.

Női egyes: Vad—Csapó 5:7, 6:1, 6 .-.
Női páros: Viola, Boldogné— Vad, vad- 

né 10:8, 6:0.Vegyespáros: Károlyi, Horváth—Salgo, 
Deákné 6:3, 6:3, -Hamerschlag Rácz—Fu
taky—Szén tana ró.ciné 6:0, 6:2, Bardőczi, 
Scheerné—Fürstner, Hulényi 6:0. 6:0
(MTK—FTC-n érkőzés volt, az MTK-pár 
meglepően sín.án győzött), Futaky, Szent- 
andrásiné—Minden, Hacker 10:8, 7:5.

Egyéb számok:
Férfiegyes, II. o.: Sándor—Czékus 6:2, 

6:2, Simon—Varga 6:0, 6:2, Barabás—
Hoffmann j. n., Sándor—Géczy 6:1, 3:6, 
6:4. . .

Férfiegyes> IV. o. Pöhl—Várnai J• n., 
Pogány dr.—Sirály j. n.. Serényi—öcsy  
dl-. 8:6. 11:9, Gulyás—Fülöp 4:6, 6:4, 6:1, 
Hess—Jobbaházi 6:0, 6:1.

Keddi jáíékrcnd:
2.39: Barabás—Péteri (A); Horváth— 

Rsisziné (B); Pillér—Hacker (C); Rebay 
Pogány dr GSE; Szőke, Lykáné—Bujtor, 
Csapó.

3.30: Scheemé. Balazsné—Horváth,
Csapó; Spitzer—Birkás; Kertész—Cscr- 
kuti; Csillag—Ivomény; Futaky, Sztan' 
esik—Károlyi. Koller.

4.30: (A)—Párvy; (D)—Viola. Boldog-
né női páros döntő; Pogány R. dr—Ká- 
roolyi BSE (L); Valovits, Lovas—Simon 
Károlyi (F); Bujtor, Szőke—Bardóczr 
Hendlör dr. , ,  ,

5.15: Péteri, Vad—Spitwsr, Ribálszky 
(H); Forda, Balázené—Sztancsil;. Schcj- 
bálnó (II: Bardóczy—Hubert; Futaky, 
V'arga (F).

6.15: (H)—HaniTncrechlag, Rácz; (I)-
Károlyi, Horváth; Forda—Hartenstein; 
Laczkó dr—^Horváth MAFC; (L)—Bar- 
dóezy.

Braunschweigban a német téniszbajnoki 
fréfiegves döntőjében Henkel győzött 
Koch ellen 2:6. 6:2, 6:4, 6:2 aranyban.

A DTC A LEGJOBB VIDÉKI FÉRFI 
TENISZCSAPAT

Hétfőn folytatták Losoncon a vidéki 
teniszcsapatbajnokok körmérkőzését. — 
Eredmények: férfiak: KAC—-NyLTC 3:3, 
DTC—KAC 4-1, abbamaradt. A férficsa
patbajnokságot már megnyerte a DTC (3 
pont), 2. N yL T C # pont, 3. KAC 1 pont. 
— - Hölgymérkőzések: PSC—DEAC j : í .
abbamaradt. A hölgyek 'közt a PSC már 
bajnoknak tekinthető. Kedden elkezdő
dik az egyéni verseny.

Musoechi — ez a semmitmondó, — 
tavaly még ismeretlen olasz kerékpáros 
vasárnap a yigorelli-stadionba.n kétvállra 
kényszerítette Nervit, az .idei bajnokot, 
és közben ll.G-os kétszázast futott..

Ez a hihetetlenül jó  eredmény' mellbe
vágja az embert. Honnan van Olaszor
szágnak ez a gazdag, kifogyhatatlan 
utánpótlása 7 . ,

Néhány évvel ezelőtt tunt fel Pala . . .
A következő évben aztán jött Rigoni és. 
elhomályosította a babérain mág meg 
sem pihenő, győztes egyeduralmát. De 
Bigoni sem örült sokáig az élen. Egy 
szép napon egy ismeretlen suhane, bizo
nyos Astolfi nevezetű állította árnyékba 
ellenfeleit És tavaly jött Bergonu. Ez 
az őstehetség. Nem volt _ még húszéves, 
amikor összemérte tudását Astolfival a 
bajnokságban és: lehengerelte. _ Azóta
Hergelni világhírnévre tört. Ma úgy be
szélnek róla, mint a _ világ leggyorsabb 
kerékpáros vágtázójárói', aki 11.4-es két
százasokkal bénítja ellenfeleit, s az 1000 
méterre l:10.2-re képes.

De a sornak még mindig nincsen vége. 
Mikor Bergomi profi lett, Nervi lépett a 
helyébe. És most iegyideig ő uralkodott 
az amatőr arcvonalon. Négy hét óta azon
ban az ő trónusa is megingott : Egy ̂ pár- 
mai gyermek, Muscecjii mérte vele össze 
az első kerekét és sz új jövevény gyor
saságába és küzdőképességébe beletört. a 
Nervi-sarj bicskája.

Most már Musoechi hangjától hangos 
Milánó, az újságok őt emelik pajzsukra 
és egyértelmű az a. megállapítás, hogy ez 
a fiatal, páíyavercenyző hamarosan gyor
sabb lesz a legendás Bérsomlnál is.

És ezekkel a vágiázókkal kell nekünk, 
magyaroknak Nagy boldogasszony napjan 
összemérni az erőinket.

Kemény, nehéz feladat lesz! .Mert ez 
„z olasz legénység, mely csütörtökön 
este . nyolc ólakor kivonul majd a Mille
náris betonjára, a Világ leggyorsabb le
génységét jelképezi, — azt a gárdát, me
lyet ma egyetlen nemzeti válogatott sem 
tudna kétvállra fektetni. Ezzel pedig so
kat mondtunk,

MIT TŰD AZ OLASZ 
'VÁLOGATOTT?

Vasárnap próbaversenyt tartottak 
as olaszok Vigorellín. A  tornán je
len volt Verri, az clasz kerékpáros 
szövetség elnöke, a régi gárda né- 
nány tagja és a szurkolóhad: vagy 
négyezer ember.

A  repülőfutamot kemény csata 
után Musoechi nyerte Nervi előtt, 
mint már említettük, 11.6-os két 
százassal. Nálunk ilyen gyúr saság
gal legfeljebb kétülésesek repülnek. 
Az olasz válogatóbizottságnak ezek- 
után nem volt nehéz a döntést meg 
hozni:

a magyarok elleni ropülőfutam* 
bán Musoechi és Nervi indul.

Az 1000 méteres idöfutam is nagy 
ámulásokat hozott, s nekünk magya
roknak keserű körtét a szánkba.

Nervi ebben az összecsapásban 
l:12.8-at vágott ki, míg Marin! 

l:13.2-re volt képes.
Az idei legjobb magyar eredmény 
ezzel szemben. 1:15 mp! A  különbség" 
az első pillanatra áthidalhatatlan
nak látszik. Viszont nem szabad el
felejteni, hogy más a beton és más 
a fapálya. Az 1:12.8-as teljesítmény 
itt a Millenárison 3 :14.4-nek felel 
meg, s ha Nútás vagy Éles igazán 
lendületben van, könnyen megfut
hatja ezt a magyar csúcsnál lénye
gesen rosszabb időt. A  magyar csú
csot Orczán 3936-ban állította fel, 
amikor a Millenárison 3:12.4-et fu
tott. Ez a Vigorellín 1:10-nek felel 
meg, ami jobb a fennálló világre
kordnál. (Átszámításban nagyok va
gyunk!)

m-es csapatversenyre készül V&lt*$U, 
kapcsolási és iram tartási gyakorlatodat 
végez és. a 4000 métert 5:38-cal teljesiüj 
(Remek idő!) Ezután az 1000 m-es idő* 
futam .rajtkísérleteire kerül a sor. M-an 
vay Nagy, Hettliuger és Ladányi .álló* 
rajttal az első 200 m-re 17 mp-es fig:-<^ 
temreméltó eredményt, ért cl. Notas, ak*-. 
nek rajtja néni sikerül, csak Tí-o-ot taa, 
míg a fiatal Csuzdy nehéz, országúti, 
tömlőkkel 17.6-ot ér el. w 

A wangeni különítményről még ezio 
semmi hír sem érkezett a szövetségbe. 
Úgy tudják, hogy legkésőbb ma, keűaeu 
délben érkezik. * . '  , , _Az olasz kerékpáros vágtázó legény^ 
ség sem adott még ezideig hírt érke ..X 
séröl. Tóth dr. az MPISz társelnöke sze
rint az azzurik az éjjel folyamán érheo* 
nek.

A SZÉKESFEHÉRVÁRI MÁV ELŐRE* 
PÁLYÁN

kerékpárversenyt rendeztek vasárnap* 
Részletes eredmények: 8x2 körös lóver
sen y  1 Sásdi, 2. Horváth, 3. Kóloncsák. 
4. Bodai (mind a négy Törekvés).
3x2 körös kezdők versenye: 1. Király,
(MÁV Előre), 2. Arany (MÁV Előre). 3. 
Jankovich SzKE, 4. Madarász, SzKE!. -  
10 km-es pontverseny: 1. Berta (MrV,
Előre). 2. Molnár (MÁV Előre) „ 3 .  Boj* 
röczky (RASE). 4, Madarász SzIHE. — 20 
Itm-es párosverseny: 1. Boaai—Kölönc* űc 
(Törekvés). 2. Sásdi--Horváth (Tori le
vés). 3. Erős—Muskovics (MÁV Előre). —< 
Lengyel üldöző: 1. Glück (MÁV előre), ■*, 
Böröczky RASE, 3. Muskovics, 4. Arany. 
— A segédmotorosok versenyét Csiszad? 
(MÁV Előre) nyerte.

PÉCS ÉS SZENTLÖRINC KÖZÖTT
kerékpá-rversenyt rendezett vasárnap tt 
Pécsi TE. Fakerekesek: 1. BódiTaSS, A, 
Szentesi 1:26.30, 3. Márkus 1 :^.30.
Vaskoré kések: 1. Gyenes 1:12, 2 Pozdí
1:25.30, 3. Árvái 2:27.04. — A  jövő vasár
nap Pécs—Harkány között rendez rcc% 
senyt a Pécsi TE.

BERLINBEN HALÁLRA ÍTÉLIK A 
ROZZANT VASPARIPÁKAT!

Berlinből jelentik: A  városi tanács 
határozta, hogy a közeljövőben razzi á*» 
kát tartanak a főváros utoáin' abból 4 
célból, hogy az öreg, a forgalom szems 
pontjából veszélyt jelontó' kerékpáros 
közlekedési engedélyét megvonják. B oz* 
óás láncok, rósz tömlők, elhajlott vázalA 
tört konnányok és elhasznált hajtókáról!

Cseh Matyi
—  Mit szólsz hozzá., hogy «  Cselt, 

Matyi átugrotta- a 140-es magassá* 
got a Kispest hétfői edzésén.

—  Átugrotta? Tálán átlépte!

ok őrt a, bukások a jövőben főbbé nemi 
fogják veszélyeztetni a forgalmat. OssS 
ép és egészséges kerékpárokkal 't02“®keí5 
hetnek a jövőben, Berlinben. A szakértoK 
remélik, hogy ez a. rendelkezés a baleses- 
statiratikában is jótékonyan fogja, érez* 
tetei hatását. A továbbiak során ugtf 
hírlik, hogy október Ltol kezdődői u 
Berlinben minden, kerékpárt vörös lárn- 
pávai kell felszerelni s azt a sötétség 
beálltával üzemben is kell tartana. A 
berlini hatóság figyelemmel lesz .a ke
rékpáron közlekedők öltözékeire is. A  
osiptetövel le nem fogott hosszunadrjj 
gos kerékpárost szigorú büntetéssel 
sújtják a jövőben.

STRAUB SPORT. LEGJOBB
husii .1     — a— aa— Bi — I mnmmnJLátim■ iMim      —— —*

Az olaszok az 1000 m-es futam
ban Nervit és Marinit állítják 

ellenünk.
A  csapatversenyben, mely 4000 

méteren zajlott le, a második olasz 
garnitúra küzdött

Nervi —■ Biondi —  Musoechi —- 
Marin! összetételű válogatott

jelölt legénység 
ellen. A  válogatott jelöltek heves 
harc után befogták ellenfeleiket, 
egy körrel a befejezés előtt és 
4:-f8.S-ős remek idővel végeztek. Ez 
a teljesítmény

több, mint 50 km-es éraátlag
nak felel meg

—  olyan csúcsteljesítmény, amire 
i egy évvel ezelőtt még senki sem mert 
gondolni. A  hivatalos világcsúcs be
tonpályán 4000 méteres csapatül
dözőversenyre 4:52.2...

Kétüléses próbaversenyt nem tar
tott az olasz szövetség. Itt az össze- 

| szokott pár:
a Nervi— Musoechi

együttes vonul ellenünk. A szombati 
edzés során 10.8-os utolsó kétszáz
méterest vágtak ki. Kell ehhez kom
mentár ?

fiS HOGYAN KÉSZÜLŐD
NEK A MAGYAROK A  
MILLENÁRISON ?

. A Millenárison vagyunk, %7-kor kerül 
sor a váetázókerct, edzésére. Egyedül Éles 

1 vágtázókeret. edzésére. Egyedül Éles 
hiányzik, akinek azonban a mai napra 

í felmentése van A mezőny először a 4000

Vei várt Nándort, az MKSz alelnokcl
súlyos gyász érte. Édesanyja baleset kö
vetkeztében elhunyt. Vasárnap temette Ti

Bergomi nyerte a „Milánói nagydíj::* 
versenyt.’ ’ Vasártnap bonyolítottak te a 
milánói Vigorclli-pályán Milánó nagy- 
díjas kerékpáros rágta versenyét, m e ly  
Bergomi szenzációs győzelmet hozót. 
Bergomi 11.4-es kétszázassal győzőt® 
Astolfi. Pola és PelüMiri előtt.

Holland versenyzők N&metországban. 
A legfelsőbb német kerékpáros fóliát, w 
ság lépéseket tett annak érdekében; 
hogy a holland kerékpáros versenyzők 
Németországban és a németek Holla u- 
di'ában áll hassanak rajthoz, ügy  tudjuk; 
hogy inár a közeljövőben döntés törté
nik s ígv a régi sportérintkessásek. me
lyek most a háború időtartama -alatt 
szüneteltek, ismét folyamatosak lesztíoi .

Martini, a Keverő körüli országúti 
versenyen 163 Um-t 4:Mbal teiUceíteU; 
ami 40 km-eu felüli óraátlaennk felel 
mer,. Martini ezt az oredményét 89 ellen- 
fölével szemben vívta ki.

Derksen az elmúlt vasárnap a holland 
zaadami pályán fe j-fe j melletti küzdő
iéin után megadásra bírta Van Vl.iet, a 
világbajnokot. Derksen utolsó 200 me
llre 32.4 volt.

A  dán pályába,jnokságok vasarnan zaj
lottak le. Az amatőr repüwbajnokl cí
mét Christensen. a profi vágtabajnost 
címet az „öreg'1 Fáik Harisén birto
kolta.

Zürich országúti bajnoka Zinintornianu
lett. aki a 211 km-cs távot 5:52:33-al tel
jesítette. ...........................  . .Wissbröckcr, a nemet bukosisaitos na,i- 
nokságra készülődő kiváló motprvczetsocs 
vc-sonyzó pénteken odzéÁ közben tóm le
sz akad ás következtében Hannoverben • sú
lyosan bukott. A  fordulóban háromszo
ros száltóval röpült ki a nyeregből eS 
aztán a fejére zuhant. A bukósisak 
azonban ezúttal is életmentő volt. Wiss- 
bröckerl kórházba szállítottak, ahol rö
videsen kiderült, hogy ínnescu komo-
l7Ab dán“ l3» km-es országúti bajnokságot 
Járgányéin nyerto, aki 3:13-as kitűnő idő-*, 
vc-l utasította m aga inogó Söronsont.

CSZAS
VJ ■VILÁGCSÚCSOT ÚSZOTT HVEGES, 

KNMt-EV ÉS 151W-ON
Hveger Ragnhild, a dán úszósport büsz

kesége vasárnap Helsingörben új, ra
gyogó 1000 és 1500 méteres új világcsú
csot úszott.

1500-on 21:10.1 az uj csúcs, 1003 mét,e<» 
rr.n pedig 14:09.2-t úszott a kiváló hölgy-
ÚSZÓ.

(Nálunk az idén, az új 1500 métered 
hölgy vi'ágcsúcsnál csak Tátos, Gróf éa 
Vörös úszott, jobbat,. F,gy férfinak is be
csületére válna ez az új csúcsú
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. M it  m o n d  K e s e r ű  j á t é k v e z e t ő ?

H l Vasárnapi vízilabda-rangadó 
egyik szenvedő hőse kétségtelenül 

< Köherü József, a mérkőzés játékve
zetője. A  MAC és az *UTE táborából 
elárasztották szemrehányásokkal, a 
felizgatott egyesületi vezetők alig 
bírtak uralkodni magukon, sokan 
közülük még elfogultsággal is vá
dolták Keserűt.

A  kiállításokról kérdezzük a já
tékvezetőt.

—  Már a mérkőzés előtt közöltem 
a két csapat tagjaival, hogy a fe
gyelmezetlenségeket szigorúan meg 
fogom torolni. Kértem őket, ne vi
tatkozzanak, ne kiabáljanak. Tolnai 
első kiállításakor Somóczy megkér
dezte tőlem, hogy miért állítottam 
ki a hátvédet. Közöltem vele, hogy 
„pfúj, bíró“-kiáltást hallottam Tol
naitól. Ezt az ítéletet nem vontam 
vissza, mert Tolnai fegyelmezetlen
ségét meg kellett torolnom. Közvet
lenül ezután hasonló okból Somó- 
czyt és Szívóst is kikükltem. A  má
sodik kiállításkor Tolnai is, Vértesi 
is elúszott.

Most a Tarics— Földes párviadal

ról kérdezzük a játékvezetőt. A  
MAC-isták szerint Földes szabály
talanságai miatt többször négymé
terest kellett volna ítélnie.

—  A  másik oldalon Fábián és 
Vértesi között hasonló csaták dúl
tak. Ott sem ítéltem négyméterest. 
—  Véleményem szerint a MAC já
tékosainak idegessége miatt vesz
tette el a mérkőzést. Még csak any- 
nyit szeretnék mondani —  fejezi be 
nyilatkozatát Keserű játékvezető — , 
hogy távollétemben állapodott meg 
a két egyesület abban, hogy a rang
adót én vezessem. A  személyemet 
ért megtiszteltetésfői csak az új
ságból értesültem. Elvállaltam a 
mérkőzés vezetését, pedig tudtam, 
hogy nem lesz könnyű dolgom, mért 
már előre nagy izgalmakra volt ki
látás. Igyekeztem tárgyilagosan és 
igazságosan ítélkezni. A  lelküsme- 
retem tiszta, mert legjobb tudásom 
szerint vezettem a küzdelmet. Le
het, hogy csináltam hibákat, de 
mentségemre szolgáljon, hogy a lá
tási viszonyok a második félidőben 
egyre rosszabbak lettek.

„Nyilatkozat - rangadó"
a fi SE—MAC után
Az érdekeltek vélem énye , egy semleges 

vélem ény és  — a mi véleményünk
'A vízilabdarangadó izgalmai nem, 

csillapodtak le a mérkőzés után 
sem,. Érdekeltek és érdektelenek 
csoportokba verődve tárgyalták a 
küzdelem lefolyását. A  MAC-szurko- 
lók hatalmas erősítést kaptak az új
pesti érzelmű nézőkben, főleg mert 
az UTE „hivatalosan" is ■ képviselve 
volt a rangadón. Az . újpesti játéko
sok mind ott voltak a nyitott uszo
dában, hogy a MAC. győzelmét „ki- 
szurkplják“- Jünikqr a , szigetiek €:2 
arányban vezettek, volt is., nagy 
hangorkán. A  végén azután az UTE- 
iaták még jobban szidták a, játék
vezetői i mint maguk ct MÁV-istálc.

A semlegesek is megállapították, 
hogy a mérkőzés .Képe '' alapján a 
MAC csapata, néni- efdemélte -meg a 
vereséget. A" kék-sárgá k csatársora 
meglepően jói játszóit/ Tárics és 
Kánásy remekül harcolt s ha Ká
li <7.51/  valamivel több labdát, kap, 
bebiztosítja a MAC, .győzelmét. Szí
vós is nagyon jó volt.

—  Minek tulajdonítja mégis a ve
reséget? —• kérdeztük Vízvári Ká
rolyt, a MAC szakosztály vezetőjét.

—  A  játékvezető' a második félidő 
közegén elvesztette a fejét. Tolnai 
első kiállítása teljesen indokolatlan 
volt. Mikor Somóczy megkérdezte, 
rtiiért küldi ki a hátvédet a vízből, 
Keserű, azt mondta, hogy Tolnai azt 
kiáltotta: fuj! Erre

játékosunk felvilágosította
® játékvezetőt, hogy ■ Tolnai csak Fá
biánnak kiáltotta, hogy „fújtak?". 
Erre Keserű visszavonta a kiállí
tást, majd a BSE-játékosok kiabá
láséra mégis érvényben tartotta. 
Földes állandóan

g y ilk o lta
Taricsot, ezért négyméterest kel
lett volna kapnunk. Vértesi meg
ütötte Fábiánt, - -  « játékvezető
nem sípolt. A  Tolnai— Vértesi kiállí
tásnál csak Vértesi úszott el, csak 
őt kellett volna kiküldeni. Sajnos, a 
játékvezető sokat tévedett a ter
hűnkre. ,

A  másik fél részéről Kertész Ist
vánt, a BSE intézőjét kérdeztük 
meg. ő a következőket mondja:

—  A mérkőzés, mint előre lát
ható volt, nem volt sírna lefolyású. 
Szerencsére a BSE-játékosok nem 
ragadtatták el magukat,

meg tudták őrizni nyugalmukat
és ez fordította meg a mérkőzés sor
sat. A játékvezető 4:2 állás után 
erélyes kézzel

fojtotta
el a í(AC-játékosok fellabbandsait.
Ennek- köszönhető, hogy a mérkő
zés különösebb botrány nélkül ért 
véget.

Kíváncsiak voltunk ezután a sem
leges véleményre. Persze, nem a 
hagy harmadikhoz, az IITE-hoz for
dultunk. Az újpestiek igazán nem 
érdektelenül figyelték a küzdelmet. 
Megkérdeztük Jónás Istvánt, az 
FTC vezetőjét, az országos hírű 
szakembert, mi a véleménye a mér
kőzésről.

—  A  MAC nem érdemelte meg a 
vereséget —- mondotta Jónás István. 
—  A mérkőzés szerintem ott fordult 
meg, hogy 4:2 állásnál a játékve
zető kicsit elhamarkodottan nem 
Brandy hibáját torolta meg egy
szerű szabaddobással a BSE ellen, 
hanem Tolnait állította ki, kissé ta

lán t-úlszigorúan. Tolnai Brandy 
esete u tán  szabálytalankodott. Ez 
rontotta el a mérkőzést. A  MAC el
vesztette a fejét, kizökkent eddigi 
játékából. Pedig 4:3-nál még min
dig.. neki állt a mérkőzés. Ettől az 
egy mérkőzéstől függetlenül a BSE 
megérdemli a bajnokságot, mert az 
egész idény folyamán ez. a csapat 
mutatta a legmegbízhatóbb formát. 
A z tJTE elleni győzelmével pedig 
bebizonyította, hogy tud is küzdeni. 
„ A  nagy küzdelem

szerintünk is
Tolnai ' kiállításakor fordult meg. 
Amikor a BSE belőtte a harmadik 
gólját, a MAQ-nak még mindig egy
gátas. előnye volt. A  játékosok azon
ban .elekor, mái’: nagyon idegesek vol
tak. Kétségtelen. . hogy a Játékve
zető nem működött teljesen kifogás
talanul, , ez azonban nem ok fegyel- 
métlén viselkedésre. Sajnos,, játéko
saink megszokták, hogy a medencé
ből kikiabál janttk, s a játékvezetővel 
vitatkozzanak, A  meddő vitában az
után nsm tudják minden erejüket 
a játékra összpontosítani.

Fegyelmezetlenek a vízilabda- 
játékosok !

A  játékvezetőt : nem lehet felelős
ségre vonni a medeneéhöl. Nem le
het kérdést intézni hozzá, hogy 
miért hoz ilyen, vagy olyan ítéletet. 
Már pedig a rangadón ez történt. A  
hangulatot végeredményben Somó
czy és Szívós kiállítása rontotta el. 
őket pedig ki kellett állítania a já
tékvezetőnek. Tarics fütty után lőtt 
gólja is szerencsétlenül érintette a 
MAC csapatát. Az első félidőben ki
fogástalan volt a játékvezető. A  
másodikban elkövetett néhány hi
bát, —  ez nem utolsó sorban a gyen
ge látási viszonyoknak is tulajdonít
ható. Elfogulatlan szemlélőnek azon
ban egy pillanatra sem lehetett az a 
benyomása, hogy Keserű nem igye
kezett tárgyilagos lenni, vagy szán
dékosan tévedett volna a MAC ter
hére. Ami ezen felül van, az a MAC  
balszerencséjének a terhére írható. 
Mert a mutatott játék alapján nem 
érdemelt vereséget a szigeti csapat. 
A  játékhoz azonban szerencse is 
kell. és valljuk be őszintén, a sze
rencse most a BSE mellé pártolt.

jsssassŝ m m '4Clui_iüu

Kislégitől
már alig lehet elvenni a gólkirály-súgót.
As DTK gólzsákja a, vasárnapi mérkő
zésen dobott öt góljával nagy-vi meg; 
ugróit a góllövőlistán. A mögötte Alin 
Tarlós csapatának, a M AC-nak már 
nincs több mérkőzése és így Tarics már 
nem szöHlflt be nr, elsőségért folyó küz
delembe. Csalt Németh James:: lehet ve
szélyes K Isi égi re, de Bt gólt aligha fog 
behozni a .16 formában lévő Kislégin. 
Talán arról lehet Szó, hogy Kémeiknek 
siW fil megelőzni.- Taricsot az. utolsó 
mérkőzésen. Brnndi is följebb kerülhet, 
ha 1ó napot fog ki, csapatának idény- 
záró’ mérkőzésén. A góllövőlista most

íf25 gólos: K tolW  UTE.
22 gólos: Tarics MAC.
2(1 gólos; Németh UTE.
13. góloB: f.randi BSE.
9 irólos* Molnár F fC .
8 gólos- Tátos FTC, Szívós MAC. Vér-

"C7* gólos: Kánásy MAC, Lemliényi BSE.
t gólos: Bo/.si CTE. . Lengyel BEAC. 

Sornóczi MAC, Gyulai MAC, Súlyom 
MTfC. • a . . ,TTT

5 sóim: $ 7uchi FTP, Lőrinfld (III.
Ucr. TVE), Vefjas MTK• _

A* NSC, a T§0 « MESE
■ közül cay Sem akad*, aki egymaga őt 
gólt tudott volna dobált

ATLÉTIKA

(sém át nem nevezték az országos bajnok, 
sásra, de més van mód rá, hogy induljon
Tegnap volt a ba jnoki versenyek  n evezési zárlatai

Két mérkőzést is 
lehetett volna játszani

és más hogyisvoltcsak 
a rangadóról

BÁTORSÁG
A MAC-nak volt bátorsága belépődíjat 

szedni. Ez volt az első klubverseny, az 
iáén, amelyikre jegyet kellett' váltani, 
Meg is jegyezte valaki:

— A német-magyar mérkőzés négyezer 
fizető nézőjéből, úgy látszik, kétezer a 
MAC versenyért is ad p é n z t .. .

A LEGJOBB BAJT
A mérkőzés előtt a MUE szombati ver

senyéről mesélte valaki ezt a kis törté
netet:

— A tutajon lévő rajthelyről induló 
versenyzők minden alkalommali nyakig 
vizessé tették a buzgó rendezőgárdát. 
Végre az egyik ifjúsági számnál, amikor 
egy kislány éppen csak „csendesen” bele- 
pottyant a vizbe, felkiáltott az egyik 
rendező:

—- No. ez volt a legjobb ra jt___ alig
fröcskölt le.

NE FÜTYÜLJÖN!
A Tarlós—Földes-párharcot nagy izga

lommal figyelte a közönség. A mellettünk 
lévő páholyban egy ismert birkózó ült. 
Egy alkalommal, amikor a két játékos 
már fél perce külön harcot vívott és a 
játékvezető hiába fütyült, a jeles Bir
kózó felkiáltott:

— Ne fütyüljön, pazar küzdelem!
TARICS JOBB

A BSE szín kólók sokat bosszankodtak, 
hogy a játékvezető mindig lefújta Földes 
Tarics ellen elkövetett szabálytalansá
gait. Csüggedten szólt egy ismert BSE 
szurkoló:

— Hiába, a vizalatti rész Tarlósnak 
megy jobban.

NINCS BAJ
A tömeges kiállítások kicsit zavarba 

hozták a tájékozatlanabb nézőket.
— Mi lesz, ha mindenkit kiállít ? —

kérdezte valaki.
— A két kapus „ kiszorítót" játszik és 

ebben Mezei dr jobb, tehát győzni fo
gunk — vágta rá boldogan egy MAC- 
szurkoló.

KÜLÖN MÉRKŐZÉS
Hát bizony kiállítás volt elég. Előfor

dult, hogy hat játékos figyelte a partról 
a küzdelmet. Valaki ezt tanácsolta:

— Játsszon ez a hat ember külön-mér- 
közést a műugró medencében,

„JAMESZ, SEGÍTS!”
A.z újpestiek nagy elkeseredéssel néz

ték a MAC-játékosok HiegfogfyatkÓ#sát. 
Az egyik UTE-Szurkoló odakiáltott Né
meth Jam esznek:

— Jamesz, vetkőzz le és segíts nekik!

4:2 UTÁN....
Az újpestiek ángyon dühösek voltak a 

mérkőzés végén. Az egyik szurkolójuk, 
amikor -már rekedtre kiabálta magát (a 
játékvezetőt szidta) suttogva odaszólt a 
MAC egyik szurkolójának:

— Nem szégyenli magát! 4.*2--röf elvesz
tik d bajnokságunkat . . .  -

---------------< $ > — --------

Galambos is országos 
csúcsot úszott, 
de eredményét meg
semmisítették

A  BSE— MAC mérkőzés izgalmai 
miatt csak későbben kezdték az 
úszószámokat. így azután néhány 
versenyszám lebonyolítására csak a 
lcésöesti órákban került sor. Ezek
nek eredménye a következő:

Magyarország 1940. évi 800 m 
ifjúsági gyorsúszóbajnoka: Pogány 
Zoltán MUE 11:49.2, 2. Kertész
UTE 12:00.8, 3. Polgár MAC 12:08.6. 
Versenyen kívül Deák MTE 
ll:51 .2 -es eredményt ért el. Pogány 
nagyon nagy tehetség, biztosan 
győzött. Nagyszerű, még Deák ide
je, aki csak fiúversenyző. Még so
kat fogunk róla hallani.

400 m hátúszás: 1. Szabó BEAC  
6:37, 2. Kovács MAFC 6:37.4. A  
győztes Galambost, aki 5:41 mp 
alatt új országos csúcseredményt 
úszott, a pályabíró bejelentésére 
diszkvalifikálták, mert az egyik for
dulóban nem érintette kézzel a fa
lat. Ugyanez a sors érte a második
nak beérkező Somogyit FTC. Ideje 
6:03 volt.

100 m  fiú hát: 1. DesZtek MAC
1:24, 2. Nádas UTE 1:27.4, 3. Ragó 
MAC 1:28.2. 3x50 m gyermek ve
gyesváltó: 1. MAC 2:02.2, 2. TSC
2:02.6, 3. BSzKRT 2:03.

A  verseny után díjkiosztás volt.

A Dorogon Járt fővárosi versenyzők 
a következő erédményeket érték el: 100
m hölgy hát: 1. Nórák MUE 1:24.8. 2.
Lovász FTC 1:27.4, 3 .Hfoseti MUE 1:33.8. 
— 100 m hölgy' gyors: 1. Vámos FTC 
1:17. 2. Albanh FTC 1:24.8, 3. Zságot
FTC 1:26.3. — 200 m hölgy mell: 1. Salgó 
FTC 3:26. — 50 m gyermek gyors: 1.
Szatmári FTC 31 mp. — Zságotnak. Li
getinek és Szekeresnek, az FTC három 
hhlgv müugrójának megérdemelt nagy 
sikere, volt. Nagy Károly tréfáé műugrást 
mutatott be.

KÉZILABDA
A W M TK áldozatkész elnöke, lovag

Wahl Henrik állal felajánlott pompás 
serlegért ifjúsági csapatok fognak küz
deni. Mórié fizép számmal neveztek a 
csapatok. ítészt vesz: az UTE, VÁC,
MPSE. Elektromos. WMTK és ezenkívül 
még néhány csapat nevezése várható. 
Kernek ötlet volt, hogy ifjúságiak ré
szire írták ki a szép dijat, mert így a 
most elsőidben felállított ificsapatok is 
komoly mérkőzéseket játszhatnak. Min
den bizonnyal nagy vríkdk.uUk, fog ki
alakulni a remek kivitelű kupáért. Úgy 
btrlik, hogv a szövetség 20 éves korha
tárt 4 Napit majd meg. •.. c ...; _„-.i i

A  szombaton és vasárnap a 
BSzKRT-pályán rendezendő orszá
gos bajnokság nevezési zárlata teg
nap este volt a szövetségben. A  fő
városi egyesületek természetesen 
mind jelentkeztek a zárlatig, hiszen 
különben, nem indulhatnának, a vi
dékiek közül azonban még elég so
kan (köztük a nagy és jó gárdával 
bíró diósgyőriek) eddig nem küldték 
be nevezéseiket. Ez azonban még 
holnap is idejében érkezik.

Az eddig beérkezett nevezések kö
zött van egynéhány érdekes. így  
érdekes az, hogy Kovácsot nem ne
vezte a BBTE, Temesvárit viszont 
400-ra és 800-ra is. Szabót 5000-re 
nem nevezték, csak 800-ra és 1500- 
ra, Iglóit viszont mind a három 
számra. Hidas 110-es gáton kívül 
magasugrásban (edzésben 183-at 
ugrott) és 400-as gáton is indulhat. 
Hármasugrásban Vermes is beszáll.

A  legérdekesebb Cserna esete. Az 
SzMAV kitűnő ugrója egy éve nem 
indult egyesületi színekben (a tava
lyi bajnokságban indult utoljára). Ne
vezni eddig senki sem nevezte, de a 
védő jogán indulhat, Ez azzal jár, 
hogy egyesületet kell választania. 
Vagy marad régi egyesületében, 
vagy benyújtja szombatig egy új 
egyesülethez való igazolását. Az 
eddig beérkezett nevezések a követ
kezők:

Első nap, szombat:
100 m (9) Szigetvári, Koltai 

PEAC, Regös UTE, Korompai 
NyVSC, Pelsöczl TSE, Ember dr, Sir 
dr BBTE, Lörincz MRTSE, Gyenes 
MAC.

Rúdugrás (6) Kovács TFSC, De- 
mény UTE, Bihari FTC, Kovács 
TSE, Bocskai MRTSE, Zsuffka MAC.

800 m (13) Monostori dr, Halász 
dr PEAC, Gyergyói MAVAG, Híres 
UTE. Szöllösi MOTE, Bihari FTC, 
Harsányi, Temesvári BBTE, Szabó, 
Istenes dr, Iglói MAC, Rakonczai 
Testvériség, Aradi MAFC.

Távolugrás (8) Vadász ARAK, 
Koltai, Zajki, Vermes BBTE, Tóth 
MRTSE, Gyuricza, Somló, Dusnoki 
MAC.

110 m gát (5) Karácsony PÁC, 
Kiss TSE, Konrád MRTSE, Szabó 
dr MAC, Hidas BLE.

Qerelyliajítds (6) Bényi PÁC, 
Rákhely ARAK, Csányi III., Szath- 
márv BEAC, Bajnok MRTSE, Vár
szegi MAC.

5000 m (IS) Vass PÁC, Sárosi 
UTE, Kővári, Marosvölgyi TSE, 
Kelen, Szilágyi BBTE, Csapiár, Né
meth, Iglói MAC, Kálmánfi BLE,

NŐK SPORTJA

Varázsige
a XX században

Nagy az izgalom hölgyúszóink 
táborában. Nemcsak a bajnokságok 
közelsége miatt, hanem ezen felül 
nemsokára itt a szeptember, az 
olasz-magyar hölgyúszómérközós idő
pontja. Mégpedig: Olaszországi ián! S 
hol lehetne találni agy ifjú hölgy
úszót, akiinek nem dobog gyorsab
ban a szíve, ha ezt a szót hallja: 
portya, sőt oilaisz portya . . .

Ügy látszik, erre gondolt Nagy 
Károly is, amikor a héten az egyik 
napon ezzel állított ite az uszodába:

—  Lányok, ki akar Olaszországba 
menni ?

Repül a nehéz kő, de repül az édes 
szó is. fis szempillantás alatt a há
rom ifjú hölgymüugró füléhez ér. 
Nosza, nagy rohanás, ezer kérés, 
ezier kérdés, s egyszerre a népszerű 
Karcsi bácsi mellett termettek:

—  Én, én, én! —  kiáltják mind
nyájan.

—  Igen? Hát akkor tessék le
ugrani a toronyból! —  hangzik a 
feltétel.

A  három Ifjú hölgy rohan a mü- 
ugrótoronyhoz. Elindulnak a lép
csőkön. Szívükben nagy elszántság, 
Olaszország nevének varázsa. De 
ahogy emelkedett a három ifjú csil
lag az ég, illetve a torony teteje 
felé, ugyanolyan arányban csökkent 
a sietség s növekedett a félelem. De 
lentről hangzik a csábító szó:

—- Olaszország...
És a három fiatal hölgy fenn áll 

a toronyban. Az egyik megáll a pe
remen, nagy lélegzetet vesz, aztán 
becsukja a szemét. Talán egy halk 
fohász is elhangzott. A  következő 
pillanatban már ugrott. Egészen jól. 
Jött a másik, most már bátrabban, 
ö is leugrott. A  harmadik még fent 

■volt. Egyelőre lefeküdt a torony 
szélére és onnan pislogott le a szé
dítő mélységbe. Jaj, müyen magas 
ez a torony! De aztán gondolt 
egyet. Fülében ott csengett a bűvös 
szó: Olaszország. Felállt, pár lépést 
hátrament. Aztán bátran előre fu
tott és szépen rohammal leugrott.

Bs ez az ugrás volt a legjobb...

Farkas Testvériség, Esztergomi 
BSzKRT. ,

Második nap, vasárnap
Kalapácsvetés (6) Rácz MóGAAC, 

Kemény BSzKRT, Bertalan, Né* 
meth, Gáspár, Rácz dr MAC.

Hármasugrás (7) Tófalvi, Ugarod 
FTC, Somló, Dusnoki MAC, Somo* 
gyi, Vermes BBTE, Dongó BLE,

Az év legnagyobb meglepetése. 
11.2-ről és 23.8-ról 10.7-re á>

22.2-re javult

200 m (9) Szigetvári, Holtat 
PEAC, Korompai NyVSC, Regős 
UTE, Pelsöezi TSE, Ember dr, Síi* 
dr BBTE, Lörincz MRTSE, Gyenes 
MAC.

1500 m (11) Apró MVSC, Gyerá 
gyói MAVAG, Sebes BLE, Hire$ 
UTE, Farkas FTC, Harsányi BBTE* 
Zoltai UTE, Iglói, Szabó MAC; 
Farkas Testvériség, Aradi MAFC.

Súlylökés (8) Rákhely ARAK, 
Kiss, Tóth J. BBTE, Darányi dr* 
Csányi, v. Csapó MAC, Remeta 
Testvériség, Németh BSzKRT. .
- Magasugrás (7) Simon PEAC* 

Sellyey ARAK, Gáspár ' MAVAG, 
Tordai FTC, Jászfi BBTE, Bánsági 
MRTSE, Hidas BLE.

400 m (14) Monostori dr PEAC, 
Karácsony PÁC, Jagicza UTE, Bi* 
hari FTC, Góbi, Assakürti, Temes* 
vári, Polgár BBTE, Seres UTE, 
Paulusz, Dévényi MTK, Vadaa 
MAC, Tárnoki Testvériség, Tantoa 
MAFC.

Diszkoszvetés (.11) Józsa dr* 
Pethö dr PEAC, Sik PÁC, Kulitzy, 
Rábai, Tóth J. BBTE, Németh, Da* 
rányi dr MAC, Remete Testvériség, 
Madarász, Németh BSzKRT, Re* 
mecz MCsSE.

400 m gát (8) Demeter ARAK, 
Karácsony PÁC. Szörényi UTE, 
Kiss. Molnár TSE, Polgár BBTE, 
Hidas BLE, Tárnoki Testvériség.

10.000 m (9) Vass PÁC, Kovácd 
SzVSE, Südi MTE, Kővári, Darázs 
TSE, Szilágyi, Kelen BBTE, KisS 
MBSE, Csapiár MAC.

Eltel legyőzte 
SyringetSSO O  m-evt 
a német bafnokság  
második napfán

A német bajnoki viadal első napjának 
eredményeit hétfői számiunkban részlete* 
sen közöltük.

A  második napon 25.000 néző előtt* 
esőtől felázott nehéz pályán rendezték 4 
versenyeket. A legnagyobb küzdelem 
5000 méteren folyt. Syring nem indult 
10.000-en, hogy 5000-re pihenten álljon 
ki. És íme, két ssék közül a pad alá ke* 
rült. A  10.000-et könnyen nyerte volna, 
5000-en azonban mellszélességgel ktka-» 
pott Élteitől. Harmadik Raff lett és még 
Éberlein és Eberhardt is 15 percen bő
iül futott.

Harbig játszva győzött 800-on. Az ered
mények között van egy-két mérsékel- 
tebb. amit a nehéz pálya számlájára ír
nak a németek. Á második napi ered* 
mények:

1(K> in : 1. Mellerowltz 10.6, 2. Kersch*
3. Borchmeyer. — 400 m: 1. Wieland 49,
2. Linnhoff, — 800 m: 1. Harbig 1:51.6.
2. Brandscheid 1:54.6. 3. Grau. — löOd 
m: 1. Kaindl 3:58.8, 2, ebesen, 3. Mehl* 
hőse. — 5000 m: 1. Kitel 11:45.3. 3 SsTiwé 
14:45.2. 3. Raff 14:47.6. — 110 m gáti
1. Becker 15.4, 2. Brand. 3. Wegner. -  
400 m gát: 1. Mayr 55.2, 2. Brand 56.U
3. Wedlich, -— Távolngrás: 1. König 742*
2. Luther 732, 3. Wikelski 728. — Rúd
ugrás : 1, GIBtzner 400, 2. Haunzwickel 
400, 3. Born. — Diszkoszvetés: 1. Wöta- 
pék 48,37, 2. Trippe 47.52, 3. Lampert
46.11. — Gerelybajitás: 1. Berg 67.73,
2. Büsse 66.63, 3. Loose 62.54. — 4x108 
m: 1. BSC 43, 2. Eintracht, Frankfurt, 3, 
Postsportverein "Mannheim.

Női versenyek. 100 m: 1. Biess 12.2,
2. Winkels 12.3, 3. Jöckel 12.4, — Súly*
1. Mauemnayer 13.20, 2. Janello 12.24. 3 
Wessel 12.16. — Gerely: 1. Gelius 42.50*
2. Krttger 42.12. 3. Pastoora 41.94. 
Magas: 1. Friedrich 160, 2. gplms grófiüj 
160. 3. Grpnen 155.
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—Túlságosan is készültem erre 
a versenyre — mondta Kelen
Kouvolában

Tegnapi számunkban röviden már 
beszámoltunk Kelen kouvolai verse
nyéről. Hosszú küzdelem után alig 
pár perccel lapzárta előtt sikerült 
telefonösszeköttetést teremtenünk 
finnországi tudósítónkkal, Kulai 
Sándorral, aki elkísérte Kelen t Kou- 
volába is. A verseny eredményét 
még sikerült hétfői számunkba be
szorítanunk,

a szokott részletes beszámolót 
azonban kénytelenek voltunk mára 
halasztani. Bár Kelen versenye ez
úttal nem sikerült olyan jól, mint 
vártuk, a beszámoló mégis érdeklő
désre tarthat számot.

Hat finn futó indult Kelen ellen 
5000 méteren. (Sajnos, nem sike
rült 10.000-es versenyt iktatni a 
rnárjóelőre kiírt 5000-es verseny 
helyébe.) Az első kört Kelen vezette 
-66 mp-re, azután Tuominen váltotta, 
fel. Az ö 800-as ideje 2:18 volt. Ke- 
7ennek nem tetszett a. lassítás. Ha
talmas lendülettél 68-as kört dik
tált (3:20 volt a három kör) és 
azután

további négy körön át, csaknem
3000 méterig ő maradt az élen.

"(4:38, 5:48, 6:19, 8 :1 2 .volt a kővet
kező körök ideje.) 3000-néi '•— 8:49 
veit -— már Pekuri vezetett. Az erős 
szélben való vezetés láthatólag meg
tartott Kelemnek. A  finnek mentek 
npst előre. Előbb Tuominen vezetett 
két kört (9:25, 10:38), majd Pekuri 
előzött és megpróbálta szétszórni a 
mezőnyt- (11:53, 13:03). Az igyelce- 
tez azonban nem járt sikerrel, mert

csengetéskor még együtt veit 
' Pekuri, Tuominen, Kelen és az

lööö-as Sarkama-
Az utolsó körben nagy hajrá volt, 
amelyet Kelen bírt legkevésbé. Az 
ő utolsó köre .66 mp volt, Tuominené 
kb. 62-es. A végeredmény tehát —  
mint tegnap már közöltük —  a, kö
vetkező: 1. Tuominen 14:40.2, 2.
Sarkama 14:40.6, 3. Pekuri 14:41.8, 
4. Kelen 14:44.5, 5. Strömbdck
15:04.2, 6. Heine 15:08, 7. K. Tuo
minen 15:14.

Kelent egy kissé lehangolta.; a 
mérsékelt idő. Ennek okát az ázott 
talajban és a, meglehetős erősen fújó 
szélben kell keresnünk.

Kelen
egyébként a verseny után ezt 
mondta:

—  Egész héten tervezgettem ezt 
a futást. Talán az is volt a baj, 
hogy nagyon sokat foglalkoztam 
vele. Sokat kivett belőlem az is, 
hogy az erős szélben éppen a táv 
elején kellett sokat vezetnem. Ott
hon a bajnokságban jobban kell 
futnom és jobban is fogok futni.

A  verseny többi - eredménye: 800 
m Kaínlauri 1:56.5, 110 m gát Suo- 
vio 15.6, Jussüa 15.6, gerely Mikkola 
67.69, magas Perasalo 194, TJrsln 
190, 400 m gát Virta 55.3.

Kétségtelen, hogy helsinki sze
replése után Kéleniöl a magyar kö
zönség Kouvolában még jobb helye
zést és az-elértnél jobb Időt várt. 
Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
hogy a külső körülmények egyálta
lán nem voltak kedvezőek nagy idő 
elérésére, a magárahagyott Kelen 
helyezését pedig a nagyszerűen tak
tikázó finn távfűtők ellen meg kell 
értenünk,

Szo m b ato n
és v a sá rn a p  k i-  
elérti?. . .

S zom baton  és vasárnap rendezi a 
szövetség  M a gya rorszá g  atlétikai 
ba jn ok ság a it . A  versenyre m indenütt 
e r ő s e n  készülődnek és erősen tip 
pelnek. E z m ost jóv a l nehezebb 
m esterség , m int m áskor, m ert f o 
ga lm a sincs az edzőnek, hogy' X 
vagy T  versen yző je  ott lehet-e a 
ra jtn á l és ha igen, m ilyen  erőn lét
ben. B átorság  keli tehát hozzá, h ogy  
va lak i öt nappal a verseny előtt jó 
soln i m erjen  az idei ba jn ok i v ia 
dalra.

Farkas Mátyás, a legnagyobb ma
gyar atlétikai egyesület edzője 
ilyen bátor legény. Tegnap az 
egyes számok várható kimeneteléről 
így nyilatkozott:

— A. 1*9 és 2W méteres b»jnóksásrot
Gvenes nyeri. Kár, lioffy a számok el
osztása olyan, hogy 4 »  méteren nem Hi
fi áthat, mert akkor erre a számra is ne- 
vésném. Hogy ki győz 40(l-on? Az. aki 
49.8 mp-et fiit. Nagyon egyformák most 
a 4Gó-asok. Nem tudom, hogy Vadas haza 
jöhet-e? Ha nevet kellene mondanom, 
Sándort nevezném mén:. . . . . . .  ...

— SCtf-cn Harsány! és Aradi kozott all 
a verseny. Harsány inak valamivel több 
esélyt adok. A sötét ló itt Szabó
fi ,>Cfl0-ren nem indul, csali 8Cft—UíllJ-on. 
la©9-on az akadálybajnokságban látottak 
után Híreit sem miesetre sem tippelem. 
Tfflói és Szabó közül az győz. akinek 
jobb napja lesz. Feltéve persze. h o p  
Isiéi haza tud jönni. 5Ml>tt-en a 14:23 e” e_ 
nerc sem tippelem Kcíent. Lebe.t. hogy 
nagy iramot tud diktálni, főként, ha 
Szilágyi segít neki, de azért alkalmasait 
úgy iár, mint a finnek ellen, tsaplar 
és I^lói — ha indulhat — megverhetik. 
l0.©C0-eii sem sokkal különbőzé a helyzet.

— tlft-es sráton Szabó dr a tippem. Ha 
a MA C-ver senyén nem azzal lép le az 
utolsó gáton, hogy már kezében van a 
verseny, akkor ott is győzött volna. He 
nagy különbség nem lesz. A 480-as íat 
bennünket nem érdekel. Polgár cs Tár
noki a legjobb.

— A magasugrásról e pillanatban meg 
nem tudom, hogy érdekel-e. Minden
esetre Cserna a tippem. Táv elugrásban 
cjvuricza a legbiztosabb versenyző. Ez 
kemény küzdelem lesz. Hármasugrásban 
az llíiiOn nyugodtan edző Dusnoki for
mája tpren biztató. Somlótól kicsúszhat 
„nagy is” , de ez nem bizonyos, ..Sötét 
fiárroasugró Vermes is. Rúdugrásban 
Zsuffka bajnoksága bizonyos.

— vSúlylökésben Németh még így Syen
r e  formában is győzni fog- Reméljük. 
hozy Darányi is ba/a tud ruccanni, 
lliszkoszretésbcn KoJHzy cs Horváth TI 
között áll a versenv. Eddig mindig 
Kalitzy győzött, Gerely vetésben várszegi 
elsősége nem vitás, kalapacsvetesben 
csak helyezésekre számíthatunk hemeny 
mörött. Végeredményben n nehez körül
ményeket figyelembe veve jó  versenye
ket varok.

SZOLGÁLATI BEOSZTÁSA MIATT
nem indult. Zsuffka a BSiKRT-versenyen. 
Utólag még jobban sajna!ja, mert az 
ottani  oidal-hátszóí sokat segített volna 
bátortalan rohamán.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat Kivételé

vé! minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII., Kökk Szilárd-utca 4- 
_  Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Posta fiók 4Z

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula- — Fe 
lel-ős szerkesztő: Hoppé László. — Felé
lőé kiadó: Kulteár István.

Előfizetés! díj: Belföldre egy hóra P
5.20, negyedévre 6— , külföldre 9. —
(Amerikába 10— ).

Nyomatott a Stádium Rt, körforgőgé- 
pún. Felelős: Győry Aladár leazgató.

Fel, gátfutó- 
és magasugró-jelöltek!

Az augusztus 19-én kezdődő szövetségi 
atlétatanfolyamon Simpson mester nem
csak a már ismert atlétákkal akar fog
lalkozni. hanem új! tehetséges kezdőket 
is keres Ezért a MASz holnap, szerdán 
délután fél 6 órakor a Margitszigeten 
tóborzóversenyt. rendez magasugrók. rúd. 
ugrók és gátíutók. illetőleg ezekre a 
számokra hajlandóságot érző fiatal ver- 
! enyző-jelöltek részére. A tehetségesnek 
talált versenyzők részt vehetnek a tanfo
lyamon és «■ szövetség különben is gon
doskodni kíván továbbképzésük biztosí
tásáról., ...

A versenyre jelentkezők a sziget! be
járónál vehetik át szigeti belépőjüket 
szerdán délután 5 és egynegyed hat óra 
között.

' A GYÖNGYÖSI AK
vasárnapi versenyének. kerületi osúes-
ereilrrrj-nyoit már közöltük. A teljes ered
ményi isla a következő: Serdülők: 100 -1:
I. Kies gimn. 12.0. % Kulcsár GyA K— 
KISOK 12.9. 3. Honi falvi II rnezg. 12.9.
— 1000 m: 1. Tózstr GyAK--Iv T S O K
2-53.6, 2. Szabó sőlymosi ley. 3:03.5 — 
90 ni gát: 1. K’ss 15.4, 2. Honifalvi II 
15.6. 3. Kulcsár 1-5.8. — Súly (5 kg): 1. 
K o h o ld  O y  A  IC—K T S O K  12.65. 2. Kiss
II. 78, 3. Kulcsár-9.S7. — Ifjúságiak. 100
m: 1. Harrnath GyAK 11.8. 2. Sipck
11.9, 3. Juhász 12.1.,— Súly: 1. Harrnath 
11.37, 2. Makkáy, GyAK—KISOK 11.08.
— Diszkosz:-1. Harmati! 34.75. — Gerely:
1. Nemes GyAK—KISOK 48.76, — Rúd: 
1. Merész GvÁK 312. 2. Hegedűs gimn. 
258. — Ötpróba: 1. Hársfalvi II 2744
pont. kcr. if.j. csúcs«(655, 42.75, 24.2. 30.60, 
4:44.2). — Felnőttek. 1 órás futás: 1.
Flnta' MDVTK 16.520 m, kér. csúcs, 2. 
Medve MOVTK 15.960, S. Putnóki GyAK 
15.323. — Finta közben 15 km_-en 54:16.2 
mp-es idővel kerületi csúcsot állított fel.

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: ?.z -  szombat, V -  vasár

nap, n “  tó, f “ ■'111, h — %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-krt 55. T.: 153-034. f6,
fS, f 10. Sz. V.: f4-kor is. Oi, a csodák 
csodája. (Felújítás.)
CASINO Eskii-u. 1- T.: 383132. f6. f8. flO. 
Sz V.: f4-kor is. Botrány a cirkuszban. 
CITY. Vilmos császár-út 36. T.: 111—140. 
h6. h8, hlö. v.: h4-kor _i_s. Mimi. a gaz- 
dog embe. lánya. (Felújítás.)
CORSÓ Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
fS, f8. flO. Sz. v .: f4-kor is. Newyorki 
házasság. (Lilly Fons-' _  , „ „ „DÉCSX Teréz-körűt 28. T .: 12n—9o2.
6. 8, 10. Sz. V.: -1 órakor is. Bulldog 
Drunimond titkos szolgálatban (John 
Lodge).
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 189-543. 
f6. fS, flO. Sz. V.: f-4-kor iá. Végzet.

lURÁDÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
9—24-ig folyt. Magyar-. Euee-, Dfa-. 
rajzos-híradó. Néraet légitámadás Anglia 
ellen. Kuliúr- és rajzfilm.
OMNI A Kölcsey-utca 2. T.: 133-325. 5, n8, 
no. Sz. v.: 4. 6. 8. 10. Az alvilág ven
dége. (Hans Albers.) 2-ik hét!
RADIUS Nagymező-Utca 22. T.* 122-098. 
f6. h8, hlO. Sz. V.: f4-_kor is. VIII. Hen
rik magánélete. (Felújítás.)
ROYAL APOLLÓ Erzsébet-körút 45. T: 
222-003. n6. f8, hin. Sz. V.; 4. 6, 8, 19. 
Egy nő miatt. (Emma Gramatiea.) 
SCALA Teréz-krl 60. T.:. 114-411. o6. fS, 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Éjjeli menedék
hely. (Felújítás.)
ÜRANIA Rákóczi-út 21. T.: 146—046, f-5,
7. flfl. Sz. V.: 2-kor is. A francia össze
omlás. (Nyugati vlllámháború II. rész.) 
3-ik hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T: 144-212.
f i, fS, f8, flO. Sz. V .: f2-kor is. Az asszony 
és a milltja.
C APITOL Baross-tér 32. Tel.s 134-3a7,

Á  k i t a r t á s  d i a d a l a ,
v a g y  * § c © s s e n h © t S

n a g f  i -a w u lá s é f
Az év első felében akadtak emberek, 

akik szörnyűködve csapták össze a ke
züket :

— Hát szükségre van Gyenesnek arra, 
hogry minden ifi eíporolja’. ? Elvégre 
többszörös magyar bajnok, kellene vala
mit adnia a tekintélyére! Hagyja abba, 
ha nem megy, vagy legalább is ne ver
senyezzen, amíg formába nem jön!

Gyepes nem hallgatott rájuk. Rendü
letlenül versenyzett akkor is, amikor
11.4-es idővel kiverték az előfutamból és 
200-on. ha megfeszült, sem tudott 23.6* 
nál jobbat futni. Mégis helytállt minden 
versenyen. Akkor csak a vállát, vpnta, 
ha húzták, most már beszél is a közel
múltról :

— Nehogy azt higyje valaki, hogy szá
momra élvezet az, ha kikapok'. Nagyon 
jól érzem én is, milyen keserű sors az 
élen lovaglás helyett hátul kullogni. Nem 
is annyira a vereség rémes, mint az az 
érzés, hegy hiába igyekszem, nem hala
dok előre. Elszágnldanak mellettem a 
fiatalok olyan időkkel, amilyeneket én 
azeló'tt, játszva ráztam ki.

— És mégsem vcnolíam vissza, mégsem 
álltam ki a sorból. Megtehettem volna én 
is, bogy addig nem indulok, amíg for
mába nem jövök. Nem tettem, két okból. 
Az egyik az, hogy szeretek versenyezni 
és tudom, hogy a versenyek alkalmasak 
arra. hogy formába hozzanak. A másik 
az, hogy ismerem néhány vágfcázó-kollé- 
gámat, tudom, hogy a vereséget nehezen 
viselik el. Ilyen elsősorban Sir, másod
sorban Kovács. Mégis csak kellett valaki, 
aki képviselje a régi gárdát a fiatalok 
mellett a versenyeken, ha egyelőre csak 
a háttérben is. Tudtam, hogy a lelki- 
ismeretes munka előbb-utóbb meghozza 
a gyümölcsét. lievallom, az idén egy 
kissé későn érett meg a gyümölcs és ha 
nem lennék ilyen fakir. talán elcsügged
tem volna. így azonban dolgoztam ren
dületlenül. Ma már merem remélni, hogy 
a bajnokságban 100 méteren 19.7-et, 
200-on 21.8-at fogok tudni. Nem biztos, 
hogy ezzel bajnok leszek, elvégre Sziget
vári is futhat ennyit, sőt jobbat is, de 
akkor sem esem kétségbe, ha másnak jut 
a bajnoki cím. Akkor is dolgozom to
vább. Biztos, hogy szeptemberben még 
jobb formában leszek és a németek és 
finnek ellen hasznomat lehet venni.

. . . Hála Istennek, azért van néhány 
komoly atlétánk az idősebbek között, 
akikről a fiatalok példát vehetnek, öröm
mel állapítjuk meg, hogy idei munkájá
val Gyenes is ezek közé sorakozott.

14.40-ES HÁRMASUGRÓ-FORMÁT
árult el Vermes az cd-zóiseken. A BRTE 
természetesen nevelte is a hárma su gró- 
bajnokságra hosszúlábú t.ávolugróját.

SOMLÓ VISSZAUTAZOTT
állomáshelyére, de hízik benne,̂  hogy a 
bajnokságra feljöhet. A szövetség külön
ben is nagy mozgalmat indított, hogy a 
bajnokságra erélyes versenyzők részére a 
szükséghez képest legalább a v^osonyek 
napjára szabadságot eszközöli ön ki. Azt 
hisszük, hogy ez 6Íkerütni is fog.

MAC—BLE
ifjúsági párósverseny lesz ma délután fél 
5 órakor a MAC-páiyán. Csütörtökön 
újra versenyre állnak ki a MAC-ifik: 
akkor az UTE és a WMTK lesz-az ellen
fél.

CÉLLÖVÉSZET

Á z  Idény legnagyobb 
versenyéi rendezi a SETE

E héten kerül sor ez Elektro nos Cél- 
IBtö Egyesület Jubileumi versenyére.
Nagy l crdekiőd'ás előzi meg ezt a .ver
senyt, nieft az összes budapesti egyesü
letek szépszámú versenyző cárjával 
vesznek re-:-/.: rajta. Vitéz V. Máté Béla, 
a szakosztály elnöke a következőket 
mond(-fta a versenyről: — Ez a verseny 
egyletünk első nagyobb megmozdulása 
és remélem, hogy ezen a yereenyen.. fel- 
küzdjük magunkat a# második helyről az 
oifiő he Ívre. mivel férfiversenyzőink ko
moly tnúnkával készülnek erre az össze
csapásra. A katonaság is élénk érdeklő
dést mutat a verseny iránt, máris a leg
nagyobb számú nevezés a katonaság ré
széről érkezett, A díkiocsztá-st Szőni Ist
vánra teltük. A csütörtökön kezdődő 
verseny öt nfipig tart. Az utolsó nap 
nagyszámú előkelőség jelenlétében fog 
lezajlani. Az, OMLSz részéről örömmel 
fogadták a BETE megmozdulását és a 
lövősport újabb fellendülését várják 
tőle.

AUTÖ

f4. f6. f8, flO. V.: f2-töl: Gunga, Din. 
CORVIN OUöi-út 40. T.í 138-988. f4, f6. f8, 
flO. Na nette.
ELIT Szt. István-krt 16. T.: 114-532. 4,
6. 8, 10. Halhatatlan keringő. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 142-455. 
16, fS. flO. V.; f4-kor is. Nagy keringő. 
V. d.-e fii: Café Moszkva.
KAMARA Dohány utca 42. T.: 144-027.
11, 2, 4, 6, 8. 10. Nyugati villámháború. 
LLOYD. Hollán-u. 7/a.. T.: 111—994.
f6, fS, flO. Sz. V.- f4-kor is. Családi 
titok.
PALACE. Nyári szünet.
PÁTRIA Népszínház-u. 13. T.: 145-673.
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Csa’-ádi titok. 
SAVOY Üllői-út 4. T.: 146-040. f4, f6. f8. 
flO. V.: f2-kor is. Családi titok. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T: 268-999. 
5 n8. fto. V.: 3. n6. f8. hlO. Nanette. 
STÚDIÓ Akásfa-u. 4. T.: 140-840. 4. 6. 8,
10. V.: 2-kor is. Reménytelen eset.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-n. 11. Tel.- 355-374. 
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Rettegés. 
BELVÁROSI Irányt utca 21. T.i 384-563.
4. 6. 8. 10. Mliliomos csavargó.
BUDAI APOLLO Széria-rér. T.: 351-500. 
fő, h7. 9. V.- n4- n6, nS ,nl0. Göro Gábor 
visszatér.
ELDORADO Népszínház n. 31. T.: 133-171. 
6, n8. flO. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Gyimcoi vad
virág.
HOMEROS Hermina-öt 7. T.: '96-178.
5. n8. flO. V.: f2-től. A 2 tökfej.
IPOLY Csáky-n. 65. T.: 292-626. 5. nS,
flO. V.: 3, n6. fS, flO. Asszony a hadi
hajón.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Te!.:
134-641. 5. n8, flO. Sz. V.: f4. f6, f8, flO. 
D. TIT, 88.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T.: 421-588.
11, 2. 4, 6, 8. 10. Titkos házasság. 
OTTHON Beniczkv-u. 3. T.: 146-447. f5. 
h7, 9. Sz. V.: n4, n6, n8. nlO. \ két lok- 
fej. Sárga kalózok.
PHÖNIX Rákóczi-út 68. Tel.: 144-454.
11. 5. n8, flO. V.: 3-kor is. Beöznllásolás. 
RIALTO Rákóczi-út 70. T.i 132-497 . 5, nS, 
flO. V.: 2, 4, 6. 8, 10. A két tökfej.

Megkezdődtek a tihanyi körverseny előkészületei:

sebességi versenyt rendez szeptember eisejin a Hinne
A rendkívüli körülmények ellenére 

mégis sikerül te-tö alá hozni a KMAC 
tsrv'ét, a tihanyi sebességi körversenyt. 
A. KMAC teljes ' felhatalmazást adott 
Kozma Endrének vereeny megráz érv eké
sére és megreo detósóro és a meícfelolö 
anyagi és erkölcsi eszközöket is kezébe 
adta hétszeres bajnokunknak, úgyhogy 
az erőpróba sportsikere máris biztosí
tottnak látszik.

Beszéltünk a verseny főrendezőjével. 
Kozma Endrével, aki a következőket 
mondotta:

— Bár kissé ö̂vid a rendelkezésre á.lló 
idő, mégis teljes gőzzel fekszem bele a 
munkába. A verseny — melyen kizáró
lap: motorkerékpárok vehetnek részt — 
színhelye a tihanyi körpálya lesz, az

az eszményi országúti és hegyi kör,
mely három kilométeres távon min
dent egybegyüjt, a szerpentin ka nyár
tól a hosszú egyenesig, ami a moto

ros szívnek kedves.
A rendkívüli viszonyok rendkívüli ver
senykiírást tesznek szükségessé, úgy dön
töttünk, hogy a távok már üzemanyag
takarékossági szempontból is rövidek 
lesznek, a nagyok legfeljebb MM), a ki
sebbek és az oldalkocsik —80 kilomé
tert futnak. Külön csoportokat szerve
zünk a

a szériagópen indulóknak és a kez
dőknek,

az a célunk, hogy nem egyes verseny- 
géppel rendelkező kiválasztottak számára 
adjunk versenyalkalmat, hanem a töme
geket akarjuk megmozgatni.

— Tárgyalások folynak vasúti vago
nokról, melyek a versenyzők és a gépek 
szállítását könny ítenék meg. Hivatalos 
nelyről Ígéretet kaptunk arra, hogy a 
versenyzők

a rendes fejadagon felül bcnzinutal- 
ványokat kapnak,

hogy az edzéseken és a versenyen ne le
gyen üzemanyag gondjuk. Ehhez, termé
szetesen az szükséges, hogy a résztvenni 
szándékozók

minél sürgősebben, egy-két napon be
lül Jelentkezzenek,

mert csakis így sikerül az üzemanyag- 
kérdést. megoldani. Jelentkezni Grozdits 
Lászlónál kell expressz levélben, vagy 
személyesen este 6—8 óra között II.. 
Fiáth János-utcá 5. s-zám alatt, ahol a 
versenyszabályokra vonatkozó felvilágo
sítást is megadjuk. Ezen az úton hívom 
fel a volt KTT lelkes gárdáját, hogy 
minél nagyobb számban jelentkezzenek, 
most itt az alkalom, hogy a magyar mo
torosok számot adhatnak élniakarásuk- 
ról. Megnyugtathatok mindenkit: a sza
bályokat úgy alkotjuk meg, hogy a ..leg
családibb” túragépen is lehet sikert el
érni, a ni08taui helyzet ugyanis nem al
kalmas arra, hogy csupán azoknak le
gyen esélyük, akik spéciéi verseny géppel 
rendelkeznek.

— Természetesen gondot okoz a külön
féle engedélyek stb. beszerzésié, remélem 
azonban, hogy sikerül áthidalni a nehez- 
•bégeket. Nagy örömömre szolgált, hogy 
a KMAC bizalmára méltatott ér. a kezem
be adta az cv első versenyének rende
zését. Most csak még arra kell kérnem 
a KMAC-ot, hogy

mentse fel a versenyzőket a licencek 
kiváltása alól.

Tekintettel arra, hogy több verseny nem 
lesz: nagy anyagi megtérhelést jelentene 
a licencek kiváltása és mivel a nemzet
közi moíorsportélctben úgyis gyökeres 
változások állottak be. kétségtelen, bogy 
a rendkívüli időkre való tekintettel cl 
lehet majd tekinteni az egyébként is 
csak bürokratikus ltcene-kényszertől.

— Á versenyt megelőző napon hivatalos 
'azés is lesz, hogy a versenyzők jól m̂ g 
Ismerkedhessenek a felette érdekes, de

cseppet sem könnyű pályával.
Az illetékesek minden segítséget megad
nak, úgyhogy a KMAC tihanyi sebes
ségi körversenye nagyszerű sportesemény
nek ígérkezik.

Ezt mondotta Kozma Én-dre. A ma 
gunk részéről nagy <»romm*j fogadjuk a 
KMAC elhatározását ás különösen az 
kelt általános megelégedést, hogy úgy 
látszik, sikerült véglegesen elásni 3 csa 
tabárdot. Az emlékezetes KTT-ügybői ki
folyólag uayanis rendkívül feszült volt 
a KMAC é« a motorosok viszonya, hogy 
„ KMAC éppen a KTT életrsMvojat 
bízta meg a verseny rendezésével: nem 
mindennapi diplomáciai érzékre vall és

alkalmas arra, hogy a magyar motor
sportban dúló áldatlan visszavonást a 
múlt kellemetlen kísér tetei közé kárhoz
tassa .

Kedd, augusztus 13.
Budapest I (549.5 m ): 6.40: Ébresztő.

Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: A Galamb-utca múltja. 
Előadás. — 10.45: Divattudósítás. — 11.10: 
Vízjelzőszolgálat. —- 12: Harangszó. Him
nusz. Időjárás jelentés. — 12.10: Bala-
lajka-zenekar. — 12.40: Hírek. — 13: A 
Rádió Szalonzenekara. — Közben 13.20: 
Időjelzés. — 14.30: Hírek. — 14.45: Mű
sorismertetés. — 15: Árfolyamhírek. —
16.15: Csecsemőhalál és kánikula. Elő
adás.' — 16.45: Időjárásjelentés, hírek. — 
17:, Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 
17.15: Toll Árpád cigányzenekara. — 18: 
A termésértékesítés új rendszere. Elő
adás. — 18.25: Brahms: Változatok egy 
Haydn-témára (Newyorki filharmoniku
sok, vezényel Toscanini). Hanglemez. — 
18.45: Görgei Artúr. Előadás. — 19.15:
Hírek magyar és román, nyelven. — 19.25: 
Farkas Ödön dalai. Lavotta Rezső elő
adása. Közben Rác-z Tilda énekel zongo
rakísérettel. — 20.05: Kresz Géza hege
dül zongorakisérettel. — 20.30; A pesti 
ember, meg a víz. Hangképek. — 21.20: 
Tabányi Mihály tangóharmonika-hárma- 
sa. — 21.40: Hírek, időjárásjelentés, hí
rek szlovák és ruszin nyelven. — 22.10: 
Csorba Dezső cigányzenekara muzsikál. 
Varga Imre énekel. — 23: Hírek német, 
olasz, angol és farneia nyelven. — 23.20: 
Tánclemezek. — 00.05: Hírek.

Budapest II (834.5 m ): 17.30 A ruszin 
hallgatóknak: 1. Horjanin Iván: Ivanko; 
Boszorkány — novellák, 2. Hanglemezek. 
— Peredacsa díva podkarpatszkicb ruszi- 
nov. 1. Iván Horjanin: Ivanko; Boszor- 
kun, doklady. 2. Muzöka po gramofon- 
nop zapiszi. — 18.25: Mezőgazdasági fél
óra. — 19.25: Budapesti Polgári Dalkör. 
Vezényel Lisznyai Szabó Gábor. Zongo
rán kísér Gergely Ferenc. — 20: Hírek 
magyar, szlovák és ruszin nyelven. — 
20.25: Hanglemezek. — 21.20: Előadás. — 
21.50: Idő iárásjelentés.

Kassa (259.1 m): 11.05: Népművésze
tünk védelmében. Előadás. _  11.20:
Hanglemezek. — 11.40: Hírek. — 15.25: 
A kassai Szalonnyolcas. — 18.55: Magyar 
.tánclemezek.

MOZI

Déesi:
Bulldog Drummond 
titKos szolgálatban

Bulldog Drummondról már egész 
sorozat kalandorregény jelent meg 
és ezek közül több filmre is került. 
Tagadhatatlan bizonyítéka ez B. D. 
népszerűségének.

A B. D.-történetek legfőbb vonzó
ereje a korszerűség. Ennek a most 
filmen bemutatott kalandnak is ez a 
legnagyobb előnye. Kémek és ellen- 
kémek... Békeapostoloknak álcázott 
háborús uszítók... Európa titokzatos 
embere.. Robotrepülö... Emberrab
lók!... S mindezek a szereplők ha
sonlítanak azokhoz az emberekhez, 
akikről szinte naponta olvasunk a 
különféle távolról érkező jelenté
sekben, a valóságban azonban soha
sem találkozunk velük.

A  cselekmény izgalmas, bonyodal
mas, fordulatos és humoros részle
tekkel telített.

Ha Európában lenne olyan vonat
mozi, amilyen Amerikában már van, 
altkor ezt a filmet hónapokig játsz
hatnak benne. Igazi utlolvasmány —  
filmen.

A kitűnő B. D.-t John Lodge ala
kítja, . erőteljes nyugalommal és 
megfelelő száraz humorral. Ha 
Amerikában egyszer készítenének 
egy „Négy igazi férfi" című filmet, 
akkor csakis ez a négy színész 
játszhatna a címszerepeket: Gary 
Cooper, Clark Gabié, Cary Grant és 
John Lodge.

Claude Allister, a régi amerikai 
gengszterfilmek hüllöarcú gyilkosa 
ezúttal humorral teljes alakítást 
nyújt. Még jobb komikus, mint ami
lyen élethü gazember volt.

Dorothy Máckaillnek, a nőt fősze
replőnek biztosan kedvenc olvasmá
nya a B. D.-sorozat.

F®gyw©r©k, ameüyek még 
dörögnek s am elyek  
már elhallgattak

Érdvkcfi film bemutatását engedélyezte 
a múlt hét végén a Magyar Mozgókép- 
vizsgáló Bizottság. „Fegyverben a világ” 
u címe és tartalma: fel vételek n, háború
ra készülő nemzőtök fegyverkezéséről, 
fegyveres erejéről, légi, földi és viza 
hadieszközeiről. A felvételek természete
sen még a háború kitörése előtt készül* 
tek s akkoriban — érthető okok miatt. — 
nem is kerülhettek a közönség elé. Ma 
azonban már történelmi adatok vannak 
azokí’ól az erőkről, amelyek 1939—40-ben 
mérkőztek Európában. Ezeknek a fegyve
reknek i.agyrésze már elhallgatott. Á má
sik részük most is dörög, vagy várja az 
újabb parancsot. A néző — mialatt nézi 
ezt a nagyszabású európai filmriportot -~ 
sok mindent tud már, amit a felvételek 
idején még senki sem tudott és sok min
dent sejthet, mnit nem sejthetett, mielőtt 
látta volna ezeket a felvételeket.

ÖKÖLVÍVÁS

Elhalasztják az ökölvívó 
válogató versenyt

Forray Árpád ökölvívó szövetségi ka
pitány augusztus 19-re nagyszabású vá
logatóverseny megtartását tervezte. A 
versenyt a Millenáris-pályán szerette 
volna rnogtartaini villanyfénynél. A vá
logatót azonban — az elnökség takácsára
— elhalasztják.

— Aggályok merültek fel az elnökség
ben. — mondotta Forray — a verseny 
anyagi oldalát illetően. Augusztus t9-én 
és 2G-án annyi sportesemén7/ lesz a fővá
rosban, hogy félni lehet a ráfizetéstől. 
Ezért csak későbbi időpontban rendez
zük meg * válogatót.

Addig i6, előzetes tapogatód/ásképpen. 
augusztus 1̂8-án nrár 2—3 párt „össze.- 
eresztenek” — Szolnokon. A BVSC ugyan
is ezen a napon a ti^zaparti városban 
vendégszerepel és ennek a versenynek 
a keretében rendezik mag a kitűzendő 
válóira tó rn ér 1: Ö zéseket. így egyúttal hír-. 
verési célokat is szolgál kiválóságaink, 
küzdelme.

Mozgolódnak már az északi országok...
A svéd ökölvívó Szövetség elhntározta, 
hogy noyenibcr-deccmberbcn reude-zi as 
ifjúsági egyéni bajnokságokat. A fel
nőttek bajnoki versenyére március elején 
kerül sor. A finnek december lő-<?n 
Stockholmban a svéd válogatott ellen 
Jépneii szorítóba. Szeretnének a németek 
ellen ifi egy visszavágóméi*kőzést vívni 
Heteink iben.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Uj pályázatunk összes tudnivalóit a 

hétfői számunkban közöltük.
Figyelmeztetjük a pályázóinkat arra, 

hogy jeligével is lehet pályázni Akik. 
jelig é vei pá !y ázna k, azok n szelve n yen 
a ,,Név” után először a jeligét írják & 
csak ffczután a nevüket és címüket. Egy 
pályázó több j&Bgévei iŝ  pályázhat.

A tippeket papírlapon. íven is be lehet 
küld-eni, de ebben az ecetben annyi üres 
szelvényt kell az ív invlió mellékelni, 
ahány tipposzlop vau az íven. Természe
tesen ugyanannyi 10 filléres bé'lj’eget le 
mellékelni kell.

Pál Pál: A tippszel vényen helyesen
van, mert a DiMÁVAG—WMFO mérkőzés 
pályaválasztója a DiMAVAG.


