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E R D É L Y R Eemlékezünk
ma minden labdarúgó mérkőzésen 
az ország egész területén. Az MLSz 
miniszteri biztosának rendelkezése 
folytán a bécsi döntés alkalmából 
minden mérkőzés I. félidejének 25. 
perce táján a játékvezető a mérkő
zést megállítja és a csapatok a kö
zönséggel együtt a nemzeti zászló 
előtt elénekelik a Himnuszt.
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Aw,MIII. öt újonca közü l kettő-kettő egym ással já tszik  
ma, a W M FC ped ig  a Törekvést lá tja  vendégü l

„Pestkörnyéki rangadó" Újpesten, a Ferencváros első játéka a z Üllői-utón

Éles remek hairávah
3 5 *3(10 méteres éraátlaggal
biztosan győzött a Balaton körüli verseny 
első napján

Az MKSz irodájában pénteken 
este minden a fejetejére állt. Az 
a hír terjedt el, hogy a Balaton kö
rüli versenyt az utolsó pillanatban 
betiltották.

Végro hét óra tájban bevonul az 
Irodába Tóth dr. Derűs, mosolygó 
arca élő cáfolata a rémhírnek:

—  Sejtem, ■— mondja nevetve, — 
hogyan került forgalomba ez a letil
tásról szóló legenda. Az történt 
ugyanis, hogy délben hivatalos hely
ről arról értesítettek, hogy

Keszthely körül útjavítás folyik
és így a versenyzőknek a második 
napon hatalmas vargabetűt kell le- 

■írniok, hogy a felszedett útszakaszt 
kikerülve, jussanak vissza az eredeti 
útvonalra. Ebből a hírből .aztán 
kotyvadt a lefújásról támadt le
genda.

Tóth dr nyilatkozatát villámgyor
san ezétviszik. A  versenyzők arca 
felvidul. De a vargabetűtől meg
ijedtek. Az eredeti útvonal tükör- 
símaságú beton. Pályaszingóval re
pülni lehet rajta. A  gépek legtöbb
jére tehát érthető módon pályaszin- 
göt ragasztottak fel. Viszont a ki
térő: megyei utakon visz. Ha majd 
esik az eső és ha latyakos lesz az 
országút, —  sorra „döglenek" a 
vékony selyemgumik!

Közben az intézők szobájában 
gyülekeznek a Balaton körüli ver
seny résztvevői, hogy megtudják a 
módosult útszakaszt. Ezek szerint 
Keszthely után a boly nem Gyenes- 
diásra veszi útját, hanem Sümegen 
és Tapolcán át eltérül a Balatontól 
és csak Akaiinál fordul vissza az 
eredeti útvonalra.

A  SEBESÜLT PAFF ÉS 
NAG Y BÉLA IS BÁJT
HOZ ALI.

Hatvanöt főre szaparodott közben 
a verseny mezőnye. Az utolsó má
sodpercben Papp I., a legutóbbi 
pályaversenyen súlyosan bukott vá
logatott vágtázó is jelentkezett, pe
dig a keze még mindig kötésben 
van. Próbálják lebeszélni, de ő csak 
nem enged. Megjelenik Nagy Béla 
is, aki szintén kiverekszi az indu
lást Sőt a két Ladányi-fivér is az 
indulókhoz szegődik. Viszont Pel- 
vássy lemondja a rajtot. Nem ka
pott szabadságot. Ugyanez a sors 
Tár ki Szalagnak, Karaktnak, Kő
szeginek és Kovácsnak. A  BSzKRT- 
együttesre alaposan rájar a rúd.

A  BAJT ELŐTT
Mogorva, szeles, felhöfoszlányos 

az idő délután fél három felé, ami
kor a budafoki országút 12 Km-es 
kövénél már gyülekezni kezd a Ba
laton körüli kétnapos verseny me
zőnye. Hatvankét porfelhőlovag vo
nul fel. Bathó, az indító kihirdeti 
az első nap útvonalát:

Érd — Baracska — Kápolnás-

FTC-^álya ói-úl 129
Szeptember 1>énf vasárnap 

délután 4 érakor

F e re n c v á ro s —
E le k t r o m o s
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte 2 ótabor 
F T C — S z e g e d  I I .

N B  I ' l .  mérkőzés

nyék — Székesfehérvár —  Szabad- 
battyán —- Lepsény — Siófok, 102 
km!

,A  kísérő gépkocsi motorja fel
búg. 62 versenyző polgári ruháját 
viszi a célhoz.

Három óra után néhány perc: a 
mezőny hatalmas lendülettel neki
lódul.

Rajt után robbantást robbantásra 
halmoznak a versenyzők s a me
zőny alaposan szétszakad. Az első 
leszakadó Nagy Béla, aki a nagy 
szelet nem bírja. A  mezőny egyre 
jobban szétnyúlik. Hetes élcsoport 
alakul ki. Az első óra alatt 33.109 
métert tesz meg az élboly, az első 
kettő alatt 71.200-at. A  hét főre 
csökkent mezőnyben a fiatalok — 
Ebergényi, Kárász és Erm ler — 
jeleskednek. A  kilövési kísérletek 
sűrűn követik egymást és orkán- 
szerű szél ellenére az óraátlag 
igen jó.

A  siófoki húzódásnál Eles alapo
san megkeveri a a hajtókart s az 
élmezőny már csak három főből áll. 
Az 1000 méteres vonalnál Éles meg
nyitja a hajrát s csak Erős és Gyur
kovics ragad a hátsókerekére. Az 
FTC-ágyú a 300 m-es vonalnál új
ra gyorsít és fölényesen győz. Erőst 
a cél előtt Gyurkovics megelőzi. 
Nötás csak negyedik, térdbántalmai 
miatt:

Részletes eredmény:
1. Éles FTC 2:49:46 (35-300 m-es 

óraátlag), 2- Gyurkovics W MTK 
2:49:46-2, 3. Eröss W MTK 2:49:40.4, 
4. Nótás (Postás SE) 2:50:34, 5-
Kárász PSE 2:50:34-2, 6- Ermler
PTC 2:50:34-4 (az első III. osztá
lyos), 7. Biró (Magyar Posztó) 
2:52:23. S. Fülöp MPSE 2:53:20 (az 
első II. osztályos), 9- Szabó MPSE 
2:53:21, 10- Ladányi I. MKSz
2:53:32, 11- Ebergényi W M TK
2:53:32 (az első IV. osztályos), 12- 
Kiss (Törekvés) 2:55 (az első idős 
versenyző), 13. Lovas (Törekvés) 
2:55:17.

14—24- holtversenyben: Bamovák
WMTK, Turek MPSE, Droba 
WMTJK, Reisenfeld MPSE, Brechel 
WMTK, Ladányi II- MKSz, Ecker 
WMTK, Darázs WMTK. Tánzer 
MPSE, Pataky VilKK, Frölich 
MOAE 2:58:32-

25. Joha DKK 3:01:17. 26. Láng 
(Tipográfia) 3:04:27. 27- Drescher
VilKK 3:05:14. 28—37. holtverseny
ben: Varga MPSE, Jálics PSE, Ví
zügyei KSzKK, Góra (Tipográfia), 
Sásdy (Törekvés), Tótfalusi FTC, 
Breuer BSzKRT, Csapiár riKK, 
Papp I. VilKK, Gere PSE 3 :0 :25- 38. 
Horváth (Törekvés) 3:09:06, 39.
Drota MVSC.

A második nap
útvonala a következő: Siófok, Zamárdi, 
Halmon tök: vé; y. Bálái onszenves, Balaton
iéi le, Balatonboglár. Fonyód, Balatonhe- 
rény, Keszthely, Sümeg, Tapolca, Akaii-' 
na, Aszófő, Balatoníüred.
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ÜJ BALSZELSö SZOLNOKON
A  Szolnok egészen váratlanul új 

balszélsöt szerzett. Az új fiú neve 
Tinclii. Eddig a Magyar Pamut csa
patában játszott. Komoly értékű 
játékos, aki hamarosan értékes 
tágja lehet a szolnoki támadósor
nak. Tinelli már a Szeged ellen be
mutatkozik.

A DOROGI AC
az első KB I I I :  osztályú mérkőzésén ezt 
a csapatát szerepelteti: Budavári — Pro- 
hászka, Csermák — Nagyfejé , Bánsági, 
Bárkai — Lambert, Horváth, Dunai, 
Spambrrger. Klausz. Egy változás lehet
séges. Ha P finger játszhat, akkor, ő lesz 
a középcsatár,,; Dunai pedig balösszekötő.

Mit figyeljünk ma ?
1. Az Elektromos újjászerve

zett csatársorát, a Fradiból Há
mori jobbszélsö játékát és az 
újra a csapatba került Kiszely 
—  ballábát. (A z Ullői-úton.)

2. Kispest angol rendszerét, 
Semadovics bemutatkozóját, Ba
logh II. és Kincses párharcát. 
(Újpesten.)

3. Korányi középhátvéd játé
kát Palatínus ellen. (Csepelen.)

4. A Seper—Kolláth-pár via
dalt. (Szolnokon.)

ö. A BSzKRT fiatal fedezet
sorát, Kézi hátvédjátékát. (A  
Sport-utcában.)

6. Toldi csatasorbaállását, Mo- 
rócz boldogulását Tóthtal szem
ben. (Szombathelyen.)

7. Jenő fi és Mészáros küzdel
mét. (Salgótarjánban.)

ATLÉTIKA

IC é t  rá5 tag 
( k é t  kolozsvári!) 
a m a g y a r  váloga
tott keretben !

A. M AS 7, a finn ok és németek elleti 
hú óz ülő válogatott keretbe besorolta Kiss 
Györgyöt éts Biró Györgyöt, a Kolozs
vári AC két kiváló atlétáját. B író György 
50 méteren felüli eredménnyel tartja a 
román, kalapács vető csúcsot, Kiss pedig 
400-on 50.9, 800-on 1:55.8, 1500-ou 3:59.8-as 
eredményt crt már el.

Flképzeilictö, hogy a hót k iváló ver* 
eonyző szeptember 7—8-án még Románia 
pz.íncit képviseli Bukarestben ugyanazon 
Németország ellen, ; mely. ellen négy hétre 
rá Budapesten rnár mint a magyar vá
logatott versenyzője indult

C S Z A S

Lesz-e „játékvezető- 
botrány1' 
Tatabányán?

A vizilabdamérközések általában 
nem némajáték formájában zajlanak 
le. Nem annyira a játékvezető éles 
sípja bántja azonban a nézők fülét, 
mint inkább a játékosok müsoron- 
kívüli „szereplése“ . Hangerösség 
dolgában egy másodosztályú csapat 
is felér egy kisebb dalárdával. Hát 
még a válogatott. . .

Most mindenki arra kiváncsi, 
hogy vájjon a tatabányai mérkőzé
sen is a játékosok szidalmazzák-e 
a játékvezetőt, A  játékvezető ez 
alkalommal Ivády Séndor dr lesz. 
Ivády dr pedig „civilben“  —  az or
szágos vizilabdakapilány. . .

A GAMMA
negyedórás késéssel érkezett meg tegnap 
este Szombathelyre. Piala Antal alelnök 
íg y  panaszkodott;

— Jól utaztunk, csak egy Ida zökke
nővel. Az étkezökocsi ugyanis annyira 
zsúfolt volt, hogy nem tudtunk ebédelni 
és Így a vacsorán kell pótolnunk a mu
lasztottakat.

Juhász István, a Gamma elnöke is je 
len lesz a mérkőzésen, de ő csak vasár
nap délelőtt érkezik, autón.

M TK-pálya Hungária
Szeptember 1>én, vasárnap 

délután 4 órakor

MTK-Postás
NB II. mérkőzés 
előtte 2 órakor

Ganz-Rusj
NB II. mérkőzés

Elvesztettük a párost 
Münchenben
2:l-re vezetnek  a ném etek  

a  ném et—m agyar teniszmérkőzésen
(Pénteken kezdődött el Mün

chenben a magyar-német válo
gatott teniszmérkőzés. Az első 
napon lejátszott két egyesmér- 
közés eredménye: Asbóth—Koch 
6:4, 9:7, 6:2, Henkel— Gábori

pár balszerencsés küzdelmet vívott 
és nagy küzdelem után kikapott. 
Eredmény:

Henkel, Metaxa—Asbóth, Gábort 
4:6, 6:4, 9:7, 2:6, 6:3.

Gyönyörű mérkőzés. Villámgyors

STRAUB SPORT, LEGJOBB
6:2, 4:6, 6:3, 4:6, 6:3. Az első 
napon a magyar versenyzők te
hát a várt eredményt érték el. 
Örvendetes Gábori jó eredmé
nye Henkel ellen. Szombaton 
került sor a párosra. Erről az 
alábbi tudósítsunk számol be:)

München, augusztus 31.
Nagy érdeklődés mellett került 

eldöntésre a mérkőzés. A  magyar

labdamenetek és remek röpte* 
csaták. A  magyar kettős sokszor 
vezetett és csak az utolsó labdákat 
nem tudták megcsinálni.

A  második nap után a németek 
2:1 arányban vezetnek. Vasárnap 
Gábori Koch ellen és Asbóth Hen
kel ellen játszik. Mindkét magyar 
fiúnak győznie kell ahhoz, hogy a 
végső győzelmet a magyar csapat 
szerezze meg.

— Szeretném, ha a szurkolóink akkor 
is buzdítanák a csapatot, amikor az 
ellenfél vezet egy-két góllal

— mondja Garas Lajos, a WMFC alelnöke 
Vidort nem szerződtetik a csepeliek

A  WMFC ma játszik először oda
haza NB-mérközést. Ez érthetően 
lázba hozta a csepeli szurkolókat. 
A  WMFC, a multheti szép győze
lemmel a tarsolyában, nyugodtan, 
de amellett igen szorgalmasan ké
szült a mérkőzésre. A  sporttelepen 
az öltöző épület építése gyorsított 
iramban folyt és vasárnapra már 
készen várja a csapatokat.

— Nem akarunk szégyent val
lani a kényes igényű budapesti 1 ■kö
zönség előtt —  mondotta Garas 
Lajos igazgató, a WMFC alelnöke. 
— Ezért mindent úgy rendeztünk 
el, hogy a közönség kényelmét a 
legjobban kielégítsük.

Ezután arról beszél a népszerű 
alelnök, hogy szeretné, ha a szur
kolók akkor is biztatnák a csapa
tot, amikor az ellenfél vezet. Aho
gyan a diósgyőri szurkolók buzdí
tották csapatukat, amikor a WMFC 
már 4:l-re vezetett.

—  Vidor ügye hogyan áll?
—  Vidort nem szerződtetjük. Már

Elsőrendű
munkaerűt,

gép- és gyorsírónőt
(nőt vagy férfit) ÍV9H 
lehető leg’ a z o n n a l i
belépésre a Magyar Labdarugók Szö
vetsége. Jelentkezni lehet délutánon
ként Bórától a Szövetségben Vadász 
utca 31.

teljesen megegyeztünk vele és csali 
a szerződés aláírása volt hátra, 
amikor újabb követelésekkel állott 
elő. Ezeket mi nem teljesíthettük. 
Tehát végérvényes: Rökk a jobb
szélső.

felsze
relésekFUTBALL

az M l. Sz előírása szerinti L A B D A

S K A B A  É S  P L Ő K L
sportáruházaiban, V.., Vilmos tsí«  
szár-út 33. és IV ., VátM’Ua 40.
K fliH M i Ár j e gyz ék !  — —

Bécs nem  tud belenyu*  
godni a  B écs— 
B u d ap est m érkő zés  
e lm a ra d á s á b a n

A  labdarúgó szövetségbe távirat 
érkezett Bécsből, amelyben a bécsi 
alszövetség ismételten kéri az 
MLSz-t az őszi Bécs—Budapest 
mérkőzés megrendezésére. Mindjárt 
határnapot is ajánlottak: október
13, vagy 27.

Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyös teltételek 
mellett készít

Hagy Kálmán
IV .. K o s s u iO  c . -u .  m
(Saját ház) Tel. : t-836-59 
A l a p i t t a t o t t :  is<)9-
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P á l y á z a t  I l i ,
az Első Crszaoos Tippelő Bajnokságra
Beérkezési határidő: IX . 7, 13 óra

Szeged-Újpest ....................

D iMAVÁG—Ferencváros ... .

SalBTC-W MFO 

Gamma—Szolnok 

Kispest—Tokod .

Törekvés—BSzKRT . 

Elektromos—Haladás

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

ecn-yt dönt el.

Mezőtúri AFC—Csabai A K ...........

Rtiej—Kassai SC

D. Magyarság—Szeg. VSE

Név: ,

Lakhely:

Utca • .............. .................................
A beküldő aláveti magát a feltételek 
nek. Minden szelvéuyhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kel! mellékelni. Aki heten 
kint ütnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot; Unni:

Nlég málnaszörpöt
inni a medve bőrére...

Itt a második forduló. Vájjon 
milyen eredményeket hoz ?

Szombaton valaki így tippelt:
—  A  Tokod Salgótarjánban 

megveri a SalBTC-t, a Törekvés 
Csepelen legyőzi a WMFC-t, a 
Haladás Szombathelyen a Gam
mát, az Elektromos pontot vesz 
el a Fraditól, a Kispest megveri 
az Újpestet. ..

•— Megállni, megállni, —  szól
tak közbe. —  Mire alapítja a 
tippjeit ?

-—■ Mire?
—  Az I. fordulóra!

Vegyes dolgok

A z  MLSz intelme
a Játékvezetőkhöz

A labdarűgószövetség miniszteri 
biztosa levelet Intézett 8, játékveze
tőkhöz, amelyben többek között a 
következőket mondja:

— Újból a. legnagyobb jóakarat
tal kérem és figyelmeztetem a já
tékvezetőket, hogy munkájukat, 
maradéktalanul, becsületesen, sport
szerűen és szívvel-lélekkel végez
zék. Jusson mindig eszükbe, hogy 
ítéletük és a jelentésükben lefekte
tett 'megállapításuk eldöntheti egy- 
egy játékos sorsát, egy-egy csapat 
működését, eredményeinek további 
kialakulását.

— Bejelentem, hogy a játékveze
tőkkel szemben is fokozottabb mér
tékben végzem és végeztetem az 
ellenőrzést. Akinél felületességet, 
vagy csak kötelességmulasztást lá
tok, azt leállítjuk. Adott esetben a 
legszigorúbb eljárástól sem riadunk 
vissza.

Korrekt csikós 
tfivatöltönyök
G a u d e s 1

s z a b ó t ó l
VU„ Erzsébet-kórút 4. sz.

To ld i Géza boldog,
hogy v isszakerü li 
a csapatba

Nagy meglepetést keltett a múlt 
héten az a hír, hogy Toldi Gézát a 
Gamma nem állította be. Éppen a 
Ferencváros ellen! Toldi fegyelmi 
■okok miatt maradt ki.

Toldi, amikor megtudta, hogy 
nem állították be a Ferencváros 
ellen, nagyon kedvetlen lett. A  sza- 
-vát nem lehetett hallani.

—  Borzasztó volt nézni! — mond
ta Géza. —  Látnom kellett, hogyan 
küzdenek a fiúk a pályán! Nem ké
rek élből többet!

Toldi óriási kedvvel ég akarással 
dolgozott ezen a héten az edzése
ken. A csütörtöki két kapu:; játékon 
úgy mozgott, hogy u legjobb Toldi 
Gézát juttatta a néző emlékezetébe. 
'Szombaton délben beszéltünk ismét 
Toldival.

—  Nagyon boldog vagyok, hogy 
isviét játszhatom, —  mondta sugár
zó arccal. — Ezen a héten rengete
get dolgoztam az edzéseken, érzem, 
hogy sokat le is adtam a testsú
lyomból. Jó formában érzem ma
gam és azt hiszem, menni fog a 
játék a Haladás ellen. Muszáj jól 
játszanom, mert a szolgálati he
lyemről csak úgy engedtek el, hogy 
jól kell játszanom.

ÉRDEKES IGAZODÁSOK
Az MLSz a következő játékosokat iga

zolt* le ÚJ egyesületükbe: Jászberényit 
(Ferencvárosi a B. Vasutasba. Flórát és 
Fenyvesit (Nemzeti) az NSC-be. Törököt 
(Szeged), a Hódmezővásárhelyi TVE-be 
Horváthot (Bocskai) a Wckerletelepi 
sc-be. SZHasit (Bocskai) a Szegedi Pos

tásba, Orsóst (Bocskai) a Nyíregyházi 
KISr.-be, Bereczet (Kalapos) és Bo- 
sánszkyt (Cor.ipaktor) a Rákoskeresztúri 
Tökbe, Csömört (Hungária) a Szentlörinci 
NÖE-be.

A  M ISKOLCI VSC
a Máíéaza’kal T K  ellen valószínűleg a 
következő összeállításban szerepel: Kö
vesfalvi — Dr.videk. Sziklai — Marton, 
Ivankő. Török — Balogh. Szammer, Ko
vács, Farkas, Győr. A  csapat Javuló for
mában van, Hz az új edzőnek. Varga 
Pálnak, a Bocskai volt kitűnő kapusának 
az érdeme. Az MVSC—Mátészalkai TK- 
mérkőzén előtt az MVSC II. a DiMAVAG 
III.-a I játszik barátságos mérkőzést.

A  Ferencváros és az Elektromos 
szurkolói vitatkoztak egymással. A  
zöld-fehérek egyik híve megje
gyezte:

—  Könnyen nyerjük a mérkőzést.
—  Miért?
— A Fradi mindig jól játszik a 

vegyes csapatok ellen,
—  Miért vegyes csapat az Elek

tromost
—  No halljat Boldizsárt és 

Onódyt a Kispesttől vették el, Ma
rosit a Szegedtől Icaptdk, Kállait 
meg az Ú jpesttől. . .

—  No felejtse cl azt, hogy a 
Fradi is a vegyes csapatokhoz szá
mít.

—  Szeretném tudni, hogy miért?
—  Azért, mert a csapat egyik 

része angol rendszert játszik, a má
sik része olasz rendszert, a harma
dik része meg semmilyent. . ,

Cseh és a Fradi rendszere
A  körúti kávéházban egy jól ér

tesült szurkoló ezt súgta a fü
lünkbe:

—  Tetszett hallani azt, hogy a 
Ferencváros, helyesebben az FTC 
két vezetőségi tagja azt Idvánta, 
hogy Cseh Matyit szerződtesse le a 
Fradi ?

—  Ez komoly?
— Ezt nem merem állítani, de 

azt mondják, hogy szó volt róla. 
Azt vitatták, hogy Sárosi dr mel
lett Cseht kellene játszatni s ők 
ketten majd bebizonyítanák, hogy 
jó a szép futball is...

—  Attól félek, hogy mást bizo
nyítanának be...

Mire figyeljen a kapitány ?
Fiala Antal, a Gamma alelnöke 

szombaton mondta:
— A  szövetségi kapitány úr azt 

mondta, hogy Tóth, ami középfede
zetünk sportszerűtlenül él. Nem tu
dom honnan veszi az értesüléseit. 
Tóth jelenleg katona és csak akkor 
hagyhatja el a laktanyát, ha mi el
megyünk érte. így  tehát nincs a! 
kalma a sportszerűtlen életmódra. 
Ha Tóth nem élne rendesen, akkor 
nem tudna jól játszani. Figyelj 
meg a szövetségi kapitány úr, hogy 
a „sportszerűtlenül” élő Tóth ho 
gyan fog vasárnap Szombathelyen 
játszani...

A tékozló fiú
A  BSzKRT pénteki edzése előtt 

Kutrucz edző odaszólt Bírónak:
— Sanyi, mit szólnál ahhoz, ha 

vasárnap hátvédet kellene játsza
nod?

— Nagyon szívesen vállalnám 
hangzott Bíró határozott válasza.

— Igen ám —  folytata Kutrucz 
—, csakhogy akkor szigorúan rá 
kellene állnod a szélsődre...

Bíró hallgatott. „A  hallgatás — 
beleegyezés” elve alapján az egyik 
szurkoló Így szólt a körülötte állók
nak:

— Sanyi eljátszhatná a „ tékozló 
fiú“ főszerepét.^

—  r
— Ú gy látom, már — „meg

tért"^.

Mitől fáj Szabó III. térde?
Szabó M .f a BSzKRT balszélsöje 

mintaszerű házaséletet él. Mihelyt 
letelik a munkaideje rögtön haza
siet és úgyszólván ki sem mozdul a 
lakásából.

A  villamoscsapat szurkolóinak 
feltűnt, hogy Szabó e héten csak 
egyszer edzett. Meg Is kérdezték 
tőle:

__Géza, miért hagytál M a héten
két edzést?

_  Elestem az autóbuszban és 
megütöttem a térdem...

Az egyik rosszmájú szurkoló 
megjegyezte:

— No-no... Úgy látszik, felesé
ged őnagysága kltérdepeltetett, 
mert egyszer későn mentél haza...

Nem ’ó e ’őre inni 
a medve bőrére

Sütőről, a Gamma válogatott já
tékosáról az a  hír terjedt el, hogy 
a Ferencváros mérkőzés után kissé

„kiengedte a gyeplőt” . Sós edző 
felelősségre is vonta a játékost, de 
kiderült, hogy nem volt komoly az 
eset. Csak csendes vacsorázgatás 
történt.

— Málnaszörpöt ittam —  örö
mömben, —  mondta a játékos.

— Talán olyan jól játszottál a 
Ferencváros ellen, hogy annak örö
mére ittál! -— fedte meg az edző 
Sütőt.

—  Dehogyis azért ittam, —  mond
ta csendesen a játékos. Azért örül
tem, hogy vasárnap jól jogok ját
szani a Haladás ellen és így meg
verjük a szombathelyieket...

Lehetetlenség
A  BSzKRT szurkolói elhatároz

ták, hogy megalakítják a B ) közé
pet.

Valaki szomorúan így szólt a ter- 
vezgotökhöz:

—  Sajnos, a tervünket nem vihet
jük keresztül. . .

■— M iért? — hördültek fel a vér- 
mesebb szurkolók.

—- Egyszerűen azért ■— hangzott 
az „ártatlan” válasz -—, mert nincs
— B) lelátónk...

Szebehelyi, a labdarúgás 
csa hatatlan szakértője

Szebehelyi Károly, a Gamma 
hátvéde csalhatatlan labdarúgó 
szakértőnek tartja magát. Labda
rúgásban nem fogad el tanácsokat.

A Gamma vezetősége és egész 
játékosgárdája örömmel fogadta el 
az angol rendszert. Szebahelylvel 
azonban még a mai napig nem le
hetett elfogadtatni azt, hogy a 
szélsőjére vigyázzon. Most újabb 
eset történt. A  legutóbbi edzésen 
Sós edző ijelentette, hogy másnap 
újra edzés lesz, mindenki köteles 
megjelenni. Szebehelyinek is szólt 
az edző. A  játékos azonban kijelen
tette:

—  Nem jövök holnap edzésre, 
mert soknak tartom a heti három 
edzést. Nem hagyom magam tönk
retenni!

Az edző az esetet bejelentette a 
vezetőségnek. Azonnal intézkedés 
történt: Szebehelyi - helyett Nádas
játszik Szombathelyen.

A  Gammában azt mondják, hogy 
Szebehelyinek többé nem lesz sok a 
Gamma-edzés. Állítólag Szebehelyi 
nem is járhat már a Gamma edzé
seire.

Milyen kullancs Korányi?
Lukács Gida megkérdezte Barna 

Sándort, aki — még a Phöbusban
— először játszatott Korányival 
kullancsot:

— Sanyi bácsi, milyen kullancs 
fenne Korányiból?

—- Olyan -— válaszolta Barna 
Sándor — , amilyen ö akar. Csak 
tőle függ, hogy ezen a poszton is 
válogatott legyén.

Ki a „gazdája" 
az Elektromos rend
szerének ?

—  Milyen rendszerben játszik és 
ki dolgozta ki az Elektromos rend
szerét ?

Erről beszélgettek az Elektro
mos-pályán edzés közben. Az egyik 
vezető ezt vágta rá:

—  Erre a kérdésre csali majd a 
mérkőzés után lőhet választ kapni. 
Ha a rendszer beválik, sok, ha nem 
válik be, kevés gazdája lesz.

óta már teljesen rendbejött. Az ed
zéseken már Ismét láthattak tőle 
néhány igazi bombát a Kispest
szurkolók. Annál gyengébben lőtt 
kapura Szilágyi, a balszélsö. Egy 
elégedetlen Kispest-hívő megszó
lalt:

—  Nem lehetne ezt a Szilágyi
gyereket is egy kis orrműtétnek 
alávetni ?

P á ly á z a t  I l i .
az Első Országos Tippelő Bajnokságra
BcérkozésS határidő: IX . 7, Is 

Szeged—Újpest  ............ •♦..l*,*.

DiMA VÁG —Ferencváros

SalBTC-W M FO

Labdázgafás
Szombaton Salgótarjánban Jenő- 

fit húzta néhány tarjáni szurkoló.
— Jó lenne, ha a mérkőzés előtt 

egy órával félrevonulnál és labdáz
gatnál egy kicsit —  mondták neki.

— Mire jó az? —  kérdezte Jenöfl 
ártatlan arccal.

—  Ha a tokod! Mészáros rádáll, 
úgysem találkozol a labdával más- 
félóráig...

Sárosi III. helyétő1 csak 
a mérkőzés e őtt döntenek

Vitéz Kemenesy Sándorral beszél
gettünk. Ezt mondtuk:

— Úgy hallottuk, hogy szó volt 
arról, hogy az Elektromos ellen Sá
rosl H l balíetíezet lesz s Lázár ját
szik a jobboldalon...

Még nem döntöttünk. Csak a 
mérkőzés előtt lesz döntés. Pataki 
Mihály dönt majd.

—  Mi újság a Ferencvárosban?
—  Csak az, hogy a társegyesüle

tek megakadályozták a Ferencváros 
—Grad.janskl mérkőzéseket. Nem 
fogadhatjuk a Gradjanskit.

—  Miért járt Sárosi dr a minisz
teri biztosnál?

—  Ezt nem tudjuk. Ezzel a kér
déssel még foglalkoznunk kell.

Gamma—Szolnok . . . . . . . . . . . .

Kispest—Tokod

Törekvés—BSzKRT , 

Elektromos—Haladás

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

senyt dönt el.

Mezőtúri AFC—Csabai A K

Rusj—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 1.1Seres 
bélyeget, kell mellékelni. Akt heten 
kint ütnél több szelvényt küld, kö
teles ide keresztet (csillagot) Unni:

Négy pont e'őny
A  körúti festéküzletben a zöld- 

fehérek szurkolói minden délelőtt 
nagy vitákat rendeznek. Mi la be
néztünk az üzletbe s a tulajdonos 
ezzel fogadott bennünket:

— Szerkesztő űr, ennek a. me
zőnynek a Fradi négy pont előnyt 
ad.

Véletlenül jelen volt az Elektro
mos egyik szurkolója s ez megje
gyezte:

—  Elég lesz három is. Egy 
pontot már leadott a Fradi, a má
sik kettőt holnap adja le...

T

„Utánpótlás-csapat 
leszünk!“
Örömteli szegedi hangok

Befee haja
A  kispesti Játékosok közül a fia

tal Bekének meglehetősen hosszú a 
haja. Valaki megjegyezte:

—  Belte biztosan azért nem tud 
a kapura célozni, mert a hosszú 
hajától nem lát jól.

—  Hagyja csak —  mondta a 
szomszédja. —  Hátha azért nem 
vágatja le, mert Sámsonnak kép
zeli magát. Biztosan azt hiszi, hogy 
a hajrában van az ereje.

Vigyázz, Kincses!
Kincses, a Kispest válogatott 

jobbszélsöje három naD óta boldog 
apa. Feleségének kisfia született. 
Amikor ez a hír szombaton a Kis
pest klubhelyiségében elterjedt, az 
egyik szurkoló tréfásan ezt 
mondta:

—  Hát bizony, nem Art egy kis 
szélsőutánpótlás a jobbszélen.

Egy másik szurkoló így vála
szolt:

— Bizony! Ha Kincses nem já t
szik jól vasárnap, majd kiabáljuk 
neki: „Vigyázz, Kincses, jön a
Kincses!“

Hátha...
Olajkár II-nek, a kispesti gól

zsáknak az orra a multheti műtét

Túl az első bajnoki mérkőzésen, 
a nehéznek ígérkező szolnoki küz
delem előtt csupa derűlátás, bizako
dás a Szeged AK. Bármilyen fur
csán Is hangzik, egyelőre az a hely
zet a piros-fehéreknél, hogy jobban 
Örülnek az újjávarázsolt régi ott
honnak, mint a jól sikerült rajtnak. 
Végre otthona van a Szegednek . . .  
Négy egyesület: a Szeged FC, a
SzAK, a Sylvánia és a Zrínyi ka 
pott új otthont a Temesvári-körúti 
sporttelepen.

— Most már csak az a fontos — 
mondotta Markovícs Szilárd, a Sze
ged A K  ügyvezető elnöke — , hogy 
sportvonatkozásban is rendben le
gyen minden.

Ezután azokról a nehézségekről 
beszélt az elnök, amelyek mindig 
előállottak, amikor a piros-fehérek- 
nek még nem volt pályájuk. A  mos
tani sporttelepet igen nagy áldoza
tok árán, úgyszólván a romlásból 
mentették át korszerű sportteleppé. 
Hogy milyen nagyok voltak az ál
dozatok, erre nézve nem is akar be
szélni az ügyvezető. Tény az, hogy 
hetek óta átlagosan 50 ember dol
gozik a pályán. A  szorgalmas mun
ka első eredménye az, hogy szep
tember 8-án az Újpest elleni mér
kőzését már új otthonában játsza 
a piros-fehér csapat. Ez n mérkőzés 
lesz a pályaavató.

—  Ragyogó zöld fű várja már az 
Újpestet —  mondja Markovícs —, 
jól fog gurulni rajta a labda és ru
ganyosabbak. lesznek a játékosok is 
a gyepen. Biztosíthatok mindenkit 
arról, hogy senki sem ismer majd 
rá a pályára, talán a csapatra sem, 
amelyből feltétlenül ki kell jönnie 
annak a tudatnak, hogy otthon ját
szik . . .

— Természetesen —  folytatta 
Markovícs —•, egyelőre kímélni kell 
a füvet. Est a kérdést úgy oldottuk 
meg, hogy a lelátó mögötti terüle
tet, mintegy 80xS0 méteres terepet 
edeöpályává alakítottuk át, A  két- 
kapus játékot pedig a szomszédos 
UTC-páVyán bonyolí+juk le szerdán
ként. Hatalmas munkát ró egyéb
ként a vezetőségre az egyesületnek 
omatőralapon történő felépítése. Re
méljük azonban, hogy munkánk 
eredménnyel jár. A vezetőség 
ugyanis Hedry Miklós dr elnökkel 
az élén fáradságot nem ismerve 
dolgozik a magyar sportért.

Ezután a csapat sportbeli telje
sítményéről beszélt az ügyvezető. 
Annak ellenére, hogy Kisuczlcy — 
szerinte tévedésen alapuló —  kitil
tása és súlyos büntetése érzéke
nyen érinti az egyesületet, nem 
veszti el a kedvét.

■— Bármilyen jónak is látszik az
együttes —  mondja Markovic&Ji—, 
Kisuczky és Serfőzö hiányát meg- 
érezzük. Még szerencse, hogy sok 
nálunk a tehetséges fiatal, akikkel 
pótolni lehet a hiányzókat, Csak 
örülni tudunk annak a hatalmas 
ifjúsági gárdának amely mindig 
rendelkezésére áll az egyesületnek.. 
Olyan egyesület leszünk, amely 
mindenkor a legnagyobb gondot 
fekteti az utánpótlás nevelésére. 
„Utánpótlás-csapat“  leszünk.

Nemcsak az ügyvezető örül az új 
otthonnak és bízik csapatában, ha
nem a játékosgárda is. Mindig is 
úgy volt, hogy a Szeged játékosai, 
ha történetesen máshonnan jöttek 
is, hozzánöttek a piros-fehér színek
hez, megszerették az egyesületet és 
a várost is. Tóth, Pólyák II, Raffal, 
Baróti és Hajdú a szegedi humusz
ból nőtt ki, de a többiek is, Bertók, 
Gyarmati, Bognár és Nagy, már 
tősgyökeres szegedinek számítanak.

Van egy kérdése a Szegednek, 
amelyre egyelőre még nincs válasz. 
Ez pedig a középfedezet kérdése.

—  Én, aki most középfedezet 
vagyok — mondotta Baróti —, tu
dom, hogy nem vagyok megfelelő 
megoldás. De mert sportember va
gyok, ott játszom, ahova állítanak. 
Valamelyik fiatal majd csak betö
rik és akkor visszamehetek a szél
sőfedezet helyére. I t t  érzem jól mg- 
gam.

•— A szolonki meccs nehéz lesz 
— mondja végül — , de majd csak 
túl leszünk ezen is. Remélem —  si
keresen...

A  N A G Y M A R T O M  SE
szorgalmasan készült az NB III.-ra  Több 
Játékost próbáltak ki, de csak a bajai 
Bácska volt csatárával. Matossal sikerült 
megegyeznie a vezetőségnek, ö  valószínű- 
lég játszik Is vasárnap. Pá lfy  és Csordás 
szereplése még bizonytalan.

A  K A FO S V A R I TURUL 
az alábbi osapattal áll ki ma Budapestén 
a Goldberger SE elleni mérkőzésére: 
Boldog — Bozsold, K iss — Zsoldos, R eir 
zer. Simon — Moldoványí. Blczó. Kordé, 
Paláncz. Gábriel. Tartalék: Havast és 
Biró. A  kaposváriak a mérkőzés' előtt 
zászlót cserinek  ellenfelükkel.

MÉG M IND IG  B IZO N YTALAN
a Kispest összeállítása Caa-k vasárnap 
délután, közvetlenül a mérkőzés előtt dől 
el. hogy Ráíkni jálszhat-o. Ha nőm iát 
szik. yaloszműleg Odrv les* n íobbhát- 
ved, do arról is szó van hogy Olajkár 
Il-t viszik hátra a védelembe.

AZ  A L B A  REG IA
ezzel a csapattal játszik az ÜTB ellen: 
Vak -  Kiss. H án  I I  — Bokán. Várnai. 
Vadas — H áry dr, Szekeres, Jámbor, 
Szabó, Gnntner. V a rga  Miklós edző tisz
tes eredményt vár a csapattól.
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A szegedi I. osztály beosztási! 
fígyébon hozott, miniszteri biztosi dön
tés ellen emelt szót Miskolczy István 
(K is k u rrfóLog: y h áza» Ujvictók-u. 4.): »,A
Mőravárosnak és a KTK-nak, mint a I I .  
osztályú csoportok 2. helyezettjének az 
T. osztályba való beosztása, ellen nincs 
kifogásom, de az ellen már igen, hogy 
a* I. osztályban utolsóelőtti helyen vég
le tt IvíiVSE helyett a I I .  osztály 3., ill. 
4. helyezettje kerüljön fel.’ ' — írja töb
bek között.

„A  csabai alosztályban Is bennmaradt 
ni utolsóelőtti helyen végzett RBTE.

Ami szabad a csabai alosztályban, 
miért nem szabad a szegedi alosztályban 
Is?

Nem tudjuk, hogy a miniszter! biztos 
úr előtt miért mostoha gyermek a 
KRVSE.

Keressük az okát. sőt már alighanem 
meg is találtuk — f'

PATAKI M IH ÁLY:
R e m é l e m ,  r ö v i d e s e n  
újból bekapcsolód
hatok a Ferencváros  
irányításába

A  Ferencváros szurkolótáborában 
nagy feltűnést keltett, hogy Pataki 
Mihály, a csapat szakvezetője eddig 
egyetlen edzésen sem vett részt. 
Ebből máris arra következtettek a 
szurkolók, hogy a népszerű „Pityke 
megvált a Ferencvárostól.

Pataki Mihállyal tegnap este az 
egyik körúti villamoson találkoz
tunk. Mondjuk, mit híresztelnek 
felőle a szurkolók.

— Nekem is szükségem van pi- 
henésre, —  mondta Pataki Mihály. 
—- Sajnos, ügy fordultak a dolgok, 
hogy nem kezdhettem meg előbb a 
szabadságomat, mint ahogy szeret
tem, volna. Akkor tudtam csak sza
badságra menni, amikor a Ferenc 
város megkezdte edzéseit. így az 
előkészítő vmnkában nem is vehet 
tóm részt. Csupán ez az oka, hogy 
nem láttak kint a pályán.

—- Most —  folytatta Pataki — 
katonai szolgálatot teljesítek és 
úgyszólván egyetlen szabad percem 
sincs. Remélem, azonban, hogy rövi
desen újból bekapcsolódhatok a, 
irányítás munkájába.
- Ilyenformán nem kell aggódniok 

a; ferencvárosi szurkolóknak, —  Pa
taki Mihály nem hagyta ott a Fra
dit.

Á  második forduló legnagyobb 
meglepetése az lesz, ha — 
nem lesz meglepetés
Valószínű a nagycsapatok győzelme

TOKOD/ ÚJSÁG:
H e v e s  é s  P á s z t ó i  
f á i é i n  a. 
b i z o n y t a l a n

Tokod csapata szombaton délután 
egy órakor autóbuszon utazott el 
Budapestre s innen vonaton foly
tatta útját Salgótarjánba.

A csapat körül az az újság, hogy 
Hevesi és Pásztói játéka bizonyta
lan. Mindkettőt szolgálati beosztása 
akadályozta meg abban, hogy a 

-csapattal együtt utazhasson. Való
színűleg tartalékos csapattal kény
telen kiállani a SalBTC elleni mécs
esére a Tokod. Ebben az esetben 
Bognár és Gárdonyi szerepel Hevesi 
és Pásztói helyett.

A  csapatot Tóth edző kisérte Sal
gótarjánba.

Takács 1T. visszatért 
első „szereiméhez“

Takács József, a gólkirály leiga
zoltatta magát a Vasas csapatához. 
A  szerény és kedves „kis Taki“ 
megjelenése és bejelentése a szövet
ségben nagy érdeklődést váltott ki. 
Mindenkinek tetszett a játékos sze- 
retete anyaegyesülete iránt, ö  maga 
így beszélt:

— Kimentem vasárnap a Vasas 
■mérkőzésre. Láttam, hogy csupa jó 
játékosból áll a csapat. Bppencsak 
az a bizonyos tapasztalat, rutin 
hiányzik. No Józsi, gondoltam ma
gamban, te itt  még segíthetsz. 
Azután úgy véltem, ahol elkezdtem, 
ott végzem be a labdarúgó pálya
futásom a Vasasban.

A  Magyar Pamut ma ez NSC ellen így 
'áll fel: Kovács — Miklósi, Glazsi 
Kalló, Hirt. Dömök -  Gotüicnz, Knzsan, 
Marén, Kurics, Kátfx.

Csak egyetlen fordulóján jutót' 
tünk túl az NB I. osztályának és 
mégis milyen sok mindent éltünk 
már meg. Csak úgy záporoztak a 
meglepetések már az első vasárna 
pon. Mi lesz itt ezután? — kérdi 
joggal mindenki, akinek csak vala 
mi köze van a futballhoz.

A  második forduló is gazdag a 
meglepetések lehetőségében. Buda’ 
pestiek egymás közt, vidékiek egy 
más közt, vidéki csapat Budapesten 
és budapesti vidéken, —  igen tar 
kára sikerült a véletlen folytán a 
párok kialakulása. Ez tehát már á 
meglepő eredmények csiráit ma 
gában hordja. Ma már azonban az a 
helyzet az NB-ben, hogy a legvaló 
színütlenebb eredményt is hiába 
tippelnénk meg, a valóság könnyen 
túltehet minden képzeleten. Sőt 
arra is fel kell készülnünk ezen 
vasárnapon, hogy a legnagyobb 
meglepetés az lesz, ha — nem lesz 
meglepetés.

Az esélyék megbeszélsében persze 
csak a való helyzetet, a tényleges 
körlüményeket vehetjük figyelembe 
A. ,,gutaütés“ és a „razzia" eseteit 
figyelmen kívül kell hagynunk. Ha 
tehát csak a sportbeli feltételeket 
vesszük figyelembe, akkor is igen 
érdekes kép alakul ki az NB I. má
sodik fordulójáról.

Könnyebb dolga lesz  
a Ferencvárosnak, 
mint az e lső  forduló  
bán volt

A zöld-fehér csapat az első for
dulóban idegenbe látogatott el —  a 
BEAC-pályán a Gamma volt a ven
déglátó — és otthagyott egy érté' 
kés pontot. Most kezdi meg tehát 
az őszi idényt a saját pályáján. El 
lenfélként pedig olyan csapatot kap, 
amely nincs teljesen rendben. Az 
Elektromos néhány igen nagyképes- 
ségü játékossal erősödött meg az 
elmúlt hetekben. Az első fordulóban 
a BSzKRT-től elszenvedett vereség 
azonban megmutatta, hogy, az új 
erőket még nem tudta magába ol
vasztani az együttes. Boldizsár, 
Onódy, Kállai még bizonyos fokig 
idegen testként szerepel a csapat
ban. És a dolgok természetes fo
lyása szerint bizonyos időbe fog 
tartani, amíg ezek a kiváló játéko
sok felszívódnak majd a csapat 
egységébe. Ha G. Tóth lába nem 
lesz rendben, akkor a csatársorban 
még egy újonc vonul fel majd, í 
saját nevelésű Zlonszky. A  formá
jában visszaesett Szendrödi Is hiá
nyozni fog a csapatból.

Ezzel szemben a Ferencváros csak 
a jobbszélső helyén volt kénytelen 
kényszermegoldást választani, Ki- 
szely pedig újra bevonul a támadó
sorba. Igaz ugyan, hogy a játék- 
rendszer kérdésében bizonyos zava
rok támadtak a zöld-fehérek csapa
tában az elmúlt napokban, arra le
het azonban számítani, hogy ezek a 
zavarok vasárnapra eltűnnek. Hi
szen a vak is láthatta a tavaszi 
idény során, hogy a Ferencvárost 
kizárólag a Pataki Mihály által be
vezetett rendszer segítette a baj
noki címhez. Nehéz elhinni, hogy 
most éppen ezen a ponton támadna 
hasadás a zöld-fehérek együttesé
ben.

M E G H Í V Ó
a Magyar Testgyakorlók K öre
1940 szeptember ho 16-án, hót ön este 
V‘7 órakor X , Hungária-körnt 6. sz. 
alatti MTK Spoittelep klubbázában lévő 
helyiségünkben tat tan tó

Lll. ÉVI RENDES 
KÖZGYŰLÉSÉRE

N apirend i Elnöki megnyitó A vá
lasztmány jelentése a kö- működéséről 
a lefolyt évben. Pénztár jelentés. [Záró
számadás beterjesztése, jövő évi költ
ségvetél megállapítása.) * Esetleges indít
ványok. Keimenivény feletti határozat- 
hozatal Elnök, társelnök, alelnökök ren
des és pótválasztmányi tagok és tiszti
kar választása.

* Az alapszabályok 38. g-a értelmében 
esetleges indítványok 3 nappal a kfiz- 
cjyűles ©lőtt az elnökséghez írásban be- 
jelentendők. Az alapszabályok 14, §-a 
értelmében azon tagok» akik 3 havi 
tagdíjhátralékban vannak. szavazati 
jogukat a közgyűlésen nem gyakoro l
hatják.

Amennyiben a közgyűlés nem hatá
rozatképes, úgy az alapszabályok 27.
8-a értelmében a mag jelent tagok szá
mára való tekintet nélkül az újabb köz
gyűlést f. é v i szeptember 24-én est-e fél 
7 órakor tartjuk meg fen t-m egje lö lt 
helyen.
A Magyar Testgyakorlók K öre

választmánya.

Minden jel a hazai csapat győ
zelmére mutat.

Jóslatunk: i : l  a Ferencváros ja 
vára.

„V álság os" csapatot 
Kap ellenfélként 
az Újpest is

Másik nagycsapatunk, az Újpest, 
szintén saját pályáján játszik ebben 
a fordulóban: a Kispestet látja ven
dégül a Megyeri-űton. A  Kispest 
talán még nagyobb bajokkal küzd 
jelenleg, mint az Elektromos, hi
szen Boldizsár és Onódy éppen Kis
pestről ment át az Elektromoshoz. 
A  múlt évben annyira eredményes 
kispesti csatársorból most csak 
Kincses és a felgyógyult Olajkár II 
játszik. Hidasi új ember a piros
feketék támadósorában, Beke és 
Szilágyi pedig csak most kezd bele
szokni ebbe az ötösbe.

Újpest , viszont Berzivel megerő
sített régi csatársorával áll ki, fe
dezetsora is a Nagymarosi— Temes 
-—Balogh I  összeállításban a legerő
sebb. Ha Sziklai tud védeni, csak a 
csoda segíthet a Kispesten. Mint
hogy pedig csodára nem számítha
tunk, a honi csapat győzelmét vár
juk Újpesten is.

Jóslatunk 3:1 az Újpest javára.

A DiMÁVA~ bemufa'- 
Hozása a fővárosban

A  BSzKRT-pályán vidéki újonc
csapat vonul fel, hogy bebizonyítsa 
érettségét az NB I. osztályában. Ha 
az elfogultság nem fogja túlságo
san megszállni a diósgyőrieket, 
akkor ez a, bemutatkozás szép si
kert ígér. Számításba vesszük azt 
is, hogy nem is a legjobb összeállí
tásukban utaznak fel. A  DiMAVAG 
összeállítása még nem alakult ki 
véglegesen. A  Budapestre utazó já
tékosok mellett van még néhány 
nagytehetségü játékos Diósgyőr 
tarsolyában. Pillanatnyilag azonban 
ezt az összeállítást ítélik a legjobb
nak a DiMAVAG vezetőségében.

A  BSzKRT hatalmas vadleteríté- 
sével szerzett magának tekintélyt 
múlt vasárnap. Ha az Elektromost 
sikerült a Latorca-utcában legyőz
nie. akkor a papírforma alapján a 
saját pályáján le kellene gyűrnie az 
újonc vidéki együttest is. Érzésünk 
szerint azonban a BSzKRT-nak 
nem megy majd olyan jól a játék 
most, mint a múlt vasárnap.

Jóslatunk tehát 2:2.

Két rég i veté ly lárs  
első  talá lkozása  
az NB l-ben

A  WMFC remek csepeli sport
telepén két régi vetélvtárs ütközik 
meg egymással. Sok kemény harcot 
vívtak egymással az alacsonyabb 
osztályokban, meg az NB I-be való 
jutásért. A  mostani találkozón a 
WMFC felé mosolyog Fortuna 
istenasszonya. A  Törekvés Róják és 
Tagányi nélkül kénytelen felállni, 
tartalékjai pedig nem tudtak játék
ba jönni, hiszen az amatörbajnok- 
ság csak most fog megkezdődni, 
Különösen érzékenyen érinti ez a 
Törekvést, amelynek erejét nagy 
részben a jól beidegzett rendszer 
teszi ki. Az ilyen csapatok sokkal 
inkább megérzik a fontos pontokon 
bekövetkező személyi változásokat, 
mint azok, amelyek inkább az egyé
ni képességekre építik fel játékere
jüket.

A  WMFC most jól együtt van. 
Az új emberek már feltűnő jól be
olvadtak a csapat gépezetébe. Ko
rányi, a csapat egyik kivételes ké
pességű futballistája, vállalta a 
középhátvéd szerepét és ezzel Pala
tínusnak nagyon nehéz sors jut 
osztályrészül a csepeli gyepen.

A  honi pálya lelkes közönsége is 
a WMFC mellett szól.

Jóslatunk: 3:2 a WMFC javára.

Újoncok, ha talá lkoz
nak

Két vidéki újonc méri össze erejét 
Salgótarjánban, ahova ezúttal a 
Tokod vándorol el. A  SalBTC va
sárnapi győzelme a Törekvés fölött, 
de különösen az a mód, ahogyan a 
csapat ezt a győzelmet elérte, p sal
gótarjáni együttest egyik legveszé
lyesebb csapatunkká avatta a fut
ball társadalmában. Egyéni képes
ségek dolgában is tartalmasabbnak 
látszik a SalBTC, mint a Tokod.

Jóslatunk tehát 3:0 a SalBTC 
javára.

Szikrázni fog a két 
„Sz“  m egütközésén T

Szeged és Szolnok, két nagy ve-

télytárs csatája fog lefolyni, ezúttal 
Szolnokon. Szeged még mindig kí
sérletezik összeállításával. Fedezet
sorában Seper, az egykori Szeged
játékos meglepetésszerűen jelenik 
meg a. tengelyben. Seper játékától 
sok függ, de a szegedi csatársor is 
szeszélyes még.

Szolnok felvonultatja újra Kol- 
láthot, aki azonban aligha lesz 
mindjárt első szereplése alkalmával 
a régi gólerőben.

Ha a múlt felé is vetünk egy pil
lantást, azt látjuk, hogy Szeged 
még sohasem győzött Szolnokon 
Érzésünk szerint azonban most 
fog . ..

Jóslatunk: 2:1 a Szeged javára.

A G » m a  kom olyan  
rám egy mindl a két 
pontra Szom bat
helyen

Á  fővárost ezúttal csak a Gamma 
képviseli a távoli vidéken. Ez 
képviselet azonban ezúttal igen te 
kintélyes és sikert ígérő. Aki iátta 
a. Gamma csapatát a Ferencváros 
ellen — különösen a II. félidőben — 
az komoly győzelmi esélyeket ad a 
Gammának ezúttal is. Bár nem sza 
bad elfelejtenünk azt sem, hogy a 
Haladás milyen nehéz ellenfél volt 
a múlt vasárnap Szegeden. Ha 
mégis a Gamma győzelmét várjuk 
akkor ezt arra alapítjuk, hogy 
fővárosi csapat most egységesebb 
ás kiegyenlítettebb, csatársora pe
dig gólképesebb, mint t> Haladásé.

Jóslatunk: 2:1 a Gamma javára.

A z SB.
m u lth eti r a j t ja  ig a zo lta  a zo k a t a 
s zu rko lóka t, a k ik  pom pás küzdelm e 
két, jó  sp o rto t és —  k iegyen sú lyo  
zo tt m ező n y t v á r ta k .

A  D u n a -c s o p o r t  m a i fo rd u ló já b ó l 
k iem e lk ed ik  a z  M T K — P os tá s  és a 
Sopron i V S E — P én zü g y  m érk őzés  
M ind  a  k e t tő n  k em én y  h arc  lesz 
K ívá n cs ia n  v á r ju k  m é g  a  S zom bat 
h e ly i F C  b em u ta tk ozásá t a  B é k e 
utcában.

A  T is za -c s o p o r tb a n  a  M A V A G —  
L a m p a rt  m érk őzés  fe lé  fo rdu l a fő- 
f ig y e lem . K em én yen  m e g  k e ll kü z
denie a M A V A G -n a k  a  k é t pon tért 
É rdek lőd ésre  t á r t  m ég  szám ot a  T, 
E lő re  ta lá lk o zá s a  a  B . V asu tassa l 
I t t  eldől, h o g y  a  T . E lő r e  jó -e, v a g y  
a  M isk o lc i V S C  v o lt  n agyon  ta rta - 
lékus a  m u ltvasá rn ap  . . .

Jóslataink az NB' I I  mérkőzéseire: 
Duna-csoport:

Soproni VSE—Pénzügy 3:2 
M TK—Postás 2:1 
H V A C -B L K  2:2 
Vasas—Szombathelyi FC 3:3 
KEAC—Zugló 1:2 
SzVSE-Soproni FTC 2:3 
D. Magyarság—Egyetértés 1:1

Tisza-csoport:
M AVAG —Lam part 4:3 
Pereces—Kassa! AC 2:0 
Miskolci VSC—Mátészalkai T K  3:1 
Rákóczi. SE—Debreceni VSC 1:3 
M. Vasutas— MOVE T. Előre 2:1 .
Ganz—Rnai 3:1 
Ózdi MOVE—Salg. SE 2:0

R AJTO L AZ  NB I I I  IS
C.i színnel gazdagodik a labdarűgó- 

sporl: ma ra jto l az NB I I I .  osztálya. 
Természetesen az élszintet a tavaly még 
NBB-esapatok — UTE, Álba Rogia, FTC. 
stb. — képviselik. Bekapcsolódásuk az 
NB I I I  küzdelmeibe jó  nevelő hatással 
lesz az NB I I I  többi résztvevőjére.

M indjárt az első forduló sok érdekes 
mérkó’zést Ígér. A  jobbak közül való 
Tatabánya—Csepeli MOVE. az U TE— 
Álba Rogia, a Dorog—Érsekújvár, a 
Nagymányók—Pécsi VSK, az FTC—Szeged 
I I  és a Kecskeméti AC—Szolnok I I  ta
lálkozó.

RÉSZLETES MŰSOR
FÉRENCVÁROS—ELEKTROMOS 
flIÖI-út, i .  Vezeti: K iss M. E. 

Ferencváros: Csikós — Szoyka dr. Pósa
— Sáros, I I I ,  Polgár, Lázár — Hámori, 
Sárosi dr, F in ia, KiSzely, Gyetvai.

Elektromos: Boldizsár — Pákozdi. 
Onódy — Fázmán-dy, Marosi. Kapoosi — 
Huszár, G. Tóth, Fűzi I I ,  Kállai, Szabó

BSZKRT—D IM AVAG  
Sport-ntca, 4. Vezeti: Rónai.' 

BSzKRT: Solymosi — Biró, Mosonyi — 
Kovács I I ,  Szalay. Kornél — Mészáros, 
Kovács I, Gráf, Ilcno, Szabó I I I .

D IM AVAG: Lukács — Kézi, Felföldi — 
v. Bohus, Túrán, Barin — Füzér, Bcrecz, 
Fazekas, Barna, Magyar.

ÚJPEST—KISPEST 
Megyerl-út, 4. Vezeti: Lantos,

Újpest: Sziklai (Aknavölgyi) — Futó, 
Balogh I I  — Nagymarosi, Temes, Balogh 
I  — Adám, Vincze, Zscngellér, Berzi, 
Tóth.

Kispest: Gergő — Olajkár I. Ráilcai — 
Sem-adovics, Szabó I I ,  V ig — Kincses, 
Olajkár I I ,  Hidasi, Beké, Szilágyi.

W M F C —TÖREKVÉS 
Csepel, 4. Vezeti: Tihatnéry.

WMFC: Szabó — Kis. Szálai I I  -  K e
resztes, Korányi, Dudás — Eökk. Haran
gozó, Szabadkai, Tihanyi I I ,  Pintér. 

Törekvés: K iss  — Lőrinezy. Bánkuti
— Szüos, Kónya, Garamszegi — Pusztai, 
Zörgő, Palatínus, Déri, Dóry.

S ALB TC —TOKOD 
Salgótarján, SSE-pálya, 4. Vezeti: 

Szöllösy.

SalBTC: Géczy — Budai, Tirnár — 
Kiss, Takács IV ,  Mátrai — Balázs, Csu- 
berda, Jenőfi, Laczkó. Baranyai.

Tokod: Barak —  Kecskés, Berta — H ar
sány i I. Mészáros, Varga — Kocsis, He
vesi, Nagy, Pásztói, Tóth.

SZOLNO K-SZEG ED  
Szolnok, fé l  4. Vezeti: Vass A . 

Szolnok: Horváth — Barna. Kispéter — 
Se.lmeczi, Szűcs, Fazekas — Szántó, Búza, 
Kolláth, Korom , Tinelli.

Korányiból Csepelen is középhátvéd 
lett

Szeged: Tóth II .  — Pólyák II.. Raffai
— Barót.i, Seper, Bertök — Bognár, 
Gyarmati, Mester, Hajdú, Nagy.

H ALAD AS—GAMMA 
Szombathely, 4. Vezeti: Antay.

Haladás: Körmendi — Németh, Kiss — 
P illér, H éjjá, Kai o tál — Pajor, Gazdag, 
Mórócz, Deszka. Lovász.

Gamma: Háda — Nádas. Szélen i —? 
Magda, Tóth. Berliy — Várnai, Sütő, 
Turay I I ,  Toldi, Kemény.

NB II. osztály 
Duna-csoport:

VSE— Pénzügy, Sopron,Soproni
Schramrn.

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

P V A C -1 ILK . Pécs. 4. Kelesi dr. 
Vasas—Szombathelyi FC, Béke-utca, 4.

Oben.yák.
KEAC—Zngló, Szeged, SzVSE-pálya, 2,

Reményffy.
SzVSE—Soproni FAC, Szeged, SzVSE, 

pálya. 4. Grulich.
I). Magyarság—Egyetértés, Dunakeszi, 

4. Kollár.
Tisza-csoport;

MAVAG—Lampart, Köbányai-üt, 4,
Sárosi.

Pereces—Kassai AC, Pereces, 4. Zeit* 
ner.

B. Vasntas—M oto T. Előre, Szőnyi-űt,
4. Halász F.

Miskolci VSC—Mátészalkai TK , Mise
kolr, 4. Balogh L.

Rákóczi SE—Debreceni VSC, Kassa, 4,
Sz'avkovszky.

Ganz—Rnsj, nungária-út, 2. Závori. 
Ózdi MÜVE—SalgoE, özd, 4. Zsiday

NB I I I .  OSZTÁLY 
Nyugati csoport:

Tatabányai SC— Csepeli MOVE- Tata* 
bánya. 4. Perlinger.

U T E -A L B A  Regla, Újpest, 2. Nagy L, 
Komáromi FC—MOVE Csillaghegy, Ko

márom. 4. Szalai L.
Budakalász—Pápai PSC, Budakalász, 4, 

Barabás L.
Szentlőrinei AC—Hungária. Szentlőrineu

4. Hcrz L.
Dorog—Érsekújvárt SE, Dorog, 4. Ko-

zanek.
Déli csoport:

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

Nemzeti SG—M. Pamut, Szőnyi-út- 3.
Istenes Gy.

Goldberger SE—Kaposvárt Torul SE.
Eudafoki-út, 4. Molnár I.

INagymányokt SE—Pécsi VSK, Nagy-
máryok, 4. Kast,

Kiskunhalasi AC-^Baja! Türr ISE.
Kiskunhalas, 4. Kecskeméti F.

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

K eleti csoport:
Hódmezővásárhelyi TV E —Mezfitori AI-’C,

Hódmezővásárhely, 4. Liliom  A .
Szentesi TE—Csabai A K , Szentes, há

romnegyed 3. Virá.gh F.
FTC— Szeged II., Üllői-út, 2. Dobronay. 
Gyulai AC—Testvériség, Gyula, negyed 

4. Szpevár.
Kecskeméti AC—Szolnok I I . ,  Kecske

mét. 4, Szi.ijórló.
W M TK —Orosházi TK , Csepel, 2. Ko-

valy.
B U D APESTI ALSZÖVÉTSÉG 

I. osztály:
Északi csoport: PSC—URAK. Pestúj

hely, 4. Békési. — HAC—MFTK, öv-u., 4. 
Boros. — B TK —M. Turul, Pozsonyi-úU 
4. Skultéty. — M ÁV Előre—Elektromos 
I I . , Tatai-út, 4. Pusztai. — MSC—Sasha
lom, Ujpost. Altila-u., 4. Hyross. — 
Főv. TK ör—RÁC, Váci-út, 4. Kárpáti.

Keleti csoport: KSC—KAC, Gergely-u., 
4. Horváth dr. — M AVAG I I .—SzNSE. 
Kőbányai-út, 2. Endrődi. — SzRTC-SAC. 
Rcndcssy-tekp. 4. U jváry I. — WSC— 
Köb. AC. Wekerletelcp, 4. Karácsonyi. — 
Filtex—BSzKRT II.. Kaglcvich-u., 2. 
Siklós. — SzFC-KSSE, Miklós-telep, 4. 
Galambos.

Déli csoport: UFC—Kelenföld, Aduin- 
cum. 4. Andódi. — FSC—FSE, Budafokj
át, 2. Bácskai. — ETC—Gázgyár. Erzsé- 
bet-n.. 4. Kőhalmi. — KTC—BMTÉ. Ceg- 
lédi-út, 4. Ágoston. — P. Juta—M. Posztók 
Pesterzsébet, 4. Kocsis.

II. osztály:
Északi csoport: WoSC—Juta, Újpest,

Attila-u.. 4. Palotai. — ZAC—TLK , Pest
újhely, 2. Fehérvári. — Pamut I I .—VL 
kér, SC. Újpest, Horthy M.-út. 4. Málsay. 
-  B. Magyarság—TSC, M ÁV Előre p., 2. 
Matisz. — UTSE—Pannónia, Népsziget, 2. 
Szabó I I .  _  PM TK—Compaeto-. TTRAK- 
pálya, 4. Józsa. — VÁC—UVASC, Hajdú* 
utca, 4. Dankó.

Keleti csoport: BTC—Kalapos, Fehér-
ut, 4. Erőse. -  T a x i-K . Törekvés. Tatai 
ut. TSE-p,, 4. Szülik. -  Testvériség II. 
—Postás II., Talai-út, 2. Bernát. -  
RMTE—FVSK. Állami-telep, 4. Mikolo- 
vies, _  PeM TK  I I .—Spárta. Erzsébct-u,.
2. God«. — Függetlenség—RTK. Ceglédi- 
ut. 2. Fehér B. —  KEAC—K isté l, Győia- 
ről-út, 4. Tassy.

Déli csoport: BTK—OTE, BIK-pálya,
4. Burdái. — LoFC—Goldberger SE I I ,  
I5lí l ai oki 'út- K - T igy i. — Gamma I I . -  
PATE, Banát-u.. 4. Fehér J. — 33 FO— 
KAOE, Fohérvári-út. 4. Szigeti J. — Ke- 
Ienvölgy— Nagytétény. Kelenföld. 4. Vise
grádi. — Ganz TI—BSC, Simor-u., 'Ul. 
'app. — Cs. MOVE I I .—Sz. Juventus, 

Csepel, Levente-u„ 4. Kardos.

I I I .  osztály:

Keleti csoport: Hungária I I .—PTSC II.. 
Kén-u., 11. Csányi. — M TK  I I .—SzAC
I I .  . Hungárla-út, 12. Platt. — BVSC II.— 
Hálókoes' II., Szőnyi-ut, 12. Pataki. — Va
sas I I . —BEK II . ,  Béke-n., 2. Korbuiy. —
I I I .  kor. TVE LB.—ZSE TI., Nagyszombat, 
n „ fél 3. Latorcai. — KTK  I I .—BRiO  I I ,  
Gyümrői-út, 12. Nagy H . Pál,

__
__

—
---

---
- 

---
---

---
-



T a r t a l é k c s a p a t o k  b a j n o k s á g a  ]
í. osztály;

Északi csoport: WoSC-URAK, Újpest 
Attila-u., 4. Hűek V. — HAO—Juta,' öv 
utc-a, 2 Glozik.— DTK—VI. kec SC 
PpzsoUyi-üt, 2. Winkl-i. — MSC—T’anno: 
n-a, Linóit, Attila-u., 2. Hegyi, — Főv, 
TKrir—UTE, Váci-út, 2. Zvolenszky.

Köteti csoport: KSC—Kislcx, Gorecly-
n'ca, 2. öcharlc. — MÁVAG—WMTK 
Ki banya:-út. 12. Marjay. — KMTE—I’TC, 
A Ma mi telep, 2. 3 fi. Zsarnóczsy. — SzETC 
-BAC , Rondessy-tei-ep. 2. Horváth Gy. -  
"CáC—FVSK. Wekerletelcp, 2. Soós K 
- SzFCJ—KSSE, Miklós-teíep, 2. SzedLa- 
ecok.

Béli csoport: t ’FC—KFO, Aquincum, 2 
Dombóvári. — FSO—GSE, Budafoki-út. 
10. Kalmár. — 33 FC—̂ Gáz-gyár, Feliér- 
várl-ut. 2. if.i. Lu-r.g. — . c «. M O YE-M . 
Fosztó Csepel, 2. Nagy I. I,

I I .  oszsály:
Északi csoport: PSC—MFRT, restül-

hely, tói 1. Pcőeze. — Űránia—Turul. 
Népsziget, 10. if.i. Stefanchk, — B. Jh- 
gyarság—TSC. Rákos-tér, 12. Meznv, 
UTSE—Fodrász. Népsziget, 2. Ughv. 
PMTK—RÁC, URAK-pálya, 2. Takács ,T.

Keleti csoport: VÁC—Ií. Törekvés. Haj 
du-u.. 2. Stift. — PBFC—SzNSE. Csóka- 
a., 18. Piatér. — BSzKRT—Törekvés, 
Sport-u., 2. Szántó L. — WSC—Spárta. 
Wékerletelep, 12. Vasvári. — Fi-ltex— 
RTK , Kégíevieh-u., 10. Szabó I I  F. — 
KEAC—Ganz, Gyömről-út, 2. Mihal'kó.

Béli csoporí: BAC—Kalapos, Aquin
cum. 2. Botuzáki. — Gamma—KAOE, Bá 
nát-tt., 2. SCB-esdy. — ETC—FSE, Erzsi- 
bct-u„ 12. Ila.jmási. — P. Juta—N.ITC, 
Pesterzsébet, Vágóhíd u„ 2. if j.  Nagy B.

I « Vasárnap, 1940 szeptember 5.

fiz Északi alszöweSség 
csajsafiainak bajnoki 
b 2osziása

Az északi alszöv-etöéc az 1940—41. haj
coki é v ié  így osztotta be a csapatokát:

I. osztály
Bükk vidék: DiMAVAG I I I ,  Muceonyi 

B IC , M ÁV Sátoraljaújhelyi AC, Faxkas- 
lyukl C/IE. Sajószonti>óiítri BTK, Earri 
TK , Ózdi VTIC I [,  Miskolci Munkás TE. 
Miskolci VSE I I ,  Pereeési TK I I .  — 
Mátra vidék; Baki«s>a TSE, Boglyasai ja i 
SE, Salgóbányai FC, Losonca pátfalvai SC, 
Salgótarjáni SE ] I ,  «T. Lehel, Kistere- 
nyci BSE, Losonci VSC, Hatvani CSC. 
Hatvani Vasutas SE.

II. osztály:
Miskolci csoport: DiM ÁVAG  IV , Misk. 

VSO I I I ,  Előre SC, Pereoesi T K  I I I .  
Hejőcsahai LE, Szerencsi CCeSE, Muoso- 
nvi BTC I f, MÁV SAC I Í .  — Eger— 
Ózdi csoport: Egri T K  I I ,  MÜVE Egri 
SE 11. Bánszállási TK . ó z j i  V T K  I I I ,  
Farkas’yuki DTE I I ,  Járdán házi SC, Loni- 
sályi SE. — Salgótarjáni csoport: Pál
ja iva l BVSE II, Losonci AFC II ,  Mát- 
ranováki Llv. htagybatonyi ŐSE, Gyön- 
íry(j«i A K  I I ,  MOVE Balassagyarmati 
TSE, Nem ti BSE. Recski TK .

A  Kassai csoport beosztását még nem 
©jtettók meg. Ebbe n csoportba szeptem
ber 7-ig lehet jelentkezni. A  sorsolás 
szeptember 4-én lesz. A z ősxi ra jt: azep 
tember lő.

Sok cs „?" Szombathelyen
8f ágassá? atsnak kijár© wárzkozással
fekinleíssk a Oamma vendéjátéka elé

, J f T ba,melyea igen nagy érdek‘ í ezektől a válaszoktól függ a Hala- 
lodessl  ̂ yárjak az őszi idény első | lás további szereplése is.
NB-mérJiőzését. A. Haladásra több
féle okból Is kíváncsiak a szombat- 
helyi szurkolók. Mindenekelőtt tudni 
szeretnék, hogyan barátkozott meg 
a Haladás az SzSE-pálya salakjá
val. Igaz, hogy szombathelyi pálya 
az is, amelyen sok mérkőzést ját
szott ott már a Haladás, de —  az 
már régen volt.

—- Mégis csak jobb volna —- mon
dotta Gazdag —  a Rohonczirúton 
játszani. Ott. a pálya minden zegét- 
zugát ismeri az ember és behunyt 
szemmel is ki tudja számítani a 
passzolhat, nem úgy, mint „ idegen
ben

A  pályakérdásen kívül még az is 
nagyon érdekli a szurkolókat, hogy 
Kálazi, Krasznai és Kalocsai ki
esése után hogyan állja meg helyét 
a Haladás a múltévinél sokkal erő
sebb bajnoki mezőnyben. A  kérdé
sek ezek:

Hogy játszik majd Németh, az 
egyre fejlődő kistermetű hátvéd, aki 
csak most került be az „egybe"f 
Hogyan válik be majd Deszka, az 
új csatárszerzemény, akivel az évek 
óta hiányzó balösszekötő helyét kí
vánják véglegesen megoldani f Az
tán Héjára is kiváncsiak. Megállja-e 
a helyét, mint középfedezet, miután 
egy éven keresztül balösszekötő 
volt ?

Mindezek olyan kérdések, ame
lyekre vasárnap várnak választ, fis

Nem kisebb az érdeklődés i 
Gamma iránt sem. Különösen a Fe 
rencváros elleni döntetlen után.. .  
A  volt ferencvárosi játékosokra és 
Sütőre (aki után egyidősen a Hala
dás is érdeklődött) is kiváncsiak a 
szombathelyiek.

Érthető, hogy ezek után a Hala
dás „telt házat" vár vasárnap. Van 
is némi aggodalma a vezetőségnek, 
hogy az SzSE-pálya be tudja-s fo
gadni azt a SCOO—4000 nézőt, 
amelyre jogosan számítanak. Az 
SzSE-pályán valamikor 6000 ember 
is elfért, azóta azonban változtak a 
viszonyok és jelentősen megválto
zott az SzSE-pálya képe is. A  két 
lelátóból egy maradt, az is kicsi. 
Aztán a lelátó előtti ülőhelyek is 
igen közel kerültek a partvonalho: 
és az állóhely is összeszűkült, fi;, 
ezenkívül csak egy pénztára van a 
pályának. Főhet tehát a Haladás 
vezetőségének a feje, hogy zökkenő 
nélkül elhelyezze közönségét.

—  Máris előkészületeket tettünk, 
— mondják a vezetők, —  hogy a 
közönség zavartalanul bejuthasson 
a pályára. Mozgópénztárak lesznek 
az utcán. Sajnos, az ülőhely kevés... 
Szurkolóinknak azonban béllé kell 
nyugodniok, hogy nem lesz olyan 
kényelmes helyük, mint a mi pá
lyánkon. Reméljük, a csapat játéka 
elfelejteti majd, hogy nem az SzSla
pályán van a mérkőzés . . .

Bíró lesz a BSzKRT 
jobbhátvédje, 
ha Miklósi nem jön 
meg

A  BSzKRT vezetősége hosszas 
húzavoua után döntött: Bíró lesz 
jobfihátvéd a DiMAVAG ellen. Elő
ször úgy volt, hogy Szejayt, vagy 
a fiatal Horváthot viszik hátra, vé
gül mégis megmaradtak Bíró mel 
lett. A  csatársort így a fiatal Hor
váth fogja irányítani, balösszekötő 
pedig Bfíne lesz.

Természetesen, ha Miklósi meg
jönne .akkor az Elektromosok ellen 
győztes csapatával áll fel 
DiMAVAG ellen a BSzKRT.

AZ OROSHÁZI TK
több játékossal örökítette meg csapatát 
bz.NB IFJ küzdelmeire. így leigazolták 
150061 és Rostát, az OMTK volt csatá
rait, továbbá Springer lí-t, aki a győri 
Egyetértés játékosa volt. A csapat va 
kárnap hajnalhnn utazik Budapestre. A 
szurkolók különösen a Rosta, Springer I, 
Springer II, Merx, Rosta II csatársortól 
várnak sokat.

AZ ÉRSEKÚJVÁR
összeállítási gondokkal küzd. Herdiczky
I-t. Bókát és Reincrt kell nélkülöznie. 
Lcltóczky edző a Fiatalok közül pótolja 
roajd a hiányzókat. A csapat a szur
kolókkal együtt autóbuszon utazik 
Dorogra.

A RUSJ
tartaMkkapussal ál! ki a Ganz ellen 
Aekermantí ugyanis bordatörést szenve
dett és helyette a jó formában lévő 
Andrej véd. Az összeállítás: Andrej — 
Oyimesi, Radik — .Szóga, Kopásai, Tvau- 
e*ó — Mózer, Tóth, Fapp, Csancsinov, 
Hajlik III.

A CSABAI AK
áj játékosokat igazoltatott Szák és Zaho- 
rán személyében. A két játékos eddi 
r̂ “r,eí-Vvâ oa, szerepelt.. Ugyancsak 
w , oz„  kérte itjazolását Durst, a 
Ham  AK középesatára is. A CsAK a 
Szentesi TE elleni NB III. osztályú mér
kőzésén ezt a csapatát szerepelteti: Za- 
horan -  Kiszely lír, Bohus .II -  Táp- 
t> \  Marik, Logdúuy — Simon, Uhrin, 
Pcrza, Szombati, Fáskerti.

RÁ KOS K KRESZ TÚR
KTK ellen: Arab™ _  

(Ktfív,1 S’j5rhar<>3 -  May er, Avulási
Füifíi'1' A ‘> Crz, R'*ánvzky, Jóvári,I UfcrZtai, Arival, Juhász.

A DUNAKESZI MAGYt\RSAG 
ezzel a csapattal várja az ETO t: Buda- 
Mall«7 F3ÍÍ -'rg,v-y ~  Skotnyár, Kupi.
HÍl kiS. v?raami lr- PáDCZél

A SZEGED II.
ezzel a csapattal jön fel az FTC
elleni mérkőzésére. Góré __ Tóth
Hl., Szél — Horváth, Ladányi, 
Vagi -  Kiss IV., Tóth I., szabó, 
Lukacs, Halasi.

CfiGLIG ABA JNOKSAG:
I. osztály:

WaSO—IIFISG 2:0 (2:0). Simor- 
utca. Vezette: Muráró. A  HFISC 
sokat támadott, de a csatársora a 
kapu előtt tehetetlen volt. Góllövő: 
Galuska és Mészáros.

Wcis8 Manfréd—EnSO 4:1 (2:0). 
Csepel. Vezette: Skalitzer. Biztos 
győzelem. Jól játszott a Weiss 
Manfréd. Góllövő: Kertész (2), Fe
hér és Naszol, illetve Faragó.

DaSC—ChSC 2:2 (1:0). URAK- 
pálya. Vezette: Endrödy. A  ChSC 
többet támadott, de nem volt sze
rencséje. Góllövö: Fülöp és Babrá- 
nyi, illetve Halmai és Kreutzer.

Fiat—KeSC 3:1 (2:1). Fehér-út, 
Vezette: Kraft. Meglepő győzelem, a 
Fiat jól kihasználta a gólhelyzete
ket. Góllövö: Béres (2) és Brizsin- 
szky, illetve Csengödy II.

Kistex—MaVaSO 3:0 (1:0). Pest- 
szenterzsébet. HÉV-pálya. Vezette: 
Páldi. A  MaVaSC többet támadott, 
de a csatársora egész gyengén mű
ködött. Góllövö: Izsák (2) és Jani- 
csák.

II. osztály
1. csoport: DreSC—BéSC 5:3 (4:2). Ger

gely-utca. Vezette: Kovács I I I .  F ',  
OpSC 2:2 (0:1). Pestújhely, Vezette: c,yu 
lai. HiSC—CsaSC 3:0 (1:0). Hajdu-utca, 
Vezette: Rudas. ReSC—-AMCéSC 3:0
(1:0). Újpest, Váci-út. Vezette: Andődy.

2. csoport: KáSC—HaSC 1:1 (1:1). Fe
hérvári-út. Vezette: Barabás. KaSC—
Gamma 2:2 (1:1). Gyömrői-üt. Vezette 
Sallai. VaSC—MOpSC 4:0 (2:0). BIK-pá- 
lya. Vezette: Rosta. MÜSC—SeSC 2:0
(2:0). Kén-utca. Vezette: Molnár. FoSC- 
FraSC 8:3 (4:0). Kelenföld. Vezette
Csepreghy. Oe.SC—GöSG 1:1 (1:0). C ,  - 
rus-utca. Vezette: Istenes.

III. osztály
1, csoport

MaSC—FnRC 6:1 (2:1). l’ ozsonyl-út. Ve
zette: Teufel. — EmSC—Pamut 1:0 (0:0) 
Lóversenytér. Vezette: v. Fekete.

2. csoport
CaoSC—TüSC 3:1 (1:1). Oyómról'-út. Ve

zette: Molnár J. — KroSC I I —SehiSC 2:1 
(2:0). Wekerletelep. Vezette: Szalai. —
HaSC—HuSC 4:2 (3:1). Rákosfal va. Ve
rette: Léva i. — Postajav.—KaSC I I  3:0 
(1:0), Gyiimrői-út. Vezette: Fehér J. — 
OMTK—MeSÖ 1:0 (0:0). Soroksári-iít. Ve 
»otté: Gcsmay. — Standard—MeSG 1:0 
(0:0). Bud-afoki-nt. Vezette: Petorka. 
PcSC—Kietcxt I I  5:1 (0:lj. Kén-u. Ve
zette: Pnszt.ay.

L igadij; LeSC—PaSC 1:1 (1:0). Nagy 
szombat-u. Vezette: Platt.

Budafok polgármestere annak közlését 
kéri. hogy a B M TE  vezetősége a nyár fo 
lyamán többször megengedte néhány 
pengő ellenszolgáltatásért, hogy kisebb 
cirkusz a pálya alsó részén pár napig 
sátrat verhessen. A  mostani háromtagú 
társulat 5 napra kapott engedélyt a vá
ros vezetőségétől és miután az engedély 
augusztus 26-án lejárt, a szeptember 1-én 
meginduló bajnoki küzdelmet a cirkusz 
semmiképpen sem zavarta.

A játékvezető-jelöltek elméleti vizsgája 
pénteken lesz az MLSz földszinti nagy
termében.

A Rákoskeresztúr ezzel a csapattal áll 
ki vasárnap: Ambrus — Magyar. Moha-os 
— Mnypr, Blahó. Merz — Bosánszky, 
Jungwirth, Pusztai, Angyal, Juhász.

A MAFC vasárnap délelőtt 11 órakor 
ölyöktoborzót tart a berlalanutcai pá

lyáján.
„Győztes csapaton ne változtass!”  —
: a jelszó a Postásnál is. Éppen ezért 

az MTK ellen a DVAO fölött győzedel
meskedett együttes játszik: Bokros — 
Bogdán, Takács — Gombos. Gyarmati, 
Bokor — Nemes, Zombori, Di Sandri, 
Varga, Knausz.

Teleki előlépett! Teleki' Pált, a DiMA
VAG jeles intézőjét az CLASz szövet
edéi kapitányává választotta. Legközelebb 
már ő állítja össze az ÉLASz csapatát!

A Barcsi IOK csapata anyagi okok 
miatt visszalépett a délnyugati alszövet- 
ségi bajnokságtól,

V E G Y E S  H ÍR E K
ÜSZAS

Barátságos vizilabdamérközés 
Ceglédi MOVE— rtzdi MOVE 6:3 (4:2).

Ózd. Vezette: Fáskerti. Góldobó: Csíki 
Szigeti Jalp3!'á 'iI! ntü-űLV 69 tó) sps ‘(e) 

AZ UTE
szombaton délután újpesti uszodá
jában úszóversenyt rendezett. Az 
eredményeket kellemetlenül befo
lyásolta a hideg’ idő és a dermesztő 
víz. Részletes eredmények:

50 m lány mellúszás: 1. Gábor
NSC 47.2. — 100 m ifj. gyorsúszás:
1. Kertész UTE 1:06, 2. Demjén
UTE 1:08.2 , 3. Polgár MAC 1:11.8.
— 100 m fiú mellúszás: 1. Somló
UTE 1:24. —  100 m. I. oszt. mell
úszás: 1. Fábián MAC 1:18.4, 2.
Kánya WMTK 1:19, 3. Vágó UTE
1:19.6. — 100 m I .oszt. hátúszás: 1. 
Galambos UTE 1:15.6, 2. Barbácsi
MAC 1:20, 3. Somogyi FTC 1:20.3.
— 100 m ifj. hölgy mellúszás: 1.
Székely FTC 1:35.2.

3x50 m-es fiú vegyesváltő: 1. 
MAC (Desztegh, Bartalis, Ragó) 
1:47.2. — 4x100 m-es I. oszt. gyors
váltó: 1. UTE (Nagy, Zólyomi, Kő- 
rössi, Gróf) 4:31.4, 2. BBTE 4:36,
3. MAC 4:47. — 3x50 m-es leány 
mellváltó: 1. UTE A ) (Ono, Bod
nár, Sárszegi) 2:32. — 100-—200—  
100 m-es ifj. vegyesváltó: 1. UTE 
(Weinstcin, Demjén, Kertész) 5:52.
2. FTC 5:53.8, 3. NSC 6:01.4.

i®2 111 D. o. gyorsúszás: I. Hámori 
,2- IIolmi MAG 1:04.8, 3.Sza-jkai UTE 1:69.2. — 50 m lánv hát- 

úszas: 1. Sárosai UTE 50.8. — 3x‘ i00 m 
L UTE (Galambon 

‘ 2. MAC 3:47.4>XéH» m p-3
MAO (CsaLai,

Szabó II.

J. o. vegyes váltó:
Zólyomi, Körösi) _ 8:40 „ _____
3. FTC 4. — -LxjO m gyermek v&gyos-

Horvátli, Moíl-váltó: 1. 
vej?ry) 2.

3x50 m ír . o. vegyesváltő; I. UTE 
(Nagy, Gróf, Kisíegl) 1:38.2, 2. és 3. holt
versenyben BBTF és FTC 1:40 — 4x50 
m I  o mo-llválló: 1. UTE 'Karika, Vágó 
II .  Schuek, Zólyomi) 2:33.8, 2. BBTE
2:43.2, 3. MAC 3:08.8. — 4x50 m gyermek 
gyorsváito: 1. MAC (Horváth. Medverry, 
P aPT’,nS?aIJS 'l 2:í 7' ~ _ 10x50 m gyorsváltó: 1. LTE  (Schacfcr. Körösi. Gróf. Papp, 
Nagy. Sz-Igeli I I ,  Szálkái, Vágó, Zólyomi, 
Kislegi) 5:07.8, 2. MAC 5:40.2?
ÖKÖLVÍVÁS

BU D APEST-ZAG RAB
válogatott ökölvívómórkőzásro b írták  
meg a jugoszláyok a magyar főváros 
vaiógatótt ökölvívóit. A  mérkőzést ok
tóber la-ra tervezik. A MÖSz, a hírek 
szerint, eleget tesz a szives meghívásnak 
és elküldi Buaapost csapatát Zágrábba.

MEGVÁLTOZIK A  NÉMET 
ÖKÖLVÍVÓ VAEOGATOTT 

ÖSSZEALLiTASA
A  német ökölvívó szakhivatal s 

legutóbb Klagenfurtban nagy dia 
dalt aratott válogatott csapatát 
akarta Budapestre küldeni, a szep
tember 8-i válogatott viadalra. A  
csapatban azonban most változáso
kat kénytelen eszközölni. Graaf és 
Tritfschack nem jöhet a magyar 
fővárosba. A  pehely- és könnyű- 
súlyba most keresnek megfelelő és 
szabadsággal rendelkező kiválósá
got.
LABDAKUGAS

Az ózdi MOVE a következő összeállí
tásban áll fel a Salgótarjáni SE eller.: 
Szani — Poduli, Zentai — Anocskai,
Miskolczi. Matusz — Pakots III., Ronka, 
Tóth. Alberti, Felvidéki.

Békéscsabán válogatott mérkőzés lesz 
szcplember 29-án a Kelet és a csabai 
alosztály között. A  mérkőzést a Szent 
Korona Kupáért játszat. Ugyanekkor a 
KcLASz egy másik csapatot is k iá llít  
Huszton Kárpátalja válogatottja ollen.

a csatárból lett kösép- 
hátvéd szeretné, ha 
hasznára tudna lenni
a KispesSne i
Némi meglepetést keltett a múlt 

héten, hogy a Kispest leszerzödtette 
Szabó I I  Gézát, a Franciaországot 
is megjárt kitűnő játékost. Igaz, 
hogy a Kispest most nem nagyon 
dúskál a játékosokban, mégis várat
lan volt a szerzödtetési hír.

—  Szabó H-re nagy szükségünk 
lesz, —  mondta a Kispest egyik ve
zetője a szerződtetés után. —  Nem
csak mint csatár, hanem mint fede
zet is nagyszerűen használható. Sőt, 
közép fedezetben tudja tudása javát 
nyújtani.

Szabó n-ből valóban középfedezet 
lett a Kispest első mérkőzésén. Pom
pásan is játszott, még hozzá kullan
csot, azaz középhátvédet. Senkey 
Gyűlt intéző el is árulta:

-— Szabó Gézára azért is sziiksé- 
günk volt, mert mi már angol rend
szerben játszunk s Géza Francia- 
országban hosszú ideig nagyszerűen 
játszott ezen a poszton.

Szabó I I  legutoljára az azóta már 
megszűnt Taxisok csapatában ját
szott, onnan került most a Kispest
hez.

—  Nemcsak azért jöttem a Kis 
pesthez, mert valamikor éppen en 
nek a csapatnak a színeiben rúgtam 
sikerrel a labdát —  meséli Szabó I I  
— , hanem azért is, mert úgy érzem 
hasznára tudok még lenni egykori 
csapatomnak, örülök, hogy a Kis
pest is áttért az angol rendszerre 
nekem középhátvédet kell játsza 
nőm. Itt érzem magam a legotthono
sabban s két olyan hátvéd között 
mint Olajkár I, meg Rátkai, igazán 
élvezet középhátvédet játszani, ök 
is rá tudnak állni a szélsőjükre, én 
is le tudom fogni az ellenfél közép 
csatárát. Ha a szélső fedezeteink 
betartják az utasításokat és lefog 
ják az összekötőket, akkor a Kis 
pest védelmével nem sok baj lesi 
ebben az idényben.

Szabó I I  a csütörtöki kétkapus ed' 
zésen melegítőben játszott. Úgy lát
szik, néhány kilót le akar adni. Való
ban, nyugodtan megteheti ezt, mert 
van rajta 2—3 kiló súlyfölösleg.

—  Nem csoda, hogy egy-két kilót 
magamra szedtem — mondja —, hi 
szén már régen rúgtam labdába 
utoljára. Most már érzem, hogy kéz 
dek formába jönni, de a gyorsaságo
mon még javítanom kell.

Csatárkorában Szabó U  félelmetes 
erejű lövö volt. Most, mint közép 
hátvéd, másképpen használja ki 
nagyszerű rúgótechnikáját.

—  Kapuralövés helyett most hosz- 
szú labdákat rugók ki a szélsőknek 
— magyarázza. — Az ö beadásailcat 
majd csak tudják belül értélxsíteni. 
Hiszen mind. a három belsőnk 
Olajkár II ,  Hidasi, Beke —  nagyon 
tud lőni.

— Azért, ha egy-egy szabadrúgás 
adódik —  mondjuk — , elvállalja az
elvégzését.

—  Ila  Olajkár Sanyi csatárt ját 
szik, inkább rúgja ö. Én nem szive 
sen hagyom olt a középcsatárt, mert 
könnyen megtörténhet, hogy a sza
badrúgásom visszajön a sorfáiról, 
hirtelen kivágják a labdát a közép 
csatárnak s én már csak loholhatok 
utána. Igaz, hogy helycseréé váltás 
sál ezt is meg lehet oldani. Majd 
meglátjuk különben, hiszen ez úgyis 
mindig az adott helyzettől fü g g .

— Mit vár az Újpest elleni mérkő 
zéstől?

—  A Szolnok ellen sehogyan sem 
ment a játék a csatársorunknak, 
igaz, hogy hozzá még balszeren
csénk is ' volt. Most már Olajkár I I -  
vel lényegesen erősödött ez a sor és 
sokkal gólképesebb lett. Bízom ab
ban, hogy az újpesti pályán is be
csülettel megálljuk a helyünket s 
legalább az egyik pontot hazahoz
zuk Kispestre. . .

A WMTK összeállításának az az érde
kessége, hogy a WMFC tartalékjai közül 
senki sem szerepel benne. Az Orosházi 
TK ölteni csapat: Szekeres — Nagy,
Lenes — Novék I, Braun, Novák II — 
Füzessy, Havas, Kiss, JSger. Surányi.

A Cs. MOVE-ban nagy játékos-érfekez- 
let volt pénteken este, amelyen elhatá
rozták, hogy ezentúl háromhátvéde* rend. 
szerben fognak játszani. A Tatabányára 
Jitazó csapatot már eszerint a következő
képpen állították össze: — Marosvölgyi 
-r Városi, Keszthelyi — Herendi, Sar
kad!, Rákosi II — Gáti, Horváth I, Hor
váth IT. Varga II, Papp.

A Vasasok az alábbi összeállításban 
szerepelnek a Szombathelyi FC ellen: 
Marsovszki Szontandrásv. Fnrulyás -  
Katona, Oolács, Adáre — Kováos, Saro 
vcezky, Takács II. Hermann, Szalkay.

Az Álba Regta Mákkal és Hári II-vcl 
áll ki az UTE ellen.

Návai már játszik ma a Kecskeméti 
AC-han a Szolnoki MÁV II ellen. A csa
patot egyébként csak közvetlenül a mér- 
kőzés előtt állítják össze, mivel az egye
sületnek so£ katonája és egy-két sérült
je is van.

A HALADÁSBAN 
Pajor lesz a jobbszélső, mivel 8zabót 
kezelőorvosa eltiltotta a játéktól. A szom
bathelyiek összeállítása máskülönben vál
tozatlan.

A SZOMBATHELYT FC
így áll fel a Vasas ellen: Wittrelch -  
Farkas, Szakaly _  Schiicz, Lisosei, Her- 
cé/k F 1 ~  C<®llédi* Bártfai, Dolgos, Pán-

KERÉKPAB

Danhoid Budapesten!
A dánok világhírű bukósisakos 

bajnoka., aki több, mint nyolc éve 
őrzője e címnek, szeptember 15-én 
valószínűleg a Millenáris vendége 
lesz. A  szövetség most folytat tár
gyalásokat a kopenhágai pálya 
igazgatóságával s amennyiben ezek 
a tárgyalások megegyezésre vezet
nek, úgy nem lesz akadálya annak, 
hogy Danhoid a magyar közönség 
előtt nyeregbeszállhasson. Az KKSz 
az évad legnagyobb bukősisakos 
viadalává akarja kifejleszteni ezt 
az összecsapást. Meghívta erre a 
találkozásra a német Hoffinannt 
Is — s így két külföldi bukősisakos 
lesz ellenfele a Szekeres—Nagy— 
Liszkay alkotta magyar mezőnynek.

A  rendezőség már a táv megvá
lasztásában is kifejezésre akarta 
juttatni e torna rendkívüli voltát. 
A  versenyt 1 órásnak irta ki s .gy 
lehetőséget kíván adni arra, hogy 
Szekeres 1938-ban felállított 79.840 
méteres csúcseredményét éz a ha
talmas küzdelem a múltnak adja át. 
E csúcson kívül veszélybe kerül az 
50 km-C3 (38:45.5), a 60 km-es 
(46:38.8) és a 70 km-es (54:06.4) 
részcsúcsteljesítmény Í3, —  melye
ket ugyancsak Szekeres állított fel 
1938-ban.

Úgy hírlik, hogy ezen az össze
csapáson Schmidt már új vezető
motorjával áll a rajthoz.

TENISZ

A BBTE nyerte 
az országos nőitenisz- 
csapatbajnokságot

Svombatnon délután játszotta lo a 
BBTE és n PSC fi7. országos női tanlsz- 
csapatbajnoki döntői Pestújhelyen. A  
BBTE mint budapesti kerületi bajnok és 
a X’SO mint vidéki bajnok képesítette 
ina-gál a döntőro.

A versenyt a várakozásnak megfelelően 
a BBTE nyerte meg. A z erős szél be
folyásolta a játékot. Eredmény:

BBTE—PSC 6:9
Kürmöczy—Pongorné 6:0, 6:t, Ivörmöezy 

könnyen győzött.
Jusit*—Pongor Kata td, 3:6, <:t, a ver

seny lesszebb mérkőzése, Pongor kitü
nően játszott.

Bikájrné—Iíöpeczy 6:1, 6:1, B ikámé jól
ütött.

Vad—Köpeezy 6:9, 6:í.
Kürmöczy, Jusits—Pongomé, Köperzyné 

7:5, 6:1, az első szetben nagy küzdelem 
colt.

Bikámé, Vad—Köpcczy, Pongor 6:1, 
S;6, változatos játék.

Jusits Ilonka vasárnap 
reggel utazik 
Olaszországba

Az olasz fenUzszüvétség meghívta a 
szeptemberi olasz versenyekre Szilvássy 
Editet és Jusits Ilonkát. Pénteken m-eg- 
erkezett az olasz beutazási engedély, de 
Szilvássy helyett Somogyi nevére. Mint 
kiderült, a szövetség a beutazási enge
dély sürgetésénél Szilvássy helyett vé
letlenül Somogyi nevét írta a táviratba 
és ezért jő’lt meg Somogyi nevére az en
gedély. Szombaton a szövetség táviratban 
számolt bs az olaszoknak a félreértésről 
es leértő az olasz szövetséget, hogy Szil
vássy részére haladéktalanul eazközöije 
ki a beutazást engedélyt.

Szilvássy és Jusits vasárnap reggel 
akart elindulni. Szilvássy azonban előre
láthatólag csak szjrdán, vagy csütörtö
kön reggel tini elutazni. Jusits tehát 
©gyedül indul ©1 vasárnap Varesába.

A Pécsi EAC országos
teniszversenyének

szombati eredményei:
Férfiegyes, országos I. o.: Fülöp—Tom- 

szer 6:2, 6:3; Dulánszky-Breuuov 6:1. 
6:2; Tamás—Szállítási 6:0, 6:0; Macskást— 
Szörényi 6:1. 6:2; Milassin—Fiilöp 6:2, 
6:3. — Férftegyea, kerületi: Fülöp—Szal
mást 6:3, 6:0; Orbán— Muszthy 6:1, 6:1; 
Gyimóti-Papp—Tomszer 6:2, 6:1: Brenner 
—Radnóti 6:3, 6:3; Dulánszky—Fiilöp 6:4, 
4:6. 6:2; Gyimóti-Papp—Orbán 11:9, 6:1; 
MUassin—Szörényi 6:1, 6:2.

Női egye*, kér. I. o.: Horváthné—Nagy 
6:0, 6:0, Dr Szabóné—Vág! 6:2, 6:2,
Kratzlné—Pécsi 6:1 6:4. Varga—Stépán 
6:3, 8:6, 7:5, Lónkat— Slmovics 6:0, 6:0, 
Dulái.szkyné—F illé ry  6:0, 6:1, Rozványné 
—Kovácsics 6:4. 6:0, Marton—Filléry  6:0. 
6:0, Kónyi—Cseresznyés 6:2, 6:2, Sey— 
Antal 6:0. 6:0.

Férfipáros, kér. I .  o.: Milassin, Hot- 
lós dr—Farkas.Kiss 6:0, 6:0, Brenner. 
Szalmást—Szörényi, Tomezer 6:4, 6:2.
Fülöp, Cséky dr— Katona, Szepezdi 6:2. 
6:0, Hartos, Radnóti—Brenner. Szalmási 
6:2, 6:2, Dulár.szky. Gyimóti-Papp—Fe
hérvárt, Puncz 6:0, 6:0.

Vcgycspárosn, kér. I. o.: Milassin,
Horvatbné—Kőszegi, Varga 6:2, 6:2; Fü- 
iöp, Marton—Tommer. Ángyán 6:0 63;
Gyimóti-Papp, Gyimóti-Pappné—Szft'rénvi 
dr Szabóné 6:0, 6:3; Tmt.tos P ^ i l r a r  
^a,h , r  ’ f\r? 6--l. 6:3; Szabó dr, Simovics 
—Csáky dr, Lónkat 6:0, 6:1.

A versenyt vasárnap folytatják.

VAN SWOL NYERTE HOLLANDIA
TEN ISZB AJN O K SÁG ÁT

Scheveningenben játszották le Holtan- 
uía ezé vi teniszbajnokságait. Eredmé
nyek: férfiegyes döntő: van Swol—
Ilnghan 6:4. 4:6, 6:3, 1:6, 6:3. 3. Kamton 
és Teschmacher. Női egyes döntő: Cou- 
quergue—Kerckhoff 6 :1, 7 :5. Féríipáros: 
1. Hughan—van Swol. 2. Karstei—Tesch. 
macher. Vegyespáros: 1- Karatén—Cou-
quergue, 2. Reldt—Knottenbelt Női pá
ros: 1. Couquerque—van Berkei, 2.
Schutter—J onquicre.

A GÉCZY-LUKACSNÉ PÁR nyerte  
i magán vállalati teniszbajnokság vegye-s- 
:«tros számát. A döntőben 6:4, 6:l-re ver- 
ék a Hoffminn—Farkas kettőst 
Vasárnapi játékrend: II óra: Király— 

Bálint, kiz. férfiegycs döntő.
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ATLÉTIKA

Gjenes  fé formában győuofi 
az UTE versenyén

AUTÓ

Négy futamban bonyolítják le 
a vasárnapi tihanyi motoros 
sebességi körversenyt

-  meiyen az edzések alapién komoly sebességek 
fognak adódni

Kellemetlen hideg, szeles időben 
rendezte tegnap az UTE országos 
versenyét. Az atléták elég nagy 
számban indultak, küzdelem is volt 
a legtöbb számban. Kár, hogy a hi
deg szél bizonyos fokig a túlságo
san kemény, ruganytalan pálya 
miatt nem tudtak olyan eredménye
ket elérni, mint amilyenek kedve
zőbb körülmények között sikerült 
volna.

Néhány Örvendetes dolog azért 
akadt. íg y  biztató Gyenes jó for
mája, Remecz javulása, Vermes 
pompás futása a váltóban. Polgár 
és a bajnokság után pihenőre vo
nult Harsányt azonban vesztett 
formájából. A  válogatott viadalok
ra remélhetőleg újra belelendülnek.
•— Készletek:

100 m (9 induló, S előfutam): 1. 
Gyenes MAC 10.8, 2. Sándor UTE
10.9, 3. Pelsőczi TSE 10.9, 4. Hidas 
BLE 11.1. —  Gyenes az első kísér
letnél kiszáll, másodszor nagyon 
rosszul indul. 70 méternél még har
madik. Onnan a régi erővel tör elő
re és egy jó méterrel győz. Voltak, 
akik Pelsöczit látták másodiknak.

400 m (8 induló, 2 előfutam): 1. 
Góbi BBTE 51.5, 2. Jagicza UTE
51.9, 3. Tárnoki Testvériség 52.1. — 
Polgár az előfutamban 51.7-et fu
tott (igyekezett!), a döntőben szán
dékosan kiugrott, hogy kiállítsák. 
Góbi elég biztosan Dyert. A  hideg 
szél sokat ártott.

1000 m (9 induló): 1. Híres UTE 
2:33.8, 2. Gyergyól MA VÁG 2:35.6,
3. Gulyás UTE 2:38. —- Gyergyói 
57, 1:28.8, 2:01.8-as részidőkkel na
gyon elszaladt a többitől, de a vé
gén összeroppant és az óvatosan 
Imzdö Híres könnyen verte.

3000 nt (13 induló): 1. Farkas 
Testvériség 8:43.4, 2. Németh MAC 
8:43.6, 3. Szilágyi BBTE 8:43.8, 4. 
Eper UTE. —  Szilágyi vezetett mér
sékelt iramban. A  400-as hajrát 
Németh irányította, Farkas a végén 
könnyen nyert. Csak azt nem ért
jük, hogy Kotniktől hogyan ka
pott ki?.

400 m gát: 1. Nádasdi DiMAVAG 
57.3, 2. Kiss 57.6, 3. Szörényi UTE 
58, 4. Molnár TSE 59.8. —— Nádasdi 
200-ig nagyon jól ment, a végét nem 
igen állta.

Magasugrás (1 induló): 1. Tordal 
FTC 170, 2. Vermes BBTE 170, 3.
Hidas BLE 165. —  Hideg volt.

Diszkoszvetés: 1. Remecz MCsSE 
46.23. —  A  rögtönzött versenyen
Remecz egyedül indult. Minden do
bása 45-ön felül volt. Kezd bele
jönni.

4x100 m : 1. BBTE (Zajki, Góbi, 
Polgár, Vermes) 43.9, 2. UTE (Ba
ranyai, Regös, Sándor, Solti) 43.9,
3. TSE 45. — Regős és Sándor re
mekül futott, Solti öt méter előny
nyel indult Vermes előtt. Vermes 
pompás futással pontosan a célban 
érte utol.

4x800 m : 1. UTE jZoltay, Ja
gicza, Szörényi, Híres (8:19.4. 2.
BBTE (Szegedi, Pltz, Lendvai, Szi
lágyi) 8:27.6, 3. MOTE 8:36.4. —- A  
BBTE jól tartotta magát, az UTE 
csak Híres 1:58.5-ös futásával sza
ladt meg.

300 m ifjúsági (5 induló): 1. Csá- 
nyi IV. UTE 38.6, 2. Farkas MAC
37, 3. Kovács TSE 37.4, 4. Papp
FTC 37.6. —  Csányi 200-lg ragyo
góan gurult, a végét nem bírta. 
Szélcsendben tudhat csúcsot Is. Ko
vács a fordulóban majdnem felbu
kott.

4x100 m ifjúsági (S induló): 1.
MAC (Szakáts, Vass, Farkas, Kár
páti) 45, 2. UTE (Hegyesi, Csányi
IV.. Szántó, Sipos) 45.2, S. FTC
46.9. —  A  MAC Mindszentyvel fut
hat 44-et is.

Diszkoszvetés ifjúsági (5 induló):
1. Ádám UTE 34.86, 2. Leszler FTC 
32.40, 3. Bajóti FTC 31.25.

Magasugrás serdülő (5 induló):
1. Cseni UTE 160, 2. Deák MRTSE 
155, 3. Hegyesi UTE 150.

Súlylökés (6 induló): 1. Németh
BSzKRT 14.74, 2. Csányi MAC
14.29, 3. Remete Testvériség 13.31. 
— Németh újra felfelé halad.

A MAC a Csurgay-díj 
esélyese

Ma délután 4 órakor a MAC-pályán 
kerül eldöntésre nz ifjúságiak patinás 
vándordíja, a Csurgay-díj. A  különböző 
szolgálati elfoglal Uságok az ifjúsági gár
dát nem tizedelték meg, teljes erőben 
ée formában vonulnak fel az egyesületi 
páros versenyeken megedződött fiatalok, 
hogy a bajnokság eredményeit esetleg 
helyesbítsek.

A  vándordíj 12 számból ál.l. M indegyik
ben komoly küzdelmek lesznek és ha az 
időjárás iei kedvező lesz. kitűnő eredmé
nyek várhatók. I0ű méteren Csányi IV  a 
valószínű gyŐzUö Szakáts és Siraonyi 
ellen. 41K) méteren pazar küzdelem vár
ható Simonyi, Farkas és F iié  között. 800 
méteren Nádas készül visszavágásra 
Halász ellen. 1500-on Sebes is csatlakozik 
hozzájuk és Bátori is versenyben lehet. 
110-es gáton Hódost szeretné Kadarász 
bajnoki habárait megtépázni. Magasug
rásban Kottán és Jászfi, távolugrásban 
Pozsonyi és Horváth a legjobb. Mészáros 
meglepetést csinálhat. Kád ugrásban K o
vács győz. Formája a válogatott viadalok 
miatt is # fontos. Súly lökésben vitéz 
Csapó, diszkoszvetésben Garamezegi, ge 
rely vetés ben _ Medgyessy gyarapíthatja a 
M AC pontjainak a számát. 4x100 méteren 
az UTE és a MAC közölt lesz nagy küz
delem. A z UTE összoezokottabb és ezért 
az ö győzelmét várjuk. A  pontversenyben 
is az UTE lösz a legerősebb ellenfél, do 
a MAC győzelme — LVi vidéki atlétái is 
föl von uhuik — mégsem kétséges. A  sok 
induló maga is érdekessé teszi a ver
senyt.

Még alkuszunk 
a finnekkel a verseny
számok felett

A  finn szövetség’ nevében Kulai 
Sándor, a Nemzeti Sport helsinki tu
dósítója kétszer is beszélt telefo
non a MASz-szal. A  MASz ugyanis 
a költségek csökkentése, céljából azt 
javasolta, hogy a finnek jöjjenek 
Stettinen át, Németországon keresz
tül III. osztályú hálókocsit használ
janak és a kibővítésnek szánt há
rom számot (400-as gát, kalapács- 
vetés, hármasugrás) hagyjuk el. A  
finnek nevében Kulai közölte, hogy 
Stettinen át nem jöhetnek, mert 
csak hetenként egyszer, szombaton 
van Helsinki és Stettin között hajó. 
A  III. oszállyú hálókocsit elfogad
ják. A  versenyszámokhoz is ragasz
kodnak. A  második telefonhíváskor 
a kalapácsvetést elejtették, a másik 
két számból azonban nem akartak 
engedni, mert attól félnek, hogy 
ezek nélkül elvesztik a pontver
senyt. (Jaj, de szerények!)  A  MASz 
egy szám felvételéhez (a  400-as gá
téhoz) már hozzájárult és azt sze
retné, ha ebben a finnek Is megnyu
godnának. Végleges döntés még 
nincs.

----------- ------------------
KOI VKRSENVT

rendez ma reggel 9 órakor az M TE saját 
pályáján. Négy hét mulva válogatott via
dalra állnak ki a magyar hölgyek Jugo
szlávia ellen, így  a versenyzésre nagyon 
is nagy szükségük van. El is indul min
denki, aki a válogatásra számít.

NOEL ELESETT
A  francia atlétika háborús vesz

teséglistáján az első helyet Nőd
nek, a hatalmastermetü, délceg 
diszkoszvetőnek, a francia váloga
tott kapitánynak neve foglalja el. 
Noel katonai vívómester volt, élete 
utolsó éveiben Bernben működött. 
Az északfraneiaországi harcokban 
esett el.

E V E Z É S

Balatoni
és a Szamosi-Marton pár 
nyert szombaton kajak- 
bajnokságot

A  csepeli Kisdunaágbar,1 szombaton 
délután két kajakbajnoki szám kerüli 
sorra. Az eredmény:

Női kettes kajak (3000 m ): 1. Pannó
nia TE  (Szamosi, Márton) 14:30, 2. Kara
kán K K  (Jármay, Bajóti). — A  táv első 
felében a K K K  vezetett, végül a Fannó- 
i.ia-kettös két hosszal győzött és ezzel az 
első bajnokságot szerezte meg egyesüle
tének.

Férfiegyes gumikajak (10.000 m ): 1.
Balatoni K K K  56:45, 2, Cseh K K K  57:54,
3. Bajóti K K K  59:50, 4. Blahó W M TK  
1:05.44. ■— Balatoni és Cseh felváltva ve
zetett. 6000 m után ismét Balatoni állt 
az élre és biztosan győzött.

Ma, vasárnap délelőtt a férfikettes 
gumikajakversenyre kerül sor.

K O S Á R L A B D A

Gamma üzemi bajnokság: Jone műhely
-Buchmann műhely 22:2 (12:2). Vezelte: 
Mihalszkl, Kosárdobó: Horváth (12),
őri (6) ás Günther (4), illetve Kántor
(2). — Üzemiroda—Pozsgal műhely 18:10 
(5:4), Vezette: Mikalszld, Kosárdobó:
Horváth (12) és Kovács (6). 111. Major 
(6). Muzamcl (2) és Horváth (2). — Botos 
műhely—Optika 28:5 (14:6). Veret¥>■. Mi- 
halszkl. Kosárdobó: Horváth (18), Kovács 
(8) és Stella (2), Illetve Medzgar (2), 
Tárnoki (2) és Scholz (2).

IF J Ü S A G

Befejeződött a KISOK szentendrei nyári
táborozása, melyen közel 700 középisko
lás diák vett részt. A  záróünnepségen 
Zayzon Sándor dr. a K ISO K miniszter! 
biztosa búcsúztatta az ifjúságot. A  tá
borban 16 német vei.dégdiák, 43 ruszin 
6s 103 szlovák középiskolás és cserkész 
vett részi, akiket atlétikai-, tenisz-, kézi
labda-, ökölvívás-, úszás-, evezésoktefás
ban és elméleti kiképzésben részesültek. 
A  sportoktalást Morich Ervin és Szesztay 
Tstván vezető tanárok, a vízikiképzést 
Berek István orez. h. cserkészvezetőtiszt 
által szervezett cserkésztisztekből álló 
•Jrtatéeooport Tóffrztej ,

Vasárnap délután három órakor 
kezdődik az év egyetlen, de minden 
ízében nagyszabású motorsport
eseménye, a KMAC tihanyi sebes
ségi motoros körversenye, mely 
hála a gondos és hozzáértő szerve
zésnek, amolyan

kicsinyített kiadású TT
erőpróbának ígérkezik. A  pálya 
érdekessége és nehézsége, a ver
senyzők versenyéhsége, a résztve
vők mennyisége és minőség szem
pontjából tekintélyes száma sza
vatolja, hogy a rendkívüli viszonyok 
között megrendezett erőpróba méltó 
utódja lesz azoknak a nagy napok
ban, amikor a magyar motorsport 
teljes virágjában hangzott fel a mo
torok fülsiketítő bőgése.

A  versenyt négy futamban bonyo
lítják le. Először a 100 kem-es 
kismotorok (sisakhuzat nélkül) In
dulnak és három kört, azaz 15 kilo
métert futnak. A  második futam 
az oldalkocsik (ugyancsak sisak
huzat nélkül) erőpróbája lesz 8 kö
rön, 40 kilométeren. A  harmadik 
futamban a 200 és 250 kem-es gé
pek (a 200-nak kék, a 250-nek zöld 
siakhuzat) csapnak össze 10 körös. 
50 km-es távon.

A z  u to lsó  fu ta m  íg é r i  a  le g 
n a gy ob b  Izga lm a t,

a 350-es é3 500-asok között ugyan
is több az olyan gép, mely egészen 
rendkívüli sebességre képes. A  350- 
esek fehér, az 500-asok piros sisak
huzattal Indulnak, hogy az egyes 
osztályok résztvevőinek összecseré- 
lésének vessenek gátat.

A  pálya —  mint már közöltük — 
igen jó állapotban van. Helyenként 
ugyan meglehetősen

keskeny,
ez azonban nem okozhat nehézsé
get, mert a mezőny rajt után több
nyire elhúzódik, hogy a tekintélyes 
versenyző tömeg sem okozhat tor
lódást

Szombaton délután nagy edzést 
tartottak a tihanyi körverseny 
résztvevői. A  pálya igen gyorsnak 
bizonyult. A  fordulók igen veszélye
sen meredekek. Ezen úgy segítet
tek, hogy a kölscrlátokra szalma
zsákokat helyeztek el. A z edzésátlag 
eléri a loo kilométert, ami annál na
gyobb meglepetés, mert a pályának 
csak másfél kilométeres egyenes 
szakasza van.

A  versenyzők meglehetősen nehe
zen melegedtek bele a munkába. 
Hiszen két éve nem volt sebességi 
verseny Magyarországon.

Az 500-as kategóriában Kozma 
Endre (BM W) 3:07 mp-es kört fu
tott. Ez a teljesítmény 100-as átlag
nak felel meg, mert a pálya 5 kilo
méter hosszú. Puhony (BMW) 3:28, 
Anders (BM W ) 3:29, Gutschy 
(Stenderd) 3:40-es kört ment. Ren
dek dr (BM W ) nem vehetett részt 
az edzésen, mert biztosítási ügye 
még nem nyert etlintézést. A  ver
senyen azonban biztosan indul és 
erősen fogadkozik, hogy 3 perces 
körrel ő  fogja a  leggyorsabb kört 
futni.

A  850-esek közt Dőry (NSU) 
3:17-es körével nagy fölénnyel a 
leggyorsabbnak bizonyult és így a 
valószínű győztest benne kell lát
nunk. Léttárt (NSU ) 3:45, Szeift 
(Norton) 3:50-es legjobb eredmény
nyel zárta az edzést. Dőry az álta
lános osztályozásban is a második, 
vagy harmadik helyet fogja elfog
lalni. Zamecsnik (ebben a kategó
riában is indult) Zündappjával Igen 
gyorsnak bizonyult.

A  250-es kategóriában Zamecsnik 
(Zündapp) 3:43-t, Lendcr 4:03-t fu
tott. Lukavecz még nem érkezett 
meg, igy nem is vehetett részt az 
edzésen. A  200-asoknál Dómján lát
szik esélyesnek. 4:ll-es körideje jó
nak mondható.

Az oldalkocsisoknál Patkó messze 
kiemelkedik a társaságból. 600-as 
NSU-gépén 3:47-es kitűnő Időt fu- 
tott. Gutschy (Standard) gépe igen 
hevenyészettnek látszik. Teljesítmé
nye 4:29 volt.

Az edzés után a versenyzők meg
állapították, hogy a pálya igen ve-

NEM ZETl s p o r t

Megjelenik szerda ée szombat kivételé
vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó 
Hivatal Bp V i l i . ,  Rökk Szilárd ntca 4 
-  Telefor 132—499 ée 133-977. Levél
cím: Budapest 72, Posiafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula — Fe 
lelőe szerkesztő: Hoppé Láezló. — Fele
lős kiadó: Kuitsár István.

Előfizetési d íj: Belföldre egy hóra P 
2-20, - rgyodévre 6.—, külföldre 9. — 
(Amerikába 10.—).

Nyomatott a Stádium Rt, kürforgógé- 
kde, Felelős: Gy f ir r  A ladár iaaecatá.

szélyesnek látszik. A  rendezőség 
azonban reméli, hogy nem lesz baj.

Vasárnap délelőtt 
tizenegy óra körül fut
nak be az MKSz 
kismoíoros bajnoki 
versenyének résztvevői 
Balatonfüredre

Ay. MKSz klsmotoros osztálya idei első 
nagyszabású rendezése a Balaton Bajnok
ság, amely Budapest és Balatonfüred kö
zött hívja egybe a sebességi és bajnoki 
babérokra pályázó kismotorosokat. A  me
zőny a budafoki 12-es kilométerkőnél in
dul útnak és

körülbelül 125 kilométeres távot
kell teljesítenie. R a jt reggel 9 óra 20 
perckor. A  mezőnyben több olyan gép 

• van, mely kis hengrerürtaitalma ellenére 
hatvanon felüli átlagra képes, igy  való
színű, hogy az éllovasok már

tizenegy óra körül befutnak
a célba, a balatonfüredi kápolna előtti 
térre.

A  mezőny kb. tíz órakor fut át Székes- 
fehérváron, Polsrárdinál jobbra tér és 
Balatonkenese, Almádi Alsóörs érintésé
vel jut el Füredre. A  mezőny tagjai a be
futó után Tihanyba kerekeznek, hogy a 
délutáni körverseny hivatalos edzésén 
vehessenek részt.

C S Z A S

Elő az okmányokkal!
Még a kongresszusi úszóversenye, 

ken történt. A  vidéki fiatalok re- 
mekül szerepeltek. Volt olyan ifjú
sági versenyszám, amelyben a vi
déki csoport győztese 3 másodperc
cel úszott jobb időt, mint a főváro
siak legjobbja.

Húzták Is nagyon az egyik nagy
egyesület edzőjét:

—  Látod, ezek tudnak! A te fiaid 
csak könnyű győzelmeket aratnak 
itt a fővárosban, de ezeket nézd 
meg! Ezekkel merjetek kiállni!

Az edző irult-pirult és sehogyan 
sem ment a fejébe a dolog. Figyelni 
kezdett. A  legközelebbi számban 
megint nagyszerű időt úszott a vi
déki győztes. Hát, amikor kilép a 
vízből az ifjú titán, látja a mi ed
zőnk, hogy jól megtermett, szálas 
legény áll vele szemben. H m ...  Ez 
legalább 19 éves. Edzőnk még egy
szer megnézi a műsort. Nem, nincs 
tévedés, ifjúsági szám szerepelt. 
Gyors elhatározással odalépett a 
vidéki csillaghoz:

—  Elő az okmányokkal!
A  fiú nem értette a dolgot. Cso

dálkozva nézett az edzőre. Az pe
dig kijelentette, hogy addig nem . 
mozdul el mellöle, amíg meg nem 
mondja, hogy hány éves. Most már 
értette a fiatal vidéki, hogy miről 
van szó. Egy kicsit makogott, az
tán szépen bevallotta, hogy ő bi
zony már több tavaszt számlált, 
mint amennyit az ifjúsági korhatár 
megenged. Az edzőnek ez elég volt.

A  legközelebbi bosszantónak, akt 
a vidékiek eredményével húzta, fö
lényesen felelt:

— Kérlek, ezek aggastyánok.
Biztonság kedvéért mégis meg

kérte a kongresszus vezetőit, hogy 
jövőre jobban vigyázzanak az „ifik
re". Kérjenek okmányigazolást.

Úgy látszik, az egészséges vidéki 
levegőn lassabban öregednek aa 
emberek.

Fábián Sándor, a B ) váloaotott jeles 
hátvédje fiílbántalmakról panaszkodik 
Lehetséges, iiosry Tatabányán nem tudja 
vállalni a játékét.

Nem lesz műugrás a maeyar-juiwazláv 
áezómórkőzósen. Oki a jugoszlávok noiu 
rendelkeznek megfelelő képességű ver
senyzővel.

A  mag var-jugoszláv hölgy úszómérkő-
zés, amelyet szeptember 8-ra terveztek, 
alighanem elmarad. Hölgyúszólnk Sze
gedre mennek és a férfiak küzdelmét 
fogják szemlélni. íg y  eem maradnak tét
lenek, mert az országok közöttt mérkő
zés kiegészítő számaiban vár rájuk fon
tos szerep.

N öv ik  Ilonka, a fiata l hátiisróbajnoknö 
ragyogó formában van. A  héten 150 mé
tert úszott, időre. Eredménye: 2:14. Ez 
az Idő három percen belüli 200-asnak 
felel meg. Hamarosan új csúoseredméu f 
leaz a 200 m hőlgyhátúszásbanl

Kislégl, a válogatott köiépcwatár hiá
nyozni fog a tatabányai mérkőzésről. A 
távolmaradás oka: Kislépmek a héten
volt az esküvője és a kitűnő vizliabdas 
most nászútól] van.

Nagy az öröm Cegléden, A  bon-rresí-
szusi versenyen nagyszerűen szerepeltek 
a ceglédi úszók, élükön Sziliével, aki 
megnyerte az 1500 m kerületközi ver
senyt. A  vízilabdacsapat is ,ió játékkal 
mutalkozott be a budapesti közönségnek. 
Az elért eredmények igozolták, hogy 
Virágh Ferenc kezében nagyot fejlődött 
a város úszósportja. Nem vallottak szé
gyent a ceglédi úszósport lelkes kűnns 
gátéi, Várnai László, Csík József és 
Bánkúd László dr.

A MAC, a BSzKRT, az UTE
és a BEACvívia a döntői
M i

az Hiúsági egyesületi bajnokságban
Az eredeti elgondolás szerint augusz

tusban be kellett volna fejeződniük az 
ifjúsági egyesületi bajnokság küzdel
meinek, — nemcsak az előmérkőzéseknek, 
hanem a döntőknek is. Sajnos, ez a 
MOVE-bajnokságok, a Pestvidék—Zágráb 
viadal és egyéb körlümények miatt nem 
történt meg, sőt m íg  egyik csoportban 
sem bonyolítottak le minden mérkőzést. 
Ped ig tagadhatatlan, hogy az egyesüle
tek és maguk az ifjúsági atléták is igen  
nagy szeretettel foglalkoztak ezekkel a 
viadalokkal és az eredmény is meglát
szik az ifjúsági versenyek népes mező
nyein It t  nincs féltékenykedés, húzódo- 
zás, áz esetleges vereségtől való félelem. 
Mindenki becsületesen küzd, győz a 
jobb, és hasznot húz a mérkőzésből a 
gyengébb is. A z idén 12 egyesület vett 
részt ezeken a versenyeken. Jövőre — 
remélhetőleg — a BBTE, az M TK , a 
Törekvés, a MOTE. a MRTSE, és a 
MAFG atlétáit is ott látjuk a küzdők 
között.

Az eddigi mérkőzések után a helyzet 
a következő:

1. M A C
2. UTE
S. MPETSE
4. WMTK
5. BLE
6. MRAFC

L  csoport
5 5 
3 2
2 1 
2 —
2 —  
2 —

— 395:224 10 
1 201:181 4
1 115:128 2
2 109:144 —
2 95:149 — 
2 78:165 —

A  MAC tehát biztos győztes, min
den mérkőzésen túl van, mindegyi
ket megnyerte. A z  UTE valószínű 
második helyezett, az MPeTSE és 
az MRAFC ellen kell mérkőznie. A  
két pestkörnyéki egyesület a BLE- 
vel és a WMTK-val sem mérkőzött 
és hátra van a BLE—-WMTK mér
kőzés Is.

IL csoport
1. BSzKRT
2. BEAC
3. FTC
4. MA VÁG
5. MTE
6. BLE n i

6
4
0
2
1

374:250 10 
306:199 8
267:231 4
305:311 4 
170:295 2
166:291 —

A  négyes döntőbe ezek szerint az 
első csoportból a MAC és az UTE. 
a másodikból a BSzKRT és a BEAC 
kerül. Az egymás ellen elért ered
mények érvényben maradnak, tehát 
s körmérkőzés során a MAC-nak a 
BEáC-cal és a BSzKRT-tal és az 
UTE-nak Is ezzel a kettővel kell

E r d ő i y  l o p f r i a s t o b b  h í r e i

ARADI KÖZLÖK*
h a s i b l a l r ó l  o tv a a h a tfa  

F lM oa aon  o lö  a *
ARADI KOZLONY-re

j i l r d a a a v n  a *
ARADI KOZC.ONY.bAn

mérkőznie. A  két kettős mérkőzés 
szeptember 8-án és 15-én lesz.

Az MTE legyőzte 
a BLE-i az ifjúsági 
párosversenyben

Szombaton délután, égéshőn hűvös idő
ben, csapott össze az MTE és a BLE  
ifjúsági atlétagárdája az MTE sportte
lepén. A  küdclemböl az MTE került ki 
győztesként 59:17-cs pontaránnyal. A  
mérkőzés részletes eredménye: 100 ni: 1. 
Koppány BLE 11.8, 2. Kuthy MTE 12, 
3. Markó MTE 12.2. — Magasugrás: 1. 
Gál M 150, 2. Lantos B 143. 3. Dömötör 
M 140. — Súlydobás: 1. Vándor M 10.70, 
2. Németh-Prooay 13 10.24, 3. Kenyeres
M 10.21. — 1000 m: 1. Uuttkay M 3:00.G,
2. Gyalus B 3:05.6, 3. Weseely B 3:08.
— 400 m: 1. Németh-Prónay 57.9. 2.
Szécsy M 60.04, 3. Kuthy 62.4. — Távol
ugrás: 1. Kornál M 598, 2. Gyimólhy M 
572, 3. Lantos B 520. — Gerely hajít ás:
l. Gál 37.30, 2. Vári B 32.30, 3. Ruttkay 
28.8. — 3000 m: Vári 10:21.2, 2. Kovács 
M 10:26.4, 3. Csepregi B 10:30.8. — D:sz- 
kosz: 1. Vándor 28.56, 2. Kenyeres 23.09,
3. Koppány B 21.14. — Svédváltó: 1.
BLE (Koppány, Papp, Lantos. Németh- 
Prónay) 2:15.4, 2. MTE 2:19. — A  rúdug
rásban és a llö-es gátban a két egyesü
let 5 és fél—5 és fél pontarányban „m eg- 
egycfcclt'’ , amennyiben sem rúd, seiri 
pedig gátak nem állottak rendelkezésre.
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CSÁNYI IV, BÁNSÁGI
ÉS VITÉZ CSAPÓ

is bekerült a válogatott keretbe.

A  GYÖNGYÖSI AK
versenyének eredményei. Felnőtt 
számok. 100 m: 1. Hársfalvi I. 11.3,
— 300 m : 1. Hársfalvi I. 37.8. —
5000 m: 1. Juhász 17:01, 2. Putnoki 
17:04.2. — Súly: 1. Hársfalvi I.
11.08. — Magas: 1. Hársfalvi I. 155.
— Ifjúsági számok. 100 m - 1. Pusz-
tay gimn. 11.8. — 2000 m: 1. K e
mény! solym. levente 5:59.4, kér. ifj. 
csúcs, 2. Pusztay n . 6:18. — 800 m :
1. Sárközi MGK 2:09. — Súly: 1.
Kabal 9.91. — Serdülő. 100 m : X.
Hontfalvi II. MGK 12.4, 2. Kisa
gimn. 12.4, 8. Kulcsár MGK 12.6. —  
800 m : 1- Tőzsér MGK 2:20.6, 2.
Hevesi gimn. 2:22.4, 3. Szabó solym. 
lev. 2:23.2. —- 99 m gát: 1. Kiss
14.9, 2. Hontfalvi H. 15.6, 3. Dózsa 
gimn. 16.2. — 4x100 m: 1. GyAK- 
KISŐK 50.2. — Súly: 1. Kabal MGK 
12.47, 2. Kiss 11.08, 3. Dózsa 10.11.
— Diszoksz: 1. Kabal 38.42, 2. Pa
taki polg. 35.60, 3. Tőzsér 28.00. —  
Magas: 1. Kabal és Kiss 150. —  
Rúd: 1. Hegedűs gimn. 275. — Gyer
mekek. 60 m: 1. Pócs polg. 8.8, 2.
Brand 8.9, 3. Bodrogi gimn. 9.2. -— 
Magas: 1, Brand gimn. 140, 2,
Szarvas 135, 3. Bodrogi J15,
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Jön Zssssele,
a „fugosslátv Ttilos**
Kijelölték a jugoszláv úszócsapatot

A jugoszláv úszósport nagyon ké
szülődik a szeptember 8-i találko
zóra, Macanovics úszókapitány a 
kővetkezőképpen állította össze a 
magyarok elleni csapatot:

100 gyors: Curtini, tartalék: Fel- 
kan.

’tOO gyors: Zsizsek.
100 hát: Ciganovics, tartalék:

Felhan.
200 mell: Cerer.
4x200 váltó: Curtini—De Filippis 

»—Bala—Zsizsek. tartalék: Kiloszla- 
vics.

A vízilabdacsapat összeállítása a 
következő: Mihovilovics — Giova-
nelli, Samardzsics — Grkinics —

Ciganovics. Polic, Standinger.
A  jugoszlávok 1500 m-re nem je

löltek versenyzőt. A  MUSz-szal 
úgy állapodtak meg, hogy a válo
gatott viadalt ugyanazzal a műsor
ral bonyolítják le, mint a tavalyi. 
Tavaly pedig a MUSz nem akart 
1500-at...

A  csapat legjobb embere Zsizsek. 
Nemcsak a tengerben úszik nagy
szerű időket, hanem édesvízi ered
ményei is elsörangűak. 100-tól 
1500-ig minden távon a legelsők 
között van. A  jugoszlávok legnép
szerűbb , versenyzőjét legújabban a 
„jugoszláv Tá tornak" becézik. Sze
geden lesz alkalma az „igazi" Tá- 
tossal összemérni erejét.

Egy szorgalm as műugró 
kislány...

Zságot Irén hidegben, melegben egyformán edz
Még élénken emlékszünk arra a 

hideg tavaszeleji napra, amikor be
kukkantottunk a nyitott uszedába, 
hogy megnézzük, van-e kánt valaki 

. úszóink közül. Hideg szél járt a 
szigeten, szemünkbe csapta a ki
tartóan hulló esőcseppeket. A  nyi
tott medence akkor még használha
tatlan volt, de a müugrómedence 
mellett egy fiatal lányt láttvmk.

V I L & Ca »  R K

ból, Zságot Irén megérdemli a szép 
utazást.

Ivádty tír. vezeti
az H-B mérkőzést 
Taiabénvén

Nagy hírverő versenyt rendez ma 
a TSC. A műsor egyik érdekessége 

, , a válogatott A )—B) vizilftbdamér- 
jFáradhatátlanul ugrált a zuhogó közés. A  hármas vlzilabdatornán 
esőben, talán két-három órát i8 ed- emlékezetes küzdelmet vívott a két 
zett naponta. Rövid hírt írtunk ak- csapat. Most lényeges változások 
kor, hogy Zságot Irén szorgalma-! lesznek a két együttesben, mert az 
san készül az idényre, mert ebben I a ) csapatból hiányozni fog Hazai, 
az évben szeretné megnyerni a baj- Brandy és. Iíislegi. Helyettesük: 
Xiokságot. | Molnár, Tarics és Bozsi. A  B) csa-

Azóta meleg napok jöttek, jött a patban viszont a vendéglátó tatabá
nyái', a versenyek, a bajnokság é s ; nyoiak néhány erőssége fog helyet 
Zságot Irén vágya teljesült. Biztató j kapni. A  B) csapat' összeállítása 
teljesítménnyel nyerte meg Magyar- ezek szerint így fest: llalis (TSC)

— Fábián, Laky — Angyal 11. 
(TSC) — Szívós, Angyal 1. (TSC), 
Kánásy. A  mérkőzés durvaságmen
tes és sportszerű lebonyolítását biz
tosítja az a körülmény, hogy a já
tékvezetői szerepet maga lvády 
Sándor dr vizilabdakapitány tölti 
be. A  mutatott formák alapján 
állítja össze lvády dr a jugoszlávok 
elleni magyar csapatot.

A  verseny úszószámai méltók a 
vízilabda-érdekességhez. Tátos, Gróf, 

ország 3 940. évi hölgy müugróbaj- j Véghási Eleméri, Körösi, Galambos, 
nokságát. Ebben a nagyon nehéz Fábián, a hölgyek közül Ács Ilonka, 
sportágban, amelyben talán még i Szigeti-Wargha Emőke, Vámos 
inkább fontos a szorgalom és a ki- j Adél, Novak Ilonka és Salgó Lili 
tartás, mint máshol, Zságot Irén utazik Tatabányára. 100-on az Ele- 
elsösorban a tehetségének, de mind
járt utána szorgalmának köszön
heti győzelmét.

Az elmúlt hűvösebb napok egyi
kén ismét lent jártunk a nyitott 
Uszodában. Zságot Irén ugyanúgy 
dolgozott, mint hónapokkal ezelőtt.

— Hátha lesz valami az olaszor
szági útból, — mondta nevetve. —
Nem akarom elfelejteni azt, amit 
már egyszer megtanultam.

Zságot Irén eredetileg úszónak 
indult. Nagy Károly látta meg egy 
edzésen, amikor szórakozásból né
hányat ugrott és megkérdezte, 
volna-e kedve komolyan dolgozni.
Ettől kezdve Zságot úszott is, ug
rott is. De azután csakhamar be
látta, hogy a műugrás nem lehet 
„mellékfoglalkozás". így  hát inkább 
lemondott az úszásról és minden 
idejét, akaratát és tudását a mű
ugrásnak szentelte. Pedig nem volt 
könnyű ez a. munka. Sok tanulás és 
munka után mutatkozik meg a leg
kisebb eredmény Is. Nagy önfegye
lemre, kitartásra volt szükség", 
amíg a magyar bajnokságig eljutott 
ez a 16 esztendős lány.

— A kívülállók azt hiszik, hogy 
it t  nem érzi az ember annyira a ver
seny izgalmát, mint például az úszó
számóknál'. Persze, itt nem egymás 
mellett áll a két versenyző, nem 
egyszerre harcol. De mindben egyes 
ugrás előtt összpontosítani kell aka
ratunkat, erőnket, tudásunkat. Ép
pen úgy érezzük a küzdelmet, mint 
bármelyik más versenyző.

— Nehéz volt a kezdet? — kér
dezzük.

—  Minden kezdet nehéz. A mű
ugrásban pedig fájdalmas is. Sok
szor a hátamra estem! Ha megütöt
tem magam, gyorsan ugrottam 
még egy párat. (Müugrók babo
nája: ha a versenyző megüti ma
gát az ugrásnál és abbahagyja a 
munkát — elveszti a bátorságát.)
Sokszor előfordult, hogy sírva men
tem fel újra a deszkára. De nem 
baj. A bajnokság mindenért kárpó
tolt.

Ezzel máris rohan fel a torony
ba. Folyik a munka tovább. Zságot 
Irén nem hagyta abba a bajnokság 
után, hanem szorgalmasan, becsüle
tesen dolgozik tovább. Ha csak
ugyan lesz valami az olasz portyá-

M O Z I

Mit jelent Erdély
a magyar filmnek?

Erdély északi felének visszacsa
tolása a magyar filmgyártás szem
pontjából külön is nagy jelentőség
gel bír.

Morvay Pál, a magyar mozisok 
egyesületének ügyvezetője ezt mond
ja:

—■ Hazánk területének újabb nö
vekedése a magyar filmek számára 
a bevételi lehetőségek 10—12 száza
lékos növekedését jelenti. Ez ter
mészetesen nem csupán annyit je
lent, hogy 10— 12 százalékkal töb
bet lehet bevenni egy-egy filmmel, 
hanem azt is, hogy ennyivel többet 
lehet költeni rá. S ez a színvonal 
emelkedését is lehetővé teszi. A 
hazatérő Erdélyben egyébként Icö- 
rlübelül 80 mozi van. A két leg
fontosabb ,,moziváros“ Kolozsvár 
és Nagyvárad.

méri—-Körösi párharcba alighanem 
Tátos is bele fog  szólni. 400-on vi
szont a Tátos— Gróf küzdelem dönti 
cl az első helyet, de Végházi és Ele
méri a harmadik és negyedik he
lyért is jó időt fog úszni. A  tata
bányaiakat a két Angyal mellett 
néhány tehetséges fiatal fogja kép
viselni. Hídvégi László bemutató 
műugrással szerepel a műsoron.

A  BEAC—TSC I. o. vizilabdamér- 
kőzést is a verseny keretében bo
nyolítják le.

Sarajevoban kezdődött. . .
Rád vány i Géza (Márai Sándor testvér 

öocsc, Tasnády Fekete Mári-a férje) írta 
a „Sarajevo * című filmet, amely ■ már 
nagy sikert aratott a lillafüredi Filmhé 
len és most a nagy közönség elé kerül.

A történet Sarajevoban kezdődik. Vár- 
nay Miklós báró hus-zárk api lány meghív
ja a sarajevoi díszszemlére Polcár Évát. 
a menyasszonyát. A  díszszemlét Ferenc 
Ferdinánd sarajevoi látogatása alkalmá
ból rendezik.

Éva még a díszszemle előtt megismer
kedik egy orosz festővel. A  magyar lány 
és az orosz festő egymásba szeret. Vár 
nay báró kész a. lemondásra.. .

(Június 28, 1914-ben.... Sarajevoban, a 
folyóparton, a Latin-hiddal szemközt egy 
autó lassít, hátrálni kezd, hogy irányt
változtasson___ Egy bor kereskedés óriási,
fából készített reklámtáblája mögül elő
ugrik egy suhanó---- A z  autóhoz lép,
kezében revolver, kétszer e lsü ti.... Ez 
nem film . Ez történelem.)

A  magyar lány még elutazott. Az 
orosz festővel. Oroszországba. És azután 
kitört a háború,

íg y  kezdődik a „Sarajevo.** Ráthonyi 
Ákos rendezte. A gyártási vezető Takács 
Antal volt. A zeneszerző Fényes Szabolcs. 
Főszereplők: Tasnádj Fekete Mária. Vér
tes Lajos, Tímár József, Kiss Ferenc, 
Dcrky L ili, Gőzön Gyula.

Hkik szeptem berben  
születtek

1- én: George 0 ‘Brien, Riccardo Cortez, 
Marilyn Miller, Richard Arién, John 
Mack Browr..

2- án: W illi Scaeffers.
3- án: Friedl Czepa, Cecil Parker.
4- én: I>ita Parlo, Mara Jakisch.
5 én: Kristina Söderbaum.
6-án: Ottó KrÜger.
9- én: Raymonu Wulburn, Paul Hen-

ckels.
10- én: Bessie Lőve, Hilde Hildebrandt.
11- én; Jutta Frcybe, Ásta Nielscn.
12- én : Maurice Chcvalier.
13- án: Edwina Booth, Claudcttc Col-

bert, Aileén Marson.
14- én: Cári de Vogt, Gina Falkenberg, 

Waldemar Leitgib.
15- én: Fay \Vray, Jjjckie Cooper, Mar

garet Lockwood, Carla Rust.
16 án: Herbert Klatt.
18- án: Greta Garbó.
19- én: Lyr.ne Ovarmann, Margaret

Lindsay, France3 Farmer, W líly  Birgel, 
Werner Scharf.

21- én : Anna May VVong, Dcrrick de
Marney, Tullio Carminatti.

22- én; Hans Albers, Paul Mimi, Veit 
Ilarlan, Martha’ Scott.

23- án: Mickey Rooney, W alter Pidgeon, 
Ernst Karchow, Jarmila Novotna.

24- én: Júlia Faye.
26- án: Donald Cook, W alter Stelnbeck, 

Hilde Wagener.
27- én: George Raft, Joe Stöckel.
29- én: Gene Autry, Virginia Bruce, A l

bin Skoda.
30- án: L il Dagover, George Bancroft,

Kenny Baker, Frits van Dongen, Ottó 
Wernicke, Frank Lawton. •

FŐISKOLA

Bő nemzetközi
főiskolai v

részére
Rajczi Imre dr. beszámol szófiai tárgya- 
fásairól

A  bolgár diákszövetség most ün
nepelte fennállásának 15 éves jubi
leumát Szófiában. Ebből az alka
lomból a tengelyhatalmak és a ve
lük baráti viszonyban élő országok 
—  Magyarország, Bulgária és Spa
nyolország — diáksportolóinak veze
tői találkozót adtak egymásnak a 
bolgárok, fővárosában, hogy a meg
változott európai helyzetre való te
kintettel döntsenek az új nemzet
közi főiskolai szövetség újjászerve
zése, illetve felállítása ügyében. A  
bulgáriai megbeszéléseken a ma
gyar főiskolai sportoló ifjúságot 
Rajczi Imre dr, a MEFSOK főtit
kára képviselte. Rajczi dr haza
jövetele után ezeket mondotta a 
szófiai tárgyalásokról:

—- Az európai átalakulás nagy 
forgatagában a volt nemzetközi 
diákszövetség, a C1E megszűnt irá
nyító szerv lenni a nemzetközi fő
iskolai sport életében. Kellett tehát 
gondoskodni egy új szervről, amely 
a diáksport nemzetközi irányítását 
ellátja a jövőben. Ennek a nagy 
horderejű kérdésnek a megvitatá
sára jöttek össze Szófiában a ten
gelyhatalmak és a velük baráti vi
szonyban élő államok sportoló ifjú
ságának képviselői. A kongresszu
son a tárgyalások során elhatároz
tuk, hogy felállítjuk az új nemzet
közi diákszövetséget, amelynek ala
pító tagállamai Németország, Olasz
ország, Magyarország, Bulgária és 
Spanyolország lesznek.

—  Az alapító tagállamok kikül
döttei abban is döntöttek, hogy az 
új diákszövetség sportosztálya fogja 
ezentúl intézni a volt CIE olimpiai

ÖKÖLVÍVÁS
A nemzetközi ökölvívószövctség végre

hajtóbizottsága a jövő héten Budapesten 
tartja ülésezését. Az ülésre a német 
Metzner dr., a svéd Söderlund, a finn 
Smeds és az olasz Mazzia jön Buda- 
pestre. Az üléseken résztvesz a lengyel 
Rybarczik és ICankovszky Artúr, a nem
zetközi szövetség főtitkára is. Az ülés
sorozat szerdán kezdődik.

AZ  Ö KÖLVÍVÓ-TANFOLYAM  ZÁRÓ- 
ÜNNEPÉLYE

szombaton délben folyt le a Testnevelési 
Főiskolán. Az üdezöld atlétikai pályán 
mulatták be tudásukat az _ új mesterek: 
tornagyakorlatoknt, ökölvívó alapgyakor- 
latokat, iskolázást oktattak és vezényel
tek. A  mintegy félóráig tartó mulatós 
gyakorlatozás után vitéz Kalándy Imre, 
a MÖSz társelnöke intézett beszédet az 
újdonsül: mesterekhez és segéd mesterek
hez, majd Kankovszky Artúr, a tanfo 
lyam vezetőjének zárószavaival ért vé
get az ünnepély. A z elvonulás után a 
tanfolyam résztvevői megkoszorúzták _ a 
főiskola előcsarnokában elhelyezett hősi 
emléktáblát. A  koszorút Bodó István he
lyezte el az emléktábla alá.

A most oklevelet nyert mesterek, illetvo 
segédmesterek névsora: Bácskai Andor,
Bán Imre, BenácSi Gyula, Bodó István, 
Cserfnlvy László, Ozabay Gyula, Dávid 
íjászló, Bespot László, Dósa Károly, 
Faron Béla, Fehér István, Foreuczy Ist
ván, Frank István, Gallai István. IMé-sy 
Gyula, Légár Győző, Medve István. Nagy 
Ernő, Pálinkás Tibor, Princ Károly, 
Schicker Gyula, Sipois István, Szántó 
Imre, Szogfy László. Tamás Gyula, Viski 
József, Szajkó Ödön.

A  M O Z IK  M Ű S O R A
RÖ VID ÍTÉSEK: Sz -  szómnál. V -  vasár 

nap, n — V-, f  — Út, h — % 
Bemutató mdzik

ÁTRIUM  Margit-krt 55. T.: 153-034. fS,
fS, flO. Sz. V.- ft-kor is. Csak egyezer 
óliink. (Iréné Dunne.)
CASTXO Eskü-u. J. T .: 385-102. fS, h8, 
hlO. Sz. V.: nt-kor is. Napóleon házas
ságé.
CITY. Vilmos császár-út 36. T .:  111—140. 
bS, h8, hlO. Sz. V .: h4-kor is. A látha
tatlan ember visszatér. (Vir.cent Price.) 
3-ifc bét!
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
Í6. Í8, flO. Sz. V .: f4-kor is. Illatszertár. 
(Margaret. Sullavan.) 2-ik hét!
DÉCS1 Teréz-körút 28. T . : 123—9o2.
6, 8. 10. Sz. V.: 4-Kor is. A k irályi ék
szer. (Ida Lupino.) 2-ik hét!
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-513. 
f6. f8, flO. Sz., V .: f4-kor is. Vágyakozás. 
(H nriv  Báut.) 2-ik hét!
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.; 222-499.
9—24-ig fo jjt. Magyar-. Uuee-. Ufa-, 
rajzos-hírado. MessiK-hordó tüzérség Ang
lia ellen. Karintia. A pálinkás életmentő. 
OMNTA Kölesey-utea 2. T.: 130-125. 5, nS, 
flö. Sz. V . : 4, 6 8. 10. A láthatatlan em
ber visszatér. (V ineent Price.) 3-ik hét! 
RADIUS Nagymező-Utca 22 r. • 122-U3S. 
fG, h8, hlO. Sz. V .: f4-kor is. Csak egy
ezer élünk. (Iréné Dunne.)
RO YAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222-003. n6, f8, hlO. Sz. V .: 4, 0. 8. Í0. 
Nick Carter nem téved. (Walter Pid
geon.1 2-ik hét.
SCALA Teréz-krl 60. T .: 114-411. n6. f8, 
lilO, Sz. V .: 3-kor is. Z, a korbaesos em
ber” (John Carroll.)
U R ÁN IA  Rákóezi-út 21. Tel.: 146-046.
5. n8, flO. Sz. V .: 3-kor is. Férfi a gá
ton. (Ilansi Knotcck.) V . d. c. f!2; Ufa 
kullúrfllmek.

U tá n já ts z ó  mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T :  144-212. 
f4, fő, f8, flO. Sz. V .: f2-kor is. Halálos
tavasz. __  _  , . . .
C A PITO L Baross-tér 7S2. Tel.: 134-337.
f 4, fő, f8. flO. V .: f2-kor is. Ha eljön a

CORv’íN (lllői-ilt 40. T .: 138-989. f4. « .  fR 
t'4, fő, f8, no. V .: f2-kor is. Kár volt ha-
ZQ(l7)lt _. e|M|
ELIT Szent István-körút IS. T.: 114-502. 
4, 6. 8, 10. K ár v o lt  hárulni.

HOLLYW OOD Bethlen-tér 3 T . : 142-455.
f4, fő. f8, no. V.: f2-kor is. Kár volt ha
zudni. V. d. o. f i i :  Mazurka.
KAM ARA DohánV utca 42. T :  144-027
11. 2, 4, 6. 8. 10. Gül Baba.
LLOYD. Hollán-u. 7/a. T .: 111—994
f4, fő, f8, flO. V.: f2-kor is. A  táncosnő. 
PALACE Erzsébet-körút 8 T . : 221—222. 
11, 2, 4. 6, 8, 10. Éjszaka kezdődött. 3-ik 
hét!
P A T R IA  Népezínház-u. 13. T .: 145-673.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Az asszony és a 
múltja.
SAVOY tíHői-út 4. T .: 146-040. f4. f6. f8. 
flO. V.: f2-kor is. A z asszony és a múltja. 
SIM PIjON Horthy Mlklós-út 62. T :  268-999. 
f4, fő. f8, flO. V.: f2-kor is. Kár volt ha
zudni.
STÚDIÓ Akácfa-n. 4. T .: 140-840. 11, 2, 
4, 6, 8, 10. SOS Szahara.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gümbös-n. 11. Tel.- S55-374. 
n4, nő, n8, nlO. V.: n2-kor is. Jöjjön el
sején. V. d. e. 11: Dooveri kaland.
BELV ÁROSI Irányi utca 21. T .: 384-563. 
4, 6, 8, 10. V .: 4, 5, ő. 7, 8. 9, 10. Az esz
ményi asszony.
BUDAI APOLLO S2éna-tér. T.s 351-500. 
fő, h7, 9. V.: u4, n6. n8, nltf. 5 m illió ke
res egy örököst.
ELDORADO Népszínháza. 81. T.: 133-171.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Szerelmesek. V. 
d. e flO, 112: Maiakkal nő.
HOMEROS Hermina-út 7. Tel.: 196—178. 
h5, 7. nio. V.: f2-lől Halhatatlan keringő. 
IPO LY  Csáky-ütca 65. Tel.: 292—626.
f4, fő, f8, flO. V .: f2-kor is. Halhatatlan 
keringő V  d. e. 11: Szerelmi álmok. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Te!.:
134-844. f4, fii, f8, flO.. V.:. f2-kor is.
Halhatatlan keringő. V. d, e. no, fl2:
Oxfordi diák. __ „  ...
O LYM PIA  Erzsébet-körút 26. T . : 421-588. 
11. 2. 4, 6. 8, 10. É jfél után.
OTTHON Beniezky-utea 3. Tel.: 146-447. 
n4, nő, n8, nlO. V.: n2-kor is. Reményte
len eset. V. d. e. 10, fl2: Egy lány el
indul.
P1IÖNIX Kákóezl-út 68. Te!.: 144-454.
11, 1. 3. 5. n8. flO. Reménytelen eset. 
R IALTO  Rákóezi-út 70. T .: 139-497. 11.
1, S, 5, n8, no. v . :  10. 12. 2. 4. 6, 8. 10.
Mimi. a  gazdag ember lánya.

A RADIÖ MŰSORA:

Vasárnap, szeptember 1.
Budapest I  (549.5 m): R: Ébresztő. Szó

zat. Hanglemezek. — 8.45: Hírek. — 10: 
Római katolikus egyházi ének és szent
beszéd a Belvárosi Főplébánia templom
ból. — 11.15: Evangélikus istentisztelet 
a Deák-téri' templomból. — 12.40. A  Mel
les Béla zenekar műsora. — Közben 13: 
Radiókrónikn. — 13.45: Hírek. — 14:
Hanglemezek. — 15: A  földmívelésiigyi 
minisztérium rádióe’őadása. — 15.45: 
Pertis Jenő cigányzenekara. — 16.30:
A  gumi. Moravek Endre dr előadása. — 
17: Hírek magyar, szlovák és ruszin 
nyelven. — .17.15: Mikrofonnal az ameri
kai magyarok között. ( I . ) Beszól: Mátbó 
Elek dr. Hangfelvétel. — 18.30: A  Szé
kesfővárosi Zenekar hangversenye. — 
19.15: Hírek magyar és román nyelven. 
— 19.25: Sporteredmények. — 19.35: Nó'a- 
ezóval végig a Tisza mentén. Magyar 
tutajosok éneke a ruszin földtől. Szege
dig. Ráday László énekel, kíséri Farkas 
Béla eikányzenekara. — 20.25:̂  Lóverseny- 
eredmények. —  20.35: Lászlóffy Margit 
zongorázik. — 21: Szabó Lőrinc versei
ből előad Tímár József. — 21.15: Szalon
ötös. — 21.40: Hírek, sporteredmények,
időjárásjelentés, hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 22.10: A  Magyar Revü Tánc- 
zonekar játszik. — 23: Hírek német,
olasz, angol és francia nyelven. — 23.20: 
Sárai Elemér cigányzenekara játszik. —
00.05: Hírek.

Budapest II (834.5 m): lt : A  Székesfő
városi Tűzöl tózenekar. — 12.05: Ruszin le
vente félóra. Polosász dlya levéntov. — 
15.05: Tstvántolki M ÁV főműhely Testvé
riség Dalköre. — 19.30: Hírős bekekon- 
gressznsok. Pongrúcz Kálmán dr előadá
sa. — 20: Hírek, lóversenyeredmények,
hírek szlovák <w ruszin nyelven. — 
20.25: Szórakoztató hanglemezek. — 21.15: 
Detektív-regények. Beriukey Irma előadá
sa. — 21.40: IdőjáríFjelentés.

Kassa (259.1 mi: 9: Hanglemezek. — 
11.15: Hírek, heti beszámoló, műsoris
mertetés. — 11.35: Erdély szerepe a ma
gya r népi dallamkincs megteremtésében. 
Bnchner Sándor dr előadása, A  dalbeté
teket Cseber Károly - énekli.

bizottságának munkakörét.
— Mint érdekességet megemlítem, 

hogy a diákszövetség sportosztályá
ban ezentúl nem a Magyar Nemzeti 
Diákszövetség, hanem a magyar fő
iskolai sportoló ifjúság hivatalos 
sr.:rve, a MEFSOK fogja képviselni 
hazánk sportügyeit.

— A kongresszus: ülések után al
kalmam volt tárgyalásokat foly
tatni a német, az olasz és a bolgár 
vezetőkkel a nemzetközi sportkap
csolatok minél előbbi kiépítése érde
kében. A tagállamok képviselőivel 
folytatott tárgyalásaim sikerrel jár
tak, A németekkel megegyeztem 
abban, hogy október havában Bécs- 
ben találkoznak a két ország válo
gatott ökölvívói. Az olaszok viszont 
még ebben az évben az úszóinkat, 
vívóinkat és a kosárlabdázóinkat 
szeretnék vendégül látni. A bolgá
rok céllövöinket, labdarúgóinkat,
úszóinkat és kosárlabdázóinkat sze
retnék Szófiában fogadni. A tárgya
lások a legrövidebb időn belül meg
indulnak a nemzetközi viadalok idő
pontjainak megállapítása érdeké
ben.

Nagy az öröm a MEFSOK-ban, A  ko
lozsvári Kitartás Egyetemi Atlétikai Klub 
hazatér. A  legendás hírű KEAC újra a 
magyar főiskolai sport nagyságát hir
deti majd a v ilág  diák versenyzői elölt, 
A kolozsvári egyetem pompás labdarúgó- 
csapatának tagjai és neves atlétái a meg- 
ujhodó magvar főiskolai sport új harcos 
katonái lesznek. A  polgári közigazgatás
nak Erdélyben való bevezetése után a 
MEFSOK ‘ a KEAC-ot azonnal bekap
csolja az anyaország szervezetébe, amint 
azt a Kassai Főiskolai Sport Klubbal is 
tette.

Szigeti is indul!
A válogatott ökölvívókeret edzé

sén tegnap megjelent Szigeti La
jos is.

— Szabadságot kaptam, — mon
dotta, — és így résztvehetek a né
metek elleni mérkőzésen.

Szigeti egészen jól mozgott. Maga 
is meg volt elégedve.

— Ha így megy továbbra is, MfeW) 
Jogok szégyent vallani.

K É Z IL A B D A

V ASÁ R N A PI KÉZILABDAMCSOR

Barátságos férfimérltőzésck: MAFC—■
BLE VII.. Bertalan-utca, 9. Zsigmond. 
BSzKRT—BTC, Ciprus-utca, 9. Nagyvá
radi. Széchenyi—BSzKRT II., Ciprus
utca, 8. Pusztay. M agyar Posztó—Kistex, 
Csepel, MOVE-pálya, 9. Livery. Lampart 
SK—Magyar Posztó II . .  Csepel, MOVE- 
pálya 8. Livery. W M T K -M T E , Csepel, 
WMTIC-pálya, 11. Berecz. — I I . : 10. Toll. 
Magyar Pamut—UTE, Újpest, Horthy 
Miklós-út, 11. Takács. Elektromos—VÁC, 
Latorca-utca, 10. Cséfay. B T K  Elektro
mos II. Latorca-utca. fé l 12. Buzássy 
(Nagy Lajos). — Barátságos női mérkő
zések* Magyar Posztó— Kistex, Csepel. 
MOVÉ-pálya, 10. L ivery . DreSC—Magyar 
Posztó II.. Csepel. MOVE-pálya, 11. L i
very W M T K -M T E ,, Csepel, MOVE-pá
lya 9 Plesz. Magyar Pamut—Goldberger 
s e ’ Ú jpest, Horthy Miklós-út. 10. Takács. 
— II. ■ 9. Takács, óbudai Pamut—Buda
kalász. Nagyszombat-utca, fél 10. FruZsa. 
Standard SC—Koszorú K-srvár. B” ünfoki- 
út, fél 3. K irá ly fa lv i, AM C—DSE, Újpest, 
AMC-pálya, fél 10. Szabó.

A  Lampart SIC újonc kézilabdacsapata 
a következő összeállításban rajtol az 
..őszi bajnokságban'1: Benő — Nagy,
Bognár — Sarok, Pék, Payer — Matos, 
v. Németh, Bődi, G él. Cseimák.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Többeknek: Pontszámra vonatkozó kér

désre csak akkor válaszolunk, ha a kér
dező megcimzelt válaszlévolczőlapot küld.

Taub Jenő: 1. Az általános csoportban 
minden pályázó állandóan bent van. 2. 
Az ötszeívéuyes csoportból bármikor ki 
lehet válni, do aki valamelyik héten 
ötnél több szelvényt küld, nz az ütszé!'- 
vényos csoportba többé vissza nem mehet. 
3 Mostani levelében nem 12, hanem 
csak 3 szelvény volt. — Jencl: íg y  nem 
felel meg. Ha papírlapon akar tippelni 
s üres szelvényeket akar mellékelni, 
akkor az egymással _ mérkőző csapától; 
nevét csak egyszer ír ja  fej s minden 
párosítás után annyi tippet írjon, ahány 
üres szelvényt, illetve 10 filléres bélyeget 
mellékel. — Ács Sándor: Nem vonhat le 
semmit. — Csöbör L.: A  heti verseny a 
többi versenytől teljesen független. Tehát, 
ha valaki a heti versenyben nyer, akkor 
éppen úgy vesz részt továbbra is u fő-
versenyben, mintha a heti versenyben 
nem nyert volna. — Sz. I . :  Minden ver
senyben indul.

Szmilka József: Minden versenyben
résztvesz. — Caneva S.: Lehet. — Beszé
des Gy.; Rendben. — „Rozmár” : Csak
akkor érvényes, lm beküldi a 30 üres 
szelvényt. Ezenkívül 12 szelvényre nem 
jutott bélyeg. Ha azonnal postára adja, 
nem semmisíljük meg. — B* L :  Minden 
pontot beszámítunk az általános csoport
ba. — Sz. I.: Mindig a je lige  legyen elől. 
azután jön n név és a cím. Az is elég
séges, lia egy fordulóban â  címet csak 
egy szelvényre írja. rá, miután más i 1 yen 
revü pályázónk nincs. — Raumgarten 
..Dl-We” „Kelen” : Rendben.. — Balatoni
T.: Lapját n«m kaptuk meg. Most e l
küldtük.


