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H enkel, M etaxa , 
G öplert, K o c h , 
összeá llításban  já tsz ik

a  n é m e t  c s a p a t  M ü n c h e n 
b e n

A  Münchenben eldöntésre kerülő ma* 
gyár-német válogatott teniszmérkőzésre a 
németek is kijelölték csapatukat: Henkel, 
Metaxa, Gépiért- és Koch játszik elle
nünk. A  Davis Cup-rendszeríí mérkőzé
sen valószínűleg Henkel és Göpfert 
játssza az egyes mérkőzéseket, s a Heai- 
kol—Metaxa kettős a párost. .

Kalocsai dr. játéka 
— bizonytalan
fC iss c e ly  R ész  dl f o r m á & a  j ö n n i  — F in t  a  

n é g y  r e m e t e  g ó l j á v a l  ik e s z d ő d ö ii  
a  F e r e n c v á r o s  s s z e r á a i  e ü s s é s e
hám ori és Bíró Dani készeni átben
Ferencváros—Vasas 13:2

A  végén már nem is számolták..
Biztatóan mozgott az újpesti csatársor
a CMC ellen

Remek idő, pompás, hengerelt pá
lya és —  pénztár fogadja szerdán 
délután az üllöiúti pályára érkező
ket. Ezúttal a Vasas a Ferencváros 
edzőtársa. A  piros-kékeknek jó hí
rük van az üllői-út környékén is. A  
Ferencváros öltözőjében csendesen 
készülődnek a fiúk. Itt van

Kalocsai dr
is, nagyon húzza az egyik lábát. 
Ezt mondja:

—  A Gramm elleni mérkőzésen 
Szebenyei már az 5. percben bele
lépett a'bokámba. Nyílt seb támadt 
a lábamon és mondhatom, nagy fáj
dalommal játszottam végig a mér
kőzést. Még most is nagyon fáj a 
bokám.

Nagyon balszerencsés játékos 
vagyok —  folytatja Kalocsai dr. —  
Á Ferencvárosban már az első edzé
sen meghúzódott az achiles-ina.m, 
•most pedig az első meccsen a boká
mat „csinálták ki". Pedig nagyon 
szeretnék jó játékot mutatni. Éhhez 
azonban sok edzésre, sok gyakor
latra van szükségem, sérüléseim 
azonban mindig visszavetnek.

—- Nem szokatlan a jobboldalon 
játszani? —  kérdezzük.

Kétlábas labdarúgó vagyok! 
Nekem tulajdonképpen mindegy, 
hogy a jobb- vagy a baloldalon ját
szom-e. Tíz éve azonban mindig a 
baloldalon szerepeltem s így hosz- 
szabb időre van szükségem, hogy
belémidegződjön a jobboldali játék.
Különösen a kapura húzásoknál ér
zem, hogy nem vagyok biztos a lab
davezetésben. Tologatnom, igazíta
nom kell a labdát és így bizony a 
•védőknek van idejük közbelépni. Re
mélem, hogyha zavartalan lesz az 
edzésem, egy-k ét hét alatt belejövök 
a jobbszélen is a játékba.

Arra a kérdésünkre, hogy játsz- 
hat-e vasárnap, így válaszol:
- —- Ma szerda van és még mindig 

dagadt a lábam. Ezenkívül fáj is. 
Nem tudom, mi lesz velem vasár
napig.

Az FTC vezetői
Kiszelyt

dicsérik. .
—  Mi szívesen játszatjuk Lapajt 

az FTC-ben, —  m ondogatják. 
Vasárnap is hat olyan dugót lőtt, 
hogy öröm volt nézni valamennyit.

—  Megjött a kedvem, - 7  fordult 
hozzánk Kiszely. —  vasárnap az 
amatőrök között nagyon jól ment a 
játék. Igaz, rám játszottak min
dent, de én bírtam is szusszal. A z
tán ment a lövés is nekem vasár
nap.

Az eddigi edzéseken a népszerű 
Lapaj bizony sokszor hiányzott. 
Betegeskedett, fáradtságra panasz
kodott, egészen kedvetlen játékos 
benyomását keltette. Most csupa 
derű és bizakodás.

—  Jó az erőnlétem, formám is 
javul, úgy látszik, minden rendbe
jött nálam. Ha betennének a csa
patba, szívvel-lélekkel játszanék.

A  nézőtér
jócskán megtelik, amikor kivonul
nak a csapatok. így  állanak fel:

Ferencváros: Csikós —  Szoyka
dr, Polgár —  Pósa, Sárosi Ilii Lá
zár —  Biró II, Kiss, Finta, Sárosi 
dr, Gyetval.

Vasas: Noszkai —  Szentandrási, 
Tóth —  Katona, Golács, Güttner 
>—  Szende, Saroveczky, Hermann,

FUTBALL relések
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Szilárd, Kovács.
—  Nagyon tartalékos a csapa

tunk —- hangoztatják a piros
kékek. —  Több játékosunk nem tu
dott elszabadulni szolgálati helyé
ről.

A  nézőtér egy. része „Hajrá Fra
dit" zúg, amikor Dimény edző síp
jelére megindul

a játék.
Viharzó ferencvárosi támadás fut 
előre, de Gyetvai beadását Kiss el
hibázza. Ezután Lázár ad előre 
pompás labdát, Finta nagyszerű 
lendülettel kiugrik a két hátvéd kö
zött és kapásból remek gólt lö a 
jobbsarokba. Feltűnő Finta lelkes, 
mindent beleadó játéka. Gyetvai 
beadásából ő szerzi meg a Ferenc
város második gólját is. Ez is 
nagy lövés volt. Sárcsi Béla most 
betartja az utasításokat, így is van 
azonban alkalma néhány nagy lö
vésre.

A  lelátó előtt nagy feltűnést kelt 
az egyetlen hölgyszurkoló. Névsze- 
rint bíztatja a ferencvárosi fiúkat 
Ha valaki hibáz, mérgesen csóválja 
a fejét.

A  Ferencváros tárnád. Finta ha
talmas bombája újabb gólt jeleni, 
majd ő a szerzője a negyedik dugó
nak is. 4:0. A  Vasas-legények egy 
kissé elfogóöottak.

—  - Nyugodtan rámehettck Sárosi 
Bélára is —  bíztatják a Vasas- 
vezetők a fiaikat — , a Béla is csalt 
futballista, ő is hibázhat.

Úgy látszik, használ is a bíztatás 
a kékeknek. A  szünet előtt két 
perccel Hermann révén szépítenek 
is. 4:1.

A  30. percben Dimény lefújja a 
játékot. Úgy döntenek, hogy három 
30 perces harmadol játszanak ösz- 
szesen. A  második harmadra így 
áll fel a Ferencváros: Csikós —
Szoyka dr, Tátrai —  Lázár, Sárosi
III., Pósa —  Biró, Jakab, Finta, 
Kiss, Gyetvai. A  Ferencváros ebben 
az összetételben is támad. Jakab

Gyönyörű, napsütétcs időben ,ió né- 
háuyszáz . néző állta körül a WMFC 
sporttelepének edzőpályáját.

Köröskörül mosolygós arcok láthatók. 
A  Diósgyőrött szerzett két bajnoki pont
nak örülnek.

Az^clső félidőre így állt fel a WMFC: 
Szabó — Kiss, Korányi — Keresztes, 
Kapta, Dudás — Klikk. Harangozó, Sza
badkai, Tihanyi II, Pintér.

Lukács edző mondja:
— Keresztes lába már rendbejött.
Valóban, nem is látszik Keresztes .iá

tékán, hogy Diósgyőrött megsérült. Pom
pásan gördül a WMFC támadósorának 
a játéka. Szabadkai egyik bomba-szabad
rúgását az edző társ — a Magyar Posztó 
— kapusa kiejti, de az összekötők közül 
akármelyik __ kihasználhatná a helyzetet. 
Lukács edző kioktatja a pirosinges csa
tárokat az ilyen esetben való helyezke
dés szabályaira. Újra rugatja a szabad- 
rágást, do Szabadkai ezúttal egyből be
vágja a labdát a hálóba. Két perc múlva 
szép szabályos gólt is lő Szabadkai. Az
után csak úgy zug a kapufa, előbb Pin
tér találja el, valamivé! később Szabad
kai. A 18. percben Tihanyi II remek lab
dájával Szabadkai ugrik ki és lő vele 
gólt. Bgy pere múlva újból Szabadkai 
a o-óllövő. Nagy lövését kiejti a Posztó- 
karus 6 a második lövés már védbetet- 
I-en Majd Pintér fut el lesről és beadá
sát Rökk az üres kapuba ejti. Sok 
WMFC-támadás romlik el. Lukácsnak 
van mit magyaráznia. A WMFC nagy 
fölénye folytán Szabó unatkozik a kapu
ban, a tartalékok szórakoztatják. Éppen 
evv labda van a kezében, amikor az M. 
Posztó váratlanul áttör és a : gurulós lö
vést Szabó — úcm tudja mit csináljon 
a kezében lévő másik labdával — be
engedi. Az edző alaposan megmossa a fo 
jót és azután vége az első félidőnek.

Ebben a félidőben a WMFC tiszta an-

H eT bd a  n y e r t e
a  S z o v j e t u n i ó
le n i s s z
b a j n o t e s á g á i

Moszkva, augusztus 27.
A Szovjetunió férfiegyes bajnok

ságát a Ihvowi Hebda nyerte No- 
wikow (Moszkva), a tavalyi baj
nok ellen 6:2, 6:2, 6:1 arányban. 
Női bajnok Korawina (Leningrad) 
lett.

PRÉSÉIT.

Hebda neve nem ismeretlen a 
magyar sportkörök előtti Mint á 
lengyel válogatott tagja, többízben 
is szerepelt Budapesten és játszott 
a magyar bajnokságért is. * II

lövi az ötödik gólt. A  Vasas Kovács 
révén válaszol. 5:2. Ezután Sárosi 
III. hosszú lövése akad meg a há
lóba. 6:2. Nagy kedvvel játszanak a 
zöld-fehérek. A  következő két gól
nak Jakab és Finta a szerzője. Cse
rélget, erösltget a Vasas is,, de bi
zony, nem sok vizet zavarnak a pá
lyán. Gallgvich, a Vasasok edzője 
Kuchta kapusra panaszkodik.

—  Ifjúsági válogatott volt a fiú 
—  mondja — , nem tudom, •mi van 
most vele.

A  harmadik harmadra újból át
csoportosít a Fradi. Most ez a ti
zenegy játszik: Csikós —- Szoyka
dr, Tátrai —  Hámori, Sárosi 111., 
Pósa -— Biró, Kiss, Jakab, Kiszely, 
Gyetvai. Az első esemény Kiszely 
bombadugója.. Ez már a kilencedik 
ferencvárosi gól. A tizediket Jakab 
lövi, azután ugyani vág be halálos 
biztonsággal egy tizenegyest. Még 
a hajrára . is futja a Fradi erejéből. 
A  hajrá újabb két dugót hoz. Az 
egyiket Kiszely fejeli be, a tizen
harmadikát pedig Jakab küldi a 
léc alá. 13:2.

Az edzésen javuló fórmát muta
tott a Ferencváros. Tetszett a fiúk 
mozgása

a vehetőknek is.
—  Kaptak■ egy kis lelki gyúrást 

a fiúk —  mondja Tóth Lajos dr — , 
úgy látszik, megfogadták a jó szót. 
A z Elektromos elleni csapatot csak 
a pénteki edzésen állítjuk össze. Ha 
Kalocsay dr nem gyógyulna meg, 
akkor Hámori vagy Biró Dani fog
ja helyettesíteni.

Arra a kérdésünkre, hogy vár
ható-e egyéb változás a csapatban, 
ez a válasza Tóth Lajos dr-nak:

-— Pénteken már többet tudok 
mondani.

gol-rendszert játszott. A hátvédek reme
kül fogták az ellenfél szélsőit. Kapta volt 
a középhátvéd. A Magyar Posztó gyen
gébb képcségű középesatárával szemben 
nőm is tűnt fel Kapta lassúsága.

A második félidőben „ferencvárosi 
rendezerrel” játszott a WMFC. Korányi 
volt a középhátvéd és a beálló Szalay 
fogta a Posztó jobb®zélső.idt. A  csatársor
ban Rökköt Vidor váltotta fel.

Vidor nagyon fürge és szemfüles. A  
játék irama most is eleven. Vidor lövé
sét a kapus kapufára tolja, Harankozó 
a kapufa tövét találja el, de gól csak 
nem akar születni. Szabadkai mintha fá
radt lenne, lemarad a legjobb helyzetek
ről is. Később azonban megembereli ma
gát, megereszt néhány nagy lövést, a 
Posztó-kapus azonban négy formában 
mindent véd. Ez a félidő 30 peréig tar
tott. , ,

— Vidor beállításának komoly jelentő
sége van? — kérdeztük meg Benes Ernő 
intézőtől.

— Vidor átvétele ügyében tárgyalások 
folynak. Bízunk benne, hogy egy-két na
pon belül sikerrel befejeződnek és akkor 
vasárnap már játszhat a Törekvés ellen.

Ezután Szabadkai, Keresztes, Tihanyi
I I  az öltözőbe vo-nult. Szóhoz jutott új
ból Kapta, azonkívül Nyilas és Deve- 
cseri is ebben a játékszakaszban.

Edzés után Lukács edző ..különórát” 
adott Szabónak. Csak úgy záporoztak a 
sarkos lövések Szabó kapujára. Tóni 
mir.t egy gumilabda pattogott ide-oda. 
Edzés után megkérdeztük Lukács edző
től:

—  Mik a tervei Vidorral?
—  Jobbszéisőt akarok vele játszatni.
—  Mi lesz az összeállítás a Törekvés 

ellen?
—  Még nem alakult ki bennem végle

gesen. Bizonyos azonban, hogy lesz vál
tozás a jobbszélsőn kívül is.

Kellemetlen meglepetés érte a 
szerda délutáni edzés előtt az új
pesti vezetőséget. Takács edző he
lyett csak üzenet érkezett. Szolgá
lati beosztása miatt vidékre kellett 
távoznia s csak pénteken edzésre 
jön vissza. „Mari néni" helyett Vin- 
cze Jenő látja el az edzői tisztet. 
Még egy kellemetlen meglepetés 
adódik, miközben a játékosok vet
kőznek: Sziklai sérülésről panasz
kodik.

—  Még a Tokod elleni mérkőzé
sen összefutottam a kis Baloghgál. 
Akkor észre sem vettem a sérülést, 
most azonban már fáj a térdem.

A  kapus felmentést kap az edzés 
alól és a hölégkamrába vezényli a 
pótedző.

Mivel Aknavölgyi, a tartalék
kapus nincs kéznél, Darida, az UTE 
ifikapusa áll be a lilák kapujába a 
ChSC ellen. A  csapat egyébként a 
következő összeállításban áll fel:

Darida —  Futó, Balogh II. —  
Nagymarosi, Temes, Balogh I. •— 
Adám, Vincze, Zsengellér, Berzi, 
Tóth.

Szűcs a ChSC-ben játszik közép
fedezetet.

Goda mester sípjelére indul a 
játék és az Újpest végigtámadja az 
egész első félidőt. Néha-néha a cég
csapat játékosai is eljutnak az új
pesti kapuig, de ott Futóval és Ba
logh II.-vei, a két remek formában 
lévő hátvéddel nem tudnak megbir
kózni. Úgyszólván alig megy lövés 
Darida kapujára.

—  Jenő, hála Istennek, ismét a 
régi -— mondja valaki a lelátón.

Vincze valóban remekül mozog. 
Pompás keresztlabdákat ad és a lö
vésekkel sem marad adós. Vincze 
(2) és Zsengellér lövi ennek a fél
időnek a góljait.

Pihenő nélkül fordulnak a csapa
tok. Balogh II. —  Fekete lesz az 
újpesti hátvédpár és Pálya a jobb
összekötő. Vincze is a pályán ma
rad —  . mint játékvezető. Nemcsak 
fütyül, hanem tanácsokat is oszto
gat a játékosoknak.

Pálya és Adám lö gólt. (5:0), 
majd Zsengellér lesz a balösszekötő 
és Berzi a középcsatár. Temes he
lyett pedig Szűcs játszik középfe
dezetet. Most aztán megindul a gól- 
özön. Szinte labdához sem nyúl az 
ellenfél. Feltűnő, hogy Adám meny
nyire. akar és milyen sokszor kéri 
a labdát. Pálya elég nehézkesen 
mozog az elején. A  lelátóról sokan 
kiabálnak is feléje.

—  Gyorsabban, gyorsabban!
Pályára különben érdekes észre

vételt tett még egy évvel ezelőtt 
egy újpesti szakértő:' „Ilyen rövid 
nyakkal nem tudhat valaki jól fe
jelni."

Pálya az utóbbi időben igazolta 
is est a szakértőt. A  lapos labdák
kal ügyesen bánik, de mikor feje
lésre kerülne sor, rendre alulmarad 
s amellett nehézkes is.

Tóth Matyi gólja után Pálya és 
Zsengellér eredményes (8:0). Adám 
fejesét csak nehezen fogja a. cég
csapat kapusa. Már nemigen men
nek labdára az amatőrök, csak mi
nél messzebb igyekeznek rúgni a 
kaputól a bőrt. Berzi bombalövése 
jelenti a kilencedik, Tóthnak hat 
csel után bepöckölt labdája a tize
dik gólt.

Annyira udvarias Vincze a ven
dégcsapattal szemben, hogy csak 
minden második gólt ad meg.

A  mérkőzés után Vincze aziránt 
érdeklődik Sziklainál, meri-e vállal
ni a vasárnapi játékot. Sziklai meg-
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Ígéri, hogy borogatni fogja a sérült 
térdét és reméli, hogy a Kispest 
ellen rendelkezésre állhat.

A  szurkolók még lehetnek elé
gedve a csapat játékával.' Az eddigi 
edzéseken még soha nem játszott 
ilyen jól az újpesti ötösfogat s  a 
védelemmel pedig eddig sem volt 
baj.

A  csapatot csak pénteken állítják 
össze, de nem valószínű, hogy meg
változna a Tokodon bevált össze
állítás.

Sokan a tokodi eredményben Is 
kiegyeznének a Kispest ellen . . .

Mem megy Béigrádba 
a válogatott csapat

Az MLSz tegnap telefonon kö
zölte Belgráddal, hogy nem küld
heti el válogatott csapatát jövő 
péntekre Belgrádba. Szabadságolási 
nehézségek miatt az MLSz nem 
tudna megfelelő játékerejü csapa
tot küldeni. A  belgrádiak rhegtisz- 
telö meghívását egyébként köszö
nettel nyugtázza az MLSz.

Ondrus Untait
örökre eltiltották

Kisutzky: 5 hónap és 100 pengő.
A  fegyelmi egyesbíró Oncti-us 

Antalt, a PTSC játékosát örökre el
tiltotta. Az ítélet indokolásában 
hangsúlyozta az egyesbíró, hogy 
azért kellett örökre eltiltania Ond- 
rust, mert egyéves eltiltását 
augusztus 7-én engedte el neki a 
miniszteri biztos, azzal a feltétellel, 
hogy ha újból fegyelmi elé kerül, 
örökre eltiltják.

Kisutzkyt, a Szeged FC játékosát 
1941 február 1-ig . tiltotta el az 
egyesbíró és azonkívül 100 pengő 
büntetésre ítélte.

Rojákof is  február 1-ig 
tiltották el
A  fegyelmi egyesbíró Raják Gyu

lát, a Törekvés játékosát 1941 feb
ruár 1-ig eltiltotta a játéktól.

Sós György (Szegedi VSE) és 
Garat László (Kaposvári Turul) 
ugyancsak 1941 február 1-ig szóló 
eltiltást kapott.

A  Pécsi BTC- és a Markovics—* 
Rubint fegyelmi ügyben az egyes- 
bíró folytatja a vizsgálatot és csak 
annak befejezése után fog ítéletet 
hozni.

Tatabányán Á-B 
víziSabdamérkőzés lesz!

A Tatabányai Stí háziversenyei .már 
eddig is jelentős hírverést jelentettek az 
úszósport számára. Most vasárnap az
után a tatabányaiak egészen nagy cse
megével szolgálnak az úszósport hívei
nek. A vasárnapi versenyre ugyanis 
meghívták a teljes budapesti élgárdát. 
Eleméri, Körösi, Végházi, Tátos, Gróf, 
a hölgyek közül Ács, Vámos, Novak, 
Szigeti-Vargha mellett az utánpótlás 
legjobbjai is indulnak az egyes számok
ban.

Talán még az úszóversenynél nagyobb 
érdeklődésre tarthat számot az A) és a 
B) válogatott vízilabdacsapat találkozása. 
A két csapat, mint emlékezetes, leg
utóbb a nemzetközi torna keretében S:5 
arányban döntetlenül mérkőzött A  va
sárnapi mérkőzés tehát eldönti, melyik 
csapat az erősebb. (Most Ott lesz a vlzi- 
labdakapitány is !)

A verseny keretében bonyolítják le n 
Tatabánya SC—BEAC elsöosztályú vízi
labdamérkőzést is.

VASÁRNAPI KÉZILA BDAM 0S0R  
Barátságos férfimérkőzések 

BSzKRT—BTC. Ciprus-utca, 9 óra. —* 
Széchenyi—BSzKRT II., Ciprus-utca, 8. 
— Magyar Fosztó— Kistex. Csepel,
MOVE-pálya. 9. —  W M T K -M T B . Cse
pel. WMTK-púlya, 11. — II.: 10. —
Elektromos—VÁC, Lelorca-utoa, 10, —4 
BTK—Elektromos II., Latorca-utca. fél 
9. —  Magyal’ Pamut—UTE, Újpest
Horthy Miklós-út, fél 11.

Barátságos női mérkőzés
Magyar Posztó—Kistex, Csepel. MOVE- 

pálya. 10 óra. —  DreSC—Magyar Posztó 
II.. Csepel, MOVE-pálya, II. — WMTK  
—MTE, Csepel, WMTK-pálya. 9. — Ma
gyar Pamut—Goldberger SE. Újpest, 
Horthy Miklós-út, fél 10. —  II .: fél 3,

Jó a WMFC!
Vidor lesz vasárnap
a i®&bszélső<?>



2
ffli

S&&M Csütörtök, ÜÖ40 augusztus 29. *■

RQBBBBBBnKBftaÉSMaKSBBnnnBai

P á ly á z a t  i i .
az fisa  O rsz á p s  Tippelő Bajnokságra

Relefkefcé&i határidő: VIII. 31, 13 óra

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

Ferencváros—Elektromos ....

SálBTG—Tókód .............. .

W'MFC-Tüfekvcs ............ .

Szolnok—Szeded ......................

BSzKRT—DiMÁVAG .........

Haladás—Gamma ............

Hódmezőv. TVE—Mezőtúr...........:  
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt cl.

Pereces—Kassai AO

Miskolci VSC—M á táskáik a ..

W M TK—Orosházi T K  ......... «,

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

•Lakhely: ..................... ......................

Bicaj i4.iij..v^*öu..ií;.i ,.í ..u .i .i
A beküldő alávéti magát a fjllélelck- 
neki Minden szelvényhez ép és fór- 
jajomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékéi n i. Aki he tett 
kint ötnél több szelvényt küld, ko-.Ihléft ' ifi® Ií»t /rvíil In <rtvl i 4.

Kispesten kerette! 
készülnek az Újpest 
©Síén

A Kispest csütörtöki edzötársá a 
KSSE Csapata lesz. Ezen a két- 
kápaa edzésen sok kérdésre sze
retne választ kapni a piros-feketék 
vezetősége, íme:

1. Sikerül-c leszcraödtetniök Vé- 
csept, a salgótarjáni kapust? Vagy 
esetleg az Újpest ellen is Gergő jog 
v 0 m i  ?

2. Hogyan álljon fél a hátvédpár? 
A z már biztos, hogy Olajkár I. lesz 
a jobbhát oéd, de balhátvéd Rátkai 
vagy Olajkár 11. is lehet,

3. A fedezetsorban Szabó II. cs 
Víg helye biztós. Az azonban csak 
csütörtökön dől el, hogy Odry vagy 
pedig az amatőr Senyadovias lesz-e 
ó jobbfedezet. Valószínűleg az kerül 
he az Újpest elleni csapatba, amie- 
lylk jobb formát mutat a kétkapus 
edzésen:

4. .A Csatársorban is vannak még 
kérdőjelek. Olajkár 11. például jobb- 
összekötőben Is saóbajöhet, sőt, való
színű, hogy ezen a helyen fog ját
szani. Szilágyi még mindig fájlalja 
a lábát, Kérdés, hogy a szélső vál
lalja-e a játékot. Ez is az edsömér- 
kőzésen dől el.

Röviden: a kispesti vezetők sze
retnék, ha az edzömérközés vala
mennyi kérdésre kedvező választ 
adna. Ebben az ecetben  ̂ egészen _ jó 
csapattal tudnának kiállni a lila- 
fehérek ellen. A  piros-feketék já- 
téköskerete jelenleg a következő: 
-Gergő (VécSey), Olajkár I.. Olaj

kár II., Rátkai, Odry, Semadovics, 
Szabó II., Vig, Kincses, Varga dr., 
Hidasi, fieke, Szilágyi.

Zalai ügyében szerdán keSö este 
ültök össze a KAG fegyelmi bizott
ságának a tagjai. Lapzártáig nem 
hoztak ítéletet;

fokodon wímís sérüli, 
d@ az ősszeáSSitás 
mégis megváltozik

Tokod, augusztus 28.
A  Tokod csapata sérülés nélkül 

iszta meg első mérkőzését. Ez azon
ban nem jelenti azt, hogy az össze- 
illítás marad a régi.

Pásztói már a múlt vasárnapra is 
gén nehezen kapott szabadságot s 
íz előjelek szerint a BalBÍC elleni 
arérkőzésre semmiképpen sem tud 
jlmenni. így. azután a támadó3or 
Üsszetétele változni fog. Nagy irá
nyítja majd a sort s valamelyik má- 
Jcdikesapatbeli játékos kap szerepet 
jöbbÖsszekÖtőben.

—  Sokkal nagyabb bizalommal 
mennénk Salgótarjánba, ha Pásztói 
is, meg Hevesi is játszhatna —* món- 
iotta Eggcnhoíer Jenő elnök. —  
Mindketten azonban olyan messze 
varrnak, hogy nem is számítunk a 
részvételükre. Az Újpest elleni já
tékkal Cseppet sem voltam megelé
gedve. A bemelegítő mérkőzéseken 
már jobban is játszott ffi csapát, 
Salgótarjánban is jóbbon kell ját
szani, hti pontot akár hazahozni.

„A  Munkácsi SE sem alszik —  mon
dta Strömpl Rudolf, az MSE egyik 
elzetöje. — Megszereztük Bogdánt a 
lunkácsí gimnázium kőzepfedezetép 
zoükívül Támoáit, a Beregszászi FTC 
óit jeles Játékosát. Straüsz is kegyel
tet kapott s így jó csapattal tudunk 
iáid rajtolni." _ . .Kezdődik . . . Délnyugaton a Szigetvári 
lX  Bejelentette, hogy visszalép a bfí- 
idkságtól. A ZsSE II. Is közölte, hogy 
I. csapata nem indul, , ,

- M biaxűítdtshan 
r e n d s z e r  leé li
mondja a  —  kalauznő

Villamoson ültünk. Nemzeti Spor
tot olvastunk. Kültelek felé robog
tunk s egyszer csak a zt , vettük 
észre, hogy a kalauz mellénk tele
pedett. Leült egy kicsit pihenni: 
Ebben nincs semmi, a szabályzat is 
megengedi. Az egészben csak az 
Volt a furcsa, hogy a kalauz —- nő 
volt. Talán nem is vettük volna 
észre, hiszen éppen olvastunk, ha 
nem szólalt volna meg:

—  Mit tetszik szólni- a csapatunk
hoz? Megverte és Elektromost!

■—- Szép teljesítmény volt.
—  De majd csak ezután lesz jó 

a BSzKRT. Megszervezzük a 
BSzKRT hölgy szurkolóinak a tá
borát.

—  Szép, szép. önök is majd olyan 
Síkitózdsokát csapnak...

—  Csak nem a Fradi—•Gamma 
mérkőzésre tetszik gondolni ?

—  Beképpen arra.
—-  Akkor tudoml miről van sző. 

Én is láttam és hallottam azokat a

hölgyeket, akik folyton ugráltak és 
kiabáltak. Össse-vissza kiabáltak. 
Hallani is rossz Volt. Manapság, ö 
rendszerek Világában így kiabálni... 
Nálunk, a BSzKRT-ban nem így 
lesz. Mi rendszert viszünk a buzdí
tásba is. Sportszerűen, ütemesen 
fogjuk buzdítani a csapatot!

Hirtelen eszünkbe jutott, hogy 
már annyi labdarúgó panaszkodott, 
milyen terhes foglalkozás is a ka
lauzmesterség s hogy ha az ember 
egész nap a villamoson van, akkor 
nem szívesén mégy ki az edzésre. 
Megemlítjük ezt, mire így felel:

—  Én est nem tapasztaltam. Én 
a váltás Után szívesen mennék fut
ballozni...

Még valamit akartunk kérdezni, 
de a hölgy, pardon a kalauz most 
hivatalos hangon így szólt:

—  Szakaszhatár! Uraság odnilc 
csak eddig érvényes a jegye!

Leléptünk.

%eiü§e rajt a tippelő bajnokságban!
( A  s o k  m e g l e p e t é s  e l l e n é r e  is v a n  e g y  2 7 p o n t o s  s z e l v é n y ! )  
H q SI a ra d m é n y : 1. Bessédas G yö rgy  2. T u *m 3. Papsp 
Jáíi@s — Ikz ©fszeSuésnyes íso porllban: 1. TéSí* József

Pályázatunk az Első Országos Tippelő 
Bajnokságra nemrég írtuk ki. Az elmúlt 
Vasárnap Zajlott le a pályázat I. fordu
lója. Sok meglepetés volt áz NB I. első 
fordulójában, így hát nem csodáljuk, 
hogy a pályázat nagyon gyenge teljesít
ményekkel indult. Nem lehetett afra 
Számítani, hogy a meglepetések halmo
zódni főgnak (a Ferencváros pontvesz
tesége, a Kispest, a Törekvés és az 
Elektromos Veresége. . . )  s így nieg- 
töftéiú az, hogy a sók pályázó koZúl 
mindössze egy rájtolt kiválóan. Beszé
des György TI pontot szerzett 3 az Utána 
kővetkezőket hdroin ponttal előzte még. 
Beszédesnek 24 pontos szelvénye is van.. 
If.'dakes, hogy 22 pontot. vagy annál 
többet csak 17 pályázó ért el. Még 
érdeliéséBb az. -hogy fcc pontot viina- 
össszé 10 pályázd Szerzett. A legfeltű
nőbb azonban áz, hogy a mezőny 50 
százaléka csak 12 pontot, vágy énnél 
kevesebbet ért el.

Iáéti teliét Újra előfordult az, ami 
már máskor is megtörtént.' A gyenge 
rajt miatt még mo3t,

a II. fordulóban is érdemes bekap
csolódni ' a pályázatba.

. A t elenyésző hátrányt á hátralévő 16 
fordulóban könnyen be Iáiét hozni.

Mást (ssómbaton- délután-. 1 óráig) ft 
IX. számú szelvényt kell beküldeni. Ezt 
ív szrTvéuvt - mit közöljük utoljára. A pénteki számunkban már a III. szánni 
szelvénynek adunk, helyet. Az egyes 
pontversenyek állásáról a III. forduló 
után adunk majd tájéltostatót. Addig 
mindenki maga számítsa ki a pontszá
mút. AH tőlünk kérdezi a pontszamát, 
az a kérdéshez megcímzett válaszlevele- 
zőlopot is mellékeljen, mért csak így tu
dunk válaszolni. Általában minden kér
déshez megcímzett válaszlevelezőlapot 
kell mellékelni, mért lapunk korlátozóit 
terjedelme miatt a lapban nem válaszol
hatunk.

Alább ismertetjük az I. héti véreény 
eredményét. A héti versenyek éradmé- 
nyéf mindig a csütörtöki számunkban 
hirdetjük lei. Az eredményhirdetés szom
bat délig mindig feltételes, Esetleges 
felszólalást szombat délig fogadunk el,
A héten legjobban szerepellek legjobb 

szelvényén található tippek;
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G ainmn—Fcbe-fic. 2:2 2:2 2G2 1.3 2:2
Tokod—tJ.ipcsl 1:4 1;4 1’4 1.4 0:8
Kispest— ftóojnók 0:1 1:2 3:1 0:1 0:1
Szegőd—Haladás 3:2 3:0 3:2 ...0 4:2
Törekvés—SalBTG 0:2 3:0 1:3 4:2 2:0
Eteklr.-IJSzKKT 1:3 1:2 1:2 1:2 0:1
DiMAVAG-WMFC 3:4 1:4 2:1 0:2 1:1
Postás—DYAC , 40 4:0 Síi 4:0 40:

Jegyzet: A Szórni.;, FC—KEAC-mérkőzés 
clmáiadt, helyére a Postás—Pécsi DVAG- 
mérkőzés lépett elő. Ilyenformán a put- 
versenyhen fienl: két mérkőzés maradt. 
(F,ÍO—SVSE 2:1, MÜVE T. Előre—M\ &G 
1:*.’
AZ I. HETI VERSENY EREDMÉNYÉ: 

Általános csoport:
T. díj: 20 pengő. Nycfte: Beszédes

György, Szeged, AppőnyPü. 17. Ercd- 
ményo': 27 pont. (7 találat, közte H teli.) 
— II. díj: 15 pengő. Nyerte: Tutu (Bci-
dogh Gyula—Nagy Ferenc, Bp., XIV., 
Szobráncdíöz l.i. E.: 2t p. (IL-o). 
verseny: 5—0 pont. GoLkulonbség: 11. —
III. díj: 10 pengő. Nyerte: Papp Jáüós. 
Bp. XÍII., Keitor Ferenc-n. 3. IN. 2.
E.: 24 p. (6—3). Pótv.: 5:0 p. Gk.! 14. -  
IV—X. (líj: 5—5 pengő. Nyerte: „Divat 
(ifj. Csiilik György -  5 szclv. osöp.), 
Bp., VI., Mufikácsjr M -u 37. I. 7. É : 
23 p. (7̂ .1). — Ssaflán Mihály (5. « ,  qsa), 
Gsépel, Arpád-1l. 13. B.: 22 p. (6—2), 
Pótv?: 5-0 P- -  Dófncter Balázs, Pcet- 
pzentérzsébet, Határ-u. í0._ E,: 22 p. (6—2), 
Pótv.; 5—3 P- — Nagy Sándor (5 sz. cs.), 
Bp„ VII.. Kazinczy-U. 12, — Gciger Imre 
(5 sz. cfiÁ Kassa, HonVeaók-útjá 43 / a - —■ 
Takács—Kőkaí (ő .Sí. óé. — Kercsítnfivo-

két kérünk ül, PosteZnntcrzsébet, Elnd-u, 
Í7, — Gdhcölszekér (if,i. Tószögi Mihály, 
BékésssaBö, .Ív.: \Vcnckheim-ü, 1,). Mind 
a négy ereduíényo: 22 pont. (0—3). Pótv,: 
3—0 p. Gk, sorrendben: 12, 14, 15, 17.

ötszelvénycs: eísport: 
t. díj: 19 pengő. Nyerté: Tóth József, 

FeléőgfiHa, VI. ' akna. E.: 24 p. (6—3). 
P ótv.: 0—3 p. — II— III. díj: 5—o pertgö. 
Nverte: Zentfll Jáiios, Bp,, Ifi,. Szól-il. 
3—5. — Kopó (ifj. Gfiiber Sándor), Be- 
késcsaba, Szent Ielváu-tér 22. (Mindket
tőtől olvashiatóbb írást keíültB!) Mind
kettő eredménye: 22 p. (6—S). Pótv.: 3—0. 
Gk.t 18. ,, ,

23 ponlot szerzett, a potvetsónybán 
3—0-t ért cl, de nágyobb gólkülönbség 
miatt nem nyert: Magyarosi látván
(gk.: 19). — 22 pontot szerzett, de a pót- 
versenyben csak 0—3-at, illetva 0—0-t ért 
el: Tíz—Húsz, Dcél-ÜSsy Sándor. Gódo I e- 
1-ene — A díjakat, esetleges felszólalásra 
való lek in tettel, mindig ez eredmény
hirdetést követő hét élőjén adjuk pos
tára.

A CSUC3VERSENYBEN 
7 találattal, ltözto 3 UiilulAlAttál Vezét: 
Bestédé* György. 7 taiálatűt, ko.ztó 1 
trliUl'álátót ért él: Divat.

A  TE I,TT A LALA TV EitSEN YllP: N
3 f&iitáfáiaítál Vézötr BcsZ'ádéfí György. 
Bíró György, Csinszky Andrusne, Csért 
Fcróiic, Dárdai Anti rád, Fleissncr Ja; 
nösiié, Kovács Pál (Albertfalva), Kűri 
József, Marika (J. I.), PaRp lanés (R.
F.-u.), Pocok, Tilt ti, Tóth József (Egállá), 
Wolf József <Péce).

GZENETEK:
BettkoVits A .: 1. Mégérketfett. 2. Jó.

U j c s a p a t , 
ml r e e d s s e r ,  

a z  E lek tro m ö sb a ia
Az Elektromos szerdai edzése 

már Lz új elgondolások szerint 
folyt le. Tóth edző az egyes csapat- 
réBZekét gyakoroltatta a labdá,val 
és taktikai elgondolásokat magya
lázott nekik. A  csatárok a kaput 
rohamozták, a fedezetek egymás
nak passzoltak, a hátvédek pedig 
a hosszú rúgásokat gyakorolták. 
Az edzés mintegy háromnegyed 
óráig tartott. Némi szünet követ
kezett ezután. Marosi, az Elektro
mos újdonsült középhátvédje mond
ta nekünk a szünetben:

—  A z orvosi vizsgálaton szeren
csésen átestem és hála Istennek, 
Semmi bajom nincs. Mindössze hat 
kilót fogytam, ezt kell most vissza- 
hísnom.

Az Elektromos a következő csa
pattal állott fel a kétszer húszper- 
Ces edzömérkőzésfé: Üdvardi —•
Páközdi, Ónodi —  Kapocni, Marosi, 
Pázmándi —  Huszár, G. Tóth, Fűzi 
ti., Kállai, FeltéCs III.

Boldizsár■ a második csapat kapu
ját védte. A  kezdés után azonnal 
fel lehetett fedezni az Elektromos 
rendszerét, amelyre a partvonalon 
álló Szilvássy Dezső ezt mondotta
V.. Ginzery Dénesnek:

—  Ez nem angol rendszer, ez 
Elektromos-rendszer.

Mire Ginzery így válaszolt:
—■ Nekem ugyan beszélhetsz, ez 

Is angol rendszer, csak még egy 
embert rendeltetek a védelembe.

A  kétszer húszperdes edzömérkö
zés legjobbja Huszár jobbszélső . és 
Pákozdi hátvéd volt. Huszár lőtte 
az egyetlen gólt is. Igazi olaszos 
gól volt. Az  új rendszert a második 
félidőben már tűrhetően játszották.

Az Elektromos csak a pénteki 
edzés után állítja össze a Ferenc
város elleni csapatát.

Horváth (volt S zÁ K ) !esz 
a Szeged középfedezete
\ Szegró ezetdai CÓZÉse sil IITO pá- 

1 válói] zajlott le. Az első csapat a lat; 
tájékokkal játszott. Az erpainóuy S;e
'jíz edzésen résztvett Mester is, pedig 

a hét elején úgy látszott, hogy a jeles 
csatár hosszabb ideig burait ép teleli lesz. 
Hiányzott eUcnbon Nagy. Sérült, ele va: 
sárnap mos?is mindien bizonnyal IinteZciiii 
fos Szolnokon. , , «Vendéíco is volt az edzésnek Seper sze
mé Ívé ben. A csapat volt játékosa nem 
sportügyből kifolyólag járt Szegődön, de 
ezt az alkalmat felhasználta afra. hogy 
régi társaival együtt rugdosson egy ke-
'  ?Ó7,' eddigiek szerint új közőpfedezet 
mutatkozik bo vasárnap. A fiatéi Hor
váth, a S'zAK volt jolee jatokosa kapj* 
c7L a nem könnyű szerőpét* KlsucZky el
tiltása utón Gyarmatira a csata,r*on lián 
van szükség b. ezért keltett a ledezetscn'ba 
új embert állltafU. , , .A Bzolnok elleni csafiat így "Dkul 
maid: Tóih -  Pólyák, Kaffai -  Bafotl, 
líorváih, Bertók — Bognár, Gyarmati, 
Mester, Hajdú, Nagy.

MÁTÉSZALKÁN
nagy gondban van az MTK vezetősége. 
Az elsőcsnpatbeliek közül csak Kárpáti 
és Szabó áll az egyesület rendelkezésére, 
míg a száifibavehetö ifjúságiak közül 
Kálmán, PopoVics és Molnár megsérült 
és vasárnap semmi körülmények között 
sem játszhat. Az MTIÍ-nak a vasárnapi 
bajnoki mérkőzésére eddig csak nyolc 
játékosa van!

BSkoskcresítur több új játékösSal 
várja az NB III, rajtját.., As RTE-hez 
került JungVirt a Kistexből, Magyar az 
ETC-bfil és Juhász a 33. FC-ből.^ Bó- 
GBábBzky (Compactor) óé Eerecz (Kala
pos) is &z RTE*be menne, öe egyesüle
tük egyelőié igén sokat kér á kiadásu
kért. A szövetség fog dönteni.

H SalBfC SSrlésztenS 
akar a 7s©»érS...

A  SaiBTC tegnap kiadós edző- 
mérkőzést játszott az SSE-vel. Az 
SSE nem ijedt meg elsöligá3 ellen
felétől, hanem keményen ellenállt a 
SaiBTC rohamainak és így a ba
rátságos vetélkedés —  3:3-ra —  
döntetlenül végződött. A  gólokat 
Laczkó (2) és Jenüfi, Illetve Szabó 
1., Szabó II. és hangár rúgta. Az 
edzőmér-kőzésen a SaíBTC-böl kü
lönösen Laczkó, Kiss é3 Jenő fi mu
tatott nagy harcikedvet, míg az 
SSE-böl Kovács, Szabó I. és Sü
megi tüntette ki magát.

Tomecslcó edző elégedett volt az 
edzésen látottakkal:

—  Pompás kis edzés volt. Az 
SSE egészen egyenrangú ellenfél
nek mutatkozott. Ami a vasárnapi 
lokodi mérkőzésünket illeti, abba 
egy lebs külön elszámolás is bele
kapcsolódik. Legutolsó NBE-talál- 
kozásunk alkalmával 7:0-ra kikap
tunk Tokodon és most szeretnénk 
abból valamit törleszteni. Remé
lem, játékosaink ugyanezen a Véle
ményen vannak...

'1111  "***

AZ  ÚTÉ VENDÉGE LESZNEK  
CSÜTÖRTÖKÖN AZ IFJÚSÁGI 

EDZŐTÁBOR RÉSZTVEVŐI
Az UTE csütörtök délutánra 

meghívta az országos ifjúsági edző
tábor részvevőit a Stadionba. Az 
Ifjúságiak bemutatókat fognak tar
tani az UTE-pályán, majd az edző
tábor csapatai megmérkőznek az 
UTE csapataival —  rövid mérkő
zéseken. Utána a Kultúrházban 
vendégül látják az ifiket. Az or
szágos ifjúsági edzőtábor különben 
pénteken délután fejeződik be. Az 
Ifik nagy része ugyanis vasárnap 
már bajnoki mérkőzést játszik. A 
záróünnepélyt az MLSz ünnepélyes 
keretek között rendezi.

Délnyugaton elhalasztották a vasár, 
napra kisorsait PEAG—KSE I. osztályú 
és a KRAC II.—Csurgói TK II. osztá
lyú bajnoki mérkőzést.

A Ganz Szerdai edzésén résztvett Szir
mai, a Phöbus és Fischer, a Postás volt 
játékosa. Főleg Szirmai játéka tétszett 
á Ganz VeZetöinék.

Edzők—játékvezetők barátságos labda- 
rúgómérkÖzéS volt szerdán délután' á 
székesfővárosi üiákspörttelepert. Az ed
zők Molnár (4) és Kalmár góljával 6:2 
(3:1) arányban győzték.

A Cs. MOVE Szerdal edzésén résztvétt 
triötáy, a Fűzfői AK vált bálSzóteSje. A 
játék óé, annak ellenére, hmty teljesen 
edzés nélkül van, égésien ügyesen moz- 
gött. Vasárnap még kardos, a régi bal- 
séélsí lóg Játszani.

f P á l f á s a t  
az [ I s i  Országos T ip p e li Bajnokságra

Beéíkezesi határidő: Vili. 31. 13 óra

U j pe&fc—Kispe s t . . . . . .  - .............. .
FéPDiicvároö-~-Elektromoa 

SalBÍC—íotod

W MFC—'Törekvós ...........................

Szolnok—Szíeged .....-»•••••••* ••••$...<

BSzKRT—DiMÁVAG .................

Haladás—Gamma

Hódmezőv. TVE—Mezőtúr .. —
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül | 
számításba, egyébként csak koltver- 

eeüyfc dönt eJ.

Percoee—Kassai AO

Miskolci VSÖ—Mátétí-feátká •»

WMTK—Orosházi TK .................

Név:

Lakhely:

Utca: *...... ...................... .................
A belfnldő aláveti magát a föltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld, kö
teléé ide keresztet (csillagot) tenni:

LESÜSS

Szolnoki telefon:
Á  szerdal edzései már 
Koüáth irányította 
a Szolnok tdmadésorát
A  Szolnok ma már a füves pályá-< 

ján tartotta edzését! Ez volt az első 
alkalom, hogy a játékosok'börszc- 
ges cipőkkel is ráléphettek a fűre. 
(Amikor a füvesítést elkezdték, 
gondolni sem mertek volna arra, 
hogy már augusztus végén olyan fü. 
lesz, hogy játszani lehet rajta. Az  
fesös nyál' „keresztül húzta a szá
mításokat", —  a szolnok labdarúgás 
nem kis örömére.)

Nagy eseménye volt az edzésnek 
az i3, hogy ismét Kolláth irányí
totta a támadósort. A  jeles közép
csatár úgy-ahogy rendben van én 
vasárnap már játszik a Szeged el
len. A  mai edzésen még húzta a 
lábát egy kissé, vasárnapig azon
ban még sokat javulhat az állapota.

Némi izgalmat keltett hogy 
meozi egy összecsapásnál könnyeb
ben kificamította a vállát Szolnok 
vezetői remélik, hogy emiatt nem 
kell pihennie.

A  Szeged elleni összeállítás már 
megvan. Ha valami váratlan ese
mény közbe nem jön, akkor ez a 
tizenegy játszik: Horváth —  Barna, 
Kispéter —  Selmcczi, Szűcs, Faze
kas —  Szántó, Búza, Kolláth, Ko
rom, Balázs.

i? Is P é § «  m ű s o r

NYUGATI ALSZOVETSÉG
I. Osztály: Szombathelyt ttalsulffe N -—1

8SSE (Horváth). Tatabánya: ThG II.--
HStí (Jáarr). Pápa: kinizsi—U)i:p « « •  
irci) Győr- DAC—FÁK (Varga), GyAÖ 
—II. kor. SC (Zeitlcr). Siófok: SSE—Hu
bertus (Ernti). T-mr> ttII. osztály. Moson: KuoE—EIO II.
(IlegcílUs). Győr: Ili ltcr. SG II.-Hubc^ tus ír. (BnHay).. bzekcafehcrvar: ARAK 
TI.—Unió II. (Baliofch). II aj inaskor: ILSlü 
I I — SSE 11. (Lőcsei). Véaíprém: MOVB. 
VSI7.—MbE (Kulcsár). Fűzfő: JAK 1 >
Előre. II. (Stirczky). Pét: PK&L-AJkal 
LF (Gránásx). Komárom: KFG II.—ksla 
II. (Szabó).

CSABAI ALOSZTÁLY
I. osztály. Kondoros: K&TB—B. BM*

nyadi (Mnjfvar dr). Orosházin OM n i — 
Hz. Turul (StíiRorwaW). Bokesosaba: B. 
MÁV—B. Törekvés (liodő). Békés: BTSL 
—GyTK (Bekóítyi). Mezőkovacshaza. 
MtM— ltokká (Borrtss). T

II. osztály. Békéscsaba: B. MÁV 1L-* 
M, Tör. (Gáspár), B. Tör. II,—BÍR (Vár- 
könyij. Oyoma: GyTK lí.—ElK (Imro). 
Vészifi: VHE—MAFO II. (GatahtaO.Osor. 
▼ás. CoSK-OFO (Tóth .1. S.). Gádoros: 
USE-OTK II. (Diinák).

DÉLNYUGATI AhSÍÜi VÉTSÉG
I. osztály. Simontornya: HBTC—B,

MOVE (v. Adorján), Baja: BMT|y-BTk 
(Bctigkc). Pécs: ZsSlü-PBTO .iKoUcE.
kaposTir: KUAC-UVSK (Czvelko). Mö- 
liács: MTE-DPAO (Fráfltieh). Nagyka. 
nizsa: NVTE-ZMNTE (Öotoaán).

II. osztály. Sofnógy: STÉ—l&J (Márlou
dr). Pécs: DVAC II.-MTE II. (Duna). 
PBTC TI.—MSE (Tváhyl), DI'AC H— 
TISE II. (Bftréüyi). PVgK U,—NThffi 
(BclUilér). Bonyhád: íí ‘
(TjUíosí). SziiEctvar: ŐFO-ZMNlE ■ II.
(Tufiőfoj. Barcs: BIOK-KTSE II. (Ne- 
moth).

VAGI A WMTK-BA LÉPETT
Vájd, á Hungária volt t'irtalckkapuea a

aucaimazotcja. luiuu ukiuuu.u., i-i-
atert máöt a WMTLC ba, mert már mejf 
unta fiz örökös utazgatást Budapestre 
tó cdzé&ékre.

Ihászt, a Hargita rólt kitűnő kapusat
a BRSC szeretné teigazoiuu, d© a játékos 
egyesületével való inaffniryezés í  gyeidre 
nehezen megy. Ha vasárnapig sikerül őt 
loiuazolniok az NB III.-ba jütött rákős- 
fálvaiaknnk, akkor mar ő véd a Törok- 
vée II. ellen.

Az olasz ScarpI vezeti a Pozsonyban 
löjAtszásra kerülő Szlovákia—Nélnetor. 
szág labd-arúgómérközést



Csütörtök, 1940 augusztus 29. tssa
C s ü t ö r t ö k ö n  m á r  

a *  M T K - p á ly á n  e d z
a  T ö r e k v é s

'A Törekvés és az MTK között 
rnár megvan az elvi megállapodás 
és szinte biztosra vehető, hogy a Tö
rekvés az őszi idényben az MTK- 
pályán tartja mérkőzéseit és két
kapus edzéseit. Még a Ganzzal és a 
MAVAG-gal van megállapodnivaló- 
ja a kőbányai egyesületnek.

Annyi bizonyos, hogy csütörtö
kön már az MTK-pályán tart ed
zést a Törekvés. A  kétkapus játék
ban az MTK lesz a Törekvés edző 
társa. A  Törekvés edzése már fél 
4-kor megkezdődik.

•—• Asért ilyen korán —  mondja 
Szeder edző — , mert a kétkapus 
játékig nekünk eléggé sok tenni
valónk van. A futás, repülövágták 
gimnasztika után egy egész sereg 
csapatrész-gyakorlatot tartunk. így  
például elfejelögyakorlatokat a vé
dők és a csatárok közgtt, helycsere 
gyakorlatokat, partdobó, lyukraját 
szó gyakorlatokat, satöbbi. Esek 
titán kerül csak sor a kétkapus 
játékra. A kétkapusjátékot pedig 
gyalogló futballal szeretnénk ke: 
deni, legalább tíz percig. Remélem', 
az MTK csapata is hajlandó les, 
est a szórakoztató, de nagyón Hass 
nos játékot játszani.

A  játékosok körében nagy örö 
met keltett az MTK-pálya megszer 
zése. Az esti mérkőzések alatt na
gyon is hozzászoktak a rendesmé 
retü füves pályához...

£zl vegye 
Sohasem jog mást használni!

T u r a ^  II .
az eg y etle n  sérü lt  
a Gammában

A Gamma tegnap, szerdán pihenőt 
tartott. Ma, csütörtökön azonban 
edzőmérkőzést játszik az OpSC csa
pata ellen a BEAC-pályán. A  játék
ban a Gmma. összes játékosai részt- 
v-esznek és az edzés után állítják 
össze a Haladás ellen szereplő csa
patot. Nagy változás a csapatban 
nem várható. Turay II. kedden nem 
vetkőzött le az edzésen, mert a jobb
lábára rúgást kapott és nem tudott 
fütni. Valószínű azonhn, hogy a ke- 
ménykötésü játékos csütörtökön már 
játszani fog és nem hiányzik a va
sárnapi mérkőzésről sem. A  csapat
összeállításban csak az a változás 
várható, hogy az erős edzést végző 
Toldi valószínűleg visszakerül a csa
patba. A  Gamma már . szombaton 
délután elutazik Szombathelyre.

E lk észü lt  a z  NB 111. 
é s z a k i cso p o rtfá n ak  
k é t a lo sz tá ly o s  
b e o sztá sa
R ajt: szeptem ber 8!

Az NB III. Északi csoportjának 
kétfelé osztásáról már írtunk. 
Most végleg döntöttek ebben az 
ügyben. Az NB III. Északi csoport
ja két részre oszlik és a következő 
beosztással játszik a két alosztály 
10— 10 egylete:

„Kárpát" alosztály: Ungvári AC, 
Nyíregyházi TVE, Nyíregyházi 
KlSE, Munkácsi SE, Beregszászi 
PTC, Aknaszlatinai MTE, Nagy- 
szöllösi Beszkid, Várpalánkai Tu
rul, Kassai Törekvés, Ungvári 
MTE.

„Mátra" alosztály: Losonci AFC, 
MOVE Egri SE, Hatvani VSE, 
Gyöngyösi AK, Pálfalvai BÜSE, 
SalBTC II., D1MAVA.G II., Pest- 
szenterzsébeti MTK, III. kér. TVE, 
Hálókocsi.

Az Északi csoport bajnokságáért 
a . két alosztály győztese fog mér
kőzni. A  rajt szeptember 8-án lesz. 
A  sorsolást még e héten megejtik 
az MLSz-ben. S J

Ősz Sándoi di„ a JT budapesti főtitkára, 
megmagyarázza, hogy mit akarnak elérni a

G Ó L K Ö R Z É S S E L "
é s  a t ö b b i  j á t é k v e z e t ő i  ú j í t á s s a l

„Továbbra is a játékvezető az egyedül felelős vezetője a játéknak'
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A JT vezetői dicséretes buzga
lommal igyekeznek minden módon 
emelni a játékvezetés színvonalát. 
Tanfolyamokat, táborozásokat, elő
adásokat, vitaesteket rendeznek, 
hogy minél jobban megközelítsék az 
eszményi állapotot, a tökéletesen 
egységes játékvezetést. Persze, ez 
nem könnyű dolog. Tévedni emberi 
dolog —  ez általános igazság. Mi
lyen könnyen megeshetik például, 
hogy a játékkal futó játékvezető és 
a szabálytalanság közé éppen abban 
a pillanatban kerül egy szintén ro
hanó játékos, amikor a szabályta
lanság történik. A  megfigyelés 
akadályai közé tartozik az is, hogy 
a játékvezető a játéktérnek csak 
bizonyos korlátozott részét fog
hatja át tekintetével. Ha véletlenül 
szerencsétlenül helyezkedik, akkor 
a játéktér legnagyobb része is ki
kerülhet megfigyelése alól. Ezért 
rendelt a szabály a játékvezető 
mellé két partjelzőt. Nemcsak 
azért, mert több szem többet lát, 
hanem azért is, mert három ember 
gazdaságos elosztásban valóban 
szemmel tarthatja az egész játék
teret, a játék minden megnyilvánu
lását, a játékosok minden cseleke
detét.

A  pertjelzök azonban csak segítő
társai a játékvezetőnek. A  játék fe
lelős vezetője egyedül a játékvezető 
marad. Ezért keltett feltűnést a JT 
nemrégiben kiadott rendelkezése, 
amely a partjelzők tevékenységéről 
szólott és jelentős újításokat tartal
mazott. Ezekkel kapcsolatban több 
oldalról is meggondolások merültek 
fel és ezeknek adtunk hangot, ami
kor ősz Sándor dr-ral, a JT buda
pesti alosztályának főtitkárával be
szélgetvén, több kérdést tettünk fel 
neki.

—  Az új rendelkezések már ma jd
nem a FIFA hatáskörébe való bele
nyúlást árulnak el. Nem tartja fő
titkár űr ezt veszélyesnek?

—  Szó sincs ilyesmiről, örömmel 
ragadom meg az alkalmat, hogy a 
labdarúgótársadalom előtt kijelent
sem: lényegében minden marad, a 
régiben! Továbbra- is a játékvezető 
az egyedüli, felelős vezetője a játék 
nak. Továbbra is egyedül ö maga 
hozza meg döntését. Amit mi a part
jelzők közreműködésére vonatkozó 
lag csináltunk, annak csak az volt a 
célja, hogy

tartását fogjuk oktatni, bemutatni. 
Egyelőre rajzokat készítünk, de 
Vághy Kálmán országos főtitkár azt 
a nagyszerű tervet vetette fel, hogy

filmfelvételt készítünk
és akkor az egész országban min
denütt néhány szemléltető előadással 
lehet elérni az egységes gyakorlatot.

—  Bizonyos fokig meglepetést 
váltott ki a sportkörökben, hogy a 
játékvezetőnek eddigi „átlós" he
lyezkedése helyett a JT az egyik 
oldalvonal mentén húzódó sávban 
való helyezkedést ajánlotta a já
tékvezetőknek.

—- Ez nem kötelező előírás. Mi 
csak azért tanácsoltuk az egyik 
oldalon való helyezkedést, mert az 
átlós irányban való mozgás inkább 
zavarhatja a játékot. Márpedig 
arra törekszünk, hogy a játékvezető 
minél ritkábban tűnjék fel a játék
téren.

-—• Sokan aggodalmaskodnak 
amiatt is, hogy ha nálunk külön
leges gyakorlat alakul ki a játék
vezetők és a partjelzők közt, akkor 
zavar lesz, mihelyt külföldi játék
vezető jön hozzánk, vagy a mi já
tékvezetőink közül valaki meghí
vást kap idegenbe. \

—  Ettől nem kell félni! Ha kül
földi játékvezető jön hozzánk, 
eddig is úgy volt, hogy

megkérdezzük tőle,
milyen segtíséget kér a partjelzői
től. Lehetséges, hogy ha egy ilyen

idegnnek elmondjuk a mi partjel
zőink jelzéseit, azokat talán nagy 
örömmel fogja tudomásul venni és 
hazájában majd azoknak a beveze 
tését fogja szorgalmazni. Ugyané: 
lesz az eset a külföldre menő játék
vezetőinkkel is. Kétségtelen, hogy 
amíg teljesen egyöntetű nemzet
közi gyakorlat ki nem alakul, addig 
a játékosok idehaza is, idegenben 
is kezdetben nem lesznek tisztában 
a játékvezető egy és más ítéleté 
vei, de ez a helyzet eddig is meg 
volt. Sokszor félóra is eltelik, amíg 
a csapatok megszokják az idegen, 
még soha nem látott játékvezető 
felfogását, ítélkezéseit, mozdula
tait. Lehet, hogy a mi mozgalmunk 
a jelzések , egységesítésére igen 
népszerű lesz 7najd a nemzetközi 
gyakorlatban é-s végeredményben 
jelentős lépéssel fogja elörevinni az 
egységes játékvezetés problémájúi

Az az érzésünk, hogy a JT nép, 
szerű budapesti főtitkárjának sza' 
vai jelentős mértékben hozzájárul 
tak a felmerült aggályok eloszlatá' 
sához. A  lényeg az, hogy

a játékvezető továbbra is telje
sen önálló, független és felelős 

ura a játéknak.
És ezt a felelősséget csak ott onzt- 
hatja meg partjelzőjével, ha adott 
esetben a partjelző jobban látta 
szabálytalanságot, vagy más tény, 
körülményt, mint a játékvezető. 
Ha pedig a partjelző működését is 
egységesíteni akarja a JT, ezért 
munkáért csak dicséret illetheti.

A DIMAVAG 
vasárnap Budapesten Is 
bemutatkozik s legalább 
egy pontot haza akar vinni;

MIÉRT NEM UTAZOTT EB A BVSC 
KASSÁRA?

Vasárnap Kassán kellett volna lelát
ó n !  a K A C -B V SC  NB I I . bajnoki 
“ GH'feést. A  vasutasok áronban nem 

utaztak e] Kassára, hanem táviratilag ja- 
rjjtottók a szövetségnek, hogy nem tud-
ícSÍ, “ Utazni. Az MLSz az elmaradt mór* 
ív félu- t jé b e n  úgy intézkedett, hogy a 
irta “ a3Ilo!i:i pontot a. kassaiak javára

í r ,a határozatot — mondotta Lá- 
a BVSC vezetőségi tagja — 

természetesen meg fogjuk fellebbezni. A  
csapat nem azért maradt itthon, mert
nem akart tartalékosán szerepelni, hanem 
azért, mert egyáltalán nem volt lehető- 
soge arra, hogy elutazhasson. Szomba
ton délben ugyanis olyan rendelkezést 

íl0? y játékosaink, akik a vasút 
P®1 forgalmi szolgálatot teljesítenek, nem 
hagyhatják el szolgálati Ivüket. Ez 
volt az ŝryeduLi ok, amiért nem ntazliat- 
wmk cl Kaseara.

a játékvezető ítélethozását meg
gyorsítsuk és sok felesleges 

vitának elejét vegyük.
De különben i-s az már régen meg
volt a nemzetközi gyalcorlatban is, 
hogy a partjelző a zászló lobogtatása 
után a zászló iránymutatásával je
lezte, hogy melyik csapa,tót illeti a 
bedobás, szabadugrás, kavukirúgás, 
szögletrúgás joga. Ez tehát nem új
ság. Kétségkívül újdonságnak szá
mit a gólnak zászlókörzéssel való 
jelzése. Mi azonban itt

újítani akartunk.
Ki akartuk ezt póbálni a gyakorlat
ban. Végtére, ha Magyarországról 
indul el valami újítás, amely azután 

gyakorlatban beválik annyira, 
hogy a külföld is átveszi, ez nem 
jelerAene szégyent a magyar labda
rúgásra. Persze mi is sokat beszé
lünk magunk között ezekről a dol
gokról. Van olyan vélemény is, 
amely azt a gólt jelentő körzést el- 
hagyandónak véli. Lehet, hogy a gya
korlat majd ezt az álláspontot iga
zolja. Annyi azonban bizonyos, hogy 
ilyen célszerűségi jelzés megtartása 
vagy elvetése nem jelenti a szabá
lyok lényegének semmiféle megvál
toztatását. Hangsúlyozom: a játék
vezető joga változatlan abban az 
irányban, hogy

elfogadja, avagy nem

a partjelző jelzését. Ha ő jobban 
látta a helyzetet., vagy biztos abban, 
hogy ő látta jól és nem a partjelző, 
akkor figyelmen kívül hagyhatja a 
partjelzőnek bárminő intését. Viszont 
ha a játékvezető elfogdta a partjelző 
döntését, akkor a játékosok már a 
zászló irányából látják, hogy melyik 
csapatot illeti meg rúgásnak, dobás
nak a joga. Ezzel már eleve kizá
runk olyan vitákat, mik csak fel
tartják a játék menetét. De a közön
ség is jobban -követheti a játékot, ha 
nemcsak azt látja, hogy a partjelző 
intett, hanem már azt is látja, hogy 
m i é r t  intett, m i t  jelzett.

—  Milyen módon igyekszik a JT 
a partjelzők egységes gyakorlatát 
elérni ?

—  A  jövő héten tanfolyamot ren
dezünk, amelyen ' a partjelző maga

Diósgyőr, augusztus 28. 
Az NB újoncai az elmúlt vasárnap 

pompásan mutatkoztak be. Diós
győr csapata ugyan egy góllal alul
maradt, de semleges szemtanuk is 
azt állítják, hogy akár mind a két 
pontot is megszerezhette volna.

Ilyen pompás rajt után általános 
figyelem kíséri az újoncok további 
szereplését.

A  most következő vasárnap Bu 
dapestnek két „újonc" jut, a BSzKRT 
és a DiMAVAG, és a két csapat 
éppen egymás ellen játszik.

A  hatalmas diósgyőri szurkoló
tábor bizalommal tekint csapatának 
első budapesti NB-mérkőzése elé.

Teleki Pál, a csapat népszerű in 
tézője is derülátó.

■—  A  WMFC ellen egészen jól ját
szott a csapatunk. Ezt vártuk is 
tőle, a meglepetés részünkről csak 
az a lelkesedés, az a küzdeni akarás 
volt, aminek szemtanúi voltunk az 
első perctől kezdve az utolsóig. 
Ilyen lelkesen Diósgyőr csapata még 
sohasem játszott, legalább is azóta 
nem, amióta én itt vagyok.

Teleki folytatja:
—  Ha ilyen szívvel játszanak a 

fiúk a BSzKRT ellen is, akkor baj 
nem lehet. Pedig a BSzKRT-nak jó
nak kell lennie, hiszen feltűnő si
mán verte el az Elektromost. Ne
künk nem idegen a kéksárgák csa
pata, hiszen játszottunk velük az 
NBB-ben is, láttuk őket a DVSC 
elleni osztályozón is. A  pályájuk 
sem idegen. Füves, mint a miénk 
és játszottunk is már rajta néhány
szor. Meg kell nyernünk ezt a mér
kőzést.

A  pompás diósgyőri pálya üde
zöld gyepén folyik ez a beszélgetés 
és közben tart az edzés is.

Lukács, a diósgyőriek fiatal ka
pusa kerül a közelünkbe. A  „nagy 
lámpalázas", akinek jelentős része 
van abban, hogy a DiMAVAG nem

MA ESTE AZ
Angol Parkban:

LÁz Ar MARIA
K o llá r  Lívia D éry  S ári

BÉKEFFY LÁSZLÓ
G regn ss Zoltán

B ilic st T ivad ar p a ta k i M iklós
BORS SSTVAN

Hunyadi S- színmüvének tiszttartó jelenetéi játszák 
PAGER ANTAL

S z a b ó  K lá r i K o zm a  A n d o r
F a r a g ó  Ö dön K am ará i G yula

K e z d e te  este  S ó ra k o r .

győzelemmel kezdte NB-beli pálya 
futását.

—  Úgy érzem —  mondja — , 
hogy most már nem lesz lámpalá
zam, mert bizony, mi tagadás, va
sárnap volt. A gyomrom úgy 'resz
ketett, mint a nyárfalevél, csodá 
lom, hogy több potyagólt nem en
gedtem be.

(Érthető ez a ángy szurkolás, 
hiszen Lukács mindössze 18 éves.)

—  A  BSzKRT-ot különbén is jól 
ismerem, mint a Pereces kapusa 
játszottam egypárszor ellene. Meg 
aztán, remélem a BSzKRT-nak 
nincs olyan veszedelmes csatára, 
mint Szabadkai —  teszi hozzá ne
vetve.

(Lukács egyhamar nem felejti el 
Szabadkait. . . )

Túrán is itt van. A z újdonsült 
középfedezet, aki nemrég jött Diós
győrbe —  és éppen a  BSzKRT- 
pálya környékéről. Ezt mondja:

—  Nem szurkolok különösebben.. 
Idegenben játszani nekem már nem 
újság, meg aztán a BSzKRT-pálya 
részemre is idegen. A  kék-sárga já
tékosok nagyrészét is úgy ismerem, 
mint a tenyeremet. Bíróval és Szabó 
Ill-mal együtt játszottam a Hun
gáriában, a többiekkel pedig igen 
sokszor kerültem szembe, mint —  
ellenfél. Ha a csapat nem illetödik 
meg, akkor hazahozzuk mind a két 
pontot. Ellenkező esetben, az cgyil, 
Pesten marad. Legfeljebb az egyik...

Felföldi is szót kér:
—  A z a jó, hogy most már egyre 

jobban összeszokunk Lukáccsal. 0  
is, mi is kezdjük kiismerni egymást. 
Az ö nevében is állítom, hogy egy
hamar nem kapunk olyan pótya- 
gólokat, mint a W M FC-töl kaptunk 
egyet-kettőt.

A  játékosok és vezetők között 
igen sok szó esik máris a jövőheti 
mérkőzésről. Akkor a Ferencváros 
látogat el Diósgyőrbe. Felföldi is 
említi a Ferencváros nevét és Né 
methy Imre elnök rögtön közbe
vág:

—■ A Fradi-mérközés azonban 
csak akkor lesz igazán érdekes, ha 
pontot. hoztok haza Budapestről,

A Kiskunhalasi AC két új erőt iga
zolt Ja .a .közelmúltban: Tóth Il-t  a Ka
locsai SC-böl és Nagyot a Kollvadkórti 
Turulból. Velük • így állnak fel a Bájai 
iurr István SE ellen: Horváth — Kar- 
kész, Tegzes — Virágh. Király, Varga — 
Gyen isse, Szabó, Kittéül, K arai, Nagy.

A  Bajai Tiirr István SE eddig 24 já- 
teiosr igazolt le. Közülük 18 katona a 
így kiskunhalasra ifjúságiakkal tűzdelt 
csapatot kell k itldcniok.

Douglas Fairbanks

Iréné Ounne
Jő jön velünk egy szá
llítóén mulatságos gür- 
korssolya versenyre  

K. K.uő?fUrn csütörtökön 3/ilO-kor.

Az amoterbizottság
pénteken este fél 8 órakor tartja 
ülését. Sok volt profijátékos kéri a 
visszaamatörösítését. Többek kö
zött: Kajdácsi és Monostori (Kis
pest), Fenyvesi IH. kér. FC, Kár
mán (UTÉ-Ujpest), Flóra és Ruff 
(Nemzeti), Szabó III. (Hungária)j 
st'o.

Vasárnap kezdenek 
a fővárosi amatőrök
Hosszú előkészületek után megtör

tént a fővárosi amatőrök csoport- 
beosztása és a sorsolás. Vasárnap, 
szeptember 1-én már megkezdődnek 
a fővárosban és környékén az ama
tőr bajnoki mérkőzések. Most vasár
nap még csak az első és a második 
osztály csapatai kezdenek. Jövő va
sárnap aztán már a harmadik osz
tályban is megkezdődik a játék.

---------« = $ 8 Ö = = “ ---------

Ufra kell sorsolni 
az MB Sll-ban

( A  v a s á r n a p i  f o r d u l ó t  m é g i s  
l e j á t s z ó k )

A z  amatörsorsolás után kiderült, 
hogy az NB III- és a BLASz-egyle- 
tek sorsolása nem vág össze. A  hi
bát már csak úgy lehet kijavítani, 
hogy a kisebb munkát, az NB IIL  
sorsolását, újból elvégzik. Az MLSz 
egyidejűleg figyelmeztette az NB
Ill-egyleteket, hogy a vasárnapra 
kisorsolt fordulót le kell játszani. 
A  továbbiakról majd az új sorsolás 
intézkedik.

Ez természetesen nem vonatkozik 
az NB III. Északi csoportjára, 
amelynek rajtját amugyis szeptem
ber 8-ára halasztotta az MLSz.

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

— ttlégis átvesz. i/ataUit 
a TeacU a Un.u.g,áüábót. . ,

— . Hát ezt honnan veszi, Terefere 
úr?

—  Éppen most beszéltem aszal, 
akiről szó van.

—  Nyögje már ki, hogy melyik 
játékosról van szó!

—  Először is megígértem, hogy 
nem árulom el, mert]a tárgyalások 
most folynak, másodszor is: ki be
szélt játékosról ?...

Gondokban
a BSzKRT

A  BSzKRT házatáján nagy a 
gond. A  kék-sárgáknak nyolc ka
tonájuk van, a szabadságolások pe
dig nehézségekbe ütköznek.

—  Nem is tudom, hogyan fogunk 
a DiMAVAG éllen felállni —— mondta 
Rakitoyszky Imre, a villamoscsapat 
intézője. —  Pedig szeretnénk leg
alább olyan csapatot kiállítani, mint 
amilyen az Elektromos ellen küz- 
dyU. Kérdés, hogy nyolc kato-nánlc 
közül hány kap szabadságot. . .

A  Pénzügy, a villamoscsapat mai 
edző társa, lemondta a vendégszerep
lését, a BSzKRT-nak azonban sike- 
rült az utolsó pillanatban a Zuglót 
lekötnie. Az edzömérközés 4 órakor 
kezdődik.

A Hatvani Vasutas SE három új játé
kossal megerősödve indul az NB III.-bán 
Á? ,u j játékosok: Vinczo jobbösszekötő,
vilez Barna halfedezet és Gáspár balhát" 
ved. Érdekes, hogy mindhárom játékos a 
Saigoiarjáni SE-boi került a hatvaniak
hoz.



Csütörtök, 1940 augusztus 29.

K É Z Í L A B D A C S Ú C S !
84 egyesület 52 csapatot nevezett a kézilabda'*

bajnok ságra!
A  kézilabdasport lassú, de biztos 

fejlődését legjobban a bajnoki nevê  
zések évről-évre növekvő ssámsz.e3civ cviui-ovre növekvő száma 
mutatja. Az idei bajnoki nevezések 
lezárásakor is új csúcseredmény 
született: 34 egyeslüet 52 csapatot
nevezett a kézilabdabajnokságra. 
Különösen a női csapatok szaporo
dása örvendetes, mert azt mutatja, 
hogy az egyesületek mindjobban 
felismerik a nők sportoltatásának 
fontosságát. Különösen a IVonke 
Rudolfné és tanártársai irányításá
val rendkívüli sikerrel működő Ko
szorú-csapatok bekapcsolódása rend
kívül örvendetes.

A  tavalyi mezőnnyel összehason
lítva, idén két csapat hiányzik, a 
KAOE és a Hungária, ezzel szem
ben azonban 12 újonc-csapat neve
zett: Lampart SK, óbudai Pamut, 
PreSC, DSH, Koszorú XII., Koszo
rú IX., Koszorú X „ Koszorú Kis
pest, Koszorú K-gyár, Koszorú El- 
zett, Koszorú Szent István és Bu
dakalász. A  szaporodás tehát _ 10 
egyesület, ■—- cs is kézilabdacsúcs
nak számít. A  nevezések megosz
lása:

I . osztály, férfi: Elektromos, MAFC.J
UTE, BSzKRT, MTE, BLE VII., VAC.Í 
KTC, WMTK, W-aeker. — IX. osztály: ;i 
Magyar Pamut, BTK, Kistex, Széchenyi,  ̂
Magyar Posztó. ; Lám part SK,_ M AR* 
ttt. MTE III. Szövetségi díj:
BSzKRT, Elektromos, MAFC, MTE, UTE 
VÁC, BTC, WMTK.

„E á tn s a ls  m é g  t ő l e m
J ő  c s a t á r i á t é f e © i L » « é‘“

B író  S á n d o r v á ltó sa t-  
l a n u t  M s í l s  c s a t á r -  
Itépességeltoen
Amikor a Hungária a tavaszi 

idény hajrájában nyakra-főre hul
latta a pontjait, több kék-fehér szur
kolótól hallottuk:

_  Vigyék előre Bíró Sanyit, maja

Ez az Í h í f  onnmr vett tápot, hogy
AMO. Koszorú _ X III ., WMTK. — 11.9 a  jeles hátvéd a m últban m ar több- 
osztály-. Koszorú Brust, W MTK, M TE ,f __  látva csatársorának m eddö-
S h / gomS I b K . % & « {  Bégét -  előreruccant a .támadók 
Pamut II. - -  H l- osztály: DSE. Dre«p,j| jjözé és rendszerint golt is in gott. 
Koszorú III., Koszorú IX ., Koszorú X .,v  dugó pedig sokszor pontét je
Koszorú Kispest, Koszorú K.-gyar,' Xo-g “ , ^ 3 0  p Alr n .raW
szoi-ü Elzett, Koszorú Sz&nt István, Buda- 
kalász. ,

A  sorso-lás ma, csütörtökön esto kerüli 
sorra az MKESz-bou. “

jó  sporí volsí
U t é l s s a M g o l s :  a  t e n i s z b a f i i o l s s & g r d l

Standard SC—Koszorú K-gyar barát
ságos női mérkőzés lesz szombaton 3 
órakor a budafokiúti Goldbergcr SE- 
pályán. , , , , .

Dobíer Antal Károly testnevelő tanar., 
a Kézilabda Játékvezető Bizottság el-1 
nöke hivatali elfoglaltsága miatt a.. 
MKESz-ben viselt valamennyi tisztségei
ről lemondott. Visszavonulása az MKESz-; 
nek érzékeny veszteséget jelent. Az! 
egyik legkiválóbb magyar kézilabdaszak- 
értő a jövőben csak egyesületében, ' 
MAFC-ban fog tevékenykedni. ,

Végvári BTC, Kulák BTC es Vighl

H h v o m  játtkos közöl 
választ fobbiiátvéclet 
a DímA'í AG

A  DiMAVAG tegnap feltűnően 
nagyszámú —  2500 főnyi! —  kö
zönség előtt tartotta edzömérköze- 
sét a Perecesi TK ellen. A  
DiMAVAG így állt fel: Lukács —  
Kovács (Kézi), Felföldi —  vitéz 
Bohus, Túrán, Barta —  Füzér, 3c - 
recz, Fazekas, Barna, Magyar. ^

A  diósgyőriek csatársora, —  ‘ kü
lönösen az I. félidőben pompás 
csatárjátékkal örvendeztette meg 
a szép számban megjelent szur
kolóseregét. Fazekasnak nagysze
rűen ment a játék, egymaga 4 gólt 
lőtt, Füzér pedig három dugóval 
tett tanúbizonyságot jó formája 
mellett.

A  DiMÁVAG-nak csak egy gond
ja van: ki legyen Bánnak, a jobb
hátvédnek a helyettese? Egyelőre 
három játékos jön számításba, Ko
vács, Kézi és Tóth II. Hogy ki lesz 
a kiszemelt, azt csak a hét utolján 
dönti el a diósgyőriek vezetősége.

Az edzömérközésnek egyébként 
más eseménye is volt. A  játék szü
netében tartotta a DiMAVAG tor
naszakosztálya egyhónapos nyári 
táborozásának záróvizsgáját, Petié 
István dr vezetése mellett.

lövései, mint az ágyúé. Egymaga 
nyolc gólt lőtt a SFAC-nak!

A  Vasas-pályára Dolgos kedvéért 
is érdemes lesz kimenni.

A  magyar teniszbajnokság, az 
évad legnagyobb teninzeseménye, 
lezajlott. A  bajnokok megkapták 
jól megérdemelt bajnoki érmüket 
és újabb diadalokra készülődnek. 
Mi azonban megállunk egy pillanat
ra és visszapillantunk az elmúltak
ra.

*

A  verseny sportbeli része nem 
maradt el a múlttal szemben. Ha a 
benevezett és a mezőnybe besorolt 
PvMcsec és Pallada is eljött volna,

■r poojtor je- akkor igazán Középeurópa bajnok- 
lentett. 7  A  szurkolók kívánsága- j gágának is beillett volna a  magyar 
mák azonban más alapja is volt. bajnokság. Puncsec és Palioda■ azon- 
Bíró a BSaKRT üzemi mérkőzésem bán határozott ígerete ellenire sem 
közel két évig középcsatáit játszott, jött el. Jó lenne, ha v é ^ e  a szovet- 
sokaík szerint kitünően. ség tisztázná ennek a két verseny

Nekünk úgyszólván minden üzemi zönek az ügyét a jugoszláv szcnei- 
msrközésín alkalmunk volt egészen Léggel. Végül is megsem lehet be- 
közelröl megfigyelni Bírót, aki —  nevezni a magyar
akkoriban —  százszázalékosan iga- minden igeret ellenére —  elmenni 
zolta csatárképességeiit. Majdnem Pozsonyba játszani. így  
minden'mérlíözésán rúgott egy olyan hogy az egyik ágon Gábori, 
drio-ót &=etlep- kettőt, amilyenről a I geti, Mitics és Románom küzdött, 
naív ’ beérkezett csatárok is csak míg a másikon Sándor, Macskasi, 
S £ d J ! ^ S 3 í .  T b e a tM s felé oá-\ Szentpéteri é3 «  A  
dőlve levegőből, kapásból zúdította pedig Puncsec es Pallada_ tavoue 
a labdát ellenfele hálójába és bizony tében Szigeti és Fehér játék nemül 
embernek kellett lennie a talpán au- került a döntőbe. Az dye^ e“f tc;v
nakTkapusnak, aki idejében -  a z  csa k  ártanak a bajnokságnak és a
ellenkező oldalra tudta dobni magát. szöv etseg tekmtelyene .
Mert azokkal a labdákkal nem volt 1

úgyhogy annak;lH T1^ 0Ud/1a ?° nüzeml S l j i r c t ó b o r t ^ d ö u "  óta iS*favult.

s s - ~  té*z
3 s = s s í » -  V  Z  s s s & s r s - s s r “  £Bírónak régi vágya volt a csatár- j Megiepetesszcru

Jusiis egyre jobb játéka. Bárd Er
zsi rosszabbul szerepelt, mint Gö
döllőn. Párost még nem tudnak ját
szani hölgyeink. Félnek a hálótól 
és egy-két kivétellel, röptézni sem, 
tudnak.

A  külföldiek közül Mitics és To- 
nolli a formáján alul szerepelt,

*

A  közönség érdeklődése kielégítő 
volt. Pedig a rendkívüli viszonyok 
mellett az időjárás is ellenségévé 
szegődött a versenynek. Az utotsó 
napokban az autóbuszforgalom kor
látozása is káros hatással volt a 
látogatottságra. így is _ átlagban 
600— 800 néző volt kint minden nap. 

*

Külön kell szólnunk a. játékveze
tőkről. A  tenisz-JT remekül kiáltot
ta a próbát. A játékvezetés szinte 
hibátlan volt. A  játékvezetők tel
jes dicséretet érdemelnek.

VASAKNAP  
NB I. osztály:

Újpest— Kispest, Újpest, 4. Lan- 
tos. ,

Ferencváros— Elektromos, XJllöi-
út, 4. Kiss M. E.

BSzKRT— DiMAVAG, Sport-utca, 
4. Rónai.

WMFC— Törekvés, Csepel, 4. Ti-
hamőry. ,

SalBTC— Tokod, Salgótarján, 4. 
Szöllössy.

Szolnok— Szeged, Szolnok, fel 4. 
as s .A. •
Haladás— Gamma, Szombathely, 

4. Antay.
JSB II. osztály 
Duna-csoport:

Soproni VSE—Pénzügy, Sopron, 4 
SMTK-Í>ostás, Hungária-út, 4. Haran- 
S°DVAC—BLK, Pécs. 4. Ke! esi dr.

játék, de a Hungáriában nem jutha
tott hozzá.

I akadt és új tehetség sem tunt fel. 
A  hölgyek közt Körmöczy elvitat - 
hatatlanul a legjobb, örvendetes

Kagtf BBTE-sSker
a  S e r a l s z b a j n o k s á g o r a

Ha leivne még egy Bírónk, akit 
a hátvédsorban tudnánk használni,
Sanyit rögtön előre tennénk-----  —
mondta egyízbeii mosolyogva Briill 
Alfréd, a volt Hungária elnöke.

A  BSzKRT-bán azután teljesült
Biró álma, mert KuHucz _János I heU küzdelem után
edző habozás nélkül „bedobta ó t a  fejezödött be Magyarország nemzet-

aftg* Mtvéd látszólag céltalanul s .a  19i0. évi fér/iegyes-
ladgált a pályán, küzdött G?xSoz°tt \ József BBTE, 2.
öt ember helyett, de eredmény; nel- 3. Macskás!
kül. Sőt, a MAVAG ellem mérkőzés I Ro^ anoni (oiasz).
öt dugójából sem  ̂tudta megszerezn Magyarország 1940. évi női egyes 
a maga „becsület’ -gólját I ha moha- Körmöczy Zsuzsi BBTE, 2.

Elhatároztuk, hogv a legilletéke- I Klári b e AC, 3. Flórián
sebbhsz, magánon l l lz  “ ugonliv) é» Jucit. Ilonka

S F S / ?  í f f i  "  «  S S y  S I  e s t e .

A  tavalyi bajnokok közül az
Asbóth— Gábori és- az Asbólh—  
Körmöczy kettős védte meg baj
nokságát. Az öt bajnokság közül 
csak a női páros került külföldre. 
Ékes bizonyítéka ez annak, hogy 
más as egyes és más a páros játék. 
Körmöczy legyőzte Flóriánt, Jusits 
pedig TonolUt és —  a párosban si
mán kikapott a magyar kettős.

A  rendezőség is kitett magáért 
A MAC a tőle megszokott ügyes 
séggel bonyolította le a versenyt 
Nem volt semmi zökkenő. Nyűgöt, 
tan elmondhatjuk az idei bajnok 
Ságról, hogy jól sikerült verseny, 
jó sport volt.

várták tőle, 
sek után.

az. üzemi mérközé-

) z o m b a í h e ry  u j  c s i l l a g a :

d o l g o s
Méfaáansf szó as SzFC'főE

Szombathely, augusztus 28. 
Szombathely sporttársadalma egy

re nagyobb érdeklődéssel figyeli az 
SzFC szereplését. A  Haladás árny - 
kában eddig meglehetősen másod', 
sőt harmadrendű szerepet látszot
ták a szombathelyi kek-sáigák, 
akik pedig a nagy Sabana utódai
nak tekintik magukat A  „sasiio
kok“ nem is tagadjak, hogy a Sa 
baria nyomdokaiba szeretnének

lö A^megszünt Sabaria hívei alapi 
tották az SzFC-t, az egyesület 
azonban kezdetben igen sok 
sée-eel küzdött s sehogyan sem tu
dott zöldágra vergődni. Ma már 
azonban úgy látszik, hogy a csapat 
megindult a felfelé ívelő pályám 

A  csapat tavaly megnyerte Nyu
gat bajnokságát es bekenik az N:B 
II -be. Itt most vasárnap esik at a 
tűzkeresztségen. Ellenfele a Vasas

” £ r S o B“ K S £  bizalommal 
néznek csapatuk bemutatkozása elé 
A bizalomnak komoly alapja is van
Az SzFC az elmúlt heten két olya 
eredményt ért el amelyre méltán
lehet büszke, J '? , ™Szombathelyen pedig 12.0^ra l - - .  
verte'a Soproni FAC csapatát Azt 
a SFAC-ot, amely majdnem beke-

rÜL g e tk y  edző rövid véleménye

C* ^ .aNéhány egészen fiatal
sál erősítettük meg csapatunkat es
T i f L u g m  mér
nyitják, hogy az erősítés valóban 
sikerült. Ezek a fiúk, de a régiek 
is megértették már a mai labda
rúgás szellemét. Pom p«an e r í^  «  
széleken való tamadast, ttesfatam 
vannak aszal is, hogy mi .
okos védekezés alatt. Úgy Jrzern, 
n~ IzFC még sok oroméi fog sze
rezni Szombathely sporttársadalma-

B“a  SFAC elleni gólz4poros gy«|®; 
fém hőse Dolgos volt. Ez a fiú 2a 
laeeerszegröl 'jött és most egy*e  
azoknak, akiktől a légibbet vár
ná* az SzFC hívei. Nagy daian 
ember, de azért fürge és olyanok a

o t sc - b l k , Pécs, 4. Keíesi őr. _  Akkor egészen máskép volt,
Vasas—Szombathelyi FC, Béke-utca, 4. J magyarázta Bíró,
heri.yák. _ , rs-tres-ot o I vnnfnrt.° KEAC-Zvsló, Szeged. SzVSE-pálya, 2. rögtön visszaadták

ott a társaim 
a labdát, ha

Szeged, SzVSE-

Tnta-

Ueményffy.
SzVSE— Soproni FAC, 

píjv a’Magyarság—Egyetértés, Punakeszl,
4. Leiner.

Tisza-csopoTt;
MAVAG—T.ampart, Kőbányai-út, 4.

Pereces—Kassai AC, Pereces, 4. Zelt-

n b '. Vasutas—Move T. Előre, Szdnyi-út,

4'r,nskoíe! ^ - s c —Mátészalkai TK, Mis
kolc. 4. Balogh Ij. , _ _ _  _  .

Rákóczi SE— Debreceni A SC, Kassa, 4.
Szlavkovszky.

Ganz— Rnsj, Simor-utca, 4. Závori 
ózdi MOVE—SalgSE, ózd, 4. Zsiday.

NB III. OSZTÁLY
Nyugati csoport:

Tatabányai SC—Csepeli MOVE
b UTE— ALBAUReg)á, Újpest, 2 Nagy L. 
.Komáromi FC—MOVE Csillaghegy. Ko-
rliijdá'kalász—Pápai PSC, Budakalász, 4.
BSzentlörlncl AC-H ungária, Szentlőrinc,

Dörög—Érsek újvári SE, Horog, 4. Ko-
“ " k’ Déli csoport:

Rákoskeresztúri TÉP-Kőbányai TK,
Rákoskeresztúr, 4. Gombár. ,

Nemzeti SC-M. Pamut, Szőnyi-ut, 2.
fc& e r g rér SK-Kaposvári Turul SE, 
^Nagymánloki SE—Pécsi VSK, Nagy- 

^ k u k h a t a ^ '-A U -B a J a i  Türr ISE, 
K^ ^ f e k v é BKCl t :  Rákósfalva, 4.
Lombos.

Keleti csoport:
Hódmezővásárhelyi TVE—Mezőtúri AFC,

Hódmezővásárhely, 4.
Szentesi TE —Csabai AK, Szcntee,

rT T C -^egcd VI U g«ull-út, 2. Dobronay 
Gyulai A C —Testvériség, Gyula, negyed

4•Kecskeméti AC—Szolnok II„  Kecske

mWMTK—Orosházi TK, Csepel, 2. Ko-
valy.

A Kiskunhalasi MOVE vasárnap Solt
vadkerten barátságos mérkőzést látszik 
a Tui-ul csapatával.

lyukra futottam, de ök is értették a 
lyukra szaladást. Most pedig fő
órákig szaladgálhatok, mégsem ta
lál meg a labda a lyukon . . .

(Mit gondol most miért maradnak 
el ezek a „találkák” ?)

__Egyszerűen annak tulajdonítom
a dolgot, hogy nem vagyunk- még 
összeszokva. Hiszen mondhatnám, a 
világ négy tájáról szedtek össze 
bennünket. De majd ha összemele
gedtünk már egy kicsit

Magyarország 1940. évi férfipáros 
teniszbajnoka: Asbóth József 
— Gábori Emil MAC, 2. Szigeti Ottó 
— Fehér Kálmán UTE, 3. Mitics 
(-jugoszláv) — Románom (olasz).

Magyarország 1940. évi ve^yes- 
párosbajnoka: Asbóth József—-Kor-
möczy Zsuzsi BBTE, 2. Mitics 
Flórián (jugoszláv), 3. Szigeti Ot 
— Bárd Erzsébet UTE és Románom 
— Tonolli (olasz). .. . .

M agyarország. 1940. etn nőin áros 
bajnoka: Tonolli (olasz)— Flórián
(jugoszláv!. 2. Körmöczy Zsuzsi
j u k  Ilonka BBTE, 3. Vargáné- 
Botondné MAC és Somogyi Klari-
Szilvássy Edit BEAC. BBTE

Az öt bajnokság közül a B B j.EHí mar úgy niu-wv . . .  AZ Ot oajno*saS
(—  Szóval van kedve továbbra is három és felet nyert. A  MAU-naK 

csatárt játszani ?) Gábori révén í él̂ a^ ° ^ ° _ ^ k  csak
—  Feltétlenül, -  mondja lelkesen helyezettek Xbzott csaé_

az ex-hátvéd, —  és merem állítani, a BEAC, az UTE es a MAFG neve 
fognak még tőlem jó csatárjátékot j vei. 
látni, de ezenúl alighanem —  bal- 
összekötőben. Megkértem Kutrucz 
edzőnket, hagyjon engem összekötőt 
játszani, Ott több helyem lesz a já
tékra, többet mozoghatok és ami a 
fö nem lógnak majd ketten-hárman 
a nyakamon. Ott megless mindenki
nek a maga őrzője és azután ket
tőn áll a vásár. Amelyik jobban 
bírja. Mindenesetre, igyekezni fogok, 
hogy én „bírjam” jobban . .  .

(—  Nem lenne kedve visszatérni

ÖKÖLVÍVÁS
Ostmark—Nordmark ökölvívó viadal lesz 

Becsben szeptember 20-an.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK .
Földes András, Budapest. HtgyJo 

el az ilyen ostoba és rosszindulatú 
véleményekkel nem is érdemes fog
lalkozni. A  karaván halad..,

Szombaton kerül
eldöntésre M agyar- 
ország női tenisz
csapatbajnoksága
a Pestújhelyi SC  
és a BBTE között

— ^  . . .  . , a  vidéki csapatbajnok és a buda-
(—  Nem lenne kedve visszatérni \ csapatbajnok minden évben 

régi sikereinek a színhelyére a hát_ j megmérkőzik egymással az orsza- 
védsorba? —  kérdeztük kíváncsian csapatbajnoki címért. Az idén
Hírót.) I a Pestújhelyi SC lett 3. vidéki csa-

-  Nem, -  felelte habozás né!kü1 K  » k> ^ íg Budapesten a BBTE 
Bíró Sanyi, —  mégpedig azért, mert győzött. A  két egyesület szombaton, 
nem szeretek semmiféle rendszerben ^  tus 3i-én méri össze erejet. 
játszani. A vérmérsékletem, a játék- A  » ét csapat valöszínü összeállítása: 
készségem állandó mozgást kíván, | g g ^ E : Körmöczy, Jusits, Bikámé,
ott hátul pedig —  helyhez vágyó ■
kötve. Inkább felhagyok a labd - p g c : pongomé, Köpsczyne, P.on 
rúgással, de nem játszom többé ha -  ̂ Köpecsy. .
v é d d . . .  „ , I A  versenyt szombaton délután

Reméljük, a BSzKRT vezetósege, órakor a pgc-pályán játsszak le. A  
de főleg edzője, módját találja majd verseny esélyese a BBTE.
annak, hogy ez a kivételes felépítésű —  —......■■■—-
és kivételes képességű 3áteko® ” e nvF és B PSC nyertc a kösóp
kallódjon el a tömegetótárokközö ‘teniszkerület ifjúsági Hú-, lilét ve
hanem az igazi helyen csillogtasoa lDá” ",teniszcsapat bainoitsacút. A 
„ tudását Mert Bíróra meg szült-1 crcdmóny a . Kovetliczó. íiuh. i. r<*i 
sége van a magyar labdarúgó sport- MLTC. 3’ Bolond,
nak . . .  I PSC. a!'URAK. 6. KAC. -  Leányuk:

Elutazott
a  t e u i s z v ^ l o g a t o i t

■ M iiu c l ie ia t o e
Alig fejeződött b* a Ipnijybajnokíúft. 

teniszezőink re máris újabb feladel < 
rul Miincbonbcn játszunk a német valfp 
gátótt ceapallal. A  „úulAeu, szombaton 
és vasárnap lebonyolításra korülb ver 
senyre szerdán délután egy órákul u u  
zott cl a válogatott csapat. . ,

Fél egykor még csak Stolpa, a tart-a 
lék vau jelen. () üjsúgűlja. hogy 
csapatban Henkel iá játszik. Asbotn

ÖrÜl végre komoly mérkőzést .látszbn-
^ O á b ^ - i 'T  befut feleség társaságábau 
őt se tudják megijeszteni HmkcUci. 
hány pere hiányzik az induláshoz. M«t» 
kérdezzük a válogatottaktól:

— Milyen eredményt varnaKJ
— Három-kettős magyar győzelmet. As- 

bóth megnyeri mindkét egyes mérkőzé
sét Gábori is feltétlenül megveri a. gyen
gébb németet. És a párosban is könnyen

lyRüSwnbkú «ú  és már indul is a vonat. 
Gáboriné addig integet, amur a vonatból 
valami is látszik. Az, Asbóth, Gabott, 
stolpa összeállítású csapat csütörtökön 
reggel érkezik Münchenbe.

C sak  s z e p t e m b e r  
v é g é n  já tszu n k  
a  j ju g o s z lá v o k k a l  
a  M á r ia  K ir á ly n é  
K u p á é rt

A 11

dettloff szeptember kózcpoijo tervezték - 
mérkőzést. Most a jugoszláv szövetség, 
kérto a magyar szövetséget, hogy csak 
szeptember 27^., 28-án ta p-én legyen a 
találkozó, mert a jugoszláv hölgyek ia 
résztvesznek az olasz, nenizetkozt bajnok- 
ságon és az utána küvetkező inerani cj 
SSy « . A magyar szövetség » árult 
ehhoz a kéréshez, különösen 
Sziivásey és Jusits is mdul omszor 
szátgi •Versenyeken. ,A Duna-Kupáért játszandó mérkőzés 
időpont ]a is megváltozik. Szeptember 
vége helyett október elején játszunk a 
júffosslávokkal Zágrábban.

SÜLYEMELÉS
Ui súlyemelő' viláResűcs. Moszk

vából jelentik, hogy Shishln (Lenm-
grád) az egykarú lökésben 1 °8 «  ............. ...........
ks-os eredményével a fennálló v. 1 fO)4Íuká«né, Geczy. Luki 
lágesúcsnál jobb eredményt ért cl. I Koós. (D)-Viszkert. (E)-(F).

4 "pse, r>? URAK. 67 KAC ^  Leányok: 
1, PSC (Pongor, Vert, Gunther), 2. UBAK,
“ a ' magánvállalatl teniszbajnoksáe inai 
iátékrondie- 4 óra: Geczy, Mondelenyi— 
K W t ó ? *  (A). Fillenr. Szinuay 
_Bálint, Hoffmatm (B), ,̂ ,aíhasTT.
p ) ,  Geréh—Jneobi (X)), B©bok—tÁn
(FJ, Bunyik—Tóth (F). — 5.1a: (A>“ J®i, 
(•('!)—Lukáené, Geczy. Ln^kacsne v i<la,

magyar hőigyválógatóttnak a jugo- 
v íílLyesapaftal elődöntőt keU jat- 
ila a Mária királyné-Ivupáért. Ere,

Katona és Fehér 
az ifjúsági tenisz
bajnokság döntő
jében

Szerdán folytatták a BEAC-pátyón a* 
ifiúAigi teniszbajnoktógokat. A z ‘ elódoa 
tőket is_lejátszották é s ,a  döntőbe a két 
nagy esélyes. Katona es leher korúit.

^  Fiúegyes'1" Katona—Komolya 6A  fi:°, 
elődöntő: Katona-Orosz 6:2, ^áhé^-M e*  
megint nagy formában van. | encr—Me
zei 6 3, 6:4. Fehér jól játszott, Mezét Is

iSFiúpáhr o s f f  atona, Fehér-Sánta, Pfoiffer

Á versenyt ma, csütörtökön reggel fii 
9 órakor folytatják. A oclelolt folyamán 
a döntőket is Icjátszak.

KJ TENISZFIEM
A teniszszövetség ma, csütörtökön esto 

mutatja be a németek új teíJszfilmjot. 
A film állítólag remekül sikerült és na
gyon tanulságos. A bemutatót a Tesi- 
nevelési Főiskolán íaitják meg fél 8 órai 
kezdettel. Érdeklődőket szívesen lat, a 
szövetség.



Csütörtök, 1940 augusztus 29. is»
A válogatott atléták 
akadálytalanul készülhetnek 
a finnek és a németek ellen!
örömmel jelenthetjük, hogy a 

MASz akciója a válogatott verseny
zők akadálytalan edzési lehetőségé
nek é3 versenyzésének biztosítására 
a tegnapi napon teljes sikerrel járt. 
Az illetékes felettes hatóságok 
messzemenő jóindulata és megér
tése lehetővé tette, hogy a váloga
tott keret tagjai zavartalanul edz- 
hessenek Budapesten és a két nagy 
válogatott viadalon az addig elér
hető legjobb formában állhassanak

ki. Csak a két hivatásos katona, 
Darányi <lr és Rákhely nem kerül 
Budapestre, de az edzésre- és ver
senyzésre nekik is módot adnak.

A  sportolók és a sportközönség 
egyaránt hálával tartozik azoknak, 
akik ezt az eredményt elérték. Re
méljük, hogy az egész atlétagárda 
fokozott ambícióval és szorgalmas 
munkával igyekszik ezt a kedvez
ményt meghálálni.

A  n é m e t v á lo g a to tt is  
résztvesz sze p te m b e r  
7-8-IItán H e ls in k ib e n  
sí S i ia n -s v é d . v i a d a l o m !
A  nemzetközi sportéletben hatal

mas szenzációt jelent az a híradás, 
hogy a német szövetség

elfogadta a finnek meghívását 
és elküldi válogatott atléta- 
csapatát szeptember 7—-íl-ikán 

Helsinkibe.
A  különben is nagyjelentőségű 

Svédország— Finnország viadal így 
hármas mérkőzéssé bővül. Európa 
három legerősebb atlótanemzete ta
lálkozik így, sőt bátran mondhat
juk, hogy az Egyesült Államok 
után a világ három legerősebb 
atlétanemíete. Az elmaradt olimpia 
helyett tehát Igazán párját ritkító 
nagy sportélvezetben lösz része 
Helsinki közönségének.

A  német Sportíührer elhatározása 
mindenképpen nagyjelentőségű és 
Németország nagyságát, igazi 
sportszellemét ékesen tanúsítja. 
Mert

az ellenfél nemcsak Finnország 
lesz, hanem a semlegességét él

vező Svédország is,
amely tökéletesen felkészült csa
pattal megy Helsinkibe. Márpedig a 
svédek mindig kemény ellenfelei, sőt 
többízben legyőzői is voltak a né
meteknek. A  tavalyi svéd-német 
viadal Berlinben lett volna, éppen a 
német-lengyel háború kitörésének 
napjaiban ős a svédek erre való hi
vatkozással mondták le útjukat. A  
németek akkor is kiálltak volna és 
kiállnak most Is. A  német váloga
tott csapatban számos katona Is 
van. Ezek most mint a német atlé
tika képviselői szolgálják a hazát. 
Mindenki ott áll a vártán, ahol leg
többet tud használni.

A  német válogatott különben is
nagy őszi feladatra vállalko

zott.
Egy héttel a svédeit és finnek elle
ni-helsinki viadal után már Torinó
ban lesznek a németek és Olaszor
szág ellen vívják visszavágó mérkő
zésüket. Egy héttel később a mi
lánói nemzetközi versenyén vesznek 
részt legjobbjaik, majd

két hétre rá Budapestre jönnek, 
hogy velünk vegyék fel a versenyt.

A  magyar közönséget a helsinki 
hármas viadal annál is inkább ér
dekli, mert a három közül a finnek
kel rá két hétre, a németekkel 
pedig négy hét múlva fogunk mér
kőzni Budapesten.

- -ghgB»n - .....

A  maratlíonl bajnokságot szep
tember 29-én a szentendrei ország
úton rendezi meg a szövetség.

MTE-BLE III.
ifjÍMik-;! páros mérkciwé-s lesz szomablou 
délután 5 órakor az MTR-pfilyán.

NŐI VERSENYT RENDEZ
vasárnap reggel nz MTE Hajdu-uteai 
pályáján. Az eréáétiló-g 9 órám terve
zett kezdést fél 3-re hozták előre. Sze
gény lányok, korún kell kölmökt

:!» KM-ES ORSZÁGÚTI VERSENYT
írt ki Sz JtTK szeptember 8-íkárrt. fiz 
lesz a marutlioni futók utolsó nagy erő
próbája a bajnokság előtt,
MEGKEZDŐDTEK A 1IJ-BAJNOKSAGOK

A Hillor-Jutfr.nti bajnokságai (mogftv- 
lolnok a. mi ifjúsági bajnokságainknak) 
kedden kezdődték meg és szeptember 1-ig 
tartanak. A versenyek színhelye Bresl-au,

jö v e r se n y e k  l e s z n e k  a z  HM:
SZOMBATI VlADALAN,

-r legalább is a nevezések erre vallanak, 
Kié méterre (16 nevező) nevezett. Gye
pes, Pflsőezi. Kovács, Góbi, Hidas, Sán
dor. 460 méterre (19) Polgár, Góbi, Har
sány!, Sándor, Gyrnes, I0tHt-re GO Har
sányt Híres, Gyergyói. Istenes. Aradi, 
3663-re (18) Szilágyi, Szabó, Eper, Né
meth, Tarkas, KáJmánfi. 400-as gáton 
Polgár. Szörényi. Táriiöft!. Kiíá, Hidad 
Indulhat, sulylökéshen lyométk, Öeátiyí, 
Varró, magasugrásban Gáspár, Tordfli, 
Bánsági, Lc-bz 4X100-M lfju8ft|l és fel
nőtt váltó és 4x800-»s felnőtt a PÉTÉ és 
DTE küzdelmével. A verseny egyik leg
érdekesebb száma az i fiú sági 3M) méte
res futás lesz, amelyben Vízvári 36 
svif)-as országos csúcserctlménye alighanem 
áldozatául esik Csányi IV. Vigh, Sitnonyi, 
Farkas és Kapuvári küzdelmének. — A 
verseny délután 4 órakor lesz a BEAC- Palyán.

A MAC-PAGYÁN RENDEZI A BBTE
íóvöhoti felnőtt, versenyéi, mert pályá- 
munlSlatok6ni f®j c-ződtek be teljesen a

U! 100 m éteres csúcs, 
k itűnő női eredm é
n ye k  az U D SSE  
bajnokságában

Moszkva, augusztus 27.
A  Szovjetunió atlétikai bajnok

ságai megkezdődtek. Az első két 
nap legjobb eredményét a moszk
vai Zolowkin érte el: 10.6 mp-es
idejével új szovjetcsúcsot állított 
fel. A  döntőben kikapott a lwöWi 
(lembergi) Sinitakltől. Sinitzki 
ugyanscak 1Ö.6 mjj-ct futott.

A  női bajnokságok közül 100 mé
teren Setchenova (Moszkva) 12.3, 
400 méteren Fishurina (KieVv) ŐS.3, 
30-as gáton AdameUko (Kiew) 12.1 
mp alatt győzött.

FRESL.IT.

Cserna a BBIE-be lépett!
Tegnap nagy meglepetés történt 

Budán. Csorna János, a többszörös 
magasugróbajnók jelentkezett a ve
zetőségnél és kérte a BBTE-be 
való felvételét.

—  Hosszas töprengés után döntöt
tem ■—■ válaszolta érdeklődésünkre 
Cserna. —  Most aztán elhatároztam 
magam és a BBTE-be kértem a fel
vételemet. Már tavaiig úgy volt, hogy 
a BBTE-be lépek, de katonáskodá
som miatt csak az idén határoztam 
el magam az egyesület-változtatásra. 
A BBTE színeiben először a szep
tember 8-i versenyen indulok. Re
mélem, hogy a válogatott viadalon 
jó formában leszek és mind egyesü
letemnek, mind a magyar sportnak 
használni tudok.

A  MAC-ban nem keltett meglepe
tést Cserna elhatározása. Tudott 
dolog volt, hogy a legjobb magyar 
magasugró a két nagy egyesület kö
zött habozott, amíg Végül úgy látta, 
hogy inkább Budára hívja a szíve.

Sajnáljuk, hogy a vidéki atlétika 
a jövőben nem tekintheti a magáé
nak legjobbját. Be Örülünk is, hogy 
a legtehetségesebb magyar magas- 
ugró végre otthonra talált. Remél
jük, hogy most már valóban telje
sedésbe mennek azok a remények, 
amelyekét az ö szerepléséhez még 
Ifjúsági korában fűztünk.

SÁKVÁROTT
atlétikai ■ versenyt rendeztek vasárnap. 
Eredmények: l'OO'jn: 1. Németh' (Hala
dás) 11.7. — 206 m: 1. Németh 25. —
400 m : 1. Németh 57.8. — Mágus: 1.
Tullner ETO 155. — Távol: 1. Tmllner
55S. — Hármas: 1. Tilliíp ETO 10.43. 
Súly: fi. Kiss (Sárvári levente) 11.20. — 
Diszkosz: 1. Kiss 31.

ÜSZAS

M é g  M i n d i g  S z e g e d  

és Eger v a d a  vidéki 
ú s z ó s p o rtb a n

Vidéki szótól volt hangos három 
napon keresztül a Nemzeti Sport
uszoda. Jóleső örömmel néztük a 
lelkesedéstől sugárzó arcokat. Soha 
nem volt még olyan szurkológár
dája egy-eg'y számnak, mint aho
gyan ezek a fiatalok biztatták a 
küzdelemben résztvevő * társukat. 
Ereznünk kellett azt a hatalmas 
erőt,  amely a vidéki úszósportból 
kiárad. .Nagy akarat, küzdenitudás 
és óriási lelkesedés, van ezekben a 
fiatalokban.

Ha az egyes városok szerint néz
zük a versenyt,

Szeged és Eger áll az első 
helyen.

A  két nagy vidéki úszóközpont 
megtartotta vezetöhelyét, sőt mint
ha az elmúlt 2— 3 esztendő munká
jával szemben továübi erősödést, 
emelkedést látnánk. Körösi, Báti, 
Kiss, Bajszár mellett a fiatalok is 
jól szerepeltek. Szalma 3:08.8-as 
200 mellen elért ideje igen bíztató. 
Az egriek közt Acsay, Erdélyi, Ker- 
tay, Pyber már „öreg" harcos, de 
Osváth l:21.4-es hátúszása, Valent
37.6-os eredménye és Kertay II. te

hetsége komoly ígéretet sejtét. A  
ceglédiek Szülével rukkoltak ki. De 
a fiatal Szondi is komoly tehetség
nek latszik. A  csabaiakat Schwes- 
ner és Palinyi. jó szereplése vétette 
észre. Az esztergomi Tihanyi é3 
Kostyál, ’a kaposvári Karácsony és 
a tatabányai Veszprémi Is dicsősé
get szerzett városának.

A  városok között —  az elsőnek 
említett Szeged és Eger után —  
Békéscsaba, Orosháza, Kaposvár, 
Esztergom, Jászapáti komoly úszó
sportról tett tanúbizonyságot. Deb
recen, ózd, Nagykanizsa, Tatabá
nya, Szolnok, Kassa —  hacsak ki
sebb számban is —  hasonlóképpen 
felvonult. A  győrieket inkább csak 
vizilabdacsapatuk képviselte. A  pé
csiek nem jöttek olyan erős gárdá
val, mint vártuk.

Hiába kerestük azonban a szé
kesfehérváriak képviselőit. Érthe
tetlennek tartjuk, hogy ennek a vá
rosnak —  gyönyörű uszodával —• 
ilyen jelentéktelen az úszósportja.

A  budapesti találkozó bebizonyí
totta, hogy jó és eredményes mun
kát végzett a vidék ebben az esz
tendőben.

KERÉKPÁR

EZ MÁR IGEN!
A MESE—III. kér. TVE-mérkőzésen 

nagy harcban állt a két csapat. A  játé
kerők nem éppen kiEasszony-stilnsban 
küzdöttek és a játékvezető sípja gyak
ran megszólalt. A nézötábor nagy hang
gal biztatta kedvenceit és bizony hang
zott a „menj bele!’1, „ne sajnáld'.“ -lilái. 
ti:i. Annál nagyobb feltűnést keltett az 
a kerületi szurkoló, aki a saját csapatá
nak erélyes játéka miatt elégedetlenke
dett.

—  Nahát, ez csuiiya volt! így nem le
het belemenni! —  hajtogatta..

A körüláilók érdeklődve figyelték a 
sportszerű gondolkodású szurkolót. Fi
gyelni kezdték. Az egyik kapnelofti 
cscte-paténál így kiáltott fel:

—  Szemtelenség! Milyen dttrva ez a 
kölyök!

—  De liát kit tetszik szidni tulajdon
képpen, Nóták bácsi? —  kérdezte egy 
kislány.

-— H il? Hát a fiamat, ezt a semmire
kellőt! Csak érjünk haza. majd elveszem 
a pkedvét a dnrva játéktól! — felölte dü
hösen a derék papa.

Hiszen, Ha minden vízilabdázónak 
ilyen papija lenne . . .

Az észt Roolald új oaáésofc úszott 196 
méteren. Ideié kerek 1 perc.

Befejezéshez közeledik a  fedett 
uszoda helyreállításának a munká
ja. A  télen megrepedezett medence 
alapzatát most kijavították, illetve 
újból betonozták. A  múlt héten már 
sorra került a médenőe újbóli csem- 
pézésé. Ezzel a munkával ezen a 
hétén készen lesznek. A  tatarozás! 
és egyéb kisebb munkák elvégzé
sével —  ha csak kőibe. nem joö 
valami —  néhány nap alatt szintén 
elkészülnek és így az uszodát elő- 
reláthatólag szeptember közepén 
meg is nyitják. Ideje!

„ A Z  ..NTE AUGUSZTUS 23-é n ,
©sutoHöKün om ágös úszó versenyt ren- 
dóz laffyniáfiyesi uszodájában. A  műso
ron ifjúsági, gyűrnek- és nyeretlen szá
mok szerepelnek.

. A. deli kerület nagykun körzetének 
itózovewfbnyeit csütörtökön délután bo
nyolítják lé Szolnokon.

Szombaton az UTE. vasárnap a WMTK 
rendez versenyt a fővárosban.

A MUE augusztus 31.. szeptember 1. és
4-en rendezi nre-g? balatoni versenyeit.

A  KADIó MŰSORA:
Csütörtök, augusztus 29.

Budapest I, (549.5 m.) 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hang-lemezek. 10: 
Hírek. — 10:20: Felolvasás. -® 10:45: Fei- 
olvaeáWi ~  12.10; B aktlaj k a-zenek a r. ~  
Közben 12.40* Hírek. —. 13.30: Kúrink
Simi cigányzenekara. — 14.30: Hírek. — 
16.15: Rnrain hallgatóinknak. 1. Párkány 
Oszkár: Vörösmarty és Kölcsey. 2. Hang
lemezek. Pcredecsa dlya púdba rpasztkich 
ruszinov. 1. Oszkár Sárkány: Vörösmarty 
i Kölcsey. Doklách 2. Mtizökö. po gra- 
rnoíonnoj zapiszi. ~  1(5*45: Időjelzés, idd* 
járás jelentés,- hírek. 17: Hírek szlovák 
es ruszin nyelven. 17.13: A Rádió S2a- 
i oh zenek ara. — Közben: 17.40: Felolvasás. 
rt 1°.15: „A rák gyógyítása.” Czunft 
Vilmos dr egyetemi magántanár elő* 
adása. — 18.4V ,.Kedveit hanglémezek.’' 
~  1&.15: Hírek magyar és román nyel* 
Vett. *m» 19.2a; Porti® Páli zenekara kériö- 
erdköt ás dalokat játszik. — 19.43: ,tEa- 
lozsvári gyermekkor.” Cs, S&abó László 
dr előadása. — 20.10* A* ÖpGraháá Zené- 
kara. Vezényel Doönáftyí Ertiő, — 21,40: 
Hírek, Idő járásjelentés. hírek szlovák éá 
ruszin nyelvé*. —. 22.10: LuePssy látván 
tárög&tózib á stúdió kertjéből. 
líj. Gáspár Lajos és Kár öl t  cigányzene1 
kára muzsikál. — 23: Hírek néniét, ola&z. 
an/Től, ffánélá éő eszperantó nyélVon, 
28.25: Táficíéraéssk. — 0.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 16.15: Film- 4M 
jaz^-számök hanglemezről. — 19.45: Pér» 
tig Páli éigáÖyzenékara. — 20: Hírék ráft* 
gyár, szlovák éi ruszin nyelven. — 20.25: 
„Á  itctvyórki magyar könyvtár.”  Pai* 
kert Gózá dr előadása. — 20.45í A  Mel« 
lcf« Béia*zefickar.

Kassá. (259.1 m.) 11*05: Szlovák hali
ga tóinknak: „Os tizein zár a nettizetközi jog 
megv ilágí t u s á b a n K o v a  esik János élő1- 
adása. Pro clovenskych poslncbácóv* 
„Blokáda vo svetio medzinárodného prá- 
vn." Prédnáska Jáha Kovácika. — 11.20: 
Ífanglcmczeíc* „Szlovák népdalok.” — 
11.40: Hírek magyar és szlovák nyelvon, 
műsorismertetés. — 15.25: A  Kassai Sza- 
lonninyolicas műsora.

É le s , E rő s , L is z k a y , 
Nótás, Gere és Gonily 
is  ra jth o z  á ll 
a  B a la to n  k ö rü li két* 
napos o rszágúti 
ve rsen yen

Pontosan hatvan indulóval áll rajt
hoz szombaton délután háromnegyed- 
háromhofi a budafoki országút 12 
km-es jelzőKövénél a magyar por- 
feihölovágok szíhe-java, ho-gy a 
n i-ik  Balaton körüli, 260 km-es 
távú kétnapos verseny keretében 
összemérje erejét. Ez a viadal idén 
bizonyos vonatkozásban a Magyar 
Körverseny heljtettesítöje lesz, - -  
azzal a különbséggel, hogy nem 
nemzetközi, hanem országos kiírás
ban zajlik le. Mezőnye igen tekin
télyes: 60 első vonalbeli versenyzőt
állít csatasorba. Ezek az első napon 
Siófokig, a második napon Balaton- 
földvárig hajtanák. A  tcína öösze- 
tettfutam jellegű, s győz az a ver
senyző, aki. a két nap távját a leg
rövidebb idő alatt futja meg. A  küz
delemben ezúttal ismét résztvesz 
Éles, LlSZltay, Erős, Gondy, Nótás, 
Gere és mások, —- mindazok tehát, 
akik a magyar országúti sport leg
magasabb értéktszilntjét jelentik. 
Egyedül Karaki, Köszeghy és Ko
vács, a BSzKRT három femek por- 
felhölovagjia fog hiányozni, ök erre 
az összecsapásra nem tudnak sza
badságot szerezni.

L E G Ú J A B B !
Lapzártakor értesülünk, hogy 

sem a most vasárnapra, sem a jövő 
vasárnapra tervezett országúti tor
na hatósági intézkedés folytán nem 
bonyolítható lé. A  kétnapos Balaton- 
köfüii verseny kivételesen meglesz, 
de a népligeti osztályfutamos ver
seny elmarad.

hópfmann e r ic H szeptem ber
8-AN BUDAPESTEN ÁLL RAJTHOZ
A Bérnél bulíóslsaltos vdzérosztúly egyik 

kiváló képviselője. Iloffniann Érleli szep
tember 8-á.n Budapesten áll rajihoz és 
részlvesZ a Millenárison döntésre jutó 
25—50 kilométerös nemzetközi bükósisa- 
kOS íornán.

Hoffmann bír sZérllit V6ZOt3*motőíTal
érkezik Budapestre és ti á Vezető-motor 
Schmidt tulajdonába száll majd.

TARTSA VISSZA 
A LÉLEKZETÉTl

Ma éikezik

A kerbácsas 
ember

M ég  i z g a l m a s a  £>&, m in i a 
„FEKETE í.@ V a S ‘ s !

SCALAMötador-
íilm.

fCerékpárszeütelő ünnep
ség fesz
szeptember 29*én

Az Országos Teslnovalési Tafiá&s és JM 
Eme! icaua ezeplembcr 29-én kerékpár- 
Szentclő ümiepiség rendezését tcfvezU 
Erre az ünnepságre meghívják az iissZct; 
fővárosi és vidéki iaraa-dahin kérékpáitvi 
egyesületcbot, az államréiídőrség. a pos
táitok, a cserkészek, a leventék kerékpá
ros alakulatait. Az ünnepély előkészíté
sével és szervezésével az OTT az MKS./.-i; 
bízta meg. A szövetség bizottságot alakí
tott Rz előkészületek megtételére. Az 
MKSz megbízottja az első együttes meg
beszélésen javaslatot lesz arra, hogy a 
karékpárszenteUl bnticpélv után a rende
zőség: Budapest utcáin kerékpáros virág- 
kerzöt bonyolítsanak le.

A kerékpáros virágkorzó Valamikor 
igen népszerű és kitűnő hírverő alkal
matosság volt. A múlt százául utolsó évei
ben és n huszadik század elején is min
den kerékpáros idény befejeztével hatal
mas tömés’ kerékpáros vonult fel Buda
pest utcáin, 6 a felvonuló kerékpárok 
különböző jelképes virágdíszítésekkel vol
tak ellátva. A lcgművéaziióbben díszített 
kerékpárt az MK8z mübírfilók bevonásá
val értékébe és díjazta. Ezt a kedves éa 
hügyomár.yos szokást akarja most tíz 
MK'Sz ísnlét meghonosítani.

A rendezőség hír szerint minden virág
gal feldíszített kerékpáros felvonulónak, 
aki a szentelésen és a korzón is részt- 
v-esz, emlékveretet óhajt átadni. Az em
lék veretén Szent Kristófnak, a kerékpá
rozás védszcntjéúek képe tesz megüfii- 
kítvé.

AUTÓ

Nemcsak kemény, de egyken 
érdekes küzdelmeket ígér 
a tihanyi verseny

Kettes verseny lesz a KMAC vasárnapi 
tihanyi liiotoros erőpróbája, hiszen, «a.i- 
hc>s| az ÓV elflíí ós egyben ulölsó sebes- 
ségi fű (Amália gyűjti egybe á íttágyátf 
versenyzők gárdáját. Mostnlia viszoaiyok 
bábáskodtak ennél a versenynél, mert 
hiszen a rendkívüli időket éppen a gép- 
járniűsport érzi meif a legjobban, i\z á 
sport, melyhez ncliezen megszerez belő 
üzemanyag kell. Hogy a versenyre mégis 

54 nevezés
futott ba: újabb bizonyítéka, hogy n 
mügyar motorsport Csipkerózsika ja nem 
halt meg, hanem csak „aluszik”.

A vasárnap délutáni tihanyi verseny 
nemcsak érdekes, de egyben kemény erő* 
próba lesz. Kezeskedik erről a nehéz és 
sokfordulós TT-jellegű pálya, de talán 
még ennél inkább a versenyzők _ iraan-* 
éhsége, hiszen ez lesz az első idei alka
lom, amikor a motorosok kedvükre ereszt- 
liotik íleki. gépüket. A készülődés egé
szen rendkívüli, a sovány motalkóadagok 
ellenőre igen élénk életet tapaisz tál halni 
0 máskor elhagyatott budai hegyekből!. 
Ez arra vall, hogy egyesek titkos edzést 
tartanak* A gépek előkészítése már befe
jezést hyórt,

letörölték a pókhálót az elmúlt óv 
nagy versenyeinek hőseiről,

közuHűk á legidősebb . magyar verseny- 
géprői, 0 sürilős Puch 25ü-«6rŐl, mely 
rájtiiöz állásával már csúcsot javít: ke* 
rék tifcEünégy (!) esztendője, hogy el
hagyta a gráei gyár telepét és bár egész 
garmada Ö.P-U TT-t nyert, csucseredmő 
ílyck. zászlósiját állította M , még ma is 
komolyan kell száindini a ver&enygépck* 
nck ezzöl a kriptaszokövényévei.

A íeglolkesöbb níuinka
a kis motorosok

táján folyik. A kis százásók grúzdái erő
sén készülncki bis^etl esz lősz áz első al
kalom, hógy TT-jélloíhi Vérzőn yen mutat
kozhatnak b&. A rendezőség igen helye* 
s&n f lg velem bö vett© a palya erős ka
paszkodóit és szerpentinjeit, tehát ú^y 
határozott, hogy °

1 l*aziá*os. ittcrt a tét- seoeeeeges gép _olyan Behoshatatilan Atőhj- 
bán van a ..Sima’ verséhytársSal e«uh- 

azt 6efn fökozött infltóítElje<‘ 
hi«íüaílí61* B®d!p: bűvésakédeBSél he-höítti ham tehet. Síó Volt érről is, hőst 
fcu.ort, értékelik a eörözát- é« á külöhle-
5iütaa1̂ IÜ?í'B'It0k,?t: leíl‘ei ísonBaa mfisíakl ol£ölíhol_ le kellett mondám, ntert nin- 
iiRen mód a gépeknek olyan kiísigerelé- 
séro, mely a motor sorozat-, vagy kü- 
lonteges jellegét vitathálátlad módon döntené ét.

Nehéz dió az in-dítáfi kérdése is. A -pá
lya helyp.nklnt tegfeljebb négy méter 
szeles. lelleteUenség tehát az eredeti tér 
vöknek fnegféiéidíed három oszló!( í etry 
szőrre indítani, hiszen ‘ gi

közel harminc gépről van szó. 
Valószínűleg úgy oldják meg a kérdést,

hogy bár n 250, 550 és 5Ö0-as osztályú 
egyetlen futamba tíhnöi'ílik, a hár.un cso
port időközzel inüu!, nehogy a boly túl
ságosan sűrűsödjél;.

A  szombat délutáni tihanyi edzés há
rom órakor kezdődik, a részvétel köte
lező, így az edzés

fiókversenynek;
is bői Ilik, annál inkább, mert az edzésem 
élért időeredmények nyomán intézik a 
inOnÖk beosztását a rajtsorba, az etlzé- 
eon jó időt elértek kapják a jó helyeket 
*s — viszont. '

KOSÁRLABDA
A WMTK férfi és női kosárlabdád 

pala a-z idén biztosan részt vesz a 1 
sári ah dab a j no 1; 1 k üzdol in-ekh on.

Egyesületek vigyázat! Szeptember 1-’ 
31-ig bármelyik egyesületbe igazolhat 
azok a játékosok, akik már egyezer 
voltak igazolva valamelyik egyesüleín
, , A z , NTE is benevezi hűig?csapatát 
idei bajnokságra.

Az 1840-—II. évi kosárlabdáéval} müsi 
tervezete: Október Iá: A  bajnokság tíi 
fordulójaflak rajtja, janüár XQ: Villa 
lorn-a Olimpiai-Kupá. Február: Afe 
Stefkszi inérköíések. Március 15: A  !b 
noksag tavaszi fordulójának rajtja. -M 
lus: Szabadtéri mérkőzések, Julii
Nemzetközi mérkőzések.

Jáíékvezeföltépzó tanfolyam kezdő, 
szeptember I6-án a szövetségben.

MOZI

ÜJ MAGVAK FILMVALLALAl
alakult ,JPanoráma“  név alai 
ügyvezető igazgató: Bakó Imre, t 
Unió-film és a Haciröa-mozgöszí 
házalt volt vezérigazgatója. Az 1 
vállalat három magyar film gvá 
tását tervezi. Az első ,,A szív ne 
játékszer“  című modern dráír 
lesz. Tihanyi Barna, a szerző, néfl 
régen tért haza Úlaszországbé 
ahol több film forgatókönyvét írt; 
A  filmet Lajthay Károly fogj 
rendezni.

s z e r d á n  d é l b e n

mutatták be a sajtónak Iréné 
Dunne és Douglas Fairbanks juh. 
„Csak egyszer élünk" elmti vígjá
tékét. A  kacagtató helyzetekkel és 
vidám szellemmel telített amerikai 
filmen még a hivatásos bírálók is 
rengeteget mulattak.
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A  j ö v ő  h é t  e l e j é n
m u t a t j á k  b e  Budapesten
a  „B al paréÉS-t

Néhány hónap előtt került bemutatásra 
Budapesten Ilse Wernernek, az Ufa uj 
csillagának első filmje. (Csak nálunk 
volt az első, Németországban a kilence
dik volt.) A  film tetszett a közönségnek, 
de mégsem aratott különösebb sikert, 
Valószínűleg azért, mert Johannos Rie- 
ttiann, aki a férfifőszerepet játszotta, ná
lunk harmadrangú filmszínésznek számit. 
Ilae Werner azonban mindenkinek nagyon 
tetszett. Ez természetes is. Nemcsak igazi 
tehetség, hanem szép, fiatal és rokoD- 
uzenves leány. Éppen ezért legújabb (leg
utóbb befejezett) filmjének, a ,»Bal pare - 
Uak budapesti bemutatóját rendkívüli er- 
detklőtiés előzi meg. , _ , . ,

A  „Bal paré” -t Kari Ritter rendezte. 
A  nagyszabású katonafilmek és az erő
teljes drámák mesterének ez az első 
olyan filmje, amelynek cselekménye a 
polgári társadalomban és a művészvilág
ban játszódik. A berlini és a bécsi be
mutatók után megjelent bírálatok szerint 
Kari Ritter ezen az új területen is töké
letest alkotott. ..

Ilise Werner egy táncosnőt játszik a 
„Bal paré” -ban. Nagy és nehéz, do rend
kívül hálás szerep. A férfifőszereplők a 
német színészek legjobbjai kozó tartoz
nak. Paul Hartmann játssza az egyik 
férfifőszerepet, a másikat Hannes Stelzer. 
Az utóbbit most nyáron ismertek meg 
Bájunk, Jenny Jugo „Reménytelen eset 
című vígjátékéban, amelyben a fiatal or
vos szerepét játszotta —• remekül, vaui 
Hartmann a régi nagy német garda

A* „Bal páré” bemutatóját a jövő bét 
elejére tervezik. A  film magyar címe: 
„Egyszer vagyunk fiatalok” .

A M O ZIK  M Ű SO R A
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V -  vasár 

nap. n “  */i. f “  ’á. b ™ A 
Bemutató mozik

ÁTRIUM Mnrgit-krt 55. T.: 153-034. £6,
Í8,, flO. Sz. V.r fl-kor is. Csak egyszer 
élünk. (Iréné Dunáé.)
CASINO Eskü-u. I. T.: 38a-102 £6, bS,
hiú Sz. V .: n4-kor is. Floridai kaland. 
CITY. Vilmos csaszár-út 36. T .: 1 1 1 —MII. 
h6, h8 , hlO. Sz. V .: hl-kor is. A Iáiba- 
tatlan ember visszatér. (Vincent Piuce.)

c Ór SOÍ !Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
Í6 , fS, flO. Sz. V .: f4-kor is. Illatszertár. 
(Margaret Sullavan.)
D'fiCSI Teréz-körút 28. T . : 12o—952.
C, 8 , 10. Sz. V .: 1-kor lg. A királyi ék
szer. (Ida LupiDo.l
FÓRUM Kossuth Lajos-U. 18. T.: 189-54o. 
Í6 . 18, flO. Sz., V .: í4-kor is. Vágyakozás, 
(líarry Bnur.) 2-ik héti 
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
9—24-ig folyt. Magyar-, Lupe-; Ufa-. 
rajeos-hínadó. M-orszehordó liizérség Ang
lia ellen. Kaiiitti::. A pálinkás éietinenlo. 
ÓMKiA Köiesey-utea 2 . T.: 139-125. nb, 
flO. Sz V .: 4 , ti. S, 10. A láthatatlan em
ber visszatér.' (Vineent Price.) 3-ik hét! 

TtADlUb Nagymező-utca 22. 1 122-098
fG, h8, hlO. Sz. V ,: 14-kor is. Csak egy
ezer élünk. (Iréné Dunnc.)

ROYAL APOLLÓ Erzsebet-korút 45. T . 
222-003. n6, f8, hlO. Sz. V .; 4 6. 8. 10.
Níck Oarter nem téved. (Walter 1 id- 
geon.) 2 -ik hét. „ . .
SCA1.A Teréz-krl 60. T .: 114-411. n6 . C8, 
Jiio. Sz. V .: 3-kor is. Z, a korbácsos em
ber. (John Carroll.) „
URÁNIA Rákóczi-út 2t. Tel.: 146-016.
5. n8 , flO. Sz. V .: 3-kor is. Férfi a gá
ton. (ilansi Knotcck.)

Utánjátszó mozllt
BROADWAY Károly-lcörűt 3. T : 144-212. 
« ,  f6 . f8, no, Sz. v . : f2-kor is. Halálos

C APITOL P.aross-tér 32. Tel.: 134-337.
Í4, f6 , 18, flO. V .: f2-kor ifi. Ha eljön a

CORVIN Ollfli-üt 40. T .: 138-988. f4. f6. f8.
f4, f 6, 18, flO. V .: í2-kor is. Kár volt ka

ELIT Szent István-líörút 16. T.: 114-502. 
4, 6 , 8. 10. Kár volt, Lazulni. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 142-45o 
Í4, f6 , Í8 , flO. V .: f‘2-kor ifi. Kár volt ha 
zudni. V. d. e. fii : Mazurka.
KAMARA Dohány álca 42. T.: 144-027.
11, 2, 4, 6 . 8, 10. Gül Baba.
LLOYD, Hollán-u. 7ia. T .: 111—994
fi. Í6, £8. flO. v . : f2-kor is. Háláló: 
tavasz.
PALACE Erzsébet-körút 8 . T . : 221—222. 
11, 2, 4. 6. 8, 10. Éjszaka kezdődött. 3-ik 
hét!
PATRIA Népszínház-u. 13. T .: 145-673.
4. 6 , 8 , 10. V.: 2-kor is. Az asszony és a 
múltja.
SAVOY Ültői-Ht 4. T .: 146-040. £4. fG. f8 , 
Í10 V .: f2-kor is. Az asszony és a múltja. 

KIMPLON Horthy Miklóa-tit 62. T : 268-999. 
Í4, fG. f8 , no. V.: f2-kor is. Kár volt ha

ETUDJ0  Akácfa-u. 4. T .: 140-840. 11, 2, 
4, 6, 8 . 10.. SOS Szahara.

Továbbjátszó mozik
a l k o t á s  Gt>mhüs-u. ti. Tel.- 355-374 
n4. 116, n8 , ulO. V.: n2-kor is. Jöjjön el 
sején V. d. e. 11: Dooveri kaland. 
BELVÁROSI Iráuyi-niea 21. T.» 384-563, 
4, 6, 8, 10. V .: 4, 5, 6, ", 8, 9, 10. Az esz
ményi .asszony, _
BUDAI APOLLÓ Széna-tér. T .: 3ol-500, 
f 5 . b7, 9. V .: n-i, n6, n8 , nlO. 5 millió ke 
rés egy örököst. „
ELDORADO Népszfuház-u. 31. T.: 133-171 
4, 6, 8 . 10. V .: 2-kor is. Szerelmesek. V, 
d e. flO, fl2: Maiakkal nő.
HOMEROS Hermina.út 7. Tel.: 196—178. 
hő, 7. nlO V .: 12-től Halhatatlan keringő 
IPOLY Csáky-utea 65. Tel.: 292—626,
f-1, Í6, f8 , £10. V .: f2-kor is. Várlak. V 
■1. c. 11; . Szerelmi álmok. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel. 
m -m .  f-1. £6, £8, £10. V .: f2-kor is,
Halhatatlan keringő. V . d. e. £10, Í12 
Oxfordi diák.
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 421-588.
11, 2. 4. 6, 8, 10. Éjfél után.
OTTHON Beniczky-ulca 3. TeL: 146-447, 
n4 , nll, n8 . nlO. V .: n2-kor is. Reraónyte 
len eset. V. d. c. 10, £12: Egy lány el

PÍIÖNIX Rákóczi-út 68. Tel.: 144-454,
11. 1, 3. 5, n8 , HÓ. Reménytelen eset. 
KIÁLTÓ Rnkóczi-nt 70. T .: 139-497. 11
1 . 8 . 5. n8. flO. V .: 10, 12, 2. 4, 6 , 8 , 10, 
Mimi, a gazdag ember lánya.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

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

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele 
!«« kiadó: Knltsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
2.20, negyedévre 6.—, külföldre t. — 
(Amerikába 19.—).

Nyomatott a Stádium Rt, kSrfergófé- 
Mük Foleíóa; Gyéflt Aladár ‘

E z e fe  a  m a i  ú jo n c o k !
Tiszteletlen bemutatkozás az NB-kaszinőban

Véleményem

Dinamó Dénes: Hallottak mii- Evet?! Nincs ezekben az új tagokban semmi tisztelet... ^

Róják kiáll. Látták, hogy 
nem férnek rá

a pályára.
Nyilatkozat:

Kiss, a kapus: Csak azt nem ér
tem, hogyan fért el két dugó a há
lómban... Ilyen kicsi pályán...

H futballpálya kicsinyített mása
a v a g y

Milyen a labdarúgás his pályán?
A  Törekvés a MAVAG-pálya ki

csiségére panaszkodott vasárnap. 
Azért kaptak ki a SalBTC-töl, mert 
nagyon

kicsi
volt a pálya. A  BÖK kiküldött fő
munkatársa a kővetkezőképpen ír
ta le ezt a mérkőzést:

A  Törekvés kezdi a játékot, de 
Palatínus jó helyzetben

hazaad.
Szöglet... Zörgő finom körömpasz- 
szát hamarosan visszadobják a

lelátóról.
Déri kicselezi az egyik salgótarjá
nit, majd

a rcndó'r
leszereli

A  második félidőben Tagányi és

a z  NB-mjtiól
Az utóbbi időben egy kicsit hall

gattam, mint görögdinnye a fűben. 
A sok csapás egészen elkábított. 
Az a fránya Törekvés megnyerte a 
Szent 1stván-Kupát, öt nullra po
rolta el az Elektromost (még csak 
le se tudtam tagadni, annyian vol
tak k in t ...) , a szövetségi kapitány 
végleg meggyőződött az angol rend
szer helyességéről, továbbá nem 
elég, hogy a Fradi háromhátvédea 
rendszert játszik, még a Szolnok, a 
Kispest, a ' WMFC, a Tokod, a 
BSzKRT és a DiMÁVAG is áttért 
az angol rendszerre. Segítség! Az  
Újpest még az enyém! Mit csinál 
ilyenkor a ravasz szamár ? Hallgat, 
miként a sír. Homokba dugja a fe
jét, mint a strucc. A  homoktól már 
kezdtem egy kicsit fulladozni, de 
szerencsére, kikapott a Töri.

Huj, huj, hajrá,! Most már csak 
a Gamma, a BSzKRT, a Szolnok és 
a WMFC angol rendszerét kell le
tagadnom s máris meg van mentve 
a haza!

Fs mégis áll a föld!

Vigyázz1
E gy hang a Gamma— Ferencvá

ros mérkőzésen:
—  Gyurka vigyázz! Jól fogóz- 

kodj meg!
—  ???
— -  Kiesel a csapatból!

Ten isznyelven
—  Milyen az új kapus t
—  Isten tudja... A hálójátékra 

még nem egészen jó..

Brr
—- Miért kapott ki a Töri?
—  Idegen 

pálya-
volt neki a saját

|s f í g6g
—  Tudod, mit mondott egy Tö

rekvés-játékos egy salgótarjáni
nak?

—  ???
—  Jössz te még a Latorca

utcába!Palatínus jó helyzetben A  második renaonen raganyi «

Uf (?) figurák
avagy

Megnyílt a panoptikum

.Kegyeleml
Technikás csatár könyör

gése
Kedves védő bajtársak; Kérlek 

benneteket; ne bántsatok!
Ne álljatok rám!

Ne üljelek fel az átkos jelszavak
nak, ne tegyétek tönkre a labdarú
gás finomságait, a gyönyörű haj- 

| szálvékony csatárakciókat. Ne lógja
tok a nyakamon, könyörgök! Hiszen 
át se tudom venni a labdát! Hát ha 
nem jutok labdához, akkor hogyan 
futballozzak? Erre feleljetek, ha 
tudtok ?

Ugy-e, nem tudtok? Hát ez a bök
kenő! Megmondom nyíltan: a hátvé
dek az okai, ha nem megy nekem a, 
játék! Mintha egyenesen arra esküd
nétek össze, hogy megakadályozzam 

| tok a góllövésben!
Direkt

le akartok szerelni, vagy ami még 
ennél is rosszabb: még a labdát is el 
akarjátok csípni az orrom elöl. Hát 
szabad ilyen ellenségesen visel
kedni velem szemben'? Hát sza
bad ilyen irigynek lenni? Gyere
kek, ébredjetek fel ebből a gonosz 
álomból. Halljátok meg szavamat, 
hátvédek, kullancsok és egyéb rom
boló felfogású, elrontott jellemű vé
dők!

Ne bántsd a csatárt!
Adjátok meg a csatárnak, ami a csa
táré. Mert mi kell a, csatárnak? Egy 
kis hely. Egy kis lélelczet. Egy kis 
alkalom. H it hogy a csudába löjjek 
én gólt, ha megakadályoztok ebben?

Komolyan mondon, úgy viselkedtek 
újabban, mintha egyenesen meg

akarnátok
akadályozni a játékunkat! Határo
zottan

szándékosságot
látok ebben. Vegyétek tudomásul, 
hogy nekem ez a rendszer nem tet
szik! Vágy áttértek a, támadó, azaz 
az ellenfél támadását megkönnyítő 
rendszerre, vagy pedig velem gyű
lik meg a ping-pongozók baja.

Le a hátvédek védekező játék- 
modorával!

Hefi p ro b lém a:
—  Jó sikerült az NB-ben 

ujonckiképzés ?...
as

Mozi m űsor:
Elektromos-mozi: Éjszaka kezdői 

| dött.
Törekvés-mozi: Lőj jön elsején! 
Gamma-híradó: A ferencvárosi

| összeomlás.
Simpson-mozgó: Férfi a gáton

f Hidas).


