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Mégis Baróti lesz 
a Szegedi 
középfedezefe

Morltmncs Szilárd, a. Szeged tJgyveaeí? 
elnöke m ondotta csütörtökön:

—  A iudtynlf eg yet arra a tervre, hog$  
H orváthot állítsuk  «  höísép fed ezet helyé*  
re . . . Baróti marad ezen a helyen, K o «* 
m olyán szó van ellenben arról, hogy  
Seper ism ét visszakerül hozzánk. Olyan 
jó l m ozgott  ■ szerdán /  hogy alighanem  
használni tudnánk, ő  most visszaamatő- 
rósitését k érte. Várakozási id ejét eltölt 
hetné ndlunlc, hiszen legutoljára a mi 
játékosunk, volt.

—  B a  leigazoltatjuTc Sepert, ákkotf 
'jobbfedezet lesz és  G-yaimati kerül Ki* 
suczky hely é té .

Kalocsai dr. nem játszhat, Bíró l.-ből hátvéd is lehet vasárnap a BSzKRT-ban, 
az Újpestben Aknavölgyi is játszhat, a Törekvésben Kónya lesz a középhátvéd

-  és más csapatösszeáliítási érdekességek
S o k  e g y e sü le tb e n  n a g y  a  b iz o n y ta la n sá g

M a kezdődik a német— magyar

4 :l-re  is győzhetünk Münchenben
de 3:2-re feltétlen győznie kell a magyar tenisz
válogatottnak

Az idén már másodszor méri 
össze erejét Magyarország és Né
metország válogatott teniszcsapata. 
Júniusban Budapesten a Copfért, 
Koch, Metaxa összeállítású német 
csapat ellen símán győztünk. Most 
lesz a visszavágó.

A  Davis Cup-rendszer szerint ját
szandó versenyre a két ország vá
logatott csapata így áll fel:

Németország: Henkel, Koch, Gö
pfert, Metaxa.

Magyarország: Asbóth, Gábori,
Stolpa.

A  magyar csapat összeállítása 
nem kétséges. Asbóth és Gábori 
játsza az egyes- és párosmérközé- 
seket. Ezzel szemben a németek 
csak azt közölték, hogy a fenti 
négy emberből válogatják ki a vég
leges csapatot. Nem nehéz azonban 
kitalálni, hogy kikből fog állni a 
német csapat. Henkel mellett Koch 
fogja a másik egyest játszani. Hen
kel helye nem vitás. Koch mellett 
szól az, hogy a múlt hetekben meg
tartott német nemzeti bajnokságon 
m á so d ik  lett Henkel mögött. Az 
elődöntőben Göpfertet győzte le. A 
párosban minden bizonnyal Henkel 
és Metaxa játszik.

Az esélyeket latolgatva Asbóth- 
nak Henkelt és Kochot is meg kell 
vernie, Asbóth ma annyira kiváló 
formában van, hogy a régi Henkelt 
is meg tudná verni. Nagy meglepe
tés és csalódás volna, ha ifjú baj
nokunk Münchenben kikapna. Gá
bori a bajnokságot remek formában 
játszotta végig. Ha lesz önbizalma, 
Henkelt is megverheti, de Koch el
len biztosan kell győznie. A  négy 
egyesmérközés eredménye tehát 3:1 
lehet a javunkra.

A  .párosmérkőzésen végre talán 
magyar győzelmet ünnepelhetünk. 
Az Asbóth— Gábori kettős egyre 
jobban játszik. A  német Henkel—  
Metaxa pár most nem lehet nagy 
formában. A  német nemzeti baj
nokság férfipáros döntőjében ugyan
is kikapott a Bnchhölz— Koch ket
tőstől. Végeredményben tehát a 
mai formák alapján d.'l-es magyar 
győzelmet is várhatunk. Számítás
ba véve azonban az utazást és as 
idegen környezetet, a S:S-ea győze
lemmel is elégedettek lennénk. Az 
ilyen arányú győzelmet viszont fel
tétlenül meg Ugli szereznie a ma
gyar csapatnak!

Néhány Jó eredmény 
az NTE-úszóversenyén
Az NTE csütörtökön délután rendezte 

meg idei nagy úezóversenyét a lágym á
nyosi uszodájában. H ideg, estis időbér, 
fó iv l le a verseny. 17 fokos vízben ú,sz- 
iak; a résztvevők. 'Eredmények: 5u m
ifjúsági g y o rs : 1. P rágai BSzKiRT 29,2, 
Doni lén UTE 29.6, 3. P olgár MAC 30.8.
— 1Ó0 m ifjúsági gy ors ; I. Pogány MUE 
5:37.6, 2. Kertész UTE 5:49.2. 3. Barna 
W M TK 615.6. — KW m ifjúsági hát: 
1  Ignáezi MAC 1:22.2. 2. Szegal NSC 
1*24 6 3. Henrikfi N T E  1:25.8. — 50 m 
nyeretlenek hölgy gycirs f  1. Molnár FTC 
4 3  6 2 Vas W M T K  50.2. 3. Szűcs W M TK
1- 'jV  1_ go m nyeretlen férfi mell: 1.
Szálkái UTE 35, 2. Orbán NTE 35.4, .3. 
■Tenei MAC 36.8. — 50 m  gyerm ek gyors; 
1 Szatmári FTC 31.6. 2. Csalay MAC 

*82 4 3 Polcnyi UTE 33. —  50 m gyer
mek m ell: 1. Horváth MÁV 39 8 2. Hu
nionnal MUE 41.4. 3. E gresics NTE 43.4.
— 50 ni gyermek hat: 1. Szatmári FTX
40.4, 2. Hevesi NSC 43.2, 3. Hon ti UTE 
45.2. — 1U0 m XI. osztá lyú hat: 1. Veg- 
házi BBTE 1:18,4, 2. Szuclu FTC  1.20, 
3 Barbácsi MAC 1:20.8. — 100 m II. osz
tályú gyors : 1, Holm i MAC 1:_04.S 2.
Vágó II. ÜTB 1 :05. 3. H ám on BBTE 
1 05 6. — 300 ni ír. o. gy ors : 1. bálám - 
i,ós UTE 11:19.2, 2. K örösi UTE 11:41, 
■I Hubai ETC 12:17.4. —  50 m íiu  gyors, 
r  Németh NTE 30.2. 2. Keresztesi MAC 
32 3. Bárdi MAC 32.2. —  50 m fiú m ell: 
1 . Salgó FTC 34.6. 2. Vám os FTC 34.8. 
3 Baranyai MAC 35.4. -— 50 m nyeretlen 
gyors * 1. Jenői MAC 31. 2. Papp UTE
31.2 3. Kohári NSC 31.6. — 50 m nye
retlen hölgy hát: 1. M olnár FTC 59.2, 2. 
Váikonyi FTC 50.6. 3. Takács NTE 56. 
_  3x50 m gyerm ek vegyesváltú : 1. MAC
2- 04,4, 2. UTE 2:09. 3. NTE 2:10.8. — 
5x50 in fiú  gyors vá ltó : 1. MAC 2:43.4. 
•)' UTE 2:48. 3. M TE  2:51. — 10x50 m 
IX, o. gyorsvá ltó : 1. UTE 5:08,6, 2. MAC 
5:14.6. 3. MUE 5:20.4.

F T C - i s á l ^ a Öllíi-út 129
Szeptember 1 -é n ,  vasárnap 

dó1 után 4  órak or

Ferencváros-
Elektromos
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

olött > 2  ói rtkor ,
F T C -S se g e d  II.

NB III mérkőzés

K é z i le s z  a  DIMÁWttG 
iobbhátvéöje

D ió.% yoiött — mint már megírtuk —- 
mindössze a jobbhátvéd személye körül 
van probléma. Pillanatnyilag* az a m eg
oldás áll előtérben, hogy K ézi kerül a 
csapatba. Még a héten is szó volt egy 
új játékosról, de hiába várták, nem ér
kezett meg*.

Ha K ézi lesz a jobbhátvéd, akkor így 
alakul a DiMAVAG egész csapata: L u
kács — K ézi, Felföldi — vitéz Bohus, 
Túrán, Barta — Füzér, Bere.ee, Fazekas, 
Barna, Magyar..

Tóth Gyulát (Törekvés)
örökre eltiltották

A fegyelm i egyesbíró Tóth Gyulát, a 
Törekvés csatárát örökre eltiltotta a 
labdarúgástól. Az ítélet indokolásában 
kim ondja az egyesbíró, hogy Tóth  Gyula 
visszaeső bűnös, akit a fegyelm i szabá
lyok 330. § c ) pontja alapján az ellenfél 
tettleges bántalmazása és a 351. § m) 
pontja alapján a szövetség szándékos 
félrevezetése miatt örökre el kellett 
tiltani.

Katona nyerte
az ifjúsági tenisz- 
bajnokságot

Csütörtökön fejeződött be az ifjú
sági teniszbajnokság. Eredmények:

Fiügyés döntő: Katona UTE—
Fehér UTE 6:2, 6:1, szép mérkő
zés, Katona erőteljesebben játszott.
3. Orosz BEAC és Mezei DSC.

Fiúpáros elődöntő: Katona, Fehér 
UTE— Mezei, Ernszt DSC 6:3, 7:5, 
Orosz BEAC, Szédítik MAFC— Ré
kai MAFC, Szentgáti BBTE 6:0, 
6:3. Döntő: Katona, Fehér, Orosz, 
Szedlák 6:0, 6:2, könnyű győzelem.

A leány számok eredménye: 
Egyes: 1. Kövér Jutka BSE, 2. Hor
váth Zsuzsi MAFC, 3. Pongor Kata 
PSC és Vad Zsuzsi BBTE. Páros: 
1. V ad— BBTE— Kövér BSE, 2, Horr 
váth MAFC--Csapó SzSE, 3. Bene
dek— Árvái BAMC és Michna PSC 
— Kapor BAMC.

SoU fe ln ő tt
v e r s e n y n é l  is  jo b b  
lesss a Csurgay-dlíj

A  Csurgay-díj már évtizedek óta 
kiemelkedik az ifjúsági versenyek 
sorából. Csak a bajnokság különb 
nála, de vannak szempontok, ame
lyek a ,,Csurgay“-t még érdekesebbé 
teszik. Az egyik szempont az, hogy 
ősszel rendezik és különösen a fej
lődésben levő ifjúságiaknál a baj
nokság és a Csurgay közti két hó
nap is nagyjelentőségű. A  másik ok 
az, hogy

a Csurkay-tlíj egyesületi pont
pontverseny

és a nevelő egyesületek itt akarják 
megmutatni, hogy milyen eredmény
nyel dolgoztak az immár múlófél
ben levő idényben.

Úgy látszik, hogy a „Csurgay" az 
idén is jobb verseny lesz, mint sok 
elsöosztályú felnőtt viadal. Az ifjú
ságiak még nem kerülgetik egy
mást, nem félnek a vereségtől és .

összecsapnak mindenütt, ahol 
csak lehet.

Vidékiek is szép számmal jelent
keztek, úgyhogy minden számban 
nagy küzdelemre van kilátás: Mégis 
kiemeljük a vágtázok (Csüngi IV., 
Szakát s, Vigh, Simonyi) és a
400-asok (Simonyi, Vigh, Farkas, 
Filó) nagy összecsapását, S00 mé
teren Nádas a miskolci Halásszal, 
1500 méteren Halásszal és Sebessel 
találkozik. Gáton Hódost és Kada
rász, magasugrásban Kottán és 
Jász fi, távolugrásban Pozsonyi,
Gsányi IV., Mészáros vív vissza

fej sze
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L B S D A
S K A B A  É S  P L Ö K L
sportáruházaiban, V.’. ,  V ilm os c s á 
szár. üt 3 3 .  ós IV ., Váci-utca 4 0 .

Á r j e g y z é k !

vágó jellegű küzdelmet. A  pontver
senyben a MAC és az UTE a leg
esélyesebb.

A  tömeget tekintve is nagysike
rűnek ígérkezik a verseny.

268 nevezés
futott be a versenyre. —  . Az 
egyes számokban így alakul
nak a nevezések: 110 gát 13,
lúd 19, 400 m 19. súly 21, 100
34, 1500 29, távol 26, 800 30, disz
kosz 23, magas 22, gerely 19 és 
4x100 m váltó 13. Nem lesz könnyű 
lebonyolítania a MAC-nak ezt a ha
talmas ifjúsági tömegversenyt.

A Gyulai AC összeállítása körül m eg
lehetősen zavaros a helyzet, mert sok 
játékos rendkívüli szolgálatot teljesít, 
t ío  minden jó l m egy, akkor ez a tizen
egy  áll ki a Testvériség e llen : Godő — 
Gyarmati II., Horváth I. — Gyarmati L . 
Drapos, Gácsi — Nagy, Horváth II., Ku- 
bicza, Sztankovics, Kocsis.

U T E -p á ly a  Újpest. Megyeri-űi
Szeptember 1-én , vasárnap 

délután 4  órakor

Üjpest— Kispest
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte 2  órakor

U T E —Á lb a  R e g i a
NB 111. mérkőzés

Toldi Géza nagyszerűen  
játszott a  Gam m a 
edzésén, - visszakerült 
a csapatba

Zuhogó esőben játszott edzömér- 
közést a Gamma csütörtökön dél
után az OPSC csapata ellen. A  
Gamma így állt fel: Ambrus (OPSC 
kapusa) —  Szebehelyi, Szebeni —  
Magda, Tóth, Borhy —  Váradi, Sütő, 
Turay IX, Toldi, Kemény.

-—- A  kapus kivételével ez a Gam
ma vasárnapi csapata —  mondja a 
lelátón az egyik szurkoló.

A  eégcsapat rúgja az első gólt, 
amelyet azután Turay II fejesgóllal 
egyenlít. Toldi remekül mozog a 
pályán. Nagy kapásgólja után tap
solnak a lelátón és ezt mondják:

—  Ezzel a góljával ismét be ját
szotta magát a csapatba.

Ekkor érkezik Juhász■ István, a 
Gamma elnöke, aki rögtön Toldi já
téka iránt érdeklődik. A  csúszós fü- 
vön sok szép támadást vezet a 
Gamma csatársora. Az ellenfél csak 
védekezik. Turay II három gólja 
említésre méltó . esemény. Tóth 
könny elmüsködéséböí a eégcsapat 
szépít. 5:2. Sós edző kiabál is 
Tóthra:

Hőjük helyeit 
Konya,
Tagünyi helyett 
Garamszegl. . .
gyengén mozgott 

a T ö rekvés az MTK e llen
A Törekvésben meglehetősen nyo

mott a hangulat. Két pontra és két 
játékosba került az első forduló. 
Tagányi harcképtelen lett, Ro jakot. 
súlyosan megbüntették. Főleg Eo- 
ják miatt elkeseredettek a kőbányai 
amatőrök. A szurkolók izgatottan 
beszélgetnek:.

—  Kívánom a szövetségiek, —  
mondja az egyik, —  hogy csupa 
olyan rendes játékosa legyen, mint 
amilyen Bőjük Gyuszi.

—  Persze mi nem tudunk más já
tékost venni, —  kesereg egy másik.

Hiába, nehéz manapság az ama
tőrök élete!. ■■

*

Két csapatra való játékossal vo
nult ki a Törekvés. Alapos bemele
gítés után labdagyakorlatokat tar
tott Szeder edző. Aztán a Törekvés 
első és második csapata áll föl két- 
kapus-játékra. Közben az MTK- 
játékosok az öltözőben egy kis tak
tikai vitával töltik az időt.

A  Törekvésben Kónya  játszik kö
zépfedezetet és Garamszegi balfe
dezetet, a csapat különben válto
zatlan. Garamszegi régi, nagytech- 
nikájú játékosa a Törekvésnek. Ke
nya tavaly még ifjúsági volt. Jó
alakú, jól fejelő, kemény játékos, 
bár egyelőre még nincs annyi .tak
tikai érzéke, -.int Bójáknak.

—  Az aj, — ' mondja Szeder 
edző, —  hogy a iné -*ik csapatunk
nak ég nem volt komoly mérkő
zése, as NS III. mén r. " indult 
meg s így a tartalékok mcccsgya- 
ki flottban kissé lemaradtak. As 
idény kV ’ "r 7'"  •■•ebb lenne pó
tolni a két játékost.

—  Látod, mi történik abból, ha 
könnyelműen játszolf

A II. félidőben Háda helyett Ha
vas véd a cégcsapatban. A  Gammá
ban szóhoz jutnak a tartalékok is: 
Nádas, Gyulai, Szép és Kovács-

Ebben ” a félidőben a Gamma 
szinte egykapura játszik. Havasnak 
van alkalma bemutatni, hogy jó for
mában van.. Az első félóra után. 
Takács áll be a Gamma csatársorá
ba. Váradi egyik szögletrugását az 
edző megismételteti.

Ebben a félidőben is öt gólt rúg 
a Gamma. Toldi (3), Turay II és 
Tóth (il-esböl). Az ellenfél ezzel 
szemben csak egy gólt tudott sze
rezni. Végeredmény: 10:3 a Gamma 
javára.

Az edzés után Fiala Antal közölte 
a csapatösszeállítást: Háda —  Sze
behelyi, Szebeni —  Magda, Tóth, 
Borhy —  Váradi, Sütő, Turay II, 
Toldi, Kemény.

—  Toldi remekül mozgott, látszott, 
rajta, hogy nagyon akar visszakerül
ni a csapatba —  mondotta Fiala 
Antal. —  Ez sikerült is neki.

Később az MTK veszi át a Törek
vés II. szerepét. Az MTK valami 
három gólt lő. A Töri formája nem 
meggyőző. Kónyi el-elhagyja a he
lyét. Az MTK frissen, játszik, Tit
kos Pali egy-egy elfutása a régi 
időkre emlékeztei.

A Törekvés játékóráin valami lelki 
lehangoltság látszik. Nem megy ne
kik a játék. .

Az utolsó harmadban a Törekvés 
II. játszik az MTK-vak Az MTK 
könnyen éri el góljait a Töri-tarta- 
lékok ellen.

*
A Törekvés, a jelek szerint, így 

áll föl vasárnap: Kiss —  Lórinczn. 
Bánkúti —  Szűcs: Kónya. Garam- 
ssegi ■— Pusztai, Zörgő, Palatínus, 
Déri, Dóry.

A  csabai alosztályban is nagy skj-
gorűság. -Legutóbbi fegyelm i ítéletek: 
Gábor Sándor MAFC és Sánta Ferenc 
GyTE egT-egy év. Mózes Ferenc (Sar
kad) 9 hónap. Gazsó Im re GyTE 2 hó
nap.

A K ISKUNH ALASI MOVE
megalakította a7. atlétikai szakosztályaG 
Vasárnap délelőtt nát lehétségkutalo 
versenyl is rendeznek, A  Kiskunság min
dig  kitűnő term őföldje volt nz atléta- 
tehetségeknek. Remélhetőleg: most is si
kerül néhányat kibányászni.

A GYÖNGYÖSI AK
szeptember S-ikán kerületi és országos 
vei&enyt rendez felnőtt, ifjúsági és  ses*
ti ti 1 ö fizámokkal.

W e is s  M an fréd  sp o rtte le p
............ Csepel, Szent István-út — — «•

Szeptember 1»én, vasárnap 
délután 4  órakor

W M FC -ío re k vé s
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte 2  órakor
W M TK-O rosházi TK

NB III. mérkőzés



PáSfázal Ili.
az EIsS Országos Tippeli Bajnokságra
Beérkezési határidős IX , ?„ 12 óra

Szeded—Újpest ..................................... . . .

DiM ÁVAG—Ferencváros

Sál BT C—W MFC ............  ?....

Gamma—Szolnok . . . . . . . . . . . .

Kispest—Tokod ................. .

Törekvés—BSzKRT

Elektromos—Haladás ........

Debr. VSC-Misk. VSO .............. .
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver* 

senyt dönt el.

Mezőtúri AFC—Csabai AK ..

Rusj^Kassai SC ............... .

D. Magyarság—Szeg. VSI5 ..

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

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

Utca; ................................ .......................
A  beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és for
galomban • levő használatlan ]0 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld. kö
teles idé kérésziét (csillagot) tenni:

A z E lektro m o s fő leg
e rő n lé té b e n  b íz ik  
a  Fe ren cváro s  e lle n  
Fekecs a b a ls sé lsS l

Az Elektromos éppen most, a ‘Fe
rencváros ellent mérkőzése előtt 
kezdte gyakorolni új rendszerét. So
kan nézték ezt aggodalommal, akik 
kijárnak az Elektoroms edzéseire. 
Vitéz Ginzery Déne3 az aggódóknak 
így válaszolt:

—  Nagyon,is jó, hogy most kezdte 
el az Elektromos a, rendszerben való 
játékot. A  Ferencváros ellen úgysem  
igen győzhetünk. Legalább jó edzés 
lesz a csapat számára az erős ellen
féllel szemben az új rendszer gya
korlása.

Szüvássy Dezső, a szakosztály el
nöke így beszél:

—  Az Elektromos mindig a jó 
erőnlétével ért el eredményt a Fe
rencváros ellen. Most is ez lesz. Le
het, hogy már az új rendszerünk se
gíteni fogja már a csapatot. Látszott, 
az edzömérközés második félidejé
ben, hogy gyorsan feltalálja magát 
a csapat az új rendszerben.

Hogy milyen az Elektromos rend
szeré? Mindenkit megnyugtathatunk, 
hogy az is háromhátvédes rendszer. 
Némileg különbözik a Ferencváros 
rendszerétől. Az Elektromosé egy 
fokkal inkább védekező jellegű.

Az Elektromos Ferencváros elleni 
készülődésének másik érdekessége 
a csatársor összeállítása. G. Tóth 
visszakerült a jobbösszekötöbe, Kál
lai átkerült a balösszekötő helyére 
és kinyomta Fekecs 111-a.t a balszél
re. Az aprótermetü Fekecs mint 
balszélső érdekes kísérlet a szélső- 
hiányban szenvedő Elektromos ré
széről. Még egy érdekessége van a 
csapat, illetve a csatársor összeállí
tásának: Szendrődi kétheti szabad
ságot kért és kapott, hogy megviselt 
idegeit kipihentesse,. Fűzi II lesz he
lyette a középcsatár. Ez a csapat 
lép a pályára a Ferencváros ellen: 
Boldizsár —  ónody, Pákozdi —  Póz- 
mán dy, Marosi, Kapocsi —  Huszár, 
G. Tóth, Fűzi II, Kállai, Fekecs III.

Az Elektromos bizakodva készül 
az Üllöi-útra, mégpedig ezzel a kiál- 
tással *

.—  Mi nem veszthetünk semmit a 
Ferencvárossal szemben!

-< ♦ >

Kisegyleti angol rendszer
—  Látod, már mi is milyen kitü

nően játszuk az angol-rendszert! A  
hátvédünk milyen remekül fogja a 
szélsőjét!

—  Igen, látom. De már elenged
hetné !...

A z FSC az FSE ellen tartalékosán így  
áll ki: Horváth IX — Dalia, Heura — 
M öschéim, Boros, Schuszter — G-ereb, 
HA vei, Kádas, Horváth j ,  Gudra.

A Függetlenség három uj játékost iga
zolt- Neumannt (Est), Schollert es Czigit 
(N JTQ,

MYiC-páiya
- Szeptem ber 1-én, vasárnap 
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Ganz-Rusj
NB II. mérkőzés

mmm íe s s Péntek, 1940 augusztus 30.

A KÉRDÉS:
^ é s s S v e S s e l n e k - b  k l e d é i t  

já té k o so k  a Ssenf Lá s iió -  
w án d o rd ijért fo lfö  
küzdelem ben?

A VÁLASZ:

Bekő Gyula (Nagykőrös, Közgaz-
dasági Bank) a Nagykőrösi MOVE 
panaszát továbbítja lapunkhoz. A  
nagykőrösi egyesület a helybeli 
középiskolákból kapta eddig labda
rúgó utánpótlását. Az iskolák igaz
gatói azonban most —-  noha meg
értő jóindulatukról biztosítják az 
egyesületet —  nem adnak ki játé
kost, arra való hivatkozással, hogy 
a polgári egyesületeknek kiadott 
játékosok nem vehetnek részt isko
lájuk csapatában a középiskolások 
Szent László-vándordíjáért folyó 
küzdelemben.

A  nagykörösiek hangoztatták hz 
igazgatók előtt, hogy ezt a rendel
kezést még a tavaszi küzdelmek 
megindulása előtt végérvényesen 
visszavonták. Az intézetek vezetői 
azt válaszolták, hogy a rendelkezést 
csak. egy évre függesztették fel. Az 
N. MOVE az ügyben számtalan le
velet írt az illetékeseknek, de vá
laszt nem kapott. Pedig a kérdés 
tisztázása fontos lenne, mert a ma
gyar labdarúgás jövő fejlődésére is 
káros hatású lehet, ha nem történik 
megnyugtató intézkedés. Gondoljunk 
csak arra, hogy az egyesületek a 
jövőben nem kapnak iskolázott 
utánpótlást, a diáklabdarúgók pedig 
kevés játékalkalomhoz jutva, nem 
fejlődhetnek! A  nagykörösiekre 
pedig a közelebbi hátrány az lenne, 
hogy a MOVE csak toldozott-folto- 
zott csapattal tudna kiállni a baj
noki küzdelemre.

»
A  kérdés roppant fontosságára 

való tekintettel eljártunk az ügyben 
a KISOK és az MLSz illetékes ve
zetőinél, Tihanyi Béla, a KISOK 
ügyvezető igazgatója és Gidófálvy 
Pál dr, az MLSz miniszteri biztosa, 
egyaránt azt hangoztatta, hogy

a polgári egyesületeknek kiadott 
középiskolás diákok a jövőben 
is résztvehetnek a Szent László- 

vándordíj küzdelmeiben.
Eredetileg tényleg úgy tervezték 

a vándordíjkiírást, hogy a küzde
lemben ' nem engedik meg a kiadott 
játékosok részvételét (ezzel azt sze
rették volna elérni, hogy újabb já
tékosok is szerephez jussanak, 
hogy elősegíts ég a nagyobb labda
rúgó tömegek fejlődését), később 
azonban belátták, hogy ez a terv 
nem célravezető. A  rendelkezést 
visszavonták és senki sem gondol 
arra, hogy azt ismét hatályba he
lyezze. Nemcsak azért, mert cél
talan lenne, hanem azért is, mert 
az illetékesek tisztában vannak 
azzal, hogy ez a rendelkezés a lab
darúgás fejlődésének okozna nagy 
károkat.

A  nagykőrösi és más városok 
igazgatói tehát nyugodtan kiadhat
ják tanulóikat az egyesületeknek, 
ebből nem származik kár az inté
zetre. Sőt sportszempontból csak 
haszonnal jár, hiszen a diákjátéko
soknak az egyesületekben több al
kalmuk van képességeik fejleszté
sére. Nagyobb tudásukat pedig 
azután az iskolai mérkőzéseken is 
hasznosíthatják.

IfoS é s  Isik buktatják  @9 
a lestraewelö tanárok  
ef$S?e»I©g&a$S!é$i k é re l
miéi?

Vitéz Aczél László testnevelő ta
nár (Bp., II. Olasz-fasor 33.) köszö
netét mond szerkesztőségünknek a 
testnevelő tanárság egyenjogúsítása 
érdekében írott cikkünkért, majd 
elmondja levelében, hogy 1929-től 
1937-ig, tehát nyolc éven keresztül 
egyedül harcolt a Testnevelési Főis
kolát végzettek közül az egyenjo
gúsításért. De nem azért harcolt 
egyedül, mert csak ö érezte a mel
lőzés keservét, erkölcsi és anyagi 
hátrányait, hanem azért, mert 
többi kollegája 'még nem volt abban 
az időben kinevezve és —  esetleg —  
azt a kis darab kenyeret is elvesz
tette volna, amije volt, ha szólni 
merészelt volna. Most már megsza
porodtak a harcosok, de egyes ille
tékesek érthetetlen elzárkózása, jó
indulatúnak egyáltalán nem nevez
hető magatartása még erősen fel
tartja a rohamokat. Keserűen kérdi 
Aczél László: '

„Vájjon kinek áll érdekében a m. 
kir. * Testnevelési Főiskolát végzett 
testnevelő tanárok elnyomása, váj
jon kik azok, akik miatt alacsonyabb 
fizetési osztályba soroztainak, mint 
az elméleti-szakos tanárok ? Miért 
csak óraadó-helyettes és helyettesi 
minőségében egyenrangú a test
nevelő tanár a többivel? Miért csak 
a. választójog tekintetében ismerik 
el a főiskolai végzettséget ? Miért 
hangoztatják évtizedek óta a test
nevelés és sport nemzetvédelmi

szempontból való nagy jelentőségét, 
ha a testnevelő tanárokat arra kény
szerítik, hogy mellőzötten, elkesere
detten végezzék nsmzetnevelő mun
kájukat és erejük egy részét hosszú-, 
hosszú évek óta arra legyenek kény
telenek pazarolni, hogy elismerteté
sükért küzdjenek?"

Olvasónk azután megemlíti, hogy 
a magyar testnevelés jövőjére is 
befolyással lesz ez az igazságtalan 
mellőzés. Máris olyan jelenségek 
mutatkoznak, mintha a helyzet is
meretében egyre kevesebb ifjú ha
tározná el magát testnevelő tanári 
pályára menni. Ha akad is meg
felelő számú jelentkező a Testneve
lési Főiskola első évfolyamára, a 
minőség feltétleünl romlik, mert —-  
sokkal kisebb a választék.

Leveléhez egy nyomtatott emlék
iratot is mellékelt olvasónk, melyet 
1936-ban, 'a Testnevelési Főiskola 
fennállásának tízéves évfordulója 
alkalmából szerkesztett. Ebben is 
a fenti sérelmekre hívja fel az ille
tékesek figyelmét. Megállapítja, 
hogy a helyzet azóta semmit sem 
javult.

*

A  testnevelő tanárság, úgy lát
szik, a mostohagyerekek közé tar
tozik. A  testnevelő tanárok nevelik 
az iskolák, sőt az iskolánkívüli ifjú
ság testét-lelkét; a testnevelő taná
rok munkálkodásától függ az egyes 
sportok utánpótlása,’ eredményes 
működése is. Ha ez így van, miért 
nem adják meg a testnevelő tanár
nak a lehetőséget, hogy a nemzet 
szempontjából roppant fontos mun
káját kicsinyes anyagi gondoktól, a 
mellőzöttség keserűségétől mentesen 
végezze ?

Azoknak, akiktől a testnevelő ta
nárság sérelmének orvoslása függ, 
figyelmébe ajánljuk von Tschanvmer 
und, Osten német birodalmi sport
vezér kijelentését: ,,Nagy és erős had
seregnek szellemben és testben erős 
ifjúság az alapja. A sport köteles
ség a nemzettel szemben“  Hason
lóan nyilatkozott a sportról Hóman 
Bálint vallás- és közoktatásügyi mi
niszter is.

(Az ügyben éppen az az érdekes, 
hogy a legfelső fórumok elismerik 
a testnevelő tanárok kérésének jo
gos és méltányos voltát, de valahol 
az alsóbb régiókban mégis- mindig 
elbukik az újból és újból nekiinduló 
„versenyző". Vájjon hol van ez a 
buktató —  és „süllyesztő" —  gö
röngy?)

Kispesti sirámok
Ifj. Kovalszky Ede (Festszentlő- 

rlnc, Dembinszky-utca 11) a követ
kezőket írja: íme elkezdődött a
Nemzeti Bajnokság és már az első 
forduló telve volt meglepetéssel. Az 
egyik ilyen meglepetés a saját pá
lyáján kiálló Kispest veresége volt 
a Szolnok csapatától. Amikor a kis
pesti csapat kifutott a pályára, azt 
kellett látnunk, hogy hat újonccal, 
helyesebben: tartalékkal állt fel a 
csapat. Amikor a Kispestnek nem 
volt" rendes pályája, akkor gyönyö
rűen szerepelt a csapat. Most, hogy 
gyönyörű sporttelep áll a kispesti 
csapat rendelkezésére, kikap egy vi
déki csapattól. A  KAC Í3 gyenge, 
nincs tehát utánpótlás, A  vezetők 
megszívlelhetnék a tanácsot: csak 
jó csapattal és jó tartalékokkal tart
hatják meg a bajnokságban a ne
gyedik helyet! A  kispesti szurkolók 
nevében mondom, hogy reméljük, 
ilyen meglepetés többé nem éri a 
kispesti csapatét!

Ölesé heSyárakat!
Gerlei Ferenc, Büki Ferenc, Erdős 

Sándor, Sugár László és több társa 
(Budapest) rámutat arra, hogy a 
Szent István-Kupa sikerének egyik 
fontos tényezője volt az olcsó hely
ár. A  bajnoki mérkőzések rendezői
nek érdemes volna elgondolkozniok 
efölött a tény fölött.

Egy nyilatkozat szé lére
Kertész Jenő (Budapest, VII., 

Andrássy-űt 49) VAradi (Gamma) 
egyik nyilatkozatát teszi szóvá, 
amelyet szerénytelen és az ellen
felet meg nem becsülő hangja miatt 
kifogásol. Híve a játékosok szólás- 
szabadságának, de ezt már nem 
tartja helyesnek. Egyébként is, ne á 
játékos jelentkezzék, hogy váloga
tott szeretne lenni, hanem az ille
tékesek fedezzék fel, hogy az illető 
a válogatottba való.

A ZSE csapaKVsszeáHítási swoőtlal küzd. 
Sérült: Érti, Horváth és Schulez.

Uj középcsatárhoz jut a T. Előre Kon
tár TLK személyében.

Még van tekintélye 
Csepelen' 
a Törekvésnek!
( m é g  a  s a l B T C - l ö l  
elszenvedett vereség 
után i s , . . )
Keresztes és Szabadkai, 
a Törekvés
két „régi ismerőse"  beszél 
a kőbányaiakról
Csepelen igen nagy érdeklődés 

előzi meg a Törekvés vasárnapi 
szereplését. Főképp azért, mert a 
Törekvéssel az év előtti NBB-ben is 
nagy vetélkedést folytatott a WMFC.

Brthetö . tehát, ha most fokozot
tabban készülnek Csepelen a mér
kőzésre. A  Törekvés a Szent István- 
Kupa megnyerésével oly nagy te
kintélyt szerzett magának a gyár
városban, hogy azt még a SalBTC- 
töl elszenvedett vereség sem tudta 
kissebbíteni.

A  WMFC mostani csapatából 
csupán Keresztes és Szabadkai az, 
aki az NBB-ben is játszott a Tö
rekvés elleni két mérkőzésen. Ezért 
őket kérdeztük meg, hogy mi a vé
leményük. a kőbányai csapatról? 
Mit tartanak a Törekvés főerössé- 
gének ?

—  A Törekvés főerőssége, két
ségtelenül a jól betanult angol rend
szere, —  mondotta Keresztes, a 
kitűnő jobbfedezet. —  A z egyálta
lán nem- számít, hogy a múlt héten 
nem ment nekik a játék. Ez fő
képp a MÁVAG-pálya rossz talajá
nak tulajdonítható.

—  Kit ismer különösebben a Tö
rekvésből ?

—  A tavalyi mérkőzéseken a 
Zörgő— Dóry balszárny ellen ját
szottam és így őket volt alkalmam 
„ közelebbről“ megismerni. Mond
hatom, hogy nem volt éppen „lab
darúgó-álom“ ellenük játszani. Zör
gő nagy „keverő", Dóry pedig 
rendkívül gyors és igen szemfüles. 
Különösen a 4:3-as mérkőzésen 
fogtak ki igen jó napot. A  többiek 
közül Déri Földit ismerem nagyon 
jól. Vele a Kispestben voltam 
együtt fél évig. Igen nagy techni
kájú játékos't, nagyszerű építő, de 
amellett van „szíve" váratlanul is 
rászúrni a labdát. Nagyon kell 
majd reá vigyáznunk. A mi mos
tani rendszerünkben ez éppen az 
én feladatom le,sz. Remélem, hogy 
sikerül majd öt semlegesítenem.

Szabadkai így vélekedik a Tö
rekvésről :

—  Nagyszerű rendszerben játszó, 
lelkes csapat a Törekvés. Sokan azt 
mondják, hogy ■ a Törekvésben csupa 
szürke játékost van. Pedig ez nem 
áll. Kiss, a kapusuk, Szűcs, Róják, 
Tagányi, Zörgő és Déri több, mint 
„szürke“ játékos. , De Palatínus, 
Bánkuti és a többiek is erősen a 
„szürke“  jelző fölé emelkednek. 
Nehéz dolgunk lesz ellenük!

Szabadkai különösen Rojákról 
van nagy véleménnyel.

—  Róják nagyszerű kullancs, aki 
a 4:3-as mérkőzésen bizony nagyon 
megkeserítette az életemet. Úgy 
jött utánam mindenhová, mint az 
árnyékom. Ezért most egyáltalán 
nem haragszom, hogy nem játszhat 
ellenem.

A  többi Törekvés-játékos közül 
Pusztait és Szűcsöt ismeri legjob
ban Szabadkai.

—  Pusztaival az Újpestben vol
tam több, mint egy ■évig együtt, 
Szűccsel pedig együtt katonáskod
tam, —  mondja a középcsatár. —- 
Mindkettő nagyszerű játékos. Prisz- 
tainak, ha csak egy kicsit kifut, 
nagyon „megpistítja" ■ az ellenfél 
védelmét, Szűcs pedig a mai rend
szerben kétségtelenül az egyik leg
jobb magyar jobbfedezet. Tihanyi 
II., a bálösszekötőnk, kellemetlenül 
nehéz ellenfelet kap az ő személyé
ben. Mindent összegezve: nagyon
rá kell mennünk a vasárnapi mér
kőzésre!

A  fentiekből látható, hogy Cse 
pelen milyen nagyra becsülik a 
Törekvést. A. játékosok azonban 
megígérték, hogy a saját pályáju
kon is győzelemmel kezdik NB- 
szereplésüket.

t l j  BLASz-csftpatok. A  miniszteri b iz
tos  a Nagytétényi Iparos SE-t a BLASz 
II. osztály déli csoportjába, a Gyümrüí 
T örekvést pedig a BLASz III. déli cso
p ortjá ba  osztott.n be.

Bauer, a WMTK jobbszélsője lábtö
r l ő b ő l  felépült. Edoésbe állt.

S S E -p á ly a Salgülarján
Szeptember 1»én, vasárnap 
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SalBTC—
Tokod
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

(Pá lyázat ISI.
az Első Országos Tippelő lajstokságra
Beérkezési határidő: IX , 7, IS óra
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Debr. VSC-Misk. VSO ..............
I Pótverseny: A  pontversenybe csak
J mérkőzés elmaradása esetén kerül 
| számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el,

\ Mezőtúri AFC—Csabai AK

Ruej—Kassai SC ..........................

D. Magyarság—Szeg. VSE ..  ..

| Név: .......................... ................ .

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

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

Á  rési MLSz maradványai
most kerülnek lassanként a felszínre. 
Most, hogy az MLSz múzeumának 
régi értékeit kutatják a fiókok és 
szekrények mélyén, a következő 
dolgok kerültek napvilágra:

1. A „Felvidéki Kupa"  első és má
sodik helyezettjének érmei, amelyek 
átadatlanül, elfelejtve hevertek a 
szekrény mélyén.

3. Tíz darab kis kupa, a Magyar 
Kupa kicsinyített másai, művészi ki
vitelben. Nyilvánvaló, hogy ezeket a 
legutolsó Magyar Kupa-győztes, a 
Ferencváros játékosai számára felej
tették átadni.

3. Kb. 20 évre visszamenőleg meg
irt. aláírt Magyar Kupa-oklevelek. 
Gyönyörű, művészi munkák ezek és 
ott porosodtak a szekrény mélyén 
átadatlanül, elfelejtve.

4. A Magyar Kupa szövetségi ve
retéi. Ugyancsak szépmívü, művészi 
alkotások. ,

Mi minden fog még napvilágra ke
rülni, ha a szekrényekben, vitrinek
ben megkezdődik majd az igazi 
nagytakarítás!

Tudom már, miért 
vették vissza a híres 
harmonikást.

Szerkesztő úr! Az, akit az egyesü
lete átadott volna' a testvércsapatá
nak.

—- Ezt mindenki tudja, Tereferc, 
Azért maradt, mert az egyesületének 
szüksége volt rá.

—  Ez igaz is. De azt nem tudják, 
hogy elsősorban a két szélső, főleg 
a jobbszélsö követelte, hogy az össze
kötő maradjon a csapatban. Azt 
mondta, hogy ha ő nem játszik, 
nincs akitől jó labdákat kapjon. Az  
utód-jelöltekkel nem volt megeléged
ve s így a kitűnő harmonikáé ma
radt. Hát ez volt az igazi ok, Szer
kesztő úr...

Két ponton kétes még 
a WMFC összeállítása  

K o rán y i-  Palatínus-pár
harc van k ilátásb an
A  Törekvés ellen készülő WMFC 

csapatában még két helyen uralko
dik teljes bizonytalanság^ Benes 
Ernő intéző a problémákról a kö
vetkezőket mondotta:

—  Vidor szerződtetésének ügye 
csak pénteken dől el. Bizonyálan 
tehát a jobbszélsö helye. A  másik 
kétes pont a középfedezet helyén 
jelentkezik. Szó lehet Korányiról, 
Szalagról és Kaptáról is. A közép
fedezet helyének betöltésétől függ 
természetesen a hátvédpár és a fe
dezetsor kialakítása is. Egyébként 
nem szándékozunk változtatni a 
csapaton.

A  csepeliek tehát nyilván a kö
zéphátvéd helyére keresik a legal
kalmasabb személyt. Á  legtöbb 
esélye Korányinak van, feltéve, 
hogy vállalja ezt a szerepet. Ebben 
az esetben két remek futballista 
pompás küzdelmének lesznek szem
tanul a csepeli nézők, mert Korányi 
is, Palatínus is nagy tehetség a 
maga szerepkörében.

Az JITK a Postás ellen Buckóval . és
Nemessel érősít.

M egkezdődtek a pályahitejesítések. Va
sárnap megkezdődnek a fővárosi amatőr* 
mérkőzések. Ezen a héten* már m eg iá 
kezdték a pályahitelesitéséket. Vasár
napig minden pályát m egvizsgálnak.



PéneJe. 1940 augusztus 30. t£SAr
Az újonc és a lámpaláz

Vincze edző úr véleménye a ..türelmi 
időről" '

A  fiatalítás korszakát éljük. Nagy 
csapatátszervezésekről lehet hallani 
és mindenütt fiatalok kerülnek elő
térbe.

A  fiatalítással együtt jár a 
„türelmi idő"

kérdése is. Meddig kell várni, míg 
egy fiatal játékos teljesen be tud 
illeszkedni a csapatba? A  labda
rúgásnak ebben az új korszakában 
mintha türelmesebbek lennének az 
új játékosokkal. A  fiatal szerzemé
nyek nem kerülek ki olyan könnyen 
a csapatból, mint a régi időkben.

Erről beszélgettünk Vincze Jenő
vel. Vincze, mint ismeretes, az UTE 
kölyökcsapatával is foglalkozik és 
nagy tevékenységet fejt ki az után
pótlás-nevelés terén.

—  Arra a kérdésre, hogy mennyi 
ideig kell egy játékost kipróbálni és 
mennyi idő után lehet kihagyni a 
csapatból, nagyon nehéz feleini —  
mondja Vincze, —  Ha én egy kisze

melt játékost beállítok a csapatba 
és az az első mérkőzés után nem 
szerepel teljesen jól semmiesetre 
sem hagyom ki a csapatból, különö
sen akkor nem, ha egészen fiatal fiú
ról van szó. Ha ugyanis az első 
gyenge játéka után kitenném az 
együttesből, azzal csak saját maga
mat cáfolnám meg. Ha én előzőleg 
hosszú megfigyelések után annyira 
érettnek tartottam a fiút, hogy be 
mertem állítani a csapatba, altkor 
egy mérkőzés után semmiesetre sem 
változtatom meg a jó véleménye
met.

—  Ss hogy állunk az Idősebb kor
osztályhoz tartozó frissítéssel ?

—  Abban az esetben is meg kell 
lennie a türelmi időnek! Itt a szo
kásos lámpalázról és megilletödött- 
ségröl nem lehet beszélni. Ebben az 
esetben az edzésrendszerek közt 
fennálló különbség törheti le a játé
kost. Egy idősebb játékost csak ak
kor szabad bedobni a csapatba, ha 
szervezete már teljesen megszokta 
az új edzésrendszert.

Most saját pályafutásáról beszél 
Vincze.

—  Nekein szerencsém volt mind

abban a rendszerben futballozik. 
Mikor búcsúzunk, még ezt mondja: 
—  Persze nem áll az a tétel, hogy 

csak sajátnevelésü játékos lehet lel
kes harcosa az egyesületnek. En 
Debrecenből jöttem, mégis szívvel 
lélekkel lila-fehér vagyok . , .

A tippelők figyelmébe 
Ml történt a múltban 7 

A Kispest
huszonnyolcszor fát 
szott az Újpesttel, 
de még sohasem 
tudta legyőzni 
a lilákat
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26/27: 2:0 5:2
27/28: 5:2 4:2
28/29: 7:1 3:0
29/30: 2:0 2:1
30/31: 3:1 6:2
31/82: 0:1 5:2
32/3.1: 3:0 9:1
33/34: 4:1 6:1
34/35: 4:1 4:0
85/30: 1:1 4:2
36/37: 3:1 4:2 3:1 1:2 3:2 0:037/38: 8:1 5:1 2:1 5:138/39: 3:0 1:1 2:1 3:0 ___ __ 0:3 2:39/40: 2:2 0:0 3:1 0:0 1:0 1:2 2:1 0:

Jegyzet: Gamma helyett 1939-ig Budafok 
értendő. A  BSzK E T . és a  DiMÁVAG, a 
W M FC és a Törekvés, a SaJBTC és a 
Tokod az NB I. osztályában még nem 
találkozott egymással. T avaly az NBB- 
bcn a D iM ÁVAG 5:3-ta és 4:3-ra verte 
á BSízK R T  csapatát. Tavalyelőtt a NBB- 
ocn a Törekvés őszei l :l-e t  ért el a 
W M FC ellen s tavasszal 4:3 arányban 
győzte le a csepelieket.

H M /W M M h m w i

Hogyan lehet kijutni 
a WMFC-pályára

A  vasárnapi labdarúgó műsor 
egyik kimagasló eseménye lesz a 
WMFC— Törekvés találkozás a 
WMFC csepeli sporttelepén. Miután 
az NB I-ben ez lesz a WMFC első 
budapesti sezreplése, nyilván sokan 
lesznek kíváncsiak Budapesten a 
Törekvés szurkolóin kívül is a cse
peli mérkőzésre. Érdeklődésre tart
hat számot tehát, hogy miként le
het kijutni Csepelre a' WMFC pá
lyájára?

A HÉV a közvágóhídi végállomá
sáról Indul a közvetlen csepeli
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két egyesületemben. Mikor 19 éves 
koromban bekerültem a Bocskaiba, 
sikerült bennmaradnom a csapat
ban. Hét éven keresztül állandó 
tagja voltam az ötösfogatnak. S 
amikor az Újpest játékosa lettem, 
ugyanez volt a helyzet.

Vincze nemcsak erre büszke. Ha
nem az UTE kölyök-csapatra is:

—  Sokan azt állították, hogy a 
fiatal gyerekeknek nem. lehet beta
nítani az angol-rendszert. Ezeknek 
nem 'mondok mást, csak azt, hogy 
nézték v-..ia meg az UTE kölykö
ket a Szent István-!zupában. S amel
lett, ha a gyerek már kölyök-korá- 
tól kezdve angol-rendszerben ját
szik, megszokja azt és nem kell 
>najd idősebb kora,lián megtanulnia, 
így könnyebben bentmarad majd a 
csapatban. Újpesten az UTE-isták 
már angol-rendszerben játszanak. 
Nemsokára ez menni fog az Újpest
ben is. A. szerdai edzésen már gya- 
korolgattuk is a dolgot. Mindegyik 
játékosunkban meg van a képesség 
arra, hogy teljesen meg tudjon fe
lelni az cmgol-rend-zrr kivé Imái
nak. Csak akarnia kell. 8 akkor 
majd nem lesz nehéz dolog pótolni 
a naav-csapat tagjait, mert a mö
göttük felnövő fiatalság is ugyan-

ISzSCHT-pálya Sport-u.
Szeptember 1 -é n ,  vasárnap 

délután 4  órakor

f ó i f f l !
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte 2 órakor
BSzKRT III,-Törekvés Ili

NB III. mérkőzés

vonat, amelynek csepeli végállomá
sától kényelmes sétában is el lehet 
érni öt perc alatt a WMFC pályáját.

Aki az autóbuszt részesíti előny
ben, az a Boráros-térröl utazhat ki 
Csepelre a 21-es kocsival. A  csepeli 
végállomáson át kell szállnia a Ki
rályerdő felé közlekedő BART-autó- 
buszra, amelynek megállója van a 
WMFC-pálya előtt.

O p a tá t  dicsérik
az „ellenőrök66

Fábián József másodkapitány és 
Senkey Imre, az Edzők Alosztályá
nak ügyvezetője napról-napra más
más pályát keres fel, hogy tapasz
talatokat gyűjtsön a magyar edzők 
munkájáról. Már csaknem az ösz- 
szes „nagy" pályákat és csapatokat 
végigjárták. Legutóbbi útjuk a 
MáVAG-pályára vezetett. Fábián 
József és Senkey Imre szokatlanul 
lelkesen beszélt a MAVAG-pálya 
edzéseiről:

—- Amit Opata végez az edzése
ken, az az igazi edsömunka. Min
denkinek figyelmébe ajánljuk, mint 
olyant, amely példaképül szolgálhat 
bárkinek. Mind a bemelegítés, mind 
az egyéb oktatás elsőrendű. Itt 
láttunk először olyan gyakorlato
kat, amelyek a magyar labdarúgás 
betegségének, a lassúságnak gyógy
szerei. Mintaedzés volt! •

--------------------------------
KOMÁROM M EGKEGYELMEZETT 

NÉGY JÁTÉKOSÁNAK
A Komárom FG értesítette a szövetsé

get., hogy négy játékosának, akiket a 
múlt idény végén házi fegyelm in eltiltott 
a játéktól, m egkegyelmezett. A  szövet
ség az átiratot tudomásulvette. A négy 
komáromi játékos: Goda József. Mészá
ros József, Sahó Ferenc és Daniik F e 
renc.

Szendy Károly polgármes 
tér és Gidófalvy Pál dr 
tárgyalása az MTK-pálya 
ügyében
Csütörtök délelőtt Szeyidy Károly 

polgármester vitéz Ginzery Dénes 
jelenlétében fogadta Gidófalvy Pál 
dr-t, az MLSz miniszteri biztosát. 
A közel egyórás megbeszélésen Gi
dófalvy Pál dr ismertette az MLSz 
terveit és elgondolásait a Hungária- 
úti pályával kapcsolatban. Szendy 
Károly .megértéssel hallgatta a mi
niszteri biztos előterjesztését, majd 
vitéz Ginzery Dénessel, mint a fő
város szakértő közegével hosszasan 
megvitatták a pályával kapcsolatos 
tennivalókat.

Esetleg Á k n a v ö lg y i...
Az újpestiek, szokás szerint, csak 

pénteken állítják össze a Kispest 
ellen kiálló csapatukat.

—  Nem hiszem, hogy a Tokod el
len győztes csapatunkat megboly
gassuk —  mondotta Langfelder Fe
renc igazgató. -— Szeretnénk össze 
szoktatni a csapatot és így most 
együtt hagyjuk a társaságot.

Csupán Sziklai sérülése Okoz ag
godalmat a vezetőségnek. Sziklai 
vasárnap sérült meg és csütörtökön 
még elég dagadt volt a térde.

—  Ha Sziklai nem védhetne, ak 
kor sem esnénk kétségbe —  mondja 
Takács edző. —  Aknavölgyi szemé
lyében megfelelő tartalékkal rendel
kezünk. Reméljük azonban, hogy 
Sziklai vasárnapig teljesen rendbe
jött.

A  csapatból kimaradó játékosok 
(Pálya, Szűcs, Fekete I) sem ma
radnak játék nélkül vasárnap. Az 
Álba Regia ellen szereplő UTE-ban 
fognak helyet kapni,

x E m l e
A  vasárnapi Bécs— Berlin mérkő

zés —  amint hétfői számunkban rö
viden jelentettük —  a bécsiek 3:2 
arányú győzelmével végződött. A  
győzelem azonban nem volt könnyű. 
Az első gólt Schellhase, a berliniek 
jobbö3szekötöje fejelte a 28, percben. 
A  bécsiek Binder fejesével egyenlí
tettek a félidő utolsó percében. Szü
net után újra a berliniek szerezték 
meg a vezetést Wilde góljával. A  12. 
percben Épp lövése után támadt ka
varodásból Zischek közelről hálóba 
nyomja a labdát. A  győztes gól a
17. percben esett Wagner I, a bécsi 
jobbfedezet lövéséből. A  bécsi Sta
dionban 50.000 ember nézte végig 
az izgalmas mérkőzést.

A  Völkischer Beobachter bécsi ki
adása így ír a mérkőzésről:

,Berlin csapata kétségkívül jobban 
játszott, mint ahogyan Bécsben vár
ták. A bécsi fedezetsor kihagyásai 
folytán a bécsi fölény ellenére is a 
berliniek jutottak kétszer is vezetés
hez. A  legnagyobb erőfeszítéssel sí 
került csak az egyenlítés, majd a fel
tétlenül megérdemelt győzelem.

—■------ ----------------------------

A  Hungária-uton látszik 
a Ganz vasárnap

A  Ganz már régebben megállapo
dott az MTK-val abban, hogy baj
noki mérkőzéseit a Hungária-úton 
/átsza le. Tegnap, csütörtökön aztán 
a Törekvéssel is megállapodott a 
Ganz abban, hogy a mérkőzéseiket 
közös rendezésben együtt játszák le 
az MTK-pályán. Vasárnap a Ganz—  
Rusj mérkőzést a Hungária-úton bo
nyolítják le az MTK— Postás meccs 
előtt.

A  Ganznak összeállítási gondjai 
annak. Virág katona, Tóth pedig 

kórházban fekszik. Igazolni akarják 
azonban Szirmait, a volt Phöbus- 
játékost és számítanak már Bu- 
dinszky játékára Is.

A  BEK ma délután fé| 5 órakor echö- 
m útközéit játszik a FiSO csapatával a 
V áci-útou.

Szóinak! MÁV-pélya
S z o l n o k

Szeptember 1 -é n , vasárnap 
délután 4  órakor

Szolnok-
Szeged

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Három háfvéiles lesz 
a Fradi új indulója
Kalocsai dr.-nak „egy kis csont repe
dése van46
Hámori (ő az esélyesebb), vagy Bíró II. 
lesz a jobbszélső —  Kiszelynek helyei 
akarnak szorítani a csapatban
Egyveleg a zöld-fehérekről

A  Ferencváros szerdal edzésén a 
szurkolók arról bszéltek, hogy mi a 
hiba a Ferencvárosban. Egyikük 
megjegyezte:

—  Én mondom, hogy az indulónk
ban van a hiba!

—- Micsoda?
~rr A  játékosoknak nagyon sokat 

játszák és éneklik a Fradl-lndulőt. 
Márpedig a mi indulónkban csak ilyes
mikről van sző: előre FTC, meg 
megostromolni az ellenfél kapuját, 
de arról egy szó sincs, hogy hátul 
mit kell csinálni, hogy hátul Is vi
gyázni kell. Ezért rúgott a Gamma 
két gólt a II. félidőben. Egy kicsit 
át kellene írni azt a Fradl-indulót!...

(Ezt a javaslatot Woggenhuber
Oszkár, a nagy „átíró" figyelmébe
ajánljuk.)

2.
Szoyka dr-ral együtt mentünk 

vasárnap a BEAC-pályára. Arról 
beszéltünk a kitűnő jobbhátvéddel, 
hogy Ferencváros ide, Ferencváros 
oda, még a Fradi is ideges egy ki
csit az első mérkőzés előtt. Különö
sen azért, mert a Ferencváros a 
Gamma elleni mérkőzés előtt nem 
játszott Igazán komoly mérkőzést. 

Szoyka dr mondta:
—  Az első mérkőzéssel mindig va

lahogy úgy vagyunk, mint a kollok- 
válással. Amikor először kollokvál
tam, a tanár lakására kellett elmen
nem. Székre kellett volna leülnöm, 
de éppen csak a szék szélére ültem, 
mert annyira ideges voltam. Mikor 
megkaptam az első kérdést, elkezd
tem dadogni. A z első szavamat há
romszor is megismételtem s csak 
amikor az első kérdésre válaszolni 
tudtam, akkor jutott végre eszembe, 
hogy rendesen rá kellene ülni a 
székre... Majd a második mérkőzé
sen már sokkal nyugodtabban fog 
játszani a Fradi.

3.
Pataki Mihály mostanában nem 

tud úgy foglalkozni a Fradival, 
ahogy azt szeretné. Patakit a szol
gálata akadályozza...

Szerdán este vacsora volt az tlllői- 
úton, amelyen nemcsak a játékosok, 
hanem a vezetők Is résztvettek.

A  vacsora után valaki megjegyez
te:

—  Még egy-két vacsora és formá
ba jön a csapat.

'  5.
Kalocsai dr sérülése sokkal komo

lyabb, mint ahogyan azt hitték. 
Csütörtök délben felhívtuk Kreisz 
László dr főorvost, aki ezt mondta:

— Egy pillanatig tessék várni. 
Éppen- most vizsgálom Kalocsai 
röntgenfelvételét...

Egy kis szünet után ezt mondta: 
-— Hát itt egy kis csontrepedés is 

van. Kalocsai dr vasárnap nem 
játszhati Most kötést kap. Legfel
jebb arról lehet, szó, hogy két hét 
múlva játszhat.

6.
A Ferencváros csapatát csak pén

teken este állítják össze. Egyelőre 
csak az biztos, hogy csupán a csa
társorban lesz változás, de ott alig
hanem két helyen is.

Dimény Lajos edzővel beszélget- 
gettünk.

—  Ki lesz a jobbszélsöf —  kér
deztük.

—  Bíró H, vagy Hámori. Ez majd 
pénteken esté dől ed, mert Pataki 
Mihály véleményét Is meg akarjuk 
hallgatni. Szerintem Hámori valami
vel esélyesebb.

— Kiszelyt nem akarják a csa
patba tenni T

—  De igen! Helyet akarunk neki 
szorítani.

— Ez tehát azt jelenti, hogy vala
melyik összekötő kimarad.

—  Körülbelül. Hogy melyik, azt 
még én sem tudom. Sáros! dr nincs 
teljesen rendben. E gy kis fájdalom
ról panaszkodott, no de ettől ö még 
játszhat vasárnap.

7.
Milyen lehet tehát a Ferencváros 

összeállítása. íme:
Csikós —  Szoyka dr, Pósa —  Sá

ros! III, Polgár, Lázár —  Hámori 
(vagy Bíró II), Sár ősi dr (vágy 
Kiss), Finta, Kiszely (vagy Sárost 
dr), Gyetvai,

8.
A  szerdai edzőmérkőzésen 13 gólt 

vágtak be a ferencvárosi csatárok a

vasasok kapujába. Pedig a piros-! 
kékek ugyancsak igyekeztek...

—  A Ferencvárosnak —-  mondotta. 
Gallovich Tibor, a Vasas edzője —- 
nem szabad elbizakodnia a tizenhá- 
rom dugó után. Elsősorban nagyon 
tartalékos csapattal álltunk ki, 
aztán mindkét kapusunknak lyukas 
volt ezúttal a —  tenyere.

—  Kétségtelen azonban -— foly
tatta Gallovich —  hogy javuló for
mában van a Ferencváros. Védelmi 
rendszerében ugyan még mindig 
vannak zökkenők, pedig tavasszal 
már egészen jól játszotta háromhát-  
védés rendszerét. A  mi toldozott- 
foldozott támadósorunk is tudott két 
gólt rúgni a zöldeknek, ezenkívül 
több olyan helyzetet dolgoztunk ki, 
amelyekből könnyen gól lehetett 
volna. A fedezetsor jó munkát vég
zett, élöl pedig meglepett Finta ki
tűnő játéka. XJgy látom, Kiszely is 
javul. A  többi játékosról is cl leéli 
azonban ismernem, hogy nagy kedv
vel és igyekezettel játszott. Ahogy 
én látom, nem lesz baj az idén sem 
a Fradiban. Mint volt kapus, első
sorban a kapusok munkáját figyel
tem. Csikós jószemü, biztoskezü ka
pus. Egyetlen hibája, hogy túlságo
san ragad a vonalhoz. A  korszerű 
játékhoz nemcsak a mezőnyjátéko
soknak, hanem a kapusoknak is al- 
kalmazkodniok kell. Csikósnak nyit
va áll az út, hogy egészen nagy ka
pus legyen belőle.

9.
Csütörtökön mondta a zöld-fehé

rek egyik szurkolója:
—  Nem kell olyan nagyon félni 

attól az Elektromostól. Az Elektro
mos mindig elveszti az első két mér
kőzését. így volt tavasszal is. Előbb 
a Gammától, azután a Hungáriától 
kapott ki.

Valaki megjegyezte:
------- Szép, hogy maga ezt tudja,

de vájjon tudja-e az Elektromos isi.

dnálló töprengés:
—  Szegeden szívesen kicserélték 

volna a Rubintot VassraT

A horvát szövetség  
nehezte l az MLSz-re

Zágráb, aug. 30.
A  horvát válogatott tavasszal Bu

dapesten szerepelt s utána a horvát 
szövetség őszre Zágrábba hívta a 
magyar válogatottat. Ez lett volna 
a visszavágó mérkőzés. A  horvátok 
legutóbb a Nemzeti Sportból meg
lepetéssel olvasták a magyar válo
gatott őszi műsorát. Azért voltak 
meglepődve, mert nem találták ben
ne a visszavágó mérkőzést. Ezt 
szinte barátságtalan lépésnek is te
kintették. Ezzel kapcsolatban Zág
rábban sok mindenről beszélnek s 
éppen ezért ml Suszte szövetségi fő
titkárhoz fordultunk, aki ezt mon
dotta:

—  Az MLSz eljárást nem tudjuk 
mire vélni. A zágrábi mérkőzést ne
künk megígérték. Nagyon fáj ne
künk az, hogy az MLSz bennünket 
félretesz. De majd meglátjuk hogy 
mi less.

A szövetségben néhány vezető 'azt 
kívánja, hogy aniíg nem lesz meg a 
visszavágó mérkőzés, addig a szö
vetség ne engedélyezzen olyan mér
kőzést, amelyen horvát csapat ma
gyar csapattal találkozik. így a Fe
rencváros— Gradjanski mérkőzések
sem valósulhatnak meg.

F.
(Tudomásunk szerint az MLSz nem ta

lált napot a m agyar ln 'rvál Mérkőzésre 
s csupán ezért nem iktatta a műsorba. 
A Ferencváros— Gradjanski mérkőzések 
nw-g alighanem elm aradnak, mert a Fe
rencváros nem tudott megegyezni az Új
pesttel és a 'Kispesttel a Gradjanski bu
dapesti ja  te ka felett.)

SiSF*pálya, Szombathely
Szeptember 1 -é n , vasárnap 

délután 4  órakor

Haladás-Gallina
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte 2  órakor
Halódás II.—Soproni SSE

f osztályú bajnoki mérkőzés

;.f



4 Péntek, 1840 augusztus §0.

Lehet, hogy Bíró balhátvédet 
játszik a DiMÁVAG ellen!
Nem mutatott megnyugtató formát csütörtöki 
edzésén a BSzKRT

A  kék-sárgák jókedvűen készü
lődnek a Zugló eöeni edzőmérkö- 
zésre. Az öltözőben Bíró mondja:

—- Fiúk, jó lenne, vasárnap győz
nénk,, a vetélytársavnk pedig kikap
nának, akkor jelugranánk az első 
helyre, azután meg nem bánnám, 
ha félbeszakadna a bajnokság.

Szemerkélő esőben a pompás gye
pen így áll fel a két csapat:

BSzKRT: Solymosi —  Horváth, 
Mosonyi —  Kovács II., Szödi, Kor
nél —  Mészáros, Kovács I., Bene, 
Bíró, Szabó III. /

Zugló: Krasznai —  Molnár, Zu-
rián —• Erdész, Pyber, Princz —  
Kővári, Kolos, Sárvári, Hoffer.

Feltűnő, hogy az esőtől nedves 
gyepen, milyen „idegenül" mozog
nak a játékosok. Főleg a BSzKRT 
támadósora bizonytalankodik. Ko
vács I. megszerzi ugyan a vezetést 
a BSzKRT-nak, de a Zugló két du
góval felel rá a nagy kedvvel játszó 
Kolos révén. Benének „ordító" hely
zete van, de közelről fölé durrant.

Fordulás után mindkét csapat 
több helyen változtat. A  BSzKRT 
most jobban ragaszkodik a rend
szeréhez és hamarosan megfordítja 
a mérkőzés állását. Kovács I. 11-es-

A  Kispest csütörtöki edzőmérkő- 
zésén a következő érdekességeket 
láttuk:

1. Odry végig jobbhátvédet ját
szott, Olajkár I. volt a balhátvéd. 
(Rátkav ugyanis katona.)

2. Az amatőr Semadovics játszott 
jobbfedezetet, egészen jól.

3. Olajkár II. orrcsont-lörése már 
teljesen rendbejött, a keménykötésü 
középcsatár már ontotta is a gólo
kat.

4. Gergőn, a KAC kapusán kívül 
ismét kint volt Vécsey is. Nagy
szerű formában van a kapus, volt 
néhány szép védése. A  legszebb: 
Kincses lövésszerü beadását kifelé 
vetődve, a levegőbe úszva védte.

5. A  Kispest ezúttal is —  mint 
vasárnap Szolnok ellen —  angol
rendszerben játszót. Mindegyik vé
dőjátékos egészen jól látta el fel
adatát, csak Víg kalandozott néha

bői szépít, majd Bene a vezetést is 
megszerzi. A  hátralévő időben lany
ha mezőnyjáték folyik. A harmadik 
harmadra a BSzKRT teljes tarta
lékcsapatát állítja ki.

*
A  Villamos-csapat nem mutatott 

megnyugtató formát. A védelme —• 
Mosonyi kivételével —  bizonytalan
kodott. És a támadösora is adós 
maradt a lövésekkel. Miklósi és 
Szalag hiánya azonban egy .kis 
mentségül szolgál a kék-sárgáknak.

A  vasárnapi összeállításról Kut- 
rucz edző ezt mondotta:

—- Csak Miklósi távolléte . okoz 
gondot. Ha nem játszik, két megol
dás lehetséges. Az első: Szalag ját
szik jobbhátvédet, Kornél közép- 
fedezetet és Sződi balfedezetet, A 
második: A fiatal Gráf játszik 'kö
zépcsatárt, Bene balösszekötőt, bal- 
hátvédet pedig -■—  kivételesen —  
Bíró Sanyi. Ebben az esetben Mo
sonyi átkerül a jobboldalra. Bízom 
abban, hogy Miklósi megjön és eb
ben az esetben nem kell felforgat
nom a csapatot. Szalag itt van Pes
ten, ö csak a mai edzésre nem tu
dott kijönni, vasárnap biztosan ját
szik.

túlságosan el a helyéről.
Az edzőmérközésen a Kispest 

10:2-re győzött. Olajkár II (4), Hi
dasi (2), Beke (2) és —  az egy da
rabig Szilágyi helyén játszó Dezső 
(2) —  volt a góllövö. A  vegyescsa
pat (W SC-KAC) góljait Barsi és 
Hermann lőtte.

Az edzés után Senkey Gyula in
téző ezt mondta:

—  Olajkár II rendbejött, tehát ö 
játszik jobbösszekölőt. Ha Rátkai 
játszhat, Olajkár átmegy balhátvéd
nek és Odry játszik jobbhátvédet. 
Az már végleges, hogy Semadovics 
lesz a jobb fedezetünk. Természetesen 
az Újpest ellen is angol rendszerben 
játszunk.

A Kispest csápata tehát a követ
kező: Gergő (Vécsey) —  Olajkár I 
(Odry), Rátkai (Olajkár I) —• Se
madovics, Szabó II, Vig —  Kincses, 
Olajkár II, Hidasi, Beke, Szilágyi.

Kiss Gyula őrül, hogy 
bekerült a Hét Tizenegyébe

A SalBTC csapatának egyik leg
büszkébb tagja jelenleg Kiss Gyula, 
a jeles jobb fedezet. Nagyon bol
doggá és büszkévé tette, hogy be
került a „Hét Tizenegyébe“. (Mel
lesleg: általános vélemény Salgótar
jánban, hogy a Gyuszi gyerek még 
nagyon sokszor „erősíti" majd a hét 
tizenegyét.)

Ki ez a Kiss Gyula?
Mindössze 20 éves, három éve ját

szik és másfél évvel ezelőtt került 
be a SalBTC első csapatába.

—  Nem tagadom, jól esett —  
mondja —  sőt büszke vagyok rá, 
hogy mindjárt az első NB-mérkőzé- 
seni után a hét legjobb tizenegyének 
is tagja lettem.

—  Most már csak egy nagy vá
gyam van... jó lenne csak egyszer is 
a válogatott csapatban szerepelni... 
Ifjúsági válogatott már voltam há
romszor is, de nagy válogatottnak 
lenni az valami egészen felséges ér
zés lehet...

■—  Nem . fél a nagynevű ellenfe
lektől ?

Nevetve válaszol.
—  Nem vagyok én olyan félős 

gyerek. Mindegy nekem, hogy a 
Bagjassal játszunk,, vagy a Ferenc
várossal. Mérlcözés, mérkőzés, mind
egyiken egyformán futballozni kell.

Keménykötésü, magas fiú ez a 
Kiss Gyula, aki még sok nehéz per
cet fog szerezni a baloldali csatá
roknak . . .

Á szarvasi
Gazdasági Tanintézet. 

és a labdarúgás
Az MLSz miniszteri biztosa felirattal 

fordult a ni. kir. íöldrnívelésügyi m i
niszterhez, Teleki M ihály grófhoz, a 
szarvasi Gazdasági Tanintézet .labdarúgá
sának ügyében.

A  Szarvasi Turul SE ugyanis panaszt 
tett az MLiSz-nél. Addig', am íg a szarvasi 
főgimnázium tanulói számára m egenge
dett sport a labdarúgás és tanári fe l
ügyelet mellett a Szarvasi Turul SE csa
patában1 is szerepelhetnek, addig "a „T es- 
sedik Sámuel Középfokú Gazdasági T an
intézet" növendékeit az intézet fegyelm i 
szabályzatának 30. pontja tiltja  a labda
rúgástól. Ezáltal a szarvasi labdarúgás 
nagy mértékben szenved. Ennek m eg
szüntetése érdekében az MLSz. közben
járását kérték a szarvasiak.

A  miniszteri biztos Teleki Mihály g ró f 
földníívelésügyi minisztert, mint a 
szarvasi Gazdasági Tanintézet felügyeleti 
hatóságát kérte, hogy az intézet legyeim ! 
szabályzatának 10. pontját (a labdarúgás 
ellenes pontot) helyezze hatályon kívül, 
s igy  a Gazdasági Tanintézet növendékei 
is részeseivé válhatnak a szarvasi labda
rúgósportnak cpúgy, m int a szarvasi 
gimazisták.

A  Hargita lúmadósdrál;. az ifjúsági B i
hari irányítja  az MSC ellen.

SORSOLTAK A KÖLASz-BAN 
I. osztály

(Az első két forduló sorsolását m ár 
közöltük.)

Szept. 15.: VSC—CVSE. CMOVE—R T K , 
TFC—MSE. TÜSC IX — VSE, ASC—GIK,
V. RÉM —CTK.

Szept. 22. :  CVSE— CSÍOVE. R T K —
TFC, MSE—TÜSC II., VSE—ASC, G IK —
V. RÉM. C TK —VSC.

Ofct. 6 .: CVSE—VSE. R T K —MSE, G IK  
—CMOVE. CTK—ASC, V. RÉM—TÜSC 
II.. VSC—TFC.

Okt. 13.: TFC—CVSE, TÜSC. ÍI.—R T K , 
ASC— MSE. VSE—GIK, C. MOVE—C TK , 
VSC—V. RÉM.

Okt. 30.: CVSE—TÜSC II.. R T K —ASC. 
MSE—VSE, GIK—VSC, CTK—TFC, -V. 
RÉM— C MOVE.

Okt. 27.: CVSE—ASC. VSE—RTK. MSE 
—GIK. TÜSC II.—CTK. TFC—V. RÉM,
C. MOVE—VSC:

Nov. 3..- MSE— CVSE. R T K —GIK, V SE  
—CTK. ASC—V. RÉM , TÜSC II .—VSC, 
TFC—C. MOVE.

Nov. 10.: CVSE—RTK. GIK—TFC.
CTK—MSE. V. RÉM—VSE, VSC—ASC. 
C. MOVE—TÜSC II.

Nov. 17.: CVSE—GIK. R T K —C TK .
MSE—V. RÉM. VSE—VSC, ASC— C. 
MOVE, TÜSC I I —TFC.

—................. . .. ■ —
SOPRONBAN

szombaton és vasárnap ifjúsági napok 
lesznek. Szombaton a soproni ifjúsági 
futballisták váltófutást rendeznek. In 
dulás az SVSE-pályán lesz, cél a H űség- 
zászlónál. Vasárnap pedig villám torna 
keretében mérik össze erejüket a csapa
tok. Hét együttes mérkőzik. Ezek a k ö 
vetkezők: SFAC, SVSE, Bernbergbánya, 
Selyemgyári SE, Törekvés, Sas FC és 
Sotex. E gy mérkőzés 2x30 percig tart. 
A mérkőzések mind az SVSE-pályán 
kerülnek sorra. Délelőtt kezdenek és 
négy órára befejezik a tornát. Utána k ö 
vetkezik az SVSE—Pénzügy NB II. m ér
kőzés.

A Debreceni VSC
összeállítása csak akkor változik 
jelentősen, ha Kristóf és Vörös meg
érkezik. Ha nem jönnek meg, akkor 
marad a multheti összeállítás, azzal 
az egy eltéréssel, hogy Gere helyett 
Erdei lesz a középfedezet.. Könnyen 
lehet ugyan, hogy Erdei most még 
nem vállalja a játékot.

Tápot, Soltot, Marótit és H erczejet k i
adta a Szeged AK a KEAC-nak. Az eg y e 
temi csapatnak jó l jön az erősítés, de 
Solt és Herczeg egyelőre nem játszhat, 
mert mind a kettő messze van Szeged
től. A. KEAC egyébként csütörtökön az 
SzYSE-rel játszott edzömérkőzést. A  
KEAC győzött 4:2 (1:2) arányban. A rhá- 
sodik félidőben több vasutas játékos sze
repe' • c™’'-e:grtiisták között.

A Zugló új intézője Gazdag -Imre c e t i. 
C: ■ 1 Kövér E ajós-’ üca 23.

E rősöd:': a SzAC, Tóth, a BSzKRT fiatal 
kapusa :• szentlőrinciekhez igazoltatta 
magát. ' * ' ■

„Fosez m enni!..."
Móré b ízik

Szolnok csapatának jó  ra jtja  méltán 
keltett feltűnést a szolnoki szurkolók 
körében. A  szurkolók főleg  arra kíván
csiak, mit vár M óré János, az edző —  a 
csapattól. Szeretnénk tudni, hol fo g  vé
gezni a csapat? M egkérdezzük M órétól:

—  Milyen hely elérésére tartja képes
nek a csapatát?

— Ezt nehéz lenne m ost m egjósolni, — 
m ondja elgondolkozva a jeles edző. — 
H a az angol rendszert és a velejáró tö 
kéletes  labdakezelést át tudom vinni a 
fiúkba, úgy érzem , jó  helyen fogunk  
v é g e z n i . , .  Szerintem  nem lesz hiba. A 
rendelkezésem re álló gárda igen  tanu+í* 
kony és ha mindenben betartják az u ta 
sításaimat, mennie kell m indennek , mint 
a karikacsapás . .  .

A  mellettünk álló Kolláth  és Szántó 
beleegyezöleg b ó lin t . . .

— — < ♦ > ---------------

Változás a Haladás 
fedezetsorában

A Haladás pénteki edzöelleníele a 
II. csapat volt. Az „egyisták" igy 
álltak f i ’ : Körmendi —- Németh,
Kiss —  Pillér, Héjjá, Kalotai —  Pa
jor, Gazdag, Morócz, Desske, Lo
vász. Az első csapat 5:0-ra győzött 
a kettő ellen, Deszke (2), Lovász 
Morócz és Gazdag dugójával.
,/ ■—  Csapatösszeállítás csak a pén
teki edzés után less, —  mondta 
Lyka edző. — A védelem, Körmen
di, Németh, Kiss-hármas, marad. A 
jedesetsorban már lesznek változá
sok, de melyik poszton, azt még 
nem tudom, A csatársorban Szabó 
játéka kétséges. Ha Szabó nem 
játszhatna, Pajor lesz a jobbszélsö.

A Nyíregyházi KISE leigazolta Orsóst, 
a Bocskai volt jobbszélsőjét. valamint 
Radicsot. a DVSC volt hátvédjét.

A népkertí pályán játszák le vasárnap 
Miskolcon az MVSC—Mátészalkai T K  
NB II. mérkőzést, mert az MVSC Szír 
mai-úU pályáján füvesítésre készülnek.^ A 
m iskolci vasutasok körében egyébként 
még m indig nagy az elkeseredés a T. 
'Klórétól elszenvedett balszerencsés vere
ség miatt. Az M TK ellen is csak több 
tartalékkal tud a csapat kiállat.1. H iá
nyozni fog  Szabó is, m ert a jeles közép- 
fedezet vesevérzést kapott. Az őszi idény
ben már aligha fo g  szerepelni..

—  Diósgyőr vagy BSzKRT, 
Szerkesztő úr!

—  Ki áll ilyen nagy probléma 
előtt, Terefere mester?

—  Az újpestieknek az a szabaddá 
tett játékosa, aki eddig még se
hova sem szerződött le.

—  Ilyen nem egy van! Nevezze 
meg az illetőt!

—  Csak annyit mondhatok róla, 
hogy a nem éppen karcsú játékos 
fedezete! ‘ itssik és cny névrokona 
már szerepel a BSzKRT-ban.

Vissza az öregekhez! — ez a jelszó 
Dunakeszin, m ert vasárnap Sopronban 
nagyon n y ikorgóit a M agyarság támadó- 
sora. Az E gyetértés ellen Zsíros és Fényi 
ismét helyet kap a csatársorban.

A SZOM BATH ELYI FC
a következő csapattal jön  Budapestre, a 
Vasas elleni m érkőzésre: "Witreich —
Farkas, Horváth II. (Szakály) — Schtitz. 
híresei. Balkányi (Horváth I.) —  Ceg
lédi, Bártfai, D olgos, Páncél. Francz.

Az ifjúsági edzőtábor tagjai csütörtö
kön délután az ujpestj Stadoinhan tartot
tak bemutatót. A  nagysikerű bemutató 
után az UTE uzsonnán látta vendégül a 
m agyar labdarúgást fiatal utánpótlását.

Zalai ügyében nem hozott ítéletet a 
KAC házifegyelm ije, mert . a játékos nem 
jelent m eg a tárgyaláson. Valószínűleg 
pénteken dönt a íegyelm ibizöttság.

—  KÉ T ÚJ JÁTÉKOST SZERETNÉNK
MEGSZEREZNI

— m ondja V örös  Ferenc, a Rákoske
resztúri TE intézője, — Bosánszky és 
Berecz lenne a két új játékos. Remélem, 
hogy az alábbi csapattal jó l fogunk ra j
tolni az NB I l l -b a n :  Ambrus — Magyar. 
Moharos — I-Tolbich. Nyulasi. Morz — 
Majer, Jungw irth , Pusztai. Angyal, Ju
hász. — A  szurkolók is győzelmet vár
nak á csapattól a K T K  ellen.

KOVÁCS I I . —  KÖZÉPCSATÁR!
A győri E gyetértés kitűnő középfede

zete m eggondolta magát és újra rendel
kezésére áll csapatának. Ezúttal nem 
régi sikereinek színhelyén — a közép
fedezet posztján — , hanem a támadókor 
tengelyében! R a jta  kívül Kovács I I I . 
játékáról is sző lehet, termesze lesen, ha 
a jeles csatár szabadságot kap.

B E LG RABBAN  IS !
A szerb szövetség Prtrpviesot és Mrku- 

sicsot, a Jugosi-ávia, Illetve a BSK já té 
kosát S—S hónapra eltiltotta a játéktól. 
A két játékos augusztus 11-én mérkőzés 
kőiben verekedni kezdett egymással,

Semadovics lesz a Kispest 
jobbfedezete az Újpest ellen
T íz gólt rúgott a k ispesti csatársor a csütörtöki 
edzőm érközésen

H E T I  Á V Ű S O R
SZOMBAT

Céjfligabajiioksáj?
I . osztály; HFl'SC—WaSC, Simor-u., fél 

5. Muiráró. —- W eiss Manfréd—EnSC, Cse
pel, A. S'knl-itá&r. —-  ̂ MVaiSC—Kiste-xl, 
Pestszenterzsé b ct. H ÉV-p., fél 5. Pákly,
— ChSC—DaSC, URAK-p., fél 5. Endrody.
— IvéSG—.Fialt Fehér-út, fél 5. Kraft.

I I . osztály. 1. csoport: ÜreSG—RéSC,
Gergely-u., fél f». Kovács ITI. — FéSC— 
OpSOi Pestújhely, 4. G yulai. — LáSC— 
ViSC, IljpGfit, Attiláin., fél 5. Boros. — 
H1SC—GsaSC, H ajdú-n., 3. Rudas. -
AAlCéSC— KeSO, Újpest, Váci-út, fél 5. 
Andödy. — Budakalász—Fa SCI Budaka
lász. 4. Ráe.z. — 2. csoport: KúSG—.HaSC, 
Fchérvári-út. fél f>. Barabás. — KaSC— 
Gamma. Gvöm rői-út. fél 5. Sallai. — 
Va-SC—MOpSO, B IK -p., fél 5. Kosta. — 
Mii SC—ScSO, Kén-u., fél 5. M olnár. — 
FéSC—Ja-SG. G u bácsi-úl. fél 5. Galambos.
— FraSC—Fo-SO, TCeleíifökl, 4. Csepregiiy.
— OéSC—GdSC, Ciprus-u.. 4. Istenes.

I1T. osztály, I. csoport; FuSC—MaSC,
Pozsonyi-űi, 1. T euffcl. - Rote.SC—StüSC, 
Gsillaigdieiiy, fél 5. . E-mSC—Pamut, Ló- 
ye-rseny-tór, fél 5. v. Fekete. — HruSC—J 
MaiSC, Szent Lá-szló-tér. 4. Reá. — II . cso
port: Tu-SO—OsoSC. Gyöm roi-út, negyed 3. 
M olnár J. — CchiSC—Kro&C II.. W o- 
kerle telep, fél 5. Száj a y, — HaSC—HuSC. 
Rákosiéivá, 8. Lévai. — Posta jav.—KaSC 
II .. Gyúmrui-út, fél 3. Fehér .!. — McSO 
—OMTK. Sorok sári-út, fél 5. Gesmay. — 
Standard—MeSC. Budafoki-út, 4. Pelerka. 
~  PeSC-Kifetext II., Ivén-u., fél 3. PuSz- 
tav.

Lig-adíj: RooSO—SvSC. Osiillaské£y, fél 
3. Glczik. — LeSC—Pa-SC, Nacfysz<onibat-u., 
fél 3. Platt.

V A S A R N A P  

NB I. osztály:
Újpest— Kispest, Újpest, 4. Lan

tos.
Feren cváros— Elektromos, Üllől-

út, 4. Kiss M. E.
BSzKRT— DiMÁVAG, Sport-utca,

ut, TSE-p.. 4. Szülik. — Testvériség I I , 
—Postás TI., Ta.lai-út, 2. Beírnát. ' —' 
KMTK—FVSK, Állami-telep, 4. M ikolo- 
vies. — P-eMTK I I .—Spárta,' Era&ébeGu.t 
2. Godia. — Füg'g'et le a aég—R TO, Ceglédi- 
út. 2. Fehér B. — K E A C —Kistex, Gyom* 
rői-út, 4. Tafisy.

Déli csoport: B IK -O T E , B IK -pálya,
4. Burdái. — LÓFC—Go 1 dberger SE II ., 
Budafoki-út, '12. T igv i. — Gamma 11.— 
i'A T E . Bánát-u., 4. Fehér J . - -  FC— 
KAO .E..Fehérvári-út, 4.^Szigeti J . — Ke- 
lenvölig'y—Ntfigytétény, Kelenföld, 4. Yisr- 
avvádi. — Ganz I I .—BSC. Simor-u., 1. 
Papp. — CM. MOVE ! ! .—Sz. Juven lufi, 
Csepel, Leven le-u., 4. Kardos.

III . osztály:
Keleti csoport: Hungária IT.—PTSG II.» 

Kón-u„ 11. Csiányi. MTK 11 .--SzAC
Ii.. H ungária-úl, 12. Platt. — BYSC Il.-f- 
HálókoCsi .11., Szuny i-ut, 12. Palaki. — \ a- 
fias 11.—d&LK II ., Béke-u., 2. Kőrisüly. — 
ITI. kér. TVE L L .—ZSE II ., Naigy*s^ombat- 
u „ fél 3. Latorca:. - KTK I Í .—BRS'J II., 
GyömTÖi-út, 12. Nagy I I . Pál.
T ART ALÉKCS A P Á T O K  BAJNOKSÁGA

I. osztály:
csoporl: W oSC—U R A K ,' Ujpost, 

A tlila-u., 4. Ruck V . — ILAG—Juta, Üv- 
utc-a, 2. Glozik. -  B T K -V Í . kér. SC, 
Pozsor.vi-úl, 2. W inklcr. — MSC—Pannó
nia, Újpest, Attila*u., 2. H egyi. -  Fuv. 
TK ör—UTE, Váci-út, 2., Zvolensaky.

Keleti csoport: KSC—Kistex, Gergeíy- 
uica, 2. Seíuirlc. — M Á V A G -W M T K . 
Kübáuyai-úl, 12. M arjay. — KMiíU—FTC, 
Állami telep, 2. i f j .  Zsarnóezay. — SzIlTC 
—BAC. R and essy-telep, 2. Horváth G y.~~ 
WSC—FVSK . W ekerletelep, 2. Soos K. 

k- -  Szl;C—KSSE, M iklós-lolep, 2. Szodla- 1 esek.
Dőlt csoport: UFC—KFC, Átiuincum, 

Dom bóvári. -  F S O -G S E , Budáfoki-ut, 
10. Kalm ár. — 33 FC—Gázgyár. Fehér* 
vári-út, 2. i f j .  Lung*. — C'«. MOVE—M. 
Posztó Csepel, 2. Na-gT I. I.

II . osztály: *
4, Rónai.

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

SalBTC— Tokod, Salgótarján, 4. 
Szöllössy.

Szolnok— Szeged, Szolnok, fél 4. 
Váss A.

Haladás— Gamma, Szombathely,
4. Aritay.

NB II. osztály 
Ouua-csoport:

Soproni VSE—Pénzügy, Sopron, 4. 
Sciiramm.

M TK— Postás, Hungária-út, 4. Haran
gozó.

D VÁC—BEK. Pécs. 4. Kelesi dr. 
Vasas—Szombathelyi FC, Béke-utca, 4. 

Ohernyák.
KEAC—Zugló, Szeged, SzVSE-pálya, 2. 

Remény ffy.
SzVSE— Soproni FAC, Szeged, SzVSE- 

pálya. 4. Grulich.
D. Magyuroág—Egyetértés, Dunakeszi,

4. Kollár.
T isza-csoport:

MÁVAG—Eampart, Kőbányai-út, 4. 
Sár ősi.

Pereces—Kassai AC, Pereces, 4. Zelt- 
ner.

K. Vasutas—Movo T. Előre, Szőnyi-út,
4. Halász F.

M iskolci VSC—Mátészalkai T K , Mis
kolc. 4. Balogh L.

Rákóczi SE—Debreceni VSC, Kassa, 4. 
SzlavkovFzky.

Ganz—Rusj, Ilungária-út, 12. Závori. 
Ózdi MOVVj— SalgSE, ózd, 4. Zsiday.

NB I II . OSZTÁLY 
Nyugati csoport:

Tatabányai SC—Csepeli MOVE, Tala- 
bánya, 4. Periinger.

U T E -A L B A  Regi a. Újpest, 2. N agy L. 
K om árom i FC—MOVE Csillaghegy, K o

ma ron.. 4. Szalai L.
Budakalász—Pápai PSC, Budakalász, 4. 

Barabás L.
Szentlőriiicl AC—Hungária, Sz-eii ti őri ne,

4. Hc-rz L.
D orog—Érsekújvár! SE, Dorog, 4. K o- 

zanek.
Déli csoport:

Rákoskeresztúri TE—Kőbányai TK,
Rákoskeresztúr, 4. Gombár.

Nemzeti SC—M. Pamut, Szőnyi-út. 2. 
Istenes Gy.

Goldberger SE—Kaposvári Turul SE,
Budafoki-út, 4. Molnár I.

Nagymáiiyoki SE—Pécsi VSK. Nagy- 
múcyok. 4. Kacl.

Kiskunhalasi AC—Bajai Türr ISE,
Kiskunhalas, 4. Kecskéméii F.

BRSC—Törekvés II.. Rákosfalva, 4. 
Lombos.

Keleti csoport:
Hódmezővásárhelyi T V E —Mezőtúri AFC,

Hódmozőváfíáuhely, 4. Liliom  .A.
Szentesi TE—Csabai A K , Szentce, há

romnegyed 3, Virágh F.
FTC—Szeged II., üllői-út, 2. Dobronay. 
Gyulai AC—Testvérlség, Gyula, negyed

4. Szpevár.
Kecskeméti A C—Szolnok II., Kecske

mét. 4. Szíj já r  tó.
MrM TK—Orosházi TK, Csepel, 2. Ko- 

valy.

BUDAPESTI ALSZ0VÉTSÉG 
I, osztály:

Északi csoport: PSC—URAK, Pesluj-
lieiy, 4. Bankó. -  H A C -M F T IU  Öv-u., 4. 
Loros. — BTK— M. Turul, Pozsonyi-iil,
4. Skültéty. — MÁV E lőre-E lektrom os 
JI., Tatai-út, 4. Pusztai. — MSC—Sasha
lom, Újpest, Atlila-u., 4. Hyros«.
Föv. T K ü r -R A C , Váei-úl. 4. Kárpáti.

Keleti csoport: ESC KAC, Gcrjrely-u..
4. Horváth dr. — M ÁVAG IC SzNSE, 
Kubányai-úl. 2. Hndrödi. — SzRTC—SAC, 
Betidess y - tele p. 4. U jváry 1. — WSC—
Köb. A(‘. W ekcrletelep, 4. K arácsonyi. - 
Fii tex—BSzKRT 1L. Kéglevmli-u:, 2. 
Siklós. — SzFC—KSSP, Miklós-tclcp, 4. 
Galamőois.

Déli csoport: UFC—Kelenföld. A quin
cum- 4. Andódi, — FSC— FSE, Budafoki- 
űt, 2. Bácskai, — ETC—Gázgyár. Erzsé* 
bet-u., 4. K őhalm i. — KTC—BMTE. Ceg- 
léd i-ú t,. 4. Ágoston. — P. Juta—-M; Posztó, 
Pcelerstóébet, 4. Kocsié,

II . osztály:
Északi csoport: W oSC—Juta. Újpest.

A tlila -u .. 4. Palotai. — ZAC—TLK. Pest
újhely, 2 . Fehérvári. — Pamut IT.—V I. 
kér. SC. Újpest. Horthy M.-út, 4. Málsay. 
— B. Magyarság—TSC, MÁV Előre-p„ 2. 
Mali UTSE -Pannónia. Népsziget, 2.
Szabó, I i . - PMTK—Compactor, URA ív-
oáilya. 4. J ózsa.
' Keleti csoport: BTC—Kalapos. Fehér-

út, 4. Erőse. — Taxi— E , Törekvőé, Tatai

Északi csoport: PSC—MFRT. Pestúj
hely, fél 1. Peöcze. Uránia—TuruL
Népsziget, Uh if.i. Slcfailésik. — B. Ma
gyarság—TSC, Rá kos-térv 12.' Mczny. — 
ÜTSE--Fodrász. Népsziget, 2. Ugfay. — 
PM TK—RAG, URAK-pálya, 2. Takács, J , 

Keleti csoport: V AC— K . Torok véé. H aj- 
du-u.. 2. Slift. — BBFC— SzNSE, Cfióká-
u., 10. Pintér. — BSzKRT—Törekvés, 
Sport-u., 2. Szántó L. — WSC—S)>ávLa, 
W ekerk telep, 12. Vasvári. — Filtex— 
R TK , Kcglevieh-u., 10. Szabó I I  F. — 
KEAC—Ganz, GyÖmíöi-út, 2. Mih-al'kó.'

Déli csoport: BAC—Kalapos, Áquin
ciun, 2. Bonszéki. — Gaimna—K A 0 F., Bá- 
Jiát-u., 2. Segesőy. — ETC—FSE,’ Kr%sé- 
bet-u., 12. Tlaimá.si.. — . . P. Jatn-r-NlJTC, 
Peetei-zsébét, V ágóhíd u M 2. i f j .  N agy B.

BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK
III . kér. T V E —PeMTIv, Nagy szombat

in, fé l 5. — UMSE RESC, Szent László
tól', 4. I I . 2. — Törekvés kölyök—KTC 
kölyök, Ceglédi-út, 10. I f j .  8. — Juta if j .  
—T l'E  ifj., S'zekszá.rdi-úl, K ölyök l b
— V-asa* i f j .—T. E löro ifj.. Béke-u.. 0.
Kölyök 11. — G old henger SE kölyök KTK. 
kölyök, 1). I f j .  10. — P. Juta ifj-.—M. 
Po&ztó ifj., Vágóhíd-u ., 11. K ölyök  L : — 
MAV VG if i .  I I .-  UTE i f j .  II ., Köbáiiyia- 
út, fél 0. I f j .  tol 11. — MÁV4.G kölyök— 
UTE kölyök, M egyeri-uh I . — K TK  Ivö- 
lyök—Rákóskcreszair kölyök, Uákobke-
r esz túr, 1. — KTK if-j. I I .—KEAC ifj. 
II'., Gyömröi-út, 10. — BTSE Szab. ve
gyes—BTK ifj.. Pozsonyi-út, 12. I f j .  I I .
8. — OSOS— KA FC , Ceglédi-út, 10. El. 8.
-  TLK TI.—T L K  if j . ,  Béke-u., 10. — HAC 
Ifj,—MFTR ifj ., öv -u ., 12. K ölyök 11. — 
Pamut vegyes—P. Rem ény vegyem H ot- 
thy Miklós-út, fél 2. I f j .  12. — K ölyök
11. — PSC i f j —P . Kem ény II.. Postuj- 
hely, fél 11. — Postás kölyök—MTK kö
lyök, Lóvei'h-cuv-tér, 9. I f j .  fél 11. — BAC 
i f j .—Kalapos if j ., Szón tenureí-út, 10. — 
Hűi FI. SC—TLE. Torit ágy, 4. — UFO 
kölyök—BAC kölyök, Óbuda, fél hl. — 
Gázgyár if j .—BAC if j . ,  Óbuda, fél 9. — 
BTC vegyes—ZAC vogves, Fehér-ál. fél
9. — UMSE ifj.—UTSÉ ifj.. Népsziget,
12. — Vízmű kölyök—UMSE kölyök, .Ú j
pest, 1. — R TK  i f j .—SASC if jú  Sasha
lom, fél 10. — FSO i f j .—Goldbcrger ifj., 
Fehér vári-út, 9. K ö ly ök  11. — Tipográfia: 
vegyes—NSC vegyes, Simor^u.. 4. — T i
pográfia  II .—Függetlenség 11., Simor- 
utca, 2.

Vidéki műsor
KÖZÉI’ MAGYAI* ADSZŐVETSÉG

T. osztály: Cinkota: t i K  CVS fi (Mát* 
■rsvölitryi. Váft: V. K e n r ú n y 5 —R í’.K íi’ ln- 
lár. Cegléd: C. MOVE—VSE , fDcák). Ve- 
esés: VSC—MSE (Sándor). Gödöllő: GIK 
—ÍT S íi II . (Lázár).

I . b) osztá ly: G yöm rö: Cty VOGÉ—
GySE (Gyulai). Jtákoskereszíijr: Tf.TR II. 
—CTK II. (Csim a). Dnnakcszi: Magyar
ság II.—A SK (K em ényvári). Donaba- 
raszti: DSC—R T K  (Dobai). K isa las1
KSE—VSE II. (K éri). C egléd: C. MOVE 
I I —N. MOVE (Jájfdány).

Vác: V. Rem énység I I .—ÉPLE (Kisá 
IL ). N agykörös: N T T K — CVSB T. (K o
zák). Szolnok: SdCASE—Sz. MÁV H í.
(M eilgyes).

/
Gödöllőn vasárnapra volt kitűzve a 

MOVE és a K öL A S z válogatott csapa
tainak a találkozója. A mérkőzést le is 
játszották, de a találkozónak nem volt 
válogatott jellege, m ert a MOVE csapa
tában csak három olyan játékos szere
pelt, aki az eredetileg kijelölt váloga
tott csapatnak is tag ja  volt. Ez ma
gyarázza a M O VE-együttes 5 :0-áa súlyos 
vereségét.

Nivái. :i B SiK IlT  Eratieiaországot meg
járt csatára visszaigazolta magái aiiya- 
csycáiiletéliez. a Kecskem éti AC-üok.

A Szolnok II. a követkerő csanellal 
megy Kecskemétre, első NB III. mérkő. 
zésére: Erdei — N ag y  I., Horváth —
Csőt), Nagy II., —  Andrási —  Kerenczi, 
Varga iFodm aniczky). Lukács II., Langa, 
Vezér. Azért jelöltek  ki hat csatáit, mert 
közülük esyro  alighanem  az első csapat
nak is szüksége lesz.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
B. M. Dorog. Az illető  játékos nem 

óha jtja  a kért cím  m egadását. K ívánsá
gát lisztjeiben  kell tartanunk.

Sz. K. Budapest. Tudooiáaunk soorint
fiz MLSz-hcn nem volt szó arról, bógy 
Berkc&sy le s fe n  a saövctséíri kapitány.



PéneJc, 1940 augusztus 30. %s*a
Á ta lak íto tták  az K B  in 

ősz! m is e fá t
Az NB III. őszt sorsolását több 

pk miatt lényegesen át kellett ja- 
vltáiii.-: Ez- csütörtökön történt meg 
az WtLSz-ben. Az új műsor most 
így fest (szeptember 29-re és októ 
bér 6-ra nem tűztek ki mérkőzést 
mert ezen a két napon, válogatott 
mérkőzések lesznek):

Nyugati csoport:
Szeptember 1: Tatabánya—C®. MOVE 

Dorog—Érsekújvár, Komárom—Csillag
begy, Budakalász—Pápái PSC. Szent- 
.1 dr-i ii c—Hungária, ! "1'h - - A R A K .

Szcpt. 8: Tatabánya—Csili a.ghegy, Pá
pai. PSC—TJTE, Komárom—Hungária, Bu 
(lakalász- -Érsekújvár, Szentlőrinc—Dorog, 
Cs. MOVE A R A K .

S /ip í. 15: Szentlőrinp—Gs. MOVE, Bu
ftakialáisz—Dorog, Érsekújvár—Ko-márom, 
Hungária—UTE, Pápai- PSC—Tatabánya.

Sva-fit. 2 2 : Tatabányát—H ungária. Érsek
újvár—UTE, Dorog—Kom árom , Budafca 
lász—Szenuőrinr, ARAK—Pápai PSC, Cs 
MOVE—Csillaghegy.

Okt. 13: Budakalász—Cs. MOVE, Szent 
lörinc—Komárom, UTE—Dorog, Érsekit j 
vár—Tatabánya, Hungária—A K A K , Pápai 
PSC—Csillaghegy.

Okt. 31: Dorog—Tatabánya, UTE—Szent- 
lörinc, Komárom—Budakalász, Csillag-
begy—Hungária, A H A K —Érsekújvár, Cs, 
MŰVE—Pápái PSO. ,

Okt, 27: Szsen tlőrinc—Érsekújvár, Hun
gária— Budakalász, Pápai PSC—Komárom 
UTE—Csillaghegy. A R A K —'Tatabánya,
Dorog—Cle. MOVE.

Nov. 3: Komárom—Os. MOVE, UTE
—Budakalász, Szentlöri ne—Tatabánya:
A R ATI-—Do rojr. fi raeku j vár—C sillaghegy. 
Pá-n-ai PSC—Hungária.

Nóy. IP: Tatabánya—Budakalász, Komá 
rom —UTE, Papai PSC—Érsekújvár, D o
rog—Csillaghegy, Szontlíirinc—A R A K , Cs, 
M O. V  E—-H u:urár:a.

Nov. 17: UTE—Os. MOVE, Komárom
—Tatabánya, Budakalász—-A R A K , Szenl- 
lörlne—Csillaghegy , Pápai PSC—Dorog. 
É r se-k u j v.á r —-1 (un g áriá.

Nov. 24: Tatabánya—UTE, Hungária 
Dorog, Pápai PSC—Szentlöri ne, Csillag 
Rogy—-Budaikalász, A R A K —Komárom, Cs, 
MOVE—Érsekújvár.

Keleti csoport:
Szept. 1: Hódm ezővásárhelyi TVE-

Mezöturi AFC. Szentesi TE —Csabai A K  
PTC—Szeged 17., Gyulai AC—Testvériség 
K’eos kémét i AC—Szolnok I I .,  WMTK 
Orosházi TK.

Szept. 8: Szeged I I  —H TV E , SzTE 
Testvériség. Szótan-le IK —FTC, G y A C -  
OTK. KAC—'W MTK. M AFC— CsAIÍ.

Sze.pt. 15: KAC— MAFC, W M TK —GyAC, 
F IC -Q T K , SzTE—Szolnok II ., Testvéri
ség—I-lfVE, CsAK—Szeged IT.

Szept. 22: Szolnok I I .—H TV E , SzTE- 
OTK, W M TK—FTC, GyAC—K A C , CsAK 
—Testvériség, Szeged IX.—M AFC.

Okt. 13: GyAC—MAFC. FTC—KAC
W M TK —SzTE, OTK—HTVE, CsAK—Szol
nok II., Szegezi II .—Testvériség.

Okt. 2 0 : WM TK—H TVE, S zT E -K A C  
GyAC—FTC, Szolnok I I .—Szeged II, 
C« A K —OTK. M A FC—T es t v é r i sé e.

Okt. 27: OTK— KAC, G yA C —Szolnok II., 
FTC—Testvériség, Szagod I I —SzTE, 
CsAK—HTVE, MAFC—W M TK .

Nov. ' 3: FTC—M AFC, G y A C -S zT E
K A C —HTVE. CsAK—W M TK , Szöged II, 
—OTK, Testvériség -Szol nők II .

Nov. 10: HTVE—-GyAC. FTC-SzTF,
Testvériség—OTK,. WMiTlí—Szeged II, 
K A C —CsAK, Szolnok I I .—MAFC.

Nov. 17: SzTE—MAFC, H T V E —FTC.
GyAC—CsAK, Szeged I I .—KAC, Testvéri
ség—-WMTK. Szolnok I I .—OTK.

Nov. 24: HTVE—SzTE, W M T K -S zo ln ok  
TT„ Testvériség—KAC, Szeged I I .—GyAC, 
FTC—C sA K ,, MAFC—OTK.

Déli csoport:
Szept. 1: R T E -K T K . NSC—M. Pamut, 

fíoMbergt-r SE—Kaposvári TSE, Nagyiná- 
nyokí SE—Pécsi VSK. Kiskunhalasi AO 
—B ajai Tfirr TSE, JJKSC—'Törekvés TT 

Szept. 8: K T E -K T S E , PVSK—NSC,
GSE-BTISFl, Törekvés í r .—NSE, K A C -  
BRSCí K T K -M P S O .

Szent. 15: K T K -K A C , B R SC -N SE . Tö
rekvés I I .-G S E . N S C -B T IS E , P V S K -  
BTE, KTSE—MPS-C.

Szent. 22; R T E -B T IS E , NSC—Törekvés
ír ., GSE..-BRSO, NSE—K A C , MPSC—
PVSK, K T S E -K T K .

Okt. 13: N SE -K T K . K A C —GSE, NSC— 
BRSC, R T E -T ö r . II ., B T ISE —MPSC, 
PV SK —KTSE.

Okt.: 2*: R T É -B R SC , K A C —NSC. GSE 
—NSE, KTSE—BTISE, T ör. I f .-M P S C , 
K TK —PVSK .

Okt. 27: KAC—Tör. TI., B TISE —NSF„ 
GSE—PVSK , NSC—KTSE, MPSC—RTE, 
B H S C -K T K .

Nov, 3: GSE—KTK, NSE—NSC, KAC— 
RTE. BRSC—MPSC, K T S E —T ör. II ,
BTISE—PVSK.

Nov. 13: RTE—NSE, NSC-.CÍSE. T ör
17....PVSK, KTSE—BRSC. M PSC—KAC,
K T K —BTISE.

Nov. 17; NSC—KTK, GSE—RTE, NSE 
—MPSC, K A C -K T S E , B B S C -P V S K , 
Tör. I I .—BTISE.

Nov. 24: NSC—RTE. B T ISE —BRSC,
PV SK —KAC, KTSE—NSE, MPSC—GSE, 
Tör. J I .- I ÍT K .

Északi csoport:
fEntiek a csoportnak a sorsolása, ed

dig nem volt meg. Csütörtökön erre is 
sor kerüli.)

M áfra-alcsoport:
Szept. 8:. DIM AVAG I I —Hatvani VSE, 

Hálókocsi—P úlfalvi BŐSE, MOVE Egri 
SE—Losonci AKC, G yöngyösi A K —III . 
kor. TVE. SalBTC—PeM TK 

Szept. 15: GyAK—Sn 1BTC I I  , I I I . kér.—
í l E 3 HVIs" :-P eM T K k°  PBÜSE -D iM A V A G  

Szept, 22: DiMAVAG TI.—I.aF C , Hátók. 
—I I I  kor., MESE—G y A K , PeM TK— 
PBÜSE, Sál BTC I I .-H V S E .

Okt. 13: MESE—SalBTO I I .,  GvAK— 
Hálók.. I I I . Uev.—D iM A V A G  I I „  LaFC— 
PeMTK. PBÜSE—HVSE.

Okt. 20: DiM AVAG I I , - G y A K .  Hálók. 
-M E S E . ÍIVSE-Lm FC. P e M T K -II I  
kor., SalBTC TJ.-PBÜSE.

Okt. 37: LaFC—G yA K , P B Ü SE -M E SE . 
j j v SE—H álók.. PeMTK—D iM A V AG  I I ,
I I I . ker,—SalBTC II,

Nov 3: Hálók.—SalBTC IT., M E S E - 
D M AVAG ír .. GyAK—P eM T K , I I I . kér.
-  IVSE. LaFC—PBÜSE.

Nov 1#: DiMAVAG II .—H álók .. PBÜSE 
-T IT  kér., H V S E -G y A K , PeMTK— 
MESÉ, R'l.lBT TI.—LaFC.

Nov 17: D iM AVAG I I .-S a lB T C  II., 
H álók ,-P oM T K , M E R E -H V SE ,. G y A K -  
PHÜSE I l i .  kei'.—LaFC,

Kárpát-alcsoport
Szept. 8: Nyíregyházi T V E — Nagyszöl- 

lősl Beszkid. Munkácsi SE— K assal T ö 
rekvés, Aknaszlatinai BTC—U ngvári AC, 
Beregszászi FTC—Nyíregyháza KISE, 
Ungvári M TE—Várpalánkai T urul SE.

Szept. 15: PE'TC—UM TE, NyKISE-

NyKISE, ABTC—BFTC, VTSE—K . Tö- 
rekvés, UMTE—Beszkid.

Okt. 13: ABTC—UMTE, BFTC—MSE. 
NyKISE—NyTVE, UAC—VTSE, K. Tö 
rekvés—Beszkid.

Okt. 30: N yTVE—BFTC, MSE—ABTC, 
Beszkid—UAC, VTSE—NyKISE, UMTE— 
K . Törekvés.

Okt. 27: UAC—BFTC, K . Törekvés-
ABTC, Beszkid—MSE, VTSE—NyTVE 
N yKISE—UMTE.

Nov. 3 : MSE—UMTE, ABTC—NyTVE 
BFTC—VTSE, NyKISE— Beszkid, UAC- 
K . Törekvés.

N?v. 1 0 : N yTV E —MSE, K . Törekvés- 
NyKISE, Beszkid—BFTC, VTSE—ABTC 
UMTE—UAC.

Nov. 17; N yTVE—UMTE, MSE—VTSE 
£ BTT£7LBeszkid’ BFTC—K . TörekvésN yKISE—UAC.

Az edzőtáborban 
gyorsan gyógyu 
a gyomorfájás..

A  Népligetben, a székesfővárosi 
diáksporttelepen még mindig együtt 
van az edzőtábor. Takács Bélával 
a tábor szolgálatvezetőjével beszél 
gettünk. Ezt mondotta:

—  Nagyon jó gyerekek esek. Ka 
tonás fegyelem, van nálunk. Leg
utóbb innen a ligetből egészen 
Kálvin-téríg nótaszóval menetel 
tünk. Meg is néztek bennünket.

—  Ilyen sok legény között nem 
akad beteg?

—  Néha akad. Béggel szoktak 
jönni: „Tahi bácsi, fáj a gyom- 
rom.“  Erre azt mondom neki 
„Majd segítek rajtad. Délelőtt, nem 
kapsz uzsonnát. Ha még délben is 
fáj a gyomrod, akkor jelentkezel 
és ebéd helyett ricinust kapsz: 
Mondhatom, hogy délre minden 
gyomorfájás meggyógyul. . .

Bikfatvi Sándort, a Bocskai volt hát 
védjét, ismét amatőrré nyilvánították.

A  T. Előre Kapu és M óri I  nélkül 
kénytelen k-iállani «  BVSC ellen.

_Az NSC v Hl á m i g.izo! á s-sn 1 leigazolta
Simont, a M FTR jeles középcsalárát.

A Kaposvári Turul SE jó l felkészült az 
NB I ll.-ra . A  csapat már augusztus első 
napjaiban m egkezdte edzéseit Szu- 
chovszky Bertalan testnevelő tanár veze
tése m ellett. Szuchovszky az egész labda 
rúgószakosztályt átszervezte és néhány 
új játékossal Is m egerősítette a csapatot. 
Már vasárnap a G oldbcrger SE ellen is 
játszik M oldoványi, a budapesti Juta 
volt jobbszélsője, továbbá K j?s, Bozsoki. 
Reizer, K ordé és Palánc volt KISOK vá
logatott játékosok. A  csapat csupa lelkes 
fiatal fiúkból áll.

VEGYES HÍREK
KERÉKPÁR

A Testvériség: SE erősen hajrázik az 
egyesületi portyabajnokságért. Szeptem
ber elsején Alberti-írsára, 8-án Pécelre, 
15-én Zcbegónybe, 22-én Monorba és 2 8 -án 
Esztergomba rendezi egyesületi portyáit. 
Ezek a. portyák a rákospalotai istvúii- 
telki főm űhely kultárháza előtt kezdőt! 
nek ée a céljuk  is itt lesz.
ÚSZÁS

Ognio nye-rle a római folyambajnoksá- 
ffot. Hat és fé l kilométeres távon ren
dezték inog1 Rómában a hagyományos 
úszőverscuyt, amelyet a résztvevők a Ti- 
berisnek a városon keresztül vezető sza
kaszán úsznák. Győzött O&nio. Ideje: 
45:54.9, 2. Sifrnori 46:0fi.4. o. Pagsi 46:08.3, 

Oonelli. ^6:f?8.5, 5. Gamba 46:08.7.

ATLÉTIKA

így állnak ki a finnek 
a svédek és a németek 
ellen

A  szeptember 7—8-ikán Helsinkiben 
sorra kerülő svéd-finn-német hármas 
viadalra a finnek összeállították csapa
tukat. Csak a 4x100-as váltó összeállítása 
és 300-on a második futó szemé!yo M 
zonytalaú még. Feltűnő hogy 5 és in.01)0 
méteren ugyanaz a. két futó válogatóit: 
Mffikt és Tuominen. Úgy látszik hogy 
Maki már form ába jött. Német jelen lés 
szerint a finn összeállítás a  következő:

109 m : Kronqviflt Vannc. — 2P9 m:
Taimníslo, X . — 490 m: Storskrubb, T.vm- 
m isto. — 8Wi int Kainiauri, Lehti. — 1590 
m: Sarkalna, Hartikka. — 5000 és 10,0110 
m: Müki, V . Tuominen. — 110 gát: Jus- 
sila, Suvivno. — W  gát: Storskrubb,
Virtn. — M agas: Nie.klén, Kai ima. — 
Távol: Iiindbérg, Toivonen. — Rúd: Eeí- 
nikka, Ldrdestnaki. — Hármas: Norén,
Rajasaari.. — Súly : Bari und,. Lehti.Ui, — 
Diszkosz: Nyqvist, Hánninen. — Gerely: 
Jiirvinen, Nilekanen. — Kalapács: Vei- 
rila, Hannula. — MM ni akadály: Pekuri, 
IC. Tuomiaen. — 4x109 m: Kronavist,
Vanno, Tammista, X. — 4x409 m: Tam-
misto, Storskrubb, V irta, Vanno,

SVÁJC BAJNOKSÁGAIT
most rendezték meg Zürichben. Az 
eredmények a következők: 100 m
Studer 11.2, 200 m Rüegg 23.4, 400 
m Résin 51.4, 800 m Thommen
1:57.3, 1500 m Thommen 4:03, 5000 
iji Meier 15:37.3, 10.000 m Roth
33:50.3, 110 m gát Christen 15.6,
400 m gát Christen 55.5, magasug
rás Blaser 178, távolugrás Studer 
720, hármasugrás Studer 13.60 
(svájci csúcs), rúdugrás Jaggi 355, 
súlylökés Hádener 13.64, díszkoszve- 
tés Metzger 42.19, gerelyhajítás Há
dener 62.45, kalapácsvetés Vogler 
46.82. —  A Baselben tartott női baj
nokságok legjobb eredménye Pfen- 
ning 160 cm-es magasugrása.

OSENDARP KIKAPOTT
a holland bajnokságban 100 méte- 
en egy Nóta nevű új futótól 10.7

ABTC. U A C -M SE , K T örekvés— NyTVE, a la tt  200 méteren Osendarp
B&tcpt, V33;E' NyTVE—UAC, MSE— ' 21'9 alatt győzött.

Maki feltámadása volta háromnapos finn bajnok
ságok eseménye

Helsinki, aug. 27.
A  finn atlétikai bajnokságokat az 

Idén Tamperében rendezték. Kár 
volt, mert az -Időjárás alaposan ke
resztülhúzta egyes versenyzők szá
mításait a nagy eredményeket ille
tőleg. Az első napon hatalmas eső, 
sárossá ázott pálya, erős ellenszél 
gátolta a versenyzőket, a második 
és harmadik napon ilyen erős szél 
nem volt, csak a verseny előtt zúdult 
le Ismét a pályát tönkretevő hatal
mas eső.

A  fentieket figyelembevéve az 
eredmények kiválóak, egyes számok
ban egyenesen ijesztöek a magyar 
atlétákra. így a két finn rúdugró 
410 cm-es eredménye, a gátfutók 
ideje és főként és elsősorban Maki 
váratlan feltámadása hangolta lelkes 
örömre a finn szurkolókat. Maki 
még nem érte el legjobb formáját, 
de mire Budapestre jön, már mind
két távon a világcsúcs körül fog 
futkosni. •—  Most csak röviden adom 
az eredményeket:

I. nap
100 m : 1. Kronqvist 10.9, .... 4. 

Tammlsto 11.1. —  800 m : 1. Kain
iauri 1:57.8, 2. Vallikari 1:58, 3. 
Björklöf 1:58.4. —  200 m gát: 1. 
Storskrubb 24.4. —• .3000 m akadály: 
1. Pekuri 8:17.6, 2. K. Tuominen 
9:20.8, 3. Lindblad 9:24.8. —  Magas
ugrás: 1. Nicklén 190, 2. Perá salo 
3 90, 3. Ursin 185. —  Kalapácsvetés: 
1. Veirilá 54.29, 2. Hannula 51.99, 3. 
Heino 51.25.

JI. nap
200 m : 1. Tammisto 22.1, 2. -Kron

qvist 22.2, 3. Högnás 22.5. —  5000 
m : 1. V. Tuominen 14:31.8, 2. Maki 
14:32, 3. M. Járvinen 14:33.8, 4. 
Stromback 14:38.6, 5. Olkinuora
15:09.2. —  Nagy hajrá volt, Tuomi
nen centiméterekkel győzött. —  400 
m gát: 1. Storskrubb 53.8, 2. Virta
54.4, 3. Fabricius 56.4. —  Távol
ugrás: 1. Lindberg 703, 2. Luoma 
698, 3. Sonck 696. —  Súlylökés: 1. 
Bárlund 14.84, 2. Kuntsi 14.61, 3. 
Lehtinen 14.55. —  Marathon: 1.
Muinonen 2:40:53.8, 2. Tarkiainen 
2:44:48.4, 3. Lahti 2:46:32.

III. nap
400 m : 11 Tonteri 50.4, 2. Arrniale

50.6, 3. Merisavo 50.8. — ,1500 in: 1. 
Sarkama 3:56, 2; Salovaara 3:59.8,
3. Joutselahti 4:01. —  10.000 m : 1. 
Maki 30:39.4, 2. Heinström 30:50.8,
3. Strömbáck 30:52, 4. Olkinuora
30:55, 5. Laihoranta 30:59.8. —  110 
m gát: 1. Jussila 15, 2. Suvivuo
15.3, 3. Fabricius 15 6. —  Rúd
ugrás: 1. Reinikka 410, 2. Láhdes-
máki 410, 3. Kairento és Korpela 
380. —  Hármasugrás: 1. Norén
15.00, 2. Rajasaai-i 14.94, 3. Ilovaara 
14.53. —  Gerely hajítás: 1. Járvinen 
74.24, 2. Nikanen 73.18, 3. Mikkola
70.04. —  Disskossvetós: 1. Hamu- 
nem 45.95, 2. Mentula 44.35, 3. Back- 
nás. 43.63.

Kulai Sándor,

Igen jó állapotban várja 
az UTE-pálya salakja

a holnapi országos versenyt. A  ver
seny fő-ként futószámokból áll és az 
újpesti futópályát eddig is mindig 
dicsérték a versenyzők. 4Ó0-on, 
1000-en, 3000-en és az ifjúsági 300 
méteren várható különösen jó ered
mény, —  utóbbi számban a csúcs
javítás sincsen kizárva.

K iss  G y ö rg y  és a z  
if jú sá g i v e rse n y ző k  
k iv á ló  e re d m é n y e k e t  
é r te k  el a ro m án  
b a jn o k sá g b a n

Bukarestben rendezték tock a román 
atlétikai bajnokságokat. A versenyek hőse 
a kolozsvári Kiss G yörgy volt. 800 méte
ren elsőrangú csúccsal, 400-oü is igen jó  
id ő id  győzött és könnyen nyerte az 
1500-as bajnokságot is. K ívülo az ifjúsági 
versenyzők (Talnieciu, Molnca, Hausian- 
den) vágták ki a rezet. — Részletes ©T-od- 
n lények:

190 m: M olnea 10.8 (ifjúsági csúcs), 2, 
Stoichiteseit 10.9, 3. Zenide 11, — 209 m: 
1. Moiuca 22.1 (ifjúsági csúcs), 2. Zenide
22.9, ;i. Hidosa.ni! 23.1. — 400 m: J. Káss
50.9, 2. Ludu 52.7, 3. Talnieciu 53.2. —
8«9 ni: 1. Kiss 1:55.8 (román csúcs), 2. 
Talni-ftciu 1:56.7 (ifjúsági csúcs). 3. Stam 
2:02.6, — 1399 ni: 1. Kiss 4:06.3, 2. Eadu 
4:11.8, 3. Sűrű 4:15.1. — 59*0 m: 1. Cristea 
15:47.6, 2. Rudii 16:19.8, 3. Crisiodoreaen 
10:35.6. -  10.0,50 ni: 1. Cristea 33:22.2, 2. 
Gáli 35:13.0: 3. Tíaboe 35:24. — 110 nt gat: 
1. Stoliroan 16.G (ifjúsági, csúcs), 2. Kiss 
•T. 16.9, 3. Serbaco'ff 1 8 .8 . — 469 m gát:
1. K iss J. 58.1, 2. Stelorian 58.3, 3. K op
pány 60 — M agas: 1 . S loiehitcsou 170, 2. 
.St-org 170, 3. Yost 170. — Távol: 1. Stoichi- 
lescu.652, 2. Kreiscl 643, 3. SchnéH 621. — 
R úd: 1. B ánffy ár. 350, 2. Dragonul- 340,
3. Itaciii 820. — Hármas: 1. Caltatrat 14.16,
2. Krétáéi 13.40, 3. Ionescu 12.92. — Súly:
1. Gurun 14.30 (versenyen kívül 14,75), 2. 
S chullery 13.S4, 3. Coman 12.21. —
Diszkosz: 1. Ilavaletz 44.50, 2. Schullery 
40.73, 3. Gurau 39.98. — G erely: 1. Haus- 
lan-den 53.36 (versenyen kívül 53.00, i f jú 
sági csúcs), 2. Vontaiul 52.03, 3. Csáklány 
49.34. — Kalapács: 1. B író 44.62, 2. For
gács 38.72 (ifjúsági csúcs), 3. Tascu 30.02.

A  verseny alapján összeállították a vár 
ogatott csapatot is, amely szeptember 

7—8-án Bukarestben a német h) váloga
tottal mérkőzik. A  csapat a következő: 
169 és 264) m : Moinea, Zenide. 490 in: Kiss, 
Ludu, ,800 m: Kiss. Talm.wiu, 1500 m: 
Kiss, Túlirmeiu, 504)0 m : Grietea, Radu, 
110 gát: Slelorian, K iss Ti. magas Stoielii- 
tcseii, Y ost, távol: Stoiéhiteseu, Ioncscu, 
rúd: E ilhardt, Draigomir, hármas: Ca-
listrat, Kreiscl, sú ly: Gurau, Schullery, 
diszkosz: Havalotz, Schullery, gerely :
Hauslnnden, Vmnanu, kalapács: 15 i ró,
K atona , 4xtW m: Moinea, Stoiehitescu,
Zenide, Hidiosanu, 4jí4O0 m: Kiss, Ludu, 
Stelorian , Talroaciu.

NÉMETH BÉLA
néhány napig magaslati helyen üdült, 
hogy  betegsége nyomait végkép kihe
verje . Felszerelést is vitt magával és az 
UTE versenyén előreláthatólag már ra jt
hoz áll 3000 méteren,

SZIVES ÉS BŐKEZŰ VENDÉG
LÁTÁSBAN

részesítette a W M TK a zágrábi váloga
tott atlétacsapatot. A  liorvát versenyzők 
a leg job b  emlékekkel távoztak keddou 
reggel otthonukba. Hétfőn arra a hírre, 
h og y  Sintpson mester, kilátogat a csepeli 
p á lyára , az előző napi fáradalmak elle
nére jvalam cnnyicn edzést tartottak. 
Sintpsonnak különösen Urbíes tetszett, a 
16 esztendős távolugró. (A  vasárnapi ver
senyen v o lt  egy alig belépett 7 méteren 
fe lü li ugrása is.) Sintpson láthatólag szí. 
vesen foglalkozott a zágrábi atlétákkal, 
akik valósággal lesték tanácsait. Term é
szetesen kinn voltak a W M TK  atlétái is 
e sek n ev  teljes számban, ők  is sokat ta
nultak az amerikai edző oktatásából. A  
W M T K -ban egyébként a jó i sikerült, vá
logatott viadal eredményeként is az ed
d igin él is  lelkesebb munka foly ik . A fia - 
iái szakosztály nagy jöv őre  hivatott.

Heti atlétikai műsor
Szombat

Budapest; M TE—BEE III . ifjúsági 
(MTE-pálya, fél 5).

Ú jpest: UTE országos verseny (UTE- 
pálya, 4).

Vasárnap
Budapest: MAC ifj. C surgay-díj (MAC- 

pálya, fél 4).
M TE női (M TE-pálya, fél 9).

NÉHÁNY POMPÁS EREDMÉNY 
AZ ÉSZT ATLÉTIKAI BAJNOK

SÁGOKON
Az észt atlétikai bajnokságokon 

néhány pompás eredmény született. 
A  győztesek: 110 m gát: Talnlre
15.2, 1500 m: Veetousme 4:02.4,
400 m: Vili 50.8, 10.000: Külm
3.3:46.2, diszkosz: Linnaste 47.31, tá
vol: Arrni 689 (versenyen kívül
Kudu 725), kalapács: Linnaste
52.52, magas: Kiisa 180, 100 m:
Auniere 11.1, 800 m: Veetausme
1:56.9, súly: Kreek 15.72, 2ÖÖ m: 
Nurk 22.5, 400 m gát: Arvo 57.3
(észt csúcs), hármasugrás: Armi
14.75 (észt csúcs), 5000 m : Prööm 
15.36, gerely: Issak 67.69 (szovjet
orosz csúcs), Sule 65.55.

ÜT BAJNOKSÁGOT NYERT
Koen kisasszony a holland női baj
nokságokon. 100 méteren 12.5, 
200-on 25.3, magasugrásban 160, 
80-as gáton 12.3, távolban 582 volt 
az eredménye. A  magyar válogatott 
hölgyesapatot megverné!

KÉZILABDA

Tavaszi-őszi bajnoki 
forduló és létszám
emelés lesz 
a kézilabdázóknál

Az egyesületek élénk érdeklődése 
mellett a héten tartotta idénynyitó 
tanácsülését az MKESz, Bollner 
Pál ügyvezető alelnök örömmel szá
molt be a tanácsnak a fiatal labda
rúgó-játékvezetők bekapcsolódásá
ról a kézilabda-játékvezetésbe, A  je
lek szerint, végre megoldódik az 
örökös játékvezetökérdés az 
MI-CESz-ben. A  csapatfegyelem ja
vulását mutatja, hogy a tavalyi 
kettővel szemben, idén négy olyan 
egyesület akadt, amely megfelelt a 
Fegyelmezettségi-díj feltételeinek. A  
négy „fegyelmezett" közül —  Ma
gyar Pamut, Koszorú XIII., Stan
dard SC, WMTK —> sorsolással a 
Koszorú XIII. nyerte a díjat. Nagy 
örömet keltett a bejelentés, hogy a 
jövőben az iroda a 80 filléres 
kérdőív kitöltése nélkül áll az egye
sületek rendelkezésére. A  KAOE  
bejelentette, hogy közbejött akadá
lyok miatt idén nem nevez a baj
nokságra, de tagja marad az 
MKESz-nek. A  lemondott Dobler 
Antal Károly helyett Újvári Ferenc 
vette át a kézilabda Játékvezető 
Bizottság vezetését, üj tagegyesüle
teket vett fel az MKESz: a DSE-t, 
DreSC-t és a Lamport SK-t. Fel
emelték az I. osztályú férfi és női 
csapatok létszámát. A  férfiaknál

10, a nőknél 8 csapat játszik az 1. 
osztályban. Végezetül az elnökség 
javaslatára a tanács úgy határo
zott, hogy nem írja ki a bajnoksá
got., csak egyfordulós éremmérkö- 
zést rendez ősszel, tavasztól pedig 
áttér a tavaszi-őszi bajnoki idényre.

Kész a M agyar Pamut „ő sz i’ ’  csa
pata: Mnűariné—Zsíros, Hosszú—Urban-
osi.k„ Sonnenfold JI. Zaecainó—K iszely, 
W agner, Liptainé, Hörenzcti, H orváth.

Springer László UTE az MTE-hcz iga
zoltatta magát.

AUTö

Szom baton  délután  
három  óra k o r  

— hivatalos edzés 
a tihanyi körön

A KMAC tihanyi nagyszabású sebes
ségi versenye a szombat délutáni hivata
los edzéssel kezdődik. Az edzés amolyan 
fiókversenynek számít, m ert már ez a l
kalommal is lesz időmérés és a verseny
zők kénytelenek lesznek rövid pályakős- 
toló után teljes irammal

„pá lyá t fa ln i” .
A  versenygépek küzdelmén kívül a leg 

nagyobb érdeklődés a sorozatgépek talál
kozása felé irányul, m ert hiszen ez lesz 
az első alkalom, amikor a mindenki által 
hozzáférhető, versenyre egyáltalában 

elő nem készített
gépek m utálják bo képességeiket. A kép
viseletek körében természetesen nagy a/, 
izgalom, hiszen az eredmények sokkal 
jobban alkalmasak az egyes gyártm á
nyok m egítélésére, m int akkor, amikor 
a mindennapi forgalom ba nem kerülő, a 
sorozatgéppktől erősen elütő

különleges versenygépek 
bocsátkoznak küzdelembe.

A  pontos mérések eredményeképpen 
m egállapították, hogy a pálya néhány 
méter híjjái.' őt kilom éter hosszú, a gé
pek tehát csoportok szerint 15, 30, 40 és 
100 kilométeres távot futnak be.

A verseny vasárnap délután háromkor 
kezdődik. Itt hívjuk fel a versenyre gép
kocsin, vagy m otoron kirándulók figye l
mét arra, hogy  a tihanyi pálya úgy  is 
elérhető, ha a Balaton siófoki oldalán h a 
ladnak le Szántódig, ahol a 

,  komp segítségével
lehet átjutni Tihanyba. Ez az út lénye
gesen rövidebb, mintha a kenesei oldalt 
használnák. A  kompátkelés ugyan m eg
drágítja az utat, de ma. pénzt szerezni 
könnyebb, mint motalkót.

Budafokról rajtol 
a klsmotoros mezőny

A  klsmotoros verseny rajtja nem 
a Budaörsi-úton lesz, mint eredetileg 
tervezték, hanem Budafokról indul
nak a versenyzők a 12-es kőtől. In
dulás 8.30-kor. A  versenyzők benzin
jegyeiket pénteken este 8 órakor 
kapják meg a Millenárison.

TENISZ

-  győzelemre gondolunk 
és ezt senki se vegye 
rossz néven

— írja a „D erTennissport"
A  német lapok behatóan foglal

koznak a magyar-német találkozó
val és a „Dér Tennis-Sport“  című 
hetilap az alábbiakban fejtegeti a 
mérkőzés esélyeit.

„M ost itthon megvan a lehetőség, 
hogy a m últkori eredményt javítsuk, 
mert Henkel is játszik a csapatunk
ban. Edzéseinkben is sokkal előbbre 
vagyunk, m int júniusban voltunk. 
Győzelemre gondolunk és ezt senki 
so vegye rossz néven. A  m agyarok 
Kolirling Béla halála, után a m áso
dik sorban álltak és értékes ered
ményt nem tudtak elérni. Kétszer le 
győztük őket a Davis Cup-ban. Azóta 
Szigeti és Gábori m ellett egy ú j te- 
betség tűnt fel. a fiatal Asbóth. ö  
egyike ma azoknak a kevés nagy já 
tékosoknak. aki a vezető amerikai és 
ausztráliai játékosokra veszélyes le
het. Ebben az évben többször m eg
verte Puncseeot és a leg jobb  olaszo
kat. Továbbá Göpfértét és Kochot. 
Játéka elragadtatja a hozzáértőket. 
Vele a m agyar csapat a Davis Cup 
szabályai szerint lejátszandó verseny
ben, —  ahol egy vagy két pont a 
verseny kimenetelét d öntheti. el, — 
talán m ég veszélyesebb ellenfél, mint 
az olasz.

A német csapatnak nagyon nehéz a 
feladata. A  győzelm et a mi zászlónkra 
kell felírnia. Ez azonban nem lehe
tetlen. M ég ha Asbóth m indkét egyes 
mérkőzését m eg is nyeri, nkkor is 
van lehetőség a végső győzelmünkre. 
Gábori ellen két győzelm et aratha
tunk. Továbbá győzhetünk a páros
ban is, m ert az Asbóth—Gábori ma
gyar pár a jó  összeállítás ellenére 
sem verhetetlen. Asbóth az egyesben 
is kikaphat Henkeltől, ha a német 
játékosnak az önbizalma m egfelelő 
lesz.”

A  clklc végén még olvashatjuk a 
német csapat összeállítását. Az író 
véleménye szerint Henkel mellett a 
másik két egyest Koch fogja ját
szani. A  párosban pedig Metaxalesz 
Henkel párja.

A  m aganvállalati teniszbajnokság pén
teki játék-rendje: 4 óra: FilJem—H ofí-
S1**y • Bálint—Izsépy, Luháeené—Farkas. 
.Sebök—Landler (A ), Márkus—Bunvik, 
ö créb —Jacobi (B), Szirmay, Válly—Fü- 
jenz. Kain (C). t - 5,15: Géczy, Monde- 
lenyi—Hcffmanu, Bálint, Szirmay— 
Hamm A) győztes—Madarász, B) győz- 
to-s—V Lszkert; Géczy, Lukácsáé—Viua.
R oos; C) győztes—H oífm ann. Farkas.

j
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ATCMk’e"y*Téío»k IIgazolják-e jó eredményeiket
Iréné Bűnné játssza a női fősze

repet. Ezért és a cím miatt azt kép
zelhetné az ember, hogy ez az új 
film ahhoz a műfajhoz tartozik, 
amelyhez a két nagysikerű tavalyi 
Duime-film, a „ Várlak“  és a 
eljön a holnapi tartozott. Pedig a 
film nem dráma, hanem mulatsá
gos vígjáték. Nagyon mulatságos.

A  ̂ remek fiatal szülésznőnek szörnyű 
családja van. Ellen szen\v>s komisz cin 
borek tartoznak a család hoz. Nem sze
retik,  ̂ csak ki használják a fiával szí
nésznő kincseket é :ö  tehetségéi. A  tör 
ténefc Arról szót, hogyan szabadítja ki 
egy fia  iáiéra bér (aki véletlenül m illio
mos) n színésznőt a családi karmok kö
zül. Sok szellemes résziéi van a filimbcn, 
amelynek Icgmulatságos'abb rés.-e eg y  j k és  
átm ulatott éjszaka. A  fia ta l ivar m u la t1 
7 - egy dollár 85 centes alaptőkével 
é ; közben a leány végleg1 beleszeret 
fiúba. A _ néző együtt szórakozik a ké* 
nagyszerű szereplővel.

A  film legfontosabb szereplője 
természetesen Iréné Dunne, aki ma 
a világ egyik legnépszerűbb szí
nésznője. Ha megszavaztatnák a

a jugoszlávok Szegeden is?
Szeptember 8 : Nagyarország-Jugoszlávia 
úszó* és vizilabcfamérkézés
Egy kis seregszemle a jugoszláv úszókról

Érdekes levelet hozott a posta 
Kösstner Henriktől, a Jugoszláviá
ban élő magyar edzőtől. A  MIJE 
volt edzője, Vörös felfedezője mint
egy négy hónapja foglalkozik az 
Ilirija. Ljubljana úszóival és vizi- 
lábdázóival. Kösztner néhány érde- 

adatot ír a szeptember 8-án 
Szegeden szereplő jugoszláv úszók
ról.

Jugoszláviában tulajdonképpen öt 
egyesület jelenti az úszósportot, 
Ezek évenként kétfordulós úszó- és 
vizilabdabajnokságot játszanak. Az 
egyes számokban az egyesületek

közönséget, hogy ki az a színésznő, 1 csak 2— 2 úszót indíthatnak. A  ver- 
akit nem szeret, Iréné Dunnere senyszámok: 100, 400 gyors, 100 hát 
egyetlen szavazat sem esne. Ez j 200 mell, 4x200 váltó. Hölgyeknek:
holtbiztos. Szép, kedves, elegáns, 
vidám, drámai, könnyed, komoly, 
vonzó, tartózkodó, naiv, okos, te
hetséges. Hallatlanul tehetséges!

A  férfifŐ3zereplö: Douglas Faiv- 
banks. Már nem is „fiatalabb", hi
szen az édesapja, a nagy kalandor- 
színész meghalt. A  fiú egyre in-

100 gyors, 100 hát, 200 mell, 4x100 
váltó. A  pontokra menő küzdelem 
győztese Jugoszlávia úszó- és vízi
labda-bajnokcsapata lesz. Az úszók 
csaknem mind diákok. Ezek nyáron 
rengeteget edzenek. A  tengervízben 
naponta 7— 10 kilométert is úsznak. 
Amikor aztán ősszel megnyílnak az

ltább hasonlít az apjára. Éppen j iskolák. Jugoszláviában vége is az 
olyan sötétbőrü, ragyogófogú, n ,- I úszóéletnek. A  komoly munka itt 
ganyos, erős, rokonszenves. De sok- tehát félévig tart. Ez a magyarázata 
kai elegánsabb és sokkal magasabb, j a látszólag nagyon megeröl-

A  két főszereplő mellett csupa jó I edzésrendszernek, 
színész játssza a kisebb szerepeket. Az úszósport nagyon népszerű 
Tay Garnett ötletesen, gyors iram-1 Az este 9 órakor kezdődő versenyek- 
ban rendezte a mulatságos, vidám nek mindig 2— 3000 főnyi közönsége
játékot.

C sintalan fé r j  le it  
"R óm eóból

van. l3z azután biztosítja az egyesü
letek anyagi alapjait is. Nincsenek 
edzés-jegyek. Az úszó akkor megy 
be az uszodába, amikor akar", nern 
kell jegyet váltania.

Az öt egyesület a következő:
JUG (Dubrovnik). „Uszodája" egy 

hatalmas tengeröböl, két szikla kö
zött. Körülbelül 500 m hosszú. Itt 
úszkálnak a versenyzők egész nap. 
Itt van a legtöbb úszó. Legjobb em
berük Zizek. Idei legjobb eredmé

Nafry érdeklődéssel várják Budapesten 
Tyrone Power legközelebbi filmjét,
.Csintalan férjek*' című vígjátékot. A 

tépszerű ,.Ty*‘, akit nálunk már éppen 
ágy szeretnek, mint Amerikában, az 
egyik címszerepet játeza a filmben. I>e 
akármennyire szeretik,’ mégsem tudna!, 
róla sokat. A magyar közönség nagy- , 
része csak annyit tud Powerrői, hogy j nyel: 100-on 1:02, 200-on 2:12, 400-on 
vayaly áprilisban feleségül vette Anna- | 4:48.8. A  magvaroknak régi isme- 
öellat, a kedves francia fiimszinésznSt. „„ „ or, Uha,.Tyrone Power színpadon kezdte meg I rose a hatalmas, 90 kiljs fm. 
pályafutását. Ez természetes is, hiszen Egész nyáron semmi dolga sincs, 
rednészesaIádból származik. Édesapja, id. I egész nap a vízben tanyázik. Jó a

f f i m e r t Z  k l a X Í  színésze' hátúszójuk is. Ciganovoc T. 100-on 
volt. Az idősebb Power, aki Shakespeare 1:12-t úszott mar az idén. ö  mar 
rajongója volt, utálta a filmet. Mintán I aránylag öreg. 25 éves. Az egyesület
■ oíkbín PCm IaÓ«t™ Pé C  O T 5 :  4X20° - aS VáUÓ â 9:21 k8rtU tUj‘
lést ajánlatot kapott Hollywoodból. | Jadran (Split). Gyönyörű uszodá-
■Sdesapja azonban iiallani sem akart ar
ról, hogy a fia  —  ha rövid időre is —
-Uiagyja a színpadot a film miatt. Az 
Jreg Pow er ekkor m ár betegeskedett 
i fiú nem akart ellenkezni az apjáv 
:936-ban halt m eg id. Tyrone Power, és 
i  fia néhány hónappal később elfogadta 
» th  Centurv-Fox ajánlatát. E lőször Si- 
none Simonnal, m ajd  Sonja Henievel 

-ilmezett együtt. Eisö n a g y , film sikerét a 
„Loyds o f I,ondon’’ -ban aratta. Azután 
(övetkezett a „M aria Antoinette*. a „Chi 
iago*‘ , a  „M ásodik nászút *, a „C a fé  Met
-opole**. az „A lexan d er'! Ragtime Bánd**. I ’ . -  . .  , ' .
a „T itkos házasság", a „Snez'% a ...lessé | g y o r s u s z o ju k  v a n :  Gt 
James'’ és végül a „Csintalan férjek” . I Filippis. 100-on 1:01.
(Elmek az utóbbi film nek a befejezése 1 ‘ — .................
után ,,T y '* ,már .több más film ben is já t
szott, például az „Á rv íz  Indiában’* című 
regény filmváltozatában. De ezek a f il
mek csak később kerülnek hozzánk.)

Tyrone Power 1914 május 5-én szüle
tett Ohio államban. Cincinnatiban.

Erzsébet királyné titka |
Hogyan lehet izgalmas 
egy olyan kérdés, amelyre 
mindenki tud válaszolni ?

Az „Erzsébet királyné-’ című n j ma- 
íyar film legizgalmasabb jelenetei azok, 
(melyekben — az lS67-cfi kiegyezés elöli 
. arról van szó, hogy mi lesz a vége a 

yiapf.a György és Tűn* István által kíil- 
oldröl irányított szabadságmozgalomnak 
vetaégtelen, hogy erre a kérdésre Ma- 
ryarorazágon mindenki tud válaszolni, 
neszen még n gyerek is tudja, -hogy 
SOT-beu a nemzet kibékült a királlyal, 
le  a  filmen a hatás mégis hallatlanul iz- 
rínimas, A szakb&mulató után film írók í*8 
i Imrei) dezok hosszasan .vitatták: mi lé
iét az oka annak, hogy izgalom és fe- 
znltség érezhető egy olyan kérdés körül, 
mely a néző szántára tulajdonképpen — 
iem is kérdés.

A magyarázat: Az izgalmas hatást nem 
*? a kérdés kelti, hogy összeütközésekre 
ertil-e a sor (hiszen a néző tudja, hogy 
z. iisszeülkőzés elmarad), hanem a hely
etek beállítása <w egymásutánja. To- 
áhbá a szereplők játéka és a szöveg, 
tnit mondanak. Tehát: Kitűnő a film
orgaiökönyve.

Valóban, mindössze ez a titka annak, 
io "y  m iért izgalmas az „Erzsébet k irá ly 
ié” . I)e a forgatókönyv nem csak azért 
■’>. meri jól sikerült. Ezt a forgatókon?- 
et kereken három hónapig írták. Első* 
orban Szilágyi László, az eredeti szín 
arab  szerzője dolgozóit rajta, de resti
ét!. a munkában a film  egész gyártási 
ezérkara is. Három bónáhig napról- 

•apra együtt ülték, megtárgyailák és még- 
ddotiák a film valamennyi irodalmi, 
rínészl. művészi, történelmi, zenei, fény- 
épészeli, világítási, filmlechnikai rész- 
étét. & a forgatókönyv végül azérí lett 
ló, mert a háromhónapos gondos, alapos 
.minka — jól. sikerült.

Külföldön a legtöbb forgatókönyv így 
készül. Nálunk azonban még rendszerint 
'•‘ hány bét alán dolgozzák ki a rövid 
.Imromébol a fo rg a 'ók ön y ; et, amelyet 
gy-két ember szokott írni. (S aztán má- 

mk átírják.) li.ven körülm ények között 
ennyi idő alatt persze osak ritkán és 

szerer.esés cselben lehet olyan eredményes 
munkát végezni, m int amilyent »*• • ÚEr- 
z«ébet királyné”  ezerzői végeitek.

juk van. Az öbölben 50x20 méteres 
„medencét" csináltak (csak oldal
falakkal). Az úszóélet aránylag 
gyenge, inkább a vízilabdára fekte
tik a fősúlyt: A  fiatalok igen tehet
ségesek. de válogatott még nem ke
rül ki közülük.

Viktória (Susak). Két uszodájuk 
is van. Tavaiy az UTE, idén a BSE 
úszói jártak náluk. Két komoly 

Courtini és De 
200-on 2:20, 

400-on 4:57 körül tudnak. Grkinic 
200 mellen 2:50-et is tud. 4x200-as 
váltójuk 9:23-at is úszott már. (A  
váltó Jugoszláviában a legfontosabb 
szám. Ebből ítélik meg az egyesület 
erejét.) Vizilabdacsapatuk nagy
szerű. Hunyadfi háromesztendös 
működése nagyon meglátszik rajtuk.

bár az idén valahogy nem tudnak 
formába lednülni.

ZPK (Zágráb). Csak nem régen 
készült el új uszodájuk. Aránylag 
itt van a leggyengébb társaság. A  
fiatal Vidovios (100-on 1:03, 400-on 
5:20 a legjobb ideje) még csak-ígé
ret. Váltójuk csak 10:15-t úszik. 
Vízilabdacsapatuk valamivel erősebb.

Ilirija (Ljubljana). Uszodája- a 
legkorszerűbb, de legnehezebb a 
vize. Idegen egyesületek itt mindig 
rosszul szerepelnek. Sok az egészen 
fiatal, gyerekszámba menő ver
senyző, Vizilabdacsapatuk még 
gyenge, csupa 17— IS éves fiúkból 
áll. Pelhan 100 gyorson 1:02-t, 100 
háton 1:12-t tud. Cercsr 200 mellen 
már 2:48.2-t is úszott az idén. Vil- 
fan —  a magyrok régi ismerőse —• 
újból edzésbe állt. A  váltó 9:37-es 
időre képes.

A  jugoszláv bajnokság sorsa szep
tember 3-án dől el. Ezen a napon 
kerül sor Ljubljanában az Ilirija—  
Viktória-találkozóra.

Ljubljanában készül majd a jugo
szláv válogatott a szeptember 8-i 
magyar— jugoszláv találkozóra. A  
válogatott úszócsapat így festhet 
(zárójelben idei legjobb eredmé
nyük): 100 gyors: Courtini (1:00.8, 
400 gyors: Zizek (4.48.8), 100 hát: 
Pelhan (1:12.6), 200 mell: Cerer
(2:47.2). A  4x200-as váltó Courtini 
—-De Filippis— Zizek— Bállá ( ?)
összeállításban 9.20-on belül is-úsz
hat. (A  v.áltóúszást a Susakon járt 
magyar fiúk mindkét napon elvesz
tették. —  A Szerk.)

Nehéz lenne megmondani, hogy 
ezek a tengervízi idők milyen ered
ményeknek felelnek meg „rendes" 
vízben. Sok függ attól, hogy az úszó 
hány kiló, hogy fekszik a vizen stb.

A válogatott vízilabdacsapat így 
állhat fel: Mihovilovic (Jadran) —
Giovanelii (Jadran), Samarcic 
(JUG)— Grkinic (Viktória)—-Ciga- 
novic (JUG), Polic (Viktória), Stan
dinger (JUG). Eléggé gyors, egyé
nileg jó játékosokból álló csapat. 
Hogy az összjátékkal mi lesz, —  ez 
nagy kérdés. A  kapus a magas lab
dák mestere, a két hátvéd erélyes. 
Grkinic örökmozgó, irányító fedezet. 
Az eredmény a csatársortól függ.

A  szeptemberi válogatott mérkő
zés nem lesz könnyű! A  jugoszlá
vok sokat fejlődtek az elmúlt 2— 3 
esztendő alatt.

NEMZETI SPOET
Megjelenik szerda és  szombat kivételé 

vei minden nap. Szerkesztőség: és k-iadó 
hivatal Bp. V III.. líök k  Szilárd-utca 4. 
— Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — F e
lelő* szerkesztő: Hoppé László. — Fele
les kiadó: Kuitsár István.

Előfizetési d íj: Belföldre r-rry hóra P 
220, negyedévre 6— , külföldre 9. —
(Amerikába 10.—).

Nyomatolt a Stádium Rt. korforfrógé- 
D»in. Felelős: G yöry Aladár iraz-caln.

Az NTE á fegyelm e
zetlensége miatt 
vesztette el 
az I. B )  o.-döntö- 
mérkőzését

Az úszókongresszussal egyidöben 
tartották meg Budapesten az I. B) 
osztályú vizilabdabajnokság dön
tőit. Az NTE, az SzVSE és a Győri 
ETO, a három csoport győztes csa
pata’ mérkőzött egymással pont- és 
gólarányra menő körmérkőzés ke
retében. Az SzVSE az első napon 
nagy meglepetésre 3:2 arányban 
megverte az NTE-t, a második na
pon pedig 9:l-re az ETO csapatát. 
Az NTE— ETO mérkőzés a főváro
siak 7:0 arányú győzelmét hozta.

A  körmérkőzés alapján az I. osz
tályba az SzVSE került. Ezzel a 
szegedi úszósport ismét képviselve 
van. a vízilabdasport legjobbjainak 
harcában.

A  hármas döntőt az SzVSE—  
NTE mérkőzés döntötte el. A tar
talékosán felálló szegediek ellen a 
fővárosi csapat csakhamar 2:0-ra 
vezetett. Mindenki fölényes NTE- 
gyözelmet várt, de ekkor megfor
dult a mérkőzés. A  szegediek nagy 
lelkesedéssel küzdöttek, nem adták 
fel a harcot. A  második félidő ele 
jén Berde jó lövéssel 2 :l-re javí 
tott. Az NTE ideges lett. A  játéko 
sok nem tudták megőrizni hidegvé 
i’üket. Hubai elúszott. A játékve 
zetö kiállította. Az emberfölényben 
levő SzVSE hamar kiegyenlített. Az 
izgalom tetőfokára hágott. A  játék 
vezető egyik ítéletére Zólyomi meg 
jegyzési tett, vitatkozni kezdett, az 
után legyintett egyet. Bajki játék 
vezető erre végleg kizárta a játék 
hói. Ezután a szegediek nagy küz
delem közben belőtték a győztes 
gólt.

A  mérkőzés után az NTE vezetői 
fogták a fejüket és Bajki Bélát 
szemrehányásokkal illették. Pedig * 
játékvezetőnek tökéletesen igaza 
volt. Ma, amikor a sportközvéíemény 
a legnagyobb felháborodással tár 
gyalja néhány elsövonalbeli vízi 
labdásunk fegyelmezetlen viselkedő 
sét, lehetetlen dolog, hogy egyesek 
tiszteletlenül fogadják a játékvezető 
ítélkezéseit. Ez a viselkedés most az 
NTE egész évi munkájának ered
ményébe került. Reméljük, a lecke 
használni fog. Nemcsak azoknak 
akik a tanulság árát megadták, ha
nem másoknak is.

Ö K Ö L V ÍV Á S
ÖKÖLVÍVÓ bemutatót tart

az ökölvívó mesterkép/.6-taní&Iyarn hull 
ííatósújfa K/.oriibatoii délelőtt fél 12-kor a 
Testnevelési Főiskola atlétikai pályáján. 
A bemutató egyúttal a tanfolyam részt
vevőinek ,,<izsgnelőadása”  is lesz. ezen 
adnak bizonyságot ökl,űzési, oklatoi e« 
máfí téren való előrehaladásukról. A be
mutatót ünnepélyes keretek között fog ják  
megtartani.

Az ökölvívó szövetségi <líj küzdelmeit 
a kiírás értelmében szeptember elsején 
kellett, volna megkezdeni. A rendkívüli 
körülm ényekre való tekintettel a MÖSz 
a m érkőzéssorozat megindítását szeptem 
bér 15-re halasztotta.

finrkes István síremlékének leleplezési 
ünnepségét szeptember 7-én déli 32 óra 
kor tartja a MüSz a Kerepesi-tem ctőben. 
A nagyszabású ünnepély előkészítése, 
Heeger Árpád M öSz-háznagy irányításá
val. erőteljes iramban folyik.

A Nemzetközi ökölvívó szövetség, a 
FIBA végrehajtóbizottságának ülésére 
német, olasz és finn ökölvívó-vezérek 
jönnek Budapestre.

A  M O Z IK  M Ű S O K A
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szómnál, V -  vasár

nap, u — V*, f  — '/s, h “  %
Bemutató mozik 

ATKIÜM M argit-krt 55. T.: 153-0&4. f6 , 
f 8 . flO. Sz. V .: f l -k o r  ie. Csak egyezer 
ólünk. (Irrne Dunne.)
CASINO Bskii-u. 1. T .j 38.1-10*2. fd, hS, 
hlö. Sz. V .: n4.-kor Ls. F loridai kaland. 
CITY, Vilmos csószár-út 36. T . ; 111—140. 
h6 , h8 , hlO. Sz. V .: lil-kor is. A láliia- 
tatlan ember visszatér. (Vincént Priee.) 
3-ik béli
CORSO Váci-utca 9. T elefon : 182—818. 
Í6 . f 8 , flO. Sz. V .: f-l-kor is. Illatszertár. 
(M argaret Sullavan.)
DÉCSI T eréz-kör út 28. T . : 125—952.
6 , 8 , 10. Sz. V.: 4-kor is. A királyi ék
szer. (Ida Lupino.)
FÓRUM Kossuih L,ajos-u. !8 . T.: 189-513. 
fö. f 8 , flO. Sz.. V .: f4 -kor is. Vágyakozás. 
(H u n y  Baur.) 2-ik hé1.!
HÍRADÓ Erzsébei-krt. 13. T.: 2 2 2 -4 9 9 .
9—24-ig folyt. M agyar-, Luce-, Ufa-» 
rajzos-híradó. M esözebordó tüzérség A ng
lia ellon. K ariutia . A pálinkás életmentő. 
OM NÍA K ölcsey-utca 2 . T .; 130-125. 5, n&, 
flO. Sz. V .: 4, 6 . 8 . 10. A láth.rcatia.i em
ber visszatér. (V in cé it! Priee.) 3-ik hét! 
RADHJb Nagym ező-utca 22 T. 122-09b. 
fG. k8 . blö. Sz. V .: f4-kor is. Csak egy 
ezer élünk. (Iréné Dunne.)
ROYAD APOLL.O Erzsébet-körűt 45. T : 
222-003. 0 6 , f8 , blO. Sz. V .: 4. 6. 8 . Ü). 
Nick Carter nem téved. <WaIter Pid- 
geon.) 2 -ik hét.
SC A LA Teréz-krt GO. T .: 114-411. nG. f8 , 
hlO. Sz. V .: 3-kor !.«. Z, a korbácsos em- 
bcr. (Joh n < Jarro 11. t
URÁNIA R ákóczi-út 21. Tel.: 146-0 ifi.

n8 . FlO. Sz. V .: 3-kor is. Férfi a ara
tón. (Hansi K notcck .) V. d. e. fl2 ; Ufa 
kait úrfilmek.

Utánjátszó mozik 
BROADWAY Károly-körút S. T ; 144-212. 
f4, f6 . f8 , no . Sz. v . :  F2-kor i«. Halálos 
tavasz.
CAPITOL Barofis-tér 32. Tel..- 134-337. 
f4, f6 , f 8 , flO. V .:  f*2-kor is. Ha eljön  a 
holnap.
CORVIN miŐT-öt 40. T .: 138-9R9. f4. f6. f8 
U, fS, f8 , flO. V .: f2-koT i<*. K ár volt ha
zudni.
ELTT Szent Tftván-körúf 1«, T.: 114 502. 
4, l» 8, 10. Kár voSt hamlni.

HOLLYW OOD Bethlcn-tér 3. T . : 142-455
i4. 1’6, í’8, 110. V.: f*2-kor ie. Kár volt lm 
zudni. V. d. o. f i i :  Mazurka.
KAMARA Dohány utca 42. X.: 144-027.
11, 2, 4, 6. 8. 30. Güi Baba.
LLOYD. Hollán-u. 7/a. T .: 111—994.
M, f6, f8. flO. V.: f2-kor is. Halálos 
tavasz.
PALACE Erzsébet-körút 8. T . : 221—222. 
11, 2, 4. 6, 8. 10. Éjszaka kezdődött. 3-ik 
hét!
PÁTRIA Népszí nház-u. L3. T .: 145-673.
4. 6, 8, 10. Y .: 2-kor is. Az asszony és a
múltja.
SAVOY üllŐi-út 4. T .: 146-010. f4. ffi. fS, 
flO. V .: PJ-kor is. A z • asszony és a m últja. 

SIMPLON Horthy M ikiós-út 02. T ; 268-9UU. 
fi , f6, 1'8, f 10. V.: 1'2-kor is. Kár volt ha
zudni.
STÚDIÓ Akáefa-u. 4. T .: 140-S40. 11. 2, 
4, 6, 8. 10. SOS Szahara.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-u. 11. Tel.: 355-374.
u4, nG. n8, nlO. V .: n2-kor is. Jö jjön  e l
sején, V. d. e. 11: Dooveri kaland. 
BELVÁROS] irányi aica 21. T .: 384-563. 
4, 6, 8, 10. V .: 4, 5, 6, 7, -8, 9, 10. A z ee-z- 
nrényi asszon v.
BUDAI APOLLO Széna*tér. T .: 351-500. 
fű, 1:7, 9. V .: u4, ntí, n8, nlO. f> m illió k«- 
res egy örökcMít.
ELDÖRADO Népszínház u. 31. T.: 13.3-171.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Szerelmesek. V . 
d. e. f 10. 112: Maiak kai nő.
HÓM ERŐS Hmm ina-út 7. T ol.: 196—178. 
1»5, 7. nlO. V.: f2-löl Halhatatlan keringő. 
IPOLY Csáky-ütea 65. T el.: 292—626.
f4, f$, fg, no. V .: LJ-kor is. Várlak. V. 
d. e. i l :  Szerelmi almok.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T el.: 
m - 014. f4, fa, ?8, no. V .: f2 -kor ' Í-S.
Halhatatlan keringő. V. d. e. flO, f i 2: 
O xfordi diák.
OLYMPXa  Erzsébet-körút 26. T .: 421-588.
II. 2. 4. 6. 8. 10. É jfél után.
OTTHON Beníezk y-utca 3. TeL; 1(6-447. 
n4, n6. n8. ulO. V .: n2-kor is, Rrméiryte- 
ian eset. V. d. e. 10, fl2 : E gy lány el
indul.
PH ÜK IX Uákóc/.i-út 68. Tel.: 144-454.
11, 3, 3. 5é nS, flO. Reménytelen eeet. 
RIALTO Rnkóozi-út 70. T .: 130-407. lt , 
1, t. 5. n«. flO. V .: 10. 12, 2. 4, fi. 8, 10. 
Mimi, a gaodag ember lánya.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Péntek, augusztus 30.

Budapest 1. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10 
H írek. — 10.20: A ruszin hallgatóknak:

Takarékosság a háztartásban.”  Román 
látván né előíidáöa. Peredaesa dlya pod 
kárpátszkic-h ruszinov: Márgáretá Roma 
nova: F.kouomija v dom ovodszlvi. —-
10.15: Felolvasás. — 12.10: M ária Terézia 
1. honv. gy . c. zenekara. — Közben -12.40: 
Hívok. — 13.30. Hoinemann Sánd-or tánc 
zen-eikara. — 14.30: Hírek. — 16.15: ..Hí 
vés kereskedők.” „ A  Vnnderbilt-milliók.*
— 16.45: Időjelzés, időjárás jelentés, hírek.
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven. 
—- 17.15; A Rádió Szalonzenekara. — 18: 
Sportközlemények. — 18.15: „Yeescy F e
renc h&gcdül.”  Előadás hanglemezekkel.
— 10.15: Hírek magyar és román nyelven.
— 19.25: Toki ílorváth Gyula cigányzene-
kara. — 20: ,,A  szellemi munka foko
zása.”  Felovasa*. — 20.25: S'/.ücs Slefá- 
uia datekat■•énekel jaz-zhánua.s kíséret
tel. t— 20.45: ..Találkozásom a kritikus
sal.* Jávor Pál előadása. — 21.15: Haydn: 
G-dur (Katona szimfónia.) — 21.40; H í
rek, időjárás jelentés, hírek szlovák és ru- 
(«zin nyelven. — 22.10: A  Rajkózenckar
muzsikál. — 23: Hírek német, olasz, an
gol és francia nyelven. 23.20; Szóra
koztató zene. — 0.05: Hívek.

Budapest 11. (854.5 ni.) 19: Toki H or
váth Gyula cigányzenekara. — 19.25:
„C olom bo, Ceylon fővárosa .” '  — 20: H i
tek magyar, szlovák és ruszin nyelvén.
— 20.25: Hanglemezek. — 21.15: ..A ró
mai és az olasz építészei.”  — 21.15: Idő
járás jelen lés.

Kassa. (259.1 rn.) 11.05: Háziasszonyok
tanae^adoja. — 11.25; Ha ng ív mezek. „Ope- 
retlrészletck.”  — 11.40: Hírek maevar és 
szlovák nyelven. — 15.25: A szlovák ifjü- 
feá.e íjak.: M agyar költők szlovák nyel
ven.*’ Költemények és hanglemezek. Pre 
sjovcn-sku jn lád ez: „Madarski básuici po 
s o v m s k y . Básne a gram ofon őré dj^ky.
— 17.15: „Népi hangszereink.”  (Előadás.)

Á i  ökölvívó válogatott 
körül az az újság,

hogy Fodányt harmatsúlyban sze
retné indítani az elnökség egyik 
tagja, viszont Podány . a légsúlyú 
Öbermauerral szeretne csatázni a 
magyar— németen (régi ellenfelek 
már ők ketten);

hogy harmatsúlyban Zseni és Bo
gács közül .kerül ki a válogatott; 
ha Fodányt mégis kény merítenék, 
hogy itt induljon, légsúlyban Kiss 
WMTK lenne a válogatott;

hogy Kubinyit nagy tapasztalata 
helyezi előtérbe a pehelysúlyú válo
gatottság eldöntésénél Csapogyával 
szemben;

hogy Torma II. könnyűsúlyú, 
Csontos váltósúlyú, Komolya nehéz
súlyú válogatottsága nem vitás;

hogy most már biztosra' v&hetö, 
hogy Jákics lesz a középsúlyú válo
gatott a németek ellen; igaz ugyan, 
hogy a nehezebb Farkastól legutóbb 
vereséget szenvedett, de Farkas 
(meg az intézője is) kijelentette, 
hogy nem szivesen mérkőzne Pepper 
ellen, Jákics viszont —  alig várja, 
hogy „összeeresszék" a fiatal német
k. o.-királlyal;

hogy Szigeti nem állhat a válo
gatott csapat rendelkezésére: vissza 
kellett utaznia szolgálati, helyére; 
Jászai sérült, Bíttera mindössze egy 
válogatott-edzésen vett részt, marad 
tehát —  Mészáros;

hogy mindezek után így képzel
jük el a magyar válogatott össze
állítását: Podány, Zseni (Bogács
csak egy hete folytat e d z é s t ) , Kubi- 
nyi, Torma II., Csontos, Jákics, Mé
száros, Komolya.

KERÉKPÁR

A Ill ik  k é tn a p o s  
B alato n  k ö rü li o r s z á 
gos o rszá g ú ti k e r é k 
p á rv e rs e n y  szo m b a-  
ion d é lu tá n  6 0  in 
dulót ü lte t  n y e re g b e

A magyar országúti kerékpár
sport versenyei között kiemelkedő 
helyet biztosít magának a Balaton 
körüli kétnapos torna. Ez a mérkő
zés idén voltaképpen az ötnapos 
Magyarország körüli torna helyet
tesítője s az 1940-es idényben az 
egyetlen összetettfutamú országos 
viadal.

A  csata sorsa teljesen nyíltnak 
ígérkezik. Minden elsövonalbeli por
felhőlovagunk ott lesz a viadal rajt
jánál. Elindul a diadalmas magyar 
vágtaválogatott három tagja: Éles, 
Liszkay és Nótás is, —  de rajtuk 
kívül az országúti nagyágyúk sora: 
Erős, Gondy és a többiek.

Nagy csatának ígérkezik ez az 
összecsapás. Az országúti bajnok
ság hajrájában minden pont számit 
s ezért a robbantások, hajtóvadó- 
szatok egész sorára lehet majd ki
látásunk; Bizonyos, hogy ez a ver
seny nem fog a hajrán eldőlni. .  .

A  torna győztesét Éles, Nótás és 
Erős között kell keresni. Az lesz a 
Balaton körüli kétnapos verseny 
első helyezettje, aki Élest le tudja 
győzni. Ezt a, diót feltörni pedig' 
nagyon nehez lesz. Legtöbb eséllyel 
Nótás vállalkozhatok rá. Bár az sem 
valószínűtlen, hogy a jól felkészült 
Liszkay lesz a nevető harmadik. 
Meglepetést okozhatnak a fiatalok. 
Főként Gondy.

A  Balaton körüli verseny szom
baton délután 2.40-kor kezdődik a 
budafoki országút 12 km-es jelző- 
kövénél. A cél a siófoki víztorony
nál lesz. A második napon a boly 
Siófoktól Balatoni öld várig hajt.

Éles Pelváss.y 
1940-ben felá llított  
félórás országos  
csúcsát Is túl ak arja  
szárnyalni

Éles - mint meg-írluk — pénteken dél
után kLérlctet tesz Orczán 1933-bau fel
állított 41.310 m-e<s csúcsának túlszárnya
lására. Ebből ;r/ alkalom ból a kitűnő- 
FTC-áfryú a félórás csúcs meddőnIáriát is 
szorgalmazza, melyet tavaly fizcploinbei* 
24-po Pelvá-sy adott át a múltnak. Pct- 
vássy ezt a tél ie sít m ányi azonban ricm 
miöt egyedül küzdő, hanem mint ver
senyben jryöző vágtázó árle el. « így  e 
csúcs mm ifi volt hitelesíthető. Jílos 
azonban em uk ellenéie ns úgy tekinti Pcl- 
vá.ssy idejét, mint szabályos cnácsot > és 
a pénteke-sli kísérlet aorán az cLső fél
órát legalább 20 kin-el kívánja teljesí
teni. s reméli, hoif.v a végeredmény kö- 
zeljáj* majd a 43 km-liez.

PAI.VAZATi t ZENETEK
Azok, akik ;i legutóbbi pályázatunkon 

jelvényt nyertek, de azt rnég valamilyen 
okból nem kapták meg. szíveskedjenek 
jelent k éz iig  A dinit bélen je len ! k czeltok-

ck M jc lv é n v t  in á r  p o s tá r i  adtuk.
Balatoni T.: Szíveskedjék türelemmel

leuni. Jelen-lecr túl «ok  a munka .s ez 
hosszabb időt igényel. A ^nevGorl most 
állítjuk ötsszc. —- Bit a K ároly ; Levelét 
forgalom ból kivont , bél.ve sí íred küldte s 
ezért 40 fillér portót kelleti fizetnünk. 
Csak kivételesen vettük át. A 40 fillért 
szíveskedjék beküldeni. —  Novobáczky 
S.: Rendben, ll  n.. A z  egyezeru találat 
3, a telitalálat 5 ponttal egyenlő. —> 
Szűcs St: 11 p. — Vozár j . ; ' p. 
Oonibrádj T,.: A nevel minden szelvényre 
rá kel l írni! — Steril Iván: A bél ve* nél
kül érkező szelvények érvénytelenek.


