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Jövőre Budapestre 
|ön a spanyol válo
gatott

M a d r i d b a n  l e s z  d e c e m b e r  
8 - á n  a  s p a n y o l — m a g y a r

Hétfőn levél érkezeit az HLSz-be ft 
spanyol szövetségtől, amelyben, arról 
értesítik a Spanyolok" a magyar szövet
séget, hogy a spanyol-magyar # váloga
tott mérkőzés ez ev december 8-án Mad
ridban lesz,

A  .spanyol, szövetség rendkívül barát
ságos és meleghangú levelében nagy elő-. 
zéEenységről tesz tanúbizonyságot. Arról 
biztosította áz MLSz-t, hogy 1941-ben el
küldi válogatott csapatát Budapestre. Ar« 
MLS* őrömmel vett© a spanyolok baráti 
levelét.

A z  i d é n y  első m e n t s é g e i , -  h é t f ü l  h a n g o k  a  u a s é m a p r é l

Szigorú büntetés vér 
a kiállított 
NB-jáfé kosokra

A. szövetségben örömet keltett, 
Hogy az első NB-fordulónak a inai 
nehéz körülmények között Is olyan 
nagyszámú nézőközönsége volt és 
olyan rendben bonyolódtak le a mér
kőzések. Másrészt szomorúan észlel
ték, hogy a figyelmeztetések és ké
rések ellenére is négy kiállítás tör
tént vasárnap. Két játékost az NB 
I.-böl (Eisutczky és Róják) kettő az 
NB Il.-böl (Ondrus Pénzügy és Sós 
Szegedi Vasutas) jutott a part
vonalra,

A  szövetségben ezt mondják a ki
állításokról:

—  A kegyelem, gyakorlásakor is
kérte, utána is figyelmeztette az 
MLSz a játékosokat, vigyázzanak a 
sportszerűségre és fegyelemre, mert 
súlyos következményei lesznek a ki
állításoknak, Ezek után könnyen 
megtörténhet, hoan a kiállított játé
kosok, ha a vizsgálat kideríti bűnös
ségüket, ebben az idényben már nem 
léphetnek pályára. Viszont újból fél
kéri a szövetség és figyelmezteti a 
labdarúgókat: vigyázzanak és fe
gyelmezzék magukat, mert enélkül 
pin.es sport!

A f€AC javá ra  írták  
a két bajnoki pontot 
és további e ljárást  
indítottak 
a B. Vasutas ellen

Vasárnap kellett volna Kassán le
játszani a KAC— BVSC NB II baj
noki mérkőzést. A  BVSC Azonban 
nem utazott Kassára, hanem vasár
nap délelőtt táviratilag jelentette a 
szövetségnek, hogy nem bír elutazni. 
Áz MLSz az elmaradt mérkőzés 
ügyében a következő intézkedést 
tette:

1. A  két bajnoki pontot a KAC  
javára írta.

(Ezt így indokolta meg az egyes- 
bíró:

’—: A  bajnoki rendszabályok erre 
vonatkozólag ezt írják elő. Az MLSz 
jöelöre .felhívta az egyleteket, figyel
meztette őket, hogy mindent köves
senek el, hogy idejében elutazhassa
nak és megérkezzenek a mérkőzés 
színhelyére. Sok egylet küzdött ha
sonló nehézséggel, m int a BVSC. A  
Ganz is taxikon utazott Debrecenbe 
például. A  szövetség elképzelhetet
lennek tartja, hogy a BVSC csak 
egyetlen csapatra való játékosállo
mánnyal rendelkezik. A  legtöbb 
egyesület 4— 5 tartalékkal állott ki 
a bajnoki mérkőzésre. Általában di
cséretesen és sportszerűen viselked
tek a klubok.)

Továbbá: o
2. Az egyesbiró kivizsgálja, miért 

ts ment el a BVSC Kassára és Intéz
kedik az esetleges további büntető
pontok levonása iránt.

3. Az MLSz felszólította a KAC-ot, 
hogy a mérkőzés elmaradása miatt 
elszenvedett kárát haladéktalanul 
jelentse be. A  szövetség kötelezni 
fogja a BVSC-t ennek a kárnak a 
megfizetésére.

Az MLSz további indokolása így 
szól:

—  Annál súlyosabb a BVSC vét
ke, mert a múlt hét elején szövetségi 
intézkedést kért arra, hogy a KAC-ot 
kötelezzék a mérkőzés megtartására. 
Állítólag a K AC  az eső miatt le 
akarta mondani a mérkőzést. Most 
a BVSC hagyta cserben a KAC-ot.

Az ügyben Bernáth Ferenc fe
gyelmi egyesbíró fog határozni.

felsze
relésekfutball

az M l Sz előírása szerinti L A B D A

s k a b a  é s  p l ö k l
sportáruházaiban V I., V ilm os csá - 
szá r . út 3 3 . és »V ., V áci-u tta  4 0 . 

1 Á r j e g y z é k !

R e m e k  m é r k ő z é s e n  A s b ó t h  n y e r t e  
a  f é r f i e g y e s  b a j n o k s á g o t

/ i s  A s b ó t í f — K ö r m ö c s y - p á r  a  v e & y e s p á r o s  b a j n o k  

Ma nőipáros és férfípáros döntővel fe jező d ik  be a ten iszbajnokság
Pompás Idő kedvezett a teniszbaj

nokság tegnapi napjának. A  közön
ség is nagyszámban kereste fel a 
versenyt és közel 1000 néző ülte kö
rül a díszpályát, amikor Asbóth és 
Gábori a pályára lépett.

A  két játékos gyönyörű mérkő
zést vívott. Bátran játszottak és per
cenként változott a játék képe. Hol 
Asbóth, hol pedig Gábori támadott. 
A  mérkőzés elején Gábori nagy fö
lényben volt. Minden sikerült neki. 
Később azonban félni kezdett, hogy 
nem futja az erejéből és ekkor kissé 
engedett. Ez elég volt ASbáthnak, 
hogy megfordítsa - a játékot. Asbóth 
ezzel a győzelmével visszaszerezte 
Gáboritól a bajnokságot.

A vegyespárosban Asbóth is, Kör- 
möczy is második bajnokságát nyer
te. Alig volt küzdelem. Ma, kedden a 
nőipáros és férfipáros döntővel feje
ződik be a nagysikerű bajnokság. 
(Ha jól megy, minden bajnokság itt
hon marad!) A  hétfői nap eredmé
nyei:

Asbóth—̂ Gábori 1:6, 6:3, 6:1, 6:3 
Asbóth nyeri az első gémet, de 

utána Gábori ellenállhatatlan. Min
den sikerül neki és bár minden 
gémben van küzdelem, biztosan csi
llái egymásután hat gépiét.

A  második szét első gémét Gá
bori nyeri. Asbóth egyenlít és 3;l-re  
is vezet. Csodálatos fezép labda
menetek vannak. Egyik percben 
Asbóth csap le a hálónál és a má
sik pillanatban már Gáborit látjuk 
támadásban. Gábori hosszú gémben 
egyenlít és az ki is fárasztotta. A

Miticsék 2:l-re vezetnek. Az As- 
bóth-pár azonban remek hálócsatá
val megfordítja a játékot. Körmöczy 
uralja a mezőnyt. A  második szet- 
ben is a jugoszláv pár vezet 2:l-re. 
Mitics gyengén játszik és ez Fló
riánnak is kedvét szegi. A  magyar 
pár nagy ünneplés között nyeri meg

a mérkőzést. Asbóth és Körmöczy 
is második bajnokságát nyeri.

Keddi játékrend:
3.15: Körniöczy, Jusits— Flórián,

Tonolli, nőipáros döntő.
4.15: Asbóth, Gábori— Szigeti,

Fehér, férfipáros döntő.

Hétfői hangok — a vasárnapról
„A z Idén m ár mi is 

angol rendszerben 
látszunk**

— mondja Senkey Gyula
Miért nem látszott Zalai a Szolnok ellen?

Szeptember 7-re  
halasztották az NB 
III. északi csoportjá- 
jának rajtját

A miniszteri biztos körlevélben ériesí 
tetté hz NB III északi csoportjának 
egyesületeit, hagy az északi csoport 
rajtját szeptember 1-ről szeptember 7-érc 
halasztása.

Az északi csoport szétválasztási ül^’c 
egyé b Kén t már befejezett lény. Csak a 
beosztandó egyesületek némelyike felett 
van métt vita. Az is biztos, hogy tíz-tíz 
egyesületből fog állani a „Mátra"-, iU. 
„Kárpát” alcsoport.

A kispesti szurkolók meglehető
sen lev értén indultak hazafelé a 
Szolnoktól elszenvedett váratlan ve
reség után. Együtt tartottunk a 
szurkolókkal és közben érdekes 
ipegállapításpkat hallottunk. . ' ,

—  Mondhatom, — , mondta az 
egyik szurkoló, —  nagy meglepetés 
volt számomra csapatunk angol 
rendszerű játéka. Látszott a játéko
sokon, hogy nagyon is fekszik ve

két következő gémet Asbóth gyor
san nyeri, az utolsót pedig küzde
lem után.

A  harmadik sz'et megfordítottja 
az elsőnek. Most Gábori nyeri az 
első gémet és Asbóth csinál utána 
hatot.

Tíz perc pihenő után folytatják. 
3:3-ig mindenki nyeri adogatását. 
Nagy a küzdelem, nem ismernek el
veszett labdát. Asbóth elnyeri Gá
bori adogatását. A  sajátját küzde
lem után megnyeri. Az utolsó gém
ben Gábori már nem küzd és A-s- 
bóth egy szép ejtett labdával ezt is 
megnyeri.

kik ez a rendszer. Viszont azt is 
látni lehetett, hogy ezt a rendszert 
nem lehet egyik napról a másikra 
tökéletesen elsajátítani,

■— Bizony nem —  tette hozzá egy 
másik. —  Hiszen kinn voltam a csü
törtöki kétkapus edzésen és ezen 
még olasz rendszerben játszott a 
társaság.

—  Vájjon Zalai miért nem ját
szott? —  kérdezte tanácstalanul 
egy harmadik.

Erre senki sem tudott feleletet 
adni,. Annál inkább tud rá felelni 
Senkey Gyula, a Kispest intézője. 
Ezeket mondja a Zalai-ügyről és a

STRAUB SPORT. LEGJOBB
Asbóth: Emil remekül játszott,

fin későn ebédeltem és az elején 
kissé nehezen mozogtam.

Gábori: Most kezdem érezni a ne
héz Mitics- és Romanoni-meccset a 
lábamban, örülök, hogy ilyen szép 
játék volt.

Vegyespáros döntő:
Asbóth, Körmöczy— Mitics, Fló

rián (jugoszláv) 6:2, 6:2.

FTC-pálya ő i-ú t 129
Szeptember 1 -é n , vasárnap 

délután 4 órakor

Ferencváros—
Elektromos

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

mérkőzésről:
—  Zalai a mérkőzés előtt félórá

val bejelentette, hogy fáj a lába. 
Amikor mondtam, hogy azonnal hí
vunk orvost, megváltoztatta előbbi 
kijelentését és közölte, hogy

más ok
miatt nem akar játszani. Olyan fel
tételekkel állt elő, amiket semmi
képpen sem teljesíthettünk. Ekkor 
kijelentette, hogy semmi körülmé
nyek között nem hajlandó játszani, 
így lett Szabó II. a középfedezet és 
Varga dr a jobbösszekötő. A Zalai
ügyet természetesen nem hagyjuk 
ennyiben. Egyelőre nem tudjuk, mit 
fogunk csinálni, mert Zalai amatőr- 
játékos.

—  Véglegesen áttértek az angol 
rendszerre? —  kérdjük. *

—  Igen. Vasárnap ugyan még na
gyon döcögött az angol rendszer, de 
három védőjátékosunk: Olajkár I., 
Szabó II és Rátkai máris jól ját
szott az új rendszerben. Odrynál lát
tam  m ég főleg hibákat. A  támadó

szélső fedezetnek nem feltétlenül 
szükséges óraszám cipelnie a labdát, 
az összekötőre éppen úgy vigyáznia 
kell, mint azelőtt a szélsőre. Az e 
heti kétkapus edzésen már az angol

rendszert fogjuk gyakorolni s az 
Újpest ellen is így játszunk. Szabó 
II, ideális középhátvéd s jelenleg az 
a helyzet, hogy nem is vesszük el 
erről a posztról.

—  Gyengén működött vasárnap a 
csatársor —  mondjuk.

—  Sajnos, igen. Varga dr-nak 
már másfélévé nincs meccsedzése, 
nem csoda, hogy nem ment neki a 
játék. Hidasit Szűcs úgy lefogta, 
hogy alig tudott moccanni. Bekének 
és Szilágyinak —  úgy látszik —  még 
idő kell, hogy játékba jöjjön. Kin
cses sem játszott úgy, ahogyan vár
tuk.

—  Terveznek valamilyen változást 
az Újpest ellen?

—  Erre még igazán nem tudok fe
lelni. Nem tudjuk, hogy melyik já
tékosunkra számíthatunk, melyikre 
nem. Majd talán csak a hét végén 
dől el ez a kérdés. A vereség a veze
tőséget nem törte le, igyekszünk ki
javítani a hibákat s szeretnék meg
találni a legjobb összeállításunkat.

L á z o n g á s  S z e g e d e n
a. já t é k v e z e t ő  e l le n ,
— pedig győzött a csapat

Szeged csapata győzelemmel 
kezdte a bajnoki évet, a hangulat 
mégis még mindig meglehetősen iz
gatott. Igaz, hogy a Haladás elleni 
mérkőzés bővelkedett izgalmakban,
—  volt kiállítás, volt 11-es, volt tün
tetés stb., -— van tehát a vezetők
nek, szurkolóknak és játékosoknak 
miről beszélniök.

Az egész vonalon nagy az elége
detlenség Rubint játékvezetővel 
szemben.

A mérkőzés eseményeiről Marko- 
vics Szilárd ügyvezető elnök így 
beszél:

—  A játékvezető működéséről bő
vebben nem óhajtok nyilatkozni, 
mert az egész ügyet hivatalos útra 
tereltük. Csak annyit akarok meg
említeni, hogy máris legalább hu
szonöt levelet kaptam a szegedi 
szurkolóktól s a levelekben engem 
tesznek felelőssé azért, hogy mikép
pen fogadhatta el az egyesület Ru- 
bintot.

—  Máskülönben elégedett vagyok
—  folytatta az ügyvezető. —  A csa
pat nyert, sőt, véleményem szerint, 
könnyebben, mint az eredmény mu
tatja, s ez a legfontosabb. Szeged 
csapata úgyis híres arról, hogy min
dig gyengén rajtol a bajnokságban. 
Most végre győzelemmel kezdtünk.

—- A csapat egészen biztató for
mában mozgott s ha egy-két helyen 
még látható is némi döcögős, ez nem 
veszélyes. Ne felejtsük el, hogy a 
csapat a három megadott gólon kí
vül kihagyott egy 11-est, azonkívül 
négyszer csak a kapufa mentette 
meg a szombathelyi hálót a góltól. 
Kis szerencsével egészen komoly 
arányú lehetett volna a győzelmünk 
s akkor mindenki más szemmel 
nézne most a szegedi csapatra.

Vészits Endre főtitkár már job
ban háborog a játék-vezetőre. Mintha 
legalább is a játékvezető miatt ki
kapott volna a csapata.

—  Rubint legnagyobb tévedése az 
volt, amikor Kisuczkyt kiállította. 
Állítom, hogy legalább ötméternyi

körzetben nem volt Kisuczky közelé
ben szombathelyi játékos, amikor 
megszólalt a játékvezető sípja —  
mondja.

Mint az özönvíz, úgy folyik a fő
titkárból a panas-akodás:

—  Rübinttal egyébként is mindig 
bajunk volt. Tavaly is a Ferencvá
ros elleni mérkőzésen minden ok nél
kül állította ki Harangozót.

Amikor kissé megnyugszik, így 
folytatja:

—  Ilyen körülmények között örü
lök, hogy mégis győzni tudtunk. 
Úgy érzem, a csapat még jobb is 
lesz, ez pedig azt jelenti, hogy az él
csoportban fogunk helyet foglalni.

Szeged csapata egyébként hétfőn 
költözködött. Visszatért a régi dicső
ségének színterére: a SzAK-pályára. 
Már a keddi edzés is itt zajlik le, de 
még nem a füvön, hanem a salak
pályán és a kapuk mögötti téren. A  
szerdai nagy edzés pedig a szomszé
dos UTC-pályán kerül majd sorra.

CSZAS

Jugoszláviában i s. . .
A közelmúltban, beszámoltunk arról, 

hogry Spinben nagy botrány veit egy 
vízi la b dam érkő ? é sen: ogy izgatott néző a 
játékvezetőt bclelökte a vízbe. Most 
újabb botrányról, írnak a jugoszláv la
pok. - A Zágrábban megrendezett bajaoki 
versenyeken a ZPK 2:0 arányban veze
tett a Su<sak Viklórija a tavalyi bajnok 
ellen. A játékvezető ekkor egy nagsrobb 
„csata” után kiküldte a vízből Grktni- 
cset &s Berant. Grkinios azonban kijeién- 

hogy nem hajlandó kiállni. Ekkor 
a játékvezető lefújta a mérkőzést.

A e sáp a tb a j rí 9  ksá gok során egyébként 
a Susak Viktorija 72:34 arányban nyerte 
a pontversenyt a ZPK ellen. Az egyéni 
eredmények közül Grkinies 200 m mell
úszásban elért 2:57.2 mp-es eredménye 
emelkedik ki.

Spinben a Ljubljana Ilirija 66:42 
aranyban verte a Jadran úszó csapatát. 
300 m mellen Cerer 2:48.7-t, 100 hölgy
gyorsén Beara 1:14.8-t úszott (Tenger
vízben). Vízilabdában* Jadran—Hirijafc 
6:0 (3:0).



Pályázat II.
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Beérkezési határidő: VIII. 31. 13 óra

Újpest—Kispest .......................

Ferencváros—Elektromos . . . .

SalBTC—Tokod .....................*

WMFC—Törekvés ...........................

Szolnok—Szeged ................... ............ ....

B'SzKET—DiMÁVAG ...................

Haladás—Gamma ...................

Hódmezőv. TVE—M ezőtúr............ : . . . .
Pót verseny: A pont versenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Pereces—Kassai AC ............

Miskolci VSC—Mátészalka ..

v^.lTK—Orosházi TK ....... ;

Név: ............................ .

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

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

$ Lf e f t U í s z l l b ,
Az NB I. X. fordulójában hét mérkő

zésén összesen 28 gól esett. Átlagban tehát 
eey-egy mérkőzésre 4 gól jut. Az NB II 
Duna-csoportjában hat mérkőzésen 30, 
Tisza-csoportjában szintén hat mérkőzé
sen 2-1 gólt rúgtak.

•
Az NB I. gól lövő listáján Zsengellér 

vezot:
3 gólos: Zsongdléx.
2 gólos: Bene, Szabadkai.
1 gólos: Barna. Bereoz, Pintér, Fazc 

kas, Finta, Hajdú, Huszár, Jenőfi, 
Kisuczky, Kovács (Gamma), Laczkó, 
Mester, Mórócz, Nagy (Tokod). Szabó 
ITT, Szabó (Haladás), Váradi. Vincze.

Öngólos; Háda. Felföldi.
*

_Az NB T. hét mérkőzésén összesen 26.(HW 
néző volt. *

Vasárnap a Szolnok—Szeged mérkőzésen 
két pont-veszteség? nélküli csapat, a Fe
rencváros—Elektromos és Haladás—Gam
ma mérkőzésen két nyeretlen csapat ke
rül szembe egymással.

A kassai Balázsházi vezet
®z NB II góllövőlistáján.

3 gólos: Balázsházi KSC. 2 gólos: Kis- 
alagi (Lampart, Vidor MTK. Di Sandri 
(Postás), Soproni II SFAÓ, Viktorá 
SFAC. .láger BLK. Drab DVSC. Vutko- 
vícs KSC. Muszka MAVAG, Hajlik III  
(Rusj).

.11-ón lőttek egy gólt, ebből kettő ön
gól volt.

H É T F Ő S  ffftN G O S C  

—  a  v A S Á R N a p n á L
, , M i n t  tíz vén  e m b e r . . ."

Kovács Dezső dr, az Elektromos 
futballigazgatója mondotta a csapat 
vasárnapi játékáról:

—  Valóban gyászosan szerepéit a 
csapat. Nincs is rá mentség. Mert, 
ha 2— 3 ember fog ki rossz napot, 
üsse kő! De, hogy egyszerre 10 em
ber játsszék érthetetlenül rosszul, az 
már sok. Mint tíz vén ember, úgy 
mozgott a tíz játékos a pályán. Csak 
egyedül Huszár igyekezett valamics
két. Különösen kiábrándító volt a 
csatársor és a fedezetsor játéka.

Ez Elektromosban ez a bajnoki 
vereség még nagyobb vihart szított, 
mint a Szent István-Kupa döntőjé
ben elszenvedett 0:f>, Azt hiszik, 
hogy a napokban

nagy események várhatók az 
Elektromos csapata köríti.

Érthetetlennek tartják a vezetői kö
tőkben:

1. A z Elektromos fedezetsorának 
erő- és léleknélküli játékát.

2. Boldizsár két potya gólját,
3. A csapat lelki letörését.
ó. Az erőnlét tekintetében mutat

kozott hiányosságokat.
Van azonban remény Is. Kovács dr 

mondja:
—  Ez a mostani csapat mégis 

csak egy sereg fiatal utánpótlás
válogatottal rendelkezik, Ezek csak 
jobban játszhatnak a jövőben, rosz- 
szabbúl nem!

Kadicsot, a Debrecent VSC jeles hát
védjét a Nyíregyházi 5ISE hívja. Ka
tiiéi a hívásnak alighanem enged le.

„Teleki” FC alakult Debrecenben. 
Hiába. Debrecenben ntóg mindig Teleki 
Pál a futbali-eszménykép. Erre vall az 
i«, hogy nevéről most csapatot neveztek 
cl. Ezt is kevés labdarúgó mondhatja cl 
magáról.

A keleti alszfivétségben szeptember 8-án 
indul a bajnokság. A sorsolást augusztus 
27-ín. kedden ejtik meg.

Steiner Brúnó, a TII. kér. FO volt já
tékosa vette át a MOVE T. Előre edző 
ségét.

»n e * * * K * t

J m®a

t e V Ő Í J
Mottó: A*, igazság az egyetlen,

amelyet senki sem akar el
hinni.

Vasárnap este a zöld-fehérek hí
vei nem akarták elhinni, hogy csa
patuk pontot vesztett, a Törekvés 
szurkolói azt hitték, hogy álmodnak, 
sőt, bog”  rosszat álmodnak, a kis
pestiek még késő este se hitték el, 
hogy kikaptak a Szolnoktól l:0-ra, 
a Latorca-utcában azt mondták .... 
Azaz, hogy nem mondtak semmit: 
gutaütés környékezte a szurkolókat. 
És így tovább . . .

Val?ki csendesen rregjegyezte:
—  Ha szombaton valaki azzal jön 

hozzám, hogy a Ferencváros pontot 
veszít az I. fordulóban, hogy a Kis
pest, a Törekvés és az Elektromos 
vereséget szenved, akkor azt mond
tam volna, hogy vigyék el ezt az 
embert a bolondok házába, mert aki 
ilyen halmozott fogadást ajánl, an
nál valami agyzavar lehet. És erre 
mitörtént?! . , .

Más hozzátette:
—  Ha ez a bajnokság így folyta

tódik, mi lesz itt novemberben?
Valaki óvatosan megjegyezte:
—  Novemberben. . .  Hideg lesz!
(Még ez nem biztos . . . )

M e g t ö r t é i
A  BE-VC-pályán már befejeződött 

a Ferencváros— Gammá-mérközés. A  
közönsé0- kifelé tartott s ekkor újsá
golta az ee-vik szurkoló:

■—  A  SalBTC 2:0-ra verte a Tö
rekvést és még egy 11-est is ki
hagyott.

A  Ferencváros egyik szurkolója 
dühösen megjegyezte:

—  Honnan szedi ezt a butaságot? 
Ha maga olyan hosszú lenne, mint 
amilyen nagy csacsi, akkor Buda
pestről kényelmesen nézhetné, hogy 
milyen légi csaták folynak Anglia 
partjai fölött.

A m ellény
Félidőben jegyezte meg a zöld- 

fehérek egyik híve (akkor 2:0-ra ve
zetett a Fradi):

—  Én már a múlt héten meg
mondtam, hogy a Nemzeti Sportban 
a jövőben nem lesz „Ok hárman" - 
rovat, hanem ehelyett „O egyedül“  
lesz.

A  II. félidőben, amikor a Gamma 
kiegyenlített, a budaiak szurkolói 
rögtön a Ferencváros nagyhangú hí
vét keresték. Egyikük így szólt 
hozzá:

—  Remélem, ne mérzi magát már 
olyan —■ elhagyatottnak.

Elkezdődött
A  Ferencváros hívei nagyon el

keseredetten távoztak. Mint a bok
rot szidták egyik-másik játékosu
kat.

—  Ilyen lassú összekötőket!
—  Miért nem tették be a Kiszelyt ? 

Az megbirkózik a kullanccsal!...
Az egyik, szintén szomorú ferenc

városi halkabb hangon hozzátette:
—  Egy látszik tényleg elkezdő

dött az új idény. Kezdjük már 
összeállítani a csapatot...

Mi vo lt a hiba ?
Erről is tanakodtak a Ferencváros 

hívei. Ezt mondták:
—  Biztosan a szünetben azt 

mondta az egyik vezető: „Gratulá
lok, fiúk, nagyszerűen kezdtetek az 
idényt." Erre azután a II. félidőben 
elbizakodottan játszott a Fradi.

Még nem  késő ...
A  Stéeé második gólja után nagy 

hajrát vágott ki a Törekvés.
—-  Még nem késő, fiúk —  biztat

ták a szurkolók a kékeket.
—  De nem ám —  toldotta meg 

valaki, aki látta a Törekvést a 
Szent István-Kupa döntőjében is — , 
hiszen csak most kezd sötétedni!...

M ilyen is  a MÁVAG-
pálya
A  mérkőzés után nagy volt az el

keseredés a  Törekvés táborában. 
Sokan a pályára panaszkodtak.

—  Keskeny ez a pálya —  mondo
gatták.

—  Ez igaz —  állapította meg az 
egyik főszurkolő, —  Csak azt nem 
értem, hogy a Törekvés tudásának 
volt-e szűk a MAVAG-pálya, vagy 
a salgótarjániak tudásának —  jó.

Ú jpesti „segítség*1 
a Gam m ában

Az, egyesületek a mérkőzések 
előtt választják ki a labdaszedő gye
rekeket. Mindig rengeteg jelentkező 
akad. Vasárnap a Gamma— Ferenc
város mérkőzés után az egyik élénk, 
körülbelül 13 éves labdaszedő nagy

örömmel szorította meg a Gamma
játékosok kezét, majd odament 
Fiala Antalhoz, a Gamma alelnöké- 
hez és így szólt:

—  Köszönöm szépen, hogy föl
vettek labdaszedőnek. Borzasztóan 
örülök, hogy legalább egy pontot 
szerzett a Gamma. Pedig én Ejpest- 
ről jöttem ide. Az Újpest ma nem 
játszott odahaza, ezért a Gammának 
jöttem szurkolni...

Névváltoztatás
Bene, a BSzKRT középcsatára na

gyon veszedelmesnek bizonyult a 
Latorca-utcában. Amikor már 2 :l-re  
vezetett a BSzKRT és a 36. percben 
újra kitört a kellemetlen középcsa
tár, az egyik ijedt Elektromos-szűr’ 
kóló így kiáltott fel:

—  Bene!
Amikor Bene lövése nyomán a 

labda a háló bal felső' sarkában kö 
tött ki, az egyik közelben ülő 
BSzKRT-szuikoló így húzta szóm.' 
szédját:

—  Tegyen be a szó közepébe még 
egy »n“ betűt, Mert a labda „benne" 
van a hálóban.

fiát se sikerülj
A  Latorca-utcából elmenően az 

egyik BSzKRT-szurkoló így töpren 
gett:

—- Csak azt nem értem, hogyan, 
játszhatott a C3apat olyan gyengén 
a minősítőn...

Pajtása megszólalt:
—  Hát azért, hogy az Elektromos 

elhízza magát.

Solym osi nem örököli 
az apjától...
Még az Elektromos-mérkőzés kez

dete előtt egy aggódó BSzKRT- 
szurkoló félrehívta Kutruczot és a 
fülébe súgta:

—  Kutrucz úr! Félek, hogy a 
Solymosi-gyerek sokat örökölt az 
apjától...

•—  És ezért fél?
—  Igen. Tudniillik attól félek, 

hogy a gyerek örökölte az apja —  
gólképességét...

Solymosi ugyanis Slőzinak, a sok
szoros válogatott csatárnak a fia. 
Kutrucz megnyugtatta a szurkolót:

—  Sohase féljen, öregem. Volt 
idő, amikor Slózi is csak egy dugót 
tudott összehozni...

A  villamoscsapat szerencséjére, 
Kutrucz jobb jósnak bizonyult.

MiérG m aradjon Birő 
csatái* 1
Amikor a BSzKRT a harmadik 

dugóját belőtte az Elektromosok
nak, néhány villamos-szurkoló kiál
tozni kezdett a pályára:

—  Bíró, hátraaa...
Egy higgadtabb szurkoló így csi

tította a társait:
—  Hagyják Sanyit elől. Nem lát

ják, hogy az a sor gólképes, ahol ő 
játszik? Ha hátramegy még meg
érjük, hogy a védelmünk —  ki
egyenlít...

Igaza volt
A  SalBTC— Törekvés mérkőzésen 

történt:
A  SalBTC vezetögólja után egy 

elkeseredett Töri-szurkoló bekiáltott 
a pályára: .

—  Fiúk! Ez nem Szent István 
Kupa. tlt kikaphat az is, amelyik 
az első gólt kapja.

Hej, villanyfény
Palatínus nagyon bágyadtan 

mozgott. A  közönség alig ismert 
reá. Még a fejesei sem sikerültek 
úgy, ahogy szoktak. Egy néző be
kiabált:

—  Mi van veled. Pala?
Az egyik salgótarjáni védelmébe

vette Palatínust:
—  Hagyja csak! Bántja szemét a 

nap. ö  csak villanyfényben tud ját-

A fordított közm ondás
A  Ferencváros hívei nem voltak 

megelégedve Sárost dr játékával. V a
laki meg is jegyezte:

—  Sárost dr megcáfolja a közmon
dást.

—  Hogyan'
—  A közmondás szerint már sok

szor előfordult, hogy amikor a nép 
nyugodtan aludt, a király fölríadt. 
Nos, most fordítva történt. Mi fel
riadtunk és Sárosi nyugodtan alszik 
tovább

Hogyan javulhat to
vább a Szolnok?
Szolnok csapata nagy vérvesztesé

gek után állt ki Kispesten. A  szol
noki szurkolók még döntetlenben

sem bíztak. Amikor azután meg
nyerték a mérkőzést, megjegyezték:

—  Még egy-két embert ki kell 
venni a csapatból s akkor akár a 
bajnokságra is rámehetünk.

B aj van Csepelen
Csapkay Károly, a DiMÁVAG ed

zője -azt nyilatkozta a WMFC— Di- 
MAVAG-mérközés után, hogy „ne
künk kisebb csapatoktól kell majd 
pontokat szereznünk".

Erre jegyezte meg egy csepeli:
—  Jaj, jaj . . .  Baj van! Nagycsa

pat lettünk.

Ism erkedési m érkőzés 
Kispesten
Meglehetősen tömött villamosok 

szállították® az érdeklődőket a kis
pesti pályára vasárnap délután ne
gyedét tájban. Az egyik villamoson 
kispesti szurkolók vitatták meg a 
várható eseményeket.

—  Lehet ilyen csapattal győzni?
—  mondotta méltatlankodva az 
egyik. —  A csatársor tagjai még 
csak nem is ismerik egymást?

Hát, —  nem lehetett.

Fazekas „fanás* É r6*
A  szolnoki csatárok rengeteg gól

helyzetet teremtettek Gergő kapuja 
előtt, de csak nem sikerült nekik a 
góllövés. Legalább három „holtbiz
tos" helyzetben hibáztak. Egyik „tet
tes" a fejét fogta utána, a másik 
dühösen legyintett, a harmadik az 
égre nézett.

Végül Fazekas, a „pötcsatár" se
gítette ki őket kis ember létére: 
olyan gólt lőtt 20 méterről, ami egy 
80 kilós tanknak is becsületére vált 
volna.

—  Láttátok, csatárok? —  kiáltott 
le egy szolnoki szurkoló a lelátóról.
—  Fazekas tanár úr megmutatta, 
hogyan kell!

A  tanultak felhasználására azon
ban már nem volt elég idő: csen
gettek . . ,
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Lagskő és az' erőn lét
Laczkó, a SalBTC balösszekötője 

nagyon „kivolt" a mérkőzés után. 
Fáradtan feküdt a gyúrópadon és 
fájdalmas képet vágott.

—  Ennyire rossz a Laczkó erőn
léte? —  kérdezte egy szurkoló To- 
mecskótól.

—  Ugyan, —  felelte az edző, —  
csak a kihagyott 11-es fáj szegény
nek,

Vincze válaszúton
Az őszi idény megindulása előtt 

hosszú ideig úgy volt, hogy Vincze 
Jenő, az újpestiek jeles játékosa a 
Tokodhoz szerződik. A  dologból nem 
lett semmi és „Guriga" az Újpest 
csapatában harmonikázott a Tokod 
ellen. Egy ízben, ■ mikor sokat for
golódott a labdával és nehezen tu
dott tőle megválni, egy tokodi így 
magyarázta meg a dolgot:

—  Szegény Jenő, most van vá
laszúton. Nem tudja, hogy Adóm
nak vagy Kocsisnak passzoljon.

■ Fradi és a vísISafeda
A  Gamma csapatában sok volt 

ferencvárosi játékos szerepel. Mikor 
vasárnap a budai csapat kiegyenlí
tett, egy fradista így szólt:

—  A  labdarúgás is kezd olyan 
lenni, mint a vízilabdázód.

—  Hogyhogy? —  kérdezték tőle,
—  Itt is jobban játszik a B) csa

patunk, mint az A ) !

Less szán  bőven
Két pesti szurkoló beszélgetett va

sárnap este:
—  Mit szólsz hozzá ? A  SalBTC áll 

a tabella élén.
—  Ez semmi! Még a jövő héten 

is ott lehet, mert vasárnp otthon ját
szik és a Tokod less az ellenfele. Ba
rátom, a télen nem lesz szénhiány,

—  Miért?
—  A derék salgótarjáni bányászok 

fokozott kedvvel dolgoznak most.

Késfői hangok — a vasárnapról
Hát még ha jó lett volna 

a Gamma!,..
Toldi valószínűleg játszani fog vasárnap 
a Haladás ellen

A  Gammában örülnek a vasárnapi 
döntetlen eredménynek.

—  Pedig a csapat nem nyújtotta 
még azt, amit joggal várunk a 
fiainktól —  mondta Fiala Antal, a 
Gamma alelnöke. —  Tóth például az 
első félidőben gyengén játszott Ez 
kevés edzésével magyarázható. A  
második félidőben aztán, amikor 
belejött a játékba, „zsebrevágta"  a 
Ferencváros belső hármasát. Az  
eredménnyel elégedett vagyok, hi
szen nem zavartak bennünket az 
asztal körül kicsikorunkban, ha a 
Ferencváros ellen „csak" döntetle
nül játszottunk. Megemlítem azonban 
azt, hogy a Ferencváros a kínálkozó 
gólhelyzeteinek kilencven százalékát 
kihasználta, míg nálunk Sütő olyan 
helyzeteket hagyott ki, amilyenekből 
máskor mindig gólt szokott lőni. 
Szóval, nem ment még minden úgy, 
ahogyan kellett volna, de hát az első 
bajnoki mérkőzésen nem is lehet ezt 
kívánni.

A  Gamma vasárnap a Haladás el
len játszik. Megkérdeztük, hogy a 
csapatban lesz-e valami változás.

—  Toldiról lehet szó, aki most va
sárnap nem játszott —  felelte Fiola 
Antal. —  Nem mintha Kováccsal 
nem lettünk volna elégedettek. Ko
vács azt nyújtotta, amit mi tőle vár
tunk. De „Toldi Géza nem került 
volna ki a csapatból, ha a múltkor 
nem ragadtatta volna el magát a 
közönségünkkel szemben. Ha tehát 
Toldi ezen a héten az edzéseken be
bizonyítja, hogy jó formában van, 
akkor valószínűleg visszakerül a 
csapatba. Nagy szükség van arra, 
hogy Toldi a nagy rutinjával ott le
gyen a mi fiataljaink —  Turay II., 
Sütő és Váradi —  mellett.

Sós Károllyal, a Gamma edzőjével 
is beszéltünk.

—  Elégedett vagyok az ered
ménnyel —  mondta az edző. —  Az  
első félidőben gyengébben ment a 
csapatnak, de a másodikban aztán 
nekünk állt a meccs. Van, még javí
tanivaló a csapaton. Nem szabad 
Előfordulnia annak, hogy egy csa-

O l v a s á s  az

ELLEN Z ÉK ET ,
mert a legmegbízhatóbb és legfrissebb am/agot 
a legkiválóbb újságírók leldoLgozásúban hozza. 
Hlrdosmon u

ELLENZÉKBEN,
mert ezt a lapot minden kom oly vevő 
és eladó m in d enn a p elolva ssa .

-*s kiadóhivatal; CLÜJ —  KOLOZSVÁR,
Universilatil Sir. (Egyeiem-u.) s.

pat két ilyen különböző félidőt 
játsszék.

A  heti műsorról érdeklődtünk az 
edzőnél.

—  Kedden délután erőnléti edzés 
lesz. Csütörtökön délután Háda 
Jóska csapatával, az OpSC-vel ját
szunk edzőmér.közést. Háda ugyanis 
ennek a cégcsapatnak az edzője. 
Pénteken a harmadik edzésünlcet 
tartjuk meg. A z edzések most már 
mindig a BEAG-pályán lesznek.

Hz 13. e beli
l e g j o b b  t i z e n e g y e

A  kétcsoportos NB II rajtja min
den tekintetben jól sikerült. Igaz 
fagyán, hogy legtöbb csapatunk tar
talékosán játszott (van mentség a 
vereségre...), de Így Is jó mérkőzések 
és komoly küzdelmek zajlottak le az 
egész vonalon.

A  meglepetések sem maradtak el. 
A  legváratlanabb eredmény a T. 
Előre— MVSC találkozón született. 
A  MOVE új képviselőjéről olyan hí
rek keringtek, hogy a Budakalász- 
nál is gyengébb s íme ilyen pompás 
eredménnyel mutatkozott be.

Az első forduló után a hét leg
jobb tizenegye a következő:

Győnl
Ganz

Csókái 
Debr. VSC

Hering
Pénzügy

Farkas Kéri Liszkai I.
Egyetért. M A V A G  MTK

Vidor
MTK

,láger 
BLK

Soproni II. Muszka Szálkái
Sopr. FAG M AVAG  Vasas

A  tartalékcsapat: Kárpáti MTK  
—  Molnár IV  (Zugló), Nádas 
(Lampart) —  Klajbán (SalgSE)t 
Szenes (Lampart), Tóth (Sopr. 
VSE) —  Kovács (Vasas), Balázs
házi (Kassai SG), Dl Sandri (Pos
tás), Kaíncz TV (Kassai BO), Tolvaj 
(Lampart) .

Az óbudai Goldberger SE Klú&őt, a 
..8JT* FC fiatal csatárát igazolta 1c.

A BSzKRT forgalmitelcpek labdarúgó* 
bajnok.ságácak sorsolását csütörtökön 
este ejtik meg. A z I. forduló valószínű
leg; szeptember 10-ón lesz.

A -HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TVE
-•réti komolyan készülődik az NB IH-ra. 
A vásárhelyiek leigazolták Tiszolczil. a 
Sátoraljaújhelyi M ÁV ki lünő kÖ»ép csa
tárát. Szó van arról is, hogy Török, a 
Szedred volt jeles hátvéd ie is vissmtéi4 
a HTVE-hoz.

j
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Hétfői hangok — a vasárnapról
M i  v o l t  a  T ö r e k v é s s e l ?

Elmondja: a z  edző, az intéző 
és a csapatkapitány

A Törekvés a Szent István Kupa 
snenyországából gyorsan a földre 
pottyant. A  Törekvés az elmúlt 
bajnoki idényben s főleg legutóbb a 
Szent István Kupa döntőjében szer
zett magának annyi tekintélyt, 
hogy a veresége után megkérdezik: 
mi volt a Törekvéssel? Hát mi volt?

Szeder edző a pályára panaszko
dik:

—- Ez a pálya mindmiképpen 
hátrány volt nekünk. Ezt én előre 
meg is mondtam. A szélre irányított 
szöktetósek partra mentek. A 
SalBTC tömören védekezik, neki elő
nyös a keskeny pálya. A  talaj 
szörnyű.

Megkérdezzük, hogy a kemény 
talajra hogyan állhatták ltl magas 
börszegekkel. Az edző erre ezt 
mondja:

—  Én utasítottam a szertárost, 
hogy szedjék le a magas börszeae- 
ket. Nem az én hibám, ho

csak egy-Itét játékos 
cipőjéről szedték le. Én csak annyit 
mondok, hogy ezen a pályán még 
sok bajunk lesz. A  SalBTC különben 
frissen s főleg egyből játszott. Ezen 
a pályán vágni kell a labdát és nem 
finomkodni.

lya füvében. Legközelebb én fogom 
átvizsgálni minden játékos cipőjét 
mérkőzés előtt.

A kiállításról ezt mondja :
-— Baranyai rúgás közben lökött 

meg hátulról. Ha elugrom, nincs 
semmi baj. így elesett a lábamban. 
A játékvezető úr szándékosnak ta
lálta a mozdulatomat, pedig nőm volt 
benne szándékosság. Elképzelhetet
len, hogy éppen én, a csapatkapi
tány, durváskodjam, tizenhatoson 
belül s aklcor, amikor a labdát már 
éppen elrúgtam. Ez a kiállítás na
gyon elkeserít engem.

így kesereg a Törekvés, amely 
még ki sem itta a maradék málna-

Váradi Béla,
a Gamma leggyorsabb játékosa.

szörpöt a Szent István-Kupából, s 
máris a bajnokság utolsó helyére 
zuhant. . .

£//peSíráíl lo b o d r a
és egyéb apróságok a fokod! „festvérharao!"

„Jó A  SALBTC!“
Tasnády József intéző így beszél:
—  Először is állapítsuk meg, hogy 

a SalBTC megérdemelte a győzel
met. Bizony,

ha jól esett az estimérkőzéseken 
a győztesnek kijáró dicsőség,

akkor legyen bennünk sportsze
rűség elismerni azt, ha az ellen

fél jobb.
A  SalBTC kitűnő csapat.

—  És a Törekvés?
—  Érthetetlen volt elöltem a csa

pat gyenge játéka. Mintha el lett 
volna bizakodva a társaság. Amikor 
már érezték, hogy a mérkőzés rosz- 
szul áll, akkor igyekeztek, de —  
amint az lenni szokott —  már nem 
ment semmi sem. Lehetséges, hogy 
a Szent István Kupa-mérkőzések 
feszültsége most jött ki a csapatból. 
Aki amult hétfőn este látta a csa
patot az Elektromos ellen, az bajo
san ismert rá a csapatunkra.

A  „börszeg-kérdésröl" ezt mondja 
Tasnády:

—  A félidőben egy-két játékos
nak, így Bánkutinak és Palatínus
nak a cipőjéről leszedték a magas 
bőrszegeket. Va.lamenyi cipőről le 
kellett volna szedni.

•— fis a pálya?
—-M i  kényszerhelyzetben voltunk 

•— mondja Tasnády. —  A pályánkat 
füvesítik, tavaszig ott nem játszha
tunk. Nekünk a környéken kellett 
pályát szereznünk. A MÁV AG-pálya 
valóban nagyon rossztalajú és kes
keny is. Remélem, hogy

sikerül az MTK-pályát megsze
reznünk

a hátralévő otthoni mérkőzéseinkre. 
Még hatszor játszunk ,,odahaza". 
Komolyan mondom, akkor vagyok 
boldog, ha a csapat idegenben ját
szik.

Róják kiállításáról és Tagányi 
sérüléséről ezt mondja az intéző:

—  Nagyon fáj nekünk Róják ki
állítása. Róják a csapatkapitány, 
nyugodt, szerény fiú, kitűnő sport
ember. Amikor a játékvezető kiállí
totta, szó nélkül lement, holott nem 
volt bűnös. Ezt nem azért mondom, 
mert mindenáron menteni akarom a 
játékosomat. Mi a Törekvésben száz
százalékosan aláírjuk a miniszteri 
biztos úr intelmét, azt ugyanis, 
hogy az intéző ne a,karja minden
áron kimosni a sportszerűtlen já té 
kosát. Azt hiszem, mi még a köteles 
határon is túlmentünk azzal, hogy 
Tóthot fegyelmi okokból nem szere
peltettük négy mérkőzésen egymás
után, halott a szövetség nem füg
gesztette föl s éppen a miniszteri 
biztos úr szerint játszathattuk vol
na, ha akartuk volna. Éppen ezért 
higyje el nekem mindenki, hogy

nem védenénk Rojákot 
sem, ha nem lennénk meggyőződve 
arról, hogy ártatlan.

—  Tagányira, sajnos, nem szá
míthatunk a közeljövőben. Jenöfi 
bizony beletalpalt Tagányi bökd jó
ba. Csapatunk egysége megint meg
bomlik.

b e s z é l  a  c s a p a t k a p i t a n y

Róják Gyula, az elkeseredett csa
patkapitány így beszél:

—  Rosszul játszottunk. Minden 
negyvenedik mérkőzésen fordul elő, 
hogy egy csapatnak annyira ne men
jen semmi, mint nekünk. Mi akar
tuk, de nem ment. A  pálya nagyon 
rossz s mi ugyanolyan

magas bőrszegekkel 
'játszottunk, mint az Elektromos-pd-

Pompáa, napsütéses Idő kedvezett 
Tokodon az Újpest— Tokod mérkő
zésnek. A  szurkolók is sürü csopor
tokban igyekeztek fél 4 tájban a 
TüSC-pálya felé. A  mérkőzés előtt 
természetesen az volt az általános 
beszédtéma:

—  Vájjon hogyan fogjuk megállni 
a helyünket az Újpest ellen?

Bár már vége lenroe...
Az Újpest ugyan 4:l-re győzött 

ezen a mérkőzésen, de a gó.larány 
korántsem fejezi ki hűen a játék 
képét. A  két csapat játéka alapján 
a 2:l-es Újpest-győzelem sokkal 
igazságosabb lett volna. A  második 
újpesti gól után a Tokod olyan 
nyomasztó fölénybe került, hogy 
még Vincze és Zsengellér is egészen 
hátul tartózkodott. Ekkor jegyezte 
meg a hátunk mögött Diki, a Illák 
elsőszámú szurkolója:

—  Bár már vége lenne a mérkő
zésnek...

Zsengellér
Ebben a játékrészben —  mint 

hétfői számunkban megírtuk —  
Zsengellér biztos gólnak látszó 
helyzetben a gólvonalról menteit. 
Ezzel a felszabadító rúgásával 
Zsengellér új támadőkedvet és lel
kesedést öntött az újpesti csapatba. 
A lilák tovább támadtak, de csak a 
félidő vége felé sikerült bebiztosíta- 
niok győzelmüket, Zsengellér két 
remek góljával.

„Ábel" egyébként csak a második 
félidőben jött rá arra, hogy a pom
pásan kullancskodó Mészáros mel
lett nem tud „megélni", s ezért na
gyon helyesen, helyet cserélt Berzi- 
vel.

Mindkét csapatnak  
sokat ke ll javu ln ia
A Tokod angol rendszerben ját

szott, az Újpest olasz rendszerben. 
A  tokodiak azonban egyelőre még 
nem játszók jól a sok munkát, ed
zést és kitartást követelő angol 
rendszert. Ez természetes is, hiszen 
egész sereg játékosuk —  Harsányt 
I, Varga, Nagy, Pásztói —  most 
játszott először bajnoki mérkőzésen 
a csapatban. Ha a Tokod továbbra 
Is kitart az angol rendszer mellett, 
a legjobb csapatok is elvérezhetnek 
a tokodi pályán.

Az Újpest sem játszott jól. Csa
tárai sokat körülményeskedtek, cse
leztek. a. passzok közül is nagyon 
sok szállt rossz helyre. Igaz, hogy 
a szél zavarta a játékot, de olyan 
klasszis-játékosoknak, mint amilye
nek az Újpestben futballoznak, tud- 
niok kellene, hogy szélben is jól le
het játszani, ha laposan játszanak.

Apróságok
A  meccs előtt a két csapat har

sány „Szebb jövöt"-kiáltással üdvö
zölte a közönséget. A  nézők közül 
azonban senki sem kiáltotta, hogy 
„Adjon Isten!" Úgy látszik, idő kell 
hozzá, míg ezt is megszokják.

Frey Vilmos főispán Is kint volt 
a mérkőzésen, ö mondta a II. fél
idő után:

__ Igaz, hogy nem volt nagy já
ték, de mindkét csapat igyekezett. 
Bizonyos, hagy a Tokod hamarosan 
fel fog javulni.

Esté közös vacsorán vett részt a 
két csapat vezetősége és játékos
gárdája. A  vacsorán a „házikisasz- 
szony" szerepét Kocsis Géza, a volt 
újpesti csatár és Diki töltötte be 
közmegelégedésre.

N é k á m ir
A  mezőny legjobbja a tokodi M é

száros volt.
A legszebb gól Zsengellér harma

dig gólja volt. (Magasra felugorva, 
f elnyújtott lábbal vágta a jobb
sarokba a labdát. A  valóságos ar
tistamutatványt zúgó taps jutal
mazta.)

A legbalszerencsésebb játékos: 
Barak. Remekül védett az első fél
időben, jól védett a másodikban, 
mégis négy gólt kapott.

A leghübb Újpest-szurkoló egy 
össy László nevű fiatalember, Ú j
pestről Tokodra gyalogolt, hogy 
láthassa a csapatát.

Ő K  K E T T E N

Lila Leó: Szegény Kék Hugó!
Egy kicsit hiányzik nekem! Vájjon 
hol lehet most?

Zöld Ferenc: Legyen neki könnyű 
az Enbé kettő!

Lila Leó: Apropó: könnyű!
Mondja, könnyen szereztek tegnap 
egy pontot?

Zöld Ferenc (kedvetlenül): Az
angol rendszer miatt veszítettük cl 
a másikat!

Lila Leó: Hogyhogy?
Zöld Ferenc: A  Gamma angol

rendszere miatt. A  mi csatáraink
nak sehogyan sem feküdt ez a rend
szer. A  félidőben Sárosi Gyuri uta
sítást is adott a Gamma védelmé
nek, hogy ne álljanak rá szolgai 
módon, azok azonban nem tartották 
be az utasítást. így aztán ne is cso
dálkozzanak afölött, hogy kiegyen
lítettek.

Lila Leó: Istenem, ne búsuljon! 
Nem győzhet minden csapat négy- 
egyre.

Zöld Ferenc: Hallottam, hallottam! 
Az igazságos eredmény kéttö-egy 
lett volna.

Lila Leó: Az is csak két pont! 
Nézze. Ferike, én nagyon sajnálom 
magát, komolyan mondom. Mégis, 
ha elgondolja az ember, hogy né
gyen esnek ki..i

Zöld Ferenc: Micsoda? Talán azt 
akarja mondani, hogy kiesik a 
Fradi?

Lite Leó: A, dehogy! Én bízom a 
legendás Fradi-szívben!

Salgó Jenőbe: Pálinkás jó napot 
kévánok!

Zöld Ferenc: Hát maga kicsoda?
Salgó Jenőke: Hallottam, hogy

az urak harmadikat keresnek. Hát 
én vónék. Én ugyan vezetek a baj
nokságban, de mindazonáltal nem 
nézem le az urakat. Nem lehet min
denki első!

Lila Leó (Zöldhöz, nagyot sóhajt
va): Uj szín az NB-ben...

Mint budafoki tudósítónk közli, a
BMTE-pályán lévő cirkusz nőin a játék
téren vaui, hanem az öltözők előtti edző- 
pályán.

Hétfői hangok — a vasárnapról
A  RENDSZER, A  R E N D S ZER ...
—  Sárosi Béla miatt vesztettünk 

pontot
— m o n d ja  D im é n y  L a jo s  e d z ő

Polgár Nyúlás Még mírodlg varosok olyan Játé
kosain;?. akiknek nam fetssik a rendszer
és „sza&a&sülusbsn*'

Hábcrog a Ferencváros: 2:0 után 
pontot vesztett a Fradi. Miért tör
tént ez, hol volt a hiba?

Dimény La|©$,
a Ferencváros edzője kissé kedvet
lenül beszél a vasárnapi mérkőzés
ről. A  kedvetlenségnek az az oka, 
hogy még mindig akad olyan já
tékos, aki nem tartja be az utasí
tást. Dimény ezt mondja:

—■ Szomorú, hogy így alakult. 
Ennek azonban úgyszólván csak Sá
rosi Béla az oka. Sárosi Béla a szü
netben elkezdett dörmögni, hogy ö 
nem jobbfedezet, hanem középfede
zet. Én erre figyelmeztettem, hogy 
neki elsősorban az a kötelessége, 
hogy ügyeljen a balösszekötőre. Még 
Lázár is m egjegyezte: „Téged nem 
középfedezetnek szerződtettek, ha
nem ott kell játszanod, ahová állí
tanak." A z I. félidőben Sárosi Béla 
még betartotta az , utasítást, akkor 
nem is volt baj. Szünet után azon
ban folyton behúzódott s így a 
Gamma balösszekötője szabadon 
maradt. Ezt természetesen a Gamma 
is észrevette és igyekezett állandóan 
balra jáiszari. Sárosi Béla megbon
totta a rendet s így többször előfor
dult az, hogy a Gamma kicsalta 
hátvédeinket s így folytatódott a 
rendszertelenség. Én játék közben is 
figyelmeztettem Sárosi Bélát arra, 
hogy menjen ki a jobboldalra, de ö 
csak

legyintett.
Sárosi Béla ezzel az önkényes visel
kedésével felborította 10 ember be
csületes munkáját. Ha Sárosi Béla 
az I. félidőben tudott úgy játszani, 
ahogy kell, akkor tudott volna a II. 
félidőben is. Én most csak azt mond
hatom, hogy a jövőben ilyesmit nem 
tűrök. Azt a játékost, aki nem tart
ja be az utasítást, kiteszem a csa
patból!

(—  De más baj is volt a Ferenc
városban!)

—  Igen. Az összekötőink rettene
tesen lassúak. Főhibájuk az, hogy 
sohasem adják előre a labdát, ha
nem sokat viszik oldalt s cipelik is 
a labdát. Sárosi dr-ban nem volt 
semmi kezdeményezés. Szinte kedv- 
teleriül játszik. Ennek a kedvtelen- 
ségnek az az oka, hogy az 6 rend
szerbeli elgondolása más. Ma azon
ban az a helyzet, hogy a kor köve
telményeinek megfelelően kell ját
szani. Az ellenfelet mégsem kérhet
jük meg, hogy ne játszók lefogásán.

Azután az edző megjegyzi:
—  Nem leit volna szabad pontot 

vesztenünk. Meggyőződésem az, 
hogy az előnyünket tartani tudtuk 
volna, ha Sárosi III. a II. félidőben 
is betartja az utasítást.

(—  Milyen hibákat igyekszik hét
közben csiszolni?)

—  Elsősorban a gyorsaságot aka
rom fokozni. Azután bajok vannak a 
labdakezeléssel. Finta például lövés 
helyett állítgatni kezdte a labdát. 
Általában lassú a labdakezelésünk. 
A héten egyébként a szokásos edzé
sekkel készülünk. Szerdán a Vasas 
lesz az edzötársunk.

Po lgár Gyulát
az FTC klubházában találjuk meg. 
Éppen a Népligetből tért vissza. 
Párhónapos kislányát kocslkáztatta 
meg egy kicsit. Polgár jókedvű, 
mert a kislány már sokat nevet, de 
amikor a mérkőzésről kezdünk Dru- 
mival beszélgetni, akkor elszáll a jó
kedve. Polgár ezt mondja:

—  Ha elhatározzuk, hogy ezt a 
rendszert játssuk, akkor tényleg be 
is kell tartani a rendszert. Mert ha 
csak egy ember is nem tartja be, 
akkor minden felborul. így volt ez 
most vasárnap is,

(-— Sárosi Bélára céloz?)
—  Elsősorban rd. Mi hátvédek 

nem nézhetjük azt, amikor as össze
kötök szabadon hozzál: a labdát. Én 
például többször láttam, hogy Sütő, 
de főleg Kovács teljesen szabadon 
jön a labdával. Természetesen nem 
engedhettem, hogy behozza egészen 
az ötösig. Mit csinálhattam' mást?

Ott kellett hagynom Turay Il-t
s előfordult, hogy ilyenkor Turay 
Il.-nek adták a labdát s éppen csak 
a szerencse mentett meg bentiünket 
attól, hogy Turay II. nem rúgott 
gólt.

játszanak
(—  Nem értjük a Ferencváros 

játékosainak a felfogását... Hiszen 
már a multévi bajnokságban bebizo
nyosodott, hogy ezzel a rendszerrel 
jobban megy a játék.)

.—  Van aki rájött erre, de vannak 
még olyan játékosaink, akiknek 
még mindig nem tetszik ez a rend
szer. Akik szívesebben játszanak 
még mindig „szabadstílusban". A  
mi rendszerünk kétségtelenül jó, de 
csak akkor, ha mindenki betar+ja a 
követelményeket. Ha csak egy em
ber is elkezd szabadstílusban ját
szani. akkor bajok vannak!

(—  Azokat, akik még nem jöttek 
rá arra, hogy jó a rendszer, talán 
most meggyőzi ez a kis balsiker. A 
2:2!)

—  Dehogy győzi meg őket. Már a 
mérkőzés után is azt mondták, hogy 
azért 2:2 az eredmény, mert ebben 
a rendszerben játszunk. Szerény vé
leményem szerint Dimény edzőnek

erélyesebben
kellene fellépnie. Akkor tálán rend 
lesz.

Végül beszéltünk még

Tőt&ü La jo s efr.
intézővel is, aki ezt mondja:

—  Nem kívánok hozzászólni a 
csapat játékához, különösen azért 
nem, mert a tennivalók nem az én 
ügykörömbe tartoznak. A héten ha 
zaérkezik az elnökünk s akkor a 
történtekről majd lesz egy kis ta
nácskozás. Más különösebb újság? 
Úgy látom, hogy a Ferencváros—  
Gradjanski mérltőzések aligha való
sulnak meg... Újvidékre is hívják a 
csapatot. A Vojvodina! Úgy látszik 
azonban, hogy külföldi meghívásnak
aligha tehetünk eleget.

A Szeded—Haladás mérkőzés I. félidő
iének 21. percében a kővetkező eset tör
tént: „A nagy lenedíiletlel futó Pólyák 
beleszalad Játékostársába. Kisucikibá. A 
Játékvezető szabadrúgást Ítél a Szeged 
ellen!"

A (szokatlan esel tisztázása céljából 
megkértük Rubint Játékvezetőt, hogy 
mondja cl az esetet és indokolja meg 
szokatlan ítélkezését. Rubint Lajos a kö
vetkezőket mondotta:

-  A szabálysértő szegedi játékos mint
egy 6—7 méterről futott neki az egyik 
szombathelyi játékosnak és 3 méterről 
ráugrott. A szándék vd-ágos és félre nem 
ismerhető volt. Közben azonban a Ha
ladás-játékos ügyesen clu.gratt és a sze
gedi játékos a szőni hat helyi játékos mö
gött futó .egyik játékostársába ugrott 
bele. Miután nyilvánvaló veit, hogy a 
szegedi játékos ellenfelére akart ráug
rani és nem rajta múlt. hogy- nem -ellen
felét, hanem saját játékostársát találta, 
közvetlen szabadrúgással kellett büntet
nem a szegedi csapatot.

Az új szövegezésű játékszabályok 12„ 
S-a a következőket mondja: „A  játékost 
meg kell büntetni, ha szándékosan; a) 
megrágja, megüti ellenfelét, vagy rá 
u g r i k ................ "

A szabály szövege megerősíti a Szege
den működő játékvezető döntését. Míg 
a „megrúgja, megüti” szavak értelmileg 
bizonyos eredmény bekövetkezését kíván
ják. addig a ..ráugrás " annak _ számít, 
még ha nem is sikerült az ugrónak ki
találnia a kiszemelt áldozatot.

Hogy a ráugrás szenvedő alanya végül 
Ír szegedi játékos lett, ez talán kiásó 
furcsa színben tünteti fel a Szeged ellen 
megítélt szabadrúgást. Nem szabad azon
ban elfelejteni, hogy a szabálysértést is 
szegedi játékos követte el és így a sza
badrúgást csak Szeged ellen irányíthatta 
a játékvezető.

Ezzel a szegedi esettel kapcsolatban 
felmerül újra a kérdés, hogy a saját csa
patbeli játékossal szemben elkövetett 
durvaság vájjon büntetendő-e és mlkéntt 
A játékszabályok 12. S-a bevezető részé
ben a szabálysértéseket úgy sorolja fel, 
hogy mindenütt „az ellenfél ellen” el
követett szabálytalan cselekedeteket, Írj* 
le. Ezekért lehet csak szabadrúgást, 
vagy büntető rúgást ítélni.

A saját eaapalbeli játékostáfssal szem
ben elkövetett durvaságokért tehát sza
badrúgást ítélni nem lehet. Ez logikus 
is. Ilyen esetekben azonban kiállítható 
az ilyen játékos. A 12, j. utolsóelőtti be
kezdése ugyanis így szól: „Ki kell állí
tani a játékost, ha:

1) fiey-ehneztelés ellenére is sportsze
rűtlenül viselkedik;

2) súlyos sportszerűtlenséget kővet el,
azaz: mocskos, vagy sértő szavakat hasz
nálj vagy pedig — a játékvezető meg
ítélése szerint — súlyos durvaságokat 
követ el.”

Itt már a szabály nem beszél „ellen
félről” , a saját játékqtítárassal szembei 
figyelmeztetés ellenére elkövetett spor' ■ 
szerűtloneég, vagy- pedig durvaság, tehát 
kiállítással büntetendő.
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Kolláthtal és Nagygyal 
még Jobb lesz!
Szolnoki öröm

Szolnokon nagy meglepetést és 
egyben nagy örömet keltett a Ki: 
pestén kivívott győzelem. Erre a si
kerre nem sokan számítottak a 
Tisza-parti városban.

—  Megválthatom- őszintén —  mon
dotta Sóky Imre ügyvezető —  hogy 
legfeljebb egy döntetlenre számí
tottunk. Kolláthot és Nagyot, a csa
társorunk két erősségét kellett nél
külöznünk, de szerencsénkre a tar
talékok beváltak.

(—  Mi van az angol rendszerrel? 
Nem volt szokatlan a csapatnak az 
új felállási rend?)

—  Meglepően jól ment a fiúknak. 
Szűcs személyében elsőrangú közép
hátvéddel rendelkezünk, Selmecsi és 
Fazekas pedig jó támadó fedezetnek 
Ígérkezik, amit a Fazekas gólja is 
bizonyít.

A  Szeged elleni mérkőzés elé

nagy várakozással néznek Szolno
kon. Ekkor inár KoUáth is rendel
kezésre fog állni,

Nagy sérülése már súlyosabbnak 
látszik. Az orvosi vizsgálat szalag- 
szakadást állapított meg és a játé
kos lábát gipszkötésbe tették. A  kö
tést tíz nap múlva veszik le.

Móré János szerződtetésének na
gyon örülnek a szolnoki szurkolók.

-—- Mórával végre sikerül meg
oldanunk az edzőkérdést —  mondta 
Sóky Imre. —  A z ö munkája majd 
az idény közben fogja megteremni 
gyümölcsét.

A  szegedieknek már a pályára 
sem lesz panaszuk vasárnap. A  fű 
nagyon szépen fejlődik.

—  S ha Kolláth, Csabai és Nagy 
rendelkezésre fog állni . —  mondta 
végül az ügyvezető —  akkor nem 
félünk az őszi idénytől.

Hétfői harse@ís vasárnapról
-  mm  te tte s  k ö zö n s é g e t 

m i i  sohasem  teltem !
— m o n d ja  a D ió s g y ő r b ő l  m e g jö t t  Lakács edző

A WMFC vasárnap Diósgyőrből 
hozta el az KB I.-fcen első két baj
noki pontját. Lukács edző ezzel kap
csolatban a következőket mondta:

.—  Jót ment a játék, 4:l-nél azon
ban 11-est ítélt, ellenünk a játékve
zető. 4:2 lett a mérkőzés állása. És 
ekkor a közel 10.000 főnyi diósgyőri 
közönség olyan orkánszerű bizta
tással állt csapata mögé, hogy ilyent 
én.még sem itthon, se külföldön nem 
hallottam. Ilyen lelkes közönséget 
még sohasem láttam. És ami a leg
szebb ennek a, közönségnek a visel
kedésében: akkor állt csapata mellé, 
amikor az vesztésre állt.

—  Mi a véleménye a nyújtott tel
jesítményekről ?

— . Nagyon erős volt az I. félidő. 
Kapta: bizony, szünet után vissza
esett, Közbejött az is, hogy Keresz
tes nem -volt rendben a, gyomrával.

Ez ugyancsak meglátszott a játé
kán. A mérkőzés után olyan rosszul 
volt, hogy orvost kellett hívni hozzá. 
Rökk három olyan nagy helyzetet 
hagyott, amelyből minden évben 
csak egy adódik. Viszont Szabadkai 
várakozáson felül jó volt.

—- Milyen rendszerrel játszottak?
—  Kis és Korányi fogta a diós

győri szélsőket. Kapta kullancs volt. 
Keresztes és Dudás mintaszerűen 
játszott a, támadó fedezet szerepé
ben. A  hadrend csak azért zavaro
dott meg a II. félidőben, mert Kapta 
visszaesése miatt Keresztest is hát- 
ravezénycltcm a vedelem.> tárn/ogá
tasára.

A  W M FC egyébként szerdán dél
után kétkapus edzést tart, ezen ké
szül a Törekvés elleni vasárnapi 
mérkőzésre.

fr a É T tr é l  M U M C O K  

— A VASÁRNAARŐI-
A Haladás a harmadik 

gólját siratja
( a m e l y e t  R u b i n t  n e m  a d o t t  
m e g . . . )

Szabónak v é rm érg e iése  
van !
A Haladás hétfőn délben rendben 

megérkezett Szombathelyre, csak 
Szabóval volt baj. Szabó az elmúlt 
héten elesett, felhorzsolta a balkar
ját és nem fordított gondot a sérü
lésére. Pető Ernő dr főorvos meg
vizsgálta Szabót és megállapította, 
hogy a játékosnak komolyabb ter
mészetű vérmérgezése van.

Palágyí intéző azt fejtegette, 
hogy a Haladás harmadik gólja tel 
jesen szabályos volt.

—  A vitás gól egyáltalán nem 
volt vitás. A II. félidő 24. percében 
szépen támadtunk. Szabó közvetle
nül az alapvonaltól hátra adta a 
labdát a hatoson álló Lovásznak 
ki a bőrt a, hálóba bombázta. Rubint 
játékvezető kettőt fütyült, a közép 
re mulatott és a szegedi játékosok 
ki Is rúgták a, labdát a kezdéshez 
Erre mi történt t ... A  pari jelző oda 
futott a játékvezetőhöz, valamit 
mondott neki, mire Rubint a szabá
lyosan megadott gólt visszavonta.

—  Rubint játékvezető jóhiszemű
ségében nincs okunk kételkedni, saj
nos azonban a tévedésének egy jo 
gos pontunk esett áldozatul. Érde
kes, hogy a mérkőzés után a szegedi 
játékosok is bevallották, hogy sze 
rintük is, a harmadik dugónk telje
sen szabályos volt...

—  Csak azt akarom, még megje
gyezni, hogy amikor a mérkőzés 
után valaki az öltözőben megkérdez
te Rubint játékvezetőt, miért vonta 
vissza az előzőleg megadott dugót, 
a játékvezető a partjelzőre mutatva 
így szólt:

—  Erre ő tudna a legjobban vála
szolni...

Rubint Lajos panasz! tilt a szövetség
ben Markoviin Szilárd, a Szeged AK 
elnöke elten. A feljelentés szerint Mar- 
kuvits Szilárd a mérkőzés alatt serit) 
íródon viselkedett.

Sa lg ó ta rján  nem  e rő sí
tett, m ert — az  NB 

11.-ben m egerősödött. . .
A z NB első fordulójának legna

gyobb meglepetését kétségtelenül 
Salgótarján csapata szállította. A  
„Stécé" simán kétvállra fektette a 
Törekvést, azt a Törekvést, amely 
egy héttel ezelőtt oly remek játék
kal szerezte meg a Szent István- 
Kupa, védelmét.

Ml a tarjániak sikerének a titka?
Obrincsák László, & SalBTC tit

kárának a véleménye szerint:
0 ~Elsősorban az egység és a jő
csapatszellem. Mi a nyarat nem 
azzal töltöttük, hogy játékosok után 
szaladgáltunk, hanem korán edzés
be kezdtünk és komolyan készül
tünk,

—  Vezetőségünk egyhangú véle
ménye szerint a csapatunk az NBB  
hatalmas küzdelmeiben annyira 
megedződött, Annyira összeforrt, 
hogy azt megbolygatni kár, sőt vé
tek lett volna. Nem mondom, Zsen- 
geller Gyuszinak még tudtunk volna 
a csapatban helyet szorítani. „Zsen- 
gellérek“  azonban nem kaphatók, 
állag játékosok kedvéért pedig nem 
bontottuk meg csapatunk egységét.

—  Az a csapat, amelyik az NBB 
felvidéki csoportjában bajnok tudott 
lenni, nem eshet ki az NB I.-böl 
sem. Nekünk pedig az első évben 
csak az lehet a célunk, hogy ki ne 
essünk. Ez is nagy teljesítmény, ha 
figyelembe vesszük, hogy négy csa
pat esik ki.

Azután így folytatta Obrincsák  
László:

Olyan hosszadalmas és körül 
ményes utunk volt, hogy már emiatt 
sem számíthattunk sikerre. Autó 
buszon kellett Hatvanba utaznunk 
és onnan mehettünk csak vonattal a 
fővárosba, így éjjel 1 órakor érkez
tünk meg. De amint az eredmény Isi Az Újpest Tokodon 4:l-re gyö 
mutatja, a fiúk kipihenték magukat zött. Hétfőn délben beszéltünk Lang- 
* I felder Ferenc igazgatóval a mérkö-

Hétfői hangok — a vasárnapról

Mi a titka a BSzKRT 
pompás győzelmének?

Ezt próbálja megmagyarázni az edző, 
és a játékos

A  vasárnap egyik legnagyobb 
meglepetése volt a BSzKRT két
gólos győzelme az Elektromos fe
lett. A  győzelemnek külön értéket 
ad, hogy a BSzKRT két legjobbja, 
Túli és Balogh nélkül vívta ki azt.

Kutrucs János, a BSzKRT edzője 
—  egy nap távlatából —  már nyu
godt, hideg fővel magyarázta győ
zelmük összetevőit.

—  A győzelmünket elsősorban a 
rendszerek közötti különbségnek tu
lajdonítom. Azt látni kellett, hogyan 
fogták a mi fiaink az Elektromos 
csatárait és hogyan mozogtak sza
badon a mi támadóink az ellenfél 
védői között. . .

— . Mi volt a mérkőzés kellemes 
meglepetése a győzelmükön kívül?

—  A  fiatalok jó játéka.
■— Mi lesz, ha Balogh és Túli 

játszhat? —  tettük fel a fogas kér
dést az edzőnek.

Kutrucsot meglepte egy kissé a 
kérdés.

—  Azt hiszem, így hagyom a csm  
patot akkor is. Ha csak valami $é*t 
rulés nem jön közbe a „győztes cscw 
paton“, nem változtatok.

—  Bíró megmarad csatárnak?
—  Feltétlenül. Szünet után már 

egészen jól játszott, mert meg* 
fogadta a tanácsomat. Hogy t. i. na 
várja, hogy öt szolgálják ki, hanem, 
ö adjon labdákat. . .

Kovács István, a kék-sárgák jele^ 
csatára, aki a hét 11-ébe is bekerült* 
ezzel magyarázza a győzelmüket:

—  A z Elektromos nagyon elbizas* 
kodott volt. Mí úgy mentünk ki a, 
pályára ,hogy nincs veszteni valónk. 
Nyugodtan játszottunk —  és simán, 
nyertünk. És még egyet! Szeretnék) 
mindig ilyen rendszerben játszó csa
patok ellen játszani. Nyugodtan 
hagyták átvenni és továbbítani g, 
labdát. . .

így vélekedett a BSzKRT edzője 
és játékosa a villamoscsapat pontya 
pás rajtjának titkáról.

ff . . .  a kiegyensúlyozott N B ..."
Újpesti vélemény

a mérkőzés kezdetéig. A  mérkőzés 
előtt bizony esélytelennek kiáltottak 
ki bennünket és ezért különösen 
örültünk a győzelemnek.

A  vezetők Timárt és Jenő fit eme
lik ki különösképpen.

—  Magyarországon csak két játé
kos van, aki olyan gólt tud rúgni, 
amilyet J enő fi rúgott vasárnap a 
Törekvés kapusának —  mondta 
büszkén Obrincsák, —  Zsengellér és 
Jenő fi.

A  fiatal Csuberda játékával Is 
meg vannak elégedve Tarjánban, 
Neki az volt a feladata, hogy Dérit 
semlegesítse és ez, mint a vezetők 
mondják, sikerült Is neki.

1 r—
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komoly kozK>n«éfir&ikoro volt a Köaőp— 
MOVE válogatott mérkőzésnek. Az álló
képesebb Közép f>:0 (J :0) arányban győ
zött. Góll'övő: Matuz (2), Viczkó# Juhász 
és Bérzo,

SzTE—UFC .^3 (4:0). Szemere telep.
Vezette: Molnár. <1 átlövő: Németh (2), 
Szabó (2) éŝ  Fehér, illetve Tűiméi* (2), 
Ka;}tzár (2) és Sebestyén II.

M. Textil—BAG 0:0. Szentendrei
ét; Vezette: Kozik.

A fővárosi am atőrök  
El. osztályának  
őszi sorsolása

Északi csopart;
Szeptember t: WoSC—Juta- ZAC—TLK 

Pamut TI—VI. SC. B. Magyarság--TgC 
UTSE—Pannónia, PMTK—Compaktor.

Szeptember 8: Cömpaktor—UTSE, Part 
nonia—B. Magyarság. TSC—Pamut. VI, 
SG-ZAC, TLK-WoSC. UVASC—PMTK 

Szeptember Iá: Juta—UVASC, WoSC 
VI. SC, ZAC—TSC, Pamut—Pannónia 
B. Magyarság—Corapaktor, UTSE 
PMTK.

Szeptember 22: Compaktor—Pamut.
Pannónia—ZAC, TSC—WcvSC, TLK— 
Juta, PMTK—TV. Magyarság, UVASC— 
UTSE.

Szeptember 29: Compaktor—Juta, Pap 
nonia—TLK, TSC—VI. SC, B. Magyar 
eág—ZAC, UTSE—WoSC, UVASC—Pa
mut.

Október 13: TLK—UVASC, Juta—VI,
SC, WoSC—Pannónia. ZAC—Compaktor, 
Pamut—PMTK, B. Magyarság—UTSE.

Október 20: Compaktor—WoSC. TSC—
Juta, VI. SC—TLK. UTSE-Pamut, 
PMTK—ZAC, UVASC—B. Magyarság.

Október 27: VI. SC—UVASC, TLK-
TSC, Juta—Pannónia, WoSC—PMTK, 
ZAC—UTSE, Pamut—B. Magyarság.

November 3: TSC—UVASC, VI. SC-
Paumonia, TLK—Compakor, Juta—PMTK, 
WoSC—B. Magyarság, ZAC—Pamut.

November 10: Compaktor—VI. SC, Pap 
nonia.—TSC. Pamut—WoSC. UTSE—Juta, 
PMTK—TLK, UVASC—ZAC. - 

November 17: Pannónia—UVASC, TSC 
-Compaktor, VI. SC-PMTK, TLK 
UTSE, Juta—B. Magyarság, WoSC—ZAC.

November 24: Compaktor—Pannónia.
Pamut—Juta, B. Magyarság—TLK, UTSE 
—VI SC, PMTK—TSC, UVASC—WoSC.

December 1; Compaktor—UVASC, Pan 
nonia—PMTK. TSC—UTSE, VI. SC—B 
Magyarság, TLK—Pamut, Juta-ZAC.

Keleti csoport:
Szeptember 1: BTC—Kalapos, Taxi—

KTSE, ^ Testvériség—Postás. KMTE— 
FVSK, PeMTK—Spárta, Függetlenség— 
KTK, KEAO—KSC:

Szeptember 8: KTK—PeMTK, Spárta— 
KMTE, FVSK—Testvériség, Postás—Taxi, 
KTSE—BTC, Kalapos—KSC, KEAC—Füg
éé tieneég.

Szeptember 15: Kalapos—KEAO, KSC- 
KTSE, BTC—Postás, Taxi—FVSK, Test
vériség—Spárta, KMTE—RTK, PeMTK— 
Függetlenség.

Szeptember 22: RTK—Testvériség, Spár 
ta—Taxi. FVSK—BTC, Postás—KSC, 
KTSE—Kalapos. Függetlenség—KMTE,
K RAG—PeMTK.

Szeptember 29: RTK—Kalapos, Spárta— 
KTSE. FVSK—Postás, KMTE—Taxi, 
PeMTK—BTC. Függetlenség—KSC,
KE AC—Testvéri fég.

Október 13: KTSE—KF.AC, Kalapos-
Postás. KSC—FVSK. BTC—Spárta. Taxi 

ÍOT\. Testvériség—Függetlenség, KMTE 
—PeMTK; I

Október 2#: RTK—BTC, Spárta—KSC,
FVSK—Kalapos, Postás—KTSE. PeMTK , 
—'Testvériség, Függetlenség—Taxi, KEAO 
—KMTE.

Október 27: Postás—KE AC, KTSE— I
FVSK, Kalapos—Spárta. KSC—RTK, BTC 
—Függetlenség, Taxi—PeMTK, Testvériség 
—KMTE.-

November 3: FVSK—KE AC. Postás—
Spárta, KTSE—RTK, Kalapos—Függet
lenség. KSC—PeMTK, BTC—KMTE. Taxi 
—Testvériség.

November 10: KTK—Postás. Spárta-
FVSK. Testvériség—BTC. KMTE—KSC. 
PeMTK—Kalapos, Függetlenség—KTSE. 
KEAC—Taxi.

November 17: Snárta—KEAO, FVSK- 
RTK. Postás—Függetlenség, KTSE- 
PcMTK, Kalapos—KMTE, KSC—Testvé
riség, BTC—Taxi.

November 24: RTK—Spárta, Taxi—KSC, 
Test vér iség--Kalapos. IC MTE—IC TS E,
PeMTK—Postás, Függetlenség—FVSK. 
KEAC—BTC.

December 1; RTIC—KEAC. Spárta— 
Függetlenség. FVSK—PeMTK, Postás— 
KMTE. KTSE—Testvériség, Kalapos- 
Taxi, KSC—BTC.

Déli csoport:
Szeptember 1: BIK—OTE. LoSC—GSE, 

Gamma—PATE. 33 FC—KAOE, Kelen- 
völgy—Nagytétény, Ganz—BSC. Os. 
MOVE—Sz. Juventue.

Szeptember _8: BSC—Kelenvölgy. Nagy 
téfény—33, KAOE—Gamma, PATE—LoSC, 
GSE—BIK. OTE—Sz. juventus, Cs. 
MOVE—Ganz.

Szeptember 15: OTE—Cs. MOVE, Sz. 
Juv.—GSE. BIK—PATE, LoSC—KAOE, 
Gamma —Nagytétény, '33—BSC, Kol'emv.— 
Ga-nz.

Szeptember 22: BSC—Gamma. Nagyté
tény—LoSC, KAOE—BIK, PATE—Sz. 
Juv.. GSE—OTE, Ganz—33. Cs. MOVE- 
Kelienvölpy.

Szeptember 23: BSC—OTE. Nagytétény 
—GSE, KAOE—PATE, 33—LoSC, Kelenv. 
—BIK. Ganz—Juv., Cs. MOVE—Gamma.

Október 13: GSE—Cs. MOVE, OTE— 
PATE, Sz. Juv.—KAOE, BIK-Nagyté- 
tény. LoSC—BSC, Gamma—Ganz, 33—Ke 
lenvölgy.

Október 2<t; BSC—BTK, Nagytétény— 
Juv., KAOE—OTE, PATE—GSE. Keleffl- 
völgy—Gamma, Ganz—LoSC, Cs. MOVF 
—33.

Október 37; PATE—Cs. MOVE, GSE— 
KAQE, OTE—Nagytétény, Juv.—BSC, 
BLK—Gar>i, LoSC—Kelenv., Gamma—53.

November 3: KAOE-Cs. MOVE. PATE 
—Nagytétény, GSE—BSC. OTE—Ganz, 
Juv.—Kelenv.. BIK—33. LoSC—Gamma.

November 111: BSC—PATE, Nagytöfény 
—KAOE, Gamma—BIK. 33—Juv., Ivelen- 
vötey-OTE, Ganz-GSE, Cs. MOVE— 
LoSC.

November 17; Nagytétény—Cs. MOVE, 
KAOE—BSC, PATE—Ganz, GSE—Kelen- 
völgy, OTE—33, Juv.—Gamma, BIK— 
LoSC.

November 24: BSC—N&gvtéténv. LoSC 
Juv., Gamma—OTE, 33-GSE. Kelenv.— 

FATE, Ganz—KAOE. Cs. MOVE—BIK.
December 1: BSC-Cs. MOVE, Nagyté

tény—Ganz. KAOE—Kelcnvrilgy, PATE— 
é3. GSE—Gamma, OTE—LoSC, Juvcntus 

BIK-,

zésről és az egyes játékosok teljesít
ményéről.

—  Én már vasárnap este a mér
kőzés után megmondtam ■—  mond 
ja az igazgató — , hogy az ered
ménnyel elégedett vagyok, csak a 
játék nem ment úgy, ahogy kellett 
volna. Ehhez még azt kall hozzáten
ném, hogy a pálya is ludas volt a 
csapatunk gyengébb játékában. Hi
hetetlenül göröngyös, hepehupád a 
tokodiak pályája. Füves, őa a talaj 
rettenetesen egyenetlen,

—  Hogy váltak be az újoncok az 
első komoly mérkőzésen?

—  Balogh II egészen jó játékot 
nyújtott. Nem ijedt meg és bátran 
harcolt.

—  A  tokodiak góljánál miért állt 
le ?,

— Különös körülmények között 
született meg a Tokod gólja. A 
labda már 20 centiméterrel —  
mondjuk egy teljes labdaterjedelem
mel —  elhagyta a játékteret. A kis 
Balogh Pásztóit fedezte és mutatta, 
hogy a labda már kint van. A  játék

vezető úgy látszik ezt nem vett8 
észre s mikor Pásztói kibújt Balogh, 
mögül és beadta a labdát —  meg. 
adta a gólt. Ebben a gólban tehát, 
nem lehet hibáztatni Baloghat* 
Olyan gól v(Jt ez, m.int amilyen «h 
Hungária— Újpest mérkőzésen esetig

A. fiatal hátvédről játékostársai, SH 
elismerik, hogy jól játszott.

—  Bersi is ügyeskedett —  tér á® 
a csatársor boncolgatására az igazw 
bató. —  Neki még az a nagy hibája, 
van, hogy sokáig tartogatja magö* 
nál a labdát. Erről azonban egészeit, 
biztosan hamar le fog szokni. Küm 
lönben is a, tokodi Mészárossal szem* 
ben nem, szégyen alulmaradni néha* 
néha. Remek játékos a Tokod, közép, 
hátvédje. Általában úgy látom, na* 
gyón kiegyensúlyozott az NB mező. 
nye...

Sérültje nincs a csapatnak, Msebtj
horzsolásoktól eltekintve. Keddien 
délután a szokásos erőnléti edzésük* 
kel készülnek az újpestiek a Kis* 
pest ellen, szerdán pedig a ChSO 
nevű cégcsapat ellen játszanak ed* 
zőmérkőzést.

S azután pedig jöhetnek azok «  
többi ellenfelek.,.

A BALATON BAJNOKSÁGBAN
csapatok helyzete jelenleg a követ

kező :
1. Nagykanizsai tev. 10 S 1 1 38:11 17
2. Tapolcai Rep. SE 10 7 1 2 28:11 lő
3. BaLntouieUei LE 9 6 — 3 22:16 1 2
4. Veszprémi TC 8 4 — .4 19:18
5. Nagykanizsai VTE 8 4 — 4 20:23
6. Bal a ion bogiéi-! LE 9 3 1 5  11:27
7. Badacsonyt,. LE 11 2 1 8  14:34
8. Tapolcai VSE 11 2 — 9 12:29

O TE— Goldberger SE III 6:1
(3:0). Vörösvári-út. Vezette: Zentai. 
Góllövő: Gönczöl (3) és Kégel (3), 
ill. Klein.

VEGYES HÍREK
KERÉKPÁR

A vasárnap Helsinkiben rendezett or
szágúti , kerékpárversenyen a német 
Preiskr.it győzött és a csapatversenyben 
is a német cgyiitt&s érkezett be elsőnek.
TENISZ
A MAGÁNVÁLL VLATI TENISZBAJ

NOKSÁGOT
hétfőn délután folytatták.

Férfiegyes nyílt: Géczy—Visztert 6:1, 
6:2; Hubort—Geréb 6:3, 6:3; Komolya— 
Vida 7:5, 4:6, 6:4: Király—Szilvássy 6:5', 
6:2; Fillenz—Koutni 6:3, 9:11, 6:1; v. Tótli 

Jacobi 9:7, 6:1; Hajnal—Szirmai 7:5, 
6:2: lioffmann—Kemény 6:0, 6:1.

Férfiegyes kiz.; Király—MárkuSÉ 6:2, 
6:0; Sziíassy—Kemény 6:0, 7:5; Weinber- 
ger—Bumyik 6:4, 6:3; Szirmai—Landler 
6:3, 6:4; Lamm—Pál 6:3, 8:6; Hajnal— 
Spiegel 7:5, 9:7.

Féri ipar ofí: ViSrkert. Mészáros—Szűts,
Zsolnay 6:2, 6:3;- Vida, Geréb—Király, 
Jaoobi 6:1, 6:3.
ÜSZAS

SzVSE—ETO 9:1 (6:#). I. B) o. döntrí 
mérkőzés. Vezette: Vértesi, Az SzVSE 
ezzel a győzelmével megnyerte a körmér
kőzést és bekeriilt' a.: I. o.-ba.
AUTÓ

A szeptember elsején Brassóban lefu
tásra kerülő motorkerékpár és sportko
csi Graml Prix német résztvevői hétfőn 
vonultak át Budapesten. Csütörtökön 
érkezik Budapestre Rühnlein tábornok.

német motorsport főhatóság legfelsőbb 
vezetője s néhány óráig marad a magyar 
fővárosban-.

Játékvezetőküldés
vasárnapra

NB I. osztály
Újpest— Kispest: Lantos (Ehrw

lich, Gelez). Szolnok— Szeged: Vasa 
(Sándor, Kalocsai). Haladás— Gam* 
ma: Antal (Potyi, Csermely). Fe* 
rencváros— Elektromos: Kiss M. EL 
(Szigeti, Paróczai). BSzKRT—* 
DiMAVAG: Rónai (Rudas, Sallay
I I ) .  WMFC— Törekvés: Tihaméry
(Berecz, Czigány). SalBTC— Tokod! 
Szöllősy (Kostyál, Halmai),

NB II. osztály
SVSE— Pénzügy: Schramm (2 pj. 

Nyugatról). MTK— Postás: Haran
gozó. Vasas— Szomb. FC (Ohér- 
nyák). DVAC— BLK: Kelesi dr (2
pj. Délnyugatról). KEAC— Zugló; 
Reményffy (2 pj. Szegedről). 
SzVSE— SFAC: Grulich (2 pj. Sze
gedről). D. Magyarság— ETO: Lei- 
ner (2 pj. Középről). MÁVAG—-  
Lámpáit: Sárosl I. Pereces— Kassal 
AC: Zeltner (2 pj. Északról). B. 
Vasutas— T. Előre: Halász. MVSC—  
Mátészalkai T K : Balogh, Észak (2 
pj. Északról). Rákóczi SE— DVSC: 
Szlavkovszky (2 pj. Északról). 
Ganz— Rusj (Závori). ózdi MOVE! 
-Salg. SE: Zsiday (2 pj. Északról).

NB III. osztály
TSC—Cs. M OVE: Peri-inger (2 pj. Nyu

gatról). U fE -A R A K ; Nagy L. KFC— 
Csillaghegy: Szala-i. Nyugat (2 pj. Nyu
gatról). Budakalász—Pápai PSC (Bara
bás). SzAC— Hungária (Herz). Dorog— 
ÉSE: Kozíinek (2 pj. Középről).

H T V E -M A F C : Liliom (2 pj. Szeged
ről). S zT E -C sA K : Virágk (2 pj. Szeged
ről). FTC—SzAK I I  (Dobronayj. GyAC-v 
Testvériség: Szpevár (2 pj. Békéscsabá
ról). KAC—Sz. M ÁV I I : Szil jártó (2 pj. 
Szegedről). W M TK—OTIí (Kovalv).

RTE—KTK: Gombár. NSC—M. Pamutó 
Istenes. GSE— KTSE: Molnár. N SIi- 
PVSK: Kasl (2 p j. Délnyugatról^ KAfi 
—Baja: Kecskeméti (2 pj. Kiskunságból)! 
BRSC—Törekvés I I :  Lombos.

TAGANYI ÉS BENE SÉRÜLÉSE 
Tagányi valószínűleg bokacsont* 

törést szenvedett. Bene a mérkőzés 
után gödörbe lépett és kifordult á 
bokája.
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—  A  VASÁRNAPRÓL

A DiMÁVAG
nem búsul...

A  DiMAVAG-nak az NB I.-ben 
való bemutatkozása vereséggel vég-* 
zödött,_ de a hangulat egy cseppet 
sem gyászos.

Teleki Pál véleménye:
■—  Azt hiszem, hogy ha Bán ját

szott volna, akkor nem veszítjük el 
a mérkőzést. A helyére beugrott Solt 
rutintalan játékos még, és amellett 
Lukáccsal együtt nagy lámpalázzal 
is küzdött.

Csapkay Károly edző sem lát okot 
a kétségbeesésre.

—  Ez a mérkőzés inkább nekünk 
állt —  mondotta. —  Ezt bizonyítja
a szögletarány is.

A  DiMÁVAG vezetői elragadta
tással nyilatkoznak a közönség vi
selkedéséről is.

■—■ Annak ellenére, hogy a csapat 
nem szerzett pontot, ezen a mérkö 
zétsen a DiMÁVAG együttese mégis 
meghódította a közönséget —  mon
dotta örömmel Némethy Imre.

A  DiMÁVAG csapata . ezen a hé
ten kedden,' szerdán és pénteken: 
tart edzést. Szerdán valószínűleg az 
MVSC lesz az edzőtárs. Az edző
mérkőzés szünetében az északi tor
nászok nagyszabású bemutatót .-tar
tanak máj.

* Jőképcsséfiű labdarúgó, ksresked-elm 
érettségivel állást kaphat. Jelentkezés 
csütörtökön este 8 órakor Újpest, Nagy 
8ándor-utca 7.

DOBOG
téhb tartalékkal kezdi majd el a bajnoki 
idényt. Ffluger, Tpmahyík és Fiók sze
replésére szinte semmi remény sincs 
mert mind a három igen messze került 
Dorogtól. A DAO egyébként hetenként 
háromszor tart edzést és azokat Mézner 
István vezeti.

TENISZ

Gyönyörű mérkőzések, 
sok tehetség az ifjúság 
teniszbajnokságon

Leányegyesí Pongor—Hacfker 6:3, 6:1 
Kövér—Berindász 6:1, 6:1: Csapó—Árva 
5:7, 6:1, 8:6; Horváth—Palotás. 6:2, .6:0 

'Vad—Michna 6:1, 6:0; Kövér-Csapó 6:3 
6:1.

Leáaypáros; Vad, Kövér—Keresztes 
ypreBCzy 6-0, 6:2: Éfoiváth, Csapó—Má 
“iyas, ÁIznrr 6:0, 6:2: Árvái, Benedek— 
P-ouigor, Csikós 3:6, 6:3, 7:5, meglepetés 
Michna, Kapor—Palotás, BorLndász 3:6, 
7:5, 8:6.

Fiú egyes; Orosz—Máté 6:2, G:S; Emezt 
- Püspöki 6:1, 6:3; Forró—Ilárai 6:2, 6:1 
Csillag—Koppány 6:1, 6:2; Szedták—Ábra 
hám 7:5, 4:6, 6:1: Birkász—Dörnyei 6:4. 
6:3; Bernáth—Jobbaházi. 6:2, 6:2; Haraszti 
—Madár 6:3, 6:4; Bujtor—Laczkó 6:8,
6:2. 6:4; Lichtmana—Ásvány 6:3, 6:4, 
Rábai—örsi 6:1, 6:1, Szcntgáti—Gcöcze 
7:6, 7:5, meglepetée; Honik—Osetneki 
6:4, 7:5; Nemes—Szepes 6:4, 7:5; Mezei— 
Kettinff 6:1. 6:3; Sánta—Lányi 6:0, G:4: 
Kápolnáéi—SilborlcLlner 6:4, 4:6, 7:5
Kápolnáéi 13 éves, nagy tehetség; Bős 
mán—Kargrifctai 6:2, 6:1; Fehér—Auster-
voil 6:0, 6,.-3; Rábai—Szentagáti 6:2, 1:6, 
6:1; Haraszti—Bujtor II 6:2, 6:0; Katona 
—Lomg-a 6:2, 6:2: Endrei—Nemesei! 6:0,
6:1; Orosz—Ernszt 6:0, 6:2; Csillag—Forró 
6:3, 10:8: Bernát—Birkáé 6:1, 3:6, 6:3.

A fiák szerdán reggel fél 1),.órakor 
jBEAG-pályán folytatják a versenyt.

Rom anonit alig  
lehet m egvlgasz" 
talni

Az egyik nap Romanonira, a 
kiváló olasz játékosra alig lehetett 
ráismerni. A  mindig mosolygó, vi 
dám fiú bánatosan járkált és a Szi
geti elleni mérkőzés első részében 
is kedvetlenül játszott. A  mérkőzés 
után beszélgettünk Romanonival.

—  Mi a baj? —  érdeklődtünk.
—  Pénteken fent voltunk az olasz 

követségen tisztelegni —  válaszolt 
az olasz fiú —  és ott tudtam meg 
az új olasz teniszrangUstát. Esze
rint Cucellival és Del Belloval 
együtt vagyok az első helyen. .Tel
jesen érthetetlennek tartom ezt. En 
az idén háromszor megvertem Cu- 
cellit, Del Bellát is többször meg
vertem és ö csak a nemzeti bajnok
ságban győzött ellenem. Ezekután 
joggal reménykedtem, hogy én le
szek az idén a rang első —  egyedül.

Tonolli helyesel Romanonínak. 
Próbáljuk vigasztalni Romanonit, 
de nem nagy sikerrel. Végül is az
zal nyugtatja, meg magát;

—  Majd jövőre...
Tonolli viszónt nagyon boldog, ö  

egyedül áll az első helyen a női 
ranglistán. Gratulációnkra ezt
mondja:

—  Magyarországon, azt hiszem, 
nem lehetnék első...

A tiszántúli tenisz kcriilel ezévi baj
noki viadala szeptember 6., 7. és 8-án 
zajlik lo Debrecenben. *

A Pécsi EAC! országos és kerületi te
niszversenyt rendez augusztus 30., 31. 
és szeptember 1-én. A nevezéseket A Túsz tv 
László (Pécs, Arpá<I-n■ 57.1 címére kell 
(küldeni augusztus 22-én déli 12 óráig.

ATLÉTIKA

— B e l á t o m ,  h e g y  
a  s z ö v e t s é g n e k  
Ig a z a  v a n ,

— m o n d t a  K e l e n
MASz nem engedélyezte Kelen 

újabb finnországi rajtját, amely köz
vetlenül a budapesti finn— magyar 
viadal előtt lett volna. Beszéltünk 
Kelennél a tilalomról. Bajnokunk 
egy cseppet sem volt elégedetlen.

—  Nem tagadom, szívesen mentem 
volna újból Finnországba, —  mon: 
dotta, —  mert igazán kedvesen fo 
gadtak és nagy versenyeket vívhat 
tam volna. De belátom, hogy túlsá 
gosan nagy erőpróba lett volna ez 
két verseny közvetlenül a f inn— ma- 
gyár előtt. Hozzá még nemcsak 
finn— magyarra, hanem a német—  
magyarra is kell gondolnom, mert 
mind a két versenyen kemények az 
ellenfelek. Ha még nem lettem volna 
Finnországban, akkor nagyon fáj 
dalmasan érintene a tilalom, így azon
ban teljes megértéssel belenyugszom 
és majd a válogatott viadalokon 
igyekszem a legjobbat nyújtani.

. . .  Kelentöl nemcsak szorgalom
ban és kitartásban, hanem fegyelem
ben is példát vehetnek fiatalabb és 
nagyrészt kisebb tudású versenyző 
társai.

Néhány válogafoft- 
jeüölteí Simpson 
gondjaira bíz a sző 
vétség a & ét nagy  
viadal előtt

A  finn-magyar és német-magyar 
viadalra a szövetség a -legjobb fór 
mában szeretné a legjobb válogatott 
csapatot kiállítani. Ennek érdekében 
minden atlétáért harcol, akit beosz
tása a fővárostól távol kényszerít 
Ez az egyik, sőt a legnagyobb 
probléma. A  másik az ittlevök lehető 
legjobb előkészítése. Erről Vadas 
Iván központi szakoktató a követke 
zőket mondotta:

—  Beszélgettünk Simpsonnal 
két válogatott viadal előkészületei 
ről. Szó esett az egész csapat együt
tes készülődéséről Is, ez azonban az 
eddigi tapasztalatok szerint nem 
célravezető és különben is megold
hatatlan feladat. Felmerült azonban 
az a gondolat, hogy néhány verseny
zővel különös gonddal állandóan 
foglalkoznék Slmpson éspedig in 
kább most rögtön, mint csak a válo
gatott viadalt megelőzőleg. Van kö
zöttük vidéki versenyző is és Simp- 
son szeretné, ha fel lehetne hozni 
őket egypár uapra Budapestre.

—  Elsősorban a gátfutókról van 
szó. Hidassal úgyis állandóan foglal
kozik, Szabó Endrét kellene kémé 
nyebben befogni. Polgárra is ráférne 
egy kis különleges gátedzés (síkon 
igen jó formában van) és Nádasdit 
szeretné Slmpson erre az időre 
400-as gátra specializálni. A  rúd
ugrók közül Zsuffkával és Kovács
csal szeretne foglalkozni, de úgy, 
hogy együtt edizenek. Gáspárnak, 
a magasugró bajnoknak stílusán 
akad megint sok javítanivaló. Né- 
methböl, a súlylökő bajnokból is 
sokat ki lehetne még hozni, ha 
stílusát tökéletesítené. Szigetvárival 
Is szeretne foglalkozni Slmpson. A  
bajnokságban 200 méteren az utolsó 
40— 50 méteren úgy elgörcsösödött, 
hogy rossz volt nézni. Simpson azt 
hiszi, hogy a rendelkezésre álló idő 
alatt tudna segíteni ezen.

—  Az intézőbizottság a mai ülé
sen alkalmasint foglalkozni fog ez
zel a kérdéssel, de foglalkozik majd 
a válogatott keret kijelölésével is, 
Külön Is fel akarunk szólítani min 
(Jenkit, aki a válogatott viadalokra 
szóba jöhet, hogy teljes erővel és 
nagy célhoz méltó törekvéssel foly
tassa edzéseit. Ugyancsak az intéző- 
bizottság dönti majd el, hogy ezeket 
a Simpson által kiszemelt „javítan- 
dókat" egypályára gyüjti-e, vagy 
pedig Időnként látogatja csak meg 
őket az amerikai edző. (Mi az egy- 
pályára-gyüjtés mellett vagyunk. 
Szerit.)

—  Szükség lesz ezenkívül váltó- 
edzésre is. A  németek ellen ugyanis 
4x100 méteres váltó is lesz. A  váltó- 
keretet is sürgősen ki fogja jelölni 

szövetség.
Mint látható, a sportbeli előkészü

letek is teljes erővel megindultak. 
Reméljük, hogy a munka zavartala
nul és eredményesen folyhat.

PÉCSBE HÍVJAK CSERÉNKÉIT,
„ délnyugati kerület vezetői. Büsrusríony 
dr ezolgfála-ti elfoglaltsága miatt ugyan
is a pécsi atlétáit egészen árván marad 
tok. Á szövetségben meg van a hajlan
dóság arra, hogy Csarenveit szeptember 
elején két-három hétre Pécsre küldje.
-  SZÜLETETT UGRÓK A ZÁGRÁBIAK,
— mondotta Vadas Iván a vasárnapi 
Pestvidtfc—Zágráb viadal után. — Stílu
suk itt sem kiforrott még, de nagyou 
tehetségesek. Futóik is nyersek, nem 
tudják a távot beosztani, mozgásuk da
rabos, csak Kölnik kivétel. Ez n ljub
ljanai fiú pompás, gördülékeny, harmo
nikus stílusban fut, sok benne az erő 
és elég gyors is. Komoly tehetség. A 
dobóik is jók, csak a -teebnlkiax felké
szültségük fogyatékos kissé,

Alkalmas-e az FTC-pálya 
a német -  magvar viadal 

megrendezésére?
{Je le n le g  n e m .. J

A  válogatott viadalok színhelye az 
utóbbi években a BSzKRT-pálya 
volt. Emlékezetes, hogy ezt a pályát 
Stankovits Szilárd elgondolása sze
rint elsősorban az atlétika haszná
latára építették. Beosztása ugyan 
nem minden • vonatkozásban a leg
szerencsésebb (az egyik távolugró- 
pálya merőleges a lelátóra, a másik 
olyan közel van a kerítéshez, hogy 
nem látni az ugrót), egy-két apró 
kifogástól eltekintve azonban mind 
a pálya felszerelését, mind a látási 
viszonyokat tekintve

méltó színhelye
a válogatott viadaloknak.

A  budapesti pályák közül még a 
BEAC-pálya az, amelyen a pálya fel
szerelését és a nézőteret tekintetbe 
véve, komoly válogatott viadalt meg 
lehet rendezni. (A  pálya állapotát te
kintve, a kifogástalan MAC- és 
BBTE-pályán nem lehet nézőket el
helyezni.) Nagy választék tehát 
nincs válogatott viadal elhelyezésére,

A  BSzKRT- és a BEAC-pálya épü
lése előtt a válogatott viadalok is 
az MTK és az FTC-pályán voltak. 
Most a német-magyar labdarúgó 
mérkőzéssel való összeházasodás kö
vetkeztében

a német-magyar atlétikai viadal
Is újra az FTC-pályára kerül.
Szombaton körülnéztünk az FTC- 

pályán és szabályosság és alkalmas
ság szempontjából megvizsgáltuk 
egyes részeit. Megállapítottuk a kö
vetkezőket:

1. A  futópálya aránylag elég jó. 
Nem túlságosan ruganyos, egy kissé 
laza, de ezen szorgalmas öntözéssel 
és hengerléssel a verseny napjáig 
segíteni lehet.

2. A távolugrópálya szabálytalan. 
Szabály szerint 2.75 szélesnek kell 
lennie, ez pedig még másfél méter 
sincsen. A nekifutó is gyenge álla
potban van.

3. A  magasugró-nekífutó csak 
elölről és jobboldalról használható. 
Aki balról fut neki, az a salakpályá
ról kénytelen indulni, közben egy fű
sávra fel- és arról lelépni és úgy 
menni a lécnek. A gurulós stílust

ugró németeknek aligha fog tetszeni. 
A nekifutó lejt, a rúdugró-nek-ifutó- 
val együtt elég laza.

4. Súly- és diszkoszkörnek helye 
van ugyan, de használatban nincs. 
A gyep, a szent GYEP kímélése 
végett a diszkoszvetést kiirtották, 
súlyt pedig fent dobnak a kappn, 
mellett.

5. Gerelyvetéshez nincsen salakos 
nekifutó.

Ezekhez a hiányosságokhoz 
megjegyzéseink 

a következők:
1. A  futópályát rendbe lehet hozni. 

Ez csak idő és munka kérdése.
2. A  távolugrópályát kiszélesíteni 

nem lehet. Vagy elfogadják a néme
tek a szabálytalan pályát, vagy nem. 
A  nekifutót azonban meg kell javí
tani.

3. A magasugrópályán sem lehet 
lényegileg segíteni. Koppenwallner 
barátunk panaszkodni fog. A  neki
futó talaját azonban javítani kell. ’

4. Lehetetlen dolog, hogy a sűlylö- 
kést, diszkoszvetést és kalapácsve
tést másutt rendezzék, vagy úgy 
rendezzék, hogy a közönség ne 
lássa. A súlylökést rendezhetik a ka
pu mögötti téren, a diszkoszvetésnél 
támadó „sebeket" egy lábnyomással 
meg lehet gyógyítani és a pálya 
éppen olyan kifogástalan marad, 
mint eddig. Egyedül a kalapács nyo
mul be mélyebben a földbe. De annak 
a 24 dobásnak a helyét egy négyzet- 
méternyi gyepkockával gyönyörűen 
ki lehet foltozni. ■ Mindenesetre fel 
kell készülni rá és szombaton kell 
rendezni a kalapácsvetést.

5. Salakos nekifutót a gerelyvetés- 
hez nem lehet csinálni. A  németek
nek bele kell törődniük abba, hogy 
gyepről dobjanak. Sajnos, még így 
ia megverhetik a gyengébb formá
ban levő Várszegit.

V égeredményben elháríthatatlan 
akadályok nincsenek. ‘ Ha kellő jó
akarattal, igyekezettel és hozzáér
téssel nekilátnak, az FTC-pálya is 
méltó kerete lesz a legerősebb euró
pai atlétanemzettel való összecsapá
sunknak.

Eg y  héttel e lh a la sz tják  
a  S tá je r-D unántú l 
v iad a lt ( ? )

_ A hagyományos Stájer— Dunántúl 
válogatott viadal határnapja a ma
gyar és a német szövetség megálla
podása értelmében az idén szeptem
ber 22. volt. A  verseny színhelye 
Győr, és a viadalt az ETO rendezi 
pompás új pályáján.

Az ETO eljárt a labdarúgószövet
ség nyugati kerületénél, hogy erre 

napra
Győrben labdarugó tilalmi napot

rendeljen el. A  kerületben meg is 
volt erre a hajlandóság, azonban 
körülmények alakulása folytán ezt 
csak szeptember 29-ére tudja elren
delni.

Ilyenformán felmerült az a gon
dolat, hogy

a versenyt egy héttel halasszák 
el.

A  törekvést a MASz középpontja is 
támogatja, nemcsak azért, hogy 
rendező egyesületnek segítségére 
legyen, hanem azért is, mert a du
nántúli csapatban néhány olyan ver
senyző is van, akikre

a MASz-nak esetleg a finnek 
ellen is szüksége lesz.

Már pedig a finn— magyar viadal 
időpontja is szeptember 22. Sziget 
várit, Bényit, Rákhelyt a magyar 
válogatott is nehezen tudja nélkü
lözni.

A  MASz már át is írt a stájerek
nek, hogy jöjjenek egy héttel ké 
söbb. Remélhetőleg az ö részükre 
sem lesz akadálya az elhalasztás
nak.

A GYÖNGYÖSI AK KERÜLETI 
ATLÉTIKAI VERSENYT RENDEZETT
vasárnap. A verseny legjobb eredményét 
Neményj erto el, a 2000 méteres ifjúsági 
síkfutásban 5:59.4-es kerületi ifjúságii 
csúccsal. , További eredmények: Fetaofc.
tok; 100 m: 1. Hársfalvi 11.3. 300 m: 1 
Hársfalvi 37.8. Ifjúság! számolt rüdugráŝ  
bán: 1. Hegedű® 375 óra. 800 m: 1. Sár
közi 2:09.8. Strrdulők közt: SúlylHkée; 1. 
Kábái 13.41. Diszkosz; Kabal .>8.42. A 
versenyzők valamennyien a GyAK tagjai

Pestszenccrzsébet—Csepel atlétikai via
dalról tornyainak a két helység atléti- 
kai vezetői. A versenyt a tervek szerint 
évenként rondezik meg1, a résztvevők 
áltál felajánlott vándordíjért. Az első 
versenyre valószínűié# már üzeptember- ben sor kerül.

KÉZILABDA
Szaporodnak a női intézők. Vörös Irén, 

Kistex csapatkapitánya lett a kispesti 
csapat helyettes inbéaoje,

CZIRAKTVAL,
az UTFj kézilabdáéba patának edzőjével
találkoztunk az egyik vasárnapi eűző 
mérkőzésen. Csak úgy Ömlik ezájából « panasz.

— Nem tudom, mi lesz velünk, ~  beszéli 
lever tea. — Válogatottjaink kiöregedtek: 
utánpótlásunk alig vâ i. Vezetőnk sincs( 
teljesen magunkra vagyunk hagyatva. 
Az anyaegyeeületünk által havonta ki- 
utalt néhány pengő a szerlárkezelesi költ
ségekét sem fedezi. Eddig ón vezettem 
az edzeseket, most másirányú elfoglaltsá
gom miatt a jövőben aligha tudok fog 
Imkoziii a fiúkkal. Csak a remény éltet 
bennünket, hogy a kezdésig megváltozik 
a helyzetünk....

Cziráki-.^iea” panaszát ősz intő meg
döbbenéssel fogadja a kézilabdázó - társa
dalom. Köztudomású, hogy az TJTE út
törő ̂ munkát végzett a kézilabda-sport 
megismerteté®e és fejlesztésé torén. A 
lila-fehér ' színek mindig elől jártak a 
bajnokságban és az újpesti játékosoknak 
, Oroszlán ít.sz tik van kézilabdázóink ki
váló nemzetközi szereplésében. A minden 
sportággal szóm ben áldozatkész újpesti 
vezetőség az utolsó pillanatban talán 
mégis módot talál a sokszoros bajnokcsa
pat meg mén tésóro....

Cjváry Ferenc vezetésével teljes crő- 
vel folyik az MKESz-ben a kézilabdá
ja tek vezető-képzés. Vasárnap nyolc újonc 
vizsgázott, augusztus 29-én pedig új já
tékvezető tanfolyam kezdődik az MKESz ben.

Kegyelmi kérvényt /idolt be a BTK
a, bárom évvel ezelőtt játékvezotősér• 
lesért örökre eltiltott Marik nevű játéko
sa ügyében.

Pozsgay, a Magyar Pamut kitűnősége 
a multheti edzésen vállfienmot és izom- 
szakadást &20UV eelett.

KERÉKPÁR

Éles pénteken teltét* 
lenül nekim egy  
az „egyórásnak"

Éles Ferenc, a Budapest—Becs váloga
tott vágfaverseuy hőse már régebben be
jelentette munkatársunknak, hogy a kö
zeljövőben kísérletet tesz Orczán 1933 
ot-a íen-u-álló állórajtos, vezetés nélküli l 
órás országos csúcsának mcgdöntésé-e' 

Most, hogy a pályasportban ideiglenes 
Ezimet állott he, Éles végre elérkezSltuek 
látja a* időt arra, hogy tervit végro- 
hajtea. Pénteken délután hat órakor vo- 
nnl ki a teknohe, hagy kbzs-l kéthónapos S & r  ^  utlin nokivágjoiPaz

Szeptem ber 1-én
kezdődnek Magyar- 
o rszág  ke ré kp á ro s  
vág taba jno ksága i 
a  M illen áriso n

N e m  r e n d e z n e k  a  m o t o r 
v e z e t ő k  a z  i d é n  p á > y a -  
v e r s e n y t !

ügy volt, h-ogy a magyar motorvezeto’; 
a. mostani .pályaverseny szünetben sajá 
rendezésükben nemzetközi bukósisaké • 
viadalt bonyolítanak le a JMiLlcnárlsa? . 
Két külföldi bukósitsakost kívántak meg
hívni: egy olaszt, Gianchit ée a bécsié ; 
idei bukósisakom bajnokát, Swobodát,

A tárgyalások húzódtak. Egyro töbv 
akadály merült fel. Az olasz bukósisako- 
cgyotlen rajtjáért GOO pengőt kért, :: 
bécsi Is belekerült volna vagy háromszáz 
pengőbe. így a rendezőség a bizto - 
anyagi kudarcot előre látva, lemondott 
arról, hogy a molorvezetők idei nemzet 
közi pályavcreenyét lebonyolítsa.

így aztán: szeptember 1-lg nem les.-,
verseny a Millenárison.

Viezont: szeptember 1-én kezdődik meg 
Ma.gya.rcrszág vágtába jnok&ágainak tor- 
nacorozata. Ez a sorozat 5 versenyből 
áll: Szeptember 1, 8, 15, 22 és 29.

A magyar vágtabajnokságok a követ
kező számokban szólítják rajthoz a küz
dőket: 840 m-es vágtabajnokság, KJŐ1
m-es idofu lambajnokság, 4069 m-es egye
sületi csapatbajnokság, 2O0H) m-es kétülé
ses gépek bajnoksága, 25 kra-es vagta- 
bajnokság.

A vágtabajnoki futamokon kívül kiírj i 
még az MKSz Magyarország 10 km-es 
bukósisakos bajnokságát is.

— Azt hieceirt, —. mondja hnav
8,í e*?l legendáshírűcsúcsat a. múltnak átadnia. Ha nskem 

nem sikerül a roham, amit nagyon ké?- 
lek, sikerül majd Nagv Bélánál*- 
Faunnak. ,k.tJ k i S e f  te^ék ^
41.41# meteres csúcsát és lehetőicS min-
den részrekordják túlszárnyalják.'

£elOS»UCk42“tíh!Í ,,!íí«rtótó.>ro/,at azonban 
próbálkozással móír ho
ki. Úgy tudjuk, I

•ezzel a hármas 
rántsam merül boffy
ko-tóbenf:!c^>r -és ,  * Valíá8a MvSt- KC,.te[)en egyelőre még harcképtelen Papp
tó» 1936-bsn folílFf
iesífmó^vWl-500 n̂ tepee repüMrajü£"t«í.

*  hSBT— PolvásSy bétStó- 
álíó-Pés au -08 1000 miovee
rohadt. jt0S CSUMok cI!’eal iaté*

Szeptember havában dől ef 
Magyarország idei 100 
km-es országúti bajnok* 
sága

A e országúti versenytilalom ismét 
életbelépett. Nyílt terepen nem raj
tolhatnak porfelhőlovagok, — a bel
ügyminisztériumi rendelkezés értel
mében. Pedig még három verseny, 
közöttük két bajnoki viadal, vár le
bonyolításra.

A  két bajnoki mérkőzés Magyar- 
ország 100 km-es országúti bajnok
sága és a magyar kerékpáros hegyi- 
bajnokság lenne.

A  100 km-es országúti bajnokság 
valószínűleg az idén is a népligeti 
nagykörben dől eL Az MKSz szep
tember havában szeretné rendezni 
ezt a viadalt, s a rajtengedélyre való 
kérelmét már elő is terjesztette a 
belügyminisztériumnak.

A  másik bajnoki futamot, a he
gyiversenyt, október havában, akarja 
nyélbeütni. Három teréplehetöséget 
szemelt ki: a klasszikus svábhegyi 
■útvonalat, a hármashatár hegyi vonu
latot és a dobogólaöi szakaszt. Mind 
a három tereplehetöséget felemlí
tette az MKSz abban a belügymi
nisztériumhoz intézett beadványá
ban, melyben a hegyibajnokság le
bonyolításának engedélyezését kérte.

Még egv harmadik verseny is 
sorra kerül az idén:

a kétnapos Balaton körüli viadal, 
mely augusztus 31-től szeptember 
l-íg pereg le. Ezt a mérkőzést a bel
ügyminisztérium már engedélyezte. 
Az egyesületek körében lázas ké
szülődés folyik a tornán való rész
vétel érdekében, miután az egyesü
leti országúti bajnokság hajrája el
érkezett, s ez a verseny nagyszerű 
lehetőségeket kínál a helyezések ja
vítására.

Valószínűtlennek látszik, hogy e 
három versenyen kívül még más or
szágúti viadalt is rendezzen az idén 
az MKSz. Mint lehetőség ugyan fel
merült az a terv, hogy a népligeti 
nagykörben kismotorok utáni 100 
km-es országúti bukósisakos ver
senyt rendez az egyik nagyegyesü
let, de ez az érdekes terv valószínű
leg nem valósulhat meg.

GEDAMKE,
toelüandlialle c«yik vezetője h 

uen Buda pestre órkesik magyar vágl; 
és bukuMsakos versenyzők németúrsz 
megül vasa ügyében. A magyar* kerék 
-ős vaigdaválogatott idei szereplése i» 
!?* % jceltett a német &?a
körükben. Ez a vélemény ffo Len 
mester liaíbatós közbejárása) tett© r.z1 
KHietŐYé,t llopTV a német feőetipűJv 
J-gazgratoi a téli műsoruk összeállításúd 
magyar vágtázok 6s Imkósisakosoh in ni vasa val i« számolnak.

iPÖlDi
Z E m & &

Az orosz ökölvívó szövetség meg 
hívta Suvio Sten finn ökölvívóbaj 
nokot. Suvio több mérkőzésre áll k 
Moszkvában. . .

*
Meghalt Desgranges, a L'Auti 

című párisi sportláp ismertnevi 
megalapítója. Desgranges valami 
kor kiváló kerékpdrversenyzö volt 
ö  szerezte meg az első világbajnok 
sagot a franciaországi kerékpárver
senyeken. Ugyancsak ö létesítette t 
világhírű Franciaország köt üli ke
rékpárversenyt, a Tour de Franccá 
is .-



ussa
lOO-as gyorsúszóink
a  legjobbak Európában
©ssseSassonlífás a fawalyi és az Iáé i bajnoki 
e r e d m é n y e k  k ö z e i t

Még nincs vége az. úszó idényt! ek, 
fle a legnagyobb , eseményeken már 
tűi vagyunk. Versenyzőink úgy állí
tották össze, egész évi munkatervü- 
feet, hogy a magyar bajnokságokra 
legyének formájuk tetőpontján. A 
bajnoki eredményeket tehát általá- 
ban ügy tekinthetjük, mint az egyes 
versenyzők tudásának megbízható 
állagát. Ez az a színvonal, amelyre 
komoly és kitartó munka után fel 
tűdnek emelkedni. Sz nem azt je
lenti, hogy ennél jobbat nem tud
nak, hiszen a küzdelem, a harc ki
vételes teljesítményeket is kihozhat

a versenyzőből. Ezek azok az ered
mények, amelyeket rendes körülmé
nyek között el tudnak érni. Az ered
mények között nincsenek nagy „ki
ugrások",, meglepetések. (Az idők 
nagy részét a Nemzeti Sport a ver
seny előtt megjósolta.)

Azt hisszük tehát, hogy a bajnok
ságban elért idők —  néhány kivétel
től eltekintve —  alkalmasak arra, 
hogy úszósportunk mai helyzetét 
megvilágítsák. Tanulságos lesz a 
tavalyi és idei eredmények összeírá
son lítása:

100 m gyors:
1939

.1. Abay-Nemes dr 1:01.4
2. Zólyomi 1:01.6
3. Eleméri 1:02.6

A  fenti eredmények önmagukért 
beszélnek. Ehhez még hozzá kell ven
nünk azt, hogy Körösi az idény de
rekára visszament formájában, ö  az 
egyetlen, r.ki ebben az évben percen

19*0
1. Eleméri
2. Tátos
3. Végházi

1:00.4
1 :00.8
1:01.4

Kedd, 1940 augusztus 27,
— — ^ — BB— — |

beiül úszott nálunk. . Joggal mond 
hatjuk, hogy gyorsúszóink, ha az 
elmúlt évek színvonalát még nem is 
érték ej, a. tavalyi eredményeket túl
szárnyalták, javultak. ,

200 m gyors:
1939

3. Tátos
2. Gróf
3. Eleméri

2:19.2
2:1912
2:20.4

19*0
1. Tátos
2. Eleméri
3. Gróf

2:15.4
2:16.8
2:16.8

Még soha nem voltak ilyen jók 
kétszázasain]:. A  4x200-as Európa- 
csűes megjavítása igazán csak alka
lom kérdése. Akár Végházit, akár

Körösit vesszük negyedik embernek, 
váltónk feltétlenül jobb összered- 
ményre képes, mint a fennálló csúcs.

400 m gyors:
1939

1. Gróf
2. Tátos
3. Végházi

5:00.8
5:01
5:12.6

19*0
1. Tátos
2. Gróf
3. Végházi

4:54.2
4:57.2
5:04.6

Tátos és Gróf személyében két 
egészen kiváló versenyzővel rendel
kezünk ezen a távon. Végházi Is 
úszott már 5 percen belül. Kár, hogy 
Tátos olyan szerencsétlen versenyt 
vívott Plath ellen a német-magya
ron’...

800-as és 1500-as versenyt csak 
keveset rendeztek ebben az idény
ben. Totósnak az IJTE versenyén, de 
még inkább a német-magyaron el
ért nagyszerű csúcseredménye, Gróf

jó szereplése azonban biztosíték 
árrá, hogy kettőjük személyében 
nemzetközi viszonylatban is kiváló 
erőkkel rendelkezünk. Vörös ebben 
az évben nem szerepelt olyan jól 
mint tavalyi eredményei alapján azt 
joggal vártuk tőle. Talán Jövőre... 
Ez a hármas azonban kétségtelenül 
a legerősebb ma Európában.

A  kötött úszásnemekben a helyzet 
.a következő:

100 hát:
1939

1. Galambos
2. Lengyel dr
3. Erdélyi

1:13.4
1:14
1:15.2

Galambosnak a fővárosban nincs 
megfelelő versenytársa. Ha ezt a 
három versenyzőt egymás mellett 
tudnánk tartani, együtt dolgozná
nak, állandóan együtt versenyezné-

1940
1. Kovács 1:13.2
2. Galambos 1:13.4
3. Bánki-Horvát 1:13.8

nek, bizonyos, hogy ebbén az úszás
nemben is komoly fejlődés lenne.
Kovács nagyot fejlődött ebben az 
évben.

200 mell:
1939

1. Angyal
2. Kultsár
3. Doszpoly

2:48.6
3:01.6
3:04.2

Angyal betegsége miatt nem tu
dott megfelelően felkészülni erre az 
idényre. Tőle még sokat vár úszó
sportunk. Fábián megbízható ver
senyző. Rajtuk kívül nincs elsövonal- 
beli versenyzőnk. Az utánpótlás bíz
tató, jövőre talán már új nevekkel 
találkozunk a legelsők között.

A  táblázatból látható, hogy a 200 
m mellúszás kivételével minden 
számban jobb eredmény kellett a 
bajnoki cím megszerzéséhez, mint 
tavaly. Jobb a helyezettek ideje is. 
A  szorgalmas munkának tehát az 
egész vonalon megvolt az eredmé
nye. A  válogatott edzések, az úszó- 
gárda szelleme, az elért eredmények 
úszósportunk határozott fejlődését 
és emelkedését eredményezték. Úgy 
látszik, a tavalyi gyengébb év csak 
átmeneti rossz formákat jelentett. 
A magyar úszósport ebben az évben 
ismét elfoglalta Európában az őt 
megillető helyet. Sajnálatos, hogy a 
rendkívüli vlszqnyok miatt nemzet 
közi találkozókra nem volt megfe
lelő számú lehetőség, mert éppen 
az élgárdának van szüksége arra, 
hogy nagy küzdelmekben tovább 
erősödjék.

Wanie András dr úszókapitány 
személyében olyan szakembert ta
lált úszösportunk, aki biztos kézzel 
Vezette ki versenyzőinket a hullám
völgyből. Az elért eredmények tel
jes egészében igazolták a kapitányt:

NEMZEtl SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó 
hivatal Bp. Vili., Uökij Szilárd-utca 4- 
— Telefon 132—499 és 133—977. Lóvéi
éiul: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő; Dr. Vadas Gynla. — Te 
lelös szerkesztő: Hoppé László. — Fele 
lés kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy bóra P 
2-Tó. negyedévre 6—-. -külföldre 9. -
(Amerikába 10.—t.

Nyomatott a Stádium Rt. körforgódé 
Felelős: Gyóry Aladár le aszaló.

19*0
* 1. Fábián 2:5Q.4

2. Angyal 2:57.4
3. Vágó II 2:59.6

csak a fokozott, erős munka hozhat 
sikert. Wanie dr szép munkát vég
zett.

MOZI

U r á n i a :

f é r f i  n üámM
Hókoronás, fenyöruliás tiroli he

gyek között folyik g gátépítés 
valóságosan és jelképesen.- Mialatt 
keményfából és keményebb betonból 
felépül a vad hegyi folyó áradásait 
megbénító gát, az emberi lelkek ösz
tönös áradásainak is gátat emel 
megfontolás. Az emberi éleinek is a 
saját medrében kell. maradnia, ne
hogy romboljon...

Nyugodt szavak, fojtott indulatok 
szilárd lépések... Hegyóriások és 
óriás emberek... Bölcs a hegyekben... 
Tiszta szerelem... Vágy... Munka...

És erdővirágzás, amely mámorba 
ejti a gátépítőket, akiknek pedig jó
zanul kellene a céljuk felé halad- 
niok. (Ez az erdővirágzás és az 
általa okozott mámor —- amely szin
tén jelképes a filmben, —  a mi kö
zönségünk számára talán egy kissé 
zavarosan hat. A  feliratokban 
ugyanis állandóan arról van szó, 
hogy az erdő mámoros, holott a 
„Waldrausch" az az erdei mámor, 
amelyet az emberek kapnak a vi
rágzó erdőtől.)

*
Paul Richier még mindig daliás 

filmhős, talpig férfi, férfi a gáton!
Hansi Knoteck édes babaképe 

ebben a filmben is elbájoló. A  fekete 
Erika Dannhoff nagyon érdekes, 
tehetséges színésznő. Hedvvig Bleib- 
treu tökéletesen alakit egy anya
szerepet. Nagyon tetszett "a film 
gyerekszereplője, egy kócoshajú re
mek kis fickó.

Gyönyörű hegyi felvételek és egy 
félelmetes hegyi vihar fokozza a 
szereplők játékának hatását.

Iréné Dunne és Douglas 
Fairbanks fűn. filmjével 
kezdődik a nagy Hunnia* 
sorozat

A Hunnia filmelhelyező .irodája már 
tr' 7 \s rendkívüli sikereket aratott. 

..variak és „Oitníja Din” című filmjei 
l?. állandó mű ser darabok a kü

lönböző fővárosi és vidéki mozikban. A 
H unni fi. az idén fokozni akarja a múlt

AUTÓ

Négy futamban bonyolítják le 
a tihanyi sebességi körversenyt

A KMAG mo-torkerékpór körversenyé
nek műsora már teljesen kialakult, a 
verseny megtartását misem akadályozza, 
úgyhogy a várvaárt sport esemény szer
vezése gőzerővel folyhat. A  futamok ösz- 
szeáliítáaa már meg is történt, a rende
zőség úgy döntött* hogy

négy csoportban
indítja a menőket. Külön mennek a 250— 
1150—500 kera-os gépek egyetlen # csoport
ban, de értékelés szempontjából külön 
választják a sorozat- és a különleges gé
peket. A második futamban a 200 kém
esek indulnak, a harmadikban a százas 
kismotorok, a befejező szám pedig az ol
dal kocsis gépek küzdelme lesz. Az egyes 
csoportok 3, 6. 8, illetve 10 kört futnak.

Kozma Endre, a verseny főrendezője 
fogna]) érkezeti vissz i Budapestre. Koz 
ni á a k o veik ez ők e l i: í ond o t la:

— Alaposan megvizsgáltam és kitűz 
tem a pályát. Nyugodtan mondhatom 
hegy ilyen pazar pálya alig van má
sutt Magyarországon. A tavalyi 60.000 
pengős javítás látszik az útvonalon, mely 
minden ízében tökéletes. Igaz, hogy he
lyenként néhány kis hullám van, ez 
azonban csak arra jó, hogy

érdekesebbé tegye a futamokat. 
Véleményein szerint 96 kilométeres átlag 
körüli csúcssebességeket lehet várni, ami 
igen tekintélyes iram.

— Az útvonal mindent felölel, ami a 
motoros szívnek kedves. Megszámoltam 
a fordulókat,

25 kanyar tarkítja a pályát, 
melynek legérdekesebb része az apátság
hoz vezető szerpentin, amely a versenyző 
ügyességét alaposan próbára teszi. Mind
össze egy kilométernyi egyenes van csak 
és a lefelé haladó szakaszt úgy válasz
tottuk ki. hogy azt ne szegélyezze fasor. 
Ez biztonsági szempontból fontos.

Esténként, megbeszéléseket tartunk. 
A versenyzők elszállásolása megoldódott, 
úgyszintén az üzemanyag kérdése is. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy

a kismotoroftok is szép számban je
lentkeztek,

ugyanakkor azonban nagy munkát ad az 
igénybevett -gépek átmeneti felmentébe, 
bár a hatóságok részéről megértéssel ta
lálkozunk.

— Úgy döntöttem, hogy bár a rendezés 
munkáját magam vállaltam, mégis indu
lok hű 5Ct)-as BMW-en, azon . a gépen, 
mellyel a tavalyi nemzetközi hatnapost 
szenvedtem végig. Abban a pillanatban, 
amikor az indító zászlaja lecsap, meg
szűnik részemre a rendezés munkája s 
mint egyszerű versenyző folytatom a he
tek óta tartó munkát.

--  Edzés szombaton délután lesz. A 
kismotorosok részére — azok, akik a 
Budapest—Balatonföldvár távot lefutot
ták — vasárnap délelőtt rendezünk híva-

, . - - •• ----- i tal°s edzést. A pályával ugyanis atapo
esztendei rramot. Az iroda .külföldi film- san meg kell barátkozni, mert. a/, koránt- 
je.L kozott szerepel a „Noti*© Danié’, sem tartozik a könnyön „megtanulható"

azonban magunkévá tettük a Nemzett 
Sport álláspontját és három körre csök
kentettük a feladatot. Teljesen elegendő 
a három kör, hiszen minél rövidebb a 
táv, annál izgalmasabb a verseny és 
annál jobban érvényesül a motoroznitu- 
dás és a gépeeske teljesítménye.

— „Nagy** versenyzőink közül majd
nem az egész gárda rajthoz áll. Mun
kában fogjuk látni a régen szunnyadó 
„spéci” gepekeí, a pompás BMW-ket, a 
kompresszoros 259-es DKW-t, a Patlió- 
féle versenygépet, de talán még ennél 
is érdekesebb lesz a teljesen sorozatjel- 
tegű gépek küzdelme.

Charles Laughton új őriásfilmjo és 
második nagy Dísney-film. A Hunniáé 

os Puu új nagy filmje, a „Repülő 
ördögök' című húr lesz k is, mert a világ- 
Jurü komikéi pá’ - Iszerződött az ameri
kai RKO-hoz, í' mĉ vnek a filmjeit a 
liunma kötötte Ic agyar ország ezámára.

A  25 filmből álló Hunnia-sorozat 
első bemutatásra kerülő filmjében, 
a „ Csak egyszer élünk" című víg
játékban a múlt idény legsikeresebb 
filmszinésznője, Iréné Dunne játssza 

főszerepet. A  férfiföszereplő 
Douglas Fairbanks jun. Dunne egy 
színésznőt, Fairbanks egy millio
most játszik a filmben, amely a leg
szellemesebb és legmerészebb ame
rikai vígjátékok közé tartozik. Ezt 
a filmet a hét végén mutatják be, 
Iréné Dunne budapesti rajongóinak 
nagy örömére.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Nagy Ferenc: Rendben. — „Rozmár” :

Küldheti, ele a nevezési díjról se feled
kezzék meg.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Badiíz dr: Az első profibajnokságot a 
Ferencváros nyerte.

Szűcs J„ Lénárt B.j Moravcsik.

sem tartozik a könnyön 
terepek közé. Leginkább

a. svábhegyi pályához hasonlíthatom
azzal a különbséggel, hogy a verseny 
útvonala körpálya, hamisítatlan TT za
mattal. A szombat délutáni edzést tehát 
ajánlatos alaposan kihasználni és gon
dosan tanulmányozni az útvonalat külö 
nősen azért, mert a rövid távok miatt 
ezen a pályán nem lehet „kivárásra 
lovagolni, hanem a rajttól a célig min 
dent bele kell adni, akárcsak a hegyi 
versenyeken. A tihanyi körön nem lehet 
majd taktikázni, hanem minden forduló
nál tizedmásodperceket kell megtakar] la 
ni, ami különös tekintettel a sok ka 
nyári a és a szerpentinre: élvezetes látni 
valót ígér.

— A szerpentin szakasz a klsmotorosok- 
nak jelent kemény diót, különösen azok
nak, akiknek gépe nincsen

kétsebességes
váltóval ellátva. A szerpentin szakasz 
ugyanig helyenként olyan meredek, hogy 
a kis szazas szérianiotoroknak hatalmas 
erőkifejtéssel kell nekilendülniük, ha a 
vezetők pedálozás es ..husniotor’’-segít- 
seg nélkül akarják elérni az apátság 
előtt elvonuló legmagasabb pontot. A kis- 
motoros futam tehát mondhatni első ko
moly erőpróbája lesz a százasok népé
nek, Itt lesz elsőízben alkalom megálla 
pitani, hogy a kis „benzingyííszük’ 
hogyan tudnak megbirkózni a rendkívüli 
emelkedésekkel.
. ,r*. Eredetileg a kismotorokat is hat 
körre akartuk „kényszeríteni.” Utóbb

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szombat, V — vasár

nap, n — lU, f — */*, b -  %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margít-krt 55. T.: 153-034. fő,
f8, fi0. Sz. V.: f4-kor is. Oz, a csodák 
csodája. (Felújítás.1 
CASINO Eskü-u. 1. T.: 385-102. fö, h8, 
hlO. Sz. V.: n4-kor is. Floridai kalapd. 
CITY, Vilmos csószár-út 36. T .: 111—140. 
b6, h8,. hlO. Sz. V.: h4-kor is. A látha
tatlan ember visszatér. (Vincent Price.) 
2-ik hét!
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
f6, f8, flO. Sz. V .: f4-kor is. Illatszertár. 
(Margaret Sül láván.)
DÉCSI Teréz-körút 28. T.: 125—952
6, 8, 10. Sz. V.: 4-kor ifi. A királyi ék
szer. (Ida Lupino.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-543. 
f6: f8, flO. Sz.. V.: f4-kor is. Vágyakozás 
(Hnrrv Baur.) 2-ik hét!
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499
9— 24-ig folvt. Magyar-, Luce-. Ufa-, 
rajzos-híradó. A történelmi Erdély. Lég
oltalmi szervezeteink. Rarjzfilrn.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T.: 130-125. 5, n8, 
flO. Sz. V .: 4. fi 8. 10. A láthatatlan em
ber visszatér. (Vincén t Prince.) 2-ik hét! 
RADIUS Nagympzö-utca 22. r. 122-098. 
f6, h8, blO. Sz. V.: M-kor is. Beszél a 
börtön. (Edrpund Lowe.) 2-ik hét!
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222-003. n6, f8. blO, Sz. V.: 4. fi. 8. 10. 
Nick Carter nem téved. (Walter Pid- 
geon.)
SC A LA Teréz-krt 60. T.: 114-411. n6. f8, 
hlO. Sz. V.: 3-kor w.. Z, a fekete lovas. 
fJohn CarolJ.1
URÁNIA Ttákóczi-út 21. Tel.: 146-016.
5. n8, flO. S?.. V.: 3-kor is. Férfi a gá
ton. (Hansi Knoteck.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T: 144-212. 
f4, f6. f8, flO. Sz. V.: f2-kor ifi. Halálos 
tavasz.
CAPITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
f4, ffi, f8, flO. V.: f2-kor is. Te vagy 

dal.
CORVIN Üllői ót IP T ■ 13̂ -988. f4. f6. fS 
flO V.: f2-kor is. Párbaj semmiért.
ELIT Szent István-körút 16. T.: 114-502.
U 6, 8, 10, Párbaj semmiért.

HOLLYWOOD Bethlen-tér 3 T .: 142-455. 
f4, ffi. f8, ?10. V.: f2-kor is. Párbaj sem
miért.
KAMARA Dohány utca 12. T.: 144-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Gül Baba.
LLOYD, Hollán-u. 7/a. T .: 111—994
f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Halálos
tavasz.
PALACE Erzsébet-körút 8. T .: 221—222. 
11, 2, 4. 6, 8, 10. Éjszaka kezdődött, 3-ik hét!
PÁTRIA Népszínház-ii. 13. T.: 145-673.
4, 6, 8, 10. Urilány szobát keres.
SAVOY Üllőî út 4. T.í 146-040. f4. f6. fS, 
flO. V.: f2-kor is. Erdélyi kastély. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T: 268-999. 
f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor ie. Párbaj sem
miért.
STUDJO Akácfa-u. 4. T.: 140-840. 11, 2, 
4, 6, 8, 10. Esős délután. Széliéinek
földje. 2-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gombosa. 11. Tel.: 355-374.
n4, n6, n8, nlO. V.* n2-kor is. Leány- 
vágyak. V. d. e. 11; Dooveri kaland. 
BELVÁROSI Irányi utca 21. T.: 384-563. 
4, 6, 8, 10. V.: 4, 5. 6. 7, 8, 9. 10. Jöjjön 
elsején!
BUDAJ APOLLO Széna-tér. T .í 351-500. 
f5, h7, 9. V.: n4. n6, n8, nlO. Jöjjön el
sején!
ELDORADO Népszínház a. 31. T.: 133-171.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is, Tarzím ós fia. 
HOMEROS Hermina-űt 7. Tel.: 196—178. 
h5, 7, ulO. V.: f2-től. A fehér barát. 
IPOLY Csáky-utca 65. Tel.: 292—626.
M. f6, f8, flO. V.: Tí-kor is. A dzsungel 
banditái.
.JÓZSEFVÁROST Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-614. f4, f6, Í8, flO. V.: f2-kor is.
Jöjjön elsején.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 421-588. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Jöjjön elsején.
OTTHON Reniczky-utca 3. Tei.: 146-447. 
n4, l6, ' n8, 10. V.: n2-kor is. A 13-as
ház.
PHÖNTX Rákóczi-út 68. Tel,: 144-454.
11, 1, 3, 5, nS. flO. 5 millió keres 1 örököst. 
RIALTO Rákóczi-út 70. T.: 139-497. 11,
1, 5, n8, £10. V.; 10, 12, 2. 4. 6, 8, 10.
Jöjjön elsején! Az utolsó mohikán.

A RÁDIÓ MŰSORA:

Kedd, augusztus 27.

Budapest I  (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. - -  10: 
Hírek. — 10.20: Felölvasáis. — 10.45: Fel
olvasás. — 12.10: Dániel Ilonka zongorá
zik. — 12.4Ö:t Hírek. — 12.55: Hunyadi
János énekel zongoraíuséreíiel. — 13.20: 
Időjelzés,^ időjárás- és vízállásjelentés. — 
13.30: Szórakoztató zene. — 14.30: Hírek
— 16.10: Gyermekdélután. — 16.45: Idő
jelzés. idő járás jelentés, hírek. — 17;
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
Mursi Elek cigányzenekara. — Közben 
17.40: Budapest, mint tengeri kikötő. — 
18.15: Erős várunk a nyelv. Halász 
Gyula előadása. — 18.45; Kapi-Kráük
Jenő orgonái. Közvetítés a Deák-téri 
templomból. — 19.15: Hírek magyar és 
román nyelven. — 19.25; Egy fényes nap 
Aradon. Felolvasás. — 19.45: Solymosi
Lajos jazz-zongora számai. — 20: Láto- 
catáó a szabolcsmegyei bokortanyákon. 
Beszél: Budinszky Sándor. Hangfelvétel.
— 20.25: Parasztbecsület. Melodráma egy 
felvonásban. Szövegét írta Targioni- 
Tozzeti és Menüsei. Zenéjét szerzetté 
Mascagni. A milánói szimfonikus zene- 
és énekkart Molnjoli vezényli. Hangle
mez. — 21.40; Hírek, idő járás jelentés, 
hírek szioyák és ruszin nyelven. — 22.10: 
Vidák Józ-sef cigányzenekara muzsikál.
— 23: Hírek német, olasz, angol és
francia nyelven. — 23.20: Tánclemezek.
— 90.05; . Hírek.

Builarest II (834.5 in): 17.45: Ruszin
ha-llKatclnk-nak. O&zuszky Mária ruszÍD 
népüiaiokat énekel zonrrorakí&érettel.
18.45: A földmívclésügyi minisztériuril
mezőgazdasági félórája. — 19.35: Oláhn/ 
Vajda a Júlia énekel ztngorakísércttel. — 
20; Hírek magyar, szlovák ér, ruszin 
nyolven. — 20.25: A rádió szalouzene-
kar*. — 21.25: Utolsó beszélgotés Mik
száth Kálmánnal. Yécsey Miklós előadá
sa. — 21,55: Időjáráfijelentés.

Kassa (259.1 m); 11:05: A Felvidék és 
a törökkori magyar i.ereskodeiem. Ko- 
moroczy György dr előadás-a. — 11.25:
Hanglemezük. — 1 1 .1 0 : Hírek inagrar és 
szlovák nyelven. műrsoriamertetés — 
15.25: Hanglemezek. — 15.50; Dr Joóbnó 
Gavora Hilda énekel zon^orakísérettel.

Ö K Ö L V Í V Á S

Kr3 Szigeti és Kendi 
szabadságot kapna!...
Á l a k u l  m á r  a z  ö k ö l v í v ó  
v á l o g a t o t t

A  szombaton este Csepelen meg
tartott ökölvívó válogatóverseny 
egy-két helyen tisztázta a helyzetet, 
középsúlyban viszont teljesen össze
zavarta. A  verseny befejezése után 
érdeklődtünk Forray Árpád szövet
ségi kapitánytól: hogyan képzeli el 
a válogatott csapat összeállítását?

02 hely blstos, fsa...
—  Néhány élversenyzőnk, sajnos,

nem áll rendelkezésünkre ■—- kezdte 
Forray Árpád. —■ A rendelkezésre 
álló versenyzők közül Podány pom
pás formában van, helye sziklaszi
lárd a csapatban. Nemigen lehet „ ki~ 
vetni" a csapatból Torma II.-öt sem, 
noha még mindig a régi könnyelmű 
küzdömodorába/n harcol. Csontos,
úgy látszik, le tud fogyni váltó- 
súlyra, s ami ugyancsak fontos, még 
elég ereje is marad a verekedéshez. 
Értesüléseink szerint Szigeti indul
hat a németek ellen. Ezzel a fél
nehézsúly sorsa a megnyugtató mó
don elintéződött. Nehézsúlyban pilla
natnyilag nincs más esélyes, mint 
Komolya.

(— Szóval, ez azt jelenti, hogyha; 
Szigeti tényleg szabadságot kap a 
viadalra, öt súlycsoport résztvevője 
már vitathatatlan ?)

Még három bizony- 
taBan pont
—  Úgy van, körülbelül ez a hely

set —  válaszolta Forray. —  Harmat- 
súlyban szó lehet BonrMról is. Szál
longó hírek szerint remény van rá, 
hogy nemsokára szabadságra jön 
haza legjobb harmatsúlyú verseny
zőnk. Ebben az esetben természete
sen hel ' '  kan a csapatban. Ha nem, 
jönne meg, újabb válogatókat kel
lene rendeznünk ebben a súlycsoport
ban. Pehelysúljiban Csapagya és Ku- 
binyi közül kell döntenünk, mert. 
Frigyesről semmi hír nincs. Közép
súlyban Jákics váratlan vereségé 
miatt éjibb  válogatókra lesz szük
ség. A válogatókat valószínűleg a 
közös edzések keretében fogjuk meg
tartani.

Eddig tart Forray Árpád nyilatko
zata. Érzésünk szerint ökölvívó válo
gatottunk a következőképpen állhat 
ki szeptember 8-án a németek ellen: 
Podány. Zseni (vagv Artner, esetleg 
Bondij, Csapagya (vagy Kubinyi), 
Torma II Csontos, Jákics (vagy 
Farkas), Szigeti, Homolya. Ez a csa
pat a „tisztes vereséghez11 már elég 
erős lenne! . . .

A BTK NYERTE AZ IFJÚSÁGI 
ÖKÖLVÍVÓ CSB-T

Vasárnap befejeződtek az ifjúsági ököl 
vívó CeB küzdelmei. A bajnokságot az 
FTC elten aratott fölényes győzelmével 
n DTK szerezte inog. Megérdemelten. 
Meglepetés az. FTC „lecsúszása". Még 
ennél is meglepőbb a pestszenterzsébe-fci 
leventék _nagyszerű szereplése! A nem i» 
olyan réfen dolgozó erzsébetik a csn- 
natbainoksiVgr során csak a BTK-íól szen
vedtek vereséget, azt is > mindössze' 10:8 
aranyban. Mesterük: Ababázi József, az 
egykori legendáshírű „Boxi” minden el
ismerést megérdemel pompás nevelő mun
kájáért.

A bajnoki verseny végeredménye:
1. BTK 5 4 — 1 56:34 8
2. PeLE 5 4 — 1 50:38 8
3. FTC 5 3 — 2 48:40 6
4. M. Posztó 5 2 — 3 46:44 4
5. BDE 5 1 — 4 38:50 2
ti. WMTK 5 1 — 4 28:65 2

Togare herceg utolsó hete a 
cirkuszban 

Szeptemberben új műsort mutat 
be a cirkusz

Togare, a daliát; napkeleti herceg 
immár majdnem két hónapja élvezi 
a közönség kegyét. Fényes György 
igazgató bármennyire szerette volna 
Togare szerződését szeptemberre is 
meghosszabbítani, ez nem sikerült. 
Togare ezen a héten búcsúzik el a 
pesti közönségtől. Bizonyára jó em
lékkel távozik, mert kevés közönség 
van a világon, amelyik úgy meg
becsüli az .iga^j teljesítményt, mint 
a budapesti közönség. A  . Fényes-, 
cirkusz szeptemberi műsora már 
teljes és óriási szenzációkat tarto
gat.


