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Ui pályázatunk 
I. számú szel* 
vényét 
szombat dél* 
után 1 óráig 
lehet bekül-
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300 induló a kongresszusi 
űszóversenyeken

Saömbalori és vasárnap ismét hangos 
le«75 a nyitott uszoda. E;gy héttel a. ma
gyar bajnokaitok után a -legjobb vidéki 
versenyzőik jennek ö̂se-z-e Budapesten, 
hogy összemérjék erejüket a kormányzó 
vám Ion-díjáért. Minden esztendőben meg- 
Tendezik a vidék úsaóöporljának nagy 
találkozását, biliben az évhon eredetileg 
Pécsre tűzlek ki  ̂ az ii S7,ó kon g retesz üst.
Sajnos, n körülmények lehetetlenné tet
ték a verseny vidékén. való megrendezé
sét. A  szövetség azonban feltétlenül meg 
akarta rendezni a. kongresszusi, Végül 
azután ágy döntöttek, hogy a fővárosban 
gyűjtik össze á legjobb vidéki verseny
zőkéi, itt tartják meg az idei úszéna- 
pokat.

A kétnapos verseny mennyiségi és mi
nőségi célokat szolgál. A vidék és a fő
város legjobb gyermek-, fiú- és ifjúsági 
versenyző'! is megjelennek a rajtnál, 
hogy a, magyar úszósport jövőjéről szá
mot adjanak. -A fiatalok soha nőm lá
tóit kedvvel és tömegben indulnak őzen 
a versenyen. Hogy esak egy példát 
említsünk :*

a 1<W in ifj. gyors úszásnak több mint 
40 résztvevője lesz.

A fővárosi és a vidéki fiatalok külön-- 
külön, versenyezitek. A vidéki versenyzők 
közül eddig

több mint 20# jelentette be rész
vételét.

H«a ehhez a számhoz hozzávesszük a fő
városi gárdát, szombaton és vasárnap 
min légy 300 versenyző indul el a külön
böző számokban.' Mindkét napon 15—15 
verseny szám kerül lebonyolításra.

A nagy tömegek mellett jó eredmé
nyek is. várhatók, mert a minőségi szín
vonal is biztosítva van. Szombaton az öt 
vidéki kerület versenyzői csapnak össz* 
a kormányzó vándordíjáért. Minden 
Hzámban csak a legjobb képviselheti az 
egyes kerületeket. Vasárnap pedig or
szágos nyílt számok lesznek. Ezekén el
indul a fővárosi, élgárda valamennyi 
tagja. Vasárnap rendezik meg 

Magyarország 19HI. évi 1500 méteres 
fryorsúszóbajnokságát.

Ebben a szárúban olyan mezor*'- jelenik 
m cg a ra .i 111 á 1. am el v h ez h asónló nw sö- 
h éle cm található Európában. Tátos. 
Gróf. Vörös melleit u vidék legjobbjai 
is ott lösznek a küzdelemben.

A versenyt mindkét napon délután 
négy órakor kezdik. A MÚSz elsősorban 
h ír veremn ek szánja a vidékiek vendég- 
szeveplését .ás éppen 'ezért népszerű hcly- 
áiakaj; álla ottolt meg. Az A) Lelátón 1- 
i A B) •‘.lé tát ón 80 'fillér lesz az
ülőhely.

Megérkezett Kelen hivatalos
meghívása Helsinkibe 
és Tamperébe

Kelen nyilatkozata alapján megemlé
keztünk róla, hogy szeptember elején 
újra Finnországba várják a, legutóbb ott 
nagy sikerrel vendégszerepelt Kelent. 
Tegnap meg is érkezett a meghívó távirat 
a következőképpen;

KELENT ■ MEGHÍVJUK SZEP
TEMBER 10-tRE TAMPERÉBE 5000 
MÉTERRE, U ÉRÉ HELSINKIBE  
10.000 MÉTERRE.

Kelen felfogását ebben az ügyben 
Ismerjük. A szövetség még nem foglalt

F U T B A L L felsze
relések

nz M í. Sz előírása szerinti L A B D A
S I C E B A  ÉS P L Ö K L
spót-tái-ubázaiban, V i., V ilm o s  c s á - 
száriét 3 3 .  és IV ., V 6 ci«m <a 40,

Á r j e g y * ó k !

Uárd, n nemzetközi bizottság ma foglal
ó ik  majd vele. Mindenecsetre eléggé 
legeröltetö dolog egy héttel a finn- 
i agyar előtt J0.000 métert. azt 5 nappal 
tea előzőleg pedig 5000 m étert futni és 
t’ána Helsinkiből Budapestre utazni. De 
gyors eset fogják lenni a finnek is es 
'elén egyezer már bebizonyította az 
lén. hogy ilyen kirándulások egyáltalán 
cm lesznek rosszat formájának. Azt

BEAC-pálya fehórvári-út Ili

Augusztus 2 5 -é n , vasárnap 
délután lé l 5  ójakor

úgysem kíván hatjuk Kelen tol,, hogy kéé 
egymást Követő napon 5000-en is, 10.000-en 
is fusson a finnek ellen, amikor a finnek 
ír. ind a két számban pihent, erőkkel 
állnak ki. így legalább elválik majd 
odakinn, hogy melyik távon . lesz in
kább esélye Kelennek itthon tt finnek 
ellen.

Az bizonyos, hogy* Helsinkiben a 
10.000-es versenyen a legjobb finn és 
esetleg svéd táv,futók ellen Kelen olyan 
magyar csúcsot futhat, amit itthon ne
hezen érhetne el. A finn-magyar számára 
sem lesz rossz hírverés, ha Kelen  oda
kinn eredményesen szerepel.

Jobbhátvéd, jobbfedezet 
és jobbösszekötő- 
sondjai vannak a Sze
gednek

Szeged, augusztus 22.
A  Szeged játékosai csütörtök 

délelőtt fürdőben voltak, ahol alapo
san meggyúrták a társaságot. Este 
pedig testületileg vettek részt Mes
ter egyházi esküvőjén. Holnap még 
erőnléti edzés következik s ezzel az 
első mérkőzésre való felkészülés le
zárul.

Az összeállításra vonatkozólag 
Markovidé Szilárd ügyvezető elnök
kel beszélgettünk és ö a következő
ket mondotta:

•— Jobboldali fájdalmaink vannak. 
Pillanatnyilag erősen kérdéses, hogy 
ki lesz a jobbhátvédünk, ki lesz a 
jobbfedezetünk és lei lesz a jobb- 
összelcöiönk. A jobbhátvéd helyére 
Tóth II. és Pólyák jön számításba. 
A jobbfedezet helyére egyenlő esély- 
lyel pályázik Gyarmati és Horváth, 
jobbösszekötö pedig kisuczky, vagy 
Gyarmati lehel.

(—  Ki lesz a középfedezet?)
—  Baráti. A sok próbálkozás után 

vissza kellett térnünk hozzá.
Ezek szerint a szegedi csapát így 

alakul: Tóth I. Tóth II. tPólyák), 
Raffai —  Gyarmati (Horváth), Ba
ráti, Berták• Bognár, Kisuczky 
(Gyarmati), Mester, Hajdú, Nagy.

Áriámnak, a Vasa' .lelc* b.,!f<‘<Ic7.sk‘!t<'k 
vasárnapi játéka siijc*ontsénilés« miatt 

biaotiríalan.

A lakatoslegény
Addig is, amíg Pázmándy Sándor 

főiskolás végzettségű labdarugó ün
nepélyesen bocsánatot kér a Törek
vés gyúrójától (sőt a lakatoslegé- 
nyektöl általában) —  felvilágosítjuk 
öt, hogy kit is bántott meg tűlajdon- 
pen hétfőn este. A  Törekvés gyúrója 
nem más, mint Gomola Pál, a Tö
rekvés volt kitűnő középtávfutója, 
többszörös vasutasbajnok s országos 
viszonylatban is számottevő tagja 
volt az 1930 és 1936 közötti középtáv- 
futó gárdánknak. Ha nagyon szeré
nyen akarjuk jellemezni Gomola 
sport működését, akkor csak annyit 
mondunk: volt olyan sportember,
mint Pázmándy. Különféle sérülések 
miatt hagyta abba a versenyzést. A 
sporttól azonban nem szakadt el, ki
tanulta a gyúrást s jelenleg ö a Tö
rekvés gyúrója. Karcsú, .hosszúlábú, 
fekete fiatalember, aki, ha baj van, 
gyors léptekkel tud a pálya belse
jébe futni. A  lakatoslegény-elnevé- 
sésben igaza van Pázmándy na):: 
Gomola is az északi főműhelyben 
dolgozik. Még hozzá becsület esőn 
dolgozik. Jó munkás. -Lincoln Ábra
hámnak, az Egyesült Államok le
gendás elnökének egyszer egy gyű
lésen azt vetették a szemére, hogy 
szabó volt. Lincoln ezt kiáltotta 
vissza: „De jó mellényeket csinál
tam!“  Gomola jó futó volt, jó laka
toslegény és jó gyúró -— nem szűk-- 
séges Amerika elnökének lennie ük
höz, hogy a gőgös és előkelő Páz
mándy megbecsülését is kiérdemelje.. 
Reméljük, az MLSz hivatalosan is 
bocsánatkérésre kötelezi a magáról 
súlyosan megfeledkezett magas kép
zettségű labdarugói. Megnyugtat
hatjuk Pázmándyt, nyugodtan bo
csánatot kérhet Gomolátől. Gomola 
tisztességes gondolkodású sportem
ber s ha Pázmándy őszinte megbá
nást mutat, tiszta szívvel fog meg
bocsátani neki, saját magával egyen
rangú embernek fogja tekinteni s 
mint idősebb sportember a köszöné
sét is mindenkor kedvesen fogadja 
majd a jövőben.

Szombathelyen az eső 
okozza a legtöbb
gondot

Szombathely, augusztus 22.
Az időjárás kellemetlen helyzetbe hozta 

a Haladást. Az' eső a hét eleje óta esik 
s Szombathely mindkét pályája víz. alatt 
van. íg y  a Haladás nem is tudott edzést 
tartani. Falágyi intéző így kesereg:

— Szombaton reggel indulunk Sze
gedre. Sajnos, nem a legjobb előjelekkel. 
Kedden cselt. Szerdán egy kis erőnléti 
edzést tartottunk ugyan, de csütörtökön 
ismét zuhogott. Így nem is tudom, ho
gyan fog menni & játék. , ,

— Mégis, njilyen lesz az összeállítás. 
— kérdjük.

— Valószínűleg ez a csapat játszik: 
Körmendi — Kalotai, Kiss — Fillér, 
Héjjá, Upovics — Szabó, Gazdag, Morocz, 
Deszke, kovász. Reméljük, hogy ebben 
az összeállításban is jól megálljuk a he
lyünket a Szeged ellen.

MASz nemzetközi bizottsága 
ma dönt a finn-magyar 
és a német-magyar 
ügyében

A MASz nemzetközi bizottsága 
péntek esti ülésén két nagy problé
mával foglalkozik. Mi legyen a finn- 
magyar és a német-magyar viadal
lal?

A szerdai nap folyamán Vangel 
Gyula dl- hosszú megbeszéléseket 
folytatott illetékes tényezőkkel és 
értesülésünk szerint minden fronton 
az a vélemény alakult ki, hogy

a finn-magyar viadalt szeptem
ber 31— 32-én, a német-magyart 
pedig- október 5— <i-án okvetlenül 

.meg kell rendezni.
A  pénzügyi nehézségek áthidalására 
is történtek komoly lépések, úgy
hogy a nemzetközi bizottság mái 
ülésén előreláthatólag mát- inkább 
csak a spoitbeli részt fogják meg
vitatni.

A  finnek kívánsága az. hogy a 
versenyre iktassák be a 400 méteres 
gátfutást, a hármasugrást és a ka
lapácsvetést is. Bál- ezidöszeiint 
mind a három szám a finneknek 
jelent előnyt, a költségeket pedig 
jelentősen fokozza,

A magánválalaii egyéni teniszbajnokeni- 
gokat megrendezik. A verseny nevezési 
zárlata pénteken este lesz. Sorsolás 
ugyanakkor. Az első kötelező játéknap 
szómba Ion dcluhón.

Vasgyári pálya Oicspr
Augusztus 2 5 -é n , vasárnap 

délután lé ! 5 órakor

DiMAVAG- WMFC
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

a MASz minden bizonnyal enged 
a kívánságnak —  a jövő remé

nyében.

A  helsinki visszavágóra már ezek
ben a számokban is erősebbek le. 
szünk.

A  német-magyart
is mindenképpen meg akarja ren
dezni a MASz. A  német-magyar 
labdarugómérközéssel való közös 
rendezést az OTT teljes erkölcsi sú
lyával támogatja és így az . valóban 
olyan nagyszabású sportesemény 
lesz, amilyen eddig talán még nem 
is volt Magyarországon. A  két leg
nagyobb sportág együttes válogatott 
viadala Európa legnagyobb hatalma 
'ellen, valóban ritka csemege.

Reméljük, hogy a nemzetközi bi
zottság mai üléséig minden függő 
kérdés tisztázódik és utána már 
csak a válogatott csapat _ számára 
okvetlenül szükséges atléták zavar
talan edzéséről kell gondoskodnia a 
szövetségnek.

Diósgyőrött még mindig
ez a kérdés: Magyar 
vagy Turbéki?

A DiMAVAG az egész nap. zuhogó 
eső ellenére is megtartotta csütörtöki 
edzését. Ezen a katonáskodó Bán 
kivételével minden élvonalbeli játé
kos megjelent.

A  szép számban megjelent ■ szur
kológárda bizony nem sokat tapsolt 
a gyenge játék láttán. Kisült, hogy 
a két balszélsö között még mindig 
áll a verseny. Mind a kettő egyaránt 
—  gyenge formában van.

Az ürömbe egy kis öröm is ve
gyült. Vitéz Bohus kitünően ját-

Még jó
—  Képzeld, félévet kapóit 

pécsi játékos egy jelzőért!
—  Ezer szerencséje van!

egy

. —  Mi lett volna, lia egy aláren
delt mondatot mond!?

szott támadó fedezetet. Bohus annak
idején azért került ki a csapatból, 
mert —  mint középfedezet —  állan
dóan a csatársora nyakán lógott. 
Most ennek a kalandozásnak, egy 
kicsit higgadtabb formában, igen jó 
hasznát veszi, mint támadó szélső- 
fedezet. Diósgyőrben egészen kiváló 
formát várnak az őszi idényben v.
Botlástól.

Az edzés után játékosértekezlet 
volt, amelyen Csapkay edző taktikai 
utasításokat adott. Ezután került 
sor a csapatösszeállításra. A  csapat: 
Lukacs —  Bán, Felföldi —  vitéz Bo
hus, Túrán, Barta — Füzér, Berecz, 
Fazekas, Barna, Magyar vagy Tur- 
béki. . . . .  i

Teleki intéző nem derülátó, de 
azért tisztes eredményt vár a csa
patától

—  Eir-csen előre .elintézett mér

kőzés —  mondta Teleki —-, ha n 
fiúk lelkesen ■ és főleg szívvel ját
szanak, egészen tisztességes ered
ményt érhetünk el. En ugyan meg 
döntetlent sem remélek. Már az is 
óriási siker lenne . . .

Mi történt V ásá rh e lyen  ?
A Magyar Kupa keddi fordulójának 

egyik váratlan eseménye a Kecskeméti 
AC hót: mező vásárhelyi veresége volt A 
kecskemétiek tele vannak panasszal a 
játékvezető .miatt, Rozsnyay Simon intéző 
mondotta: ,

— Ilyen botrányos mérkőzést mep. 
sohasem láttam. Pálinkás játékvezetőt 
feljelentjük Gidófalvy Pál dr-nál.

—  Hogy mi iroint *. . . Kezdődött azzal, 
hogy kiállította a kapusunkat. Két perc
cel később Gáspárt úgy megrúgta a 
ÜTVE egyik játékosa, hogif nem játsz
hatott tovább. A második jéVulő per
cében Várszegi nek a térdébe léptek bele 
és a játékost ti mentők vitték él. AzvíOji 
Virág nevű játékosunk is harcképtelenné 
vált.

— Amikor a mérkőzés vénén megkér
deztük a játékvezetőt, hogy miképpen 
tűrhette ezt a kíméletlen játékot, azt a 
választ kaptuk: ..Ha komolyan vettem
volna a játékvezetést, mindkét csapatot 
le kelleti volna Vönultat-nam,"

Pálinkás egyébként vásárhelyi és. • vala
mikor a HTVE játékosa volt.

E l e k t r o m o s  p á l y a
Augusztus 2 5 -é n , vasárnap 

délután léi 5  órákor

ELEKTROMOS - BSzKRT
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte lé l 3  órakoi

• Elektrom os IS.—NSC
bnrát»üg-os mérkőzés
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Beérkezési határidő: V III. 24„ 13 óra 

Gamma—Ferencváros . . . .

Tokod—Újpest ....................

Kispest—-Szolnok

' Szeged—Haladás ...........................s .. . .

Törekvés—SalBTO ••»....• 

Elektromos—X  « . . . .......  . . .

D i M A V A G—\V MFC .......................

Szómbath. FC—KEAC ................
S Pőtverseny: A pontversenybe csak
j mérkőzés elmaradása esetén kerül 
[ számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Postás—Pécsi DYAC

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

MOVE T. Előre—Miák. VSO

Név:

Lakhely:

Uteá: ........................................................
A beküldő aláveti nugát a féltótetók* 
nak. Mimiin szelvényhez ép és fór* 
galőmháu levő használatlan 10 filléres
bélyeget kell mellékelni*. Aki héten 
kint ötnél több szelvényt küld. kö
teles ide keresztet (csillagot) Unni:

Ez a BSzKRT vezérkara
Minden ember, egyesület, vagy emberközösség bizo

nyos célt tűz ki maga. elé, egy bizonyos célt, kíván él
érni. Ilyen célkitűzése volt a BSzKRT-nak az NB 
I-bejutás. A BSzKRT évek óta Mába küzdött a cél
jáért, míg most végre —  egészen véletlenül —  sike
rült elérnie.

Hosszú, fáradságos munkát végzett a BSzKRT ve
zetősége, amíg eljutott idáig. A vesetöket nem fűtötte 
a szereplés vágya, mert hiszen NB I1-, vagy amatőr- 
csapat vezetőiről vajmi kevés szó esik a nyilvánosság 
előtt, ők csak egy célt ismértek, hogy a kék-sárga 
színeket felhozzák az ország labdarugótársadalmának 
első vonalába. Oda, ahová az Elektromos, a testvér
csapat már régen eljutott.

A BSzKRT akkor kezdett kiemelkedni a „csomó
ból", amikor a vállalat áldozatkész igazgatósága 
remete, gyepesített, korszerű pályával ajándékozta 
meg sportegyesületét. A külielkies .Thököly-úti pálya 
eltűnt...

Természetesen az új, nagyszerű pályának megvolt 
a hatása. A vállalat sportolói tömegesen léplek be a 
BSzKRT sportegyesületébe. A BSzKRT ma már ott 
tart, hogy tizenkét üzemi csapata van (amely a vál
lalat bajnokságáért játszik) és mind a tizenkét üzemi 
csapatnak tartalékcsapata is van. Ezenkívül száz 
játékosa az MLSz által kiiírt bajnokságokért játszik.

Ilyen előfeltételek mellett a BSzKRT-nak előbb- 
utóbb el kellett érnie a célját. Hogy ez most előbb 
sikerült, mint- azt a BSzKRT remélte, az —  Fortuna 
istenasszony kegyein kívül. —  főleg a jelenlegi veze
tőség hatalmas ügybuzgaknának köszönhető.

A vezetőség élén —  rangban és lelkesedésben, 
bonyhádi P e r e s e i  György dr kormány főtanácsos 
áll. Az ő klubszeretete tette lehetővé. —  az igazgató
sággal karöltve —  a sportutcai korszerű BSzKRT- 
pdlya megépítését. P e r  e z  e l  dr nagyon elfoglalt 
ember és amióta vezérigazgatóvá nevezték ki, már

csak a díszelnöki székből tudja figyelemmel kísérni 
a „fiait". A  sporttól azért mégsem tud teljesen el
szakadni. Még ma is az evezösszövetség tevékeny 
elnöke.

P á t z Sándor dr elnököt, S C h er  f f e l  Lajos és 
S z ő k e  József dr alelnököket a sporttársadalomban 
úgyszólvó.n senki sem ism.eri. ők nem szeretik a nyil
vánosságot, csendben, hangtalanul dolgoznak, de 
annál lelkesebben. Ha egy sportegyesületi tag fel
karolásáról van szó, mindent elkövetnek. Sokat nyert 
velük a villamoscsapat vezetősége. E i s e n s t o c k  
Gyula álelnök úgyszólván az alakulás óta kíséri útján 
a villamoscsapatot. 0  az a bizonyos pillér, amelyre 
„építeni“ lehet.

B o rb  ír  ó Nándor sportigazgató és T ú r  n p v s a k  y  
Endre főtitkár a BSzKRT lombos fájának fiatalabb 
hajtásai közül való. Mindkettő az utóbbi években 
szerette meg az egyesületet, önzetlen munkásságuk 
nagyban hozzájárult a kék-sárgák sikereihez.

A labdarugó-szakosztály vezetői minden elismerést 
megérdemelnek. Lovag Khloyber Viktort, a pálya- 
igazgatót nem kell bemutatni. A BSzKRT „ V i k i  
b á c s í"-ját úgyszólván mindenki ismeri, ö a „ fiainál“ 
jobban talán csak —  a pályáját szereti. T o r d a 
József szakosztályi elnök csak a legutóbbi Időkben 
„nyúlt" a labdarugó-szakosztály „hóna" alá. Az ered
mény mutatja, nem sikertelenül. R á k i t  ó v s z  k y  
Imre intéző K u t r u c z  János edzővel még a BSzKRT 
régi labdarugói közül való. Mindkettő kiváló ismerője 
a, labda,rúgás elméleti és gyakorlati részének is, úgy
hogy ebből a szempontból jó kezekben van a villamos- 
csapat játékosgárdája.

Ezután nem is lehet csodálni, hogy a BSzKRT előbb 
jutott-élre, mint ahogy azt sokan várták. Ez a veze
tőség biztosíték arra, hogy a BSzKRT nevéhez mél
tóan fog szerepelni az ország labdarúgásának élvona
lában.

Péntek, 1940 augusztus 23.

Mm e l ő s s ö r !

Pályázat I I .

az Első Országos Tippelő Bajnokságra
| Beérkezési határidő: VIII. 31, 13 óra

Újpest-Kispest ................... .

| Ferencváros—Elektromos . . . .

I SaÍBTC—Tokod . . . . . . . . »o«»»*

W MFC—Törekvés

Szolnok—Szeged . . . . . .

BSzKRT-DiMÁVAG

iTöladáfí—Gamma . . . .

| Hódmezőv. TVK—M ezőtúr............ : -----
Pótverseny: A pontversenybe csak
nérkpzés elmaradása esetén kerül 

! számításba, egyébként csak holtver
senyt dönt el.

Pereces—Kassai AC

Miskolci VSC-Mátészalka . .  . . . . s . . . .  

; WMTK—Orosházi TK ........  „...5.,..
Név: ................................................ .

Lakhely:

Utca: ..............................*.........................
A beküldő alá véti magát a felfét-slokt
riek. Ml üdéit szelvényhez ép és fór*
galombau lévő használatlan ló filléréé 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- 
kint ölnél több szelvényt küld, kö

teléé ide keresztet (csillagot) tenni:

P ú m ;
régi arcok  csak az első pák 

tanaiban keltenek fu rcsa  érzést, 
azután m ár csak az idegen mezt 
lá tju k  . .  /'

Nem lehet azt állítani, hogy a Ferenc
városban mindenki derülátó a Gamma el
leni bajnoki mérkőzés előtt, Do őzért si
lóién s.;in látnak a zöldek. Sáros! Béla 
betégcégo u:í yan izgalmakat kcHotL de 
minden reménye megvan a Ferencváros
nak arra, hány válogatóit kilzépfedezetét 
Bem kell nélkülöznie a bajnoki ny.tá
ti Jr (in,

— Ha a Hála Is játszik —. hangoztat
ják a játékosok —, majd csak megusszuk 
vajahogy a Uammáék ellen.

Ugyanez a véleménye Pásénak Is. 
A népszerű ,prakker" így beszél:

— Most az a fontos, hogy teljes csa
patiül állhassunk ki. Nem szabad egy 
csavarnak sem hiányozni a gépezet
ből. Főleg nem idény elején és főleg 
nem a Gamma ellen. Elsősorban 
azért, mert a Gamma nagyon jó 
együttes, azután mi sem  , vagyunk 
még igazán benne a játékban. A me
zőnyben máris egészen jól megy —  
Szabadkán is szépen játszottunk •— 
a kapu előtt azonban még sok a fo
gyatékosság. Igaz, ügyeltünk arra, 
hogy ne sérüljünk meg s a kétes ese
tekben csatáraink inkább ■visszahúz
ták a bokájukat. Bajnoki mérkőzé
sen természetesen mindenki jobban 
beledobja magát a harcba. Erre a 
teljes eröbedobásra szükségütik is 
lesz vasárnap. A Gammával mindig 
nagy küzdelmet vívtunk.

Pósa most visszafelé kezdi pör
getni az emlékezés filmjét:

—  Az elmúlt bajnoki idényben 
mindkét fordulóban legyőztük a 
Gammát, de mondhatom, meg kel
lett kilzdenünk a pontokért. Különö

sen a decemberi mérkőzés volt ke
mény dió. Toldi bombaszabadrugásá- 
val l:Ö-ra vezetett a Gamma. Aztán 
ll-eshcs jutottunk, Háda azonban 
kivédte Sárosí dr lövését. A volt 
ferencvárosiak nagyon meg akarták 
mutatni a Fradinak. Azután mégis
csak kiegyenlítettünk. Szünet után 
óriási volt a harc s akkor kereked
tünk csak felül, amikor Sós sérülése 
miatt 10 Gamma-játékos maradt a 
pályán. Ezen a mérkőzésen 3:l-re  
győztünk. Tavasszal 3:0-ra vertük a 
Gammát. Mondhatom, ez sem volt 
sétámérközés...

Fosának igazat ad Csikós, meg a 
többi ferencvárosi is. Valamennyien 
kemény ellenfélnek tartják a Gam
mát.

—  Aztán —  mondja még Pósa ;— 
különleges íze is van a Ferencváros 
— Gamma mérkőzéseknek. Egész 
sereg volt ferencvárosi játékos sze
repel a budaiaknál. Háda, Kemény, 
Magda... Aztán az FTC-ben kezdte 
Tóth is és a kis Turay is zöld-fehér 
nevelés. És ott van a Gammában a 
Géza is, ha most egyelőre pihen is. 
Hát egy kicsit furcsa érzés ellenük 
játszani. Dehát csak az első percek
ben van ez így. Azután már nem is 
a régi arcokat látjuk, hanem az ide
gen mezt.

Pósa most már siet az edzésre. A  
szurkolók tapas al fogadják Prak
kert. Előlegezett elismerés —  vasár
napra.

T o k o d i  h a n g o k :
Nagy közönség, fó csapat^ 
és meglepetés várja az Ujpes* 
tel Tokodon

Tokod, augusztus 22.
Tokod és környéke nagy izgalommal 

várja a TtlSC rajtját az NB-ben. Fokozza 
az érdeklődést, bogy az első ellenfél 
mindjárt az Újpest csapata. A „testvér- 
harc - hatalmas izgalmakat Ígér s a tokodi 
Játékosok ugyancsak fenik a fogukat, 
hogy éppen a lilákkal szemben' bizonyít
sák be azt, hogy nem véletlenül kerül
tek a legjobbak közé.

Az biztos, hogy ez a találkozó az egész 
környéket megmozgatja és nagyon sokan 
jönnek majd a mérkőzésre Esztergomból. 
Dorogról, sőt Komáromból is, nem be
szélve a környékbeli kisebb községekről 
és falvakról. , , , ,

A Tokod csapata most már kialakult. 
A  szerdai nagy edzés tanulságai alapján 
ezt a tizenegyet szeretné a vezetőség ki
állítani : Barak —  Kecskés, Berta —  Har
sány! II., .lészáros, Varga —  Kocsis, 
Hevesi, Nagy, Pásztói, Tóth.

Pásztói és Varga azonban katona s 
könnyen lehet, hogy nem tudnak a ré
szükre szabadságot szerezni, bár a vezé- 
töség mindent elkövet, ' hogy haza tud
janak jönni.

Újabb játékosokról egyelőre nincsen
szó.

— Megvárjuk az Újpest elleni mérkő
zést s majd itt eldől, hogy szükség van-e 
további erősítésre vagy sem — mondotta 
Tóth Béla edző. —  Ha kell, tndunk még 
egy-két jó játékost keríteni

■Érdekesen nyilatkozott előttünk az 
egyik tokodi szurkoló:

— Egészen más csapattál, sokkal job

bal tudtunk volna kiállaní, —  mondotta, 
— ha az a fránya Elektromos a Szent 
István-Kupa mérkőzései során meg nem 
veri az Újpestet. Elintézett dolog volt 
például, hogy Vincze hozzánk jön, de 
amikor a lilák együttese kikapott as 
Elektromostól, Vlnczét egyszerre vissza
hívta az Újpest. Pedig Vincze már itt 
volt nálunk és örömmel játszott volna a 
TÜSC-ben. Baj volt az is, hogy az első 
mérkőzésre mindjárt az Újpestet kaptuk, 
A lilák féltek attól, hogy esetleg nagyon 
megerősödünk, kissé halogatták a játé
kosok átengedését s közben a játékosok 
máshonnan jobb ajánlatokat kaptak. így 
csúsztunk le például Kállairól. Nagy baj 
azért nincs és az Újpestet így is meg
lepetés fogja érni Tokodon!

A tokodi együttes pénteken még kőny- 
nyebb erőnléti edzést tart s ezzel befeje
ződik az Újpest elleni készülődés.

EEG ÚJABB!
Berta játéka bizonytalan

Bertának, a tokadiak kitűnő hátvédjé
nek az édesapja meghalt és a játékos el
utazott Szigetvárra. Egyelőre nem tudják 
a tokodiak, hogy Berta vasárnapra meg
jön-e.

A VÁC játókosloborzót tart vasárnap 
délelőtt 11 órakór a Hajdu-ntcai pályán.

Blankenstein a Fűtésből az SzTE-be 
kérte átigazolásét.

Az Elektromos 
7 gorselifí a baj
noki rajt előtt

Az Elektromos látszólag górni nélkül 
indull a Szerit Isivíin-Kupn küzdelmeibe* 
a bajnokaiig? előjátékaiba. GsüpatáíMk ke* 
relé olyan erős volt, hogy az Újpest el
len is ©lóg átütő érövei rendelkezett. 
Utána azonban a Kispesttől, majd a Tö- 
rekvú-íUil elszenvedett vereség egyszerre 
a felszínre* vetette aj* összes hamu alatt 
vajúdó problémákat, gondokat.

1 .
A CSAPAT SZELLEME ook kívánni 

valót hagy mega Után. Az egyik veze
tőtől hallottuk;

— Nem szabadna ?mnak megtör lennie, 
flml megtörtént az Újpest elleni s\yfize
tem után, hogy úgyszólván-az égési; csa
pat reggelig ivott a medve bőrére” 
erősen kiengedett gyeplőkkel. Mintha 
maris a zsebükben, vagy a vitrlnükben 
lett volna az a Szent István-Kupa.

Majd így folytatta:
— Néhány „<m tag” van még n csapat

ban. Ezektől várja cl a vezetőség. TiogsT 
az Elektromos jó szellemet táplálják és 
átvigyék az új játékosok leikébe is. 
Ehelyett! Fordítva történik , , .

2 .
G. TÓTH PÉTER BEL még különösebb 

gondja van a vezetőségnek. Az Újpest- 
mérkőzés utáni héten olyan dolgok tör
ténlek a tehetséges játékossal, amelyek 
miatt nemcsak a csapatból mátadt ki, de 
klubfegyelmi elé is került. Azt hiszik* 
hogy a sok, múltbeli kegyelem után ez
úttal lesújt a fegyelmi büntető, do igaz
ságos ioblyjn. (Úgy látszik, G. Tóth nem
csak Berlinben ezeróii kiengedni a gyep
lőt . . .)

KÁLLAI LEIGAZOLÁSA # szerves Ö s 
szefüggésben van a G. Tóth elleni fe
gyelmi vizsgálattal és eljárással. /

— Ki fogunk irtani minden rossz szel
lemű játékost, — mondotta az egyik ve
zető. -  Aki nem tud sportszerűen élni, 
viselkedni és játszani, annak nincs helye 
a* Elektromosban.

4*
ÓNODÉ MEGSZERZÉSE egyik legfon

tosabb kérdése az Elektromosnak. Nem
csak fiatal, nemcsak gyors, de kiváló 
kénességekkel is rendelkezik a kispestiek 
hátvédje. Az Elektromos a vajúdó rend- 
szorkCidésl kívánja Ónodyval megoldani.

s.
ADAM MÉG NAGYOBB GONDOT okoz 

az Elektromos vezetőinek. Vele és volt 
egyesületével már alig volna baj. Most 
már csak Adám szolgálati beosztása kö
rül vannak nehézségek, amely azonban 
olyan súlyos, hogy egyelőre áthidalhatat
lannak látszik.

x\dám egyelőre Bndapesten marad, sőt
vasárnap edzőmérkőzést is játszik az 
Elektromos második csapatában. Ádám 
csodálkozva mondotta nekünk:

— úgy jöttem Budapestre, hogy vasár
nap már beszállok a BSzKRT ellen . ,  . 
Tóth Pista bácsi azonban más vélemé
nyen van — az erőnlétem miatt.

A BSZKRT ELLENI CSAPAT felett 
csak pénteken döntenek. Az a helyzet, 
hogy nagy választék alig van. Persze 
fiigg a dolog attól is, milyen lesz az új 
szerzemények erőnléte. Beállíthatók-c 
már vasárnapra. Ha minden a legjob
ban megy, akkor ez lehet az össfccáílí- 
tás: Boldizsár — Pákozdi, dnody — PAz- 
mándy. Marosi, Kapocsl — Huszár, K ál
lai, Szendrődi, Fefeecs III., Pálinkás.

7.
MAROSI A HETEDIK, a legújabb 

gond. Hamarosan sportorvoshoz viszik a 
fiút. Általános vizsgálatra! A Törekvés 
elleni „kihagyás" miatt rendelték él ezt 
a vizsgálatot. Más vélemény szerint.csak 
a rendszeres edzés ártott meg a fiúnak. 
Most már kezdi megszokni a rendes ed- 
S»ést . . .

Aradi, a Taxi volt hátvédje, a BLK- 
hoz Igazoltatta magát. Vasárnap már ját
szik is új egyesületében.

A T. Előre a Miskolci VSC ellen így  
áll fel: Koíariís — Boros, Heinrich ■— 
Móri I., Muzámel, Hrska — Hermann, 
Sárdinecz, Sági TI., Muha, Esek.

T o l d i  n e m  l á t s z i k  
a Ferencváros 
e l l e n
Zuhogó esőben is k iadós erő n léti edzést  
tartott a eíarasma

Csütörtökön délután négy órakor a 
Gamma öltözőjében Toldi kivételével 
együtt vannak már a játékosok. Kemény 
Tibi kinéz az Öltöző ablakán és nagy 
elkeseredetten mondja:

—- Rettenetes ez tíz e6ő. Jól nézünk ki, 
ha vasárnap is ily én less áz időjárás. A 
vizes talaj a Ferencvárosnak fekszik . • * 

Tóth. a középfedezet nem vetkőzik le. 
A bokáját mutogatja, amely kettős nagy
ságú, annyira betagadt. Kedden, a Sze
ged élleni mérkőzésen szerezte a sérü
lést.

—  Vasárnap játszik? — kérdjük tőle.
— Játszom! Éppen a Fradi ellen ma

radjak ki a csapatból?
Király Imre gyúró megnyugtatja 

Tóthot, hogy csak bízza őrá, majd ő 
rendbehozza vasárnapig a dagadt bokát.

Toldi még mindig nem érkezett meg, 
amikor a játékosok kivonulnak a pá’yá- 
ra. A pálya szélén áll Ecsedy József, a 
BEAC igazgatója. Sós edző kiadja az 
utasítást:

— Fiúk, rámegyünk a fűre!
A pályaigazgató arca hnmúszínűvé vá

lik orré a kijelentésre. De aztán meg
nyugszik. amikor látja, hogy az edző 
csak tréfál

Lassú körözések, gyaloglás, majd kü
lönböző bemelegítő gyakorlatok követ
keznek Már az edzés közepén tartanak, 
amikor Toldi megérkezik.

Az eső szünet nélkül zuhog. Az edző 
Toldival és Nádassal különböző nehéz 
gyakorlatokat végeztet. Fiala Antal me
séli, hogy Fábián József, az utánpótlás 
kapitánya és Senlcey Tmre, az Edzők 
Testületének Ügyvezetője, akik a múlt

héten hivatalosan ellenőrizték a Gamma 
edzését, elismerésüket fejezték ki Sós 
edző munkája felett.

Az edző összegyűjti játékosait és mind
nyájan átvonulnak a BEAC edzőpályájá- 
rá. Kapura rúgdosáa következik. AZ 
egyik kapuban Háda, a másikban Havas 
védi a nagy lövéseket. Mindkét játékos 
nagyszerű formában van. Thiíróczy Já
nos főpénztáros megjegyzi:

— örülök, hogy nem az én gondom 
az. hogy ki legyen a kapus a Ferenc
város ellen. Nehéz eldönteni, hogy 7ci 
védjen.

A kapura rúgdosáükor feltűnik Tutay 
TI. és Kemény nagy lövőformája. Már 
lassan sötétedni kezd, amikor Sós edző 
véget vet az igen kiadós erőnléti edzés
nek. A klubházban az edzés után Fiala 
Antal é3 Sós edző rövid tanácskozási 
után máris hirdeti a Ferencváros elleni

Háda —  Szebehelyi, Szehení — Magda, 
Tóth, Borhy —  Váradi, Sütő, Turay / / . ,  
Kovács, Kemény.

■— Toldi még edzése elején van —  
mondja nekünk Fiala .Antal alelnök — , 
azért nem játszik még. Gyulait pedig 
sérülése álcadályozza a játékban.

A vasárnapi nagy mérkőzés előtt nem 
lesz élőm ér kőzés, mert a BEAC-pálya 
remek fűtakaróját a mostani esős időjá
rás miatt kímélni akarják. A BEAC- 
pálya kitakarítva, kicsinosítva várja a 
vasárnapi nagy erőpróbát. A Gamma 
vezetősége minden intézkedést megtett, 
hogy a Ferencváros nagy közönségét 
úgy helyezze el, hogy minden ferenc
városi szurkoló igényét kielégíthesse.

A  K i s p e s t  V é e s e y v e l  é s  H i d a s i 
v a l  s z e r e t n e  k i á l l n i  a  s z o l 
n o k i a k  e l l e n

Uj balszélső szerződtetésére is sor kerülhet
A K ifi-pest csatársora kiábrándítóan 

játszott a szerdai edzőmérkőzésen. Pedig 
nem is valami erős ellenfél ellen kellett 
játszania, hiszen a KAC csapata alaposan 
meg volt tüzedelve tartalékokkal és lük
kel. Senkey Gyula Intéző ki is jelentette 
a második harmad végén:

—  Máskor nem hívjuk meg edzőtárs
nak a KAC-ot, hanem komolyabb ellen
felet keresünk.

Igaz, hogy a kispesti csatársorból 
hiányzott Cseh és Olajkár II., a piros- 
fekete eeatársomak mégsem lett volna 
szabad ilyen gyatrán játszania. A  kis
pesti szurkolók remélik, hogy annak a 
társuknak lesz igaza, aki kijelentette aa 
edzés után:

—  Rosszul sikerült a főpróba, a bemu
tatón csak jobban játszhat a társaság...

.
A Kispest vezetősége erősíteni akarja 

a csapatot. Vécseyt, a Salgótarjáni SE 
volt kapusát valószínűleg a héten leszer
ződtetik. aöt tárgyalnak egy kőzépcsatár- 
ral is. Hidasiról, az újpesti középcsatár, 
ról van szó. Lehetséges, hogy vasárnapra 
már ő is a Kispest játékosa lesz.

Ezenkívül egy fiatal balszélső szerződ
tetéséről is tárgyalnak. Szilágyival 
ugyanis nincsenek megelégedve.

—  Szilágyinak az életmódja kívánni
valót hagy maga után, —  mondják a 
vezetők. — ügy látszik, ezért nem, képes 
igazi tudását kifejteni. Pedig a fiú tehet
séges . . .

Cseh egyelőre nem jelentkezett a Kis
pestnél. Ha péntekig nem közli a Kis
pesttel. hogy továbbra is a piros-fekete 
színekben akar játszani, a kispesti veze
tőség lemond Csehről. (Kispesten azon
ban már csak azért is bíznak Cseh je 
lentkezésében, mert Matyinak egy kis 
adóssága van a Kispesttel szemben.)

Olajkár Tl-re és Nemesre semmiképpen 
sem számít a vezetőség az első bajnoki 
mérkőzésen. Vig és Hátkai vldéaen tar
tózkodik s emiatt az ő vasárnapi játékuk 
is erősen kétes.

—  Reméljük —  mondta Görgényi fő
titkár — . mindkét fiú részére szabadságot 
tudunk szerezni vasárnapra. Éhben az 
esetben, az újonnan szerződtetendő játé
kosokkal együtt, már egészen rendes 
keretből tudnánk összeállítani a legjobb 
csapatunkat.

*
Az ónody-ügy még mindig húzódik, A 

fiatal hátvéd semmiesetro sem akar a 
Kispestben maradni. A  vezetőség elen
gedi. de a tárgyalások az Elektromossal 
elég lassú menetben folynak. Szombatig 
azonban valószínűleg ez a kérdés is 
megoldsát nyer.

•
Pénteken délután erőnléti edzést tart 

a csapat. A  pálya gyepén valamit már 
javítottak, a kikopott részeken friss fű 
zöldéi, a talaj azonban kissé egyenetlen.

Cirkusz a pályán
Hát Ilyen is van. Néha! Azelőtt gyak

rabban volt. Abban az időbén a játék
vezető ia csinált néha „cirkuszt” . 
És néhány játékos is! Ez a cir
kusz azonban egészen más. Ez a buda
foki. Ez valódi, ponyvasátoros cirkusz. 
Lovakkal és kopoltbundájö, foghíjas med
vékkel. És ott van a labdarúgópályán. 
Budafokon, a BMTE pályáján! Ide adtak 
engedélyt a cirkusznak.

A BMTE I. osztályú amatőrcsapot és 
most, az idény kezdete előtt még jófor
mán edzeni sem ind. A cirkusz miatt! 
Hát nincs Budafokon más szabad terü
let. csak a labdarúgópálya! Kik intéz
kedhettek isyf Vájjon kik csinálhatták 
ezt a — cirkuszt? . . .
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Vallon mesoldódfk>e a ferencvárosi csatársor lobbszélső-válsága ?
A  lesállás új szabályának beveze

tése óta forradalmi változáson ment 
keresztül a labdarugójáték techni
kája. A lesállás határának kitolásá
val valósággal kettészakadt a csa
társor. Három csatárt az ellenséges 
kapu közelébe szívott az a lehetőség, 
hogy most már a lefuvás veszélye 
nélkül előbbire lehet helyezkedni, 
mint akkor, amikor még két hátvéd 
is kellett a kapuson kívül, hogy 
közbeállásukkal lehetetlenné tegyék 
a csatár lesállását. Viszont a két 
összekötő hátrább máradt, hogy 
egyrészt összekötő kapocs legyen a 
csatársor rohamosztaga és a fede- 
zetsor közt, másrészt pedig készen
létben legyen ugyanúgy a védelem 
támogatására, mint az előretolt csa
tároknak jobb megfigyelést nyújtó 
helyzetből való harcbaküldésére.

Az új játékmodor kialakulásával 
az összekötők szerepköre főként az 
előkészítésre összpontosult, a végre
hajtás művelete az előretolt három- 
csatárnak, a középeset árnak és a 
két szélsőnek maradt. Ennek az új 
taktikának változása főként a 
szélsőcsatárok szerepét változtatta 
meg alaposan. Míg á régi világban 
a szélsőcsatár majdnem teljesen 
megoldotta feladatát, ha az oldal
vonal mentén szélsebesen lerohant 
és jól beadta a labdát, ma már a 
szélsőcsatár elől és gyakran belül 
portyázó gól vadász. Nem köti sem- ! 
ml sem a vonalhoz. Szabadon szá*'

formán lövő, nagy gólerejü jobbszél- 
sőhös jutott a Ferencváros. Ezt a. 
lehetőség megfelelő módon ki is kell 
használnia a zöld-fehér csatársor
nak. A  szélső —  akármilyen nagy 
tehetség —  csak úgy érvényesülhet, 
ha társai kellőképpen foglalkoztat
ják. Ha a belsők fölöslegesen vezet
getik, odalpasszokka.l hozzák fel a 
labdát, a szélső ritkábban juthat jó 
labdákhoz. Ha elhanyagolják a szél
sőt, akkor megmerevednek az Izmai 

j és ha néha-néha labdát is kap, azt 
már nehezebben tudja megjátszani. 
Ha körömpasszokkal akarják a szél
sőt szöktetni, azzal édes-keveset

kezdhet majd. Ha m ö g é  adják a 
labdákat, annak sem fogja sok hasz
nát venni. De ha jól e lé b e  helye
zett labdákat ■— lehetőleg kereszt- 
labdákat is —  adnak neki, amelyek
kel kihaszánlhatja ügyességét, kiugró 
készségét, gyorsaságát, határozott' 
ságát, kapurahuzását, éles és helye
zett lövéseit, akkor hamarosan meg
szűnhet a ferencvárosi csatársor 
„egyoldalúsága".

A Ferencváros és a Gamma baj
noki találkozása talán döntő jelen
tőségű bizonyítékokkal fog szolgálni 
már most vasárnap délután ennek a 
problémának a megoldásában.

guld akár a középesatár vonalán is, 
ha a. helyzet úgy adódik. Ma már a 
szélső előtt Ugyanúgy nyílhat meg 
a gólhelyzet, mint a középcsatár 
előtt. Míg régente kivételnek szá
mított, ha a szélső kapura lőtt, je
lenleg ez a szabály.

Ennek az új játékrendszernek a 
következménye, hogy a góllövőlistá
kon ma már mindenütt, ahol kor
szerű futballt játszanak, a közép
esatár és a két szélső vezet. Az 
összekötök a góllövés terén már 
majdnem egysorban állnak a szélső- 
fedezetekkel, akik tudvalevőleg az 
angol rendszerben jelentős támaszai 
a támadásnak. A  gólok szerzői 
tehát elsősorban az előretolt csatá
rok lettek. Természetesen a közép- 
csatár vezet a szélsők előtt, de ha 
az angol statisztikát végignézzük, 
körülbelül úgy oszlik meg a gól- 
mennyiség, hogy 100 gólból 40-et lő 
a középcsatár, 60-at pedig a két 
szélső.

A  vasárnap sorra kerülő első baj-

fitt a labdarúgás úi Idénye! A szur
kolók már alijr várják a bajnoki mér
kőzéseket. Ennek egyik bizonyítéka nz, 
hogy ezen a héten a labdarúgás hátai 
más táborából már nagyon ónk art ke
restek fel bennünket a soraikkal*. . .)

Korszerű rendszert  
a vSlogatolt&a

Földes András (Budapest, VII. 
Kazinczy-u. 52) sok Fradí-szurkoló 
nevében terjeszti a következő kérést 
vitéz Ginzery Dénes szövetségi ka
pitány elé:

„Most, amikor minden NB-csapa- 
tuük áttér a háromhátvédes rend
szerre, ideje lenne, ha válogatott 
csapatunk is átvenné ezt a minden 
szempontból kiváló rendszert. Éppen 
ezért, kérjük a kapitány urat, hogy 
válogatott mérkőzés alkalmával 
hagyja meg a jól összeszokott ferenc
városi védelmet és fedezetsort. Nem 
egyleti elfogultság irányítja kérésün
ket, hanem a magyar labdarugó
sport érdeke. Válogatott összeállttá- 
síink a következő lenne: Csikós —  
Szoyka dr, Fósa —  Sárosi III, Pol
gár, Lázár —  Kincses, Sárosi dr, 
Turay II, Zsengellér, Gyetvai."

A JT ú j utasításai a Játék
vezetők részére

iCpyík — külföldön élő — olvasónk, aki 
nevének elhallgatását kéri. szóvá teszi a 
JT legutóbbi határozatait, amelyek a já
tékvezető és a partjelzők együttműködé
sét egészen új .'lapokra helyezik. A figyo- 
lemereméltó levél így szól:

— E lism erem hogy jobb és könnyebb 
a játékvezetőnek, a partjelzőknek és a 
játékosoknak, ha a partjelző ilymódon 
segédkezik. de gondolnunk kell a nenizetr 
közi mérkőzésekre is. Ha a magyar csa
pat külföldre megy, a partjelzők egészen 
bizonyosan nem fogiiak a fejük fölött
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noki forduló kiváló alkalmat nyújt 
majd a közönség számára, hogy 
megfigyelhesse a szélsőcsatárok mái 
szerepét. Különösen a Ferencváros 
— Gamma mérkőzés kínálkozik ked
vező alkalom gyanánt erre a. meg
figyelésre. A  bajnokcsapat az el
múlt évben állandóan jobbszélső- 
válsággal küzdött.

Ha szemügyre vesszük a Ferenc
város góljait az elmúlt bajnoki esz
tendőben, akkor a következő érdekes 
eloszlást látjuk. Gyetvái a halszélen 
kilenc gólt lőtt a bajnoki év során. 
Ugyanakkor a jobbszélen szereplő 
Buhai csak kettőt lőtt, Bíró II pedig 
egyet sem.

Nyilvánvaló tehát, hogy ezt a 
fontos helyet a Ferencváros nem 
tudta kielégítő módoü betölteni. Az 
új bajnoki évben megváltozik a 
helyzet. Kalocsay dr személyében 
régi tapasztalt, mindkét lábbal egy-

Kispest város sporttelepe
Kispest, Szent Imre herceg-útja

Augusztus 2 5  é n , vasárnap 
délután lé l 5  órakor

Kispest—Szolnok
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte fé l 3  órakor
KAC-HFSC

barátságos mérkőzés

körözni a zászlóval és hasonló jelzéséket 
adni. És mit fog tenni idegenben az a 
magyar játékvezető, aki odahaza már 
megszokta, hogy egészen rábízza magát 
partjelzőire?

—  Kern is szólok arról, hogy mi jogon  
változtatja meg az MLSz és a JT a 
FIFA által lefektetett szabályokat? El
ismerem, hogy sportszerűtlen dolog a já
tékost gátolni a labdára való futásban, 
vagy készei elfogni a labdát. Sajnos 
azonban, a szabályok szerint ezért még 
nem lehet senkit sem kiállítani!

—  És mi lesz akkor, ha külföldi játék-
me9y majd Budapestre és a maga 

módján —  szabályosan —  fogja vezetni 
a m érkőzést?!

~  É labdarúgósport hallatlan népsze
rűségének egyik tényezője éppen az egy
séges játékszabály és játékvezetés, 
igyekezzünk ennek keretei között ma
radni!

(Erre a levélre különösképpen felhív- 
juk az illetékesek figyelmét.)

„Lak a to sleg én y . .
Tfj. Póea Péter ■ bölcsészetié nliallgató 

(Miskolc, Papszcr-u. 1 4 .) az MLSz mi
niszteri biztosához intézi a következő 
sorokat;

—  Megdöbbenéssel olvastam as Elek
trom os-Törekvés mérkőzéssel kapcsolat
ban Pduméndynak, az Elektromos játé
kosának azt a kijelentését: „Ugyan
hagyjátok! Csak nem vitatkoztak egy  
lakatoslegénnyel. ■ .”  Nem ismerem az 
eset közelebbi körülményeit. Sem azt, 
hogy az előző viia miről folyt, sem azt, 
hogy Pdzmdndy úr mi a magánéletben. 
De hiszen ez mindegy. Amikor o minisz
teri biztos úr azott fáradozik, hogy a 
becsülettel elvégzett munka egyforma 
rangot adjon mindenkinek, akkor bízom 
abban, hogy a miniszteri biztos úr meg 
fogja találni a módját: Pázmándy adjon 
megfelelő elégtételt az így megbántott 
sportembernek.

Hang az MTK-téöor- 
bó!

Gulyás Árpád (Rákospalota, Széchényi 
úl 16.) küldte be a következő sorokat:

— Mint a Hungária régi szurkolója, 
jelenleg az MTK szurkolója, örömmel 
néztem végié az MTK minősítő meccset, 
Különösen örvendeztem a fiatalok lel 
kés játékán. A vezetőséget kérem, ne 
hagyja ki a csapatból az olyan szívvel 
küzdő fiukat, mint n kis Liszkay, Vidor, 
Nemes és Mérei. A PT5C ellen a kővet
kező összeállítást ajánlom; Kárpáti 
Burko, Wóbcr — Gombidüö, Megyeri 
Mszkay I. — Ráki, Vidor, Liszkay II. 
Turay I.. Mérei vagy Nemes.

Hajrá MTK!

Winezéf a csatársorba!
—  írja Molnár József (Ságvár):

Újpest kiesett a Szent István 
Kupából. Csak azért történhetett ez, 
mert a csatársorából hiányzott Vin- 
cze. A z alábbi csapatot szeretném 
az esz folyamán látni a lila-fehér 
mezben: Sziklai -—- Fekete, Joós
(Joóst is szerezzék vissza!) 
Nagymarosi, Temes, Balogh I 
Ádám, Vincze, Zsengellér, Berzi, 
Tóth III. Az UTE pedig így álljon 
fel: Aknavölgyi —  Fekete II, Ba
logh II —  örsi, Szűcs, Kármán —  
Ungvári, Pálya, Szusza, Kállai, 
Jobbágy."

Érd ekes tervet vet tel
Gedai Károly (Budapest, IX ., Ráday- 
u. 51 ) levélében:

— Táborozást kellene rendezni a közép
iskolai tanulók szülei részére is. hogy 
ott megfelelő előadók bemutatnák, mi
lyen kitűnő nevelő és fegyelmező sport 
a labdarúgás. Sajnos, a múltban sok 
szülő eltiltotta flát a labdarúgástól. Az 
ilyen táborozásokon résztvevő szülök 
minden bizonnyal a labdarúgósport hívei
nek táborába szegődnének.

BJJpesti szurkolók  
a T ö re k v é sb e * !

Pataki László (Újpest, Kisfaludy-u. 25.) 
újpesti szurkoló társai nevében is gra
tulál a Törekvésnek a Szent István-Kupa 
megnyeréséhez:

— A kupadöntő már csak azért is feled
hetetlen less a számunkra, mert két 
rendszer ütközött meg a Latorca-utca 
gyepén. ' Az 5:0-ás győzelem nemcsak a 
Törekvés jobb játékának győzelmét je 
lentette. hanem az angol rendszer meg
semmisítő győzelmét az olasz rendszer 
fölött. Ha csapataink ugyanolyan szere
tettel és szorgalommal sajátítják el az 
angol rendszert, mint a Törekvés tette, 
akkor egy-két év múlva már csók em
lék gyanánt feg élni az olasz rendszer a 
futball berkeiben.

(E sorok után a Nemzeti Sport 
felvilágosító és kitartó nevelő mun
káját emeli ki a levél írója. Sohasem 
volt kenyerünk a dicsekvés, ezért 
csak megemlítjük a levélnek ezt a 
részét.

Ugyanilj-en tartalmú levelet inté 
zett hozzánk Éliás László, a Törek
vés főszurkolója (Budapest, IX ., 
Lónyay-u. 26), aki hálásan köszöni 
meg Feleki Lászlónak, munkatársunk
nak az angol játék tanulmányozását 
és a magyar labdarúgó társadalom
mal való megismertetését.

Ehhez csak az a megjegyzésünk, 
hogy a köszönetét elhárítjuk, mi 
csak kötelességünket teljesítettük, 
amikor megromlott játékunk megja
vítására mindent megtettünk.)

A Fe lfö ld i-K o v á cs  
hátvédpárt

ajánlja a DiMÁVAG-nak Kcrtesi Imre 
(Miskolc, Rákóczi-út 45.).

— Iga*, hogy Kovács bal lába* — írja 
Kortesi —, de Felföldinek viszont mind
egy, hogy melyik oldalon játszik. Ko
vács gyors, biztoslábú hátvéd s amellett 
bennszülött diósgyőri. Ott a helye a csa
patban.

A K iskunfélegyházi 
RVSE érdekében

szólal fel Miskolczy István (Kiskun
félegyháza. Ujvidék-u. 4.);

„A  szegedi alosztályban négy egyesüle
tet utasítottak osztályozó mérkőzésre. E 
négy csapat között van a KRVSE is. Egy
fordulós küzdelem dönti el, hogy melyik 
három csapat lesz a tagja az I. osztály
nak. Amikor a sorsolást elolvastuk, meg
döbbentünk. Kiderült, hogy a KRVSE 
egyetlen egyszer sem pályaválasztó. A 
KTK-val szemben ugyan pályaválasztó 
lehetne, de mivel a KRVSE-nek saját 
pályája nincs, Így a KTK-pályán kel
lett játszania. Ezt talán nem tudták, 
akik a párosítást csinálták?? Aligha 
hinném . . .

Furcsa az is. hogy a 12 pontot szerzett 
Szentesi MÁV az NB H l-b a  került s 
ugyanakkor a szintén 12 pontos KRVSE 
és a HMTE-nek osztályosét kell játsza
nia, hogy a szegedi I. osztályban marad
hasson.

Kérem az MLSz miniszteri biztosát, 
sürgose.n lépjen itt közbe. Vagy két
fordulós legyen az osztályozó, vágj' pedig 
emeljék fel a szegedi I. osztály létszá
mát.’ ;

LÁSZLÓ MIKLÓS

ILLATSZEITáR
oimű nagysikerű 
vlgjótéba filmen

Rendezte

LUBIISCH EIHÖ

P u m a !

A főszerepekben:

Frank M organ  
osepiiSchildlkraut 
Félix Bressart
(Metro-Goldvryn-

Mayer-film)

H i t  m o n d

V i n c z e  ( Ú j p e s t ,  d e  
-  m a j d n e m  T o k o d )  

T o k o d r ó l
Könnyen úgy is történhetett vol

na, hogy az Újpest első bajnoki 
mérkőzésén Vincze Jenő az ellenfél 
csapatában játszott volna, a Tokod
ban. Vincze ugyanis féllábbal már 
ott volt Tokodon...

Aztán mégis visszacsinálták az 
egészet. „Guriga" a lila-fehéreknél 
maradt. Most tehát nem Tokodon 
készül az Újpest ellen, hanem Új
pesten a Tokod ellen. így  fordult a 
kocka...

—  Tokodon is szívesen rúgtam 
volna a bőrlabdát —  mondja Vin
cze —  igy azonban jobb. A  kedves, 
régi fiúk között mégiscsak más. 
Aztán az emlékek is idekötnek Új
pesthez. Jóleső érzés, hogy itt
maradhat tam ...

Vincze már egy komoly edzömér- 
kőzést Is játszott az üveggyáriak 
csapatában. Megismerhette, közelről 
láthatta a vasárnapi ellenfelet. Ez 
a véleménye a tokadiakról:

—  Kemény ellenfelünk tesz a To
kod. Egészen jó futballt játszik a 
csapat. Aztán van szív és lelkese
dés is a tokodi fiúkban. Mondhatom, 
egészen nagyvonalú játékot kell 
nyújtania az Újpestnek, ha. nem 
akarja otthagyni a bajnoki ponto
kat. A  tokodiak egyébként már 
úgyis régen fenik a fogukat az

Újpestre. Amikor ottjártam, erősen 
fogadkoztak, hogy elkapják egyszer 
a lilákat. Ez az „egyszer“ most va
sárnap lenne. Dehát ehhez az Új
pestnek is lesz egy-két szava.

Vincze Jenő most magára tereli 
a beszédet.

—  Sajnos —  mondotta —  eddig 
nem tudtam annyit edzeni, mint a 
többiek. A  bizonytalanság -sok ed
zésre alkalmas időt rabolt el tőlem. 
Érzem azonban, hogy ennek ellenére 
is menni fog a játék, ha bekerülök 
a csapatba. Az UTE-kölykökkel 
foglalkoztam sokat mostanában és 
velük együtt dolgoztam. Tehát van 
kiadós labdaedzésem is. Aztán a 
fáradozásomnak is van eredménye, 
az UTE-kölykök megnyerték a kis 
Szent István Kupát, öröm volt 
nézni, ahogy ezek a kölykök az an- 
gol rendszert játszották.

Most ismét a Tokod elleni mér
kőzést hozza szóba Vincze:

—  Mégegyszer hangsúlyozom, 
hogy az Újpest nem mehet biztosra 
Tokodon. Mindent bele kell adnunk...

Nemcsak Vincze, mindenki Így 
vélekedik Újpesten. De azt is remé
lik, hogy a tokodiak nem fognak 
megharagudni azért, ha a győztes 
dugót a „tokodi vendég" —  Vincze 
lövi be.

Csak a középfedezet 
helye vitás az Újpest 
csapatában

A Tokod elleni mérkőzésre készülődő 
lila-fehéreknél az az újság, hogry Szűcs
nek furunkulusa keletkezett. így Teme3 
játéka került elől érbe. A várható össze
állításról Langfeldér igazgató igy beszél: 

— A csapatot véglegesem csak pénteken 
délután állítjuk Össze. Eddig csak egy 
kérdés van: Temes vagy Szűcs lesz-c sí 
középfedezet? Ha Szűcs péntekig nem 
jön rendbe, akkor Temes játszik. A való
színű összeállítás: Sziklai —  Futó, Balog 
II. —  Nagymarosi, Szűcs (Temes), Balog 
I. — Adóm, Vincze, Zsengellér, Berzi, 
Tóth.

A sérült Sere nélkül 
utazik Diósgyőrbe 
a WMFC

A WMFC szerdai edzéséről még min
dig hiányzott a rándulással bajlódó Gere, 
aki csak a jövő héten kezdheti el az 
edzéseket. A  csapat játéka sok kívánni
valót hagyott maga után. Lukács edző 
ugyancsak korholta a játékosokat, de 
azért mégsem borúlátó. Csütörtökön ezt 
mondta:

— Nem hinnem, hogy éppen most, az 
NB-ben veszítenénk el a DiMAVAG-gal 
szembeni veretlenségünket. Eddig, az 
NBB-ben történt találkozásainkon ugyanis 
csak egy alkalommal sikerült egy pontot 
elvenniük tőlünk. Igaz, hogy most na
gyon meg fogjak érezni Gere hiányát, de 
azért mégis bízom a győzelemben. Tér. 
sze, esak akkor, ha a fiúk nem fognak 
úgy könnyelmüsködni, mint a Szeged el
len. amikor már 3:0-ra vezettünk. Diós
győrött az első perctől az utolsóig küz- 
denünk kell.

Ezután elmondja az edzó, hogy a Sze
ged elleni győztes csapat utazik Diós
győrbe, vagyis:

Szabó —  Kis, Korányi I. —  Keresztes, 
Kapta, Dudás — Bökk, Harangozó, Sza
badkai, Tihanyi II., Pintér.

Tartaléknak Szalayt viszik magukkal. 
Indulás szombaton este-

A  szurkolók körében Is Igen nagy az 
érdeklődés. Sokan vonaton, de még töb
ben kerékpáron mennek Diósgyőrbe 
hogy győzelemre buzdítsák a W M FC-t

V A S U T A S - P Á L Y A
— ■  s z e g e d  m m am m

Augusztus 2 5 -é n ,  vasárnap 
délután lé l 5  órakor

SZEBEO-HALADlS
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Sárosi III. állapota javul
Sáros! Béla szerdán nem vett részt a

Ferencváros edzésén. A zöld-fehérek ki
tűnő középfedezetét rnirigybántalmikkal 
és egy gyanúsnak látszó tályoggal az 
egyik sportszunatóriumba szállították.

Csütörtökön érdeklődtünk Sárosi BéU 
állapotáról.

— Sárosi Bélát — mondotta Kreisz 
László dr főorvos — ma újból tüzetesen 
megvizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy 
vérömleny keletkezett a lábán, amely 
azután gyulladásba ment át. Ezenkívül 
mirigy fájdalmai is voltak a fiúnak. Ma 
mar lényegesen javult az állapota. A  
mlrjgydaganatok visszafejlődtek és a 
gyulladás helye ls tisztul már. Ma meg. 
engedtük Sárosi Bélának, hogy felkel, 
jen az ágyból. Rövid sétát tett. Sokkal 
jobban érezte magát mint tegnap. Ha a 
gyógyulás üteme tovább Is ilyen gyors 
lesz, rövidesen hazaengedjük.

Arra a kérdésre, hogy játazhat-r vasár
nap Sárosi III., ez a. válasza Kreisz 
dr-nak:

— Minden valószínűség szerint játsx. 
hat.

Ezek szerint nem kel! nagyon aggód
niuk a ferencvárosinknak, hogy Gamma 
ellen ki legyen a középfedezet.

— Kemény gyerek a Béla — mondogat
juk —. ha tüzes esfi esik vasárnap, ak
kor is ott lesz majd a pályán,

A  Ferencváros vasárnapi csapata ilven- 
formán ez lesz:

Csikós — Szoyka dr. Polgár — Lázár. 
Sárost III., Pósa — kalocsay dr, Kiss, 
hinta, Sárosi dr, Gyetvai.

MÉG MINDIG NEM KÉSZÜLT EL 
A BLASz SORSOLÁSA,

DE A HÉT VÉGÉRE VÉGRE MEGLESZ

i e t ^ S ASv?-ba'1 a®‘ ígérték az egyesíi- leteknek, hogy szerda estére meglesz a 
csoportbeosztás és a sorsolás is. Szerdán 
az egyesületek vezetői hiába várakoztak 
a BLLAfoz-ban s amikor megtudták, 
hogy még mindig nincs eredmény, na- 

l\ eKen fakadtak ki a BLASz vezetői ellen.
Csütörtökön beszéltünk Barcsay János 

ügyvezetővel, aki közölte velünk, hogy 
különböző akadályok miatt nem készül
hettek még el a sorsolással, de a hét 
vége re meglesz a sorsolás. Barosav 

Is közölte, hogy a BLASz I. és*tL 
osztálya szeptember elsején, az alaes£

kezdik e f l ^ d é n y r *  8' áa

TÜSC-pálya TeW
Augusztus 25-én , vasárnap 

délután lé l 5  órakor

Nemzeti Bajnoki mérkőzés 
előtte lé l 3  órakor
UTf—TŰ5C

ifjúsági bemutató mérkőzés



sssa Péntek, 1840 augusztus 23.

Tovább ritkul a szolnoki 
gárd a :

Nagy és Kolláth 
után Szűcs is harc
képtelen

Szolnok, augusztus 22.
Szolnok csapatát a balszerencse ugyan

csak üldözi. Még el sem kezdődött a 
bajnokság s máris minden héten legalább 
egy játékos kidől a sorból. A legújabb 
sérült Szűcs. Kedden, a szentesi mér
kőzésen sérült meg a térde. A ma dél
utáni edzésen kint volt. de nem vetkőzött 
le. így mesélte el sérülése történetét:

— A mérkőzésen még semmit sem érez
tem, utána’ is vígan szaladtam a többi 
fiúkkal együtt a vonathoz. Itthon azon. 
bao már kedden este alaposan megdagadt 
a térdem. Azt hittem, hogy másnap reg
gelre majd leapad, de, ellenkezőleg, még 
jobban megpuffadt és ekkor már fájt is. 
Ez a térdem egyszer már beteg volt s 
úgy látszik, most megint pihennem keli 
miatta.

Nagy és Kolláth után tehát Szűcs Is 
harcképtelenné vált. Fő is a leje Móré 
edzőnek.

— Fogalmam sincs, — mondotta, —  
hogy miképpen állunk fel a Kispest ellen.

Kolláth már kint volt. le is vetkőzött, 
de erősen húzta a lábát. Lehet, hogy ő 
vállalni fogja a játékot. Nagy ellenben 
fekszik, ő semmiképpen sem játszhat. A 
játákosgárdát ismerve. így képzelhető el 
a szolnoki csapat ös/eáúUása: Horváth — 
Barna, Kispéter — Csóti, SelmeczI, Faze
kas — Szántó, Kolláth. Lnnga, Korom, 
Búza. Szerephez juthatlak még: Vezér, 
valamint a Lukács-fivérek.

A zord, idő miatt ma komoly edzést 
nem tarthatott a csapat s ezért pénteken 
délután is lesz edzés.

(V.)

A BSzMIST megverte 
az MTK-t, de gondfai 
nem tűntek el

A BSzKRT tervez — esu végez. Az 
egész nap hulldogáló égi ..áldás*' el
riasztotta a Zuglót, u BSzKRT kiszemelt 
edzőt ácsát. Helyette az MTK látogatott 
át a Sport-utcába. Érdekes összeállííásba.n 

A BSzKRT Régi, Miklósi, Túli, Ba
logh ás Székii helyén tartalékkal a ki! 
vetkezőképpen állt föl:

Frankó — Szalay, Mosom — Kovács 
II., Kornél. Bicr.ő — Mészáros, Kovács 
I„ Bene, Bíró, Szabó IFI.

Az MTK csapata tíz volt:
Kárpáti — Wébcr, Hu tton *— Péter, 

Megyeri. Titkos II, — Illanó, Vidor, 
Gombkötő, Turay I., Titkos 1.

Élvezetei cdzőmérkőzéet vívott a kel 
csapat. Mészáros pompás bal lábas lövés
sel már az első percekben megszerezte a 
vezetési. Keni sokkal utána Kovács T. 
lóvéén* pattan I az oldal lécről a bál óba. 
Sokat c$uszkált a _ kél csapat. A lab(la is 
síkos volt. Frankó be is cljtette Illanó 
könnyű lövesét.

Kovács I. lőtt még szünet előtt a 
hálóba, majd fordulás után Vidor ll-es- 
ből szépített. Sokáig mezőnyjáték folyt, 
végül Bíró megunta és a. félpályáról a 
labdával a hálóba sétált. 4:2 —
BSzKRT javára.

A BSzKRT még így tartalékosán is 
kielégítően játszott, habár ez a játék 
jobban mondva, ez á fonna az Elektro
mos ellen nem lesz kielégítő.

Az edzés után Rakií.ívszky intézővel 
beszélget tünk. Ezt mondta:

— Á vasárnapi összeállítás nagy gondol 
okoz nekünk. Régi és S/.őrfi nem játszhat, 
Miklósi, Túli és Balogh játéka is ké
tes. Ha ők szabadságot tudnak kapni va
sáramra, akkor így állunk fel; Frankó 
— Miklósi, MofiOnyi — Kovács II.. Ba
logh. Túli — Mészáros. Kovács I., Bene, 
Bíró, Szabó III. Ha a katonáink nem jön
nek meg, akkor Szalay, Biczó és Kornél 
jön számításba. Kornéléin, hogy a leg
jobb csapatunkkal vehetjük fel a har
cot az Elektromos ellen.

A keskeny p á ly á 
tól fél a Törekvés

Csütörtökön teljes pihenőt tartott a 
Törekvés csapata. A kétkapus. edzés azért 
maradt el. mert a Szent István-Kupa 
döntője elég ..edzés” volt. A játékosok 
— Palatínus kivéve — valamennyien 
rendbejöttek, Róják bokahúzódása is 
méggyógyult. Palatínusnak már nem a 
térde fái. hanem a felsocombja. A hosz 
szú középcsatáinak ugyanis volt egy 
horzsolása, amelyet leragasztott, de a 
sebtapasz feltépésekor a horzsolás is fel
szakadt. Vasárnapig azonban Palatínus 
teljesen egészséges lesz.

Két „új ’ játékost igazolt le a Tö
rekvés. Az egyik Déri, aki a Szent 
István-Kupa küzdelmein csak a minisz
teri biztos engedélyével játszhatott, a 
másik az ungvári Zádor, Zádor már a 
Törekvés játékosa, de csak szeptember 
elsején költözik Budapestre.

— Zádornak már leigazolása is jót 
tett — Dórynak, — mondta Tasnády
József intéző. — Dóry nagy formajavu
láson ment keresztül. . .

Tóth ügyében nincs semmi újság. 
Tóth napok éta nem mutatkozik a Tö
rekvés vezetősége előtt, de a szövetség 
sem indította meg még a vizsgálatot 
Tóth ellen.

~  A csapat most együtt van, — 
mondta Szeder edző. — Egyelőre nem 
érezzük meg Tóth hiányát. Csupán a 
keskeny MÁVAG-pálya okos gondot a 
vezetőknek és játékóráknak egyaránt, A 
mi támadójátékunk a szélsőkre van ala
pítva, attól tartok, hogy a keskeny 
MÁVAG-pályán nem tudnak támadásaink 
kibontakozni. Ha a Bihari-yteában, vagy 
az MTK-pályan játszhatnánk, nyűgöd- 
tatban néznék az őszi idény v.lé

MOVE—KöLAS®
A MG VE válogatott csapata vasárnap 

Göldölion a KöLASz válogatott csapatá
val méri össze erejét. A MOVE váloga
tott így fest: Ferer.czy (B.-Kalász) —
Szobota (BTSE). Hidasy (P. Rákóczi) — 
.Szentesi rPomá^R Simon (P. Rákóczi), 
Hudecz (F. Rákóczi) —- Márta (Rákos
hegy). G-eesey (BTSE). Molnár (Pomáz), 
KírcjZ CB. Kalász). Erdélyi (P. Rákóczit. 
Tartalék: Iliy (Rákoshegy). A válogatott 
játékosok vasárnap délután T órakor a 
keleti-pályaudvari HÉV-megállónál talál
koznak. — A KCLASz összeállítása ez 
fesz: Kai ser (GIK) — Pálinkás (ISE)
Peller (GIK) — Lrobni (GIK). Mészáros 
VSEl. Bába (RTK) — Berze (GIK), Vickó 
(tíPSK), Szántai (R. MOVE), Juhász 
(ISE). Nagy (RTK). Tartalék: Pokz 
(GIK). A mérkőzés 4 órakor kezdődik 
előtte hz EMSzO és a GIK ifi Gödöllő 
ifiúsági bajnokságáért mérkőzik.

H E T I  A V Ű S O R
SZOMBAT

CÉG LIG ABAJNOKSÁG
l. osztály: KeSC—HfLSC. Fehér-út, fél

5. Sallay. — WaSC—MVaSC, Rákosfalva, 
BRSC, fél 5. Tcuffel. — Weiss Mánfréd 
—S-aSC, Csepel, fél 5. Va»s A. — FiSC 
—DaSC, Pozsony i-úl, fé! 5. Gyulai. — 
EitSC—ChSC, Simor-u., fél 5. Kralt.

II. osztály, első csoport; CsaSC—RéSC, 
Váci-úr. fél 3. Kuda>. — KroSC—IteSC, 
GyáÜ-út, fél 3. Kovács XII. — FaSC— 
AMCéSC, Gázgyár-pú lel 5. • Mura ró. — 
Budakalász—OSC, Budakalász, fél 5. Sle- 
fanesik, — ViSC—DreSC, Újpest, Me
gyeri-út. fél f>. Endirődi. — Második cso
port:1 FóStJ—YrSC. Gnbaesi-út, fél 5. 
Skalii/.or. — KaS€—ÁltFoSC, Gyömrői- 
út, fél 5. Istenes. — Gamma—OeSC, Bá- 
n-át-u., fél 5. Pálcly. — MiiSC—FraSC, 
Kén-n., lel 5. Mi halkó. — JaSC—GőSC, 
Wekerletelcp. fél 5. Osepreghy — ScSC— 
HaSC, Zágvábi-út, Kél 5. Gertiimy.

III. osztály, első csoport; UhSC - 
MGrSC. Béke-u., 4. (Csermely. — StaSC 
—Stiihaner. Szönyi-úí. S. Fehér. — 
PreSC—MMéSC, UMSE-p., fél 3. Air 
dorka. — LmSO—HTSC, Lóverseny tér. 
fél 5. Lév-av. — Második csoport: TuSO 
—TIuSC. GyömrŐL-út, KTK. 2. Pécsi. — 
CsoSC—SchSO, Kelenföld, fél 3. Józsa. - -  
KirttoxF II.—MeSC, Kispest, tTHöi-út. fél
5. Reá. — Postajav.—PeSC. W>kc delele p, 
%3. Platt. — OMTK—KroSC IT„ Kelen 
föld, KTC, fél 5. Fazekas. - - MeSC— 
Standard, Soroksári-út, fél 5. Barábás.— 
KaSC II.—líaSC, Gyömrői-úl, 3. Ko
vács T.

Ligadíj: PaSC-SvSC. Újpest. Atlila-n..
4. Fehér M. — SaSC IT.—LeSG, GyőmröJ- 
út, KTK, fél a. Benedek.

VASARNAP  

Bajnoki mérkőzések
jVB I. osztály:

Törekvés— SalBTC, Kőbányai-út, 
fél 5'. Szőke II.

DiMÁVAG— WMFC, Diósgyör- 
Vasgyár, fél 5. Németh L,

Elektromos— BSzKRT, Latorca-u., 
fél 5. Nemeskéri.

Gamma— Ferencváros, BEAC-p., 
fél 5. Kékesi.

Szeged— Haladás, Szeged, SzVSE- 
pálya, fél 5. Rubint.

Kispest— Szolnok, Kispest, fél, 5. 
Ujváry.

Tokod— Újpest, Tokod, fél 5. 
Storch (Nyugat).

N B  I I . osztály:
üuua-csoport:

Soproni FAC— D. Magyarság, Sopron, 
fél 5. Temesfői, .Zugló—Sregedi YSK, öv-utca, fél o. 
Skultéty.

m , K—Vo'-"o fel Siklós.
Postás—DVÁC (Pécs), Lóverseny-túr, t.

Liikáos. _
Pénzügy—MTK, Hungária-ut. fel o. Ko. 

hnlmi. ,Pgyetéríés—Soproni VSK, Győr, fel o. 
Palkó.

Tisza-csoportr
Uusj—ózdi MOVE, Ungvár, fél 5. Ju

hász dr. _
Dobreconi VSC— i« aivz, Debrecen, fél o. 

Boross Pál.
Mátészalkai TK—Kassai SC, Mátéscalka. 

fél 5. Farkas. 'Kassai AC—B. A'asutas, Kassa, fél 5. 
Györkefalvi.

Salg. SE—MA VÁG, Salgótarján, fél 5. 
Horváth dr.

MOVE T. Előre—Miskolci VSC, Béke- 
utca, fél 3. Galambos.

Eampart—Pereces, Brzsébet-utca, fel 5, 
Tihaméry.

Barátságos mérkőzések:
UTE—Testvériség. Megyeri-út. fél 11. 

II fél 0. - - Elektromos I1.--NSC. La
torca 1 tea, 2. — MÁV Előre—Compaktor, 
Tatai-út. fúl 5. Tfj. fé! 1. Kölyök 10. — 
Cs. MOVE—M. Turul TE, Csepel, 4. — 
FTC—Goldberger SE, Foriuyák-utca, 1.

fél S. — UMSE—MSC. fecni: Lászlo-ut.
fél 5. Veatfcn fél 3. Kölyök 1. — TTMSE 
ifi.—TTE ifi. Szent Lászlw-út. IOi — 
KTC—MA VÁG. Cealédi-út, fél 5. —
MAEC—H. Túrán SC, Bertatan-utca, fél
5. II. fél 1. I fj . fél 3. — FSC—LóSC, Ee-

H egtörtént
A MÁV északi főműhelyének 

szerdai ünnepélyén kérdezték:
—  Hogyan áll fel a Törekvés as 

SBTC ellen?
—  Hja, ez még műhely-titok!

hérrári-ut, egynegyed 11. IT. fel 3. Ifj. 
12. Kftlvök 2. — BTK—HAC, Pozsonyi- 
dl. tói 5. Jf.i. fé.! 3. Kölyök 1. — III. kor. 
VVL—33 FC. Nag^Koipbat-utoa, fél 5. 
31. fél S. Kölyök I. Ifj. fél 10. —
BSzKRT II.—KTC, Ciprus-u., 10. Ifj. 12. 
Kölyök 2. — Csíllachegy—Pannoma. Csil
laghegy fé' 5. II. fél 3. — WMTK— 
M. Posztó, Csepel, 10. — Törekvés II .— 
KSSE, Kőhányai-út, fél 3. — W SC -K . 
Törekvés, IVckerlctelep, tél f>. TI. fúl !!. 
Ifi. fél 1. Kölyök 12. — BTC—Kalapos. 
Fcliúr-úf, Tél 5. f i .  2. If.i. fúl 12. -  DSE 
—KEAC. Tárna-u.. fé! 11. Tfj. fél 9. -  
Rákoskeresztm'—KTC, Rákoskeresztúr, fél
5. Kölyök fél 3. — Pamutipar—IVoSC.
Horthy Miklós-út, fél n. II. fél 3. Ifj. 
fél 11. — Pamiitipar kölyök—Juta kö
lyök, Szokszárdi'-út, 11. — NSC kölyök— 
Postás kftivök Lóversenytér, fél 11. —
OslOd—OSOS IT.. Ceglédi-út. lfl. — I’ .
Rákóczi TT.-LASC II., Erzsébct-utca, 
fél 3. — KAOE— Sz. Juvcntus. Soroksári
ét. fél 5. Ifj. fél 3. — P. Rákóczi—Dt. 
MOVE I I ,  Erzsébet-u., fél 1. Tfj. 11. -  
Vasas Tr.-BI.K: IT.. Bcke-u., fél 1«. Ifj. 
S. — Vasas ifj.— ZSE ifj,. Ör-n., 1. —
TLK-TSO, Béke-utca. fél 12. — B. Ma- 
Sfvarsée ilj.—TL K  ifj., Rákos-lér, fél 5. 
Ivölyök -  DSE kölyök—KSSE kölyök. 
Tárna-utca, 1. — Af. Textil—BAC, Széní- 
ondrci-.út, 10, I f i .  8. — KTK II.—MTK 
Jf.. Hungária-, fél 2. Kölyök fél 10. If.i. 
fél 11. — Postás 11. Füiígetlonsúc, Ló- 
versenytér, fél 8, — Postás ifj.—FiiAgel- 
lensétr TI.. Lóverseny tér, fé! II). — Juta 
—TTTSE. Béke-utca, fél 3. tfj. fél 3. -
Juta TI.-CTSB I I -  Szekszárdi-út, fél 0. 
— PSC-7VC. Pestn ihe’ v. 3. IT. 3. Kölyök 
fél 2. — ZSE kölyök—WoSC kölyök, öv-

utoa, fél 3. — Goldberger SE II .—RIK, 
Budafoki-út, 2. — WMTK I I .—Vámmen
tes, Csepel, 10. Vegyes 8. — NJTC—
NMK, Zágrábiul, tél 5. II. fél EV — 
RFC—SzTE, Szemere-iclcp, fél 3. II. fél
3. Kölyök fúl 2. — Pannonié ifj,—Elek
tromos' ifj.v Pozsonyi-út. 10. Kölyök, La- 
torea-u.. II). — KSSE II.—Szondi. Gyöm- 
röi-iít. 11. I fj . 9. — KíCSE kölyök—DSE 
kölyök, l'árna-utea. 3, - -  BTK ffj,—BM'TF. 
if.i.. Budafoki-új, 9. Kölyök 11. — M.
Posztó kölyök—Cs. MÖVE kölyök, Cse
pel, 3. — Rákoskeresztúr ifj.—M. Poszto 
if.i, Rákoskeresztúr, fél 3.

P. Rákóczi—Lampart II„  Erzsebet-
utca, fél 3.

Vidéki műsor
DÉLNYUGATI A 1,SZŐ VÉTS ÉG 

I. osztály: Pécs: DPAC!—NVTE (Kast), 
P BTC—Klí A C (Kel esi dr). Dombóvár: 
DVSE—MTE (Trcnka). Komló: . KSE— 
ZsSE (Iványi). Bácsalmás: B. MOVE— 
B MTE (Boiiczeí. Nagykanizsa: ZMNTE 
Si-mBTC (Dávidi.

1 í . osztály■ Komló: KSE II.—ZsSE II. 
(Pakli). ■ „

Barátságos: Baja: BTSE—Szentesi
MÁV (Firányi).

SZEGEDI ALOSZTÁLY 
Osztályozó mérkőzések. Szeged: Mórá

vá,ros—KTK (Solti III.). Hódmezővásár
hely: HMTE—KRVSE (Pálinkás).

Miért nem egyen-^  
fogú a testnevelő  
tanár a töb b ive l?

A „Testnevelési tanároh liö*lönycbcn‘* 
már eff.v idő óta vita folyik a Testneve
lési Főiskola főiskolai jellege felöl. Jakus 
Kálmán, a testn. tanárok országos egye
sületének elnöke szerint a főiskola csak 
„szakiskolának*4 tekinthető. Indokolása: 
az IÍM0— 41. évi költségvetési tervezetben 
a Testnevelési Főiskola nem szerepelt az 
egyetemek és főiskolák között, hanem a 
Testnevelési Alapnál; a pénzügyminiszté
rium véleménye szerint sem főiskola^ a 
lassan-lasean cnrópai hírűvé váló intéz
mény.

Miért fontos ez a főiskolai jelleg?
Azért, mert
a testnevelő tanárság, a magyar ve
zető-utánpótlás testi nevelőjének, a 
honvédelem szempontjából is felmér
hetetlen értékű munka fáradhatatlan 
végzőjének sorsa, erkölcsi és anyagi 
helyzete függ attól, hogy főiskola-e a 

Testnevelési Főiskola vagy nem!
A TTOK ebben az ügyben kérdést in

tézett Szukovátliy Imre dr-hoz, a TF igaz
gatójához. Sznkováthy dr válaszában ki
jelentette, hogy az 1921, évi L Ó I. t.-c.
4. paragrafusa a testnevelési tanárok kép
zésére testnevelési főiskola felállítását 
rendeli el; a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1925. évi október IG-án kelt 
T7.000 1925. számú rendelettel meg is 
szervezte a Testnevelési Fői" kólát; az 
m3-ban kiadott miniszteri rendelet a fő
iskola szervezeti szabályainak módosítá
sáról szól: a főiskolán végzett testnevelő 
tanárok főiskolai képesítését elismerte a 
belügyminiszter is a választójog elbírálá
sánál : sőt közvetve elismerte a főiskolai 
jelleget az 1983 március 18-én tartott mi
nisztertanács is, amikor a pénzügyminisz
ter beleegyezése után hozzájárult ahhoz, 
hogy a Testnevelési Főiskola nyolc fel
vet végzett tanárainak javadalmazása a 

főiskolai minősítéshez kötött állásra ki
nevezett állami gyakornokok járandósá
gaival egyenlő összegben éllnpíttassék 
meg. (A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
a négyéves TF-et végzett testnevelő taná
rok gyakornoki és helyettesi szolgálatuk 
alatt — egyenjogúak az egyetemet vég
zett elméleti-szakos tanárokkal.)

A kinevezésnél azonban — főiskola ide. 
főiskola oda — elvesztik ezt az egyenlő 
jogot, visszazuhannak egy fizetési osz
tállyal lejjebb, mint az elméleti szakosok, 
és a gazdasági szaktanítókkal kerülnek 
egy kategóriába.

Ez a körülmény tehát egyáltalán 
nem szól amellett, hogy a Testneve
lési Főiskola — tényleg főiskola. 
Mert, ha főiskola volna, végzett hall
gatói a főiskolai végzettségnek meg

felelő státusba kerülnének!
A vita tovább folyik . . .
Nem csodálatos, hogy ilyesmiről vitázni 

kell? Jelenleg a Testnevelési Főiskola el
végzéséhez hat év szükséges (a hallgatót 
ugyanis addig nem veszik fel, amíg köte
lező kaiénál szolgálatát el nem végzi). 
Hat év után kezébe kapja a Testnevelési 
Főiskola tanári oklevelét, néhány évig mint 
óraadó helyettes és mint helyettes tanár 
végzi fáradságos, nemzeti és honvédelmi 
szempontból roppant fontos munkáját, 
azután rendes testnevelési tanár lesz be
lőle. Ez azt jelenti, hogy illetménye havi 
158 pengő, meg a lakbér (ami Budapesten 
nera egészen 60 pengő).

A bürokrácia gáncsol, a bürokrácia vi
tázik, a bürokrácia nem ismer el jogokat, 
közben a testnevelő tanár elkeseredetten, 
mellözöttcn is végzi nagy nemzetne velői 
feladatát.

Ez a helyzet IDRUben, * szociális gon
doskodás évében.

LESZÁLLÍTOTTÁK A BLAS*- 
F,G YESÜLLTFiK TAGDÍJÁT!

— Hosszas tanácskozás és számolgatás 
után úgy döntöttünk' — mondta Len
gyel Károly, a BLAS:i főtitkára —, hogy  
az egyesületek ezentúl egy évben nem  
tizenkét hónapra fizetik a tagdíjat, ha
nem csak tíz hónapra. Ez a kisebb egye
sületeknél évi 70—80 pengő, a nagyobb 
amaíöregvesület éknél évi 120— 130 pengő 
megtakarítást jelent.

A KEAC-NAK >ít<G NEM KELL 
KEZDENIE,

tekintettel arrs, hogy egyetemi csapat. 
Emiatt elmarad a vasárnapra kitűzött 
Szombathelyi FC—KEAC NB TI. osztóivá 
bajnoki mérkézé* A szegődi egyetemis
ták még két hét haladékot kértek, a m i
niszter; biztos azonban csak egy hetet 
engedélyezett, s így a jövő vasárnap 
már játözaniok kell.

A MÁTÉSZALKAI TK
vezetői nagy gondban vannak. Az első 
csapat tágjai Székely ki vételé, vei mind 
távol vannak. Tgv azután a Kassai SC 
elleni NB II. mérkőzésre valószínű!cg 
csak a második csapattal tudnak, ki- 
áilani. A második ősapát komolyan ké
szült is. Szerdán egy kalonaoMapatot 
vert meg 5:4-re. csütörtökön pedig az 
MVTE-t győzte le 2:0-ra.

1. Haladás 4 4 — 25:6 8
2. Pécsi VSK 3 O — 1 8:12 4
3. Törekvés 4 2 — 2 13:18 4
4. D. Magyarság 3 X — 2 8:12 2
5. Domb. VSE 4 -------- -

Keleti csoport
4 6:22

1. Szolnok 4 Q 1 12:7 7
2. Misk. VSC 4 2 1 1 10:4 5
3. Debr. VSC 4 2 1 1 6:7 5
4. Püspöki. MÁV 4 1 1 2 7:10 3
5. Hatv. VSE 4 — — 4 4:16 —

M Szolnoki MÁV
és a Haladás

került a vasutasbajnokság döntő
jébe, merd: ez a két csapat lett a 
csoportgj^őztes. A  két csoport táb
lázata a következő:

Nyugati csoport:

A Haladás és a Szolnok két mér
kőzésen dönti el a bajnoki cím sor
sát. Az egyik találkozó Szombat
helyen, a másik Szolnokon kerül 
majd sorra.

Gloczot, a BSzKPwT. majd a SzAC volt 
jeles kapusát a Zugló leigazolta és vasár
nap már szerepelteti is az SzVSE ellen.

A Nagytétényi ISE kérte a KöLASz- 
ból a BLASz-ba való áthelyezését. A  mi
niszteri biztos a BLASz és a KöLASz 
közös javaslatára a kérést teljesítette.

Uj edzők Békéscsabán. A B. MÁV ed
zője Hrabovszki János lett, aki eddig a 
B. Törekvésnél működött, a Rokka FC 
pedig Kvasz János kezére bizta a csa  ̂
patát. A  CsAK edzője továbbra is Tokaji 
Gábor maradt.

A szegedi amatőr zsűri Kovácsot (roll 
Váci Reménység) és Domonkost ( volt Sze
ged FC> itsipél amatőrré nyilváníiotla.

A szeged! alosztály vezetői, játékveze
tői és az egvertüLetck képviselői vasár
nap délelőtt 11 órakor ünnepélyesen fel
vonulnák a szegedi ország zászlóhoz.

AZ SK RUSJ CSAPATA ALIG 
VÁLTOZIK

Az ungvári Rusj jó! kihasználta a nya
rat. A csapát alig két hét pihenőt tar
tott s azóla rendszeresen készült a baj
noki rajtra. Uj játékost nem szereztek
az ungváriak. Szó volt ugyan Pásztor
iéi, a. KAC jeles csatáráról, de Pásztor 
még mindig ae-m érkezett „meg. Elmegy
ellenben Gyimeei testnevelő tanár, aki 
Kassán kapott áldást. Az UAC-ból talán 
átmegy u Rusjhcz Hriczó, iio egyelőre
még ez sem történt meg. Az Ózdi MOVE 
ellen ez a tizenegy játszik: Aekermann 
— Papp, Hadik — Szovga, Kopesai, Ivnn- 
esó — Móx.er, Tóth II., Jueliwkl, Csancsi- 
nov, Hajlik III . (Tamás).

A KASSAI AC
megkereste a Rákóczi SC vezetőségét, 
hogy a pályabérletre vonatkozó döntését 
halassza szeptemberre. A Rákóczi SC tel
jesítette a KAC kérését és így vasárnap 
a Rákóczi pályája a KAC rendelkezésére 
ál]. A KAC így áll fel a RVSC ellen; Föl
des — Tölgyesi, Selmeczi — Czicz l ), 
Lendvai, Makkal vagy M’halik — Tóth. 
Várszegi, Pásztor, Nádas, Vadász. Szó lő
het még Tij 1 és Király játékáról is.

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K
P. P. Miskolc. A kérdezett számokban 

a hitelesített vitás*csúcsok n következők 
(zárójelben az azóta elért, de még nera 
hí teles,tett eredmények): ’lOO m: 10.2
Ovv’ens USA. 8()0 ru: 1:19.6 Robinson
USA (1:46.6 IbirbLg német), 110 m gát!
13.7 Towíis USA, távol: 813 Ow«us USA. 
rúd 454 Mcadows és Séf tón USA (460 
Warmerdain USA), gerely: 77.23 Jarvi- 
ncn finn (78.70 Nők ka n en finn), ,5000 m: 
14:17 Lelilineu finn (14:08.8 Maki finn).

ÜSZAS

Hairá, Cl csapat!
és m ás „hogyfsvolf- 
csak“  a keddi négy 
„ú szén ap ró l"

Bizcin.y, a liá romnapos úszó viadalnak 
nem kedveztek az égick. Az •első két na
pon hűvört szél fújt, h harmadik napon 
pedig egész  ̂dóin tán 'zuhogott az eső. Az 
úszósport népspzürőségét bizonyítja, hogy 
még így irt csaknem 1000 néző volt kí
váncsi a, versenyekre éc»» nem utolsó sor
ban a két vizi 1 abdamérkŐzéfire. És hiúba 
zuhogott az cső, a bejáratnál ott álltió- 
gált néhány gyerek, akik valahogyan 
szerettek volna bekerülni az uszodába, 
de bút nem volt jegyük . .

Talán ezeknek az úszórajongását Szánta 
meg az az ismert egyesületi vezér, aki 
tíz perccel a kezdés után kijött az uszo
dából, odament a legátázottabb ruhájú 
..sráchoz” és a kezébe nyomott egy tisz
teletjegyet:

— Gyere be szépen!
Sokat kívánt a gyerektől. Nem szépen 

ment — iHihant. •
A német csapat vezetője nagyon nép

szerű lett nálunk. Amikor a harmadik 
napon nagy vita volt arról, hogy ki ve
zesse a magyar a)-magyar b)-t, nagy 
szavalókórus zúgta a lelátón:

— Kühnc, Tvühne!
De a német sportvezér elhárította ma

gától a kitüntetést:
—  Meg akarom tartani a magyar játé

kosokat barátaimnak.
a

A, magyar a)-magyar.D) mérkőzé
sen Halasy Öli mái1 a második perc
ben kidobott a partra egy nadrágot. 
Valaki csodálkozva felkiáltott:

-— ’ Né, az Olin még egy nadrág 
van!

—  Egy ? — . szólt közbe Öli egyik 
alapos ismerője. —  Három! Öli 
minden mérkőzést négy nadrággal 
kezd.

*
Egy Srijk derülátó így vigasztalta ma

sát a kitartóan szakadó esőben:
— Nem haj, a rendezők la árnak-fir- 

nak, legalább sietni fognak befejezni a 
versenyt.

Deiíílátó őr tévedett. Csak késfi este 
kerülRelctt haza. Szomoriían mondta a 
feleségének:

— Sajnos, a régén elállt az esfl . . .

A B) csapat 7:0-ra verte a néme
teket, az A) pedig csak 5:5-re vég
zett velük. Ezért így kiáltott fel va
laki a lelátón:

—  Mit csinált volna itt a Cl csa
pat Németh „Jair esszel“ a középen?!

Tátos, Pogány, 
Vám os és az ÚTÉ 
csapófa 3-3 bo|» 
nokságof nyert
(Tátos még javíthat)

A  most lezajlott bajnoki versea 
nyékén Tátos Nándor, az FTC ver-* 
senyzője aratta b, legnagyobb egyéni 
sikert. Eddig már három bajnokság 
van a tarsolyában.

Megnyerte a 200, 400 és 800
m-t és alighanem megnyeri va

sárnap az 1500 m-t is.
Sőt, ha tekintetbe vesszük, hogy a, 
100 m-es gyorsúszás döntőjében is 
végig versenyben volt és csak 4 
tizedmásodperecel kapott ki Elemé-* 
ritöl, Tátost joggal nevezhetjük ma 
a legjobb magyar gyorsúszónak.

A hölgyek között Ács Ilonka nyert 
három egyéni bajnokságot. 100-oj), 
200-on és 400-on ütött be elsőnek a 
célba. Talán még ennél is jobban 
örült azonban annak Ács, hogy 
mindhárom távon jó eredménnyel, 
100-on l.TO-es idővel szerezte meg 
a bajnoki címet.

Érdekes, hogy az ifjúságiak között 
is van két versenyző, aki három
három egyéni bajnoksággal zárta a 
versenyeket. A  fiúknál Pogány, a 
MIJE kiváló gyorsúszója 200, 400 és 
800-on lett első. A  hölgyeknél Vámos 
Adél a 100 és 200 méteres gyors-* 
úszásban és a 100 m-es hátúszásban 
nyert bajnoki címet. Mindketten jő 
eredménnyel nyerték versenyüket. 
Ez igen biztató a jövőre vonatkozó
lag.

A  csapatversenyekben az UTE 
csapata szerzett három bajnokságot. 
Az újpestiek a 4x100, 4x200-as
gyorsváltót és a vegyesváltót nyer
ték. 4x200 méteren nagyon meg 
kellett dolgczniok a győzelemért. 
Kánásy, a MAC utolsó embere 175 
méterig elöl volt. A  hajrában azután 
Kcirösy beérte és nagy küzdelemben 
megelőzte. Az UTE talán ennek a 
bajnokságnak örült a legjobban.

Uj pályázatunk d ija i
HETI VERSENY:

n) Általános csoport: !. díj: 20 pen^Ó. 
IL díj: 15 pengő. 111. díj: 10 pengő. IV—
X. díj- -V-5 per.cő. — b) öts?elvénvi?* cso
port: I. díj: 10 pengő. II—III . díj: 5—5 
penyó «l!elenkinl tehát összesen 100—109 
penc ő̂ kerül kiosztásra, a. 17 heti verseny 
során tehát összesen 1700 .pengő!)

LÓVERSENY
Általános csoport :

T. clij: 3.50 pengő ős egy 450 . pégő ér
tékű (készpénzül*, részletára 525 pengő) 
..Weiss Manfréd-féle” segédmotoros ke
rékpár.

II. díj: 250 pengő és egy 230 pengő 
értékű „Rűlleicord” fényképezőgép tás
kával.

III. díj; ISO pengő és egy márványba 
épített, 85 pengő értékű asztali óra.

IV. díj: Í39 pengő.
V. d íj: 160 pengő .
VI. díj: 140 pengő. — VII. díj: 130 

pengő. — VIII. d íj: 120 pengő. — IX. 
díj: 110 pengő. — X. díj: 100 pengő. —
XI. díj: 80 pengő. — X II. díj: 7‘) pengő,
— XIII. díj: 60 pengő. — XIV. díj: 50 
pengő.

XV. díj: 40 pengő. — XVI—XVII. díj: 
30—30 pengő. — X V III—XX . díj: 20—20 
pengő. — X X I—X X V . díj: 15—15 pengő.
— X X V I—X X X . díj; 10-10 pengő. -  
X X X I—XX X V . díj: 5—5 pengő.

ötszelvénycs csoport:
I. díj: 80 pengő.
II. díj; 60 pengő.
III. díj: 50 pengő.
TV—V. díj: Férfi elírom zsebóra. Ér 

tókor 50 pengő. — V I—V fi. díj: 45
pengő értékű töltőt olt. — VITT—X. díj: 
30 pengő értékű férfi, vagy női karóra.
— XT—XTTT. díj: 20—20 pengő értékűd
sport árú vásárlásra érvényes utalvány.
— X IV —XV. díj: 15—15 pengő értékű.
kölnivíz.1 — X V I—X X . díj: 12 pengő ér
tékű ősz táji óra. — X X I—X X II . díj: 
10 pengő értékű. ’ négyszínű ezüeliron. * 
X X r n - X X V . díj: 10 pensö értékű köl
nivíz. — X X V I—X X X . díj: Negyedévi
előfizetés a Nemzeti Sportra. — X X X I— 
X X X V . díj: 5 pengő értékű borotvapenge 
és króm.

ÖTÖS TORNA
Általános csoport:  ̂I. díj: 20 pengő é* 

egy 12 pengő értékű asztali óra. — II, 
díj: 10 pangó és 10 pen^ő értékű kölni
víz. — I l i .  díj: 5 pengő és 5 pergő ér
tékű borotvapenge és krém. — IV. díj: 
10 pengő értékű, eportárú vásárlásra ér
vényes utalvány. - -  V . díj; Negyedévi 
előfizetés a Ncrnzeii Sportra. — VT. díj: 
5 pengő értékű kölnivíz.

ötszclvényes csoport: I. díj: 5 peng5
é« 10 pe-zigő éytókfi, sporté ró vásárlásra 
érvényes utalvány. — TI. díj: 10 pengő 
értékű kölnivíz. — I l i .  díj: Negyedévi
előfizetés a Nemző ti Sportra. ... IV. díj:
5 pengő értékű kölnivíz. — V. díj: 5 
pengő értékű borotvapenge és krém.

CSÚCSVEHSENY;
díj: 25 pengő. — II. díj; 15 pehgŐ*

— I I I -I V . díj: 10—10 pengő. — V -V I .  
díj : 5—5 pengő. •

TELITALALATVERSENY:
A dijak ugyanazok, mint a csúcsvergeny- 

ben.
, .VERSENY A SZÁZASÉRT'’

Díj: 10Ó pengő (Illetve 200. vagy 200 
pengő. Lásd a verseny ismertetését.)

RENDKÍVÜLI VERSENYEK:
Később ismerte Ijük.

VERET-DIJAK:
*A tippelő bajnok fekete márványon a 

Nemzeti Sport kis ezüstveretét kapja.
A legtöbb pontot szerző a) budapesti, b) 

pestkörnyéki c) vidéki, d) külföldi, ei öt* 
szelvénves csoportbeli ért f> hölgy-pályázó a 
Nemzeti Sporl kis bronzveretét kapja tok
ban A vere'he hevé«rtüV .4 nvertei n̂ v-et.

Egy-egy versenyben egy veretnél töb
bet akkor sem adunk ki. ha ketten. vagy 
főbbén rgyijit nyerték meg a díjat. A 
tippelő bajnok crtak egy v&rotet kap, » 
esoportjában lóhát a eoroukö vetkező 
kapja a bronzveretet.



; Péntek, 1940 augusztus 23. 

T E N IS Z
S i M

Asbóth majdnem visszalépett, 
de pénteken már játszik!

Kedden délután szájról szájra járt 
a hír a teniszbajnokságon:

—  Asbóth Jóska harminckttenc- 
fokos lázzal fekszik otthon.

Hosszas nyomozás után kiderltet* 
tűk, hogy —  a hír Igaz. Asbóth 
ugyan nagyon megkért bennünket, 
hogy az édesanyjára való tekintettel 
ne írjuk meg a betegségét, mert re
méli, hogy egy-két nap múlva jobban 
lesz.

ügy is lett. Szerdán este már láz- 
talan volt és csütörtökön már bátran 
játszhatott volna. Csütörtökön este
felé jól felöltözve már el is ment a

szövetségbe. Az útlevelét vitte be. j 
Erre a müncheni út miatt volt szük
ség. Ott beszéltünk vele.

—- Kedden délelőtt már rosszul | 
éreztem magamat —  mondta A s- j 
bóth. —  Hazafelé menet bementem. 
eQV patikába, hőmérőt dugtak a hó
nom alá: 38.3 fokos lázt mértek, j 
Otthon aztán kúrának vetettek alá. 
Csütörtökön már egészen jól érez
tem magam.. Étvágyam állandóan j 
volt és így nem gyöngültem le. Most 
már csak a torkom karcol egy 
kissé, de egyébként teljesen jól va
gyok. Pénteken már játszom!

Folyik
heSyerikirit a fenisz- 
b a f n o k s á g j  is

A magyar teniszbajnokságokért folyik 
a küzdelem a Margitszigeten. Napról- 
napra nagyobb az érdeklődés. A közön- 
ség: élvezi a szép játékokat és a hét pálya 
közül nem tudja, hogy melyikre menjen. 
Itt férfipárost láthat, ott női egyest, 
amott vegyespárosban gyönyörködhet. 
Egy hölgy nem bízott ítz ítélőképességé
ben és megkérdezte a rendezőséget:

— Kérem, most melyik mérkőzést érdé. 
mes nézni?

T  At‘ itt folyó fér fip&rost —  mutatott
a dísz pályára az egyik rendező.

—  Köszönöm — mondta a hölgy és el
ment nézni —  a női egyest . . .

*
Tonolli, ár. olaszük kitűnő ftölgyjáté-

Funcsecra és Faliadéra 
csak péntekig vár 
a rendezőség

A csütörtöki Játéknapot 
ssSmosta az eső

Csütörtökön egész nap esett az cső. 
Teniszezésről szó som lehetett. A magyar 
teniszbajnokság- csütörtökre kiirt mérkő
zéseit sem tudták lejátszani. A rendező
séget kellemetlenül érintetté a csütörtöki 
esős nap, mert most már vasárnap estig 
nehezen lehet befejezni a versenyt 

Puncsecről és Páliadéról, a két jugo
szláv teniszezőről á következő felvilágo
sítást kaptuk:

—  Puncsáéról és Páliadéról nem tu
dunk újat. A legutóbbi hír az volt róluk, 
hogy Besztercebányáról Zsolnára mentek

IH étm érfö lc les  c s iz m a , v a g y  
[in k á b b  ö n á m ítá s  a z  — a j z ó ?
— V i l l a n y s z i k t  a ,  t i t o k z a t o s  g y ó g y s z e r k o t y v a í é k  é s  e n y h e  

p o r c u k o r  a c s ú c s e r e d m é n y e k  s z o l g á l a t á b a n

kosa nagyon népszerű. Mindenki szereti 
á Vigkédélyü olasz leányt. A  Jusits— 
Bárd-mérkőzésén nevetve kérdezte:

— Ki az a Jusits, akivel a Bánd ját
szik? Nem ismerem ezt a leányt.

A körülötte állók éléltették a tréfát és 
így válaszoltak:

— Kz az, aki már kétszer megverte — 
Tonollit. . . .

Romanonl.’ a másik olasz, a hölgyek
kedvencé; E g y , fiatal magyar hölgy meg
kérdezte a fiúismerősét:

— Tudsz óláéiul?
— Miért?
— Szeretnek.Komanonival beszélgetni és 

nem tudóit olaszai.
A fiú nevetve felelt;
— fi" azt hiszem, hogy annál a beszél

getéséé! rám nem is volna olyan nagy 
szükség . . .

és onnan jönnek Budapestre Utazási ne
hézségek miatt, úgy látszik, nem tudlak 
eddig elutazni. A verseny rendezősége 
péntek déli* vár a két játékosra. Ha 
addig nem jönnek, akkor törlik őket a 
mezőnyből,

A bajnokság pénteki játékrendje telje
sen megegyezik a csütörtök délutánra ki- 

(A, ’-sülÖrtöki számunkban ismertettük. Szerk.)

A Jusits—Bárrt-hölgymérkőzés alatt
nagy szurkolás folyt a két leány egyesü
lete részéről. Végül is Jusits győzött, és 
így a, BBTIU-isták Örülték. Az UTE-tábór 
pedig ment vigasztalni Bárdot. Kovács 
István, a budaiak és Gyárfás István, az 
újpestiek lelkes vezetője ugyanakkor 
kart-knrha öltve beszélgetett. Egy semle
ges néző felkiáltott:

— Ebien a barátság 1
*

Már az előmérkőzések előrevetik az Iz
galmas elődöntők és döntők árnyékát. 
Pénteken, szombaton és vasárnap egy
mást fogják követni a szebbnél-szebb mér
kőzések. A rendezőség most már csak 
azért imádkozik, hogy az időjárás la te
gyen ki magáért. A közönség is ezért 
szurkol. Főleg a hölgyek. Két hölgy be
szélgetett előttünk:

—  Te mit veszel fel vasárnap? —  kér
dezte az egyik.

—  v «n eg.v nyári ruhám, —  hangzott 
a válasz. — ami az idén még nem volt 
rajtam. Azt szeretném felvenni. Abba re
mekül néznék ki a zöld környezetben . . .

— Nekem van egy esőköpcüyegera, amit 
őszre vettem, de egész nyáron hordtam. 
Azt hiszem, vasárnap is abban jövök ki...

•
Csütörtökön délután valaki telefonon

kérdezte:
— Kérem, most milyen mérkőzés fo

lyik?
— Most? Most a víz folyik.

Nagy nemzclküzi teniszverseny Szegeden.
Az alföldi tenlszkcrület most ünnepli tízen- 
otóves .jubileumát. Az évforduló alkalmából 
nagy nemzetközi teniszversenyt fognak 
rendezni Szegeden. Zombory Gyula, a ke
rület kiváló vezetője több külföldi játé
kossal áll tárgyalásban'.. Valószínű hogy 
Cramm is résztvész a Versenyen.’ Máris 
biztos azonban Románon!, Cucelli To
nolli, San Donnino olasz és Mitics’ Fló
rián jugoszláv játékosok rajtja. A  ’ telies 
magyar élgárda is leutazik Szegedre A 
versenyre szeptember végén kerül sor.

Mégsem megy Szabadkára magyar térni
szezri. A szabadkaiak nemzetközi tenisz 
versenyükre magyar jáiékbst is hívtak 
A szövetség szeretett volna játékost kül
deni. de a nemzetközi magyar bajnokság 
miatt nmos m -ro versenyző.

Magyarország 1940. évi nemzetközi 
teniszbajnokságai

a MAC Felső-ma rgltszigett pályáin.
A legjobb olasz

[Románom, Tonolli],
jugoszláv

(Puncsec, Pallada, Mitics, Flérián)
és magyar

ÍAsbőth, Gábori, Szigeti, stb.)
versenyzők a rajtnál. 

Helyárak: az ciőmórkcteésck alatt
P. 1.—. az elődöntők és döntők napján: 
állóhely: p 1 .5#, napos ülőhely:

P Í.50, árnyékos ülőhely: P 3.—.

Jusits Honka
és Bárd Erzsébet

remek mérkőzésében gyönyörköd
hettünk a magyar teniszbajnokságok 
során. A két fiatal leány majdnem 
másfél órán keresztül küzdött a győ
zelemért. Hosszú labdák váltogatták 
egymást, mindkét játékos remekül 
helyezte a labdát és minden állásnál 
jól begyakorolt játékát játszotta. 
Nagy haladás ez a múlttal szemben, 
amikar hölgyeink —  nehogy elront
sak egy labdát —  labdáikkal az eget 
ostromolták. Hölgyeink teniszsport
ja ma már túljutott ezen a „stilu- 
son“  és bátran, férfiasán játszanak. 
Alapvonal-játékuk szinte tökéletes. 
A röpte-játékot és a hölgyeknél 
olyan hatásos rövid labdát kell még 
jobban megtanulniok s akkor nehe
zen találnak, legyőzőre Európában, 
A játéknivö javulása mellett talán 
még örVendetesebb a fiatal hölgy
játékosok sportszerű viselkedése. 
Régebben nem volt elvesztett mér
kőzés —  sirás nélkül. Hisztérikus je
leneteknek lehettünk tanúi és a já
tékvezetőtől kezdve mindenki hibás 
volt a mérkőzés elvesztésében. A  
Jusits— Bárd mérkőzésen élvezet volt 
nézni a két leány pompás viselkedé
sét. A z a néző, aki nem tudta a 
mérkőzés állását, a leányok arcáról 
bizony nem tudóit volna következ
tetni az eredményre. Mindketten 
mindig mosolyogva játszottak és 
egyetlen reklamáló szó nem hagyta 
él ajkukat, és a többi fiatal hölgy
teniszezőnk hasonlóan viselkedik a 
pályán. Küzdenek az utolsó labdáig 
és a mérkőzés végén legfeljebb csak 
ennyit mondanak:

— Jó játék volt^

A x . alföldi kerület ifjúsági teniszbe}-
noksaga most fejeződött bö Szegeden.
Fiuegves: 1. Hoffmann ÜLTE, 2. Abra- 
hám XEAC. 3. Stcpán KEAO és Szász 
h'LTE. -  LtAnyegyes- 1. Torontón Kató 
HTSK. 3. La Fteurc KEAC, 3. Varga és 
Kiss ÜLTE. — Flúpiro.: l, Sonnenwirth, 
Auestorweil II. LLTc, 2. Szász. Auster- 
woll I. — A csapatbajnokságot az ÜLTE 
nyorto a KEAC-eal szemben.

T E K É Z É S

A  TEKÉZŐK CORVIN MÁTYÁS-
k u p á j á n a k  d ö n t ő j é t

vasárnap fél 5 órai kezdettel a maglód:- 
úti pályán rendezi a Magyar Tekézo Szö
vetség. A döntőbe a BSzICRT és WMTK 
csapata került. A mérkőzés győztesét 
megjósolni szinte lehetetlen, mintán nyol
cas csapatoknál az erőviszonyok megle
hetősen kiegyenlítettek. A  WMTK főerős- 
séjrei: Weimola és Répási, a magyar 
bajnokság első két helyezettje. A 
BSzKRT-ban viszont Tábotszky és Ada- 
mik, a magyar-német mérkőzésen leg
jobban szerepelt két versenyző áll rajt
hoz,

Az ajzó, régi, illetve nemzetközi 
néven a ctoping a sportolók szemé
ben körülbelül megfelel annak, amit 
a középkor aranyesfci&ló (vagy in
kább aranyat csinálni akaró) adep- 
tusai egymás között bizalmasan a 
Nagy EUxirnck, vagy Tüzes Szala
mandrának nevezték. Ahogyan ele
gendő volt ebből a Nagy Elixirböl 
egyetlen cseppnyi és máris pengő 
arannyá vált a léghltványabb anyag, 
éppen annyira képesíti az ajzó a sport
embert arra, hogy világraszóló ered
ményeket érjen el. Mert hát Ilyen cso
daszer —  nincs. Vannak ugyan vegyi 
yagy inkább gyógysizerek, amelyek 
átmenetileg állítólag alkalmassá, te
szik a szervezetet fokozott teljesít
ményekre, ezek a szerek azonban 
csak pillanatnyi hatásnak és állandó 
használatuk nyomán elkerülhetetlen 
az a visszahatás, mely nemcsak 
sportteli, hanem szervezetbeli teljes 
letörésre is vezet.

Az ajzóknak történetük van, a,z 
úttörőnek kijáró „babér” az angol 
Palmcrt illeti, meg, aki 1851-ben 
olyan sikerrel a.jzotta versenylovát, 
hogy az

két éven át minden nagyobb 
versenyét megnyerte.

Palmer pattkustamonc veit, hogy mi
féle csodaszereket kevert össze a pa
tika polcain sorakozó titokzatos üve
gek tartalmából: nem tudni. Az
eredmény azonban látszólag igazolta 
mesterkedését, csak éppen azt nem 
tudni, hogy vájjon a Palmer lova 
ajzók nélkül hogyan viselkedett vol- 
na a gyepen. Mert egyszerre négy 
lovat ajzott a derék paükáros. S 
minthogy a Vegyszerekkel kezelt 
négy ló közül csak egyetlen egy volt 
eredményes és három csődöt mon
dott, ez a tény nem alkalmas arra 
hogy az ajzásba Vetett hitet fokozza 
Palmer azonban tehetséges ajzó 
volt, nem tudta abbahagyni a gyógy
szeres „kezelést", hovatovább

feleségét és két barátját is 
,,munkába" vette,

igaz, hogy nem csúcseredmények el
érése céljából, hanem Inkább holmi 
homályos anyagi kérdések hathatós 
tisztazása céljából. Addig „kezel 
gette" a hármast, amíg a „kúra* 
eredményes nem lett és Palmert há- 
romrendbelt gyilkosság elmén fel nem 
akasztották. Hogy ehhez a szertar
táshoz mivel és milyen eredmény
nyel ajzottá magát, arról hallgat a 
krónika.

Paimer azonban követőkre talált. 
£s itt nem a tiszaugi arzénes me
nyecskékre célzunk, hanem inkább 
azokra, akik hizonyos pontosan le
mért adagban és a rajt előtt ponto
san rögzített időpontban ürítgetnek

titokzatos sötétszínfl üvegcséket,
nyetniefc különféle színű porokat és 
ha az eredmény mégis elmarad, úgy 
legközelebb még nagyobb adaggal 
próbálkoznak.

Az ajzószerek sora végtelen és 
nincsen az az izgató, vagy ellenke
zőleg bódító anyag, amelyet ki ne 
próbáltak volna és amelyre nem 
tenné le a  főeöküt az, akj használja. 
Hiába bizonyította be a tudomány, 
hogy

az ajzás legfeljebb mint ön- 
ámitószer hatásos!

Olyan anyag, amely szárnyakat köl
csönöz a futónak, vagy kitartást a 
labdarúgónak: nincs. Az izgató vagy 
bódítóseserek legfeljebb az úgyneve
zett bemelegítést pótolják, ezt azon
ban a saélt/áben használatos módsze
rekkel sokkal egyszerűbben és főleg 
veszélytől értőbbül lehet elém*, mint 
holmi káros anyagok alkalmazásává.

A.z ajzók kivétel nélkül erős ha
tású mérgek, többnyire

alkohol, kámfor, arzén, koffein, 
sztrlchnin vagy ópiumszármazé

kok,

tehát már kis adagban is kárt okoz
nak a szervezetben, főleg az ideg- 
rendszerben. Vannak úgynevezett 
korszerű ajzók is, mint például a 
majommirígy. A  Wolverbampton 
Wanderers csapatát az elmúlt évek 
során például

majommirígy-ki vonatokkal In
jekciózták,

a kupát mégsem sikerült megnyer
niük. Hogy ennek a játékosok, vagy 
mok voltak-e az okai, az még felde
rítésre szorul, bár vannak, akik sze
rint nem itt volt a baj, hanem csu
pán abban, hogy jobb volt az: ellen
fél.

A  legtalálékonyabb ajzómódszert 
Amerikában alkalmazták a lóver
senypályán. Az egyik lovar villany
elemet puhított a hozzávaló feszült
ségfokozó tekercsekkel együtt a 
nyereg alatt és az áramot láthatat
lan dróttal vezette lova farkának 
tövéhez. A  hajrában megnyomott 
egy gombot, a derék táltosnak 

tüzes taplóval kapcsolatos hátsó- 
gondolatai

támadtak és úgy megugrott, hogy 
még ma is szaladna, ha lovasa nem 
kapcsolta volna ki Ijedtében az ára- 
mot. Ezt a módszert azonban nem 
merjük ajánlani, legfeljebb egy-egy 
lusta csatár érdemelné ki ezt a „ke
zelést".

Vannak, akik
szeszt

fogyasztanak közvetlenül rajt előtt. 
Az  amsterdami olimpián győztes 400 
méteres futó, az amerikai Barbuti 
például viszkit ivott lövés előtt, a 
Tildcnt legyőző francia Plaa a döntő 
teniszmérkőzés előtt sok konyakból 
és kevés tojássárgából kevert szív- 
erősítőhöz folyamodott, sőt a haj
dani magyar Tourist Trophy motor- 
versenyeken is láthattuk, amint 
égyik-másik versenyző félpohár 
pezsgőt nyelt, amíg feltöltötték a 
benzintartányát. Hogy azonban Bar- 
buti és Plaa győzött: korántsem 
merjük a szesz számlájára írni, 
mert például a magyar TT-t nem a 
pezsgőzők nyerték, hanem azok, 
akiknek —  fröccsre sem tellett.

Egy azonban kétségtelen.

az egész mezőnyt. A  többiek megi 
riadt gazellák módjára indultak üli 
dözésére, de a kis „Szekér" úgy 
vágtatott, mintha a vezetőmotor 
nem húzta, hanem tolta volna. A  
huszonhatodik körben azután, töm- 
löszakadás vetett véget a csodának 
és derék Szekeresünknek majd csak 
most, amikor ezt a cikket olvassa, 
lesz fogalma arról, hogy

a huszonhatkörös csoda titka 
nem az aszpirinben, még kevésbé 
a porcukorban’ rejlett, hanem az 

önámításban.
Kétségtelen, hogy vannak módi 

szerek, amelyek a szervezetet erősíi 
tik, ezeket azonban nem szabad az 
ajzással összetéveszteni. A  losange- 
lesi olimpián például belélegzéssel 
„ajzották" a japán úszókat. Volt is 
nagy haddelhadd a jenki sajtóban, 
mely a győztes úszók kizárását kö
vetelte. Kitűnt azonban, hogy a bei 
lélegzés tiszta oxigénnel történt, 
amit a legszigorúbb fegyelmi bizott
ság sem téveszthetett volna össze 
az ajzással. Nem ajzás például a 
kvarcolás, melynek nagyszerű ser
kentő hatása van, vagy az elnöki 
buzdító beszéd, mely néha gyöke
resebb hatású, mintha a futóbaji 
nokjelölt két pohár keserüvizet fői 
gyasztana rajt előtt a kellő időben.

Az előrelátó és gondolkodni tudó 
sportember tehát ne dőljön be holmi 
ajzóknak. Az emberi szervezet ki
zárólag azt a teljesítményt tudja 
nyújtani, amely benne szunnyad, ha 
lehetséges is volna ennél többre ser
kenteni —  mint például a száz- 
literes hordóból százhúsz liter bort 
lefejteni — , úgy ez olyan rombo
lással járna, mely az egészséget ha
marosan aláásná. Az ajzószerek 
eröshatású mérgek, amelyektől óva
kodni kell. A  legjobb ajzó az egész
séges életmód és a kitartó edzés. Ez 
a kettő vezet csúcseredményeikhez, 
nem pedig a —. nadragulyáiévá! 
főzete.

KÉZILABDA
,  A  rendkívüli idők miatt a SriivelBcn: 
őszre a bajnokság helvctt érommerközé- 
seket akar kiírni. A  bajnokságot tavasz- 
szal ktedenék. Valószínűnek tartják, 
n-Ogy ebben az esetben ősszel sok levente- 
csapat is bekapcsolódna a körmérkő
zésbe,

A KAOE nőin nevezott a bajnokságra, 
mert játékosai különleges szolga Intet 
teljesítenek. Télen, a fedottpálya-bajnok- 
eiggon már elindítják a csapatukat.

A  Magyar Pamiitipar jókópességű já
tékost _ nyert Ceglédi Józsefben. Ceglédi 
valószínűleg csatárt fog játszani — az 
első csapatban,

VASÁRNAPI MŰSOR: 
Barátságos mérkőzések;

Főifimérkőzés: Magyar Pamiitipar-i
SzTE, Újpest, Horthy Miklós-út. fél ’J. — 
Magyar Posztó—'VII. kor. BLE, Aréná
ul, 10. — WMTK A)—WMTK B), WMTK- 
palya, fél 10.
_N ő l mérkőzések: Magyar Pamntipar—■ 
DSE, Újpest, Horthy Miklós-út, fél 11. 
— Magyar Pamntipar vegyes—Koszon:
13. Újpest, Horthy Miklós-út. fél 1 0 . — 
Magyar Posztó—AMC, AMC-pálya, fél 10.

Az ajzók önbizalmat csepegtet
nek a versenyző szívébe, 

hatásuk tehát lelki és nem testi. 
Ügyes és lélekbúvár* edzők ki is 
használják ezt a lehetőséget, amikor 
védenceiknek merőben hatástalan, de 
annál titokzatosabb porokat vagy 
italokat nyújtanak át minél boron- 
góbb és elgondolkodóbb arckifeje
zéssel.

Példát? Belgiumban történt, „  
brüsszeli kerékpáros világbajnoksá
gokon. A  magyarok között ott volt 
a kis Szekeres is, akinek —  legyünk 
őszinték —  nem volt túlsók keresni
valója a világ legjobb motorvezeté- 
ses menői között és inkább amolyan 
tanulmányút jellege volt a kirucca
násnak. Szekeres azonban halálos 
komolyan vette a dolgot, annyira, 
hogy a lapunknak a versenyre ki
utazott kerékpárrovat-vezetöjének 
nagy búsan megsúgta, hogy 

nincsen semmi reménye, mert 
nem tud szert tenni —  ajzóra. 

Kartársunk feltalálta magát. Vett 
a patikában egy kis aszpirint, hozzá
kevert kevéske porcukrot és a  ver
seny előtti napon négy fal és négy 
szem között magyarázta meg Sze
keresnek, hogy ezt a csodaport 
pontosan félórával a rajt előtt vegye 
be és —- megtörténik a csoda.

A  csoda meg is történt. A  rajt 
előtt Szekeresen valami csodás ré
vület vett erőt, csodás frlsseséget 
és erőt érzett és amikor lecsapott a 
zászló,

az élére állott a világ legjobb
jainak.

Huszonhat teljes körön át vezette

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Sípos Szilárd és mások: Félidőre nem 

kell tippelni. Eta félidőre is tippel, akkor 
ezzel csak zavart okoz. Várkonyi Béla: 
1. Szelvény érvénytelen. Ha nem mellé
kel bélyeget, hanem válaszlevelezőlappal 
küld: a szelvényt, akkor válaszlevelező- 
lapra nem szabad semmit sem írnia ön 
pedig megcímezte azt. 2. A szelvényre a 
..Név" rovathoz először a jeligét kell írni, 
azután a nevet. Ha név nem fér egy 
sorba, akkor lehet a „Lakhely" rovatban 
folytatni. 3. Ha 10 fillért pótol, úgy a 
szelvény érvényes lesz. Hadit/, Pál dr: 
Nyitott borítékban nem lehet szelvényt 
küldeni. Szelvény bélyeg nélkül érkezett 
tehát érvénytelen.

Többeknek; Néhány pályázó kevesebb 
bélyeget mellékelt. Ezeknél annvi szel
vényt érvénytelenítettünk, ahányra nem 
éSétt bélyeg. — Több pályázónknak el
küldtük a legutóbbi pályázaton nyert jel
vényt de a posta különböző' okok miatt 
visszahozta a küldeményt. Azok a nyer
tesek, akik a jelvényt még nem kapták 
meg. de arra igényt tartanak, közöljék ve
lünk a pontos címűket.

KERÉKPÁR

Lorenz — 50 éves!
Lorenz W illy, a német kerékpársport 

egyik legjellegzetesebb katonája — akit 
a magyar versenyzők idén mint nagy- 
tudásu és lelkes szövetségi edzőt tanul
tak megismerni és tisztelni, —  ma ötven 
esztendős.

Egy héttel ezelőtt hagyta el Budapes. 
tét, s ma Németországban minden kerék- 
Páregylet s maga a szövetség is a példát 
mutató nagyszerű versenyzőnek félszá
zados születési évfordulóját ünnepli 

Lorenz 1909-ben kezdett feltűnni a né
met pályákon. Második rajtja után már 
észrevették oroszlánkörmeit, s nem volt 
egy,. , fé,lévig sem amatőr, már az első 
osztályban küzdött. 1910-ben már profi. 
Elindul a Berlin körüli országúti vers-- 
r.yen és óriási meglepetésre, második
nak végez Saldow mögött. Lorenz 1912- 
ben már a világ leggyorsabb vágtázóival 
meri bssze erejét. Legyűri Arendet, 
Schmuckert. Mayert. Tadewaldot, » 
1913-ban kétvállra- kényszeríti a német 
repülösport atyamesterét, Rüttöt is. Ek- 
kor azonban hűtlen lesz a vágtasnortHoz 
és hatnapos versenyzőnek csap fel. Sal- 
,t! ^ L a „.' ár/ í!uiva,', a világ legjobb hat- 

alkotja. Éveken át nincs
luk Amerikában és Európában

-};®5'heu és 1926-ban elnyeri a 
I fí  f í . vá,*rtabaJ.noki dmet és Pakebusch- 

,mirlt hétüléses versenyző is. 
!Xye<Í t u d á s r ó l  tesz tanúbizonysá
got. 132 alkalommal rajtolt ez az együt-
aCapáfyátU8' SZOr sySztesként hagyta* el 

Lorenz 1930-ban vonult vissza a ver-
í ‘̂ z6ta már csak »  fiatalság nevelésével foglalkozik. Idén az MKSz 

megbízásából elvállalta a magyar renü- 
s i L  és P°rfelhőIovagök edzését. Műkö
dése nagy sikert váltott, ki. Ugv hírlik 
jövőre ismét látni fogjuk őt köreinkben.

A magyar kerékpárostársadalom is 
meleg szeretettel üdvözli Lorenz mes. 
tért Ötvenedik születésnapja alkalmából:

t



Í S l t i
F ö l é n y e s  g y ő z e l e m :

Buctapest-Bécs 32:14
Az idény utolsó kerékpáros vágta- 

válogatott versenye szerdán éjszaka 
zajlott le a Millenárison. A  budapesti 
válogatott együttes a bécsi négyes
fogattal került szembe. A  magyar 
csapat mind a négy versenyszám
ban fölényesen diadalmaskodott, 
remek időeredményeket ért el és 
végül 32:14 arányban vágott vissza 
a bécsi kudarcért.

Költi, a bécsiek vezetője adta 
■meg nyilatkozatában a magyar vá
logatott legékesebb dicséretét. Azt 
mondta:

—  A bécsi legénység megtett 
mindent, amit megtehetett. Nincs 

' semmi mentség e nagyarányú 
vereségért. Valós körülmények 
között kaptunk ki. A magyar 
együttes minden egyes tagja 
messze kimagaslott a mieink kö
zül. Gyorsak voltak, bámulatos 
küzdőszellem ha,tóttá őket át s a 
kapkodás helyett, —  amit mi 
véghezvittünk -— rendszeresen 
dolgoztak. A magyarok az 1000 
méteres idöfutarhban bizonyítot
ták be leginkább, hogy ma már 
az egész világon számítani keil 
rájuk. Nem is igen hiszem, hogy 
semleges pályán akad-e valós kö
rülmények között vereségosztó 
ellenfelük. Technikai és taktikai 
felkészültségük is bámulatos volt. 
Nem ismertünk rá erre a négyes
fogatra, amely egyszerűen lero- 
hamozott bennünket.

Több jót, vagy még ennyit sem 
mertünk volna írni arról a hazai 
együttesről, mely - már az olaszok 
eilen is kimutatta a fogafehérét. 
Valóban: nagy volt a magyar vá
logatott s ha a szerdaesti formát 
futjuk ki az olaszok ellen is, úgy az 
azzurik sem távozhattak volna ve
retlenül a Millenárisról.

A  bécsi legénység derekasan küz
dött. De szervezetlen volt, nem volt 
elég állóképes és erőnlét dolgában 
sem jött fel a mieinkhez. A csapat- 
versenyben pedig technikai fogya
tékosságai ütköztek ki. Egyénileg 
Wölfl bizonyult közöttük a leggyor
sabbnak. Ami pontot a csapat szer
zett, az neki volt köszönhető. Böss 
bizonyos tekintetben csalódást kel
tett. Svoboda viszont már nem a 
i;égi. Wachold pedig fiatal. Chylik- 
Tcel, a tartalékkal többre mentek 
volna.

Részletek:

NEM VÁRT — MÉRV BENYOMÁST 
KELTŐ SIKER 

A "vágtakettősök futama:
Papírforma szerint ebben a számban 

döntetlent vártunk. De fiaink ezúttal ki
lőttek magukért.

I. futam: 1. Pelvássy Bp. 52.6, 2. Szvo- 
boda Becs. Pelvássy élről, viharos b aj - 
rával győz. Szvoboda a forduló közepén 
ellentámadást késére!, de nem tud fel
jönni a magy.ir, hajtókarúig.

II. futam: 5. Nagy Bp. 12.8, 2. ÁVaeliold 
Eées. Nagy kitör és háromnegyed gép 
hosszal, fölényesen győz.

III. futam; 3. Wölfl Béos 12.6. . 2. Éles 
Bp. félkerek. A hajrái Éles nyitja meg. 
Már biztos győztesnek látszik, de okkor 
a fordulóban hirtelen felvág, mert kí
vülről vár támadást. Wölfl erre a belső 
pályára caap le és a résen etiszaiéi. Éles 
csúnya taktikai hibát követelt el.

IV . futam: 1. Nótáé Bp. 12.4. 2, Böss 
Becs félgép. Váratlan győzelem. Böss a 
leggyorsabb lábú ost.narki, akii a Pos
tás-ágyú kirobbanó végigyorsaságával fek
tet két vállra.

Az első szám után tehát a magyarok 
rezeinek 7:5 arányban!

NYOMASZTÓ MAGYAR FÖLÉNY 
Az W  méteres idíífutam is

A válogatottak egyenként rajtolnak. 
Először a bécsi Svoboda gyürkíraik neki. 
iá-ős elad kör után 1:2.7 ( teljesít. Aztán 
Pelviissy 1 :20.2-t fut (34.4-es első kör 
utáni. A bécsi WachoídnaU csak 3 :21-re 
tellett. Nagy már túlszárnyalja az eddigi 
eredményeket* 1:18.2-t vág ki. A bécsi 
Böss csalódást kelt l:20.4-es idejével. De 
feldörög a iaps. midőn Éles — aki mo'st 
mindent jóvá akar tenni — istenigazáhan 
belekever a hajtókarba és a szeles, ne
héz levegő ellenére 1 :Ifi-al az élre ugrik. 

.É i most jön a legjobb ostmarki, Wölfl. 
A.: első kört viharosan vágtázza végig 
(22 m pV  De a másodikra’ már nincs 
eiég ereje s így meg kell elégednie 
l:18-al. Végül Nótás áll a rajthoz. A leg
megbízhatóbb magyar válogatott. 32.4 
mp-es első kör után erős szelet horgász 
ki magának. De még így sincs baj, 
ideje: 1:16.2. Fölényesen győztünk ebben 
a számban, csakúgy, mint ahogyan az 
olaszok és a németek ellen diadalmas
kodtunk. Az eredmény;

1. Éles 1-18, 2. Nótás 1:18.2, S. Wölfl 
1:18, Nagy 1:18.2.

így hát 3:2 arányú győzelmet arattunk 
ebben a futamban s a verseny állása 
már 17:6.

YAGTAZÖINK BEFOGJAK A  BÉCSI 
VÁLOGATOTTAT!

A 450-D méteres csapatverseny;
A magyar válogatott legénység valós 

tudását bizonyítottá -ez a szám._ Tiossz 
Időjárási viszonyok között olyan időeredt 
mennyei győztünk, mely azonos a raj
tunk diadalmaskodó olasz négyesfogat 

méteres csúcsidejével. Pedig n ma
gyar o&a-pat nem is futotta ki magát .t-el- 
.:0'5cri. Miután a kilencedik körben be
fogta ez  osfcraarkiakai, már csak félgőz
zel liajtott.

Az eredmény: 1. Budapest íÉIee—Xotás 
—N a>gy—Pel vássy) 5:16, 2. Bées (Böss— 
\V ül fi —Svoboda—W acb old) 5:39 .4.

A harmadik futam után 24:11 arányban 
vezet a budapesti válogatott!

A LEGREMEKEBB TAKTIKAI 
BŰVÉSZKEDÉS 

A kétüléses gépek futama:
Ez a győzelem volt a legváratlanabb 

ée a leg-megérdeme!íehh magyar eíker.

Rajt után a kél magyar kétüléses a bé
csiek minden előnyre törekvő helyezési 
kísérletét ragvogó manőverekkel szerelik 
le. Csengetés után a Nótás—Éi-gs-pár 
hosszú hajrái nyit, hátsó kerekén a Nagy 
—Palváesy-keítős ragad. A kétszázas vo
nal előtt a vezető leadom utat nyit, 
Nagyéknak, akik e)süvítenek és a Két 
bécsi kétüléses n szó szoros értelmében 
állva marad. 1. Nagy—Pelvássy Bp. 11.6!, 
2. Nótás—Éles l*p. 11.6, 3. Böss—Wölfl 12, 
4. Svobufla—Wíiehoki Becs 12.2 mp. 
A végeredméuy tehát 32:14 a budapesti 
együttes javára!

Egyéb számok:
Bukósisakos torna 20-1-15 km (görgö- 

eló'nnyel). I. futam, 20 km: 1. Szekeres
(vez: Schmidt) 17:50, 2. Liszkay Törek
vés (vez.: Nagy) 50 m h, 3. Láng Tipo
gráfia (vez.: Mazák) 250 m h. 4. Fekete 
WMTK (vez.: Petőczvári) 300 m h, 5. 
Kárász PSE (vez.: Bartos) 350 ni h. — 
II. futam, 15 km : 1. Szekeres 12.15. 2. 
Fekete 510 m h, 3. Liszkay 570 m h, 
4. Láng 820 m h. 5. Pataky 1220 m h. 
Szekeres Patakynak és Lángnak 20—20 
cm-es görgőeíőnyt, a mezőny többi tagjá
nak 10—10 cm görgőeíőnyt adott. E nagy, 
segítség ellenére a magyar bajnoki 
macskaegérharcot folytatott a mezőnnyel, | 
s néhány remek támadás után szétmor 
zsolt minden ellenállást. A Szent István- 
dijat a két futam összesítése révén Sze 
keres óriási fölénnyel nyerte Liszkay és 
Fekete előtt.

Lengyel rendszerű üldözó'verseny 5000 
m (II. oszt): 1. Szalay Vil. K K K  7:42.4,
2. K irály W M TK. 3. Csapiár DKK, 4. 
Csuzdy FTC. 5. Ilolmár FTC.

Nemzetközi lóverseny, 840 méter: 1. Bo
dri y Törekvés 13.6. 2. Chylik Bécs, 3. La 
dár.yi MKSz. 4. Nyilsssy WMTK. Boday 
megérdemelten nyerte a bécsi tartalék 
ellen a versenyt. A futam esélyese. La
dányi ékbe került, melyből a hajrában 
nem tudott kibújni. Hetlinger a hajrában 
oly súlyosan bukott, hogy ■■ a mentők 
kulcscsor,ttörés3Cl és agyrázkódással 
kórházba szállították. Papp is a betonra 
került, de.néhány zúzott sebtől eltekintve, 
komolyabb baja nem történt.

Kezdők fiejejtezuversenye: 1. Kucsera
FTC 16.4, 2. Kiss Tipográfia, 3. Lakatos 
Törekvés. 4. Oszvald KSzKK, 5. Ebergé- 
nyi WMTK.

Kisniolorosok 5000 m-es versenye: 1
Vágai Tipográfia (Mátra) 4:19. Vágai ko
moly ellenfelek nélkül futotta le a ver
senyt.

Péntek, 19-40 augusztus 23. 
mmmmmmammmammmammmmm

ÖKÖLVÍVÁS

Szeptember 8-án fesz 
a magyar— német
és egyéb ökölvívó  
fairek

Végleges már, hogy a magyar-német 
ökölvívó viadalt szeptember 8-án, vasár
nap délelőtt 11-kor rendezik a városligeti 
cirkuszban.

Szigeti Lajos, sokszoros bajnokunk és 
válogatottunk is résztvesz — hírek sze
rint — a németek elírni mérkőzésen. Ez 
mindeneseire bíztató jel.

Az ökölvívó mesterképző-lanfolyam már 
a befejezéshez közeledik a Testnevelési 
Főiskolán. Jövő héten már minden nap 
folynak a vizsgák. A tanfolyam záró- 
ünnepélyét augusztus 31-én délelőtt 10 
órakor tartják.

Az Énekes-síremlék ünnepélyes leleple
zését szeptember 7-én tartják a Kerepesi- 
temetőben. A kegyeletes ünnepségen a 
FIBA Budapesten tartózkodó vezetői és 
a német válogatott tagjai is megjelennek.

Két ifjúsági ökölvívó csapatbajnoki
mérkőzést tartanak vasárnap. Az FTC-— 
BT ív ,, rangadót” az FTC-pályán, a
PeLE—BLE összecsapást Pcstszénterzsé- 
heten, az Erzsébet-utcai iskola tornater
mében ártják meg. Mindkét mérkőzést 
G órakor kezdik.

Loyis-ealc nincs ellenfele 1
NÉHÁNY „KEDVES44 APRÓSÁG A  
BAEK— GALENTO TALÁLKOZÓ

RÓL
Idestova több. mint egy hónapja már 

hogy közéltük olvasóinkkal a Max Baer— 
Tony Galento nehézsúlyú ökölvívó mér
kőzés lefolyását és eredményét. Mint is
meretes. a mérkőzésvezetö a 8. menetben 
leléptette a szörnyen vérző Galento-1. A 
Jersey Cityben lefolyt mérkőzésről s ami 
előtt *és utána történt, newyorki tudósí
tónk még -a következő érdekességeket 
írja:

ÉLJEN A SPORTSZERÉSÉG!
Galento nem tartozik a mintaszerű 

sportemberek közé, ezt azt hiszem odaát 
is mindenki tudja. Nagy szája van, neki 
mindenki más csak ..görcs", legyen az 
Louis, vagy bárki más a ,,brancs"-ból, 
de lehet az bármilyen világhírű politikus, 
zenész, vagy akármi más is. A szorítóban 
minden mérkőzése alatt úgy káromkodik, 
hogy — nőket nem mernek vinni az első 
tíz sorba. 9,

Baer elleni mérkőzésén is állandóan 
hangosan szitkozódott. Az egykori világ
bajnok azonban uralkodott magán, nem 
dühődött fel, nyugodtan verte cafatokká 
a ..kéttonnás Tony”-t...

SZERETŐ TESTVÉREK
A cafattá-verést azonban már Baer 

előtt is elkezdte valaki Galento-n. Ez a 
valaki Galento öccse volt.

Három nappal a mérkőzés előtt Galento 
saját kocsmájában tartott edzést. (Nem 
kell amolyan szokványos edzésre gon
dolni. Ebben az edzésben a söröskorsók 
is n&gy szerepet játszottak!) A bemele
gítés fáradalmai után a hordóhasú Tony 
éppen egy korsó sört hajtott fel, ami
kor az öccse — egy alig 70 kilós fiatal
ember — megérintette a karját:

— Tony. adjál a mérkőzésre két sza
badjegyet!

Galento dühösen vette el a korsót a 
szájától és a maradék sört kedélyesen 
az öccse arcába öntötte. Nyilván meleg 
lehetett a sör, mert egyáltalán nem hü
tötte le a fiatalembert, sőt . . .  az ifjú 
dühösen kapott fel eg£ sörösüveget és 
teljes erővel bátyja fejéhez vágta.

Az üveg állón találta a vendéglős
ökölvívót. leterítette és hatalmas sebet 
tépett az állán. Három kapoccsal akasz
tották össze. így utazott Galento New 
Jersey-bef A mérkőzés előtt szedték ki 
a sebből a kapcsokat, nem csoda, ha 
már a második menetben ismét felsza
kadt az alig behegedt seb.

B A E R  — VOLT JOBB
Baer, az egykori világbajnok nem so

kat mutatott, ütéseiben bizony már nincs 
meg a régi erő. Régi küzdőmodorából 
csak a szörnyű arcfintorok maradtak 
mov. Ezekkel próbálta nordóh-síi ellen
felét megijeszteni. Csak amikor már 
Galento vérzett és gyáván visszahúzódott, 
akkor játszotta meg Baer a bátor hőst, 
a verekedő, ellenállhatatlan, vérengző 
,,fighter” -t.

Nagyon lehangoló volt!
Ilyen ellenfelek várnak Louisra! « . .

P. Morris.

Hírek az új magyar filmekről
BEMUTATÓ ELŐTT:

A GORODI FOGOLT. Alcím: Egy kas
tély két éjszakája. Dráma. Főszereplők: 
Petheö Attila, Ajtay Andor. Adorján 
Éva. Baló Elemér. Cserépy Arzén ren
dezte. Valószínűleg még augusztusban 
műsorra kerül.

SARAJEVO. Ráthonyi Ákos rendezte. 
A lillafüredi II. Nemzeti Filmhéten igen 
nagy sikere volt. Kiss Ferenc. Vértes 
Lajos, Tímár József játssza a három 
nagy férfiszerepet. Az egyetlen női fő
szereplő: Tasnády-Fekete. Mária,
FELVÉTEL UTÁN:

SOK HŰHÓ EMMYÉRT. Aszlányl Ká
roly regényének filmváltozatát befejez
ték. Szlatinay Sándor rendezte. Sze- 
leczky Zita. Jávor_ Pál és Csortos Gyula 
a három főszereplő.

HAZAJÁRÓ Lií'LEK. A Zilahy-dráma 
filmváltozata. Páger Antal játssza benne 
a férfifőszerepet.

MINDENKI MÁST SZERET. Thúrtf, 
Lajos regényét is megfilmesítették. A  
műtermi jelenetek már elkészültek, csak 
néhány szabadtéri jelenet van még 
hátra.
MŰTEREMBEN:

HAZAFELÉ. Cser égy Arzén rendezi 
ezt a filmet, amelyben Fedők Sári, 
Csortos Gyula, Mészáros Ági és vitéz 
Hajmássy Lajos játssza a négy főszere
pet.

ZÁRT TÁRGYALÁS, 
írta s ö a rendező is.
Tasnády-Fekete Mária,
Tímár József. Somlay Arthur.

TÓPARTI LÁTOMÁS. Zsxgray Ju
liannának. a népszerű írónőnek első 
filmje. Egyelőre a szabadtéri felvételeket 
kezdték meg a tatai parkban, de hama
rosan sor leépül a műtermi felvételekre 
is. Kalmár ' László, a Halálos tavasz" 
rendezője rendezi az első Zsigrav-filmet, 
amelyben Tolnay Klári, Simór Erzsi és 
Jávor Pál a három főszereplő.

Radványi Géza 
A főszereplők: 

Páger Antal,

ATLÉTIKA

Szombaton este  
C sep e len :

A z  ökölvívó válogatott 
keret 2 0  tagiénak 
a „csatája"

Nagyszabású ökölvívó viadalt rendez
nek szombaton este Csepelen. For-ray 
Árpád szövetségi kapitány egy egész se
reg válogató és foglalkoztató mérkőzést 
rendelt el 6s ezeket a mérkőzéseket a 
WMTK Horthy Miklós-úti tornatermé
ben tartják meg. A verseny párosítása: 

ltod á.ny BVSC— Kiss WMTK, . Artiier 
I'íVSC—Zseni (Lapterjesztők), Kubinyi
FTC—Csapogya MPSO. Tarapcsik FTC 
Kernya FTC. Torma 11. BTK — Vo.juovich 
BVSC, Korányi MAFC—Csontos FTC, 
Benő BVSC—Barát WMTK , Jákies 
LSzKRT—K?:ss MÁYAG (tart. Farkas 
BVSC5, Mészáros? BSzK RT—Bittera’ BTK, 
IIomol> a FTC—Tu tűmnél (Lapterjesztők). 

A mérkőzéseket este fél 8-kor kezdik.

-as gát lesz 
a Zágráh-Pestv idék  
viadalon

Csütörtöki számunkban ismertettük 
vasárnap Csepelen sorra kerülő Zágráb 
Pcstvidék válogatott viadal előkészületeit. 
Akkor még a hivatalos csapatösszeállítást 
nem kapta meg a psstvidéki kerület 
b orvátoktól.

Csütörtökön ez is megérkezett és ebből 
kiderül, hogy Zágráb tudomásul vette 
hogy az idén nem 110-cs, hanem 400-as 
gátfutás lesz a versenyen. Egyúttal kö 
zöltélc végleges összeállításukat is. amely 
egy-két pontban eltér attól, amelyet mi 
tegnap ismertettünk. A végleges csapat 
a következő:

100 m ; Urbics (11.2),. Klein (11.6).
400 m: Lusinszki (53.8). Szrákar (52.4),
800 m: Szrakar (1:59.2). Krausz (2:03). — 
1500 in: FI a£s (4:2), Fa béta (1:21), — 3900 
m: Zelcsics (9:46), Kotnik (8:5b). — 100 
m gát : Junek (60.6), Rosenberg (60.3). — 
Magas: Abramovics (185). Rosenber
(170). —  Távol: Urbics (697), Gál (653) 
— Súly: Kovacsevics (14.33). Ivekovics
(13.19). — Diszkosz: Soics (43.70), Csűr 
csics (43.50). — 4x100 m: Urbics, Rehm 
Kusinszki, Klein. — Svédváltó: Klein
Rubin, Rehm. Lusinszki.

A verseny előkészületei Csepelen teljes 
erővel folynak. Lovassy Zoltán. í 
WMTK-pálya igazgatója kiadta a jelszót 
a versenyig állandóan öntözni és hengc 
relni kell a pályát! Az öntözést az egész 
nap szakadó eső tegnap megtakarította 
de a hengerelés állnndőarr folyik, ameny- 
nyire csak az időjárás engedi. Pedig 
pálya a szakértők szerint máris olyan jó. 
hogy csak a diósgyőri stadion salakja 
versenghet vele. Az eredményeket tehát 
n pálya csak jó irányban fogja befolyá
solni.

A zágrábi csapat erejét látva (100. S00, 
1500 méteren, magas- és távolugrásban és 
súlylökésben az eredeti magyar csapattal 
szemben győzelmi esélyük van a horvá- 
toknak), felmerült a magyar csapat ve. 
zctőiben az a gondolat, hogy Tárnoki és 
Farkas, a magyar csapat két erőssége ne 
csak cg v egy számban' induljon, lm nem 
Farkas 3000 mellett l.VJO-on is. Tárnoki pc 
dig 400 mellett 800-on is. Élről azonban 
csak a helyszínen döntenek.

LIDAIAN 14.8-AT FUTOTT
110-cs gáton Boraiban. Ez az idei legjobb 
európai eredmény. A török Fáik 14.7-os 
idejét ugyanis nem igen tekinthetjük 
európai, eredménynek, hiszen Törökor
szágnak csak igen kis része fekszik 
Európában és Fáik ez! az eredményét is 
Ankarában- érte el.

Toborzóvcrsenyt rendez az MTE vasár
nap délelőtt 10 órakor hajduutcai sport
telepén. 100 . 400. 1000, 3000 méteren, ma
gas- és távol ugrásban és súlylökésben in
dulhat mindenki, rki még nyilvános ver
senyen nem vett részt.

BSzKRT—BEAC ifjúsági páros mérkő
zés les/, vasárnap, délei ót l fél 10 órakor 
a LSzKRT-pályán. A kél ifjúsági gárda 
közel egyforma erős.

rj*aa
A MOZIK MÜSOKA

RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szórnom. V -  vasár 
.nap. n “ ■ l/f, T “  V*. h “  % 

Bejutató mozik
ÁTRIUM Margit-krt 55. T.: 153-034. f6, 
f8, f 10. Sz. V .; f4-kor is. Oz, a csodák 
csodája. (Felújítás.)
CASINO Eskii-u. 1. T.: 383102. f6. f8. flO. 
Sz. V.: f4-kor is. Botrány a cirkuszban. 
CITY, Vilmos császár-út 36. T .: 111—14U. 
b6, h8, hlO. Sz. V .: h4-kor is. A látha
tatlan ember visszatér. (Viuccmt Price.) 
2-4k hét!
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
fö, f8, flO. Sz. V. : 14-kor is. Illatszertől*. 
(Margaret Sullaran.)
DÉCS1 Teréz-körút 28. T .: 125—952.
6, 8, 10. Sz. V .: 4 órakor is. Bulldog 
Drummond titkos szolgálatban (Jolin 
Lodge).
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-513. 
f6. f8, flO. Sz.. V .; í'4-kor is. Vágyakozás. 
(Harry Baur.)
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
9—24-ig folsvL Magyar-, Luce-, üfa-, 
rajzos-hírado. A  történelmi Erdély. Lég
oltalmi szervezeteink. Rarjzfilrn.
OMNI A Köle&ey-ulea 2. T.j 13(1-125. 5, n8, 
flO. Sz. V .: 4, 6, 8, 10. A láthatatlan em
ber visszatér. (Vincent Prince.)
RADIUS Nagyme2ö-utca 22. T * 122-098 
f(f, h8, blO.. Sz. Y .:,  f4-kor is. Beszél a 
börtön. (Edmund Lowo.)
ROYAL APOLLü Erzséoet-körút 45- r 
222-003. n6. f8, blO. Sz V.- 4, 6, 9. Irt 
Nick Cár tor nem téved. (W  altér Pid- 
geon.)
•SCALA Teréz-k rí 60. T .: 114-411. n6 fS, 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Z, a fekete lovag. 
(Jolin Ca-roll.)
URÁNIA Rákóczi-út 21. T .: 146—046 fu.
7, flO. Sz, V .: 2-kor is. A frnnc'n össze
omlás. (Nyugati villámháború II, rész.) 
Utolőó hét!

Után Játszó mozik
BROADWAY Kéroly-körát 3. T : 144-212. 
Í4. f6. fS, no. Sz. V .: f2-kor le. Halálos 
tavasz.
OAPÍTOL Baross-lér 32. Tel.: 134-337.
f4. m  f8, flO. V .: f*2-tőj. Te vagy a dal 
CORVIN üllői-öt 40 V.: 13«-0SS f4. ffi.
flO. V .: f2-kor is. Párbaj semmiért.
ELIT Szents Tstván-körűi 16. T .r M4-502. 
4, 3, 10. Párbaj semmiért.

HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 142-455. 
14; f6, t'S, fJO. V.: 1'2-kor is. Párbaj sem
miért. V. d. c. fii: R íkóezi-induló. 
KAMARA Doliáuv ulca í2. 1.: 141-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Gül Baba.
LLOYD. Hollán-u. 7/a. T .: 111—994.
TI, f6, f8, flO. V .: 12-kor is. Halálos 
tavasz.
PALACK Erzsébet-körút 8. T . : 221—222. 
11. 2, 4, 6, 8, 10. Éjszaka kezdődött. 2-ik 
hét!
PÁTRIA Népszín ház-u. 13. T.: 145-673.
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. A  hölgy kissé 
bogaras.
SÁVOT üllői-ót 4. T .: 146-040. f4. f6, f8,
flö. V.: f‘2-kor is. Erdélyi kastély. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999. 
f4. f6, fS, flO. V .: f2-kor is. Párbaj sem
miért.
STÚDIÓ Akáefa-u. 4. T.: 140-840. 11, 2,
4, 6, 8, 10. Esős délután. Szellemek
földje. 2-ik bét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-n. 11. Tel.* 355-374. 
u4. nő, n8, nlO. V.: u2-kor ie. Halálbri
gád. Y. d. e. 11: Mintaházas^ág. 
BELVÁROSI Lránvi-utca 2 1 . T .: 384-563.
I, 6, 8, 10. V .: 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Jöjjön 
elsejéi)!
BUDAI APOLLO Széna-tér T.: 351-500, 
fő, h7, 2. V .: n4. nö, n8. nlO. Jöjjön cl- 
’pjén!
ELDORADO Népszínház-n. 81. T.: 138-171.
• n8. flO. (Kezdés szombattól: 4. 6, 8,
10. ) V .: 2-kor is. Tarzan és a fia. V. 
d.-e. 10. fl2 : Szerelmi álmok.
'ÍOMEROS Hermina-út 7. Tel.: 196— 178.
5, n8, f 10. V .: f2-tőí. A fehér barát.

POLY Csáky-utca 65. Tel.: 292-626.
Í6. Í8. flO. V .: 2-kor is. Jojjöt. else- 

V. d.-e. 11- Veszélyes zóna. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-lér 7. TeL: 
131-644. T4 ffí, rs, no. v..: f2-kor is. 
Jöjjön elsején! V. d. c. 11: Emrny. 
OLYMPIA Erzsébet-kői ül 26. T . ; 421-5S8
II. 2. 4. 6, 8. 10. Jezabel.
OTTHON Beniczky-utca 3. TeL: iíG-44.7. 
n4. nfí, n8. nlO. V : n2-kor is. Elsodort 
;s«zonv. V. d. e. fii: PigmaTioii.
PHONtX Rákóczi ót 68. TeL: 144-454.
11. 1. 3, f>, nS. f 10. 5 millió keres 1 örököst.
RIALTO llákóczi-nt 70. T.: 139-497. 11,
1. 5, n8. flO. V .: 10, 12. 2. 4. fi, 8, 10.
Jöjjön elsején! Az utolsó mohikán.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Péntek, augusztus 23.

Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10 
Hírek, — 10.20: Kárpátaljai emlékek.
(Felolvasás.) — 10.(5: ,,A mai világvál 
ság és a szív.” (Felolvasás.) — 12.10:
Bnlalajka-zenekar. — Közben 12.40: Hí
rek. — 13.20: Időjelzés. -  13.30: A. 15. 
honvédgyalogezred -zenekara. — 14.30
Hírek. — 15: Árfolyamhírek. — 16.15:
Középamerika hat állama. (Felolvasás.)
— 16.45: Időjelzés, idő járásjelentés, hí
rek. — 17: Hírek szlovák és ruszin nyel 
ven. — 17.15: Orosz J.u 1 in. az Opcrabáz 
tagja Tarnay-dalókat énekel. — 17.45:

Éjjeli vérSzívófc.”  (Előadás.) — 19.15: 
A Rádió Szalon zen e k-ara. — Köbben
18.40: Spoj1 iköz lom én yek. — 19.15: Hírek.
— 19.25: „Igyál betyár, múlik *a nyár.”
Közreműködik Orbán Sándor és Sárközi 
Oyula cigányzenekifra. — 20.10: Beethoven 

•hangverseny. — 21.40: Hírek. — 2 2 .1 0 : 
A Rádió Szalonzenekara.- — 23: Hírek
néniéi, olasz, angol és francia nyelven.— 
23.20: Kis« Lajo« cdgáoyzenekara muzsi
kál. — 0.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 rn.) 19.30: Előadás.
— 20: Hírek magyar, szlovák és ruszin 
nyelven, — 20.25: Szórakoztató ha-ngtome- 
zck. — 21.40: Időjárás jelen lés.

Kassa. <259.1 m.) 11.05: Előadás. —
11.20; Hanglemezek. - -  11.40: Hírek. — 
15.25: Hanglemezek. — 37.15: Danyí Fer- 
dinánd gordon kazik zongorák ígéret tel.

NEMZETI SPORT
Megjelenik éf> szombat kivételé

vei miuden nap. Szerkesztőség és kiadó 
hivatal Bj>. VLÍI., Rökk Szilárd utca 4 - 
~  Teiefoi- 132—499 és 133-977. Levél
cím: Budapest 72, Posta fiók 42.

Főszerkesztő: Dr- Vadas Gyű a — Fe 
lel ős szerkesztő: Moppe László. — Fele
!ő<s kiadó: Ku!lj-ár István.

Elűfiyylési Hj: Bei fold ie egy hóra P
2.20, negyedévre 6.—- külföldre 9. -
(Amerikába 10. — í.

Nyomatolt i StáJium Bt. Uörforgúgc 
peln. Felelő#: Győry Aladár Ijrazgató.

Nádasdi Pál,
Diósgyőr kedvence. Hosszú gáton, 
magas gáton egyaránt legény. Most 
még csak válogatott akar lenni a 
finnek és a németek ellen. Jövőre 

már nagyobb vágyai vannak.

2 00 0  m éteren  nem  
tudott világcsú
csot futni a fáradt 
K álarne

Helsinkiben nagyszabású nemzetközi 
verseny volt múlt pénteken. Kiiiarne, az 
új 3000-es világrekordéi* indult el 2000 mé
teren és a rendezőség teljes jóhiszeműség

ei hirdette, hogy
a svéd futó San Romani 5:16.8 mp-cs 
világcsúcsának megjavítására készül.

Erre a csemegére jött ki közel 10.000 néző 
helsinki stadionba.
A verseny lefolyása azonban nem felelt 

meg a várakozásnak. Kálarnenek nem 
ízlett n vezetés, nem volt igazán komoly 
iram sem. 2:10 volt a 800. 4:13 az 1500 
méter ideje, szóval, sokkal gyengébb, 
mint a stockholmi 3000 közben. Végered
ményben

Iválarnenak gyilkos hajrát kellett vív
nia, hogy a végig vele tartó Sarka

mat és Touminent megelőzze. 
Kálarne ideje 5:29.8, Sarkamaé 5:30. Tuo* 
minené 5:30.6 mp volt. A finn lapok egy- 
értelmüleg megállapították, hogy Kaiarrte 
mégsem Maki, mert Maki nem lett volna 
ennyire hulla egy 3000-cs csúcsjavítástól.

Mégis xrolt, ami tetszeti a finneknek. 
Ez a svéd Arvidsson 3000-es akadály
futása volt. Pekuri csak hatalmas küz
delem után tudott győzni az akadályon 
jóformán kezelő Arvidsson ellen. Feltúrj 
ideje 9:15.6, Arvidssoné 9:16.1, lándbladó 
9:22.3. a svéd Larssoné 9:22.8 volt. A 
finn újságok szerint 

Arvidsson nyerné meg a 3000-es aka
dály futás aranyérmét, ha jövőre lenne 

olimpia.
Svéd atléták más számokban is részt- 

vettek. 200 méteren Strandberg 22 mp-es 
idővel győzött a 22.4-et futó Taminisío* 
és a 22.7-es Storskrubb ellen. 400-as gá
ton Storskrnbb 53.5 mp-et. Virta 54.3-at 
futott. A távolugrást a svéd Stenqvist 
718 cm-rel nyerte Liudberg (683) és
Looma (667) ellen. Hagnian 14.82-t dobott 
súllyal. Veirila 53.98-at kalapáccsal. Nick- 
lén 195-öt, Ursin 191-et. Perásalo ugyan- 
e6ak 191-et ugrott magasba. (Egy ma
gasugrót átengedhetnének nekünk a váló- 
•atott viadalokra . . .)

».A SVÉD GLÉNN IIA Hl) IN’'
nevet kapta ingyen és bérmentve Ölnnan, 
a poinpásalakú új svéd 400-as gátfuló. 
Egyelőre ugyan még csak 56 mp-nél tart. 
de a tízakérlők igen nagy jövőt jósolnak 
.neki. Általában a svéd atlétika most 
igen nagy lendületben van és a finnek 
bajosan, fognak tudni megküzdeni vele a 
szeptember elején rendezendő válogatott 
viadalon.

A Gyöngyösi AKT a legszorgalmasabb 
versenyrendező egy fü lelek  egyike. Va~ 
fl.árnap megint, rendez verseny! felnőt-1 
tele, ifjúságiak és serdülők részére. Biz
tosra vesszük, hogy a rendes állapotokf 
be következtével gyors ütemben fog a 
számoílevő vidéki egyesületek közé emel-; 
lícdrii a Kömley Károly által kitünően 
•ezetett egyesiilet.

EVEZÉS
. .. csepeli Kis-Dunaágban megtartott 

kajak versenyen a. keltős gumi ka jak ver
senyt a Cziglényi—Sere«-pár nyerte.

Az idei kajakbajnobságofeat iiuguszlus 
Lén, 25-én, 31-én, sz^eptember 1-én és 

..-áu rendezi meg az evezős «zövetséL; 
kaja b osztálya. A verseny eket a Csepel'- 
sziget, melletti Kis-Dunaógl>an bonyolít* 
nák to.

#


