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Hegegyezett a MASz és az HLSz 
a német-magyar atlétikai viadal 
és a labdarugó mérkőzés közös 
rendezésében

S z e r e i n ő k  m e g t a r t a n i  a  f i n n — m a g y a r  e r e d e t i  m ű s o r á t
A  MASz nemzetközi bizottsága 

péntek esti ülésén a finn-magyar 
és a német-magyar viadal megren
dezése mellett foglalt állást. Ezzel 
a sportközönség sürgető kívánsá
gának tett eleget és biztosította a 
budapesti közönség számára Euró
pa három legerősebb válogatott csa
pata közül kettőnek (a harmadik a 
svéd) a vendégszereplését. Az ülés 
után a MASz képviseletében Vangel 
Gyula dr. elnök hosszú tárgyalást 
foljdatott az MLSz vezetőivel és 
megegyezett velük a német-magyar 
atlétikai és labdarúgó viadal közös 
megrendezésében. A  nemzetközi bi
zottság döntéséröl és az MLSz-szel 
folytatott tárgyalásokról

Vangel Gyula dr.
a következőket mondotta munka
társunknak:

— A nemzetközi bizottság egy
hangúlag úgy döntött, hogy a finn- 
magyar mérkőzést és a német-ma
gyart is megrendezi. A finn-ma
gyarra vonatkozólag azonban sze
retnénk némi könnyítést elérni a 
feltételekben.

— Elsősorban a három új ver
senyszám bekapcsolását tartjuk ke
mény feltételnek. Nemcsak az 
amúgyis hatalmas költségek emel
kedése miatt, hanem azért is, inért 
mind a három szám — kalapács- 
vetés, hármasugrás, 400 méteres 
gátfutás — a finnek javára szól és 
előreláthatólag mind a három ket
tős finn győzelmet eredményezne. 
Ezt már csak azért sem szeretnek, 
mert ezzel esélyeink a válogatott 
viadal megnyerésére a minimumra 
csökkennének. A magyar közönség 
pedig — teljes joggal — olyan 
mérkőzést akar látni, amelyben a 
magyaroknak is vau esélyük. A 
finnekkel szemben

hivatkozunk arra, hogy a finn
magyar válogatott viadal tavaly 
már le volt kötve enélkül a. há

rom versenyszám nélkül 
és csak a külpolitikai helyzet miatt 
maradt el. Megkíséreljük ezt az 
álláspontunkat érvényesíteni, — de 
ezen nem fog megfordulni a mér
kőzés sorsa.

— A másik dolog az utazás irá
nyára és költségeire vonatkozik. Mi 
azt javasoljuk, hogy

a Stockholm—Berlin útirány he
lyett Stettin—Berlin irányban 

jöjjenek a finnek.
Ez személyenként mintegy 100 pen
gő megtakarítást jelent. Hivatkozni 
fogunk arra, hogy a németországi 
versenyzés, amellyel költségeinket 
csökkenteni akarták, a német szö
vetség állásfoglalása következté
ben meghiúsult.

__ A német-magyar mérkőzést
október 5—6-ikán rendezzük meg. 
Az ugyancsak október 6-ikán tar
tandó német-magyar labdarúgó 
mérkőzéssel történő összehangolás 
érdekében

pénteken éjjel tanácskozásra ül
tünk össze Gidúíalvy Pál dr mi
niszteri biztossal, Vághy Kál

mán főtitkárral.
Meg kell állapítanom, hogy a lab
darúgó szövetség vezetői a legna
gyobb előzékenységgel fogadták az 
atlétika kérését és sikerült meg
állapodásra jutnunk. Ezek szerint 
most már

bizonyosra vehető, hogy a né
met-magyar atlétikai viadal első 
napja önálló rendezésben, a má
sodik a labdarúgással együtt, 
de mind a kettő az FTC-pályán 

lesz.
A szövetség érintkezésbe lép az 
FTC-pálya vezetőségével, hogy az 
atlétikai pályát megfelelő állapotba 
hozzák majd a versenyre.

— A szövetség munkája ezzel ter
mészetesen nem fejeződött be. A 
nehéz viszonyok között is

hathatós hírverést indítunk a 
vidéki városokban.

hogy a finn-magyarra és a német
magyarra is társasutazásokat tud
junk biztosítani. Minden téren min
den lehető kedvezményt ki akarunk 
harcolni, mert a nagy kockázatot 
jelentő válogatott viadalokat csak 
így tudjuk megrendezni súlyos 
anyagi veszteség nélkül.

—  A  sportbeli nyereség biztosítá
sára is mindent elkövetünk. A  vá
logatott csapat kiszemelt tagjainak 
edzési lehetősége ügyében

lépésről lépésre, de eredménnyel 
kecsegtetően haladunk előre.

A mai napon ebben az ügyben ked
vező döntést várunk. Biztosra ve
szem, hogy ha atlétáinknak módjuk 
lesz a lelkiismeretes készülődésre, 
mind a két viadalon becsülettel 
megálljuk a helyünket.

S z e r d á n  u t a z i k  
M ü n c h e n b e  
a  m a g y a r  t e n i s z -  
v á l o g a t o t t

Még javában folyik a nemzetközi 
magyar teniszbajnokság, de Tóth 
László, a teniszszövetségi kapitány 
már Münchenre készül. Augusztus 
végén méri össze a magyar és' a né
met válogatott Münchenben az ere
jét. A  kapitány a csapatösszeállí
tásra vonatkozólag ezt mondotta:

—  A németek ellen Davis Cup- 
rendszerü mérkőzést játszunk, tehát 
két játékos is elegendő volna. A né
metek azonban négy ember költsé
geit viselik és ezt természetesen ki
használjuk. A csapat két biztos tag
ja Asbóth és Gábori. Asbóth beállí
tását, azt hiszem, nem kell megin
dokolni. Gábori pedig már Gödöllőn 
is javuló formát mutatott, a. baj
nokságon pedig bebizonyította, hogy 
tartós javulásról van szó. A harma
dik helyre Szigeti és $ talpú egyfor
ma eséllyel pályázik. Kettőjük kö
zül csak a jövő héten jelölöm ki a 
válogatottat. Kísérőként én utazom 
'a csapattal és így már megvan a 
négy ember.

—  Mikor indul Münchenbe a ma
gyar csapat ?

—  Szerdán, augusztus húszon- 
nyolcadikján délben szeretnénk el
utazni. Remélem, hogy addigra az 
utazással kapcsolatos minden ügyet 
sikerül' elintézni.

R A J T  A Z  N B -
Csupa érdekes m érk őzéssel indul e l útjára  

a VI. N em zeti Bajnokság

A MÁVAG le akarta 
mondani salgótarjáni 
mérkőzését

A  MÁVAG tegnap este lemondta 
a Salgótarjánba kitűzött SSE elleni 
mérkőzését. A  MAVAG azzal indo
kolta a lemondást, hogy menetrend- 
változás miatt nem bír elutazni. A  
miniszteri biztos a lemondást nem 
fogadta el, hanem utasította a 
MAVAG-ot, hogy ha szükséges, 
akár autók igénybevételével is utaz
zék cl Salgótarjánba.

Egyébként az MLSz-ben tegnap 
estig ügyeletes szolgálatot tartot
tak, de a MAVAG bejelentésén kívül 
más bejelentés, vagy panasz nem 
érkezett. Az egyesületek, úgy lát
szik, dicséretes módon mindent el
követnek, hogy elhárítsák a mai 
rajt elé háruló akadályokat.

A  labdarúgósport igazi ünnep
napja a mai vasárnap. Az új baj
noki esztendő indul el diadalmas 
útjára. Az örök fejlődés törvénye 
mindig jobbat, szebbet követel az 
embertől. Az emberiség története —  
akár nagy korszakokat, akár kisebb 
időközöket veszünk vizsgálat alá —  
egyformán mutatja a felfelé való 
törés, a tökéletesség felé törekvés 
bizonyító jeleit. A  labdarúgósport a 
maga világában szintén az állandó 
és céltudatos haladás jegyében dol
gozik.

Ezek szerint az új bajnoki esz
tendő is lépést jelent előre. A .lé t
szám maradt a régi, a mezőnyben 
azonban egész sereg új nevet talá
lunk. A  természetes fejlődés követ
kezménye a Nemzeti, a Taxi és a 
Kassai AC helyett felvonuló 
WMPC, SalBTC és a Tokod megje
lenése a 14 résztvevő névsorában. A  
DiMÁVAG és a BSzKRT a Hungá
ria, illetve a . Bocskai megszűnése 
folvtán lépett fel ebbe az előkelő 
társaságba. Az újoncok nagy száma 
mindenesetre jelentősen hozzájárul 
a bajnoki küzdelem érdekességéhez. 
Persze ehhez az is kell, hogy az 
újoncok valamennyien komoly já
tékerővel rendelkezzenek. Ebből a 
szempontból nincs hiba az újoncok 
közül. Csak a BSzKRT az, amely 
még nem tudta teljesen beolvasz
tani szerkezetébe új embereit.

Kimondottan gyenge pont nincs 
is az NB idei mezőnyében. Van 
ugyan egy-két gyengébb csapat a 
14 induló között, de könnyen meg
történhetik, hogy éppen ezek közül 
a gyengébbeknek látszó csapatok 
közül okoz majd nem is egy megle
petéseket.

A  Hungária megszűnésével meg
csappant a nagycsapatok létszáma. 
Ezzel az örök rangadó eltűnik a. 
bajnoki küzdelmek sorából. A  kö
zépcsapatok gárdája azonban hatal
masan megerősödött. Az ö vlasko- 
dásuk a megmaradt két nagycsapat 
ellen és egymás között kétségkívül 
új színt fog hozni a bajnokság va
sárnapról vasárnapra megújuló for
dulóiba. Ki veszi át a Hungária 
örökét a nagycsapatok rangjában? 
Es ki fog új —  negyedik, ötödik —  
helyet teremteni magának a „na
gyok" közt? Es a Ferencváros és 
az Újpest meg tudja-e őrizni helyét 
az élcsoportban a sok ostromlóval 
szemben ?

Megannyi kérdés, ami páratlanul 
érdekessé, izgalmassá, hétről hétre 
változóvá teszi majd az új bajnok
ságot.

Már az első forduló is ad nénrf 
ízelítőt ebből!

Nem m ehet b iztosra  
a Ferencváros

A Linpui—Pereces-mérkőzést 4 óra
kor kezdik, mert így a perecesiek még 
vasárnap este hazautazhatnak.

felsze
relésekF U T B A L L

az M L Sz előírása szerinti L A B D A

S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportárnliázaiban, VI., V ilm os < *»- 
sxár.út 3 3 . és IV ., V á d -u tca  40.

Ár j eg y z ék !

A  bajnokcsapatot a Gamma látja 
vendégül az első fordulóban. Ha a 
két csapat klasszisát tesszük mér
legre, a mérkőzés sorsát elintézett- 
nek kellene tekintenünk, Tudjuk 
azonban, hogy a Gamma korábban 
kezdte felkészülését. A  Törekvés já
tékosai szerint a Szent István Ku
pában a Gamma volt a legnehezebb 
ellenfelük. A  Ferencváros viszont a 
K K  miatt csak később foghatott 
bele az edzésbe. A  szabadkai so
ványra sikerült 2:I-es győzelem 
sem mond semmi biztatót a zöld
fehér csapat idényeleji formájáról. 
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy 
a Gamma csapata tele van a külön
leges becsvággyal küzdő volt-ferenc
városi játékosokkal, akkor tisztán 
áll előttünk a kép a Ferencváros 
csapata előtt feltornyosuló nehéz 
feladatról.

A  fedezetsorban mégis olyan kü
lönbség áll fenn ma a Ferencvá
ros javára, hogy ez a körülmény 
határozottan a Ferencváros javára 
billenti a mérleget. Magda m íg  nem 
teljesértékü harcos. Tóth sok aka
dállyal küzdött edzésében, ( Borhy 
pedig alatta marad Sárosi III,, Lá
zár klasszisának. Ez a fedezetsor 
ferencvárosi fölényt fog biztosítani 
a mezőnyben. A  kapu előtt pedig a 
ferencvárosi csatársor nagyobb gól- 
erőt ígér.

Jóslatunk 3:S a Ferencváros ja
vára.

A forduló egyik e lin 
tézett m érkőzésének  
látszik

az Elektromos— BSzKRT találko
zás. Az Elektromos a Szent István- 
Kupa döntőjében elszenvedett vere
sége ellenére is nagytudású együt
tes, amely most még meg is erősö
dött Boldizsár, Onódy és Kállai csa
tasorba állításával. A  BSzKRT vi
szont a kezdet nehézségeivel küzd. 
Lelkesedésben azonban nyilván nem 
lesz hiány a BSzKRT játékosaiban. 
Ezért várunk csak aránylag kisebb 
gólkülönbségü Elektromos-győzel
met.

Jóslatunk 3:0 as Elektromos ja
vára.

A Tö rekvés nagy  
esé ly ese

a Köbányai-úton lejátszásra kerülő 
Törekvés— SalBTC mérkőzésnek. Az  
elmúlt év kitartó munkája az angol 
rendszer elsajátítása terén már kez
di meghozni gyümölcseit. A  Törek
vés előreláthatólag keményebb diók 
feltörésére is alkalmas lesz a jövő 
bajnoki évben. Akkor pedig a Sál. 
BTC legyőzése nem jelenthet külö
nösebb problémát a vasutas csapat 
számára.

Jóslatunk 3:0 a Törekvés javára.

A m egfogyatkozott 
Kispest is  e lég  e rő s  
még

ahhoz, hogy a szintén összeállítási 
zavarokkal küzdő Szolnok ellen meg 
tudja állnia helyét. Cseh, OlajlMr 
11., Onódy, Boldizsár kiesése bizony 
gondokat okozott még a tehetséges 
tartalékokkal rendelkező Kispest 
számára is. A  Béke— Szilágyi csikó- 
balszárny és a visszatért Szabó 11. 
viszont erősítést jelent a piros-feke
ték számára. A  honi talaj győzel
met ígér a Kispestnek.

Jóslatunk 3:1 a Kispest javára.

Sokan m eglepetést 
szim atolnak

Tokodon, ahova Újpest vándorol 
ki vasárnap délután. Az NB-ben ma 
már minden lehetséges, de érzésünk 
szerint az Újpest csapata ma any- 
nyival erősebb tudás, tapasztalat, 
felkészültség terén, mint tehetsé
ges ellenfele, hogy még ha küzde
lem árán is, de feltétlenül biztos 
győztesként fogja elhagyni a test
véregylet pályáját. Különösen a 
Nagy marosi— Temes— Balogh I. öez- 
szeáilítású fedezetsor jelent olyan 
gerincet az újpestiek számára, 
amely már egymagában biztosítja a 
fölényt a liiák számára. Vegyük 
még ehhez Zsengellért, Vinczét, 
nem is szólva az ifjú Berzirö 1 és 
két olyan szélsőről, mint Ádám és 
Tóth III és akkor világosan áll az 
eredmény:

3:0 az Újpest javára.

a két csapat, bár azóta mind a 
kettőnek némileg megváltozott az 
„ábrázata". A 'W M F C  megerősödése 
nagyobb mértékűnek látszik. A  
DiMÁVAG a régi „összeköttetések" 
idejében sem tudta legyőzni a 
WMFC-t. A  küzdelem esélyese te* 
hát feltétlenül a WMFC.

Ne feledjük el azt sem, hogy a 
WMFC csatársora Tihanyi II be
állításával nagymértékben javult 
meg. Tihanyi II nemcsak a maga 
tudását hozta többletként ebbe a 
sorba, de az ő okos játéka révén 
jelentősen emelkedik a többi WMFC* 
csatár értéke is.

Ha mindezek ellenére csak kis 
.gólarányú győzelmet várunk a cse
peli csapattól, akkor ezt arra ala
pítjuk, hogy a diósgyőriek előre
láthatólag igen nagy akarással fog
nak küzdeni. A  saját pálya előnye 
is mellettük szól.

Jóslatunk: 2:1 a WMFC javára, 
Ma délután megindulnak

az NB II.
küzdelmei is. Lényegében a tavalyi NBB- 
mérközések folytatása lesz ez. —  javított 
kiadásban. AZ NB II. mezőnye alaposan 
felfrissült. Eltűntek a „gólarányjavító" 
csapatok! .

Az előjelekből ítélve, az idei bajnoki 
év két NB II. mezőnye sokkal kiegyen
lítettebb lesz, mint ■ tavaly volt. Nem 
hisszük, hogy lesz majd olyan biztos 
mérkőzés, mint volt a múltban a WMFC 

-Budakalász, SalBTC—Beregszász stb. 
Már az első forduló sok érdekességet 

rejt magában. Vájjon hogyan mutatko
zik be a tavalyi MOVE-bajnok, a MOVE 
T. Előre, bajnolyelöUnek mutatkozik-e 
zz MTK, le törte-e a Soproni FAC-ot a 
minősítőn elszenvedett veresége, tud-e 
győzni a MÁVAG Salgótarjánban stb. 
Mind olyan ,,csemege.'‘ -mérközés, melyre 
a vérbeli szurkoló méltán várja a hol
napi választ. De a többi mérkőzések sem 
maradnak messze érdesség dolgában az 
előbbiektől.

Jóslataink:
Dnna-csoport:

Soproni FAC—D. Magyarság 2:1.
Zugló—Szegedi VSE 3:1.
BLK—Vasas 2:2.
Postás— DVAC 2:0.
Pénzügy—MTK 1 :3.
Egyetértés—Soproni VSE 1 :0.

Tisza-csoporl:
Rusj—ózdi MOVE 1:1.
Debreceni VSC—Ganz 3:0.
Mátészalkai TK—Kassai SC 1 :2.
Salg. SE—MAVAG 2:2.
MOVE T. Előre—Miskolci VSC 1:2.
Lampart—Pereces 4:2.

Sima ügynek íg érkez ik
a Szeged— Haladás találkozás. A  
szegedi csapat ma komolyan pályá
zik a bajnoki táblázat harmadik 
helyére. A  Haladás ezen a téren 
még nem lehet esélyes vetélytársa. 
A Haladás edzéseit megzavarta a 
rossz időjárás. Erőnlét dolgában 
tehát feltétlenül Szeged oldalán 
jelentkezik az előny. Legfeljebb na
gyobb eröbedobásra késztetheti a 
Haladás odahaza játszó ellenfelét. 

Jóslatunk: 3:1 a Szeged javára.

Régi Ism erősként  
ütközik meg k é t újonc 
Diósgyőrött
A  WMFC és a DiMÁVAG két 

évvel ezelőtt ugyanabban a cso
portban küzdött az NBB-ben. Ugyan
ez volt a helyzet három évvel 
ezelőtt is. ■ Jól Ismeri tehát egymást

Részletes műsor
NB I. osztály
Törekvés— SalBTC 

Köbányai-út, fél 5. Szőke II. 
Törekvés: Kiss -— Lörinczy,

Bánkuti —  Szűcs, Róják, Tagányi
—  Pusztai, Zörgő, Palatínus, Déri, 
Dóry.

SalBTC: Géczy —  Budai, TimáC
—  Kiss, Takács IV., Mátrai —  Ba
lázs, Csuberda, Jenőfi, Laczkő, 
Trenka.

4.
Elektromos— BSzKRT

Latorca-u., fél 5. Nemeskéri. 
Elektromos: Boldizsár —  Pákozdt, 

Onódy —  Fázmándy, Marosi, Ka
pocs! —  Huszár, Kállai, Szendrődi, 
Fekecs III., Pálinkás.

BSzKRT; Solymosi —  Miklósi, 
Mosonyi —  Kovács II, Balogh (Sza- 
lay). Túli (Kornél) —  Mészáros, 
Kovács I, Bene, Biró, Szabó III.

Gamma— Ferencváros 
BE AC-pálya, fél 5. Kékesi. 

Gamma: Háda •— Szebehelyi, Sze- 
beni —  Magda, Tóth, Borhy —■ 
Váradi, Sütő, Turay II, Kovács, 
Kemény.

Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyős feltételek 
mellett készít

Nagy Kálmán
IV., Kos&uífi £.-u. •
(Saját ház) Tel.: 1-S36-59 
A l a p i t  ta lo 11: 1899.
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Ferencváros—Elektromos . . . .

| SalBTC—Tokod .. 

WMFC—Törekvés 

! Szolnok—Szeged ..

| BSzKST— DiMÁVAG 

| Haladás—Gamma .................

E£.-£JH ísss Vasárnap, 19Í6 g.ligrtiszltfí SS*

Hódmezév. TVE— M ezőtúr............
Pótverseny: A pontversenybe csak

! Mérkőzés elmaradása esetén kerül 
! számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

[Pereces—Kassai AO ............

I Miskolci VSC-MáttaaJfe*

| WMTK—Orosházi TK ....... .

j Név: ■

Lakhely:

! Utca;
| A beküldő aláveti magát a feltételek-1 
nek. Minden szelvényhez; ép és for
galomban levő használatlan 10  filléres 
bélyeget kelt mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot) tenni:

Ferencváros: Csikós —  Szoyka
dr, Pósa —  Sárost III., Polgár, Lá
zár —  Kaiocsay dr, Kiss, Finta, 
Sárosi dr, Gyetvai.

Kispest— Szolnok
Kispest, fél 5. XJjváry.

Kispest: Gergő —r Olajkár I,
Rátkai —  Semadovlts (Odry), Za
lai, Víg —  Kincses, Szabó II., Hi
dasi, Beke, Szilágyi.

S zoln ok : Horváth —  Barna, Kis- 
péter —  Selmeczi, Andrási (Szűcs), 
Fazekas —- Szántó, Búza, La aga, 
Korom, Balázs.

DiMAVAG— WMFC
Diósgyőr, fél 5. Németh L. 

DiMAVAG: Lukács —  Bán (Solt 
II.), Felföldi —  v. Bohus, Túrán, 
Barta —  Füzér, Berecz, Fazekas, 
Barna, Magyar.

W M F C : Szabó —  Kis, Korányi
—  Keresztes, Kapta, Dudás •— 
Rökk, Harangozó, Szabadkai, Ti
hanyi II, Pintér.

Tokod— Újpest
Tokod, fél S. Storch (Nyugat). 
Tokod: Barak —  Kecskés —  Berta

—  Harsány! II, Mészáros, Varga —  
Kocsis, Hevesi, Nagy, Pásztói, Tóth.

Újpest: Sziklai —  Futó, Balogh 
II —  Nagymarosi, Temes, Balogh 
I. —  Adám, Vincze, Zsengellér, 
Berzi, Tóth.

Szeged— Haladás 
Szeged ,fél S. Rubint.

Szeged: Tóth —  Pólyák II.,
Raffai —■ Gyarmati, Baróti, Bertók
—  Bognár, Klsuczky, Mester, Haj
dú, Nagy.

Haladás: Körmendi —  Németh, 
Kiss —  Pillér, Héjjá, Kalotai —  
Szabó, Gazdag, Mórócz, Deszke. 
Lovász.

NB II. osztály:
Duna-csojiort •

Soproni FAC—D. Magyarság,

Ö reg fiú a régi grundon..,
Csitt. . .  köm a grundon dong a labda . . .
Tavasz kacag. FutoaJs a srácok.
Felftüelek a régi zajra 
S a „kapu” mögé odaállok,

ö ! HánysEOr mentem haza innen 
Szakadt cipőben, betört orral.
Jóanyám tűvel jött elébein, 8
Apám is néha, —  meggyfabottal.

Rámeeredek a  börgolyóra 
fihea szemmel nézem. Csak . . .  néíen- 
Valamikor ezen a grundon 
Rugdostam én is. Igaz. . .  régen.

Valamikor, mint ezek itt most,
A  focival vígan szaladtam ...'
S a Millenáris kerítésén 
A Mentámmal lyukat faragtam,

Ma,. , .  a futballt páholyból látom.
Akkor lyukon át láttam —  ingyen..  ,
Ezt a sok rongyos gyereket
—  Tud j’isten . , ,  m ost. . .  mégis irigylem,

Fáj, hogy övék a lyuk, a grund.
Fáj a tízegypár kelőké vük.
Fáj, hogy én már csak nézem őket,
De nem állhatok be közéjük,

—  Hü! Most felém repül a labda .. .

—  Megmutatom a gyerekeknek
A  régi virtust, , .  lu ft. . ,  leültem,
A  srácok pedig itt körültem 
ügy nevetnek. . .  de úgy neve méi'

Mi volt a múltban ?
! -f V  

i §  á g  
s s  s eCJ O o  c6 

Ofe Hrti

1 * "Ö '3S
Öl «

35/35: S:10 l;6 1:2 4:2 --------
36/37: 1 :4  0:8 ------- 2:2 2:2
37/35: 2: 5 3:2 -------- —■ ■' —
38 /39: 1 :2  2 : 2 -------- — —-
39/40: 1: 3 0:3 -------- 3:2 0:2

.2 *

-------  2:1 2:0

A DiMAVAG és a WMFC, a Tokod és
az Újpest, valamint a* Bloktronpos és a 
B Szív RT NB I. mérkőzés során még nem 
tv Iái kozott egymással*

(Jegyzet: 1939 őszig a Gamma helyett 
a Budafok szerepelt az NB I-ben.)

Orbán Mihály.

■ □ 5 ?

Szent István Kypa- 
érfekezlef a Jövő tervekről

Tegnap este a Szent István-Kupa hat 
alapító egyesületének képviselői értekez
letet tartottak. Ezen az értekezleten osz
tották ki a Szent István-Kupa emlékéi-* 

« meit, amelyet ki zár óláig a kupában szer-e- 
j pelt játékosok kaptak meg.

Kiosztották még a pénzbeli részesedést 
is, amelyről Gőrgényi Lajos, a Kispest 
főtitkára ezt mondta:

—  Többet kaptunk, mintha hét hétig 
. port.váztuak volna Törökországban. V»- 
| saont nem hajszoltuk, fárasztottuk agyon 
; a játékosainkat.
j Komoly tárgyalások folytak már a jövő 
! osátendő terveiről is. Előkészítő bizott- 
j ság fogja kidolgozni a terveket. Szeret

nék* ba a székes fő város jövőre, mint 
i kupa-alapító, nagyszabású vándordíját 

írna ki sport- és idegenforgalmi szem
pontok figyelembevételével.

Végül örömmel kívántak, egymásnak a 
rendezők sok, hasonló sportbeli és 
anyagi sikert, miközben lelkesen éljenez
ték az Elektromos Művek igazgatóságát 
és sportbeli vezetőit, akik nagyvonalú 
elgondolásukkal és áldozatkészségükkel

Ha Zsengellér technikája, Palatínus 
fe jjá ték a  és Finta esze  egyesü ln e  
hennem, a k k or jé k özépcsatár 
leh elne b e lő le m ...

—  mondja Turay 11., a Gamma középcsatára

Sopron,

5.félfél 5. Temesföi.
Zent!*— Szegedi VSE, öv-utca,

Skultéty.
JÍJ.K—’V?.«-,s. Bék.-Utca. fél 5. Siklós. 
Postás—DVAC (Pécs), Lóverseny-tér, 4. 

Lukacs. .
Pénsücy—MTK, Hungána-ut, fél 5. Ko. 

halmi. , .. .
Egyetértés— Soproni VSE, Győr, tél o. 

Palkó.
Tissa-csoport:

Bnsj—óídi MOVE, Ungvár, fél 5. Ju
hász dr.

Debreceni VSC—Ganz, Debrecen, fél 5. 
Borosa Pál.

Mátészalkai TK—Kassai SC, Mátészalka, 
íé! 5. Farkas.

Kaiff. SE— MA VÁG, Salgótarján1, fél 5.
Horváth őr. . ___

MG VE T. Ebire— Miskolci \8C, Béke
utca, fél 3. Galambos.

Lampart—Pereces, Krzsébet-utca, 4.
Tihamér::. *

Saentlflrinci Kupa düutője
SrFG-SzBTC. 8zFC*»élya. 5. -  Háló* 

kocsi—Filtex, SzFC-pálya, 3.
Barátságos mérkíiések:

BG TSK-PO VAC . Óbudai liCjógyári 
szigeti pálya, fél 4. . . .  ,

BTlilakabé-z-Poin.1 z, Budakalász, fel »■
_  űrc-f fűik, fél 3. -  ír j.' fél J. • ■

(A barátságos mérkőzések zó in ét a P,n 
teki számunkban ismertettük.)

Az PTC vasárnap délit kin 
GMdi>,.rs?'r
ti r

■ L ,
i sszc raj ük.'!.

A  B L S  viliá 'iiigazolú' P.il _ ldgr.zo.1ta 
TVE fiatat bulfo- 

játs-at is a Vasas
fííirrert, ;; TH. kar.
•kátéiét, - akit ma mór 
ellen.

Kegyelmez » H L  kor. TVE! ProU Jo-
■fiús'..;! játékost e»ty évre tiltotta cl 

a játéktól m  .óbndftiák i-ezetCeége.
Az őbt'íHi Goldberger SE az új bV»nj-

Vcn a \T>rt>v4rl-tSti OTE-nályán jSHsáa
is ír.

A Budakalász ma- vasárnap baráísásAs 
-nérkízcM játszik Pouiáz csapatával B «-
dakalászon.

Amikor a játékvezető sípja meg
szólal, sokan fogják gondolni a 
BEAC-pályán:

•— Hát lássuk csak, mit tud ez a 
kis Turay!

Bizony a Gammában nagyon so
kat várnak az új középcsatártól.
De nemcsak a Gammában, hanem 
másutt is kíváncsiak a kis Turay- 
ra. Sokan tőle várják, hogy a válo
gatott középcsatár kérdését Is meg
oldja. Vájjon milyen középcsatár 
szeretne lenni Turay Bandi? Hogyan 
szeretne játszani? Kihez szeretne 
hasonlítani.

Nos, Turay Bandi?
—  Hogy milyen a jó középcsatár?

—  kezdte a kis Turay. —  Nehéz 
kérdés. Zsengellér például nagyon I és 
jó játékos, • mégse venném át ma-1 —• 
radék nélkül az ö játékát. Nem 
akarom megbántani Zsengellér 
Gyuszít, de az a hibája, hogy lassú, 
sokat áll. Ezért könnyű őt lefogni. 
Ezzel szemben csodálom öt várat
lan húzásaiért ás technikájáért. Pa
latínust már nehezebb lefogni, mert 
eléggé gyors. Csodálatos Palatínus 
fejjátéka! Magas alakjánál fogva 
övé minden magas labda és „Pala" 
maga a veszdelem a szögletrúgá
soknál. Hibájának sorolom fel azt, 
hogy nem elég kemény, könnyű el
nyomni öt. Talán még a gyorsasá
gát is fokoznia kellene. Fintárál is 
beszélnem kell, ha a jó középcsatá
rokról beszélek. Fi/ntát. már nehe
zebb elnyomni, ő keményebb játé
kos, mint Palatínus vagy Zsengel
lér. Finta csupa ész és rutin.. Re
mekül osztogat labdát és jól .meg
látja azt a pillanatot, hogy mikor 
kell a legalkalmasabb pillanatban 
odaadnia a labdát a játékostársá
nak. Neki viszont gyengébb a fej
jé,téka és hibája as is, hogy keve
set mozog. Ha többet mozogna, 
sokkal nehezebben tudnák öt lefog
ni. Azt hiszem, lassú is.

Szerényen és egy  kissé bátorta
lanul mondja el ezeket a kis Turay. 
Látszik rajta, nem akarja mígbán
tani középcsatár-társait. Amikor 
megkérdezzük tőle, hogy ki a kö
zépcsatár eszménye, ezt mondja:

—  Azt hallottam, hogy Orth volt 
a legjobb magyar középcsatár. Saj
nos, Ortliot sohasem láttam játszani.
Ha as eszményi kösépesafidrt aka
rom -magamban elképzelni, akkor 
szerintem a s , lenne az igazi közép- 
csatár, akiben egyesülne Zsengellér 
technikája, Palatínus fejjátéka és 
Finta esze. Ha ez a. három tulajdon
ság meglenne bennem, én is tudnék 
talán valamit ezekhez hozzátenni.
A keménységemet és lövökészsége- 
tnet. így aztán jó középcsatár lehet
ne belőlem ..  ,

A  Ferencváros; elleni mérkőzésről 
is szó esett. Az eddig csendesen, 
halkan beszélő játékos egyszerre 
hangosabban kezd beszélni.

—  Nagy meglepetés lesz!
mondja meggyőződéssel. —  Ne

héz lesz, tudom, de a mi csapatunk 
most igen jó! A  Ferencváros ellen 
nekem különben is mindig mén.' a 
játék, jó formában is vagyok és

nagyon jól akarok játszani.
Megkérdezzük Turay II-tői, mit 

gondol, sikerülni fog-e neki a Fe
rencváros védelmét áttörnie és gólt 
rúgnia Csikósnak.

—  A fent említett középcsatárok- 
kal szemben van nekem talán egy 
kis előnyöm, —  mondja csendesen a 
játékos. -— Az, hogy engem nehéz 
lefogni, mert én állandóan mozgok 
a pályán. Tudom, hogy az ellenfél 
középcsatárára nagyon vigyáznak, 
szinte lélegzethez sem enegdik jutni. 
Csak az állandó helyváltozással le
het ez ellen védekezni. Nem szabad 
egyhelyben állni, mert akkor k.öny- 
nyü dolga van as ellenfélnek. Ren
geteget fogok vasárnap szaladgálni 
As ha társaimtól jó labdákat kapok 

és itt elsősorban Sütőre gondo-

Pályázat II. j
az Első Országsa T ip p e li Bajnokságra

Beérkezési határidő: V il i . 31. 13 éra |

Újpest—Kispest ............ .

Ferencváros—Elektromos
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BSzKBT—DiMÁVAG .................. .
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Hódmezév. TVE—M ezőtúr............
Pótverseny: A pontversenybe csak I
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt él.

Pereces—Kassai AC ............

Miskolci VSC—Mátészalka............ .

WMTK—Orosházi TK ...................

Név: .................M M ..* ........................

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

Utca: ................. ......................................
A beküldő aláveti magát a föltételek-1 
nek. Minden szelvénynez ép és fór-1 
gaiomban levő használatlan 10 filléres I 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten- l 
kint ötnél több szelvényt küld, kö- | 
teles ide keresztet (csillagot) Unni:

lehetővé tettéle a Szent István-Kupa meg
rendezését és így a siker íőrészeseí vol
tak.

Itt a  fő v á ro si a m a tő r ö k  
őszi so rso lá sa

majd
fjem
majd
nagy

Tu

lok — , akkor talán sikerül 
gólt nignom a Ferencvárosnak 
akarok sokat beszélni, de 
meglátják, hogy a Gamma 
meglepetést szerez vasárnap. ■

Búcsúzóul még1 ennyit mond 
ray Bandi:

—  Fiatal vagyok, sokat akarok 
még tanulni. Most éntőlcm kérdezik, 
hogy ki a középcsatáreszményem. 
Ha majd egyszer már nem futballo
zok, akkor azt szerelném hallani, 
hogy egy új tehetség engem neves 
majd a kösépcsatár ideáljának . . ,

-------------- ------------------------

D ö n t ő i t  a  D i M A V A G :
Magyar Ssai$3g4.lsd

S á l i  i á i é n s
A DiMÁVAG vezetősége hosszas 

huzavona után döntött: Magyar
!esz a balszélső a WMFC ellen, 
így a DiMAVAG balszélsőgondja; 
eltűnt ugyan, de akadt helyette j 
újabb. Bán játéka bizonytalan. A I  
jeles hátvéd katona, szabadsága j 
kétes és a vezetőség —  minden es- j 
hetőségre felkészülve —- Solt, I l -ő t ' 
helyezte készenlétbe.

A  DiMAVAG— WMFC mérkőzés
nek előjátéka is lesz, a DiMAVAG 
— Pereces! TK, de csak akkor, ha 
nem esik az eső.

A  WMFC a késő esti órákban —  
autón —  megérkezett Miskolcra. A  
csepeliek ott töltik az éjszakát és 
csak közvetlenül a mérkőzés előtt 
mennek át Diósgyőrbe.

ÖT f /í  JÁTÉKOSSAL
megy a Dunakeszi Magyarság Sop
ronba. Az új fiúk: Budavári (volt
WMFC), Kupi (volt WMFC), Pá
linkás (Pilis). Kiss (MAVÁG) és 
Pánczél V, (Testvériség). A teljes 
csapat, így .alakul: Budavári —  Ma- 
tausek, Gergely —  Skotnyár, Kupi, 
Müller —  Gulyás, Pálinkás, Pán
czél III., Kiss, Pánczél V; A tarta
lék is új ember: Éles. Azelőtt a Ve- 
csési SC játékosa volt. A  dunake
szi ek reggel hétkor Indulnak Buda
pestről és ha simán megy az uta
zás. akkor már fél 13-kor Sopron
ban vannak.

Szeptember 1-ón megkezfifklik a fűvé 
rosi cm a tőrük idénye. A sorsolást már 
megfejtették, az eredméuy a következő:

I. osztály 
Déli csoport:

Szeptember 1: UFC—Kelenfüld, MAFC 
BEA ti, FSC—FSE. ETC—Gáz, JCTC—

< BMTE. P. Juta—Posztó.
Szeptember S: BMTE—ETC. Gáz-FSO, 

FSE-M AFC. BEAC--UFC, Tipográfia— 
Posztó. P. Juta—KTC.

Szeptember 15: Tipográfia—P. Juta,
Posztó—Keton föld, CFG—FSE. MAFC— 
Gáz, FSC—BMTE, FTC—KTC.

Szeptember S& B.MTE-MAFC. Gáz— 
Tt'f’C, JliJAC—Posztó, Kelenföld—Tipográ
fia, KTC—FSC, P. Juta—35TC.

Szeptember 35: BMTE—-Tipográfia, Gríz 
— Kelenföld. KSK-BEAC. FSC-UFC, 
KTK—Posztó, P. Juta—MAFC.

Október 13: Kelenföld—P. Juta, Tim. 
srréí-in—BJ3AC. Posztó—FSE, UFC— 
BMTE. MAFC—KTC. FSC—ETC.

Október 20: Gáz—Posztó, FRS—'Tlpa-
srráfia. B E AC—Kelen föld, KTC—MAFC, 
KTC—UFC, P. Juta—FSC.

Október 27: BEAC—P. Juta. Kelenföld 
—FSE, Tipográfia—Gáz, Posztó—BMTE, 
UFC—ETC, MAFC—FSC.

November S: PSE—P. .Tufa, BF. AC-Oúz, 
Kelenföld—BMTE. Tipográfia—KTC,
Tr. iztó-ETC, UFC—M A FC.

November 18: BMTE—BE AC. Gáz—FSE, 
FSC—Posztó: ETC—Tipográfia, KTC—
Kelenföld. P. Juta—UFC.

November 17: Gáz—F. Juta, FSE—
BMTE, BKAC-KTC. Ke'cuföW-ETC, 
Tipográfia—FSC, Posztó—MAFC.

November 21: BMTE— Gáz. UFC—Posz
tó, MAFC-—Tipográfia. FSC-Kolcnföld, 
ETC—BEAC, KTC—FSE.

December 1: BMTE—P. Juta. Gáz—
KTC, FSE—ETC, BEAC—FSC, Kelen
föld— M A FO, Tipográfia—ÜFC.

A MAFC és a BEAC ezúttal is később 
kezdi ez idényt. Szeptember 1. és szitp- 
teanber R-ra sorsolt mékrfizi'soik időpont
ja,: Október 6: F SE-M A F C  én B E A C - 
UFC, december 8: MAFC—BEAC.

Keléit csoport:
Szeptember 1 : K SC -K A C . MA VÁG II 

—KzN'SE, Sz.BTC—SAC. W SC-K öh. AC. 
Filtex—BSsKIÍT XT. SzFC—KSfSE.

Szop'ember S: RSzKBT-WSC. Köb. AC 
—SzBTC, RÁC—MÁV AO. SzXSE-ŰSE, 
K A C -R SSB . RzFC-FÜlex.

Szeptember 15; KAC—SzFC. KSC -
SzNSE, DSH-SAC. MA VÁG—Köb. AC, 
SzKTC-BSzK RT, W SC-Fiitev.

Szeptember 32: BSzKET—MAVAG, ICCE. 
AC—DSB, SAC-KSC. SzNSE-KSSH. 
Filtex—SzRfC, SzFC—WSC.

Szeptember 25: BSzKRT—KAC. SAC— 
SzNSE. SzTtTC— DSB. W SC -K SC , Filtex 
—KSSE. SzFC—MA VÁG.

Október 13: KAC—SzNSE. K SSE-SAC . 
K SC-Kőb, AC. DSB-RSzKBT, MÁV AG 
-F ilte x . SzBTC—WSC.

Október Sí: BSzKBT-KSC. Köb. A C -  
KSSE, SAC—KAC, W SC-M AVAG, Filtex 
— DSE. SzFC—SzBTC.
■ Október 27: SzNSK-SzFC. K AC-K dh.
AC. KSSE...BSbKRT. KSC—Filtex, DSE
-W S O . MA VÁG—SzBTC,

November 3: SAC-SzFC. SzNSE—Kób. 
AC. KAC—Filtex. KSSE—WSC, KSÍC— 
SzKTC, DSE—MAVAG.

November 18: BSzKBT--SzNSE. Kib.
AC— SAC, MAVAG—KSC, SzBTC-KSSF, 
W SC—KAC, SzFC—DSE.

November 17: Köb. AC—SzFC. SAC— 
BSzKBT. SzNSE—Filtex, KAC-SzBTC, 
KSSE—MAVAG, KSC—DSE.

November ílj BSzTCRT—ICfib. AC. DSE 
— KSSE. MAVAG - -KAC, WSC-SrNSE, 
Filtex—SAC, SzFC- KSC.

november 1: TtSzKR'f'—SzFC, K«b. AC 
—Filtex. SAP -WSO. SzNéE—SzBTC, 
KAC -DSE, KSSE -KSC.

Északi esopnrt:
Szeptember 1; PSC -URAK. H A C -  

MFTB, BTK -TTE , MÁV Előre—Elektra- 
u'.Oíi IJ, MSC—Síishalvm, Föv, 1 Kür- 
KAC.

Szeptember S; B A C - MSO, Kiwliale-.:-- 
MAV Kidre, Elv’itj'Omo-. i l -f iT K , TTB— 
TiAC. MFTI1—PSC, URAK EMSE.

Szeptember 15: UMSE—MFTií. PSC— 
TTM, IIA C—El eij f romof II, BTK—Sirslia- 
Jemi, MÁV Eldro-BAC. M SC-Füv. 
TKör.

Szeptember 22 ; K A' '  LTií. Knelinloiti—
II AC, Eiofcfromos—BSC. TTE EMSE, 
MFTR—URAK. Föv. TKör AfAV I-.lÉr-I 

Szeptember 29: IIAC ÚTIAK. Hesl-V. , 
—M-FTB. Ékkiromfts- TTE, M'AV C m -  
— fTAC. MSC— PSC. Föv. TKör • TTMRF!

Október 13- URAK--TTF. EMSE E!«k- 
tvoinos, PSC—Sash eloui, HÁC—RÁC,

DTK—Föv. TKör. MÁV FJöre-MSC.
Október 28: RAG—I’ SC, Saejiolom—

UMSE. Elektromos - UHAK, T fE -M F T U , 
MSC—DTK. Föv. TKör—HAC.

Október 27: MFTlf—Etdkiromos. URAK. 
—Sashalom, UM SE-KAC. PSC-Föv. 
TKör, HAC—MSC, DTK—MÁV Előre.

November 3; TTE—Sas-balom. MFTR — 
KAC, URAK—Föv. TKör, UMSE—MSC, 
l’SC—MÁV Előre, HAC—DTK.

November 18: RAG—TTE. Sa-dü>lo: a—
Klokti oirt-os, BTK-PSC, MÁV Előre— 
UMSE, M SC-U R AK, Ffív. TKör--MFTR.

November 17: Elektromos—RÁC. TTE...
Ffív. TKör, MFTR—M-SC, ÚTIAK—MÁV 
Előre. UMSE—BT ív, PSC—ItAC.

November 24: B AC— Sasiiialojn, HAC— 
UMSE, B T K -U R A K , MÁV El Áru— 
MJTK, MSC—TTE, Fi v. TKBr-Elektrij- 

rr.íwt.
December 1: Sasljnlom--Fő\. TKör,

Elekt-romcs—MSC. TTE - MÁV Előre, 
MFTR—BTK, URAK—HAC, UMSE-PSC.

1 Hidasit is Irs.—vzfHlt-vHo a Kispest,
i Szalui II mal-lott tehát a vo|t újpesti 
; cealár i« erősíteni fogja a klspcstíok 
• (tatársorát. -

CÉGLIGAIJAJNOKSAG 
, S. osztály
j IIF1SC— KeSO 1:1 (0:0). Fehér* 
! út. Vezette: Eallpy. A  KeSC az
■ utolsó percben egyenlített. Göllövö: 

PikUUk, illetve Karlovlts (öngólt. 
Ceszlert és Hoiiait KeSC a játék
vezető kiállította.

Wciss Manfréd— SaSC 4:0 (1:0). 
Csepel. Vezette: Va{?s A . A  Welss 

; Manfréd biztosan győzte le az eddig 
j veretlen SaSC-t. Góllövő; Illanó 
I (2), Vidor és Mészáros.

EnSC— CUSC 2:2 (2:1). Simor- 
I Itca. Vezette: Kralt. A  pompás-
■ iramú mérkőzésen a többet támadó 
I ChSC győzelmet érdemelt volna.
, Góllövő: Csánk és Bognár, illetve
i Berbert (11-esböl) és Kreutser. Né*
1 meth ChSC égj- 11-est kihagyott.
i DaSC— FíSC 1:1 (1 :0). Pozsonyi-
| út. Vezette: Gyulai. Gyenge játék, 
i Igazságos eredmény. Góllövő: Hor- 
! váth, illetve Kriván (H-esböl).
| WaSC— AíVaSC 4:2 (3:1). Rákos

falva. Vezette: Neufeld. A. WaSC a 
fedezetsorának köszíinheti a gyözel- 

: met. Góilövő: Mayer (2), Hufná.gel 
; és Mészáros, illetve Lentrayer és NTé- 
| meth. Vertenbach-ot, illetve Balá- 
1 zsovitsot a játékvezető kiállította.

II. , osztály;
1. csoport: RéSC— CsASC 7:0 Í2:0».

Váci-út. Vezette; R„das. KroSC—ReSC 
2:2 (2:1). Gyáli-út. Vezette: Kovács Ili. 
AMC3C—FaSC 3:1 (0:0). Gázgyár-pálya. 
Vezette: Muráró. Budakalász—OSC 0:0. 
Budakalász. Vezette: Stefancslk. ViSC— 
DreSC 3:2 (2:1). Szent László-tér. Ve
zette: Endrödy

2 . csoport: FéSC—'WaSC 4:2 (2:1). Gu-
bacsl-ut. Vezette: Skalitzer. KaSC—
AltFoSC 5:3 (3:1). Gyömröi-út. Vezette: 
Istenes. Gamma—OeSC 3:2 (2:0). Bájiát-u. 
Vezette: Fáid!. MiiSO— FraSC 1:0 (0:01. 
Vezette: Mihaikó. GŐSG-JaSC 4:3 (3:0). 
Wftlcgrlö-tf'Ji&p. Vehette: Os^preghy, HaSC- 
*--S«BO 10:0 (3:0). Zágrábi-út. Vezette:
Gesmhy.

IJÍ. osztály
j. c»Oppr(: MGr8C—UbSC 4:3 (1:5.).

I>éko-íi, Vezette: Csermely. ^  SiaSCr • 
íSliihiner Ö:0 (1:0). Szfinj'i-úL Vezette:
I ebér. — MM-éMvf’reKO 5:3 (2:0?. 
i*é«zlő-íér. Vezette: Andorba. - UmSC 
HKSC 6:1 (0:1). Lóversenytől*. Vezcí.le: 
IjÁvay.

2. csoport: C|oSC-«Se-1iSG 5:2 (2:1). Tvc- 
Icjiföld. "VezeUe; dó/so. --- FeSC -PoAtji- 
,’ flv. liÖ (0:0). W í k er leié I'rp. Vezette::
Platt. atanrlíírd— Me>SO 3:0 (1:0). ,Stv 
rídvsávi-ijt. Vezette: Jjjirai>as. O.MTK 
IC i'aViO II 3:0 (1:0). h elein f'ibl. Vezeti e: 
Szolbii. — HaSC—KriBC 1T, CíyünjnM- 
üt. v czpde: Kovára 'I'.

Utcradlj: ..PnP(‘: 7:0 (3:ÖV. TTjpf̂ i.
Atlili-u. Vezette: Fehér M. RnSG If- 
IjoSC 2:1 (.2:0). Gyiimrői -ul. Vezette: Be
nedek*
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Ki n c s e s  M i h á l y
a kispesti csatársor hírmondónak megmaradt tagia beszél a Kispestről, a fiatalokról, a közönségről és az erőnlétről

Alaposan megfogyatkozott a Kis
pest régi gárdája az új bajnoki 
esztendőre. Különösen a csatársor 
érzi meg az eltávozott Déri és'K a
locsai dr hiányát. Rajtuk kívül 
egyelőre még. Nemes és Olajkár 11 
sem állhat az egyesület rendelkezé
sére. Cseh sem játszik már a Kis
pestben, így a tavalyi csatársorból 
egyedül Kincses Mihály, a Váloga
tott jobbszélső maradt meg hír
mondónak. Arról is sokat beszél
gettek, hogy ő sem marad a Kis
pestben és az őszi idényben már 
más egyesületben fog játszani.

Kincsessel beszélgettünk erről és 
még néhány érdekes kérdésről.

—  Hívtak ugyan egy-két egye
sületbe, de én mégis itt maradtam 
Kispesten. Itt mindig szerettek, 
jók voltak hozzám, így aztán a 
leghelyesebbnek tartottam, hogy 
maradok. Mindig jól éreztem ma
gam a Kispestben.

—  A sok vérveszteséget nem fog
ja megszenvedni a csapat? —  
kérdjük.

—  Az első mérkőzéseken tálán 
nehezebb lesz a dolgunk, nehéz 
feladatt előtt állunk, de semmi sem, 
lehetetlen. Az új játékosokkal már 
kezdünk összeszokni s remélem, 
hogy rövidesen az egész társaság

jó formába lendül. Nagyszerű elő
készítő volt a bajnokságra az esti 
mérkőzések sorozata. Ezeken a kö
zönség is láthatta, hogy a fiatal 
játékosok tehetségesek. Beke is, 
Szilágyi is ügyes fiú, csak még 
egy kis NB-rutinra van szükségük. 
Nekem az as érzésem, hogy a kis 
Bekével még a válogatott csapat
ban is fogok majd együtt, játszani. 
Uj jobbösszekötönkkeí, Szabó Gé
zával már sokszor játszottam 
együtt, úgy érzem, most is menni 
fog a játék az új jobbssárnynak. 
Hidasi, as új kösépcsatárunk is ki
tűnő játékos. ,

—• A  közvetlen védelemben is két 
új ember játszik, —  mondjuk.

—  Nem is olyan új emberek 
azok. Gergő már nagyon sok ne
héz NB-mérkőZésen bebizonyította, 
hogy pompás kapus. Az Elektromos 
elleni esti mérkőzésünkön például 
volt négy-öt olyan védése, amit 
még az Elektromos-szurkolók is 
zúgó tapssal jutalmazták. Rátkai 
Marci meg, aki balhátvédet fog 
játszani, nemcsak szerintem, ha
nem valamennyi kispesti szerint 
sokkal jobb hátvéd, mint fedezet. 
Nem olyan fiatal, mint ónody, de 
legalább olyan jó játékos.

A  Szolnok elleni mérkőzésről' be
szélgetünk. Kincses azt mondja:

—  Nagy szükségünk lesz vasár
nap a közönségünk biztatására. 
Éppen ezért játékostársaim nevé
ben is arra kérem a szurkolóinkat, 
hogy ne legyenek türelmetlenek a 
csapathoz, ha esetleg mindjárt az 
elején nem megy úgy a játék, mint 
ahogyan ők és —- »ii is szeretnénk. 
Ha valamelyikünk hibáz, akkor is 
buzdítsanak, meglátják, sokkal 
jobb hatása lesz, mintha bekiabál
nak a pályára. Minden játékos sok- 
kál nyugodtabban tud akkor ját
szani, ha látja, hogy egy-két hiba 
nfiatt nem bántják, hanem inkább 
biztatják.

Megkérdjük, hogy véleménye sze
rint milyen csapat ellen nehezebb 
játszani: az angol, vagy az olasz 
rendszerben játszó csapatok ellen.

—• Nem vitás, hogy a háromhát- 
védes angol rendszerben játszó csa
patok elien. Ebben aztán valóban 
ráállnák a csatárokra és sokkal ne
hezebb levegőhöz, illetve labdához 
jutnunk. Persze, ilyenkor a táma
dónak ki kell használni a gyorsa
ságát, ügyességét, technikáját. E gy  
gyors szélső például, ha jő labdá
kat kap, amelyeket nem mögé, ha
nem eléje adnak, angol rendszerben 
játszó csapat ellen is veszélyes le
het az ellenfél kapujára. Féltévé 
természetesen, ha a játékvezető les 
elmén nem állítja meg az akciót...

Kincses még csak annyit mond:
—  Pompás dolog, hogy ezután 

nálunk háromszor lesz edzés heten
ként. A heti két edzéssel nem lehe
tett jó erőnlétet szerezni, mint most 
a hárommal. Ennek különösen majd 
két-három hét múlva fogjuk érezni 
a jó hatását.

* Veszprém melletti gyártelep la
katosokat, idomszerészeket és vas
esztergályosokat keres felvételre. 
Cím megtudható a kiadóhivatalban.

előtt tudjuk meg, játszanak-e. Nem 
szeretném, ha a rajt nélkülük kez
dődne. Mindenesetre Szalag és Kor
nél készenlétben van . . .

Solymosi-Schlosser védi ma 
a BSzKRT hálóját az Elektro- 
mos ellen
Csak közvetlenül a m érkőzés előtt dől él, 
hogy Balogh és Túli játszhatik-e

Már a BSzKRT csütörtöki edzé
sén feltűnt egy magas, jómozgású, 
fiatal kapus, aki nagyszerű * labda
fogásról és nagy gömbérzékről tett 
tanúságot. Az edzőmérkőzés kezdete 
előtt őrizte a villamoscsapat háló
ját és játszi könnyedséggel védte a 
legnehezebb lövéseket.

—  Ki ez a kapus? —  kérdeztük 
Kutrucxtól.

—  Solymosi-Schlosser, a legtöbb
ször szerepelt magyar labdarúgó
nak, Schlosser Imrének a fia, Te
hetséges gyerek, csak még van 
benne valami a, „kosarasok" és a 
kézilabdázók stílusából. De majd 
leszoktatom róla . . .

Szombaton azután kisült, hogy 
Kütrucz mesternek, Illetve a 
BSzKRT-nak távolabbi tervei vol
tak a Schlosser-gyerekkel. Pénteken 
késő este megkapta a BSzKRT a 
szövetségtől Sehlosser igazolását és 
azon nyomban beállította csapatába 
az Elektromosok ellen.

—  Bízom. Solymosiban (ezentúl 
ezen a néven fog játszani) —  
mondta tegnap Kutrucz. —  De nem 
is volt más választásom, be kellett 
tennem a csapatba. Régi katona,
Frankó pedig formán kívül van . . .

—  Mi van Túlival és Baloghgal?
—  Csak közvetlenül a mérkőzés
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avagy

A Gant taxikon 
utazott Debrecenbe

A vonatközlekedé* korlátozása miatt a 
Cián* Debrecenbe csak vasárnap réggel 
tudott volna elutazni és a mérkőzés előtt 
egy órával érkeztek volna meg a meccs 
színhelyére. Ezért tehát a Ganz vezető
sége szombaton délután taxikon vitte lo 
a csapatát Debrecenbe A DVSO ellen ez 
a csapat játszik: Gyönl — Putnokl, Kerti 
— Budai, Simon. Koszéi — Hollós). Tóth 
(Pcrényi), Várhidi. BartoS. Nemes. A 
Csapatot Fodor László szakosztályvezető. 
Veréb József edző és Havas József gyúró 
kíséri.

A KISKUNHALASI AC,
— amely az NB JII. déli csoportjába 
nyert beosztást, — Vanylskn János edző 
és Fekete József intéző vezetése mellett 
erősen készül <• bajnoki rajtra, termé
szetesen', erősiten- akarnak, de neveket 
egyelőre nem árulnak el. Wcndler Zol
tán elnök bizakodással várja a KAO rajt
ját és reméli, hogy csapata — a friss 
erőkkel - -  íréib'vtn fogja képviselni Kis
kunhalast az NB III. küzdelmeiben.

ELMARAD
a Kassal A C -B V SG  NB IT. bajnoki 
mérkőzés, mert u BYSC játékosai szol
gálati helyükről nem kaptak eltávozási 
engedélyt, a  lemondásról a BVHfS távira
tilag értesítette a miniszteri biztost és 
a Kassai A O ot,

A szurkoló pihent a nyáron. Ma 
tehát pihent idegekkel mehet ki a 
mérkőzésre.

Szombaton délután különösen a 
zöld-fehérek egyik szurkolója le- 
génykedétt:

— Páholyból nézem  végig  a va
sárnapi m érkőzést. M eg a jövő  va
sárnapit is, m eg az azutánit is. 
Mind!

Valaki rögtön megjegyezte:
—  Jó lesz vigyázni. Azt hiszem, 

már vasárnap este osztálysorsjáték 
dolog lesz!

—  ?
■— Húzás!

Három új fiú az E lek
trom osban

Három új fiú ült az Elektromos pén
tek esti taktikai értekezletén. Olyanok, 
akik az Elektromosban még nem vettek 
részt ilyen megbeszélésen'. Egy kis pil
lanatképet vetítünk le a három új fiú
ról:

BOLDIZSÁR GfiZA
Abból a KISOK-termésből való, amely

ből Sárosi Béla is kikerült. Figyelmesen 
hallgatja Tóth István előadását, az 
amúgy is hosszú nyaka szinte megnyú
lik. Amikor az edző a védélem munkájá
ról beszél, Boldizsár összenóz Onódy- 
val. Mintha ezt mondaná:

— Mi már megértjük egymást, ügye, 
Bandi!

Ami igaz, az igaz: eleget játszottak
együtt, egy csapatban.

ONÓDY ANDOR
Körülbelül ugyanabból a KISOK-év- 

járatból való. mint Boldizsár. Mindketten 
válogatott játékosok voltak már az isko
lában is. Sőt, mint tanulók, már BLASz- 
válogatottak is -voltak. Most egy csa
patba kerültek ismét. Or.ódy éppen vég
szóra érkezett az Elektromoshoz. Szinte 
az utolsó pillanatban futott be. mert a 
következőben már fütyül a játékvezető 
és kezdődik a bajnokság.

KALLAI UFÓT
Az egyik esti mérkőzés után bujt össze 

az Elektromos edzőjével. A  figyelő szur
kolók mindjárt ,,jót sejtettek". Azután 
jött á G. Tóth ellen a házi fegyelem és 
Kállai .,Poldi“ —  nyert. Most már csak 
az a kérdés, mennyit nyer vele az Elek
tromos gólszegény és tehetetlen csatár
sora. Kállai nagyon igyekszik. Ezt 
mondta:

— Huszonhétéves sem vagyok még. 
Nem engedem magám eltemetni. Még 
válogatott is lehetek. Leszek is!

Ide, közéjük tartozna még Marosi Is, 
de ö már öreg tagja ennek a fehér asz- 
talnák. Sőt, már. „felmosott" tagja.

Szaft mai bemutató
A BSzKRT két szurkolója beszél

getett csapatának vasárnapi mér
kőzéséről. Az egyik:

— Kiváncsi vagyok, ki fog győz
ni vasárnap az Elektromos— 
BSzKRT mérkőzésen, — a „szak
mai bemutatón"...

A másik:
— Miért mondod — szakmai be

mutató ?
— No hallod? Mindkettő villa

moscsapat. Az egyiket biztosan 
megüti az — áram...

Ml a titka B író gó l
kép te len ség én ek  1
A  BBzIiRT csütörtöki edzőm ér

kőzésén  Bíró egyízben Szabó III. 
beadását várta az M TK Icapuja 
elő tt. K issé féloldalt fordulva. A  be
adás jö t t  és Biró —- hajszállal fö lé - 
vágta, a labdát. A z  egyik  villamos
szurkoló m eg jeg yez te :

— E zért nem m egy Sanyinak a 
góllövés. A z  ellenfele kapuját is 
csak  félszem m el figyeli, mint vala
m ikor a s z é ls ő jé t . . .

H ányszor fog Kálla i 
az Elektrom osban  
lá t s z a n i?
L üngfelder Ferenc mesélte:
— M ost azután szurkolhatok. 

L ev ele t írt as egyik  hívünk. A zt  
írta , hogy Kállai elengedése miatt 
te tem re  hívja a vezetőséget, első
sorban engem. V együk tudomásul 
(m árm int mi Ú jpest v ezető i), hogy  
annyiszor fog  bennünket m egátkoz
ni, ahányszor Kállai az Elektrom os 
NB-csapatában játszani fog .

— M ég az a szerencse — fejeztébe 
nevetve Langfelder —, hogy e m el
lett a levél m ellett őrizzük azokat 
is, am elyekben  tavaly m egfen yeget
tek  bennünket. „H a Kállait ezentúl 
szerepeltetn i m erészelik . . . "

O nód y útja
Onódy Andor péntek este az egyeebíró 

(léteié után Kasza Dániel dr ügyésszel, 
az Elektromos képviselőjóvél autóba ült 
és kiröhögött az Elektromos-pályára. Ott 
éppen az előszobában n felöltőjét vetette 
le, amikor betoppant Górgényi Lajos, a 
Kispest edzője-

— Hát te miért nem voltál as edzésen?
— kiáltott rá a játékosra.

—- Mert ín már ide tartozom — vála
szolt Onódy.

Görgényi akkor inésr nem értesült az 
ogycsbíro határozatáról. Éktelen dühbe 
gurult *• azonnal félreliivta Kovács D. dr-t, 
a* Elektromos labdarugó igazgatóját. Az 
első tárgyalás döntetlenül végződött.

(rörirényi ezután részt veit a Szent Ist
ván Kupa bizottságának ülésén, majd fel
vette a nemvárt nagy részesedést. Elekor 
Kovács Dezső dr hívta ismét félre öt. 
A  róíz-os-eéés feletti örömnek meg íj  volt

a. hatása, öt perc alatt megegyeztek a 
tárgyaló felek és az Elektromos taktikai 
értekezletén már hirdették is a vasárnapi 
összeállítást: Onódy a bálhátvéd__

Ki jo b b : Háda vagy  
Havas
A  Gamma alig tudta eldönteni, 

hogy kit állítson be a csapatába: 
Hádát, • vagy Havast. Mindkét ka
pus ugyanis nagyon jó formában 
van. Háda régen volt ilyen jó. Ha
vas pedig csodálatos dolgokat pro
dukál az edzéseken. Végül is úgy 
döntöttek, hogy Háda véd, mert ö 
eddig is elsőrangú volt a kapuban. 
Amikor a fiúkkal közölték az ösz- 
szeállítást, Borhy megjegyezte:

— Háda Jóska nagyon jó formá
ban van most, de attól félek,, hogy 
a Fraái-mérközés u t á n  Havas 
lesz a jobbik kapus . . .

Miért nem játszik  To ló i 
Géza a Fradii e lle n

A most induló labdarúgó Idény egyik 
meglepetése az. hogy a Gamma nem tette 
be csapatába Toldi Gézát. Pedig a Gam
ma vasárnap a Ferencváros, Toldi volt 
Csapata ellen játszik. Sokan találgatják, 
hogy mi lehet ennek az oka. Elmondjuk.

A Gamma két héttel ezelőtt az MTIv 
ellen edzőmérkőzést játszott. A játék 
vege felé az egyik néző valamit be
kiáltott Toldinak. Toldi erre ott hagyta 
á játékot és a lelátó elé állva, sértő 
kifejezéseket hasznait. Gézát alig tudták 
lecsillapítani. Ezért az esetért a Gamma 
vezetősége Toldit azzal bünteti, hogy az 
első bajnoki mérkőzésre ne-n állította 
bo a csapatába.

— Lehet, bagy Toldi kihagyásával a 
csapat látekerojc gyengül, de nálunk 
első a fegyelem cs a rend, — mondta 
a Gamma egyik vezetője.

Intelem  Kalocsaynak
A  Ferencváros pénteki edzésére 

jócskán összegyűltek a szurkolók az 
üllőiúti pályán. Különösen Kalocsay 
dr munkáját kísérték hagy figye
lemmel. Az edzés végén aztán az 
egyik szurkoló odaszóit a zöld-fehé
rek új jobbszélsöjéhez:

— Kalocsay doktor úr, kérem, 
egy intelem... Vasárnap nem sze
retném azt kiabálni a BEAC-pá- 
lyán, hogy gyere vissza Biró Dani...

Mi ffájfi vo lna jobban
Sáros! B é lán ak?
Sáros! Béla körül a hét végén 

nagy volt az Izgalom az tíllöi-úton. 
A  népszerű középfedezetet szerdán 
bernállították a szanatóriumba és 
egészen bizonytalan volt, hogy 
játszhat-e vasárnap.

—  Azt hallottam, —  újságolja va
laki a pályán, —  hogy nagy fájdal
mai vannak a Béla fiúnak.

—  L.het, —  állapította meg a 
B)-közép egvik tagja, —  de ahogy 
én ismerem a Bélát, kétszer akkora 
fájdalmai lennének, ha vasárnap 
nem játszhatna a Gamma ellen.

Rúgószfnt a k isp esti
csatároknak ?
A Kispest csatárai meglepő lövő- 

iszonyban szenvedtek az e heti két- 
kapus edzésen. A nagyszámban ki- 
sereglett szurkolók meglehetősen 
borúlátó hangon beszélgettek a Szol
nok elleni mérkőzésről és a. csatárok 
gyenge formájáról. Amikor az egyik 
csatár már negyedszer lőtt maga
san a kapu fölé, egyik szurkoló meg
jegyezte:

■— Nem férne el itt valahol egy 
rúgószín ? . . .

Bo ld izsár k ifogása
Boldizsárt, az Elektromos új ka

pusát „húzták" a társai.
•—  No, Géza, hogy fogsz védeni az 

első mérkőzésen?
Boldizsár tréfásan megnyugtatta 

a fiúkat:
—  Azt még nem tudom. De ki

fogásom már előre van, ha baj tör
ténne.

—  ?
—  Szokatlan volt a nappali vilá

gítás.

Eiónyós csere
— Szabó ll.-vel uagyerejfl sza

bad rúgás-rúgóhoz jutott a Kispest. 
A kispestiek egyik főszurkolója 
meg is állapította:

— Most már két „bomb»“-szabaő-
rügőuk Is van: Olajkár I. és Sza
bó n.

— Inkább egy jó balszélsőnk 
lenne! — mondta csendesen a ba- 
rátja-

Érd ekes te ljesítm ény
A  Ferencváros egyik híve mondta 

szombaton:
—  Érdekes teljesítményt fog nyúj

tani a Gamma.
—  Miféle teljesítményt? —  kér

dezték tőle.
— Pénteken voltak gőzfürdőben és 

vasárnap lesz melegük.

Figyelm eztetés
Lassan-lassan mindenki belátja, 

hogy mégis csak az angol rendszer 
a legjobb a mai világban. Egy meg
rögzött Elektromos-szurkoló még a 
hét elején figyelmeztette fiait:

—  Nincs csúnyább, fiúk, mint —  
angolosan eltűnni a meccs végén!

Érdekes, é rd ekeseb b
Szegeden mondta valaki:
— Az lenne az érdekes, ha a Ha

ladás szurkolókat is hozna magá
val s azután a mérkőzés közben 
egy szögedl, meg egy vazsmegyel 
elkezdene vitatkozni. Ez majdnem 
olyan érdekes lenne, mint a mérkő
zés.

Valaki megjegyezte:
—  Tudok ennél érdekesebbet Is.
—  ?
— Jó lenne 6:0-ra győzni és va

sárnap este a bajnoki táblázat első 
helyén lenni.

Válogatott vágtaver- 
seny
Diósgyőrben arról beszéltek, hogy 

a WMFC szurkolóinak zöme kerék
páron érkezik Diósgyőrbe. Erre je
gyezték meg:

—- Vasárnap, a mérkőzés után, 
nagy válogatott vágtaverseny lesz 
Diósgyőr és Budapest között. A 
XVMFC szurkolói pánikszerűen isz- 
kolnalm ajd haza a vereség miatt. 
Mi meg majd lóbáljuk nekik a vörös 
lámpát. . .

Bold izsár nem mer 
szó ln i

Boldizsár fél az alacsony labdáktól. 
Most a bemutatkozása előtt paiiaGakodott 
a .fiúknak, hogy osak lapos labdát no 
kapjon, mert azokat * biztosan beszedi. 
KHÍonö&on akkor, ha nedves lesz a talííj. 
Társai igyekeztek tanácsokat adni, míg 
végül Szendrődi megjegyezte:

— Fordulj B-akonhoz, a tartalékodhoz.., 
G a lapos labdák nacy mestere,

Boldizsár a tanács óta nem mer szólni.

A b ib lia
A  lila-fehérek egyik híve ború

látóan mondta:
A Tokod— Újpest-mérkőzésről 

a biblia jut az eszembe.
—  Miért 9
—  Azt mondják, hogy a Tokod a 

mi testvércsapatunk. Nálunk játszik 
az Ábel és a Tokodban a —  Kain.

—  Ki azt
—  Kocsis! Majd meglátjátok, 

hogy i..:::-kit fogja „ölni" a —  test
véreit . . .

A  miniszteri biztos 
vizsgálatot rendelt el 
a „lakatosiegény- 
ügyben"

Az MLSz hivatalosan felhívta a 
Elektromos vezetőségét, hogy vizs 
gálja ki a Pázmánáy és a Törekvé 
gyúrója között történt szóváltá 
körülményeit. Pázmándy Sándo 
ismeretes lakatoslegény-megjegyzé 
séröl van szó. Az ügyről egyébkén 
a miniszteri biztos a következőké 
mondotta:

—  Amint az Elektromostól < 
jegyzőkönyvet megkapom, mindjár 
elrendeltetem a részletes kivizsgá 
lást. Hazafiatlan és sportszerűtlen 
dolognak tartom, hogy magyar láb 
darúgók között különbséget tegye 
nek foglalkozás, vagy iskolai vég 
zettség szerint. Ilyesmi a magya 
labdarúgás életében nem fordulha 
elő.

A ROZSNYÓI SC
szerdán este tartotta rendkívüli közr 
lését. Ezen elhatározta, hogy a. MÖ 
kötelékébe kéri a felvételét és MO 
RSC néven' működik tovább. Az új tis: 
karban helyet kapott Pohl Károlv eln 
Rigó József dr társelnök és Székely M 
ios főtitkár. Díszt.,: gokká választót 
Alt Jánost és Gaiántha Józsefet.

— JÓ LESZ ŐSZRE AZ A LBA REG
—  inondták Székesfehérvárott. Ezt ab 
merítik, hogy az Álba Régiának a 
sohasem_ sikerült megvernie a Szék 
fehérvári MÁV Előrét. még akkor sí 
amikor legjobb formájában' volt, M 
pedig ez — S:2-re sikerült!

* Nagy az érdeklődés az Elekt 
mos Müvek ingyenes fözöeiöadá 
iránt. A  Honvéd-u. 22, sz. alatti 
lamos konyhában ezen a hé 
szerdán d. u. 5 órakor, vajam 
hétfőn, csütörtökön és pénteken 
e. 10 órakor: hústalan egytál-étel 
húsételek, gyümölcsös sütemény 
parfék készítése és zöldfözclékek 
tevése.

í
A  TfSiíHM* dőlő tanra Gödöllőre ki 

zott AlOVTi—KÓLAbz válogatott mér 
»es elmarad.
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Az első forduló 
— utolsó viccekben!

Gamma— Ferencváros
—  Mind a két csapat egyforma | 

hátránnyal áll ki.
—  Hogy-hogy?
—• Mindegyikből hiányosmi Jog a | 

Toldi-szív . . .
Elektromos— BSzKRT

—  Én bízom Bíró Sanyiban!
—  Miért?
—  Még egypárszor játszik csők I 

középcsatárt és —  nem less gondja j 
Ginzerynek, hogy kit tegyen be a 
válogatottba- balhátvédnek. . .

Törekvés— SalBTC
—  Fontos mérkőzés lehet a Töri j 

-—Stécé.
—  Miért?
—  A MAVAG-on játsssák. Sem 

leges pályán . . .
Kispest— Szolnok

—  Erre a meccsre kimegyek!
—  Miért?

■ H IN D IK  B É L N
a világ legjobb, (vagy legbalszeren- 
csesebfe?) intézője e l m o n d j a

hogyan oszlott fel 
négy egyesület, egy 
szövetség és bukott 
meg egy szövetségi 
kapitány az ö „közre' 
működésével™

Mandik Bélát, amióta a Hun
gária feloszlott, így üdvözlik ba
rátai :

-—  Bélám, szabad vagy ? Hová 
Tudod, milyen remek játékosok j igazoltatod magad? Hadd lúd juh,

melyik egyesület m egy tönkre, 
vagy oszlik fel legközelebb.

Mandik talpraesett válaszokat 
ad. így  például:

—  Mondd meg, kire haragszol, 
annak a csapatába lépek!

maradtak ki mindegyik csapatból?
Tokod— Újpest

—  Ha tokodi lennék, bíznék.*
—  Miben?
—- Abban, hogy a mérkőzés után 

mégis csak kap még néhány új
pesti játékost a Tokod...

Szeged— Haladás
—  Mondd, ki győz Szegeden? . .
—  Nehéz jósolni. Egyformán áll- j tenaos intézői pályafutásáról bé

nák. Egyiknek sincs még vesztett i szél:

Ülünk az asztalnál és beszélge
tünk. Mandik Béla tizennyolc esz-

pontja.
D iM A  V  A  G — W M F O

—  Féltem a Csepelt,
—  Miért?
—  A  védelme még no,gyón tapasz- j 

tálát lan...

A  KARPATAÚJAI IFJÚSÁGIAK
IS MEGÉRKEZTEK AZ EDZŐ

TÁBORBA
Szombat reggel befutottak az If

júsági edzőtáborba a kárpátaljai já
tékosok is. Az MLSz már azt hitte, 
hogy a mostani akadályok miatt 
nem is jönnek már meg. Annál na
gyobb örömmel és szeretettel fogad
ták az edzőtáborban a négy magyar 
és az öt ruszin játékost.

Az edzőtábor már az előirt ren
des munkabeosztás szerint éli napi 
életét. Délben együtt ebédelt a tá
borral Gidófalvy Pál dr miniszteri 
biztos, Barcsay János, a BLASz 
ügyvezetője és Tamásy István dr. 
ifjúsági szövetségi kapitány. A  napi 
előadást Kiss Imre testnevelő ta
nár tartotta a játékos magatartásá
ról és a fegyelemről.

Vasárnap reggel 9 órakor a MLSz 
székhazában a keskeny oktatófilme
ket vetítik le az edzőtábor játéko
sainak. Vághy Kálmán, a JT főtit
kára „A  játékvezető és a játékos" 
címmel tart előadást. Utána a tá
bor tagjai résztvesznek az ország
zászló előtti ünnepségen. Délután a 
Gamma— Ferencváros mérkőzést né
zik meg az ország minden részéből 
összesereglett játékosok.

Barátságos mérkőzés
MVaGé „Kába” SC—JWSC 4:8 (Z:9>.

Pestújhely. Vezette: Weiner.
ESŐTŐL FÉL A FRADI

A  Ferencvárosbart bizakodva néz
nek a Gamma elleni mérkőzés elé. 
Tóth Lajos dr mondja:

-— Hála Istennek, teljes csapattal 
állhatunk ki. örvendetes az is, hogy 
már egészen jól megy a csatárso
runknak is. Kalocsay dr-ral lénye
gesen megjavult a jobbszárnyunk. 
Különösen pontos beadásainak ve
szik majd nagy hasznát a belső- 
csatárok. Csak attól félek, hogy 
esni fog az eső. A  BEAC-pályának 
ugyanis nem sok eső kell ahhoz 
hogy egészen mély legyen a talaja. 
Ilyen talajon -aztán meglepetések is 
érhetnek bennünket.

A HALADÁS

csapata szombaton esi* már negyed itál
kor megérkezett , Szegedre. Záchfah-y 
szakosztályvezető, Palágyí intéző és Lyka 
edző kísérte el a kossá ti ólra a csapa
tot. A szombathelyiek összeállítása meg
változott. Lipovios helyett kálóin i lett 
a balfedezet, jobbhátvédet pedig Németh 
fog játszani.

AZ EGYETÉRTÉS

új középfedezettel kezdi az * őszi 
idényt. Kovács II. visszavonult és 
elárvult helyét a Komáromból jött 
Bokros! fogja betölteni. A  győriek 
nagyon bíznak abbán, hogy Bokros! 
hamarosan teljes értékű utóda lesz 
a kitűnő Kovács Il.-nek. Még egy 
új fiú került a győri csapatba. 
Niczkynek hívják és azelőtt a mo- 
soni KüSE csapatában játszott. Az 
ETO teljes összeállítása: Földes! —* 
Pető, Bányik —  Farkas. Bokros!, 
Fekete —  Neiger, Szabó, Niczky, ] 
Tóth II., Wild.

«a o .......

—  Isten tudja, de magam sem  
tudom mi volt az oka. Eleinte 
minden a legjobban ment, bárhol 
is kezdtem dolgozni, de azután 
egyszerre elromlott. Ú gy látszik, 
hosszútávra nem vagyok alkal 
más.

Hét állomás hét története 18 
év alatt zajlott le. Mandik Béla 
nem tragikus mesét mond, hanem 
minden percben tréfa buggyan aj
káról:

1. ÁLLOMÁS: A  MAC

— 1922-ben a M AC csapatában
játszottam. Eltört a lábam. Bal
szerencséi Később kitűnt, hogy 
nem az én számomra , hanem a 
M A C  számára jelentett ez bal- 
szerencsét. A  felgyógyulás után 
gondoltam magamban: intézni
mégis könnyebb, mint játszani. 
Felcsaptam a M AC intézőjének... 
Menten feloszlott a labdarúgó 
szakosztálya.

—  Itt a M AC-nál édes intézői 
trükkel szédítettem  m eg a szövet
séget. Vasárnapra kitűzték a 
BRSC elleni mérkőzésünket. Igen  
ám, de Kohut Rezső és Havas
köri csak eg y  hét múlva játszha
tott a M AC-ban. Itt nem lesz 
játszva! —  gondoltam és azonnal 
intézkedtem, hogy vasárnap reg
gel lovaspólómérközést játsza
nak és szántsák fel a kemény- 
talajú pályát. íg y  is történt. A  
BRSC m egjelent, de felszántott 
pályát talált.

—  Akkor ez volt az intézői 
csúcsteljesítm ény.

2. ÁLLOMÁS: NMSE

—  Szegény N M SE, —  mesélte 
Béla barátunk —  egy év alatt fel
hoztam őket az I. osztályba, az
után még e g y  év és —-  feloszlot
tak. Ezt magam sem értem. Ta
lán válóban nem való volnék 
hosszútávra ?

S. ÁLLOMÁS: BSE

- Itt nagy időket értem es
nagy történetet csináltam. Há
rom év alatt a következők fordul
tak meg a kezem  alatt: Mikes,
Lengyel, Pázmándy, Gyulai, Cseh, 
Kozma, Szűcs stb.

■ Itt „ü töttem  le "  az FTC ke
zéről a Szent István felsőkeres
kedelmit. A  „ M ester“  akkor a 
BSE-pályán edzett és játszott s 
adta a B S E  utánpótlását. Páz- 
mándyt hétfőn  az egyik KISOK- 
mérkőzésen láttam meg és vasár
nap már „ erőltetett menetű iga- 
oltatás“  után a BSE első csapa

tában játszott. Mit számított 
akkor a szövetségben egy kis iga- 
’oltatási akadály!

(Legalább is —  mint ismerősei 
Mandikot becézik —  „a világ leg
jobb intézője" számára.)

H ogy a BSE labdarúgó 
szakosztálya is feloszlott? Nem  
is értem !

világ legbecsületesebb intézőjével. 
Pestkörnyéki kis iniésőcske új já
tékost igazolt volna, de az igazoló
lapon nem volt rajta n  játékos 
aláírása, Mondom az intézőnek, 
írassa alá a játékossal az igazoló
lapot és rendben van. A zt mondja 
az intéző:

„De kérem, nincs itt a játékos."
„Menjen csak ki a folyosóra, 

biztosan ott van" —  mondom  
neki.

A z  intéző kimegy és egy perc 
múlva visszajön:

„De, kérem, —  szabadkozott an
gyali arccal, —  én mondtam, 
hogy nincs itt a játékos."

—  A magam részéről feladtam. 
E z valóban a világ legbecsülete
sebb intézője volt. És akkoriban 
bizony csodaszámba ment.

5. ÁLLOMÁS: A  KAPI
TÁNYI „SAMESZSÉG“

Igen, volt egy kapitányi kor
szak, amelyben a kapitány két se
gítőjének ezt a nevet adták, fél- 
hivatalos  ̂ jelleggel: „sam eszok". 
Mandik Béla volt az egyik tanács
adója Nádas Ödön kapitánynak, 
az „oroszlánstílus" emlékezetes, 
lelkes apostolának. Mandik Béla 
itt sem nyugodhatott, mert az al
kotási vágy hajtotta, fűtötte. így  
mesél erről a korszakról:

—  A z emlékezetes angol meccs 
előtt mindenáron szerettem volna 
felcseréltetni Palotást Lázárral. 
Nádas kapitány nem nagyon haj
lott a tervre. Végül is fogtam  Pa
lotást, elvittem orvoshoz, aki már 
ki volt tanítva és azt mondta Pa
lotásnak, hogy beteg, nem játsz
hat. íg y  került a sor Lázár já té
kára. A zt hiszem, a magyar kö-, 
zönség számára feledhetetlen él
mény m,arad Lázárnak az angolok 
ellen mutatott művészi játéka.

—  Persze, Nádas megbukott. 
Hiába volt az. én m.üvészi és m es
teri segítségem. Vagy éppen 
azért? . . .

6. ÁLLOMÁS: 
WEKERLETELEP '

sebb tényezők játszottak döntő 
szerepet.

DERŰS EMLÉKEK

Mesélte Mandik az anconai mér
kőzésről is, amikor Sárosi Béla 
először volt válogatott középfede
zet és Pozzo, az olasz kapitány a 
mérkőzés után így ijedezett:

— ■ Mi az, még egy Sárosi?
Mandik tette be Gyetvait is —  

akkor először —  a válogatott csa
patba. íme, az idő őt igazolta. 
Gyetvai nagyon félt a Főni—  
Rava hátvédpártól, mire Mandik 
így vigasztalta és bátorította 
Gyetvait:

„M it félsz? Hiszen ezek nem az 
igazi, a válogatott Főni— Rava, ez 
csak az olasz KISOK-Foni, Rava."

Gyetvai úgy is játszott ellenük
Végül a legfájdalmasabban bú 

csúzik Mandik az 1939. évi Hús 
véti Torna emlékétől. Ezt is a 
Hungária nyerte. De az a Rapid 
mérkőzés, amely 3 :3 -ra  végződött 
örökké fájni fog az intézőnek.

Mandik Béla így búcsúzott el 18 
év emlékeitől :

■— : Isten tudja, még ma sem ér 
tem, miért történt minden úgy 
mint ahogyan történt. Én mindig 
a legjobbat akartam. Lehet, hogy 
azok, akik kortársak voltak, nem 
értették meg az én elgondolásai 
mát. Kétségtelen, hogy egy igen 
nevezetes tapasztalatot szereztem  
és es a következő: Addig, amíg 
egy csapat középszerű, vagy gyen  
gén szerepel, nincs semmi baj, A  
nehézségek akkor kezdődnek, ami 
kor a csapat észreveszi, hogy itt 
—  például — ■ bajnokságot lehet 
nyerni, Akkor sok munkába 
pénzbe, fáradságba kerül.

Még megkérdeztük Mandiktól 
melyik csapathoz megy az ősszel

Fürkésző pillantással nézett 
ránk és megkérdezte:

—  Van talán a szerkesztő úr
nak haragosa? Mert akkor oda 
igazoltatom magam. Megmondom  
őszintén: az M TK -t nagyon szere
tem, de nem szeretném, ha miat
tam bajbakerülne. Egyelőre tehát 
m ég gondolkozom, mi tévő is le
gyek. ’

LEFÚJTAK A SZEGEDI OSZTALYO- 
ZÓKAT

Sok huzavona után tűzték ki a sze 
gedi alosztályban az osztályozó mérkfí- 
zésekét. A  m últ vaé»áraa.p kiét mérkőzés 
mar le is zajlott, m o s t  azonban kiizbe- 
jepett G idofaivy Pál dr és minden ed 
digi határozatot megsemraisiivé, lefú jta 
a z _ osztályozó mérkőzéseket. A niiuisz- 
Úri biztos döntése a következő: „ A  szé
ked! I . osztályban mcgüriáod'&tt helvek- 
*!?, beosztom az alosztály három II. W .-» 
talyu csoportjának győzteseit, azonkívül 
beosztom ugyanezen csoportok második 
T-TMrotí^-' A z L  osztályból kiesett
b-jjy.Nb es IIMJE nem kerülnek fel niég 
méltányosságból sem az I. osztályba ”

4. ÁLLOMÁS; A

A DGSC ma délután fő? 5 órakor 
svatja, fel pályáját % hajógyári szigeten. 
Az avató •Prkmérnem a Pácéi AC tea 
* DGSC ellenfele. A márkősséwt Muráié 
vezeti.

BluisZ

—  Boldog idők! —  emlékezik 
Mandik Béla. —  A  BLASz titkár
sága az intézői munkához képest 
lassú vízfolyás volt a rohanó he
gyipaták után. O tt találkoztam a

—  Itt csak rövid ideig tartóz
kodtam. Olyan átmenő, átvonuló 
állomás volt. Tény, hogy az addig 
ismeretlen W ekertetelep fellángolt, 
mint a máglya, előretört a baj
nokságban és majdnem bekerült 
az. N B-be is. Sajnos, utána nagy

égés következett. Pedig az én 
amatőr lelkesedésen',bői futotta  
volna még . . .

7. ÁLLOMÁS: AZ MTK  
ÉS A HUNGÁRIA

—  A z M TK  és a Hungária —  
folytatta Mandik Béla, egy kis 
lélekzetvétel után, —  szívügyem  
lett kissé. Amikor az M TK -t á t
vettem , a B LA Sz I. osztályában  
játszott. Felvittem  az N BB-be és  
tavaly a hatodik forduló után az 
első helyen állt az M TK a cso
portjában. Lehet, hogy én nem te 
hetek erről sem, de tény, hogy  
ekkor átmentem a Hungáriához:, 
És erre mi történt? A z M TK f o 
kozatosan visszaeesett, majd ki is 
esett az NB II.-bői, a. Hungária 
meg el kezdett vágtatni a bajnok
ság felé. Igaz, Út sem voltam  
„ állóképes" ,  mert a végén m égis 
feloszlott a Hungária, annak el
lenére, hogy a bajnokságot csak  
gondolattal rosszabb gólaránnyál 
vesztette el. De —  elvesztette és  
ezen már Iváncsics sem segíthet.

Mándik Béla most nagyon k o 
molyan folytatta:

—  Lehet, hogy az előbbi „állá
saimban" tehettem arról, hogy a jó  
kezdetet nem követte a jó fo lyta 
tás és a végén mindig baj lett a 
dologból, de a Hungária ügyében  
—  ártatlan vagyok. Nálamnál erő 

WÉBER, MEGYERI, GOMBKÖTŐ, 
VIDOR ÉS A TITKOS-FIVÉREK 

AZ MTK CSAPATÁBAN!

Az MTK csapaterösítési kísérlete 
-7  egyelőre —  sikerrel járt. A mi
niszteri biztos ideiglenes játékenge 
délyt adott a volt Hungária-játéko- 
soknak és így azok —  a volt Phö- 
bus-játékosokkal együtt —■ a mai 
Pénzügy elleni mérkőzésen már 
résztvesznek. Az MTK összeállítása 
a következő: Kárpáti —  Beregi, Wé- 
ber —  Péter, Titkos II., Megydri — 
Nemes (Illanó), Vidor, Titkos I. 
Gombkötő, Illanó (Mérei).

KÖZÉPÜTT
egyelőre csak két fordulót sorsoltak ki.

Szeptember 1;
I. osztály: Cinkotai TK—Ceglédi VSE 

váci Reménység—Rákoscsabái TK. Ve- 
csési SC—Monori SE. Ceglédi MOVE.— 
Váci SE. Törökszentmiklósi FC—Alagi 
SC. Gödöllői 1K—Tokodi i!SC TI

1. B) osztály. Rákosvidék: Rákosi VSE 
—Isaszegi MOVE. Dunaharaszti SC—Rá
koscsabái TK TI.. Féceli AC—Magiódi 
MOVE, Rákoscsabai MOVE—Dunaharaszti 
Törekvés, Rákoskeresztúri TE IT.—Cin
kotai TK II., Gyömröi VOGE—Gyömröi 
SE.

Ssdlnok vidéke: Szolnoki MTE—Szol
noki AK. Nagykőrösi PTK—Ceglédi VSE 
Iíg„r,CegIl di MOVE II.—Nagykőrösi MOVE, Szolnoki MÁV TII.—Szolnoki 
CASE, üllői DSK—Vecsési SC ír

Vác vidéke: Veresegyházi MOVE—Fóti 
SE, Váci Reménység TI—Érdi PLK. 
Hontmegyeí TSE— Felsőgödi TK Kis- 
alagi SE—Váci SE II.. Fóti Testv.—Do- 

AC II., Magyarság II,—Sződligeti

Szeptember í :
1. osst,: CVSE—VR, RTK—VSC. - MSE 

—CMOVE, YSE-TFC, ASC-TÜSC II., 
GíK-CTK.

/, B /osztály. Rákoviidék: 1MOVE—
DSC, RTK II.—PÁC. M. MOVE—R. MO
VE. D. TÖR —RTE II., CTK II.—GySE, 
GyVOGE—RVSE.

Szolnok vidéke: SzAK—NPTK. CVSE
I I —C. MOVE 1T„ N. MOVE—Sz. MÁV 
H L Sz. CASE—VSC TI.. ÜDSK—Sz. MTE

Tán vidéke: FSE—VR II., ÉPLE—
HTSE. FTK—KSE. VSE II.—íTSE IV 
OAO fi.—SzTC, Magyarság II.—V. MO
VE. Az előlállók a pályaválasztók.

Villámigazolások, Molnár Jen4* Prj-
rnázi TK-ból » Rúd a kalászi VOVR-ba
igazolta a szövetség. Gíotr, Kérői** a 
Szentlőrinci AC-bó! > Zugiéi SE-bc iga
zolták.

Németországban
—  Úgy látszik, a magyar vízi- 

labdáook B-csapaia jo b b , mint az 
A-csapatuk.

—  Hát még a Z-csápatuk milyen 
jó lehet!. . .

SZOLNOK
csapata vasárnap reg-gel utazik fel 
a fővárosba. Most már biztos, hogy 
Nagy és Kolláth nem játszik, de 
kicsiny a valószínűsége Szűcs 'sze
replésének is. Mind a három játékos 
feljön a csapattal: orvosi vizsgálat
ra mennek a sportszanatóriumba.

V EG Y ES  ,HÍREK
TENISZ

H ö  LG YTE NISZ EZŐIN K  RÉSZÉR E 
ÚJABB MEGIHVÁS ÉRKEZETT OLASZ- 

ORSZÁGBÓL
Hölgy teniszezőink nagyon kapósak 

Olastfore&ágrban. Az olasz nemzetközi 
b a jnoksá ;.í va, ni el-y c f azé p Lem b e r 9—1 ő-igf 
rendeznek rnofí a Lidón, már régebben 
nteig-hívla az olasz szövetség- két hötgy- 
játeKosunkat. Mos! újabb meghív ás* fu
tott ]>© a szövetségbe. Szeptember 2—8-ig1 
varesebeu lösz nemzetközi verseny és 
kérik az olaszos, hogy az olasz bajnok* 
B-ágra utazó két hölgy játékos már itt ia 
inüujhastíon. A szövetség’ ehhez hozzá
járult. Tehát Szilvássy ée Jusihs olasz- 
országi műsora mórt így alakul:

Szeptember 2—8: Varés-e, 9—15: Li-dő 
(bajnokság), 16—22: Merán.

KÉZILABDA
VASÁRNAPI KÉZILABDA MŰSOR:

Barátságos férfi mérkőzés: Magyar Pa* 
műt—Széchenyi, Újpest, Horthy Miklós* 
ut, fel 9. — BLÉ V II—Magyar Posztó. 
Aréna-ut, 10. — Elektromos A)—Elektron 
mos B), Lalorea-utoa, fél 1 1 . — W M TE  
A )—W M TK B), Csepel, W M TK - pá I y a, f 
J0. — Barátságos női mérkőzés: Magyart 
Pamut—DSE. Újpest, Horthy Miiklós-* 
ut, fél 11. — Koszorú X III— Magyar Pa- 
inul; vegyes. Újpest, Horthy Mi ki ás-út, 
tel 10. — AMC—Magyar Posztó, AMC- 
palya, fél 10.

Ma. vasárnap, délelőtt « Magyar Páni út
pályán gyakorlati játékvezető vizsgát 
tart a kézilabda Játékvezető Bizottság.

A kézilabda bajnokság sorsolását aug, 
U-en. csütörtökön ejti meg az . intéző 
egyesbiro. Az elefí kézilabda bajnoki 
fordu 1 o szeptember 8-án kerül sorra.

CSZAS

A z S zV S E  n y e rte  
a z  I. b . v íz ila b d a  
d ön tőt

SzVSE— NTE 3:2 (0:2).
Nemzeti Sportuszoda, Vezette: Rajki 

Béla.
SzVSE: Rutai —  Tombát, Rakitta 

—  Kiss —  Tari, Tölcséri, Berde.
NTE: Szendrö —  Hubai, Lakó —  

Rutkai —  Bálint, Zólyomi, Babai
Nagy védelmi hibából Babai 

szerzi meg az első gólt. 0:1. Majd 
Babai átadásából Zólyomi ló gólt.

Szünet után Berde úszik le, bár 
szorongatják, lövése a hálóban köt 
ki. 1:2. A  játékvezető Hubait el- 
úszásért kiállítja, az egy ember 
előnyt Tölcséri kihasználja és egyen
lít. 2:2. Zólyomi á játékvezető ítéle- 
Fével nincs megelégedve, integet, a 
játékvezető végleg kiállítja. A  vidé
kiek természetesen kihasználják az 
egy_ ember előnyt és Berde éles lö
vésével megszerzik a harmadik gólt. 
3:2. A szegedieket dicséri, hogy öt 
tartalékkal is méltó ellenfelei vol
tak az NTE-nek. A  vízilabda-váltót 
az SzVSE nyerte.

VASÁRNAPI VÍZILABDA MCSOR:
2.45: XTi:—F.T< t, N&ni’fieli Sportuszoda, 

vezeti Vértpisy.
7.15: SzVSE—ETO, Nemzeti Sportuszod’i, 

vezrfi .Vajfjr Barna.
2.4.1: ózd—Ceprléd mérkőzés sryőztese —

ETO. íNcmzcti Sportuszoda, vezeti vitéz 
Halasy.

AZ ÉSZAKNYUGATI ÚSZÓ KERÜLET
Dorogon rendezte meg körzeti bajnoksá
gait. A kedvezőtlen időjárás miatt ceak 
néjty egyesület versenyzői jelentek meff 
a versenyen. Részidős eredmények; 1041 
m fiú . gyors: 1. Horváth DAC 1:12.2, 2. 
Villányi Esztergomi MOVE 1:13. 3. Tiha
nyi Tokod 1:16,2. — 1Ö0 m fiú hát: 1,
Gsery DAC 1:38, 2. Horváth DAC 1:33, 
Kostyái eredményét pályaelhagyás miau 
megsemmisítették. — ]00 m fiú mell: 1. 
Németit E . MOVE 1:32.8, 2. Deimaiiifc
DAC 1:«3.8, 3. Maroésy DAC 1:45. — 20fl 
m ifj. gyors: 1. FIobkI Tokod 2:55.4, 2 . 
Schwcteer DAC 2:58, 3. Czulh I DAC 
3:02.2 — 50 m gyermek gyors:-1, Sehwci- 
tzer II E. MOVE 32.2, 2. kitér Toknd 
l íw , ^  m f ' 1' 8.VOCS: 1. Horváth 
DA 1 . 6:15.8. 2. Tihanyi Tokod 6:27. 5. 
Czulh II DAC 7:115.2. — 50 m i-cnny 
miül: J Kertész DAC 51.8, 2, Módcr 54.2, 
3. Sárkány 58. • ön m gyermek mell:
1. Tihanyi K. MOVE 37.2, 2. öl ved y E. 
MOVE 51, 3. Pírral Pl Tokod 52.4. -
3x100 ifj. vegyen váltó: 1. DAC. 4:21.2, >1. 
Tokod 4:11.2. 3. E. MOVE. -  4*30 in fiú 
ryorsválui: 1. DAC 2:19.8. 2. E. MOVE 
2:28. 3. Tokod. — Vízilabdában: Tokod — 
Esztergom, Dorog vegyes 4:1 (*:0>.' Ve
zette: Mátravülgyi.

A CEGLÉDI MOVE A II. OSZTÁLYÚ 
VIDÉKI BAJNOK

Ceglédi MOVE—Kaposvári Túrni SC 
4:2 (2:2)

Nemzeti Sportuszoda. Vezette: Tiohy 
Henrik dr.

Ceglédi MOVE: Zsoldos — Várnai,
Parhy _  Toinesányi — Iván, Csík. Sós.

Kaposvári TSC: Győrffy _  Relémen*
. v. Adorján -  Hausz — Kelemen 1T. 

Raracson'-. Bánhidi. Góldobó; Csik (4),
, ;• .BánkMi Gyenge Színvonalú méi'- 
'-..i»«en -  -egledi csapat megérdemelteit 
f ífe íí* - A  r'G1oura.áshan a Ceglédi 
MOVE győzött 3:48.4-el.

I



Vasárnap, 1940 augusztus 25, S » T
Nagy küzdelmek, 
iő  eredm ények a vidéki 
kerületközi versenyeken
A Korm ányzó úr wándordíját B é l nyerse Észak előtt

STRAUB SPORT. LEGJOBB!
Magyar döntö a férfi- és esői egyesben

Qábori öt szetben legyőzte Románcnál, 
Körmöczy Flóriánt verte a magyar tenisz
bajnokság szombati napján

M&i KermÖczy—Somogyi nö iegyes döntő és Asbóth, 
@ ábori-Som anoni, Mitics férfipáros elődöntő

Vasárnapi játékrend:

, A_ fővárosban összessreglctt vidéki 
nezóírárdn Szombaton délelőtt szomorúan 
bámulta az eget. Haragos esőfelhők gyűl
tek :az égboltra és úgy látszott, hogy 
az egész heti rossz idő a hét végére sem 
enyhül. De az égtek megszánták a derék 
vidékieket és szombaton délután már ki
tisztult az égbolt, derűs napsütés fogad
ta az úszó kongresszusi ycraeny elnő nap
jának résztvevőit.

Az uszoda szmpompás képet mutat. 
Amerre nézünk, tarka melegítők és szí
nes úszómézek tömege virít. Az egyes 
verseny számokban szépszámú induló je
lenik iriag a rajtnál..

JOBBAK A  VIDÉKI
FIATALOK

Mintegy 500 főnyi közönség előtt, 
az 50 méteres gyermek-mellúszással 
indul a verseny. A  fővárosi és a vi
déki úszók külön-külön versenyez
nek. Feltűnik, hogy a fiatalok egy- 
től-egyig pillangóznak. Eredmény: 
fővárosiak: 1. Horváth MAC 37.4,
2. Csalai MAC 37.8, 3. Medvegy 
MAC 40.4. Vidékiek: 1. Szondy C. 
MOVE 36.2, 2. Lukács JSE és Tiha
nyi EMISE holtversenyben 37.2, 4. 
Kecskés KTSC 38.2.

ANGYAL II. JOBBAN
HAJRÁZIK

4Q0 m gyorsúszás:
Kerületközi szám következik. Az 

öt vidéki kerület egy-egy kép
viselője áll fel a rajtköre. Az 
első százon Kertay vezet, Körösi 
azonban nagyon a nyomában van. 
200 méteren a szegedi fiú fel is 
váltja egri társát az első helyen. 
Angyal II. egyelőre a harmadik he
lyen fekszik. Körösi 200 méteres 
ideje 2:30.4. A  kővetkező száz méte
ren megint Kertay vezet, de alig 
van mögötte Körösi és Angyal II. 
A  többiek messze hátrább úsznak. 
Az utolsó százon Angyal erősít, csa
pásai frissebbek. Kertay nagyon 
igyekszik, de a hajrában mintegy 
félméterrel a második helyre szorul. 
Körösi jóval hátrább követi őket.

Magyarország 1940, évi 400 méte
res vidéki gyorsúszóbajnoka Angyal 
Károly ENy 5:18.2, 2. Kertay fi 
5:19, 3. Körösi D 5:32.4, 4. Szabó 
DNy, 5. Puskás fiK.

KIKAP AZ ORSZÁGOS
BAJNOK

100 méteres hátúszás 
Ismét kerületközi mérkőzés van 

soron. A  hátúszók gyülekeznek az 
indulási helyen. A  felállási sorrend: 
Szilágyi dr, Bánkí-Horváth, Szijj, 
Kovács, Kraut. Mindenki Kovács és 
Bánki-Horválh küzdelmét figyeli. 
Megismétli-e az egri fiú az orszá
gos bajnokságban aratott győzel
mét? Kovács megy el jobban a rajt- 
kötöl, de a fordulóban már Bánki- 
Horválh is szorosan mellette van. 
7Ö méternél a közönség lelkes biz
tatása közben a két úszó nagy haj
rába fog. Úgy látszik, mintha Ko
vács simábban menne, de az oros
házi fiú még tud újítani és ha csak 
karcsapássai is, de megszerzi a 
győzelmet.

Magyarország 1940. évi vidéki 
100 méteres hátúszó bajnoka: Bán
ki-Horváth Béla D 1:14.6, Kovács 
fi 1:14.6, 3. Szilágyi dr ©K 1:21.6,
4. Kraut fiNy, 5. Szijj DNy.

Most megint a fiatalok szerepel
nek- 4x50 méteres fiú gyorsváltó, 
fővárosiak: MTE 2:05.8, 2. M AC a) 
2:06. 3 MAC b) 2:13.8. Vidékiek: 

PAG 2:06.8, 2. SzUE 2:08.2, 3. 
PeAC 2:09.8.

JÓ A. .MELLCSZÓ UTÁN
PÓTLÁS

Most az ifjúsági mellúszókon van 
a sor. Azt már tudtuk, hogy a fő
városban néhány tehetséges, fiatal 
versenyzőnk van. Kíváncsian vár
tuk a vidéki utánpótlás bemutatko
zását. A  vidékiek ki is tettek ma
gukért, Az első két helyezett nagy 
versenyt úszott, a győztes ideje 
jobb, mint a fővárosiaknál első Né- 
methé. 200 méter ifjúságii mell
úszás, fővárosiak: Tjlémeth BRTE
8;06.8, 2. Sztankovits FTC 3:07, 3. 
Hámori II. BBTE 3:11.8. Vidékiek:
1. Veszprémi TAG 8:06, 2. Stalnra
SzUE 3:08.8, 3. Heller ETE 3:19,

AG'SAI Jó IDŐVEL GYŐZ
100 m gyors:

A  kerületközi mérkőzések har
madik számában a 100 méteres 
gyorsúszás résztvevő! állnak fel. 
Angyal és Erdélyi nem indul. Erdé
lyit Acsal helyettesíti. A  pécsi Papp 
helyett pedig v. Roggonyi jelenik 
meg n rajtnál. •

A verseny Acsal és Báthi küzdel
mét, hozza.' Az első ötven méteren 
a. szegedi úszó van elöl, a forduló 
után azonban Ácsai mindjobban 
előtör és izgalmas végküzdelemben 
biztosan győz.

Magyarország 1940. évi 100 mé
teres vidéki gyorsúszóbajnoka:
Ácsai Pál 1:01.6 2. Báthy (D)
1:02.8, 3. Rentka ÉK 1:05.4, 4. v.
Bozgonyi DNy 1:06.

50 m gyermok-hát úszás (főváro

siak) : 1. Szatmári FTC 40.4, 2. Csa- 
lai MAC 43, 3. Hevesi NSC 44 2. 
Vidékiek: 1. Valendt MESE 37.6, ‘2 . 
Kostyál EMSE 39.6, 3. Réthi (Ceg
lédi MOVE) 40.4.

KISS JOBBAN 
BEOSZTOTTA EREJÉT

200 m mellúszás:
Jó rajt után az egész mezőny pil

langózva úszik, ötven méternél Kor
mos két méterrel fordul elsőnek. 
100 méteren Kormos ideje 1:26. Az 
utolsó hosszban Kiss erős hajrába 
kezd és végűi is hat méterrel nyeri 
a versenyt.

Magyarország 1940. évi országos 
vidéki 200 m mellúszobajnoka: Kiss 
Antal (D) 3:04.8, 2. Kormos (fi) 
3:07, 3. Almádi (fiNy) 3:10.6, 4. Vi
rág (DNy) 3:16.5, 5. Mátrai (ÉK) 
3:18.

A  FIATAL SZÜLE A  LEG
JOBB VIDÉKI HOSSZUTAV- 
USZó

1500 méteres gyorsússás:
Rajt után Szüle és Gyerkényi- 

Pyber vágnak az élre. 300 méterig 
iSzüle egy testhosszal vezet. Ezután 
Pyber erősít és 400-náI együtt for
dulnak. Úgy látszik, hogy most 
Pyber nagy előnyre tesz szert, azon
ban a fiatal Szüle jobban bírja az 
iramot és állandóan növeli előnyét. 
700 méter után a verseny már biz
tosak az övé. Végül is szépen, egyen
letesen úszva, 80 méterrel nyeri a 
versenyt.

Magyarország 1940. évi vidéki 
1500 m gyorsúszóbajnoka: Szüle
György (DJ 22:25.6, 2. Gyerkényi- 
Pyber (fi) 23:53.4, 3. Csapó (DNy) 
25:10, 4. Herula (ÉNy) 25:49.6, 5. 
Lakner (ÉK) 27:40,

3x50 méteres gyermek gyorsváltó 
(fővárosiak): 1. MAC 1:44.2, 2.
BSzKRT 1:50, 3. UTE 1:52.8. Vidé
kiek: 1. MESE 1:37.6, 2. Szolnoki
MÁV 1:39.8, 3. Kaposvári Turul
1:42.4.

100 m fiúgyorsúszás (fővárosiak):
1. Ragó MAC 1:10.2, 2. Deák MTE 
1:11.2, 3. Csuvik MAC 1:12.8.

Az úszókongresszus második nap
ján sorrakerülö versenyszámokban 
a vidéki versenyzők mellett ott ta
láljuk a fővárosi élgárda valajneny- 
nyi tagját. Egy héttel a bajnoksá
gok után érdekes visszavágás! kí
sérleteknek, nagy küzdelmeknek le
szünk tanúi. Az újdonsült vidéki 
bajnokok a főváros legjobbjaival 
mérik össze erejüket. A  délután 
négy órakor kezdődj verseny leg
érdekesebb száma

Magyarország 1940. évi 1500 
méteres gyorgússóbajnoksága.

A  három nap alatt lebonyolított 
országos bajnokságokból ez a szám 
még hátra van. Az úszókongresszusi 
ünnepségek alkalmából azonban 
méltó keretek között kerül lebonyo
lításra Gróf, Tátos, Vörös, Vég
házi, Tuskó, Kovács és Szüle száll
nak a medencébe, hogy a bajnoki 
elmért küzdjenek. Tavaly Vörös 
Ferenc 20:05.6 mp-es idővel nyerte 
a bajnokságot. Idén aligha sikerül 
megvédenie az első helyet. Tátos 
személyében egészen kivételes ké
pességű versenyző veszi fel ellene a 
harcot, előreláthatólag sikerrel. A 
második helyre Gróf Ödönnek van 
a legtöbb esélye. Vörösnek csak a 
harmadik hely jut Véghási előtt. 
Kíváncsian várjuk Szüle szereplését 
Is.

100 m gyorsúszásban Eleméri 
szeretné bebizonyítani, hogy megér- 
demeíte a bajnokságot. 17 verseny
ző, élén Körösivel Igyekszik meg
tépázni a fiatal bajnok babéralt. 
100 m háton Galambos akar visz- 
szavágnl Kovácsnak. Ebben a szám
ban Is 18 Induló van, A 200 m mell
úszás 15 résztvevője között Angyal 
és Fábián találkozója felé fordul 
általános figyelem. Az Újpesti fiú 
szeretné megmutatni, hogy a baj
nokságban szenvedett veresége csak 
betegségének, rossz erőnlétének tu
lajdonítható. 400 m gyorsúszásban 
14-en Jelennek meg a rajtnál. Ele
méri, Végházi, esetleg Gróf és Tá
tos Indul a küzdelemben.

A hölgyszámokban 100 m gyors- 
úszásban a verseny legkisebb me
zőnye ál! rajthoz, Ács Ilonkának 5 
ellenfele lesz ebben a számban. 100

100 méteres flú-gyorsúszás (vidé
kiek): I. Schweiszner CsUE és Ka
rácsonyi KTSE (holtversenyben) 
1:09.8, 3. Várkonvi PÁC 1:09.8, 4. 
Kettesi DEAC 1:10.

3x100 méteres ifjúsági gyorsváltó 
(fővárosiak): 1. UTE 3:22.6, 2. MAC 
b) 3:31.2, 3. MAC a) 3:46. Vidékiek: 
1. PÁC 3:30, 2. Balassagyarmati
MOVE 3:31.6, 3. KTSE 3:35.8.

100 m fiú hát » (fővárosiak): 1.
Desztek MAC 1:23.6, 2. Ragó MAC 
1:24.6, 3. Nádas MTE 1:29.6. Vidé
kiek (két idöfutam alapján): 1.
Benkő OUE 1:20.6, 2. Osváth MESE 
1:21.4, 3. Palinyl CsUE 1:24.4.

AZ EGRIEK FÖLÉNYESEN 
GYŐZNEK

4x200 méteres gyorsváltó:
Az  utolsó kerületközi szám előtt 

nagy csapatösszeállítási gonddal 
küzdenek a vidékiek. Az egrieknél 
Gyerkényi-Pyber, a délieknél Szdlai 
és Király helyettesítéséről kell gon
doskodni. Az egriek első embere, 
Kertay II. azonnal az élre áll és ez 
a helyzet végig megmarad, azzal a 
különbséggel, hogy az egriek negye
dik embere már jó 20 méter előny
nyel szeli az uszoda habjait. A  má
sodik helyért Dél és Délnyugat kö
zött folyt nagy küzdelem, de azután 
Délnyugat fokozatosan lemaradt és 
a végén még a harmadik helyért is 
erős küzdelmet kellett folytatnia. 
Északnyugaton még Angyal II. 
nagyszerű úszása sem tudott segí
teni.

Magyarország 1940. évi 4x200 mé
teres gyorsváltó kerületközi győz
tese: Észak (Kertay II., Kertay I., 
Ácsai, Erdélyi) 10:14, 2, Dél (Kö
rösi, Báthi, Balugyánszki, Kiss) 
10:27.8, 3. Délnyugat 10:53, 4.
Északkelet 10:56.4, 5 . Északnyugat.

A kormányzó vándordíjának 1940. 
évi védője a D él' csapata lett 62 
ponttal, 2. Észak 54 p., 3. Észak
kelet 26 p., 4. Északnyugat 24 p., 5. 
Délnyugat 23 p.

A  kerületközi müugrőversenyt (2 
induló) Bajszár megérdemelten 
nyerte. 1. Bajszár (D) 104.83, 2.
Bállá (ÉK) 96.43.

#
Országos vidéki bajnokságok tu

lajdonképpen nincsenek. A  kor
mányzó vándordíjáért folyó kerület
közi mérkőzéseken azonban az öt 
vidéki kerületet minden számban a 
legjobb versenyzője képviseli. A  
kerületközi verseny győzteseit tehát 
joggal tekinthetjük az ezévi vidéki 
bajnokoknak.

m háton Novák Ilonkának Lovász 
Gittával szemben kell megvédenie 
bajnoki habárait. Lovász a bajnok
ságban nem indult, most szeretne 
egy Novák felett aratott győzelem
mel vigasztalódni. A  200 m mell
úszás mezőnyét Szigeti-Wargha 
Emőke vezeti. Kíváncsian várjuk 
Szekeres, a fiatal szegedi hölgy
úszó szereplését a „nagyok" között.

A  második napon rajthoz álló. tö
megek nagyságára jellemző a kővet
kező néhány adat. A  100 m ifj. 
mellúszásban 25, 50 m gyermek
gyorsúszásban 24, 200 m ifj. gyors
ban. 19 versenyző indul. A  váltó
számok közül 3x50 m gyermek 
vegyes váltóban 10, 3x10 m fiú ve
gyesváltóban 13, a 3x100 m ifj. 
vegyesváltóban pedig 12 csapat, 
veszi fel a küzdelmet. Látható, hogy 
ilyen nagymezönyii verseny már 
évek óta nem volt Magyarországon. 
Reméljük, hogy az eredményes 
mennyiségi munka a minőségbeli 
színvonal további emelkedését hozza 
majd magával. A  MUSz nagyon 
helyesen tette, hogy a bajnoki ver
senyek és a vlzílabdatorna nagy hír
verését most' Ilyen valódi „kösönség- 
csalogatő" eseménnyel használja ld. 
A  Nemzeti Sportuszoda szépszámú 
nézötáborá bizonyíték arra, hogy a 
jó sportnak mindenkor van nálunk 
közönsége.

A válogatott vízilabda csapat Lét tagja 
olicn — a kósza kirak szerint a szö
vetség társelnöke fegyelmi rli,Írást in- 
(Kilátott. Mint illő tó Les helyről ór testi 1- 
tiiivk, a fegyelmi -ol,járás nem indult 
meg,
AZ IFJÚSÁGI VIZII.ABDAHAJNOJCSAG
mérkőzéseinek időpontját most, állapítot
ták ’ meg. Az UTE—MŰK. X80-MUE, 
WMTK—MUE mérkőzésre még nem sike
rülj megfolelő idöpqjjtct találni. A többi 
márkőzéé. beosztása n köve!kot*

Augusztus 35: MTE—WMTK. 35: MTE 
-MIJE. 27: MAC—Tipográfia, 38: UTE— 
WMTK. 23; NTG-FTC, 3(1: MUE-III. 
kér, TVK.

Szeptember 1: BltTE TirrVrifi::, MTK 
-FTC, MTE-UTE. Sí WAC-NTE. FTC- 
TiposnUja, 4: ÚTÉ—TIT. kér. TVE. 5: 
MAC—F T U T E  -NSC. (t: NTE—Tipo- 
Brnfbi, 7: KI F-BBTE. 8: MTK-Tipo
gráfia, MTE TTL kor, TVE. 3: WMTK 
—m , kér. TVE. 10: MAC—MTK, 11: 
NTE-MTK NSC—Itt. kér. TVE. 13: 
PTC—BBTE, 14: MAC—BBTE, NSC—
MTE, IS: NSC-WMTK. 17: BBTE—MTE.

A  magyar teniszbajnokság szom
bati napján végre szép idő kedve
zett a versenynek. Közel 1000 néző 
előtt folytak a küzdelmek.

A  nap legnagyobb érdeklődéssel 
várt mérkőzése a Gábori— Romanoni 
meccs volt. Gábori okos játékkal 
verte meg az olasz rangelsöt. Meg
érdemelten jutott a döntőbe. Miti- 
cset és Romanönit győzte le két 
nap alatt! A  döntő másik részt
vevője is magyar játékos lesz. 
Asbóth Szentpéteri ellen vesztett 
egy szetet, de az elődöntőben Macs
kásig szetveszteség nélkül verte 
meg. Macskási Puncsec és Ballada 
távollétében jutott az elődöntőbe.

A  női egyesben is két magyar 
játssza a döntőt. Körmöczy nehezen 
bár, de megverte Flóriánt, a tavalyi 
magyar bajnoknőt. Somogyi is győ

zött küzdelem után —  Jusits ellen.
Ma, vasárnap a női egyes dön

tőt játssza le Körmöczy és Somogyi. 
A  nap másik érdekes mérkőzése az 
Asbóth, Gábori— Romanoni, Mitics 
férfipáros elődöntő. A  íérfiegyes 
döntőt hétfőn délután játsszák le. A  
szombati nap eredményei:

Férfiegyes: Macskási— Sándor 6:4, 
6:3, 6:0, Asbóth— Szentpéteri 6:0,
3:6, 6:2, 6:4, változatos mérkőzés. 
A jó formában lévő Szentpéteri 
kissé megszorította Asbóthot.

Elődöntő:
Gábori— Romanoni (olasz) 6:4, 

6:3, 0:6, 2:6, 6:3.
Romanoni kezd jobban és 2:0-ra 

vezet. Gábori egyenlít és a köny- 
nyelmüen játszó olasz ellen meg
nyeri az első szetet. A  második sze
tet Gábori uralja. Romanoni csap
kod, de ez sem segít rajta. A  har
madik szetre Romanoni nagyon rá
megy és percek alatt- megnyeri.

Tíz perc pihenő után folytatják 
a játékot. Romanoni egyre támad és 
a kissé lankadó Gábori ellen 3:0-ra, 
majd 4:l-re vezet. 4:2 után Gábori 
leadja az adogatását és a szetet is, 
A döntö szetben óvatosan játszik 
mind a két játékos. Hosszú labda

menetek vannak, egyik sem mer 
akciót kezdeni. 3:3-ig együtt men
nek. Gábori nullra nyeri adogatását 
és Romanoniét is elnyeri. A  követ
kező gémet is nullra nye'ri és ezzel 
a meccset is megnyeri.

Gábori: Az első szét megnyerése 
után kezdtem bízni a végső győze
lemben. Formában vagyok.

Romanoni: Az elején könnyen
nyertem két gémet és utána köny-

nyelmüen játszottam. Gábori jő 
volt,

Asbóth— Macskási 6:1, 6 :1 , 8:6. A  
harmadik szetben Macskásinak szét- 
labdája volt. t

Női egyes elődöntő:
Körmöczy— Flórián (jugoszláv) 

1:6, 6:4, 6:1. A  második szetben 
Flórián már 4:l-re vezetett és 
ráadásul Zsuzsi el is esik. Utána 
azonban jobban játszik és öt gémet 
nyer egymásután- A  döntő szetben 
már úr a pályán és Flórián 5:0 
után csinálja egyetlen gémét.

Somogyi— Jusits 6:0, 4 :6, 6:3. A  
döntő szetben a lankadó Jusits ellen 
Somogyi megérdemelten győz.

Fiúgyes. elődöntő: Fehér— Ha-
raszthy 7:5, 7:5.

Vegyespáros elődöntő: Mitics,
Flórián (jugoszláv)— Romanoni, To- 
nolli (olasz) 6:2, 3:6, 0:1.

10 óra: Botondjié, Vargáné—Körmöczy, 
Jusits és Flórián, Tón Mii—Somogyi, Szít-' 
vássy női pálos elődöntők.

2.30; Körmöczy—Somogyi, női egyes 
döntő.

3.30: Asbóth, Gábori—Románom, Miiics 
férfipáros elődöntő.

4.3Ű: Katona—Fehér fiú egyes döntö.
5 óra: Asbóth, Körmöczy—Szigeti,

Bánd vegyespáros elődöntő.

Szeptem ber 13-tól 15-ig 
M ária K irá ly n é -K u p a  
m érkőzést já tszu n k  
a  jugoszláv hö lgy
csapatta l Budapesten

A Mária Királyné-Kupát az egye-

egyidöben alapították. Elsöízben a 
magyar hölgycsapat nyerte a díjat, 
tavaly pedig a jugoszlávok győztek. 
Az idei sorsolás szerint nekünk 
először a cseh-morva védnökség 
csapatával kellene játszanunk. A  
szövetség már többízben írt, de 
választ még nem kapott. A  kupa 
intézőbizottsága törölte a cseh- 
morva csapatot és így az elődöntő
ben a jugoszlávokat kapjuk ellen
felük A  másik oldalon Németország 
Olaszország legyőzésével már a 
döntőben van.

A  jugoszláv és a magyar szövet
ség már megegyezett a mérkőzés 
Időpontjában. Szeptember 13 és 15 
között kerül eldöntésre a verseny, 
mégpedig Budapesten.

Ma indul az ifjúsági tenisz
bajnokság

Vasárnap reggel 8 órakor a 
BEAC-pályán kezdődik az 1940. évi 
ifjúsági teniszbajnokság. A  leány
számok a BLKE-pályán 9 órakor 
kezdődnek. A  verseny sorsolása pén
teken este volt a szövetségben. A

fiúegyesben csúcsnevezés futott be: 
kilencvenötén indulnak. A  kiemelés 
a következő: 1. Fehér, 2. Katona, 3. 
Orosz, 4. Mezei, 5. Haraszti, 6. Sal- 
gó, 7. Komolya. 8. Kloyber. A  ki
emelteken kívül Kálmán, Csillag, 
Rébai, Szedlák, Geöcze és Bujtor 
II. a legjobbak.

A  leányoknál huszonöt az indu
lók száma. Itt a kiemelés a követ
kező: 1. Vad, 2. Pongor, 3. Kövér, 4.

Horváth, 5. Guzmann, 6. Csapó, 7. 
Hacker, 8. Michna.

Az első játéknapon kiírás nincs. 
A versenyen indúló fiújátékosok va
sárnap reggel nyolc órakor a BEAC-, 
a leányversenyzök pedig vasárnap 
reggel kilenc órakor a BLKE-pá
lyán tartoznak megjelenni.

A  Kispesti AC tenlsírersetiíéről el
maradt második osztályú féríipáfus 
döntőt ma délután 4 órakor jáfcza le « 
C!*lmtn»—Bujtor pár a Kiss dr—Káros dr 
élien.

SZOMBATON KKZIMÍUÜTT EL A 
MAGÁN V A U , A LATI TENISZBAJNOK

SÁG
Vasárnap «z alábbi kiírás szerint foly

tatódik a v&rspny: 9 óra; Yida—Homo
lya; Király—Szllvássy; Bárd—Reis/:
Szllasy—Kemény .(Aj; Szűcs .Távoli:;
Hajnal—Sebők (15); Hitesi Spiegel (('). 
10 _ óra: Viszket, \fc--aro-—-Szűcs, Zsol
nai; Vida. Gcréb—Királv. dacot):. II óra: 
Király—Márkus; í A)—'Welnborger; ÍB)— 
(C)í Víszke-rt—Izsépy,

STRAUB SPORT. LEGJOBB

Negyedik bajnokságáért 
küzd ma Tátos !§f>ö»on
E le m é ri, K ö rö s i, A ngyal, Fáb ián , G alam bos, 
és még 230 indu ló  a  ko n g resszu si ve rsen y  
m ásod ik nap ján

lőre szünetelő Közepeurópa-Kupával

Kapható 
kizárólag:

FA1RPLAY:
DtfrnerSport-m i. Krisitina-liSru! T3.

Tel.: 1 5 - 8 6 - 2 2 .

i w t m z ü i M j i :  FAIRPLAY a legjobb magyar ütő
■ - PSrner Sporti
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SarokCiziet

Igazi pesti vígjáték —  amerikai 
filmen.

A  saroküzlet tele van magyar 
felirattal, a főnök úr nem azt 
mondja, hogy Bjudapest. (így 
mondja: Budapest.) James Steivart 
pesti fiatalember is lehetne, Mar- 
garet Sullavan sem tűnne fel a kör
úti sokadalomban este hat titán, re- 
dönygöi-dülés idején.

Ezt a színdarabot nem hamisítot
ták irieg, nem változtatták meg a 
levegőjét. (De ez nem az a levegő, 
amely a pesti kabarék deszkáiról 
árad,.) Králik úr felmondása olyan 
tragédia, amilyen csak Pesten le
het, Newyorkban soha, mert ott az 
álláscsere .sokkal kisebb dolog, 
mint nálunk.

*
És igazi Lubitsch-film —  pesti 

vígjátékból.
László Miklós ötletei új csillo

gást nyernek Lubiisoh kezében. A  
kitűnő rendező azonban a saját öt
leteivel sem takarékoskodott.

A  néző az első jelenet végén mo
solyogni kezd s aztán már nem is 
tűnik el a mosoly az. ajkáról, amíg 
csak pereg a film.

*
A  szereplők . cgytől-egyig pompá

sak. Margaret Sullavan és James 
Sletcvrl: két bűbájos fiatal terem
tés. A  lány is, a fiú is. Külön di
cséret illeti a kifutó alakítóját, 
Willlam Tracyi. Remek pofa.

Biztos siker.

3 S  k ö z i H

ICmjtesk 
és Paul ^ichfer 
drám ája kerül e lő
sző? a m ai^ ar 
közönség elá

Szombaton volt a &a,i tóbem utalója _ a 
„Férfi a gáton’' című Ufa-fi Űrinek. Ku
nok a drámai Hím játéknak kát fészere- 
pót a bájos Haasi Knoteck és/ a daliás 
Paul HiehtoT alakítja. A harmadik fő
szereplő Hedvig Blcibtrcu, a bécsi Ka ru
szin ház művésznője.

A „Férfi a gáton'’ dz első film abban 
a hatalmonsorozatban, amely et az Üía 
1040—41 folyamán bemutat Budapestem 
Nem kevesebb, mint 3t> film szerepel az 
Ff a bodopesli műsor tervezetén. A címek 
és a főszereplők:

Férfi a sálon (Haris! Knoteck, Paul 
TUehterV Senki többe!! (Itükk Marika, 
Willy Fritseb), Anna három apja (fisé 
Werner), Rohanó fjet (Herthu Feiler. 
Hörbi-gcr Attila), iigy királynő szíve 
ÍZ ara h Leander, Willy Birgyű), Nsgy do
log a szerelem (Luise TJtiriöh, Viktor 
Staa.ii, Nászút Unitiban (Gioola Ubl®n, 
Gustav Knutli), Egy lány, aki mindent 
tud (Magda Sehneider), _ A postamester 

'(Hetnrich George, Iliidé Krahly, Az öröm- 
apa tllans Moscr, Borii Fvreysler), A 
RotschÜd-család (Herherl Hübuer. Hilde 
Weíssusr), A szemérmes menyasszony 
(Willy britseb, Maria Laiidroc-k), Búvár- 
hajók, előre! <Tlse Wcrner, Herbert 
Wikk), Magyar nász (Bükk Marika), A 
péf\% nem boldogít (Heinz Kühmann, 
Amay Ondra). Kívánság-hangverseny 
(Ikso Werner), Hív a haza (Haunes Stel- 
scér, Fan! Hartmann), Ismeretlen isme
rősök -Paul Keinp), Bécsi történetek 
(Marté Hareii. Hörbiger Pál), Egyszer 
vagyunk fiatalok (íí&e Werner, Paul 
lláriniapü), Szabad az út (Zarah Lean
der. Ilse Werner), Ruha teszi az embert 
(Heinz Riihrnann, H&rtha Feiicr), Vigyá
zat! Kém! (René Deltgen, K iraton Heirf 
herg). Hamis pénz (Kristen He-iberg, Ru
dolf F&rnau), A madarász (Marté Ha roll, 
Jőftíinnes Hc*esfcer£). A becsület lovasa 
(Willy Bir-erel), Kora Terry (Rük-k Ma
rika), Asszony férték után (Lény Ma- 
.rcTibach, Hans • Sábakor), Fiam, n mte
niszter (lleli Finkcnzeller, Hans Mosor), 
Natasa (Willy Birgel). Ő, te kedves 
Augusztin! ÍHörhiger Pál. Maria Ander- 
gast), Három esküvő (Hörbiger Pál), 
Hogy tehetted, Veronika? (Gu-sti Hű
béri Albaeh-Retty), Befejezetlen szimfónia 
(Horbiaer Pál, Marié Hapcii). Paganini, 
az ördög hegedűse (Wj.ll 5 Biirgcl) és 
végül Paula Wccí«ely filmje, amelynek 
tű ég nincsen címe.

TEKÉZÉS
BOSKOVITS KLÁRI (CORVIN ASE) 

546 DOBÁSSAL „BARÁTSÁGOS” 
CSÚCSOT JAVÍTOTT

A Iaiutóbb megtartott női teke 5-öe 
batáteágos csapatversenyén a Corvin 
is  a Ganz csapata, játszott, amelyen 
Boskovits Klári, a Corvin fiatal, tehet
sege* dobója megjavította a® 548 dobásá
vá! Tóthné (Közt.) 538-a* országos csú
csát. A két csapat eredmény* a követ
kező: Corvin ASE 2112 fa, Ganz 1921 fa. 
Részi-eles eredmény: Corvin: Boskovits

DurkarJ 488, Bátta 405. Bánné 362 
és Füredi .111. — Ganz: Czimermannó 
470, Bözöndi 458. Cziroernkmn 374, Svaj- 
dáné 347 és Babody 272. A csües nem 
hitelesíthető, mert eaafc barátságos ver
seny volt A férfi S-as barátságos esapat- 
verseny eredménye; Corvin ASE—Ganz 
3963:2824. Legjobb dobók: Corvin: Gombos 
444, Pongráez 418, Rajnai 389. — Garas: 
Poor 388, Ozoray 384. Rody 368.

».....
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rendez ma reggel 9 órakor a népikre ti 
nagykörben az FTO. A veraenyen Hn- 
nyadvári, Jánosi, Scímeezi indul.

SZIGETVÁRON' ÉS GYÖNGYÖSÖN
lesz ma verseny. Előbbit a PEAC ren
dezi meg. A sikerűit szekszárdi verseny 
után most Szigetváron rendeznek a 
PEAC-isták hírverő napol. Példái .vehet
nének a PEAO-ro! más kerületek vezető 
egyesületei is!

Csányi 1¥  672  cm-f 
ugrott távolba az FTC 
versenyén

Sok induló, néhány izg'almas ver
seny és a hideg" szél ellenére is 
tűrhető eredmények jellemezték az 
FTC vegyes viadalát. A  pálya, a 
német-magyar jövendő színhelye 
elég gyenge állapotban van. Külö
nösen az ugrópályák gyengék, dobó
kor pedig nincs. (Súlyt lehet csak 
dobni, fenn a bejáratnál.) Nagy 
munka lesz rendbehozni.

Az eredmények közül az ifjúsági 
Csányi IV. távolugrását, valamint 
Jagicza és Szörényi jó 800-as futá
sát kell kiemelnünk. •— Részletek:

Felnőtt versenyek:
800 m Hl. o. (9 induló): 1. Ja

gicza ÚTÉ 1:59.6, 2. Szörényi UTE 
2:00.3, 3. Balázsi BLE 2:02, 4.
Zoltay UTE 2:03.2, 5. Margittal
BSzKRT 2:05. —  150-ig Balázsi
vezet, aztán Zoltay megy élre és
53.8 alatt ér a 400-hoz. A  túlsó 
egyenesen a kis Jagicza megy bát
ran előre és szép küzdelemben győz. 
A két „beugró" (Jagicza és Szö
rényi) ideje a hideg szélben tiszte
letreméltó.

SC00 m idöhátrdnyverseny (14 in
duló): 3. Keve B L E '(0 ) 9:43.S, 2. 
Nemes WMTK (40) 9:54.6, 3. Fe
hérvári MTE (30) 10:00. —  Lead
va! ideje 8:58.6. Az elsőt kienged
ték, Nemes is jobban futott a várt
nál, de a többi egymás nyakán volt.

Mcgasugrás (8 induló): 1. Gás
pár MAVÁG 178, 2. Tófalvi FTC 174,
S. Bocskai MRTSE 165. —  A 182 
már nem sikerült, -i- ötös crapat- 
hcin: 1. FTC 159 cm átlag, 2. MRTSE 
153.

■ Hármasugrás Ili. oszt. (5 induló):
1. Tófalvi FTC 12.88, 2. Ugaros
FTC 12.58, 3. Zsakó MAC 12.29,

Olimpia) váltó II. o. ,.B“  oszt. 
egyesületeknek (3 induló): 1. WMTK  
(Magyarvári, Kohári, Rácz, Nemes) 
3:482, 2. FTC 3:48.4, 3. Törekvés 
3:48.6. Igen szép verseny. Bihari 25 
méter hátrányt hozott be 400 méte
ren, aztán nyaralt a másik kettőn, 
ds az utolsó-métereken nem bírt a 
3000 m után is hősiesen küzdő 
Nemessel.

Rúdugrás előnyverseny (6 induló):
I. Bocskai MRTSE (85) 395, 2. Kc-
hári WMTK (55) 385, 3. Fodor
MPöTSE (85) 375. —  Kovács TSE 
350-et ugrott, a 370-te verte.

Ifjúsági versenyek:
800 m II. o. (12 induló): 1 Nádas 

MAC 2:04.3, 2. Villás! DM 2:06, 3. 
Gáz BLE 2:06.4. -— Ná.das biztosan 
nyert, a szeles időben tűrhető ered
ménnyel.

Távolugrás (15 induló): 1. Csá
nyi UTE 672, 2. Kovács TSE 649,
3. Horváth MAC 645. —  Kitűnő me
zőny. Csányi egyéni. csúccsal győ
zött. A rúdugró Kovács is jól sze
repelt. Hátszél.

-’tOO m (11 induló. 2 előfutam): 1. 
Fiió BBTE 53.2, 2. Farkas MAC
53.4, 3. Papp FTC 54.3. —  Farkas 
a túlsó egyenesben majdnem felbu
kott. Tízméteres hátrányát már nem 
tudta behozni. Filó jó.

Súlylökés (13 induló): 1. Med-
gyessy MAC 12.38, 2. Leszler FTC
II. 61, 3. Hódosi MAC 11.60.

Kemény Gábor BSzKRT
Neki köszönhető, hogy Magyar- 
országon van kalapácsvetö-sport. Az 
is az ö érdeme less, ha jövőre meg

verik.

Magasugrás II. o. (12 induló): 1. 
Leszler FTC 165, 2. Gajdács BMAV 
160, 3. Kertész GyuAC 160.

Hármasugrás (5 induló): 1. Gyar- 
mathy MRTSE 12.76, 2. Máthc MAC 
12.64, 3. Pataki BLE 12.54. —  A  
győztes tehetséges.

Olimpiai váltó (13 i n d u l ó ! ) 1.
MAC a) (Nádas, Vass, Kárpáti, 
Farkas) 3:43.4, 2. BBTE 3:50.6, 3. 
WMTK 3:57.4. —  A  MA.C Nádas
2:05.S-as futásával élre került és 
ott is maradt. B’arkas 52.8-at futott.

Serdülő versenyek 
400 m (3 induló): 1. Rithárl FTC 

1:00. 2. Szabó FTC 1:03.6, 3. Deák 
MRTSE 1:06.9.

Magasugrás (4 induló): 1. Csenky 
UTE 150,' 2. Jakab WMTK 150, '3. 
Ács FTC 150.

SOK ELSŐOSZTÁI YÚ SZÁM IS LESZ 
A POSTÁS VERSENYÉN

A Postások ma! versenyén crcdcólcg 
nőm volt sok elsöoszlályú szám. utótag 
.'.Zolibarí a szövetség - r. vúlograíott jelöl
tek versenyzőid aikatmónaik biztosítására
— kiírt még néhányat. 390 méteren Gye- 
nes, PcLöcz.i, Ember <lr, Góbi. blO-on 
Gyón®?, Atísalürti, Seres, MW méteres 
clön y v ers'i: y h e n Aradi, Györgyéi, 5000 
méteren Esztergomi, Lendvai, ílO-es eli
tes Hidas, Szabó dr, Kiss, 409-as gáton 
Kiss, magasugrásban Torjai, Gáspár. 
Hidas. távol-ugrásban Gyuric-zo. Zajki. 
Dusnoki. hármasugrásban, Dusnoki, 
Dongó, Zsáké. súlylölvés-ben Németh, 
fi'sziioszvctósbcn Kulitzy, gerely vetésben 
Várszegi, kalapácsvetésben Kemény. 
Tiáez di. Nénnotii, Berta lón. Gáspár in
dulhat. Lesz egy  pár kizárásos szám is.
— A vcrsieniy délután 4 órakor kezdődik 
a MAC-pulyún.

E r d é l y  l o y  f r i s s e b b  to í r  & i t
ax

a R d D i  ü i a i s i f
haxábfairóS olvashatja 

ftxosmen elő ax
fiKftD.1 K Ö ZLÖ N Y -re

H ír d « * * o n az
ARA D ! K O Z L O N Y -ben

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szoumat, V -  vasár

napi n “  'U, f — b ”  vi 
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-krt 55. T.: 153-OJi. fG. 
f8, f 10. Sz. v . :  f4-kor is. Oz, a csodák 
csodája. (Felújítás.)
O A SIN O Eskű-n. 1. T.: 38S-102. f«, U8. 
hiO. Sz. V.: n4-kor is. Floridai kaland.. 
CITY. Vilmos császár-út 38. T.: 111—140. 
b6, h8, -hitt. Sz. V:: h4-ko-r is. A Látha
tatlan ember visszatér. (Vii.cent Price.j 
2-ik hét:
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—81S. 
f6. f8, flO. Sz. V . : í4-kor is. Illatszertár. 
(Margaret Sullavan.)
TJSCSI Teréz-körüt 28. T .: 123—952.
5, 8, 10. Sz. V .: 4-kor i». A  királyi ék
szer. (Ida Lupino.)
FÓRUM Kossuth Lajo«-n. 18. T.: 189-543.
1'6, f8, £10. Sz., V.: f4-kor is. Vágyakozás. 
íHarrv Baur.)
HÍRADÓ Erzsébet-krt IS. T 222-499, 
9—24-ig folyt. Magyar-, _ I.uco-. Ufa-, 
rajzos-iiírado. A történelmi Erdély. Lég
oltalmi szervezeteink. Rarjzfil-m.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T .: 130-125. 5, n8, 
flO. Sz. V .: 4, 6. 8, 101 A láthatatlan em
ber visszatér. (Vincent Prínce.)
RADIUS Nagymező-utca 22, T .: 122-098. 
f6. h8, blO. Sz. V .: f4-kor i*. Beszél a 
börtön. (Edmund Lowe.)
ROTÁL a POLLO  Erzsébet-kOrűt 45. T : 
222-003. n6, f8, hlO. Sz. V .: 4. 8.  8. 10. 
Nick Csrter nem téred. (Walter Pid- 
geon.)
SCALA Tcréz-kr! 00. T .; 114-411. ni. fS, 
hlO. Sz. V .: 3-kor is. Z, a fekete lovag. 
(John Caroll.)
URANIA RákóczHit 21. T ,: 146—046. fB, 
7, flO. Sz. V .: 2-fcor ia. A francia ü•ázn
om i ás. (Nyugati villámháborn II. rész.) 
U ioteó hét!

Után látszó mozik
BROADWAY Károly-körüt 3. T : 144-212. 
f4, f6, f8, fit). Sz. V .: f2-kor is. Halálos
tavasz.
CAPJTOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
f4, fS, f8, flO. V .: 12-tői. Te vagy a dal 
CORVIN Üllfil-út 40. T.s 138-988. f4. f6, f8. 
flO. V.- f2-kor is. Párbaj semmiért. 
ELIT! Szent István-körúi 16. T.: 114-502.
4. 6. 8. 10. Párbaj semmiért. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 142-455. 
f4, f«, fS, Í10. V .: f2-kor is. Pálbaj sem
miért. V . d. * .  f ii : Rákóezi-induló. 
KAMARA Dohány atea 42. T.: 144-027.
11. 2. 4, 6. 8. 10. Gül Baba.
LLOYD, Hollán-n. 7:a. T .: 111—994.
M. ffi. 18, fitt. Y .: f2-ker i*. Halálos 
tavasz.

PALACE Erzsébet-körút 8. T.: 221—222. 
11. 2, 4, 6, S, 10. Éjszaka kezdődött. 2-ik 
hét:'
PÁTRIA Nép«zínház-u. 13. T.: 143-S73.
4, 6. S, 10. V.: 2-kor is. A hölgy kissé 
bogaras.
SAVOY Üllői-ut 4. T.: 146-Oiö. f4. f6. f8, 
flO. V.: f-2-kor is. Erdélyi kastély. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 82. T: 268-999. 
Í4. f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Párbaj sem
miért.
STÚDIÓ Akáefa-n. 4. T.: 140-840. 11, 2, 
4. fi. 8, 10. Esőé délután. Szellemek
földje. 2-ik hét!

Továbbjálszö mozik
ALKOTÁS Gömbös-n. 11. Tel.; 355-374. 
n4, n6. n8, MO. V.: n2-kor is. Halálbri
gád. V. d. e, 11: Mintaházasság. 
BELVÁROSI Urányi-nica 21. T.: 384-563. 
4. 6. 8, 10. V.: 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Jöjjön 
elsején!
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500.
f5, h7, 9. V.: n4, n6, n8. nlO. Jöjjön el
sején!
ELDORADO Népszínház it. 31. T.: 133-171.
4, 6, 8. V.: 2-kor is. Tarzan éa a fia. 
V. d. e. 10, f 12: Szerelmi álmok. 
HOMEP.OS Hermina-út 7. Tel.: 196—178. 
há, 7, nlO. V.: 12-161. A fehér barát. 
IPOLY Csáky-utca 65. Tel.: 292—626.
f4, 16. ÍS. flO. V .: 2-kor is. Jöjjön else
jén. V. d.-e. 11: Veszélyes zóna. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
131-644. f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is.
Jöjjön elsején! V. d. e. 11: Emray. 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T.: 421-588. 
11. 2. 4. 6, 8. 10. Jezabel.
OTTHON Beniczky-utca 3. Tel.: 146-447. 
n4, n6, n8. ulO. V.: n2-kor i«. Elsodort 
asszonv. V. d. e. fii: Pigmalion. 
PHÖNÍX Rákóczi-út 68. Tel.; 144-454. 
11, 1, 3. 5, 08. flO. 5 millió keres 1 örököst. 
RIALTO Rákóozi-út 70. T.: 130-497. 11,
1, 3, 5, n8, flO. V.: 10, 12, 2. 4. 6, 8, 10. 
Jöjjön elsején! Az utolsó mohikán.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VÍII., Rökk Szilárd-utoa 4. 
— Telefon 132—499 és 133-977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gynla. — Fe
lelés szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Relföldre egy hóra P 
2.20, negyedévre í—, külföldre 9. —
(Amerikába 10— ).

Nyomatott a Stádium Rt. kírfergógé- 
pala. Feli Jós; Gyéry Aladár icaxcatá.

Nehéz küzdelmet fog vívni 
Pestvidék Zágrábba!

A WMTK új csepeli nagypályáján 
ma délután 4 órakor méri össze ere
jét másodszor a zágrábi és a pest- 
vidéki kerület válogatott átlétacsa: 
pata, A  tavalyi zágrábi esti mérkő
zésen az akkor jóval gyengébb pest
vidéki csapat 70:53 arányban vere
séget szenvedett. A  szakadó esőben, 
bokáig érő vízben igen gyengék vol
tak az eredmények.

Most
erősebb magyar csapat

kerül szembe az ugyancsak megerő
södött horváttal. A visszavágás való
színűleg sikerülni is fog. különösen 
a magyar csapaton eszközölt változ
tatások után. Vágtázója ugyan nin
csen Pestvidéknek és nehezen hihető, 
hogy 100 méteren Simonyi legyőzi. 
JJrbícsot, de már 400 méteren a 
Pestvidék ifjúsági győzelme való
színű.

800 méteren Tárnoki nem is 
veszíthet,

1500-on és 3000-en Farkasnak kell 
győznie. 400-as gáton Vigh és Ko
hári kettős győzelmet is arathat. 
(Vigh különben az 58.2 mp-es orszá
gos ifjúsági csúcs megjavítására is 
törekszik.) Magasugrásban Abramo- 
vicsot nem fogják megverni, távol
ban sem Urbicsot. A  súlylökés Ko- 
vacsevics zsákmánya lesz, a disz
koszvetés Remcczé.

A  verseny a két váltón fog el
dőlni.

Fia a 4xl00-ast megnyerjük, mienk 
a pontverseny is, mert a svédváltót 
—  Tárnokival 400-on —  cl sem 
veszthetjük.

A verseny külön eseménye a 
WMTK új stadionjának felavatása. 
A technika összes vívmányaival fel
szerelt pálván tökéletesen előkészí
tett rendezésnek lehet tanúja a kö
zönség. A  WMTK nagy hírverést 
indított meg. Csepelen és valószínű, 
hogy szépszámú közönség lesz jelen 
a versenyen. A  pálya salakja pom
pás, az eredmények ezen nem fog
nak múlni. .

IFJÚSÁGI PÁKOS VERSENY
Iv:6z ma déle Fitt f «T 10 órakor a BS/.KRT- 
oályán. A BSzKRT ellenie!a a BEAO 
Lesz.

ÖKÖLVÍVÁS
Oscar Süderiund, a nemzetközi ökül- 

vívőszövetség' elnöke már elindult Svéd
országból a Budapesten tartandó FIBA- 
iilésre. Söderlung Berliniben néhány 
napra megszakítja útját. A FIBA-elnők
kel jön Budapestre Victor Smeds, a finn 
ökölvívósport vezetője is. A FIBA ülése, 
mint arról már megemlékeztünk, szep
tember 7-én kezdődik.

A svájci amatőr ökölvívóbajnokságokat 
szeptember 12. és 13-ám rendezik Bern: 
ben.

Fűzen mellett ifjúsági ökölvívútáboro- 
zást tart a német ökölvívó szakhivatal. 
A táborozáson 27 tehetséges ifjú vesz 
részt. A táborozást Kieronimus vezeti.

Ivét ifjúsági ökölvívó csapatbajnokl 
mérkőzést rer/deznek ma Eudatpestcn, ül. 
Pct3 tszan 1 e rz-séb c Len. Az üllő inti sportte
lep tornatermében az FT G a BTK-vai, 
Peslezenterzsébcten, az Erzséb-et-uteai 
iskola tornatermében n PeLE a BLE 
együltesével mérkőzik.

A RÁDIÓ MtíSORA:
Vasárnap? augui/lus 25.

Budapest I (549.5 m): 8: Ébresztő. Szó
zat. — Utána: Hanglemezek. — 8.45: 
Hírek. — 9: Görögkato’ikus egyházi
ének és szent beszéd a Fő-uícai Szent 
Flórián templomból. — 10: Református
istentisztelet a Kálvin-téri templomból.
— 11: Egyházi ének és szeatbeszé4Í a
.Tózus Szíve templomból. — 12.20: Idő
jelzés, időjárás- és vízállásjelentés. —- 
12.30: Ulry Anna és László Imre magyar 
nótákat énekel, kíséri Farkas Jenő ci
gányzenekara. — Közben 23: A falu va
sárnapja. Közvetítés a szabolesinegyei 
Poszab községből. Beszól: Budinszky
Sándor. Hangfelvétel. — 13.45: Hírek. — 
14: Hanglemezek. — 35: Időszerű gazda
sági tanácsadó. A földmívclésügyi mi
nisztérium rádió előadássorozata. — 15.45: 
Szalonötös. — 16.30: Arany János leánya, 
Eexa Dezső előadása. —• 17: Hírek ma
gyar, szlovák és ruszin nyelven. — 37.jő: 
Hon véd műsor. — 18.20: Szegedi Ernő
zongorázik. Dobnányi-mnvek. — 38.50:
Ai*6 poetica. Márai Sándor csevegése. — 
39.15: Hírek ma>gyar és román nyelven.
— 19.25: Holóczy Ákori énekegj iil tese. — 
19.50: Zivatar. Vígjáték három felvonás
ban. Wo-deuliouse nyomán írta Szörényi
Vera. *- Áz I, felr. u. kb. 20.20; Sport- 
eredmények. — A II. felv. u. kb. 21.13: 
LóverSenyeredrnények. — 21.40: Hírek,
időjárás jelen lés# epox lered menyek, hírek 
szlovák és rusz4n nyelven. — 22.10:
Bura Sándor cigányzenekara muzsikál.
— 25: Hírek német, olasz, angol és fran
cia nyelven. — 23.20: Híres film dalok
hanglemezről,’ — 00.05: Hírek.

Budapest II (834.5 m): 11: A rendorze- 
rekar játszik. — 12.05: Leveníe rádiófél
óra. — 15.05: Tánclemezek. — 17: Az Or
szágos Református Lelkész-: srye6iiiet mű
soros délutánjának közvetítése a komá
romi református templomból, -y 19.30: 
A dinnye. — A hazug ember. Nagy Ra
jos vidám elbeszélései. — 20: Hírek, ló« 
versenyeredmények, hírek szlovák és 
ruszin nyelven. — 20.25: vitéz Gatántbay 
Jenő dr hegedül zongorakísérettel. — 
26.50: Hét pere. Ottíi-k Géza elbeszélése.
— 21.10: Schuberi-hangverseny hangle
mezről. — 21.40: Időjárási el entés.

Kassa (259.1 m): 9: Egyházi népénekek 
a Szent Domonkos Kend kassai templo
mából. Orgonái Ste fan esik Tibor. — 9.45: 
Hanglemezek. — 10: Re formátus isten- 
tisztelet a kassai reformálug templomból.
— 11: Hírek, heti beszámoló, műsor!s*
mertetés. — 11.20:  ̂ Székely balladák.
Sziklav Ferenc dr előadása hanglemezek
kel. A költeményeket Kenéz Lilla adja 
elő*

Összeállították
a német ökölvívó 
válogatottat!

Berlin, augusztus 24.
A  szeptember 8-án, Budapesten, 

sorrakerülö magyar-német váloga
tott ökölvívó -viadalra a német szak
hivatal a következő csapatot állí
totta össze:

Légsúly: Obermauer (Köln); har
matsúly: Schopp (Speyer); pehely
súly: Graaf (Berlin); könnytisüly: 
Trittschack (Hannover); váltó
súly: Nürnbe-rg (Berlin); közép
súly: Pepper (Dortmund); félne- 
hézsúly: Baumgarten (Hamburg);
nehézsúly: ten Hoff (Oldenburg).

A  német csapat, tehát, ugyanazok
ból a versenyzőkből fog állni, akik 
legutóbb Klagenfurtban Szlovákia 
ellen képviselték a német színeket. 
(Még hozzá „elég*‘ jól: 16:0-ra ver
ték a szlovák válogatottat!)

AUTÓ

Sorozatgép-osztályokőt 
a tihanyi körversenyre \

A KMAC tihanyi sebességi motor- 
kerékpá,r körversenyének képe már 
kezd kialakulni, megfelelő számú 
induló biztosítva van és nemcsak 
számbelileg nagy a gárda, hanem 
minőség- szempontjából is elsőrangú,.

A  versenyzők egy része azonban 
joggal kéri azt, hogy a verseny
gépeket és a sorozatgépeket necsak 
külön értékeljék, hanem külön is 
indítsák. Ez azonban nagyon- nehe
zen valósítható meg, mert verseny
gép nincsen annyi, hogy azokból 
külön futamokat lehessen összeállí
tani. A  leghelyesebb megoldás: 
külön értékelni, de együtt indítani a 
gépeket olymódon, hogy a sorozat
gépek egészen külön versenyt fus
sanak. Ezt legkönnyebben úgy lehet 
elérni, hogy az együtt indított me
zőnyben a sorozatgépek kisebb 
távot kapjanak feladatul, de szó 
lehet arról is, hogy a versenygépek 
valami kis idökülönbséggel előbb in
duljanak, nehogy a nézők össze
keverjék a két merőben más osztály 
résztvevőit.

A verseny előkészületei egyébként 
serényen folynak, Kosma Endre 
Tihanyban van, ahol a pálya körüli 
utolsó simítások vannak műsoron.

KERÉKPÁR

Közel 500 induló 
rajtol az HKSz mai 
egyesületi portya
versenyén

Ma reszel 7 órai kezdettel bonyolítják 
le az MKSz idői utolsó c^ycsiiieU portya- 
veroc.nVőt a Budapest—Szentendre - Vises:- 
i'ád—Esztergom* körülbelül 80 ktn-es 1e- 
repűzakaszón. Rajt- az Aquincomnál _ lévő 
vasúti aluljáró. V ieegrádon cllonözo ál
lamás vau.Az MKSz portya -versenyen kívül egy 
seres’ egyesület rendez portyát, Tg-y az 
MVSC To-masárra. a székesfehérvári 
KASÉ a Velencei-tó körül, az FSO Rest- 
ezentlőrinctői Leányfalura, a WMT1C 
Csepelről Szó kés felüli* várra ó« végül » 
Teötvérieég’ Itákospalotáról Hatvanra óa 
vissza rendez portyát,

A nevezési zárlat szerint. az MKSm 
portya-versenyén közel 500 induló rajtol-

KOSÁRLABDA
GAMMA t ZEMI KOS VRLABDA- 

BAJNOKSAG
Czemiroda—Buchmann műhely 28:fl 

(14:z). Vezette: Mi l̂ avliszki. Kosár dobó:
Horváth X III  (18), Kovács (8) w  Stellái 
(2), ill. Metzger (2). Tárnoki (2), Se lm Ica 
(2). — Jenei műhely—Botos műhely 22:3 
(M:2). Vehette: Mihalezki. Kosár dobói 
Horváth IX  (12), Őri (6), Güntchner (4)á 
illetve Kántor (2).

Hétfőn negyed 5 órakor: Póznái I* 
műhely—S-zcrkesztó-s, 5 órakor: Rozsdái
II. műhely—Optika.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Több pályázónk a* új pályázatunk rajt

jával kapcsolayjim üdvözli szerkesztőséi 
g-ünket. Köszönjük az üdvözleteket.

Mocsányi József: Ha ötnél több szeL 
vényt küld. akkor keresztet kell tennie. 
Ha később ötnél kevesebb szelvényt küldi 
valamelyik héten, akkor is keresztet kell 
tennie a szelvényekre, mert a kérészt azt 
jelenti, hogy nem vehet részt az ötazel- 
vényes csoportban. Csak azoknak nem. 
kell keresztet lenniök. akik hétről-hétre 
csak öt. vagy annál kevesebb szelvényt 
küldenek. A cím helyes. Klek Kálmán; 
Lehetséges. Szíjártó Antal: Okmánybé
lyeget ragasztott a borítékra. A postán 
csak postabélyeggel lehet levelet küldeni! 
Az okmánybéíyeg miatt 40 fillér portót 
kellett fizetnünk. Levelét csak kivétele
sen vettük át. A 40 fillért szíveskedjék 
pótolni. Molnár Imre: A címünk jó volt. 
Skonpy J.; Levelezőlapot írtunk. Tóth 
Tibor és Berta István: Leáztatott bélye
geket nem szabad mellékelni. Ha ilyen 
bélyeg van mellékelve, akkor a szelvényt 
érvénytelenítjük. Többeknek: A szel
vényt a kerete körül kivágva kell bekül
deni. •

Reiner K.: Az augue'/.tus 12-i számunk
ban közöltük az összes tudnivalókat. A 
heti eredményt mindig a csütörtöki szá- 
muukb:,n ismertetjük. — Gál K. és Papp» 
A: A hétfői lapban helyszűke miatt
e?ak ragyon ritkán adhatunk két szel
vényt. — Bayei O.j Két szelvénye ér
vénytelen, mert egy, forgalomból kivont 
20 filléréé bélyeget mellékelt. — Kike: 
.Kend be r..

Ács S.: Megkaptuk. — Vida Bál: Sok
zavart okozna a — szám. — Szász Zol
tán; Szelvénye érvénytelen, mert a f>é- 
lyeg^már nem használható fel. — Min
denkinek: A jövőben minden kérdésbe# 
megcímzett válaszlevelezőlapot kell meJrt 
lékelni.


