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Zörgő boka* csonttörést szenvedett
A  Törekvésre rájár a rúd. A  W MFC—< 

Törekvés-mérkőzés első félidejében Du
dás belelépett Zörgő bokájába. A  fiatal 
játékos hősiesen végigjátszotta a mérkő
zést, íitána azonban már nem tudott rá-' 
állni a lábára. Hétfőn délelőtt a sport- 
szanatóriumban alapos vizsgálat alá vet
ték és kiderült, hogy a sérülés meglehe
tősen súlyos.

— Zörgőnek úgynevezett belbokatörcse
v a n --- mondotta Kreisz főorvos. —  A
belboka alsó csúcsa le van törve. A  sérü
lést rúgás idézte elő. Zörgőnek otthon 
kell feküdnie. A  sérülés gyógynlása egy 
hónapnál hosszabb ideig is eltart.

Bóják, Tógányi és Tóth után a Törek
vésnek most Zörgőt kell nélkülöznie.

Mit szólnak a vezetők, az edzők és a játékosok a vasárnapi fordulóhoz?

M ég v a n n a k  h ib á k , d e  
b a j n in cs ! - e z  a  v é le 
m é n y  a  F e re n c v á 
ro sb a n
Hiányoztak a keresztlabdák, de a I!. félidőben 
már voif gyorsaság és szív is a csapatban

A  Ferencváros két gólt rúgott és 
nem kapott gólt. A  II. félidőben 
már elfogadható játékot nyújtott a 
csapat, de arról még mindig nincs 
szó, hogy mindenki meg lenne elé
gedve.

Tóth Lajos dr
intéző is így kezdi a visszapillan
tást a mérkőzésre:

— A csapat játéka még javulásra 
szorul, de a II . .  félidő egy részében 
már egészen jól 'mozogtak a fiúk.

(— Ml hiányzott még a csapat
ból?)

—- A csatársor játéka nem volt 
folyamatos és ezenkívül a. gyorsa
ságunkat még fokozni kell.

( _  Mi tetszett önnek legjobban 
*z egész mérkőzésen ?)

__ Sárost dr-nak a kapufája. Ezt
kapásból lőtte! A II. félidő elején 
történt ez s ekkor Sárost dr negyed
óráig a régi formájára emlékezte
tőén játszott. Ez mindenesetre biz
tató.(__ BZ az összeállítás jobb volt,
mint a multheti ?)

— Úgy látszik. Még Hámori, a
szükség-jobbszélsö is egészen jól 
mozgott. Meg kell azonban jegyez
nem-, hogy a vezetőség célja az, 
hogy mindig a legjobb formában 
levő játékosokat tegye a csapatba. 
Ha tehát bármikor azt látjuk, hogy 
változtatni kell az összeállításon, 
akkor nyugodtan változtatunkj mert 
játékosunk bőven van.

_̂_ Mikor mennek Diósgyőrbe?)
__ Szombaton Miskolcra utazunk

s ott hálunk meg. Csak vasárnap 
megyünk át Diósgyőrbe. Ha Kalo
csai dr addig meggyógyul, akkor 
esetleg be is kerül a csapatba.

Dimény Lajos
edző így kezdi mondókáját:

— Az a kár, hogy nem rúgtunk 
több gólt, mert hiszen rúghattunk 
volna.

(__ Észlelt javulást a multheti
játékkal szemben?)

__ igen! Az egész vonalon, a csa
pat minden részében. Most úgy ját
szott a csapatj, ahogyan a Gamma

ellen kellett volna játszania.
(— Mi tetszett önnek most a leg

jobban?)
— Az, hogy mindenki betartotta 

az utasításokat.
(— Mi volt az, ami nem tetszett?)
— Elsősorban az, hogy kevés 

volt a- keresztlabda. Játékosaink ál
talában cgykaptafára igyekeztek 
megoldani a helyzeteket. Á kereszt- 
labdák, amelyekkel az ellenfél vé
delmet legjobban lehet zavarVá
ltozni — hiányoztak. Baj volt ezen
kívül az, hogy rosszul rúgták ti 
szögleteket. Tíz szögletet értünk el 
s ezt majdnem mind magasan ível
ték a kapu elé. Ott azután Boldizsár 
könnyen húzta le azokat.

(— Mit szól Hámori játékához?)
— Hámorival meg vagyok eléged

ve, mert figyelembe veszem- azt is, 
hogy komoly mérkőzésen most ját
szott először jobbszélsőt. Hámori 
okosan oldotta meg a helyzeteket, 
ha nem is mindig szélsöszerüen. Azt 
hiszem, nyugodtan benthagyhatjuk 
a csapatban. Erre azért ván szük
ség, mert Kalocsai dr még mindig a 
szanatóriumban fekszik, ö  ugyan 
már türelmetlen és péntekien ed
zésre is akar jönni. Az én vélemé
nyem azonban az, hogy jöjjön telje
sen rendbe és pihenjen egy kicsit 
lovó.bb. Szerintem vasárnap nem 
játszhat még.

(— Ki tetszett önnek a csapat
ból?)

— Hátul különösen Pósa, azután 
Polgár. Lázár és Sárosi I I I  is. Sá
rost I I I  nem csinált nagy dolgokat, 
de a feladatát tökéletesen oldotta 
meg és ez a fontos. Ott volt hátul 
is, elöl is. Elől Sárosi dr az I. fél
időben kis balszerencsével játszott, 
de a szünet után már nagyon jól 
mozgott és ez a játéka biztató. Nem  
tetszett ellenben Finta játéka. 
Mintha Fintának gátlásai lennének. 
Túl körülményesen kezeli a labdát.

(— Mit csinálnak szerdán?)
—• A DiMÁVAG-hoz hasonló edző- 

társat keresünk s azzal edzömérkő- 
zést játszunfi:

Kovács a hátúszó, 100-on 
és 200-on próbaverseny lesz
A lakul a jugoszlávok e llen i úszócsapat

úszó Végbázá és Körösi közül fog kike 
rülni. A  két úszó csütörtökön 200 mé 
térén találkozik. A  győztes lesz vasárnap 
a váltó negyedik tagja.

— llátuszáshan Kovácsot Indítom a 
jugoszlávok ellen, — mondotta továbbá 
Wanio dr. — Még nein volt válogatott, 
fiatal tehetséges versenyző, módot akarok 
neki adni. hogy nemzetközi mérkőzésen 
szerezze meg a* elengedhetetlen rutint. 
A legutóbbi két versenyen legyőzte Ga
lambost, így válogatottsága ellen aligha 
lehet kifogast emelni. Kovács, Galambos 
és Bánki-Horváth versengésétől egyéb
ként hátúszóink komoly javulását várom.

200 m mellúszásban Fábián veszi fö l a 
küzdőimet Gerer ellen. 400 in gyorsúszás
ban T4tos helyet nőin veszélyezteti az a 
körülmény, hogy Tatabányán gy-onge 
idővel kikapott Véghazitol. Az úszóvilág, 
élén «  kapitánnyal, rendületlenül b ízik  
Tátos kivételes képességeiben.

Ezek szerint tehát a jugoszlávok elleni 
úszócsapat . a következőképpen alakul* 
100 m: Vegházi (Elemeri, Körösi), 400 m* 
Táfcoa. 100 m hát: Kovács, 200 m moll- 
Fábián, 4x200 m váltó: Eleméri, G róf! 
Tátos és Végházi, vagy Körösi.

A  válogatott vízilabda csapatot csak a 
szerdal edzés  ̂ után á llítja  ö^sze Iv á d y  
Sándor dr vízilabdakapitány. Értesülé
sünk szerint a hármas tornán szerepelt 
A ) csapatban változások lesznek.

A t. elmúlt hét végén már volt
/ úszókapitány csapata a ,iug 
[.len. A vasárnapi tatabanya! v-rseny 
euv meglepetései azonban 
égházlnak a 100 méteres gyoreuszaaba 
ratott győzelme zavarba hoztak Aani 
r-t. Kiderült, hogy a 100-as versenyző 
clye még egyáltalában nincs olintezxo 
5 Eleméri mellett Körösivel, de üveg: 
ílcább Vég-házi vili is számolni kell. /vég" 
ázi óriási formában van, a százraoteres 
?yenes pályán elért 1:01.2 mp-cs ideje 
lés zen elsőrangú teljesítmény. A z egesz 
ivón vezetve, körülbelül egy testhosz- 
uil győzött. E lem  érit Körösi is m e l
lőzte. .
A  verseny után beszéltünk Wamc dr-

sl
_1 Végházi nagyszerűen úszott. Iteval- 
nn neiletilflg nem |s vettem számításba 
)0-(>n Ezután a szereplés után azonban 
.ódot akarok neki adni. hogy bekerül- 
in a iugoszlavok elleni csapatba. Ken
ni ion nl-es próbaúszás lesz Eleméri, 
éeházj és Körösi között. Csak ezután 
rigóin kijelölni a , vasárnapi verseny 
észtvevőiét Körösi ugyancsak tatabá- 
yai úszása’ alapján kapott meghívást a
róbauszásra továbbiakban elmondta,
ógv a vátacatott váltó összeállítása són, 
1 intézeti dolog. It t  búrom embtr helye 
iztos (latos, Gróf. Eleméri), a negyedik

Elsimultak a felhők  
a német-magyar 
felől

Szombaton kellemetlen tartalmú 
levelet kapott a MASz a német szö
vetségtől.

,,Ugy látszik, hogy nem tart 
igényt a MASz a német válogatott 
szereplésére ebben az évben — állt 
a levélben —  mert nem .válaszol a 
német szövetség határnapot ajánló 
levelére

A MASz-ban annál nagyobb meg
ütközést keltett a levél, mert an
nak feladását megelőzően elküldte 
már a szövetség táviratát a néme
teknek és ebben október 6—7-re 
meghívja a legjobb német, atléta- 
csapatot. Nosza, azonnal távirat és 
repülőiével ment a német szövetség 
vezértitkárának, Hasslemek a cí
mére és tegnap már meg is érke
zett a megnyugtató választávlmt: 

„Elvben elfogadjuk a meghívást 
és az időpontot. Repülőiével útban/' 

A  távirat nagy megkönnyebbülést 
okozott a szövetségben és a német- 
magyar viadal előkészületei a finn
magyaréval együtt tovább folynak.

Jáfékvezetőkttldés
vasárnapra

NB I.
Törekvés—B SzK K T : Mólóévá ovi (Fehci 

J m Zmimormaiv'. i . D iM ÁVAG—Fcren 
váróé: Siklós (U :; U , Zsiday). — Eloktro* 
mos—dl-aladíus: Lei u<n* CHyroes, M afjav ) 
•7 Gamma—Szolnok: Kőhalmi (Rótka.i 
Csermely). — Szeged— Újpest: Palást
(L iliom  A.,- \ c/.ér P .). -- Kispest.-■-Tokod 
Sároei (békési. Jófcsá). " SalBTC-
W MFC: Ivnnyi- (V dézsái, Petróczy),

NB II.
•SFAC—KEAC: Palkó (2 pj. Nyugat). -  

/iiprló—Vasas (Németh). -- S zE C -I)V A C  
Zeitler .<2 p.i. Nyugat). — BLK—MTK 
Borosé G. —• Poetás—SVSEr Bácskai.- 
lénzugy—ETO: Kávai. — I). Magyareúí 
—SzVSE: Kollár (2 pj. Közép;. -- Bús
— Bákóc/.i: Szabó, Kelőt (2 pj. Kelet). -  
n y s C —MVSC: Xaiiv L. (2 pj. Kelet). -
Mátészalkai T K —BVSC: Egresi (2 pj
Kelet). — T. Előre—PTIC: Bankó (2 p'i 
MO VE). — Kassai AC—M ÁV AG : Marót) 

PJ. Lszsak).— Lappmrt—SSK: Vegei
— (Jzd—Ganz: Schramkó (2 pj. Észak)

NB III.
TSC—Csilláig hegy: v. Lovász (2 • pj

N y ugrat). — Pápa—UTE: Horváth (2 pj 
Ny ugrat). KFC— Hungária: Varga ( 
PJ. Nyuigat). — Budakalász— ÉSE: Mits 

~ SzAC—Dorog: Novotny. — Cü 
MOVE—AK AK : Ivalotai. — Szeged II .  
HTV J'.; Vidra (2 pj. Szeged). — SzTli- 
lestvcriség; Zsombori (2 pj Szeged)

G jA C —OTK: Varkonyi (2 pj. Csaba), - 
lveosk. AC—W M T K : Vezér E. (2 pj. Szc 
6*1)• MAl-C—CsAK: Pintér, Közép (
pj. Csaba). — R T E -K T S E : Horeczky ( 
pj Közép). -  P V S IÍ-N S C : Adorján ( 
PJ. Pécs). - írSb—Baja; M agya r i. — Tö 
rckvps I I —NSE: Szigeti J. — Kiskunba 
™ ^ BI\?SÁ„R ™ czn Pl- Kiskunság). -  
t r l 5 - TrPS& r A za'bo r* Gyula. — DiMA VÁG  I I —H\ SE: Gvörkcfalvi (2 pj
Észak). — Hálókocsi—PBŰSE: Harsány)
— I'-ger-Lononc: Mágori (2 pj. Északi
— G yA K —I I I .  k«r. TVE: Mészáros (2 pi 
Észak). — SalBTC I I —PeM TK : Kosivá 
1? .PJ- Észak). — NyTVE —Naayszö 1 lős 
Csicsak dr (2 pj. Kelet). — MSE—K. Tö 
rekves: O yörfty (2 pj. Kelet). -  Akna 
szint-ti n—TI.AC: í  erenczy (2 pj. Kárpát 
fltah  — ®|!ÍrG—K yK IS E : Németh (2 pj 
Kelet). — b M T E —V. Turul: Bánsági ( 
p j. Kelet).

ATLÉTIKA
GYU RICZA VOLT AZ  ELSŐ FECSKE,
aki a katona-atléták közül visszautazott 
Budapestre. Feljövetele még nem vég
leges, de ezen a bélen a többiekkel együtt 
o is véglegesen idekerül. Gyuriéra elindul 
a BBTE-vcrsenyen is.

VJ ÉSZT DISZKOSZVETŐCSUCS
Linnaste, a súlyemelőből lett észt 

diszkoszvető- és katapácsvetőrekorder az 
észt diszkoszvetőcsúcsot 49.23-ra javította. 
Ez a harmadik diszkoszvetöeredmény az 
idei ranglistán. (1. Horváth magyar 50.61,
2. Kulitzy magyar 49.52.)

VJ JUGOSZLÁV CSÚCSEREDMÉNYT
ért cl a Szabadkán vasárnap megtartott 
versenyen Lazarevios 717 em-es ugrásá
val. Második Lenert lett 712 c.pi,. szintén 
kiváló eredménnyel. Jó még Slcfanovics 
10.9-es ideje.

felsze
relésekF U T B A L L

az Sí L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, Vi., Vilmos csá
szár-út 33. és IV., Václ-ufca 40.

Á r j e g y z é k !  ■ ■ ■ ■ ■ ■

N e m  l e h e t  m á r  b ő v í t e n i  
a z  ő s z i  v á l o g a t o t t  
m ű s o r t
„Erdéíyi nap'‘ 
vasárnap ján

Az MLSz őszi válogatott műsorát 
összeállította és egyre-másra jöttek 
a nagy panaszok. Jugoszlávia a 
Duna Kupa visszavágó mérkőzését, 
hiányolta. Horvátország is az MLSz 
urainak ígéretére hivatkozott. Bées 
egyik sürgető levelet küldi a másik 
után. Ezekről a problémákról Gidó- 
falvy Pál dr., az . MLSz miniszteri 
biztosa a következőket mondotta:

-— A legnagyobb jóakarattal sem 
lehetett több válogatott vasárnapot 
beiktatni az őszi műsorba, mint né
gyet. Szeptember 29-én Jugoszlá
viát, október 6-án Németországot 
látjuk vendégül Budapesten, decem
ber 1-én Rómában, 8-án Madridban 
játszik a magyar válogatott. A ju
goszlávokat is, a horváiokat is meg
kérjük, hogy várjanak tavaszig a 
belgrádi, illetve zágrábi mérkőzés
sel. Bármennyire is szerettük volna

lesz október egyik
beiktatni ezt a, két mérkőzést is az 
őszi műsorba, be kell látniok, hogy 
ez teljesen lehetetlen. A bécsieknek 
azt ajánlottuk fel, hogy a magyar- 
német mérkőzés napján Bécsbe. 
küldjük Budapest csapatát, amely 
tudvalevőleg a magyar B) váloga
tottnak felel meg. Nem dobálózha
tunk a határnapokkal már csak 
azért sevn, mert a felszabadult E r
délyt. is fel akarjak keresni október 
valamelyik vasárnapján. A legki
sebb faluba is küldünk csapatot, 
ahova kérik. Erre a célra feltétlenül 
szükség lesz egy bajnoki vasár
napra. A jelentkező hiányt vagy 
úgy oldjuk meg, hogy a bajnoki 
fordulót a vasárnapra következő 
szerdán és csütörtökön játszók le, 
vagy pedig elvisszük az egész for
dulót december 15-érc.

Takács Béla leszer
ződött a Ferenc
városhoz

„Terefere'‘-rovatunkban már a 
■ múlt héten hírt adtunk arról, hogy 
a Ferencváros mégis, csak átvesz 
valakit a Hungáriából. . Takács Bé
lára, a Hungária volt másodedzőjé
re céloztunk.

Hétfőn Takács Béla le is szerző
dött a Fradihoz. Takács két tisztsé
get tölt be a zöld-fehéreknél. Gyúró 
és pályagondnok lesz. Mint gyúró 
ma már el is kezdi a működését. A 
pályagondnoki tisztséget november 
elsején veszi át.

Szeged és
a balszerencse

A Szeged döntetlen eredménye vegyes 
érzelmeket váltott, ki a szegedi berkek
ben. Főleg a balszerencsére panaszkod
nak azok, akik Szolnokon jártak. Hűl 
mán József intéző mondotta:

— Nem vagyunk elégedettek a döntet
lennel. Ha az első félidőben egy kis 
szerencsénk van, négy góllal vezethettünk 
volna. Seper Is megsérült, de még így 
is — ha egy kicsit vigyázunk a szünet
után — a Szolnok nem egyen lít___
Seper egy kicsit sánúkál. Reméli, hogy 
vasárnapra, az Újpest elleni mérkőzésre 
rendbe Jön és akkor még jobban fog 
igyekezni. Ez pedig nagy szó, mert sze
rintünk Seper már vasárnap is jói ,.lgyc* 
kezett.”

A z Újpest ellen i mérkőzésen nagy ün
nepség lesz. Ekkor avatja ugyanis új, 
gyepes pályáját a Szeged é« a mérkőzé
sen jelen lesz Pú.lfy József polgármester
rel az élén Szeged társadalmának színe- 
java, továbbá a teljem Szeged-vezetőség.

A  Szeged o heti műsora a következő: 
Kedden erőnléti edzée, szerdán a tarta- 
lékesapát játszik az UTÓ Tl-vel. csü
törtökön pedig a Szeged az UTF I-gyel.

A  TESTNEVELÉS
legújabb számában Bakonyi Ferenc érde
kes értekezést ír t ..A sport, mint idea“ 
címmel. A  szerző világosan, népszerű sza
vakkal fe jti ki, hogy miért van szükség 
a sportban az eszmére, óva int attól, 
hogy megkíséreljék a sportból kiölni az 
eszmét, mert az eszme megölésével el
pusztul maga a sport is. Kulai Sándor 
folytatja a finn atlétika fejlődéséről szóló 
közleményeit. B é ly  Miklós pedig ,,A gim
náziumi sportélet kialakulása*5 című ta
nulmányának I I .  részét. az 1891-tőí 
1899-ig történt ilyen  vonatkozású esemé
nyeket ismerteti érdekesen. Budai Anna 
a . magyar női tor nászválogatott olasz 
országi portyázásáról számol be. A  hírek 
között a szerkesztő emlékezik meg Kell- 
ner Gyuláról. A  sportorvosi részben Pe« 
Jeskei Lajos dr „A z  edző szerepe a labda
rúgók egészségvédelmében" c. közlemé
nyének második részét találhatjuk.

KÉT VIDÉKI ATLÉTA
marad most fenn egy hétig Budapesten, 
hogy Simpson felügyelete mellett készül
jön a két válogatott viadalra. Nádasdi 
DiMÁVAG 400-as gátra, Korompai 
NyVSC pedig 100—200 méterre és a vál- 
tóf utasra készüljön. A  tegnapi edzésen 
már mind a ketten resztvettek.

Szerdán érkezik  
a jugoszláv tenisz
csapat Budapestre

A BLKE-pályán lesz 
a magyar-jugoszláv 
mérkőzés

Pénteken, szombatoi; és vasárnap ját
szik a magyar tenisz válogatott a jugo
szláv csapattal az olaszok által alapított 
„Trofeo E. 42“ -ért. Ezért a díjért ez lesz 
a második mérkőzés. Az első mérkőzést 
mi játszottuk az olaszok ellen és 5:1 
arányban vereséget szenvedtünk.

A  magyar szövetség hétfőn beszélt a 
jugoszlávokkal telefonon. A jugoszlávok 
közölték, hogy szerdán este háromnegyed 
9-kor érkeznek meg Budapestre. Csapa
tukban eddig Puncsec, Mitics és Pallada 
helye biztos. A  negyedik helyért Schaf- 
fer és Mayer játszik. A  csapatot Luki- 
nics Pero jugoszláv szövetségi kapitány 
kíséri Budapestre.

A  „T ro feo  E. 42’‘ -ért a K K  szabályai 
szerint játszanak. Négy egyes és két 
páros mérkőzés szerepel a versenyen. A 
magyar csapat törzsét a Münchenben sze
repeltek fogják alkotni. Szóba jöhet még 
Szigeti és Szcntpéteri.

A  magyar—jugoszláv mérkőzést a szö
vetség a BLKE-pályán rendezi.

. c  é N Y C S  U W U S Z  
A2 ÖMJ 2.A*JA~^

ha. meglátja
déltengeri énekes-táncos 
zenekari revüjét és a 
A LEVEGŐK KIRÁLYAI 
szenzációs mutatványa t

A C I R K U S Z  C S O D Á I
resord-müsorában!

F É N Y E S  C I R K U S Z
Előadások m in d e n , , ,  délután i  pete 
8 órakor. Jegyrendelés 22J—444 ( s 420- 204
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P á l y á z a t I I I .

az Elsü Országos Tippelő Bajnokságra
Beérkezési határidő: IX . 7. 13 ór»

DiMAVAG—Ferencváros ... .  •___

SalBTC—WMFO .......................

Gamma—Szol no k

Kispest—Tokod .............................•___

Törekvés—BSzKRT ....................

Elektromos—Haladás .................

Debr. VSC-Misk. V S C ......... . .
Fotverscny: A  pontversenybe csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Mezőtúri AFC—Csabai A K .........

D. Magyarság—Szeg. VSE ..  ...

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

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

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

V Ö L T
Hölgyeim és uraim

Csepelen a II. félidd 19. percében a 
játékvezető 11-est ítélt a W MFC ellen 
A  Törekvésből Déri futott neki a lab
dának. Nagyon is helyezni akarta a lö
vést és a labda a kapufa jobb felső sar
káról vágódott viasza. Még pedig éppen 
Déri felé. A  kis csatárnak csak pár lé
pést kellett tennie és máris lábra jött 
neki a labda. Élt is az alkalommal és be
lőtte a labdát Szabó hálójába. A játék 
vezető természetesen fújt és szabadrú
gást íté lt a Törekvés ellen.

A  játékosok között is egy pillanatra za
var támadt, a nézőtéréi, pedig nagyon 
sokan nem értették, hogy mi történt. 
Ped ig a játékszabályok — az új szövege
zés szerint a 14. §-ban — világosan meg 
mondják: f

,,Az elrúgónak előre kell rúgnia a lab
dát és nem rúghatja másodszor a labdát, 
mielőtt azt más játékos nem érintette.** 
(Maga ez a rendelkezés már a régi sza
bálykönyvben is benne volt.)

Minthogy Déri első rúgása nyomán a 
kapufáról pattant vissza a labda őhozzá, 
közben pedig más játékos nem érintette! 
Déri második rúgása a szabályt sértette. 
Ezért büntetés jár. ami ugyancsak a 
S:nak második bekezdése c) pontja sze
rint a következő:

„H a  a büntetőrúgást végző játékos kö
vet d  szabály sértést, a védő csapat játé
kosa rúgjon közvetett szabadrúgást arról 
a  .kfclyrő'l. ahol a szabálysértés történt.’•

(..Közvetett*1 szabadrúgásnak nevezi a 
szabály a régi ..egyszerű*’ szabadrúgást, 
mert ebből csak közvetve lehet gólt el
ér™- Azaz a szabadrúgás után még leg- 
®;',ább egy játékosnak kell érintenie a lab
dát, hogy az ebből eső esetleges gól sza
bályos legyen. A  régi szöveg szerinti 
„szigorított*1 szabadrúgást az új szöveg 
..közvetlen*’-nek nevezi, mert ebből köz
vetlenül is gól érhető el.)

„Jo bb csatárjátékkal 
győzhettünk is volna 
Salgótarjánban"
— m ondja Tóth Béla, 
a TÜSC edző je

Toko<l csapata éjjel egy órakor érke
zett vissza Salgótarjánból Tokodra. Sal
gótarjántól Budapestig személyvonaton 
utazlak a tokodiak. itt külön autóbusz 
várta őket h ezen mentek haza Tokodra,

Sérültje nincs a csapatnak, mindössze 
Mészáros kapott egy-két rúgást, de ko
moly baja nincsen. /

Tóth Bóka, a csapat edzője így beszél 
fi tarjárri mérkőzésről:

— A tarján! csapat és a közönség hi- 
betetlenül nagy önbizalommal várta ezt 
u találkozót. A mérkőzés előtt egész ko
molyan beszéltek orról, hogy ba jól 
mégy, akkor most esetleg a 7:W-át is 
visszaadják nekünk. De alig indult a já
ték, a közönség hamarosan csalódottan 
látta, hogy a nagynevű tarjáni csatárok 
valamennyien úgy le vannak fogva, 
hogy megmozdulni is alig tudnak.

— Nem csoda, ha a közönség néni bírta 
Idegekkel s egyre élesebben fordult szem
be a játékvezetővel. Pedig Szöllőssy 
eddig egészen jól működött, a parázs 
tüntetések hatása alatt azonban elköve
tett néhány hibái, de ezek a hibák min
ket is sújtottak,

— Az eredmény igazságos, bár ha csa
társorunknak kissé jobban ment volna, 
könnyen elhozhattuk volna a második 
pontot is.

SOPRONBAN
ünnepélyes keretek között folyt le az i f 
júsági csapat*’* — ..w- a
közéjek le per
júsági csapatok villámtorűája. A  mér
kőzések lepergéso után a lobogpdíszbo 
öltözött mily ón katonazane hangjaira vo
nul Lak fel a résztvevő csapatok. Sopro
nt i-TIiumer Mihály polgármester mon
dóit lelkesítő beszédet, majd Storch Jó- 
5i<sef osztotta ki a győztes Sas FC-nck az 
érmeket.

A  mérkőzések 2x15 percig tartottak. 
Eredmények:
. Törekvés—SFAC OK). Sorsolás alapján 
a Törekvés ment tovább. — Sas FC— 
Rrennberghánya 0:0. A Sas FC ment to-
vább. -- stoex—Selyemipar 2:0 (0:0). — 
8as FC—Törekvés 2:0 (0:0). — SVSE— 
Sotex 1:0 (0:0). — Döntő: Sas FC—SVSE
2-1.0/l). Vezette: Vécöey. GAUövő: Sep-

(2), ÜL Horváth.

Ha rövidek akarunk lenni, akkor csak 
ennyit kellene mondanunk:

— Jó forduló volt!
FjT, azonban még nem jelenti azt, hogy 

meg is vagyunk elégedve, mint ahogyan 
nagyon sokan elégedetlenül távoztak a 
vasarnapi mérkőzésekről.

Oi dóiáivy Pál dr miniszteri biztos pél
dául ezt mondta, amikor kijött az

£illőf-úti
pályáról;

-— Az NB I I I  melyik csoportjá
ban játszik ez a két csapat?... Na
gyon NB III-ízű  játék volt a Fe
rencváros—Elektromos mérkőzésen.

Különösön az Elektromos hívei voltak 
elégedetlenek. A  bordó-sárgák egyik 
szurkolója elkésve érkezett s amikor mcír- 
pillantotta az Elektromos csatársorát, 
akkor íg y  szólt:

— Mi van Szcndrödivel?
— Nem játszik. Pihen!
— No és Fűzi I I  f
■— Ugyanazt csinálja ö is. A csa

patban!
A  Ferencváros az I. félidőben csak 

ll-esböl tudott trón. rúgni s az Elektro
mos egyik szurkolója .sünéiben meg is 
jegyezte.;

— Ezt a négyhátvédes vonalunkat 
a. Fradi csatársora nem tudja át
törni. Olyan ez a védelem, mint a 
beton.

— De a csatársorunk is beton —
tette hozzá valaki.

— Hogyan?
— Nem tud megmozdulni a kapu 

előtt.
Valakinek feltűnt, hogy Takács Béta, 

a Hungária örökös Takija is kijött a 
Mérkőzésre. Mag is kérdezte:

—  Mit keres itt a Tahi?
—  Hát nem hídja? —  mondták 

neki —, arról van szó, hogy ö lesz 
majd a Fradi másodedzője. Vagyis 
gyúrója!

~ No akkor egy kicsit elkésett. 
■A Fradit ügy látszik már jó l meg
gyúrta hétközben a — vezetőség. 

Azután hozzátette;
—  Bár ahogyan én a csapatot is

merem, lesz itt szükség még néhány 
gyúrásra.

Pós.1 remekül játszotta a halhátvéd 
szerepet. .Játékával mindenkit kielégített. 
Moges, amikor egy  ízben Huszár. az 
Elektromos jobbszélsőjo el akart indulni, 
valaki íg y  kiabált be Fosának:

—  Gyötörd Prakker, gyötörd.
A bokinbálót leintették:
— Hagyja! G-yötrödik az a Hu

szár egyedül is. Olyan gyenge...
A mérkőzés után az Elektromos egyik 

szurkolója jött hozzánk s ezt mondta:
- Tessék megírni, hogy mit kí

vánnak az Elektromos-szurkolói. 
Először is azt, hogy Tóth Istvánnak 
adjanak szabad kezet az összeállí
tásnál. Másodszor is, miért nem ját
szatják Á d á m o tH is z e n  Adám 
Kassán már bebizonyította a képes
ségeit. Harmadszor: miért, teszik
szélre Eekens I l l-a t, a legjobb belső- 
csatárunkat. Negyedszer: miért
nem próbálták ki halszélen Zion- 
szkyt? Talán a BSzKRT-tól elszen
vedett vereség után azt hitték, hogy 
pontot vesznek cl a Fraditól? ötöd
ször: az Elektromosnak egyáltalán
nincs balfedezete. Miért nem ját
szatják azt a kitűnő balfedezetet, 
akit a Vasas elleni mérkőzésen pró
báltak ki s aki nagy képességeket 
ájult el? Egész nyáron át próbál
gatják s nem merik beállítani. Csak 
nem akarják azt mondani, hogy a 
jobblábas Pázmándy jó balfedezet. 
Szerintünk így kell összeállítani a 
csapatot: Boldizsár —  Pákozdi,
Onody — Pázmándy, Marosi, ? — 
Huszár, Fűzi, Adám, Fekccs III., 
Zionszky...

No, de ugorjunk át a

Sport-utcába
ahol n I1S/,K li i ’—D iM AVAG  mérkőzés 
folyt. fit. amikor a BSzKRT 2:0-ra vesze
tett, Mii kosi öngólt rúgott. A  diós
győriek egyik  szurkolója rögtön megje
gyezte:

—  Ilyen hátvéd kell nekünk!
Nem sokkal később Miklósi szabadrú

gásból a D iM AVAG  hálójába lőtte a lab
dát. Most meg a BSzKRT egyik szur
kolója jegyezte meg:

—  Igaza van! Nekünk is ilyen 
hátvéd kell.

A  D iM AVAG-ban játszó Berecz a 
BSzKBT-ban játszó Boreoz öccse. Amikor 
a ..diósgyőri”  Berecz már a második gól
ját rúgta, akkor a bátyja a lelátón így 
fakadt ki:

No megállj! Hazamegyek Ka
posvárra és beszélek a papával. K i
tagadunk a családból...

Amikor a B S zK R T  á:3-ra vezetett, 
akkor ismét felhangzott a lelátón:

—  Biró, hátraaa...
Bíró az egyik szögletnél hátra is ment 

s Fazekas éppen B iró  lába közt rúgta 
a DiMAVAG egyen lítő  gólját. Erre rög
tön bekiabáltak:

— Biró, menj inkább előre!
Sokan Budapestről mentek ki

Csepelre
s ezek, amikor meglátták a W M  új pá
lyáját, rögtön megjegyezték:

—  Nem is hittük volna, hogy itt a 
közelben ilyen pompás pályát lát 
hatunk.

Ezt éppen a Törekvés egyik szurkolója 
jegyezte meg s az egyik csepeli rögtöa 
hozzátette:

•— Kíváncsi vagyok arra, hogy 
mérkőzés után is ilyen szépnek ta
lálja-e a pályánkat...

Dudáé, a Hungária volt játékosa nagy
szerűen játszott a WMFC-ben. Pompás 
támadó fedezetnek bizonyult s állandóan 
mindenhol ott volt. Valaki meg Í6 je 
gyezte:

— Úgy látszik, ez az a Dudás, aki 
több csárdába is befér...

Csepelen különben a mérkőzés előtt, 
ahogy az külföldön szokásos.^ közölték a 
nézőkkel a csapatok összeállítását. Am i
kor a Törekvés összeállítására került a 
sor, akkor a csepeliek egyik  szurkolója 
íg y  szólt:

— Kár részletezni, hogy miként 
áll fel a Töri. Mondják egyszerűen, 
hogy —  rosszul.

A  I I .  félidőben, amikor még l:l-ro á llt 
a mérkőzés. Tiha.móry 11-est ítélt a Tö
rekvés ellen. Ezt az ítéletet mindenki 
nagy meglepetéssel fogadta, mert hiszen 
a 11-osre nem volt ok. Még a csepeli 
szurkolók is csodálkoztak. Áraikor az
után Harangozó értékesítette ti büntetőt, 
az egyik  csepeli szurkoló megjegyezte:

— Ezért az ajándék tizenegyesért 
egy hónapig fogok Tihaméry kávé- 
házába járni!

Este Kőbányán' elkeseredetten tárgyal
ták az l:6-ot. Az egyik szurkoló nem volt 
kint Csepelen a megjegyezte:

— Az bizonyos, hogy nagyon tar
talékos csapattal álltunk ki, de még 
így sem értem, hogy miként kap
hattunk ki 6:l-re.

Valaki erre így  magyarázhatott:
— Hát úgy, hogy a csatársorunk 

mégsem egészen gólképtelen...

Salgótarjánban
nagy volt az elégedetlenség. Félidőben 
l:0-ra vezetett a Tokod. Meg is jegyez
ték:

— Az ártott meg nekünk, hogy a
tabellán az első helyre kerültünk. 
Lebecsültük a kis „vidéki“ csapatot.

A  II. félidőben meg a tokodiak kese
redtek el. Ekkor Barak öngóljával a 
SalBTC kiegyenlített 3 az egyik tokodi 
m egjegyezte:

— Ezt a Barakot átkereszteljük...

—  Minek?
— Berak-nak.

Szolnokon
a szegediek nagyon örültek félidőben: 
2:0-ra vezettek.

•— Ide máshor is eljövünk!
A  végén 2:2 lett az eredmény s egy 

szolnoki így  folytatta:
— De csak egy félidőre...

Szom bathelyen
született meg a forduló legnagyobb meg
lepetése: kikapott a Gamma. Amikor már 
4:l-re vezetett a Haladás, akkor az egyik 
szombathelyi m egjegyezte:

—  Nem hinném, hogy ez lenne a 
Gamma. Ezek legfeljebb görögpót
lósok.

A  Gamma egyik szurkolója viszont ezt 
mondta:

—  Amióta a pékek nem süthetnek 
vasárnap, azóta a Sütő is pihen min
den vasárnap. Ma sem rúgott gólt...

Újpesten
Vincze sokat, dolgozott az újpesti csa

társorban. Elől, hátul ott volt, mindig 
ott, ahol kellett. Egyszóval: mintasze <T?n 
hnrmonikázot.t. A II. félidőben a kispesti 
védők — különösen Szabó II. — nem 
bírtak Vinciével. Egy lila-fehér hívő meg 
is magyarázta az okát:

—  Nem csodálom, hogy Vincze 
harmonikázása. ellen nincs ellenszere 
Szabó II-nek.

— Miért?
—  Nem zeneértő.
Hidasi meglehetősen gyengén játszott a 

kispesti csatársorban. Allítgatta a labdát, 
megakasztotta a támadásokat. Egy ú j
pesti mondta rá a II. félidőben :

—  Milyen jó, hogy elengedtük ezt 
a Hidasit.

Hidasi ebben a pillanatban gólt, lőtt 
Az újpesti szurkoló barátja megszólalt:

—  Az nem volna baj. De Balogh 
is elengedte...

Végül kirándultunk a

Hungárla-úSra Is
is. Itt meglepetést keltett a zenekar. A
102. számú cserkészcsapat nagy sikert ért 
el s Mandik Béla meg is jegyezte:

—  Képzeljék el, ezt a remek zene
kart is át akarta szipkázni a 
BSzKRT. Éti azt mondtam nekik, 
hogy ne fáradjanak. Az ö nótájukat 
úgyis elhúzza a DiMAVAG...

Ki milyen rendszerben  
játszik az új NB  1-ben

A  labdarúgójáték nagy átalaku 
fásának korszakában érdeklődésre 
tarthat számot minden megfigyelés, 
amely a játékrendszer kérdésével 
foglalkozik. Az erősen felfrissített 
NB I  most már két fordulót játszott 
le és ennek alapján tanulmány tár
gyává tehetjük, hogy melyik csapat 
milyen rendszert követ hadrendjé
nek felépítésében.

Ha sorra vesszük az NB X csapa
tait, a következő képet kapjuk:

A  Ferencváros hosszú tépelödés 
után Pataki Mihály fellépése foly
tán határozott rendszert fogadott 
el. Ez a renszer háromhátvédes, de 
abban különbözik az angoltól, hogy 
Sárosi I I I  nem egészen jobbfedezet 
s ezért a jobbösszekötö kissé hátra
vonul. Ezzel a „fél angol” rendszer- 
ret a Ferencváros már vesztett hely
zetből meg tudta nyerni a bajnok
ságot. Most is ebben a rendszerben 
játszik a zöld-fehér csapat. Ha Sá
rosi I I I  majd úgy játszik jobbfede
zetet, ahogy Lázár balfedezetet, 
akkor teljesen angol lesz a Fradi 
rendszere.

Az Újpest válaszúton áll. A  csa
pat már nem egyszer próbálkozott 
az angol rendszerrel, majd mindig 
visszatért az olaszhoz. Jelenleg a 
meg nem határozható rendszerű 
csapatok közé tartozik a lila-fehér 
együttes.

Az Elektromos legújabban négy
hátvédes rendszert öltött magára. 
Pákozdi mint „inga-hátvéd” szere
pel hátul a tartalékban és ott avat
kozik be, ahol éppen baj mutatko
zik. Az olasz rendszernél egy fokkal 
kevésbé védekezőnek tekinthetjük 
ezt a rendszert, amely a gyakorlat
ban még kipróbálásra vár. Ha há
tul némileg nagyobb biztonságot Is 
nyújt ez a rendszer, a csapat tá
madó erejét kétségkívül csökkenti.

A  Kispest szintén a habozók közé 
tartozik. A  piros-feketék az átala
kulás állapotában vannak. A  há
romhátvédes elvet elfogadták, de 
még ingadoznak az angol rendszer 
és a „félodalas” felállás között.

Szeretnék úgy megoldani a dolgot, 
hogy az edzótestüloti döntvény (a 
három előretolt csatár lefogása) is 
megmaradjon ■ és a támadó középfe
dezet is jóllakjon...

A  Törekvés a tiszta angol rend
szer híve és emellett következetesen 
kitart.

A  Gamma is az angol rendszert 
játsza. Annak begyakorlásában 
mindnagyobb előrehaladást mutat 
fel. Egyes pontokon azonban még 
nem egészen szilárd a csapat já
téka.

A  Szeged kísérletezik, összeállí
tása még nem alakult ki végleg. 
Rendszere a rendelkezésre álló kö- 
zépfedezet.ek szerint változik. Ha 
egy jó kullancsot találna, minden 
habozás nélkül áttérne az angol 
rendszerre.

A  Szolnok most Móré edző veze
tése alatt az angol rendszert vallja 
magáénak. A  begyakorlás itt is még 
csak folyamatban van.

A  Haladás rendszere nehezen ál
lapítható meg, mert Szombathelyen 
is az összeállításhoz szokták alakí
tani a csapat rendszerét.

Az NB I  újoncainál a következő a 
helyzet:

A  WMFC tiszta angol rendszer
ben játszik. Korányi személyében 
pompás középhátvéd áll rendelke
zésére. Keresztes és Dudás pedig 
mintaszerű támadófedezet.

A  Tokod is az angol rendszer 
híve s ez annál könnyebb számára, 
mert Mészáros személyében neki is 
elsőrangú középhátvéd áll rendelke
zésére.

A DiMAVAG az angol rendszer 
híve.

A  SalBTC „olaszul” játszik.
A  BSzKRT már a múlt évben az 

angol rendszert tette magáévá.
*

Ha már most összeszámoljuk az 
NB I  csapatait, akkor azt látjuk, 
hogy tiszta angol rendszerben 7 csa
pat játszik ezidöszerint. A  Ferenc
város által megfejelt angol rend-

P á f y á z a t  ü l ,
az Első Országos Tippelő Bajnokságra
Beérkezési batáridő; IX . 7. U  óra

Szeged—Újpest . . ..............

D iM AVAG—Ferencváros . . . .

SalBTC—WMFO .................

Gamma—Szolnok .................

Kispest—Tokod ....................

Törekvés—BSzKRT ..............

Elektromos—Haladás ........

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

senyt dönt el.

Mezőtúri AFC—Csabai A K  ..

Rusj—Kassal SC . . ..............

D. Magyarság—Szeg. VSE .« 

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

Lakhely:

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

tL

sze rt is  n agyb a n  és egészben  id e  
szám íth a tju k . O la s z  rendszerben  
állandóan  m a  m á r  csak  a  S a lB T C  
já ts z ik  a z  N B  I-b en . L e gk ö ze leb b  
á ll ehhez a z  E lek tro m o s  n ég yh á tv e - 
des rendszere . Á tm e n e t i á llapo tban  
van  ren dszer s zem p on tjá b ó l 3 csa
patunk, 2 csapatban  p ed ig  e g y e lő re  
m e g  nem  h a tá rozh a tó , v a g y  fo rd u ló 
ró l fo rd u ló ra  v á lto z ó  a  csapa t rend 
szere.

Reméljük, hogy a most meginduló 
bajnoki év során valamennyi csa
patunk rendszere végleg kikristá
lyosodik és ezzel jelentős lépéssel 
haladunk előre játékunk egységesí
tése terén.

— w e s s g e s

«*eftevl?sziS'
B@ne, a BSzKRT 
csatára vezet

az NB I  góllövőlistáján. Két mérkőzésen 
öt gólt rúgott. Ez sróp teljesítmény. A  
sorrend ez:

5: Benő.
4: Fazekas D iM AVAG , Zsengéi lér.
3: Berecz D iM AVAG , Moróoz, Rölck, 

Szabadkai.
2: Adám (Újpest), Kolláth, Mester, 

N agy (T 9kod).
1: Barna, Deszka, Fazekas (Szórnak). 

Finta. Hajdú (Szeged), Harangozó, H i
dasi, Huszár, .Tenőfi, Ivisuczky, Kovács 
(Gamma), Laczkó, Miklósi. Nagy (Sze
ged), Pajor, Pintér. Pósa, Pusztai, Sárosi 
dr. Szabó (Haladás), Szabó I I I  BSzKRT, 
Tihanyi I I ,  Toldi, Tóth I I  (Gamma)* 
Tóth ITT (Újpest), Turay TI. Vincze.

Öngólos: Barak, Felföldi, Ildda, Mik
lósi. *

A  II. fordulót ar. T. fordulóval össze* 
hasonlítva azt látjuk, hogy n gólok szá
ma emelkedett, a nézők száma viszont 
kissé sülyedt.

A múlt héten a hét mérkőzésen csak 
28 gól esett, most viszont 36 gólt rúgtak. 
A műit héten a hét mérkőzésen összesen 
26.60*0 néző volt, most viszont csak 22.500.

Góllövés alapján ez a sorrend az élen:
1. W MFC 10. 2. D iM AV AG  9, 3. Újpest 
8, 4. BSzKRT 7. leh a t három újonc van 
az élen.

A kapott gólok alapján az élen 
:orrend: 1. SalBTC 1, 2. Újpest, F<

_ ez a
sorrend: 1. SalBTC 1,*2. Újpest, Ferenc
város. Szolnok 2—2. Tehát itt is újono 
já r az élen!

A  most következő* fordulóban a Szeged 
—Újpest és a SalBTC—WMFC mérkőzé
sen ket-két veretlen csapat kerül szembe 
egymással. Viszont a Kispest—Tokod
mérkőzésen nyeretlenek találkoznak,

AZ NB I I .  G óULöVO I:

5 gólos: Muszka MAVAG.
4 gólos: Farkas (M iskolci Vasutas).
3 gólos: Kovács és Balogh (Miskolci 

Vasutas), Ltodray I I .  M IK , Di Sandri 
(Postás), Borbély I. (Szegedi VSE), Ba- 
lázsházi (Kassai AC ), H ajlik  I I I .  (SK 
Rusj).

AZ NB I I I .  G úLLÜ VöI:

3 gólos: Tóth (Hódmezővásárhelyi
TVE), Füstös és Jakab FTC, Blaskó

MOVE liSéS)' KÍSS WMTK' PaPP' Cs.

Tl f os' T\ Csokor (Hódmezővásárhelyi 
TVE ), Gubic&a (Gyulai AC), Pálya és 
Schubert UTE, Simon (Nemzeti FC).

A LAMPART FŐBEN
a M AVAG elleni vereség főokúnaik a két 
baitízercnesés öngólon kívül Szenes sérü
lésé t tartjú k A  kit ü nö középfedezet már 

*V‘,1CÍÖ I0- percében megsérült és 
attól kezdve ne-m vo lt teljes értékű har
cos.

Ilaiom  hónap a la tt megtanulhat 
szám az új csodahangszeren, a ta 
harmonikán. Kapható: Marnitz hang 
telep, József-körút 37— 39.

M. klr. 301. vasútépítő szd. A ) cs 
csapat 4:4 (4:1). Keglevich-u. A  

dorugást Szebc:iy századpaTancsuok
S?eztet
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Csepel boldog, de nem
eihizakodoti

& BIMAv &Q siyöseSmének legalább úgy örd l'ek  
Csepelen, m in t  a Törekvés f ö l ö t t  aratott n a o y

d i a d a l n a k

A  WMFC újonc létére igazán elé
gedett lehet bajnoki rajtjával. Mind 
a két mérkőzését megnyerte. Ez 
rajta kívül csak az Újpestnek sike
rült. Ez a két csapat áll tehát je
lenleg a bajnoki táblázat élén és 
az Újpest csak jobb gólaránya ré
vén előzi meg a WMFC-t,

Ilyen körülmények között érthető, 
ha Csepelen nag'y az öröm. Benes 
Ernővel, a WMFC intézőjével be
szélgetvén, a következőket vetettük 
papírra:

— Kezdetnek bizony ez nagyon 
szép eredmény. És ami a legmeg
nyugtatóbb: a csapat jól is játszott. 
Korányi teljesen beváltotta azokat a 
reményeket, amelyeket kullancs-já
tékához fŰztünk. Nem hiszem, hogy 
a veszedelmes Palatínust ma bár
melyik középfedezet annyira ártal
matlanná tudná tenni, amint az Ko
rányinak sikerült. Korányira nyu
godtan építhettük fel angol rendsze
rünket. A csatársor játéka is hatá
rozottan biztató volt. Tihanyi 11 
‘mindjobban érvényesül. Gólja mes
teri alakítás volt. De az ö játéka ré
vén Pintér is, Szabadkai is legalább 
ötven százalékkal jobban érvénye
sül. Rökknek — úgy látszik — csak 
az kell, hogy új jobbszélsővel ijesz- 
szük meg, mindjárt ontja a gólokat. 
Vidor megszerzése nem sikerült. 
Sajnálom azért is, mert nem hiszem,

hogy as újpesti csatársorban olyan 
könnyen helyet tujon kapni Vidor, 
mint ahogyan azt nálunk elérte 
volna.

Majd így folytatta Benes Ernő:
'— Még egy igen örvendetes ese

ménye volt a második fordulónak. 
Diósgyőri győzelmünk értéke jelen
tősen emelkedett annak folytán, 
hogy a DiMÁVAG idegenben le tud- 
tci győzni a BSzKRT csapatéit. 
Amelyről pedig tudjuk, hogy az első 
fordulóban a Latorca-utcában meg 
tudta verni az Elektromost. És mi 
saját otthonában tudtuk legyőzni a 
DiMÁVAG-o-i. Ez is csapatunk belső 
értékét bizonyítja,

—  De ez mégsem kelt elbizako
dottságot Csepelen ?

—  Semmiesetre sem, Híveinket is 
figyelmeztetnünk kell, hogy nem 
lesz cs mindig így. Jöhetnek majd 
vereségek is és ezeket éppen olyan 
lelkierővel kell majd elviselnünk, 
mint ahogyan most örvendezünk. 
Mindjárt az elkövetkező vasárnapon 
Salgótarjánba kell utaznunk, A 
SalBTC is, mi is legyőztük a Tö
rekvést, nagy harc lesz tehát Salgó
tarjánban az elsőbbségért.

— Hogyan készül a csapat ezen 
a héten?

— A. szokásos műsorral, szerdán 
délután edzömérközést játszunk a 
WSC csapata ellen,

„Nyugodtan dolgozunk 
tovább!“

Sáfrán e ln ö k  beszél a Törekvésrő l
A  Törekvés rossz rajtját még 

rosszabb folytatás követte. A 
WMFC, a régi vetélytárs. 6:l-re ver
te el a Szent István-Kupa győztesét. 
Vájjon ml van most az Északi Fő
műhelyben, a Törekvés házatáján? 
Elkeseredettség" Letargia? Fejet
lenség?

Sáfrán Ferenc mühelyfánök, a 
Törekvés elnöke így beszél:

— XJgy érzem, nincs szükségünk 
mentegetőzésre, A bajnokság hosszú 
s még bőven lesz alkalmunk bebizo
nyítani, hogy a Törekvésben vannak 
értékek. Azt. persze sem barátaink
nak, sem ellenfeleinknek nem sza
bad el}elejteniük, hogy a Törekvés 
amatőrcsapat, a Törekvés arra való, 
hogy az Északi Főműhely munkásai
nak sportolási lehetőséget nyújtson. 
A Törekvés dolgozó munkások csa
pata. M i nem szedhetünk össze játé
kosokat a piacon, mert ez ellenkezik 
a Törekvés célkitűzéseivel. Nevelés 
útján igyekszünk pótolni a hiányo
kat.

— Ha a bajnoki táblázatra ráné
zek, azt látom, hogy az utolsó he
lyen áll a Szent István-Kupa győz
tese, utolsóelőtti helyen a Szent. 
István-Kupa második, a megelőző 
helyen pedig a harmadik csapata. 
Úgy látszik, meggondolást érdemel, 
hogy a bajnokság előtt hat nappal 
meg lehet-e rendezni legközelebb 
ennek a díjnak a döntőjét, amely 
sok izgalmat, külön készülést és 
idegfeszültséget jelent. Ezzel a kér
déssel nem árt foglalkozni.

— A kitiltások és a sérülések is 
megritkították sorainkat, Jelenleg 
nincs otthonunk. Valahogyan az ed
digi két mérkőzésen a játékvezetők
kel sem volt túlságos szerencsénk. 
Én azonban a csapat miatt nem ag
gódom. Akkor lenne baj, ha kap
kodnánk, kétségbeesnénk, cserélget
nénk. Mi azonban nyugodtan dolgo
zunk tovább, haladunk előre a meg
kezdett úton’. így  majd elkövetkezik 
a fordulópont! Legközelebb majd 
talán nem sérül meg a játékosunk, 
nem állítják ki, nem ítélnek elle
nünk jogtalan tizenegyest.

— A vereség ellenére is élvezet 
volt látni a W M FC kitűnő angol 
rendszerét. Ha ennek a korszerű já
tékrendszernek a népszerűsítésében 
a Törekvésnek van némi érdeme, az 
örömmel tölt el minket.

— Mi a Törekvésben nemcsak 
ünnepelni tudjuk játékosainkat, de 
— meg is tudjuk őket vigasztalni, 
ha szükség van rá.

Tasnády József, a.z intéző meg
lehetősen lehangolt:

— Zörgő súlyos sérülése egyene
sen megdöbbentő. Ahogy Dudás 
belerúgott az őt kicselezd Zörgő bo
kájába, az bizony csúnya volt. Ha 
Róják ennek csak tizedrészét csi
nálta volna a SalBTC ellen, akkor 
égy  szót sem szólnánk az eltiltása 
miatt. Komolyan mondom, kezdjük

bánni, hogy megnyertük a. Szent 
István Kupát. Ha kiestünk volna az 
első mérkőzésen, akkor most, nem 
tüntetnének ki ennyire, figyelmükkel. 
A mi játékosaink amúgyis idegesek 
voltak Róják és Tagdnyi hiánya 
miatt s nem elég, hogy a második 
félidőben a súlyosan sérült Zörgővel, 
tehát úgyszólván tíz emberrel já t
szott a csapat, még jött az a tizen
egyes, amely a WMFC-t, jobban 
meglepte, mint minket. Sajnos, lel
kileg nagyon összetört a csapat. 
Különösen a védelmünk helyezke
dése volt katasztrofális. Az volt a 
baj, hogy a két ssélsöhátvédünk na
gyon féltette Kónyát a középen s 
minduntalan, beljebb húzódtak. így  
maradt a két cselepli szélső üresen.

— De mindegy! Munkánknáls 
előbb-utóbb meglesz a gyümölcse. 
Nem mondhatok mást, mint amit 
tavasszal a szegedi mérkőzés után 
mondtunk: csakazértis hajrá Töri

Szom bathelyi vé lem én y :
Ha Szabó játszik és Lovász 
nem sérül meg, a Gamma 
még nagyobb verést 
kapott volna
A  Haladás meglepő simán fek

tette két vállra a Gammát.
— Nem is értjük, — mondották a 

szombathelyi szurkolók, —  mi volt 
a Gammával.

Palágyi László intéző ezeket 
mondja a mérkőzésről:

—  Már a szegedi mérkőzésünk 
után megmondottam, hogy a csapat 
jó s nem kell félni. Szegeden csak 
balszerencsével vesztettünk, most 
pedig Szabó nélkül és a sérült Lo
vásszal vertük meg a nagyhírű Gam
mát. Ha a két szárnyunk teljes, ak
kor még nagyobb lett volna győzel
mit n k.

Kőműves János elnök véleménye:
— Jól és lelkesen játszott a csa

pat, ez a sikerünk titka, örömmel 
láttam, hogy a csatárok rájöttek 
már arra, hogy a szemfüles és gyors 
Mórócznak minél több labdát kell 
adniok. Ujjvégre, ha Mórócz sok gólt 
rúg, az nemcsak az ö sikere, ha
nem az egész csapaté.

Körmendi, a csapat jeles kapu- 
védője még mindig a 11-es miatt 
zsörtölődik. így meséli el az esetet:

— Nézzék meg a mellemet! Tu- 
ray II. úgy belelépett, hogy hosszú 
mély Seb van rajta. A 12. percben 
amikor Sütő egy lövésére dobtam 
magam, Turay megint nekemjött és 
meglökött. Együtt estünk el s lehet, 
hogy esés közben a kezem odaért 
Turay arcához. Szándékosan nem 
ütöttem meg, tehát a 11-es nem volt 
jogos.

Milyen következteté
seket vont S@ 
a i  SZŰCSIT a wasár- 
napi vereségéből ?
A T ö re k v é s  e lle n  át
sze rve ze tt csapat 
é H  k i !

A  DiMÁVAG—BSzKRT mérkőzés 
úgy indult vasárnap, hogy a villa
moscsapat simán, lépésben nyer. 
Hogy miért maradt el a BSzKRT 
győzelme? Annak —  Kutrucz edző 
szerint — többféle oka van.

— A vereség okait kutatva, né
hány hibát megállapítottam -— 
kezdte mondókájót a villamoscsapat 
edzője. —  Kezdjük mindjárt a vé
delmen. Solymosi nem sokat tehet 
a hat dugóról. Miklósi és Mosonyi 
katona, ezzel mindent megmagya
ráztam. Az idény eleje óta talán két 
edzésen vettek részt...

— Mi volt a két fiatal fedezettel, 
Kornéllal és Kovács II-vel ?

— Ok az ifjúsági edzőtáborban 
vannak és a fokozottabb gyakorlás 
most ütközött ki rajtuk. Kornél 
egyébként még az I. félidőben meg
sérült.

— A  csatársorral is bajok voltak...
— Igen. Szabó I I I  beteg és ö 

most egy ideig pihenni fog. Azután 
egy friss belsöcsatár is clkél ott 
elől..

— Végeredményben milyen kö
vetkeztetéseket vont le a vasárnapi 
vereségből ?

—  Át kell szerveznem a csapatot. 
Hiszen nem fájna a fejem, ha itthon 
lenne a Tuti—-Balogh— Sződi fede
zetsorom. Sajnos, öl: egyik mérkő
zésünkön sem vehettek ' részt eddig. 
Azt hiszem nem, kétséges, hogy ve
lük lényegesen feljavulna a csapat 
teljesítőképessége.

- A  többi helyeken is várható 
változás ?

— Egyelőre csak annyit mondha
tok, lesz egy „új“ hátvédünk, egy 
vagy két friss fedezetünk és a csa
társorunkat is átalakítjuk.

Hír szerint az BSzKRT „új“ hát
védje Bíró lenne, az „egy vagy két 
friss fedezet" a hazatérő katonák 
közül adódna, míg a csatársorban 
sajátnevelésü fiatalokat akar tüzbe 
küldeni az edző.

Mindenesetre BSzKRT-ék levon
ták a vasárnapi vereségük tanulsá
gait.

Saját nevelésű fiatalokká 
akarja feljavítani az Elek 

tromos a csatársorát
— Lekvár volt a csatársorunk — 

mondotta Kovács Dezső dr, az Elek
tromos futballigazgatója. — Vasár
nap minden csapatrésszel többé
kevésbé elégedettek voltunk __ a
csatársor kivételével. Azután még 
egy baj volt. Túlságba vittük a vé
dekezést. Nem kellett volna. G 
Tóthnak annyira hátrahúzódnia. 
Onódy pedig elfelejtett rendesen, 
hatvedmodru rúgni. Pedig a Ferenc
város korántsem volt meggyőző 
formában. a

Van valami terv a közeljövőre ?
Egyelőre szeretnénk már az 

egységes, összedolgozott Elektro
most a pályán látni. Azután majd 
meglátjuk, mit lehet tenni a csatár
sor feljavítása érdekében. A magam 
részéről azon leszek, hogy a csatár
sort hamarosan feljavítsuk, Tudom, 
nem könnyű feladat, de talán a jövő 
idényre elkészülhetünk vele Van 
nekünk néhány remek, fiatal', saját
nevelésü tehetségünk, maid elővesz- 
szük őket és beleneveljük a nagy 
szerepbe.

Minden játékosunknak
alkalmat adunk arra, hogy 
javítson a Haladás elleni 
osztályzatán
— mondta S ó s  Károly, a Gamma edzője

A  Ferencváros elleni nagyszerű 
játéka után kellemetlen meglepetést 
szerzett híveinek a Gamma csapata 
Szombathelyen.

— Nem a vereség fáj — mondta 
hétfőn Sós Károly, a Gamma edzője 
— , hanem az, ahogyan a fiúk ját
szottak. Mindem szív és lélek nélkül 
mozogtak a pályán. Az volt as ér
zésem,, hogy lebecsülik az ellenfelet, 
A mérkőzés előtt állandóan azt 
mondtam a fiúknak, hogy ne száll
jon a fejükbe a Ferencváros elleni 
döntetlen. Mégis úgy játszottak, 
mintha a, Haladás nem lenne, méltó 
ellenfél. Pedig a Haladás nagyon jó 
csapat. Azt a lelkesedést és akarást, 
amit a szombathelyi fiúktól láttam, 
ritkán lehet látni. Egy labdára ket- 
ten-hárman is futottak. Nálunk? 
Tóth. miatt két gólt kaptunk, mert 
könnyelmüsködött. Könnyen haza
adhatta volna Hadának a labdát, de 
nem tette. Persze, hogy elvették 
tőle a labdát kétszer is.

■— Úgy látszik, nálunk az a baj, 
hogy túlságosan is jól bánik a veze
tőség a játékosokkal — folytatta az 
edző. -— A fiúk ezért nemhogy há
lásak lennének, hanem,, különben 
hagyjuk ezt.

Kíváncsiak voltunk, hogy a Hala
dás ellen elvesztett mérkőzésnek 
lesz-e valami következménye a csa

patösszeállítás körül.
— Egy biztos csak, hogy vasár

nap Havas fog védeni a Szolnok 
ellen — mondta tovább Sós Károly. 
—- Nem mintha elégedetlenek len
nénk Hadával, de nem tartjuk he
lyesnek, hogy egy olyan kitűnő 
játékos, mint Havas, heteken ke
resztül ne játsszék komoly mérkő
zést. Nádas kitünően mutatkozott 
be. Ha ez az új hátvédünk nem ját
szik olyan jól, okkor könnyen kap
hattunk volna még két gólt Szom
bathelyen. Nádassal megoldódott a 
hátvédkérdésünk, A fedezetsorban 
és a csatársorban nem akarunk 
egyelőre változtatni. Nem mintha 
elégedettek lennénk. Nem, Csak 
nem akarunk kapkodni, cserélgetni. 
Mindenkinek adunk alkalmat arra, 
hogy javítson az osztályzatán.

Arra a kérdésünkre, hogy mi a 
munkaterv ezen a héten, ezt mondta 
az edző:

— Kedden erőnléti edzés lesz, 
Csütörtökön két kapus játék. Pénte
ken tartjuk a harmadik edzést. Ha 
lehet, még fokozni akarom a mun
kái, mert. csak egészen komoly elő
készületekkel lehet nagy teljesítmé
nyeket kívánni. A vasárnapi vereség 
nem vert le bennünket, de megmu
tatta, hogy milyen hibák vannak a 
csapatban.

•urna

— Hét játékost nem lehet máról-holnapra 
pótolni — mondják Kispesten

Maginft csatárt keresnek a piros-feketék

A CS. MOVE-BAN
a liáromhátvédcs rendszernek (ulajdoníl- 

tatabanyai szép erőseimet. _  Most 
mar nem terünk le a megkezdett útról _  
mondotta Steiner Feróno intéző! _ Azo-

,,kik nem akarták megérteni az uj idők szavát, kihaa-vtuk
?t.Br pf tb61 í 3 fiatalokat^tót*tünk. Az eredmény minket igazol....

A WMTK-BAN
örülnek, hogy a profitartalékok nélküli 
fiatal csapat milyen nagyszerűen játszott 
az ÖroHiaz. ü k  ellen. A második félidfi- 
í’rják Kolképtclcnségct a rovására

* A Csodacirkusz bemutatója.
A Fényes-cirkusz szeptemberi mű

sorában a következő szenzációk 
vannak: Pickard revü-zenekar,
melynek hangversenyeit Amerika 
rádiói még a vonatokra is közvetíte
nek. A  pesti rádió is felkérte már a 
zenekart, hogy álljanak a hangosan
beszélő elé. A  másik világszám a 3 
Turul. Artistakörökben a Turul ve- 
zetöartlstáját a levegő királya né
ven tisztelik. Amit ez az artista
csoda produkál, az páratlan a vilá
gon. M<jg legalább 10—12 világszárn 
szerepe! a Fényes-cirkusz c havi 
műsorán.

Kispesten nem érte váratlanul az 
Újpesttől elszenvedett vereség sem 
a szurkolókat, sem a vezetőket. Szá
mítottak a vereségre, de nem ilyen 
arányban. Senkey Gyula mondja a 
vasárnapi mérkőzésről:

—  Nem valami biztató előjelekkel 
kezdtük meg ezt a mérkőzést. Hét 
játékosunkat —  Boldizsár, őnody, 
Rátkay, Cseh, Nemes, Déri, Kalo
csai dr — kellett részben új embe
rekkel, részben pedig tartalékokkal 
pótolnunk. Hiába, ezt nem lehet 
■máról holnapra sikerrel megcsinál
ni. Fel kellett forgatnunk a csapat 
minden részét, a közvetlen védelem
től a csatársorig.

— Szabó I I  miért nem középhát
védet játszott? —  kérdjük.

— Azért, mert Zalai játékra je
lentkezett s Szabó Il-re  a csatársor
ban volt szükségünk. Úgy gondol
tuk, hogy mint, régi csatár, jobb- 
összekötőben hasznos tagja lesz a 
csatársornak. Sajnos, nem így tör
tént. Szabó I I  két év óta állandóan 
középhátvédet játszott s annyira 
elszolcott a csatár játéktól, hogy jó 

formán semmi veszélyt nem jelen
tett as újpesti kapura. 0 maga is 
mondta a mérkőzés után, hogy nem 
érezte jól magát összekötőben. 

Aztán ezt mondja még Senkey:
— Sajnos, nálunk még sok játé

kos nem tudja, mit kell csinálnia, 
kit kell fognia. így  többször előfor
dult, az, hogy egy újpesti játékoson 
ketten is voltak, ugyanakkor Ádám 
vígan futkározhatoit a labdával, A 
csütörtöki kétkapus edzésen újra 
elővesszük a rendszer-kérdést s az 
edzés után beszélgetni fogunk a 
fiúkkal. Én feltétlenül az angol rend
szer híve vagyok s ha tőlem függ, 
a csapat ebben a rendszerben fog 
játszani továbbra is.

Megtudjuk, hogy megint csatárt 
keres a vezetőség. Egy belsöcsatár- 
ral és egy balszélsövel tárgyalnak. 
A Vécsey-ügyben is döntés várható 
ezen a héten.

— Remélem —  mondja befejezőül 
Senkey — hogy a következő mérkő
zésünkön már győzelmet lát tőlünk
a kispesti közönség.

..... ............ .............

A csatárok kitűnő játékának
örülnek az Újpestben

Régen rendezett az újpesti kö
zönség olyan lelkes bíztatást, mint 
vasárnap délután a Kisfüjjtt elleni 
mérkőzésen. Pedig nem is volt olyan 
nagy szükség a biztatásra. Egy per
cig sem volt kétséges, hogy a lila- 
fehér gárda megszerzi a két pontot.

örült a közönség a csatárso
runk jó játékának —  mondta boldo
gan Langfelder igazgató. —  Erre a 
mérkőzésre a csatársorunknak éppen 
az a része javult fel, amelyik eddig 
nem mutatott valami nagy formát. 
Ádám és Tóth úgy játszott, hogy ha 
több szerencsénk van a lövésekkel, 
akkor akár még négy gólt is rúg
hattunk volna. De m i ezzel az ered
ménnyel is meg vagyunk elégedve. 
Most, a Tokod— SalBTC-mérközés 
után, láthatjuk, hogy nem is olyan 
könnyű ellenfelet terítettünk két- 
vállra a múlt héten.

Béréinél egy kis visszaesés tapasz
talható, s ezt Újpesten természetes
nek is veszik. Az edzésrendszerek 
közötti különbség okozta, a fáradt
ság most kezdi elővenni a fiút. Ezen 
azonban majd segíteni fog „Mari 
néni".

— Ádám válogatott formában ját
szott — mondja Langfelder. — Elég 
labdát kapott és korszerűen játszott. 
Kapura húzott, lő tt és fejelt. Tóth 
Matyi is jó volt. Ügyes dolog volt az 
érintetlen sarokrúgásból lőtt gólja.

A hátsó régiókban eddig sem volt 
baj. örvendetes, hogy az UTE-ban 
szereplő tartalékok is jó formáról 
tettek tanúságot.

—  A mostani első helyünk kötelez 
bennünket. Ilyen kiegyensúlyozott 
NB-ben vezetni nem kis dolog. A 
vasárnapi mérkőzésünkön azonban 
nagyon kell vigyáznunk a Szeged 
ellen.

Vidor megszerzésének nagyon 
örülnek a szurkolók. így  most már 
nincs belsöcsatár-gondja a vezető
ségnek. A  kék-fehérek volt össze
kötője kedden mutatkozik be Újpes
ten, de hogy a csanatba mikor és 
milyen poszton fog szerepelni, arról 
még nem beszélnek a vezetők.

Egy-két könnyebb sérülés is akadt 
a Kispest elleni mérkőzésen. Futó és 
Zsengellér az orrát fájlalja, Sziklai 
az arcába kapott jókora ütést és a 
s.zeme alatt bizony alaposan felda
gadt a sérült rész. Adómnak kisebb 
vérömleny keletkezett a lábán. Bent 
járt a szanatóriumban és azt az uta
sítást kapta, hogy szorgalmasan bo
rogassa a lábát.

Remélik, hogy a sérültek vasár
napig rendbejönnek, mert az első 
hely megtartásához nagy szükség 
van rájuk.

Az első helyről pedig nemigen 
szeretnének elkerülni.
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Lila Leó: Hát, csak úgy megvol
nánk, megvolnánk! (zsebeit tapo 
gatja) Azt hiszem, mindenem meg
van, nem vesztettem el egy pontot
sem.

Zöld Ferenc: Mondja csak, mi az 
az egy pont ?

Csepp Elemér: Majd lesz több is!
Zöld Ferenc: Mondja, ki maga?
Csepp Elemér: Erre nincs meg

jegyzésem! Nem ismeri a jövendő 
bajnokcsapat szurkolóját ? Maguk 
is a gyönyörű csepeli pálya füvébe 
fognak hadapni!

Zöld Ferenc: így mer beszélni
öreg Feri bátyjával ?

Csepp Elemér: Miért? Nagyon
kedves voltam! Nem éreztetem a 
köztünk lévő egypontos különbsé
get! (vállonveregeti Zöld Ferencet) 
Nem baj, kis Feri, lesz ez még 
rosszabbul is!

Zöld Ferenc (ájultságából magá- 
hoztérve): Megálljon csak, Jön még 
három hátvédre dér!

Eila Eoó: Nézze, kis Elemér, fi
gyelmeztetem, hogy négy ponttal 
még ki lehet esni!

■Csepp Elemér: Ugyan ne ijedjen 
meg’! Fognak maguk még több pon
tot. is szerezni!

Eila Leó: Reménytelen eset.-
Zöld Ferenc: Igazi újonc-modor 

Erre nem is lehet válaszolni.
Csepp Elemér: Dehogy nem! De 

nem itt.
Eila Eeó: Hát hol?
Csepp Elemér: A  pályán!

Az HE  ü. e heti
legiohb tizenegye

Az NB II e heti fordulóján már 
jobban kialakultak a formák. Re
mek, pompás idő kedvezett a vasár
napi fordulónak, úgyhogy az adott 
körülményekhez képest igazságo
saknak kell vennünk az eredménye
ket. Néhány meglepetésszerti ered
mény (Zugló—KEAC, MTK—Pos
tás. Rusj—Ganz, stb.) is akadt, ami 
egy-lcét játékos váratlan torma- 
javulásának volt köszönhető. Ter
mészetesen, ez a hét 11-ében is ki
fejezésre jutott. Az első csapat: 

Wittreich 
Szombathelyi FC

Tóth  I I  F u ru lyá s
KEAC Vasas

Horváth Erdész Steinbacli
Zugló Zugló MAVAG

M osor Csanesinov
Rusj Rusj

K om orp ttó  L is zk a i I I  T itk os  I
MAVAG MTK MTK
A tartalékcsapat: Dombóvári (B. 

Vasutas)!- Hoduly (özdi MOVE), 
Csókái DVSC — Salamon 1 SVSE. 
Kupi (D. Magyarság), Galambom 
DVSC — Illanó MTK. Németh 
SFAC, Dolgos (Szombathelyi FC), 
Turay I MTK, Hajlik I I I  (Rusj).

Az HE  EH. eheti
legjobb tizenegye

Az NB III rajtja minden tekin
tetben pompásan sikerült. Szinte 
valamennyi mérkőzésnek komoly 
közönségsikere volt és általában a 
csapatok teljesítménye is kielégí
tett, bár a legtöbb csapat csak tar
talékosán tudott kiállni.

A hét legjobb tizenegye:
Farádi 

Bajai TISE
Laki Jersó

Szenti. AC Goklberger SE

Nagy H Drapos Dömök
FTC Gyulai AC M. Pamut

Lukács Langa 
Szolnok I I  Szolnok II 

Barakonyi Jakab Nagy
Kecsk. AC FTC Hungária

A tartalékcsapat: Sárpataki
(Testvériség) — Ferber (Pápai 
PSC), Hidasi (Budakalász) —  Mé
száros (Szentesi TE ), Klíment)  
(Kecsk. AC), Kalocsai I I  FTC — 
Gáti (Csepeli MOVE). Orosz I I  
(Nagvmányoki SE), Schubert UTE, 
Horváth. I I  FTC, Császár (Törek
vés).

1
Az if! cs a kölyökbajnokság sorsolása 

elkészült, Kezdés most vasárnap, szep
tember 8-án i6®2, „  , - , ,,Tiszaiak: TAG—Bakaraaz (4:11. Ra-
rátfiá"CK Vezette: Asztalos. Gollnvo: Lo- 
«n c / f l '< 2 > .  P a lá é i  (2b Horváth, Honfi 
és Losonezi I I ,  illetve Schuszter.

A RLASZ VÁLOGATOTTAT
szeptember t*-éro h ívja vendégszereplésre 
az, Egri MOVE. A meghívás ügyében 
ezen a 1 téten döntenek.

A m agyar váloga
tott csapat 
munkaműsora

Hétfőn este a szövetségben a mi
niszteri biztosnál értekezlet volt, 
amelyen a nagy válogatott, az után
pótlás és az ifjúsági válogatott ez- 
évi válogatott előkészítéséről beszél
tek. Megjelent az értekezleten a mi
niszteri biztoson kívül vitéz Ginzery 
Dénes szöv. kapitány, Fábián József 
utánpótlás-kapitány, Tamássy Ist
ván dr ifjúsági kapitány, Tóth Ist
ván, a válogatott csapat edzője, 
Scnkcy Imre, az edzöalosztály el
nöke. Molnár Ignác és Berkcssy 
Elemér szöv. edzők.

Az értekezleten elhatározták, 
hogy az utánpótlás- és az ifjúsági 
válogatott keret számára már 11-én 
és 19-én tartanak edzést, a nagy
válogatott 24-én tartja az első edzé
sét. Utána a 16-os válogatott keret 
táborba vonul és együtt marad ok
tóber 6-ig, a német-magyar váloga
tott mérkőzésig.

A  nagyválogatott keretét 9-én este 
állítja össze a szövetségi kapitány.

------  — - T i — ------ -

Póstagalam b vitte 
vasárnap Diós
győrbe a DiMÁVAG 
győzelm ének a hírét

Diósgyőrben vasárnap est/1 nagy izga
lommal várták a D iM AVAG i>esti ered
ményét. Végre — nagy szurkolás közben 
megérkezett az egyik  szurkoló — posta- 
galambja. Leli is óriási üröm a pesti 
győzelem hírére. A z egyik szurkoló így 
örvendezett:

— Megmondtam, csak Birót ne vigye
hátra a BSzKRT, akkor győzünk. így 
is lett___

Xénvetliy elnök arca még tegnap is su
gárzott az őrömtől.

— Nem vallottunk szégyent Pesten. — 
mondta a jeles vezető. — igaz, az első 
félidőben nem játszottak úgy a fiúk, 
mint ahogyan azt vártuk, de a szünet 
nfáni teljesítményükkel mindent helyre
hoztak.

Az elnök még elmondja, h-ogy Közitől 
többet várt. Ha Bá.n vasárnapig hazajön, 
ö lesz a. jobbhátvéd. ha nem, marad Kézi.

Teleki edző is. elégedett.
~  A z első negyedórától eltekintve, k i

tünően játszottak a fiúk. Őszintén mon
dom. még a BSzKRT kétgólos vezetése 
után is lefogadtam volna a győzelmün
ket. It t akarom megemlíteni, bogv a 
BSzKRT harmadik dugója szabálytalan 
volt. Benő lökte — védés közben — Lu
kácsot.

Az egyéni cem tár teljesítmény ékről ezt 
mondta. Teleki:

— Szerintem a csatársorban ez volt a
sorrend: Barna. Here ez. Füzér, Fazekas, 
Magyar. A csatársorunk fel ja villásának 
használt a Füzér—Farkas csere. Szalay 
nagyon jól játszott, de ez a hirtelen 
csere megszédítette----

//
„A fiúknak fejükbe  
szállt a dicsőség
Tarjáni sirámok
Salgótarjánban nincsenek megelégedve 

a Tokod elleni döntetlennel.
Obrincsák László főtitkár sincs megelé

gedve csapata teljesítményével.
-  Úgy látszik, a fiúknak a fejükbe 

szállt a Törekvés elleni győzelem. Igaz, 
az I. félidőben az óriási szél ellen nem 
tudták kife.itteni teljes tudásukat. Szü
net után pedig Tokod annyira feljavult, 
hogy végeredményben örülnünk kellett a 
döntetlen eredménynek. Ekkor úgy já t
szottak a tokodiak, mint mi a Törekvés 
ellen . . .

— Mérkőzés után a fiúk megígérték, 
hogy ezután minden meccset teljes erő- 
bedobással küzdenek végig. Ok is érzik, 
hogy minden vesztett pont közelebb visz 
a kiesési zónához . . .

A vasárnapi mérkőzésnek egy sérültje 
is van. Jenó'fi, a tarjáni gólzsák chf ék- 
rándulást szenvedett, olyannyira, hogy 
hétfőn már úgy kellett, hazatámogatni a 
hivatalából. A  keddi orvosvizsgálat tüze- 
tosoT. megállapítja majd. hogy Jenöfi sé
rülése komolyabb természetü-e.

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

Jó a szolnoki fű 
és a szolnoki 
fedezetsor

SzolnokáiS\meg vannak elégedve a Sze
ged ellen éjért döntetlennel. Többre nem 
számítottak a szurkolók és a vezetők.

-  A  matatott játékkal azonban csak 
részben vagyunk megelégedve — mon
dotta Romhán.vi intéző. — Az első félidő
ben nem tartották be kellően az utasítá
sokat a fiúk. A védelemben Barna egy
két alaklommal még mindig „szöget- 
fogott“ . Kispéterrel százszázalékosan meg 
vagyunk elégedve.

— Ezúttal is a fedezetsorunk bizonyult 
a megbizhatóbbnak. A  csatárok az első 
félidőben nem tartották be az utasításo
kat. A  belsők, ahelyett, hogy a szélsőkre 
játszottak volna, rövid passzokkal pró
bálták megbontani a Szeged védelmét. 
Szünetben aztán, a fejmosás után, rá jöt
tek a hibákra és kezdték foglalkoztatni 
a szélsőket is. S ekkor, ha nagyobb sze
rencsénk lett volna, meg is nyerhettük 
volna a mérkőzést.

A  fűről áradoznak a. szolnoki ..fű-szak
értők '. A  szegedi játékosoknak is nagyon 
tetszett a szolnoki gyepszőnyeg.

— Nem ártott m eg a fűnek az, hogy 
csak három hónapot pihent —  mondja 
Romhányi. — Rem ek pázsit várja Szol
nokon az ellenfeleket.

Az Újpest, csapata szerdán délután 4 
órakor a Vasas ellen játszik edzőmér
kőzést a megyeri úti pályán.

Vidéki eredmények: Somogy: TSK
(Szekszárdi—STE 11:1 <6:0). I I .  o. baj
noki. Gól lövő; Kalász (7). Sáros i (-)» 
Mihók (11-cs) é(5 Korsós, ill. Nagy. — 
Pécs: DPAC JI—Türr látván SE I I  - 
(3:0). JT. o. bajnoki. -  PBTO if i .-D V A C  
ifi. 3*0 (2:0). — M SE  íf j.—PV SK  if.1. 4:* 
(1:3).

\v
11 Popovics Kika a jugoszláv fő
n szövetség főtitkára vette át az
y o üzenetet, illetve az MLSz kéré

sét
a Arról értesítette az MLSz a jugo-

v
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Némcthy Imre,
a DiMÁVAG futballszakosztályának 

elnöke.

G e r g ő  k e s e r v e
(Ady után szabadon, kellő 

zenei aláfestéssel)
Hálómba tegnap beszökölt a bősz 
bomba, amely Tóthtól suhant neszte

len .
Kapu sarkában, pillanat alatt 
találkozott velem.
Ballagtam éppen Zsengeller felé 
s félszemmel néztem,, mit csinál

[ Balogh,
s mikor a labda váratlan bejött, 
azt. kittem, meghalok.
Beért a bőr és csattant egy nagyot, 
az egész kapu belercmegett,
— Gól! Hajrá Újpest! —  ordítottak 
fel az emberek.
Egy perc, a, bíró még alig jelzett, 
a kaputól Tóth nevetve szaladt, 
gólt lőtt s pont nélkül áll a tabellán 
és zokog a csapat,..,

T.

Milyen nagy a BSzKRT 
játékosgárgája ?
Egy kis beszámoló 
a vil/amoscsapat játékos
állományáról

E gy labdarúgócsapat vezetősége egy
aránt nehéz helyzet előtt áll, akár sok a 
játékosa., akár kevés. Ha sok a játékosa, 
nehéz közülük kiválasztania a legjobb 
erőben lévő tizenegyet. A  ke,vés játékos
sal rendelkező egyesületben is nagy a 
gond, de — kisebb a felelősség. Egysze
rűen azért, mert ahol 13 játékos van 
(ezek közt. egy kapus- és egy hátvéd- 
tartalék), ott igazán nincs nagy válasz
ték!

Most, hogy a BSzKRT elsőosztáiyú, 
érdeklődésre tarthat számot, milyen nagy 
a villamoscsa.pat játékosgárdája? Előre
bocsátjuk. nagyobb, mint ahogy azt né
hány tájékozatlan elképzeli, de kisebb, 
mint azt sok nagyotláló szurkoló gon
dolja.

Kezdjük a kapusokon. A BSzKRT-nak 
három elsővonalbeli kapusa van: Régi,
Solymosi és Frankó. Régi. a többszörös 
válogatott, most katona. Frankó vissza
esett a formájában, marad tehát a fiatal 
Solymosi, akinek ezután kell igazolnia a 
BSzKRT-vezetők bizalmát. Kitűnő után
pótlásnak ígérkezik a kölyökkapus: 
Sütő.

A  hátvédsorban Miklósi, Mosonyi pá
ron kívül itt var, az NBB-bcn sokáig 
együtt szerepelt Takács—Zöld kettős, de 
szükség esetén Malyra és Horváthra is 
lehet számítani. Ide lehet venni Biró Sa
nyit is. Sokat várnak a fiatal Tóthtól. 
akit a ..jövő Bírójaként'’ emlegetnek, o 
még kölyök-játékos*.

Fedezetek dolgában egyenesen el van 
kényeztetve a BSzKRT. A  Kovács II , 
Balogh. Tnli NB-soron kívül kéznél van 
a Kornél, Szalay, Szödi-hármas. Sőt itt 
van még a közelmúlt NBB-küzdelme’iben 
kitünően összeszokott Biczó, Bonczik, 
Rnmofi-fedezetsor is. Ha minden kötél 
szakad, a BSzKRT még összehoz egy 
sort a következőképpen: Bodor, Petrás, 
Kisfaludy. It t  Péter, a kölyökjátékos, 
nagy ígéret.

Csatárokban áll a legszegényebben a 
villamoeosapat. a  Mészáros, K o 
vács I., Bene, Biró, Szabó III. soron k í
vül ki tud ugyan még egy sort állítani 
Darázs, Tanczos, Gráf, Burlovic.s, Balogh 
összetételben, amely talán többé-kevésbé 
megállná a helyét. Még a Sári. Borzi, 
Szaller, Burlovics, Tóth-ötösfogat sem 
egészen rossz.

Természetesen, a tartaléksorok játé
kosai — egyenkint — bármikor helyet 
kaphatnak az NB I. csapatban, mert csak 
azokat a játékosokat soroltuk fel, akik 
az NBB nehéz küzdelmeiben rövidebb- 
hosszabb ideig résztvettek. A  játékosok 
közül Solymosi, Frankó, MaJy, Horváth, 
Kovács II., Kornél, Petrás, Sári, Gráf, 
Burlovics^ és a kis Balogh még nincs 21 
éves. Ezek a fiatal játékosok zálogai an
nak, hogy a villamos-csapat — fejlődő- 
képes . . .

T T t  i í ! Ü
Big Bili. Balogh II., az Újpest új hát

védje a PeMTK-ban nevelődött és most

Beszélt az MLSz C S Z A S

szlávokat, hogy a szeptember 29-i 
budapesti Magyarország—Jugoszláv 
via Duna Kupa mérkőzés visszavá
gójára nem tud már Jugoszláviában, 
kiállni. Popovics Kika főtitkár az 
MLSz üzenetét a jugoszláv főszövet
ség elé fogja terjeszteni.

V EG Y ES  H ÍREK
ATLÉTIKA
CSERNA ELSŐ RAJTJA A B B TE -B E N

—  ez lesz a vasárnapi BBTE-verseny
elsőszámú érdekessége. Egyébként a ne
vezések jól sikerültek —  kár. hogy né
hány számból kizárták a legjobbakat, né
hányat pedig, ami a válogatottra való 
előkészületben fontos volna, nem Írtak 
ki. Tgv hiányzik a rúdugrás, gerelyvetés, 
súlylökés, 1-500. — A  fontosabb nevezé
sek: 100 m Gyenes, Sándor. PelsőczF
Kovács. Vermes. — 400 m Vadas. Gye
nes, Góbi, Görkói, Pelsőczi, Sándor. — 
800 m ITarsányi, Híres, Szabó, Istenes, 
Gyergyói. — 8000 m Kelen, Szilágyi.
Szabó. Németh. Csapiár. Híres. — 110 m 
gát Hidas, Szabó dr. Kiss, Nádasdi. — 
400 m gát Polgár, Nádasdi, Kiss, Szöré
nyi. — Magas Csema, Gáspár. Tordai. — 
Távol Gyuricza. Vermes. Zaiki, Bakky.
— Diszkosz Kulitzy, Horváth, Remecz, 
Rábai, Németh. Lesz felnőtt 4x100-as 
és felnőtt és ifiúsági svédváltó, néhány 
ifjúsági és néhány kizárásos szám. A 
verseny délután 3 órakor lesz a MAC- 
pályán.

VITORLÁZÁS
MAGYARORSZAG VITORLÁSBAJNOK

SÁGA :
50-as versenycirkálók csoportjában: 

bajnok: Tus Miklós dr Hurricanon. 22-es 
cirkálók csoportjában: bajnok: Kraycr
Krauss Am old Luciferem, versenyyollék 
csoportjában: bajnok: Heinrich Tibor
Kisangyalomon, 25-ös túrayollék csoport 
.iában: bajnok: Dabasy Halász Ervin
Mackón, olimpiai yollék csoportjában 
bajnok: Heinrich Tibor Fababán. A ver
senyt Balatonfüreden bonyolították le.

TENISZ

Puncsét Jugoszlávia 
teniszbajnoka

Jugoszlávia nemzeti teniszbajnokság®! 
most értek véget Zágrábban. A férfi- 
egyes bajnokságot Puncsec nyerte, A 
döntőben Mitics ellen győzött. A női 
egye© bajnokságot Kovács Holla nyerte 
Flórián Alizzal szemben. Eredmények: 
férfiegyes elődöntő: Mitics—Pali a<ia 9:7, 
9:7, 6:2. Döntő: Puncsec—Mitics 6:1, 6:4, 
6:2. Puncsec megint kiváló formában van. 
Női egyes döntő: Kovács—Flórián 6:2, 
5:7. 6:4.

20 éves.

Széljegyzetek
a ném et-m agyar
teniszm érkőzés
eredm ényeihez

Ismét kikapott teniszválogatóttünk. Ez 
már a negyedik vereség rövid cgy hó
nap alatt. A  horvát és a kétszeres olasz 
vereség után most a németekkel sem 
bírtunk. A németek hamar visszavágtak 
a júniusi 5:0-ért.

Erre a vereségre a játékosok meghall
gatása nélkül nem tudunk magyarázatot 
találni. Az előkészület ellen nem lehet 
panasz. Asbóth is, Gábori is remek for
mában* játszotta végig Gödöllőt és & 
magyar bajnokságot. Teljes bizalommal 
engedtük őket el Münchenbe. Más ősz- 
szeállítasban sem igen játszhatott a ma
gyar csapat.

A  verseny egyes eredményeit számba 
véve, a legfájdalmasabb Asbótb veresége. 
Asbóth idei eredményei után joggal hi
hettük, hogy legyőzi Henkelt. Az olasz 
és jugoszláv szakértők is elismerték, 
hogy Agbóth olyan kitűnő formában 
van. hogy joggal leh&fc öt Európa leg
jobb játékosának tar’ani. Henkeltől ki
kapni még egy Asbóth na k sem szégyen 
de ez a vereség mégis fájdalmas. És egy 
ben tanulságos. Reméljük, hogy Asbóth 
is levonja a mérkőzés s a vereség ta 
nul-ságait.

Gábori a várakozásnak megfelelően sze
repelt. Henkelt öt nehéz szetre kénysze 
rítette és Koch ellen biztosan győzött.

Párost — úgy látszik — már sohasem 
fogunk nyerni. A  Henkel—Metaxa-kettós 
remek pár. Metaxa félelmetes 
és kitűnő liálójátéka pompásan 
az állandóan mozgó Henkelt. Titokba 
mégis bíztunk a magyar párban..Az jAs- 
bőth—Gábori-pár a bajnokságban olyan 
íölém .yel verte meg a Románom Mitics- 
kettöst, hogy • ~-s volt a b iz a lo m  . E z  
n vereség azonban ismét megmutatta, 
hmrv mégis jobb volna egy olyan párt 
szerepeltetni, amelynek tagjai nem ját
szanak egyes mérkőzést 1..

A  PÉCSI EAC ORSZÁGOS TENISZ.
VERSENYÉNEK VÉGEREDMÉNYE

A  pécsiek országos és kerületi verse
nyét vasárnap fejeztek be. A  férfiegyes 
és páros győzteseit már közöltük, most 
a részletes eredményt adjuk*

Férfiegyes nyílt; 1. Macskása, 2. Mii-
lassan, 3. Dulanszky és Hn«rHr _  Férfi-

1V Mi ll«  “  h W h £ 2.
U n  I f f l f  i E - ~  Férfiegyes ken 
WníTlie ) ?  rrl ' sln' -• Gyimothy, 3. Du-
Női w maTS‘ Döntö: 6:2- 6:4- "
r t t í m T í  L  1- Ser- 2. Hor-
léí- k ^,1G°nkay é.s Duíánszkyné. Dőn- 
DÚIánv/kv V-~ Férfipáros kér. I .  o.: 1.

n ^?uG yim othy, 2. Millassin--Hol- 
los. Donfo; 6:0, 6:4. -  Férfiegyes kér-

1. Fülöp, 2. Salgó, 3. Magassy 
f® p.l><,,s- Oiintő: 6:2, 6:1. — Leánycgve*: 
r* ,5C ly ’ A* Siünovics, 3. Ángyán és Ke* 
rcbztény. Döntő; 6:1, 6:2.

Mi volt latossal 
Tatabányán?

A  tatabányai verseny legnagyobb mces  ̂
lepetése Tátos kétszeres veresége volt. E*t 
volt az első eset ebben az évben, hogy aaj 
FTC bajnoka 400-on vereséget szenvedett* 
A  100 m-es verseny eseménye az volt, 
hogy Végházi Elemérit is, Tátost is meg-* 
verte. A  verseny után természetesen min-* 
denki azt találgatta, hogy mi volt Tátos* 
sál.

Az FTC-versenyző a következőket m ow  
dotta:

— Az elmúlt héten nem edzhettem ren* 
desen, mert nagyon sokat kellett tanuN 
nőm. Most szerdán lesz a magánvizsgám 
és mindenki megértheti, hogy teljes erő
vel készülök, hogy jó l sikerüljön. Vég- 
házi Ricsi nagyszerűen úszott.

A  többiektől megtudjuk, hogy Tátos 
Nándit a rendkívüli hideg víz is nagyon 
zavarta. A  14 fokos vízben a versenyzők 
majdnem megmerevedtek. A  legjobban 
Eleméri Rudi ..készült e l“ . Már a ver
seny előtt, amikor beleugrott a meden** 
cébe, látszott, hogy nem fog menni nekh 
Gróf sem nagy barátja ennek az alad 
csony hőfoknak. Végházi jó l bírta a v h  
zet. 'V égig  frissen ment.

Tatabányán egyébként nagy sikere volt 
még Hídvéginek. A. kiváló müugró szén 
replését a közönség nagy tetszéssel kH 
sérte és az egyes ugrások után lelkesen; 
ünnepelte bajnokunkat.

A  vízilabdamérkőzésen szép játék voíL  
A  második félidőben azonban a fiatal 
tatabányai kapus és Sznob y ,.megfa-* 
gyott" és az A)-csapat egymásután érte 
el góljait.

A W M TK  VERSENYÉN
a következő eredmények voltak: 100 irt
II. o. hát: 1. Balogh W M T K  1:24.4, 2. 
Goór Tipográfia 1:29, 3. Göndör W M TK . 
200 m II. o. gyors: 1. Helm y MAC 2:36.8.
2. Papp UTE 2:46.8, 3. Babai NTE  2:47.2. 
200 m fiú gyors: 1. Deák M TE 2:36.6. 400 
m ifj. gyors: 1. Kertész UTE  5:48.2. 2. 
Polgár MAC 6:17.8, 3. Barna W M T K
6:18.8. 200 m m ell: 1. Kánya W M T K  
3:04.6. 2. Orbán MTE, 3. Csernák W M TK . 
50 m ifj. hölgy hát: 1. Gerle W M TK  41.2. 
50 m ifj. h ö lgy .gyo rs : 1. Albaeh FTÖ 
33.8, 2. Gerle W M T K  34.2, 3. Molnár FTÖ 
42.2. 4x200 m fiú gyorsváltó: 1. MAQ
(Czuvik, Lesztek, Rágó. Sárdi) 11:26-1*
2. W M TK  11:29, 3. MTE.

ÚZDON
nagyszabású úszóverseny volt vasárnap 
A fontosabb eredmények: 100 gyors: L( 
Erdélyi MESE 1:01.8. 2. Binder Balassa
gyarmat 1:09.6, 3. Siroky Ózd 1:09.8. 100 
hát: 1. Kovács MESE 1:12.4!, 2. KövessY 
Ózd 1:26.8. 3. Soós Cegléd. 200 mell: t*  
Kormos ME1SE 3:07, 2. Tóth ózd 3:27. 
Zsoldos Cegléd 3:40. 400 gyors: 1. Ke.rv> 
tay MESE 5:25.4, 2. Siroky ózd 5:51.4,
3. Zsoldos Cegléd. 3x200 váltó: 1. MESH|
7:30, 2. Cegléd 8:22. 100 hölgy mell: L  
Kocsis Cegléd 1:45.6, 2. Derer.csényi óz/í 
1:49.7. 3. Hnisz ózd. 100 ifj. hát: 1. Ov* 
váth MESE 1:22, 2. K irá ly  Kunszentiül 
lós 1:22.6, 3. Réti Cegléd 1:32.8. 100 \fU 
gyors: 1. Tóth Kunszent.márton 1:06. EL 
Kertay MESE 1:07, 3. Binder Bgyarmat 
1:10. Vízilabda: Gyömrö— Ózd 9:4 (3:2)* 
MESE—MOVE válogatott 9:3 (4:1),
Gyömrö—Cegléd 9:6 (4:3). Az országos 
MOVE-verseny pontversenyét az egriek 
nyerték 38 ponttal. 2. Kunszentmiklós 2'? 
pont, 3. Cegléd 25 pont.

A szeged! .Ingosr.láv-magrar ú«zőmAn*
kőzésnek veszélyes versenytársa lesz: 
Tijnest—Szcye.d liabdarúgómérkőzés. K
MŰSz szeretné rávenni a két egyesületet, 
hegy cserélje fel pálya választójogát Asfll 
vasárnapi mérkőzést Újpesten tartja! 
meg. A  Szeged azonban egyelőre nemi 
hajlandó a kérést teljesíteni.

Lemhényi megverte Vöröst. A négy éw 
fél kilométeres Wesselényi Miklós báró 
emlékverseny eredménye: 1. Lemhényi
BSE 1 óra 12.13. 2. Vörös MUE 1:12.24.
3. Fejér MUE 1:13.14. 4. Tuskó MAC,
5. Komonezi MTE. H ölgyek: 1. Lovász 
FTC 1:15.31. 2. Molnár MUE 1:17.04. 3« 
Linhardt FTC 1:19.46. 4. Felhős MUE. 
5. Sándor FTC. — A  férfiak csapatverse- 
MUE B). a hölgyekét az FTC csapata. An 
MU B), a hölgyekét az FTC  csapata. Aa 
ifjúsági versenyben Tlirka MUE győzött. 
Az ifiúsági hölgyek versenyében Vali 
MUE lett az első.

AUTÓ

Száz köbcentis kism otor
ral 89 km -es átlag  
a Budapest—Balaton- 
fUred távon
Ez volt Vágai (Mátra 100) nagy
szerű fegyverténye

A  nagyszabású tihanyi verseny napsü- 
tésében valahogyan árnyékba került az 
MKSz balatoni bajnoki kismotoros ver
senye, mely ennek ellenére sportszem- 
pontből talán alig maradt el a testvér
esemény mellett Vúnai (Mátra) kis szá
zas motorján 89 km-es átlaggal teljesí
tette a Budapest—Balatonfüred távot
annak ellenére, hogy — eIi é,Yet t„1.éi 
kilométernyi tires „fu vart v. l̂t kény
telen vállalni. Nyolcvankilenc kilométeres

d S  E?00neZ  Z ti T t  J rd n y m  forgalmas balatoni mű
úton.

a VÍ.motorok mindmegannytan bébi. 
zonvitották hogy az a lig  kétliteres fo- 
^asztású ás síáz kem-en aluli motor 
konfoly közlekedési eszköz, mely hosszú 
távon is

gyorsvonatot megszégyenítő sebes- 

Viszl célba utasát. Ak i látta a kis Mát-

domány.
A  rendező MKSz-nek - „ „ „ „ b l i  volt. a 

lelkesedése, mint sz A  rajt
hamarabb volt, miJt a h ó gy^ ' att a 
szabályzat közölte vo,t teh ft. aki elké- 
sett az indításnál T . í S V 15 ^elzég 
hiányában csak l®hetett ke
rülő nélkül eltalálni * g  ^smo-
torsport mennyit-e riokon a kerékpárba!, 
azt az a furcsa ’ 6v Z  Vd-
W a a ai it̂ » a

vjzekenk atoV>m ^®m™°ntf rtalan' két-
5®rekuek iiázatáján n y  í „ J° at'. holmi ke?

f e a t f
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Még a  tihanyi visszhang is  
megsiketiilt,

amikor a KM AC versenyének résztvevői amúgy 
istenigazában „ráhúzták” a gázt!

Az érem egyik oldalán a rendkívüli v i
szonyok párosultak az alig csepegő 
anyagi forrás sivárságával. Do a mási
kon ott* volt a végtelen lelkesedés, a ver
senyzők és rendezők roppant akarása. És 
minden , .rémhírrel“  dacolón olyan ver
senyt futottak le ott a Balaton hamisí
tatlan télies partján, mely a sport és az 
eredmények, a küzdelem és tehetség je 
gyében^ jelest érdemelt. Sima rendezés, 
zökkenő nélküli, körültekintő szervezés, 
pompás pálya, közel negyvenfőnyi moto
rosgárda és pompás,

magyar sebességi körversenyen eddig 
alig elért sebességek:

ez a KMAC erőpróbájának nyers mér
lege. Kozma Bandi kettős csúcsot köny
velhet el magának, hiszen nemcsak szer
vezője és főrendezője volt az erőpróbá
nak, hanem egyben útvonalcsúcsos fő
győztese is, ami a motorsportok történel
mében egyedülálló ós eddig el nem ért 
teljesítmény, megcsúfolóin az egyetlen 
lovasról és a két lóról 6ZÓ1Ó adomaízű lor- 
inészettani tételnek.

Kezdjük a
kismotorokkal.

Tizenkét induló állott rajthoz, közöttük 
a félelmetes tudású Vágai a még félel

metesebb tudású kis Mátra százzal. Amit 
ez a vörös-izzasztós legény a vörös, alig 
35 kilós gépecskével művelt: több volt a 
valószínűtlennél. Közel hetvenkilométeres 
átlagot futottak olyan pályán, mely 
nagyrészt fordulókból és meredek kacs
sorozatból állott. Rosszul sikerült a 
rajtja, bukott is másfelet, mégis olyan 
sebességet futott, mely a kis motorgyü- 
szűtől alig képzelhető el. A  helyezésekért 
viszont nagy küzdelem fo ly t Zsótér 
(Mátrai és a két Csepel 100 lovas V ig  és 
Gujdár között.

A  nagy gépek küzdelme az

oldalkocsik
futamával kezdődött. Pathó volt a biza
lom letéteményese, kitűnő versenyzőnk 
azonban műszaki könnyelműségének lett 
áldozata. Ez azonban nem von le sem
mit a győztes Dömök érdemeiből. Romok 
pompás BMW-jén ésszel és számítással 
rótta köreit, küzdelemnek azonban, saj- 
nos, nem lehettünk tanúi éppen nagy fö 
lénye miatt.

A  szólógépek
200-as

versenye viszont kárpótolt, mert élveze
tes viadalt rögtönzött. Tamássy (Victoria) 
és Vágai (Mátra 100) rendezett olyan ül
dözést, amilyet régen nem láttunk. A  tel-

A S Í I  tihanyi sebességi versenye a
I M I ,  PUCH és VICTORIA

síinél Málnás diadala rali!
ö t kategóriából négyben győzelmet 
arattunk és mienk a nap két csúcsered
ménye az űftvonaBrekorddal együtt I

Szóló motorkerékpárok 500 kem-ig:
G y ő z te s ; Kozma B M W  utvonalrekorddal 
Második : Rendek dr. BM W  
Harmadik: Anders EM W

Oldalkocsik I
G y ő z te s : Dömök BM W

Szóló motorkerékpárok 259 kem-ig:
G y ő z te s : Zamecsnik PU C H  

tizennégy éves gépén
Második : Rusovszky PU C H  

S4 típusú gépen

Szóló motorkerékpárok 200 kem-ig:

G yő z te s : Tamássy V IC TO R IA

Steyer-Austro Daimler-Puch 
művek rt.

Budapest, VI., Lehel-utca 25.

BALATONI KISMOTOR BAJNOKSÁG
BUDAPEST—BALATONFÜRED

A  M ATRA 100 fo ly ta t ja  d ia d a 
la inak  so ro za tá t 

abszo lú t g y ő z te s e :
Vágat Sstváii

MÁIRA 100
89 km átlaggal

Tihanyi k ö rv e rs e n y  100  kem 
győztes wAG A 5 ISTV&N
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jcs hat körön folyt ez a harc. Vágai át
lagban 20—30 méterrel robogott kis 
törpemotorján a rendkívül gyors Tamássy 
mögött, de egyikük sem hagyta magát. 
A  hegyiszakaszon a nagyobb gép volt 
gyorsabb, a síkon és a nagy vezetői tu
dást igénylő enyhe kanyarokban Vágai 
volt a sebesebb. Am it elveszített a réven, 
azt megtakarította a vámon. Tamássy és 
Vágai minden dicséretet megérdemel és 
csak az elragadtatás hangján emlékezhe
tünk meg a mindennapi sorozatgyártmá
nyú Victoria és a motor-..fésülés** bő 
lehetőségeit feltáró kis Mátra 100 képes
ségeiről. A  küzdelem egyetlen szépség- 
in bája a várva várt 125-ös Fuch-motorok 
távolléte volt., hiszen kitűnő alkalom lett 
volna, munkában látni a motorépitésnek 
ezeket a remekeit.. Sajnos, azonban a gé
pek behozatala még nem kezdődött meg. 
lesz azonban még alkalom látni a kis 
két dugattyúsokat, abban az iramban, 
melyre a verseny készteti őket.

A
250-ca

osztály Zamecsnik zsákmánya volt. A 
derék Zárni azzal a kereken tizennégy 
oves^ Puch-gépen indult, mely még annak 
idején a svábhegyi _ versenyeknek volt 
szereplője és regen túl hala dia a motorok 
életének végső határait. A gép azonban 
megesúfolt minden elméletet, nem mutatta 
az aggkori gyengeségnek egyetlen jelét 
•sem, szabályosan éfí tekintélyes sebesség
ben rótta köreit, igazolva a jó  anvág 
inogj na rád ásá n ak tö rvén y o t. D lesére t
illeti meg Rusovszkyt. aki mindennapi S4 
mintájú Puch-gépnn futott be a második 
helyre, bár ellenfele nem kisebb motor- 
roka volt, mint az inkább Frühwirt né
ven ismert Lcndcr Sándor.

A
350-ben

pory és pompás NSU-.ia volt a főszerep
lő. Doryre csapolja ügyetlen pillanatra 
sem volt veszedelmes, mondhatni' nem 
is volt komoly ellenfele, mert a csoport 
megszokott két szereplője. Kiess László 
(Victoria) és Hamback (Puch) valamerre 
Magyarországon húzza jelenleg szőkébbre 
a eh rékszíjját. Dőry mindazonáltal ki
vette részét a küzdelemből, állandóan ée 
500-a sok élcsoportjában tartózkodott ós 
pompás „tornát”  v ívott n „nagyokkal.” 
Dőry gépo ijesztően gyors volt, ugyan
akkor Hang nélkül és alacsony fordulat- 
számmal rótta a köreit, úgyhogy csak a 
szakért ők tudták, a versonyóra és az 
eredmény mutatta meg, hogy a Dőry— 
NSU-pár mennyit is nyom a mázsán. A 
ro k ont;ze c v e s f i n l a I ver<se n y ző óriásit f e j - 
leülő11 az utóbbi időbon és ha versenyzési 
lehetőségei lesznek, úgy a legnagyobbak 
kozo »s emelhedhctik.

Az

ICozma zsákmánya volt. BMW-je úgy 
ment, mim az óra' és volt jóva l három 
nercen belüli köro is, ami alaposan ful- 
lop] a százas átlagsebességet. Ha clgon- 
dőljük, hogy Kozma két hétig dolgozott 
rogyneig, mint a verseny főrendezőid, a 
hatósági engedélyektől kezdve a szállás 
kérdéséig és az életmentő szalmazsákok 
meg to.léséig minden az 0 nyakán épített 
súlyos !gat: elképzelhetjük, hogy nem
volt túlsók ideje edzésre.

A  nagyok osztályának bőse egyébként 
Kendek dr volt, aki. szemlátomást emel'
f™ 1* a versenyzők erölistáján. Ez. a ki
tűnő HM W-versenyző észvesztő kiizdel- 
nvet vívott niárlíatársával. Puhoönyal, 
olyan harcot rögtönzött és nyert, még tár- 
snival széni bon, mint a &ap második lug- 
.lobh jdcjoiMSK birtokosa, hogy nem U t
azott meg rajta: hónapok óta nem moto
rozik, liánéin -ovagol, mint tüzértiszt, Ks 
az sem merített©^ ki, hogy közel másfél- 
napos utazás árán tudott csak elkerülni 
a verseny színhelyébe, lovon, gyalog és 
vasúton zarándokolt el Tihanvba vala
honnan messziről, hogy l,ö zsákmánnyal 
a tarsolyában díjon fe l másnap ismét a
— magas lóra.

A  verseny eredményeit latolgatva azt 
latjuk, hogy a tihanyi nap a Pueh-istálló 

“ z . F lC -garda nagy diadala volt. A 
Eueh-istallo pompás BMW , l'ueh és Vic- 
toria-gépei révén öt osztályból négyet 
nyert meg, nem engedett mást szóhoz a 
nagy kategóriában és úgy a szóló, mint 
az. oldalkoesis csoportban a nap le-dohh 
idejét futotta. Olyan ritka teljesítmény 
ez, melyre büszke lobot rz a kitűnő gár- 
P f :  A *. két nagyszerű győzelmet
kőnyvelhéle t r!, de meg ennél is többet: 
a résztvevők zbmo a zöld-fehérek csapa- 
tabol került ki.

Zökkenők? Hibák? Ez is akadt, de nem 
a rendezők vagy versenyzők hibájából. 
A  balatoni ügyeket intézők letiltották a 
Szántód—Tihany kompjáratait és csak 
máhárádzsákhoz méltó különjárat-dijak 
mellott szállították át a vizen a __ ren
dezőket. a különjárat ..fedélzetére'* azon
sa ? már engedték fel a közönséges 
halandókat. Mert rendnek muszáj le-^nl
—  a balatoni eszme*' terjesztésének na- 
gyobb dicsőségére.

Zsótér dr. megóvta 
a Budapest-Balaton 
kismotoros versenyt

Érdekes óvást adott be Zsótér Bertalan 
ur az MKSz illetékes bizottságához 
Zsótér .Mátra 100 gépén indult és Petró 
mögött fél perccel futott bo a harmadik 
boly re. Zsótér azon az alapon ;,dta be 
ovavít, hogy bár a versenv kiíróim rc"> 
ffrl kilenc óra húsz percre szabta, meg íz 
jndulas időpontját, a mczőuyt mégis- föl
üli énekor indították útnak. Zsótér aki
vel senki som közölte az indítás időpont

jának megváltoztatását, csak háromne
gyed kilenckor • jelentkezett az indulás 
helyén és így  közel negyedórás hátrányt 
szenvedett, önhibáján kívül.

Zsótér óvása feltétlenül helytállónak 
látszik. Kérdés, ho^y az MKSz miképpen 
bírálja el a kérdést. Nehézséget okoz, 
hogy elutasító döntés esetén Zsótéruek 
nem áll módjában fellebbezni, mert az 
MKSz kismotoros szakosztálya a legma
gasabb döntő hatóság.

ATLÉTIKA

Hiszik a vidék
A z clrnult vasárnap egyetlen vidéki Tá

rosban sem rendeztek atlétikai versenyt. 
Az a kis miskolci 2íúú)-es csűcskisérlet 
igazán nem számít. Tudjuk, hogy a ke
rületi vezetők legtöbbje katonát szolgá
latot teljesített, de ha már nyilvános 
versenyt nem tudtak rendezni, legalább 
háziversenyek rendezésével kellett volna 
fenntartani a folytonosságot. A  tavaszi 
lendület, bizony, nagyon ellanyhult. E l
ismerjük, ebben a nehéz viszonyok is h i
básak, de lia a labdarúgás nagyüzeme 
fővárosban es vidéken is cl tudott in- 
dúlni, a vidéki atlétikában is kellett vol
na lennie annyi erőnek, hogy nem rog, 
össze mindjárt az első fuvallatra. Kernel- 
.liik, hogy a változott körülmények újra 
feltámasztják a tetszhalottat.

--------- - < ; * > - -----------

ÚJRA SÜRGETTÉK AZ  OLASZOK,

hogy n MASz .iolöijo ki azt az öt atlétát, 
akl *}., szeptember 22-i milánói verseny- 
re ellculd és akik utána 29-én Comoban is 
indulnak. A MASz — sajnos — nem áll- 
hat ó lján  mértekben az olaszok rendel
kezés ere, ahogyan szeretné, írtért szép- 
temher 22-én Budapesten I«?z a finn- 
magyar viadal. Legfe ljebb  arról lehet 
szó. hogy egy nélkülözhető távfűtőt 
(Németh, Esztergomi, Farkas) ós esetleg 
Rcmeczet felajánlja.

MA ESTE BESZÉL TELEFONON A 
MASZ H E L S IN K IV E L

és akkor dől el, hogy a vitás három 
szám közül hányat ét> melyiket vesznek 
lel a műsorba. Értesülésünk (Szerint a 
MASz azt ajánlja, hogy hozzanak a fin
nek ezekre a számokra, is versen űzőket, 
de a hármasugrás, 400-as gát é* kala
pácsvetés az idén még ne számítson a 
pontverricnybe. Ma mindeneseire döntet
nek már. mert a MASz-nak sürgősen e.l 
kell küldenie a finneknek szóló jegyeket.

Több biztatót láttunk a z ifjúsági 
versenyen, mint a felnőtteknél8!

Szombaton az UTE-versenyen a 
felnőttek, vasárnap, a MAC Csur- 
íjay-díjas viadalán az ifjúságiak 
vonultak fel. Néhány megjegyzés 
nyilvánosságra kívánkozik.

A  rendezés egyik versenyen sem 
volt kifogástalan, mégis az UTE-n 
valamivel jobb. Igaz, hogy a MAC- 
versenyen több volt az induló és a 
töltények közül is csak minden har
madik sült el. A  fóhiba azonban 
nem ez volt. Számtalanszor meg
állapítottuk már, hogy az atlétikai 
versenyek élvezhetősé gének első
rendű alapfeltétele a kifogástalan 
eredményhirdetés. A  kifogástalan 
alatt azt értjük, hogy a beszélőnek 
jó _ hangja legyen, hangját ne kí
mélje és a verseny minden esemé
nyéről állandóan és pontosan tájé
koztassa a nézőket.. Olyan versenyt, 
amelynél sem az indulókat sem az 
egyes ugrások eredményét, sem a 
magasságokat nem mondják be, nem 
lehet zavartalanul élvezni. Még 
akkor sem, ha az ember lelke örül, 
hogy annyi jóképességü fiatal at
léta vonul fel egy-egy számban.

Felnőtt gárdánk középfinoman 
szerepelt. Igaz, hogy szombaton igen 
hideg szél fújt és ez az eredménye
ket károsan befolyásolta, de azért 
egyes számokban jobb eredménye
ket vártunk. Tulajdonképpen csak 
G-yenes, Németh Ernő és Remecz 
teljesítményét lehet megdicsérni. 
Gyenes rajtjánál kiszakadt a salak 
és nem tudott elrugaszkodni, ezért 
vesztett annyit az elején. De pom
pásan küzdött és behozta vesztesé
gét. Határozottan jó formában van. 
ATémetlmél is biztató fejlődést lá
tunk. Bízhatunk benne, hogy a fin
nek ellen eléri a 15 métert. Remecz 
pompás tartaléka lesz Horváthnak 
és Kulitzynak. A  középtávfutók 
gyengécskén szerepeltek, igaz, hogy 
a hideg szél nekik ártott leginkább. 
Harsányinak — úgy látszik — nem 
nagyon használt a bajnokság utáni 
pihenő. Lehet, hogy magánéletében 
így volt jobb, de alig hisszük, hogy

a finn-magyaron így jobb formában, 
lenne, mint lett volna, ha szakadat
lanul dolgozik tovább. Most 52.3-as 
400-zal esett ki az előfutamból. Gó
binál és Polgárnál sem látjuk a vált 
haladást. Híres ezúttal győzött, de 
futása most sem volt meggyőző. Ha 
a bátor Gyergyói nem hal meg any- 
nyira a végén, Híres sehol sem lett 
volna. És — valljuk be — 2:33.8-as 
1000 méter még ilyen szeles időben 
sem komoly dolog.

•

A  hosszútávfutók kis különítmé
nye csak az utolsó körben verseny
zett. Addig tűrték, hogy Szilágyi 
fogja előlük a szelet. Az elért idő 
is közepes, nem a finnek ellen való. 
Talán majd a BBTE-versenyen ko
molyabban futnak. Szabó Miklós 
ismét nem indult el.

*
Ahhoz, hogy teljes lendületű ké

szülődést lássunk, haza kell jönniük 
katonáinknak. Egyelőre még egy 
sem jött haza, pedig minden nap 
késedelem súlyos hátrányt jelent. 
Reméljük, hogy egy-két nap alatt 
hazakerülnek és jövő héten már ver
senyben látjuk őket.

*
Az ifjúsági gárdában sok örven

detesei láthattunk. Elsősorban a 
400-as verseny volt pompás. Farkas 
remek alakú, bátor, gyors és Ke
mény küzdő. Egészen nagy 400-as 
és 800-as lehet belőle. De hasonlóan 
nagy tehetség a pestszenterzsébeti 
Sitnonyi is. Még az sincs kizárva, 
hogy valamelyikük a nagyváloga
tottba is bekerül 4x400-on. Igen jól 
mozgott Csányi IV , tehetséges vág
tázó lesz Vassból is. Kottánnál sem 
fog soká késni a 180 cm. Verseny
ről versenyre fejlődik Nádas, kis 
termete ellenére lehet még nagy 
gátfutó is Kadarászból. Kovács ké
pességeit nem most fedezzük föl, de 
hibáztatjuk, hogy most, amikor 
minden eiövel a válogatott viada
lokra kellene készülnie és csak rúd
ugrásban tökéletesítenie magát, ere
jét így szétforgácsolja.

KERÉKPÁR

Szerdán: az 1000 méteres idő 
fufambajnokság előfutamai 

Pénteken: a vágtabajnokság 
előmérkőzéseire kerül sor

Lassan aratásra ér ik  a pályaidény.
L Lgy hét múlva, vasárnap a Millenáris 
kaput nyit Magyarország ■ pályabajnok- 
sugainak: röpülő, ax 1000 méteres, a

^  85 kro-es bajnok-
foIyo küzdelmeknek ós az egye

sületi üldöző csapatbajnokságoknak, A  
szövetség fennállása óta ezúttal 

negyrenhafödsior
vonultatja fel M agyarország legjobb ko- 
rékpáros vágtázóit, hogy a büszke baj- 
noki címekért összemérjék erejüket.
- . r .  >(>n az esztendőben c ve tő lkodé sok 
rokont

mennyiségi szempontból
alaposan túlszárnyalják az eddigieket 
Ez a körülmény arra indította a szövet- 
spget, hogy a bajnokságokat három egy
másra következő vasárnapon bonyolítsák 
le. Az első összecsapásra szeptember 8-án 
kerül eor s ekkor az 1009 méteres időfu- 
tambajnoksáff és a 840 méteres vágta- 
bajnokság sorsa fog eldőlni. De

ezt,a két futamot sem tudja a rende
zőség egy versenynapon lebouyoli-

innf:

A  résztvevők nagy száma arra kénvsOT 
riu  a szövetséget, hocy szerdán és pén 
rendezzen Után 6 órak°r  olőfutaraoka

Szerdán ar 1«W> méteres IdőfutambaJ- 
noksafc előfutamait bonyolítják le.

Ennek a bajnoki s-ámnak nem kevescbl 
mint i l  Indulója van. kinőttük Kies 
Noias. Papp. Nyilas és mások. A  vágta 
.airioksasr előfutamait viszont pántekei 
tu jak. hx n. mezőny is igen nepce Uis 
s cr. odtbsi jelek szerint harminc induló 
ültet nyerésbe. Mindkét napon az ogvo 
su cti 4LH0 méteres ül-Ióaő csapatbajnok 
»<>*, « «y -e s y  előfutamára i<s sor kerül 
Vasárnap aztán nz 100U méteres időin 
tumbajnokság döntőjének és a v.' te baj 
nokságr közép-, plöőöntő és döntő futa 
mainak sorsa dől ©1.
„ A  Péntekesti bajnokság! előfntamol 
Liest nem gátolják abban, hogy ugyan 
azon a napon neki no vágjon Or'ezái 
egyórás vezelés nélküli áMórajloa csúcsú, 
link-.. A múlt pénteki kísérletet.1 min' 
megírtuk^ raesnkaJilyozía a szél és an'dirm
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Sír a kerékpársport
a Balaton partján

Nem olyannak sikerült a Balaton 
körüli verseny — mint ahogyan 
képzeltük. A  szövetség pedig min
dent elkövetett, hogy a gépezet súr
lódásmentesen működjék. De a kö
zönség részvétlensége, a helyi alaku
latok közönye, a szeszélyes időjárás 
és a versenyzők edzés- és verseny
szegénysége egyszerű, köznapi via
dallá sápasztotta ezt a nag-yrahiva- 
tott tornát.

A  Balaton körüli versenynek az 
idény egyik legkimagaslóbb mérkő
zésének kellett volna lennie. Nem
zetközi viadalnak, igazi kerékpáros 
hírverésnek, remek küzdelemnek, — 
ami kitűnő eredményeket szül. Ezzel 
szemben: csak országos mezőny
állott rajthoz, melyben egyáltalában 
nem tombolt a harcikedv, —  külö
nösen a második napon nem, amikor 
Sles már páholyból sétálta végig a 
távot. A  Siófok—Balatonfüred sza
kaszon fertelmesen rossz volt az út. 
Ezen a 174 km-es terepszakaszon a 
mezőny nem kevesebb, mint 28 töm
lőszakadással bajlódott, mely elvette 
a küzdelmek valósságának ízét.

A  Wörthi-tó körüli verseny pél
dául minden alkalommal hatalmas 
sportesemény. Európa minden részé
ből sereglenek ide a legjobb porfel- 
hölovagok és a torna valóságos^ ün
nepe a kér ékpár sportnak. Az útvo
nalak mentén, százezeríönyi közön
ség. Nálunk? Siófokon nyolc szál 
cigánygyerek, három csendőr, egy 
roppantul bűbájos kerékpáros delnő 
és egy nagyon öreg és nagyon hall
gatag szakállas öregúr állt a célban 
akkor, mikor a tábor remek hajrá
val megérkezett. Sem n helyi ható
ságok képviselőit nem volt szeren
csénk látni, sem a helyi sportalaku
latok előkelőségeit, — sem a nagy
érdemű fürdezőközönséget, — amely 
kétségenkívül csak nyomokban volt 
feltalálható... Rossz volt az időjá
rás... De ez a körülmény nem menti 
azt, hogy a balatonfüredi célban is 
ugyanez a sivár kép fogadott, azzal 
& "különbséggel, nogv itt még ci- 
qányyyerekek se ni voltak találha
tók. Csak a delnő a kerékpárjával, 
aki tapsolt, fényképezett és lelken
dezett. Annyira nem volt a célban 
senki, hogy a mezőnyt kísérő gép
kocsi. mely a cél előtt húsz kilomé
terrel megugrott a tábortól, erősí
tette fel az út menti fákra a célszala
got és mázolta krétával a földre a 
célvonalat... Nagyon lehangoló, na
gyon szomorú volt ez a kép...

*

Éles, ez az istenáldotta tehetség 
__akí vagy két hónapja nem raj
tolt már országúton, mert közben a 
pályán szerzett diadalt a magyar 
színeknek —- most is ellenfél nélkül 
győzött. Szívóssága, kezdeményező
készsége és mindenkit legyűrő haj
rája könnyűvé tették neki ezt a 
győzelmet. És éppen, mert érezte 
ezt a fölényét, nem is nagyon eről
tette meg magát. Mikor az első na
pon sorozatos robbantásai révén 
megszerezte magának a vezetést, a 
továbbiak során csak arra ügyelt, 
hogy ezt az előnyt ne vegyék el 
tőle. És ez a hadifortély sikert is 
hozott számára, de: unalmassá tette 
a második napon a versenyt.

Gyurkovics, a második helyezett 
remekül csatázott. Ha jobb vágtázó 
lett volna, megszoríthatta volna 
Eles is.

Erőst balszerencse üldözte, öt 
tömlőszakadással kellett megküz
denie a második napon. Ez pokoli 
hátrányt jelentett. De Erős mind
annyiszor remekül felzárkózott s 
végül még a harmadik helyet is ki- 
verekedte magának.

A  tornának egyetlen örvendetes 
meglepetése a fiatalok régen remélt, 
de csak most bekövetkezett előretö
rése volt. Remekül csatáztak ezek 
a lassan vezérosztályos-számba 
menő gyerekek.

Közülük elsősorban Kárászról kell 
megemlékeznünk. Szívós volt, rob- 
bantókedvü, fáradhatatlan a szere
lésben és a hajtóvadászatokbaö. 
Nem voltak gyenge pontjai. Úgy 
látszik s ez ellentmondásnak hang
zik: jót tesz neki a bukósisakos
versenyzés.

Az első hai madosztályos, aki még 
a másodosztályosokat is maga mö
gött hagyta. Ermler volt. Ha ez a 
fiú egy kicsit megerősödik és vég
gyorsasága is erősebb lesz, úgy sok 
"borsot törhet majd a nagyok orra 
alá. A  fiatal Bíró is derekasan küz
dött, de nincs még benne az az ön
állóság, mely klasszissá tenné. 
Fülöp áldozatkészségével hívta fel 
magára a figyelmet.

Szabó az első másodosztályos volt, 
Pvóla is sokat fogunk még hallani. 
Észrevétlenül tört előre, és észre- 
vételenül lesz hamarosan az elsők 
között.

A  legnagyobb meglepetés szá
munkra Ladányi remek kilencedik 
helye. Ez a sokat igérö vágtázó szí
vósnak, átütőerejünek és módfelett 
okosnak mutatkozott. Ha nem Is 
voltak önálló fegyvertényei (ahhoz 
kevés is volt az országúti edzése),

mégis: egy sereg olyan porfelhő
lovagot hagyott maga mögött, 
akiknek ez a mesterségük.

Remekül szerepelt az első idős 
versenyző, Kiss is. ,,A1 Capone", 
ahogy a fiúk ezt a 34 éves mokány 
országúti ágyút becézik, sok fiatal
nak mutatta meg e verseny során 
a hátsókerekét és gyakran egyéni 
csatározásaival sok taplót dugott 
ellenfelei nyerge alá.

Külön kell megemlékeznünk Ten- 
zelről. Ez a keménykötésü és rop
pant fizikai erők felett rendelkező 
versenyző vagy ötven kilométeren 
át rossz országúton két ember he
lyeit hajlott. A  saját hajtókarába 
dobott erőkön kívül egyik elkészült 
bajtársának hátát fogta és taszí
totta, lökte, vitte előre, —  liarminc- 
ötkilométercs átlagban . . .

Ilyet magyar országúton még 
nem láttunk . . .

MOZI

PÉCSI, FÓRUM:
S A R A J E V O

Két férfi és egy nő. Az egyik férfi: 
csupa kemény akarat, saját indulatainak 
megfékezésére is elég erős. A  másik 
férfi: lágy, művész, egy kicsit rejtélyes, 
idegen. A nő természetesen vonzódik a 
különös, az idegen férfi felé. de végül 
mégis í zt követi, akihez igazán tartozik. 
A  magyar leány elmegy a magyar férfi
val s a:: orosz ottmarad a Dnyeszter 
pariján . .

Az érdekes történetet izgalmas fordu
latok és különleges alakok teszik még 
érdekesebbé. Sarajevoból Oroszország
ba lendül át a cselekmény, eljut a front
ra, -i krasznojarszki fogolytáborba, K iew  
in- • egy kis faluba, végül a Dny esz- 
terhez. A  főszereplők mellett furcsa 
emberek kerülnek elénk: uü? orosz festő 
családja (négy nő és egy gyerek), ka
tonaszökevény muzsik, aki süketnémának 
tetteti magát, orosz falusi jegyző, aki 
belehülyül Ó3 beleromlik a hatalomba.

A film egyik legérdekesebb részlete: a 
krasznojarszki fogolytábor előadásán egy 
fogoly az ,,Ott, ahol a Dnyeszter vize 
zúg” című dait énekli. Ezt a szerepet 
Gózon Gyula játsza és ö népszerűsítette 
ezt a dalt 1915-bon.

A  legfontosabb szerep Tasnácly 
Fekete Máriának jutott. A  két férfi 
között tétovázó, nünd a kettőhöz 
becsületes, szép leány egyetlen pil
lanatra sem veszti el a néző rokon- 
szenvét. Ez nyilván a kitűnő alakí
tás eredménye. A  két férfi szerepe 
csak ritkán válik cselekvővé, olyan
kor mind Vértes Lajos (a magyar 
tiszti, mind Tímár József (az orosz 
festő) nagyon jól játszik. De jobban 
kiemelkedik az együttesből Kiss 
Ferenc (a muzsik) és Köpecsi-Boóc. 
Lajos (a jegyző) remek alakítása. 
Berky Lili, Ladomerszky Margit 
Keresztury Mária, Selmeczy Margit 
és Petites Ferenc egy-egy kis sze
repben méltó részese a film sikeré
nek.

Radványi Géza és Szatmári Jenő 
írta az érdekes szövegkönyvet. 
Ráthonyi Ákos rendezte a filmet 
az ö érdeme, hogy a játék gyakran 
teremt feszült, izgalmas hangulatot. 
Vas.s Károly felvételei ötletesek, 
művészi hatásúak, csillagos 1-est 
érdemelnek.

URÁN IA :
Egyszer vagyunk fiatalok
Békebeli történet egy gazdag úrról, 

aki Münchenbe kíséri a fiát, hogy az 
ott jogot hallgasson. A  gazdag úr a 
híres müncheni bal paré-n találkozik 
egy édes fiatal leánnyal. Horst Heister- 
kamp, a bochujni nagyiparos maga i« 
Münchenben diákoskodott s most meg
találja ifjúságának emlékeit a bálterem 
ben, a müncheni utcákon és a saját szi
vében . A  gazdag úrnak megtetszik a 
kislány, a kis balettnövendék. Nem lesz 
szero'mes belé, csak tetszik neki. Az 
üdesége, a kedvessége, a fiatalsága. S 
amikor megtudja, hogy a. szomszéd, a 
kövér vendéglős mindenáron feleségül 
akarja venni a leányt, elhatározza, hogy 
ezt meg fog ja  akadályozni és lehetővé 
teszi a kislány álmainak megvalósulá
sát. Felcsap mecénásnak. De túlságosan 
gazdag, semhogy eltalálhassa a segítség 
kellő mértékét. M indjárt egész palotát 
bérel a leánynak. Ebből azután bonyo
dalmak támadnak. Különösen, mert köz
ben a leány megismerkedik a gyáros 
fiáva l is és a fiú — akárcsak a többiek. 
— félremagyarázza az apja áldozatkész
ségéi. Apa és fiú  között majdnem teljes 
szakításra kerül sor, a leány már-már 
elindul az Isar hídjára, amikor egy öreg 
zongoráé, • a fiú „művészbarátja** gyor
san megoldja a drámai csomót.

Ilse Werner bűbájos. Szerintünk 
jelenleg Európában ö a legkedve
sebb, legüdébb és legcsinosabb film- 
színésznő. Tehetséges is. Paul Jíart- 
mann férfias egyéniségével, fegyel
mezett játékával valószínűsíti a 
gazdag úr mesebeli szerepét. Han- 
nes Stélzer játsza a fiút, egy kicsit 
exaltáltan, de rokonszenvesen. A 
kisebb szerepek alakítói közül Erika 
Thellmann, Fritz Kcimpers, Káté 
Haaclc és Carata LocJc érdemel dí 
cséretet.

ÖKÖLVÍVÁS

Míg Szigeti neve!, 
a szövetségi kapitány 
versenyt fut — és más 
derűs ökölvívó-esetek

•Szigetinek nem tetszett a legutóbbi vá
logatott edzésen az ökölvívók szabad
szájú beszéde. Mint a csapat kapitánya, 
hozzákezdett a neveléshez. Jó példával 
já rt elől, ami hivatásánál fogva — egye
sek szeriru — igazán nagy dolog-.

Az egyik  ismert Szurkoló meg i& jegyez
te az edzésen:

— A  régi időkben az őrmester válogatta 
meg legkevésbé a szavait. Ehhez mérten 
viselkedjetek most ti is.

A z újdonsült ökölvívó mesterek záró- 
ünnepélye után Forrav Árpád szövetségi 
kapitány és Sulkó Béla, a BVSC szak
osztályvezetője versenyt futottak a TF  
hatvan méteres cgyúnrr-'bcn. Csak úgy 
ruhástól álltak m \i.

A  mázsa k ö riii'. ,• v  -etségál# k api tán y
simán verte a „karcsú”  Sulkót....

•
Egyik-másaik egykori ökölvívónk meg

lepetéssel tapasztalta a mestervizsga 
után, hogy csak Kegédmcsterl képesítést 
nyert. Elkeseredetten panaszkodtak egy
másnak. Egyikük azonban vigasztalóiig 
szól t :

— Ne legyetek megsértődve, nem elég, 
ha öklözni tud az ember. Szegény meg
boldogult. Énekes Csicsa például csak eleg 
jő ökölvívó volt és — nem tudott sem
mit megmagyarázni l

•

Előkelő pontozói lösznek i  vasárnapi 
magyar-nőmet viadalnak. A. nemzetközi 
ökölvívó szövetség Budapesten tartandó 
ülésére négy előkelő vezér érkezik a 
magyar fővárosba. Közülük kerülnek ki 
a semleges pontozók.

— Képzeljétek el, — mondotta egy is
mert pontozó, — ilyen nevek fognak pon
tozni: Söderlund, Smeds, Mazzia.

Kiss, vagy Bogács?
^ár csak a nyolcadik em ber helye 
vitás ©köivivó ¥ál©<gat©ft&ir&kfe3n

Közel egy hónapja folynak már ököl- Torray Árpád — Egy igen nagy hibáról 
inog var-német. szeretne leszoktatni a fiatal *>kol^vivot.

alra. ‘ Sokáig nagyon gyászosan fcs- 
a csapat: ezt is, azt is szolgálata

vívóink előkészületei 
viad 
tett
(szólította cl a. s-zorí tóból. A  vegén azon 
bán mégis csak kialakult az együttes, 
még hozzá egy egészen jó erőt képviselő 
csapat.

Van itt e rő !
— Igen, egészen tisztességes erejű lesz 

a magyar ökölvívó válogatott, — mon
dotta Forray Árpád szövetségi kapitány 
is, akivel erről a kérdésről beszélget
tünk. — A z utolsó pillanatban Szigeti is 
befutott és íg y  a félnehézsúlyú váloga
tottság kínzó problémája megoldódott. 
Európc-bajnokunk egész rendesen moz
gott legutóbbi edzésen, benne megbíz
hatunk. Kubinyi sérülése is rendbejött, 
a legutóbbi edzésen már biztosan verte 
Csapogyát.

(— gzóval Kubinyi válogatottsága is 
biztosira vehető?)

— Ezek után úgy látszik, —- bólintott 
..óvatoson”  a kapitány. — Már csak a 
két alsó súlycsoportban lehet változás. 
Podányt szeretnénk harmatsúlyban szo- 
rítóba állítani, mert ott egy fiatal német 
Indul. Ezzel szemben viszont Podány 
rendszeres fogyasztással készült a lég
súlyra és minden nehézség nélkül „hoz
n i”  is tudja ezt a súlyt, amellett — alig 
várja, hogy összecsapjon „ősellenfelével \ 
Obcrinauerrel. Szerény véleményem sze
rint, is Inkább légsúlyban kellene Po- 
dányt indítani.

Bogács „ isko láb a"  
jár

A magas vezérkar légemlybán K i«st in
dítaná, harmat súly bán pedig l ’ odányt. 
A .szövetségi kapitány véleménye szerint 
Obermnuer biztosam megverné Kisst. te
hát nem nyernénk semmit ezzel n fe lá llí
tással. Viszont, ha Podány légéülyIván 
indulna, harmatsúlyban pedig Bogács 
állna a kötelek közé, — több volna a 
lehetőség.

— Bogácsot mostanában iskolázza Dob- 
ránszky szövetségi edző, — folytatta

Bogács ugyanis sokat esik a szontoban. 
Valami furcsa lehajlást szokott meg es 
amikor ezt csinálja, mindig a földre, 
vagy a kötélre esik. A mi pontozóink tud
ják, hogy ez csak rossz szokás Bc^ácsnal, 
j, külföldiek azonban azt hiszik, hogy 
ütéstől megy a földre, vagy esik a kötel- 
nck és — lepontozzák. Ha sikerül az ,Js- 
kolázás” . Bogács kerül a harmatsúlyba.

K é s s  a

Azt hisszük, hogy sikerülni fog az isr 
kelázás. Ebben az esetben pedig máris 
készen áll a magyar ökölvívó válogatott: 
Podány, Bogács, Kubinyi, Torma I I ,  
Csontos, Szigeti. H 0«io lya . Ez a csapat 
nemigen rosszabb az Európa legjobb 
ősapa tűnek tartott német ökölvívó egy üt 
t esnél!

* A  magyar-német válogatott 
ökölvívó-viadal jegyei elővételben 
a következő helyeken kaphatók: az 
Esti Újság kiadóhivatalában (Jó
zsef-körűt 5), a Pesti Hírlap kiadó- 
hivatalaiban (Erzsébet-körűt 1 és 
Vilmos császár-út 78), a 8 órai Ú j
ság kiadóhivatalában (Andrássy-út 
16), a Szinházjegylrodában (Teréz- 
körút 7 és Teréz-körút 50), valamint 
a városligeti cirkusz pénztáránál.

A  FIBA végrehajtólnzottsága Bu
dapesten tartja ülését. A  szerdán 
kezdődő üléssorozatra Oscar Sö
derlund svéd, Franz Metzner dr né
met, Viktor Smeds finn és Edoardo 
Mazzia olasz ökölvívó-vezér érdezik 
a magyar fővárosba. Mind a négy 
külföldi résztvevő kedden érkezik 
meg. A  MöSz kedden kedden este 
vacsorát ad a vendégek tiszteletére 
a Svábhegyen.

EVEZÉS

M eglepetés 
a ka jakb a jn o kság o n :

kikapott a
Bajótl-pár

B alato n i-

A  kajakbajnokságok utolsóelőtti napja 
nemvárt meglepetést hozott. A  férfi kettes 
gumi ka j ak ver sen y ben a Balatoni—Bajóti- 
pár kikapott a Blahó—Kovács-kettőstől. 
Az eredmény:

1. Blahó— Kovács W M T K  56:54, 2. Ba
latoni— Bajóti K K K  57:14. 3. Cseh—Bán
K K K . 4. Nagy máj tén yi—Vásárhelyi K K K . 
—  Balatoni pompásan evezett, de Bajóti 
nem volt formában. íg y  a WMTK-kettős 
megérdemelten jutott, a bajnoki címhez.

A  ka jakba jnokságok utolsó napja: va
sárnap. Ekkor a férfi kajakegyes és ket
tes (táv: 1000 ni), valamint a női kajak 
egyes és kettes (600 m) versenyre kerül 
sor.

Az evezős bankbajuokság eredményei:
nyolcas: l. Kér. Bank A ), 2. MÁIT A),
3. KB B). 4. MÁK B). kormányos négyes: 
1. KB A ), 2. M AII A). 3. M ÁK B). kel
lős párcvezös: 1. KB, 2. MÁIT, egyes: 1. 
M A II, 2. KB.

K É Z IL A B D A

A  BTK kézilabdacsapata valószínűleg 
két legjobbja, Béres és Brizsák nélkül 
indul az őszi körmérkőzésen. A  valószínű 
csapat: Poór (Kiss Z.) — Tölgyessy,
Pintér I  — Vijrh, Láng, Árvay TI — 
Pajtás, Budai I I ,  Kovaosóczy, Oszoly, 
Kás-s K.

A MOZIK MŰSORA
RÖVID ÍTÉSEK: Sz -  szombat, V -  vasár

nap, n “  ‘/i, f  V*. h — ’/i 
B em u ta tó  m oz ik

ÁTRIUM  Margit-krt 55. T.: 153-034. f6,
f8, flO. Sz. V.: fl-ko-r is. Csak egyszer 
élünk. (Iréné Bűnné.)
OASINO Eskii-u. 1. T .: 38S-102. fG, h8, 
hlO. Sz. V.: n4-kor is. Napóleon házas
sága.
CX'í'Y, Vilmos császár-út 36. T .:  111—140. 
b6, hS, hlO. Sz. V .: h4-kor is.’ A látha
tatlan ember visszatér. (Vir.cent Price.)

CORSO "Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
£6, 18, no. Sz. V.: f4-kor is. Illatszertár.
(Marsaiét Sullavan.) 2-ik hét! ___
DÉCS1 Teréz-körút 2b. T .: 12o—9o2.
4, 6, 8, 10. V .: f2~Jcor is. Sarajevo. (Tas-
náciy. Kiss.) , „
FOKÚM Kossulh Lajos-ti. 18. T.: 189-a43. 
Í6, f8. flO. Sz. V .: f4-kor is, Sarajevo. 
(Tasnády, Kiss.)
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
9-—24-íét folyt. Magyar-,_ Luco-, Ufa-, 
rajzos-híradó. Mesazehordó tüzérség Amr- 
lia ellen. Karintia. A pálinkás életmentő. 
O M NIA  Köicsey-utea 2. T.: 130-125. 5, nS, 
flO. Sz. V .: 4, 6. 8, 10. A láthatatlan em
ber visszatér. (Vinc-ent Price.) 3-ik hét! 
RAD1ÜS Nagymező-utca 22. X .: 122-U98. 
f6. h8. bíO. Sz. V .: ?4-kor is. Csak egy 
ezer élűnk. (Iréné Dunne.)
ROYAL APOLLÓ Erzsébet-körút 45. T : 
222-003. n6, f8. lilO. Sz. V .; 4. 6. 8. 10. 
Nick Carter nem téved, (Walter Pid- 
geon.) 2-ik liál. _
SCALA  Teréz-krt 60. T .: 114-411. nS. f8. 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Z, a korbáosos em
ber. (John Cárról!.)
U R ÁN IA  Kákóe-zi-út 21. Te!.: 146-016.
5. nS, flO. Sz. V .: 3-kor is. Egyszer 
vagyunk fiatalok. (I ls e  Werner-.) V. d. e. 
£12: U fa kültériiknek.

Utánjátszó mozik
BROADW AY Károly-körűt 3. T :  144-212. 
f4, f6. f8, flO. Sz. V .: f2-kor is. Halálos
tavasz.
C AP ITO L  Raross-tér 32. Tel.: 134-33:.
Í4, £6, f8, £10. V .: f2-kor is. Ha eljön a 
holnap.
CORVIN Üllői-öt 40. T .: 138-988. f4. f6. t8. 
f4, f6, £8, flO. V.: f2-kor is. K ár volt ha
zudni.
E L IT  Szent Tstván-körút 16. T.: 114-502.
4. 6. 8. 10. Kár vo lt hazulni. 
HOLLYW OOD Bethlen-tér 3 T . : 142-455. 
£4, £6, £8, £10. V.: f2-kor is. Kár volt ha
zudni.
KAM ARA Dohány ntea «2. T.t 144-027.
11. 3, 4, í, 8, 10. A  francia áw aowaUa.

LLOYD. Hollán-u. 7/a. T .:  111—994.
£4, f 6, £8, fitt. V.: £2-l:or is. A  táncosnő.
PALAC E  Erzsébet-körút 8. T . : 221—222.
11, 2, 4. 6. 8, 10. Éjszaka kezdődött. 3-ik 
hét!
P A T R IA  Népszínház-n. 13. T .t 145-673.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Az asszony és a 
múltja.
SAVO Y ííliői-út 4. T .: 146-040. f4, f6. £8, 
flO. V .: f2-kor is. A z  asszony és a múltja. 
S IM PLON Horthy Miklós-út 62. T :  268-999. 
£4, £6, £8, £10. 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 Oömbös-n. 11. Tel.t 355-374. 
ni. n6, n8, nlO. V.: n2-kbr Is. Jöjjön el
sején.
BELVÁRO SI Irányi-ntca 21. T.t 384-563.
4, 6, 8, 10. A  gályarab.
BU D AI APOLLO Széna-tér. T.s 351-500.
£5, li7, 9. A z  elsodort asszony. 
ELDORADO Népszínház-n. 31. T.: 133-171. 
4, 6, 8. 10. Szerelmesek.
IIOMEROS Hermina-Ut Tel.: 196—178. 
hő. 7, nlO. V.: f2-től Halhatatlan keringő. 
IP O LY  Csáky-utca 65. Tel.: 292—626.
f4, f6, £8, flO. V.: f2-kor is. Halhatatlan 
kerinaő.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. Í4, £6. £8, £10. V.: £2-kor te.
Mesebeli herceg.
O LYM PIA  Erzsébet-körút 26. T .l 421-588.
11, 2. 4, 6. 8. 10. Éjfél után.
OTTHON Beniczky-utea 3. Tel.: 146-447. 
ni, n6. n8. nlO. V.: n2-kor is. Jezábel. 
V . d. c. 10, fl2: Hét tenger kikötője. 
PH ÖN IX  RákOczl-út 58. Tel.: 144-454.
11, 1, 3, 5, n8, £10. Moszkvai éjszakák. 
K IÁLTÓ  Bákóczi-út 70. T .: 139-497. IL  
1. S, 5, n8. flO. V .; 10. 12, 2. 4. 6, 8. 10. 
Mimi. a gazdag ember lánya. ________

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség éa kiadó
hivatal Bp. V III., Rökk Szilárd-utca 4. 
— Telefon 132—499 éa 133-977. le v é l
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gynla- —„ f e 
lelős szerkesztő: Hoppé László. — teje- 
iőa kiadó: Knltsár István. _

Előfiretési díj: Belföldre egy .hóra i 
2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9. —
(Amerikába 10.—).

Nyomatott a Stádium Bt. kBrfarrőté-
Mtak fÉHUK Srttx tomm.

A  RÁDIÓ MŰSORA:
KEDD, szeptember 3.

Budapest I. (549.5 m). 6.40: Ébresztő.
Torna. —  7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
HÍJ-ek. — 10.20: Felolvasás. — 10.45:
Felolvasás. — 12.10: Tolnay Géza ma
gyar nótákat énekel, kíséri Lovászi Fe
renc cigányzenekara. — Közben 12.40: 
Hírek. — 13.30: Mikulai Gusztáv szalon- 
zenekara. — 14.30: Hírek. — 16.10:
,,Tarka gyermekdélután." — 16.45  ̂ Idő
jelzés, idő járás jelentés, hírek. — 17: H í
rek szlovák és ruszin nyelven. — 17.1ü: 
Rendőrzenekar. — Közben 17.40: ..Egész
ségügyi Kalendárium-." Az Országos 
Közegészségügyi Intézet közleménye. 
18.20: Erdélyi kérdések: Románia a

• világháború küszöbéi.." Szász Zsombor 
előadása. — 18.50: Charpentier: Olasz-
országi képek — szvit (Szimfonikus ze
nekar, vez. a szerző). H a n g le m e z .^  
19.15: H írek magyar és román nyelten
— 19.25: ,,A honvéd egy napja . Hely-
színi közvetítés Beszél Budmszky bán- 
dór * Hangfelvétel. -  «UW : Mecseki Ru
dolf és Polgár Tibor kétzongoras jazz- 
számai — 20-10: „Lszakt legenda".
Haneiáték Lagerlö f Ze.lma novellája 
nyomán ívta Marchis György. Rendező: 
Ném eth  Antal dr. -  21.15: Osváth Júlia, 
az Operaház tagja énekel zongorakisé- 
rettel. — 21.40: Hírek, időjárásjelentés,
hírek szlovák és ruszin nyelven. — 22.10: 
A  Rádió Szalonzenekara. — 23: Hírek
német, olasz, angol és francia nyelven 
_  23.20: Magyar nóták hanglemezről. —
00. 05-- Hírek.

Budapest I I .  (834.5 m). ’ 17.15: Ruszin 
hallgatóinknak. 1. Tatyjána Demkó: 
Szilváj I. A. (Uriil Meteor mint író), 2. 
Hanglemezek. — Pcredacsa dlya podkar- 
patszkich ruszinov. 1. Tatyjáná Demko:
1. A. Szilváj (U riil Meteor) ják piszá- 
tely. 2. Muzöka po gramofonnoj zapiszi.
— 18.20: A  földmívelésügyi minisztérium
mezőgazdasági félórája. — 18.50: ,.A dán 
Columbus". (Bering). Halász Gyula elő
adása. — 19.25: Haydu István gordon
kazik zongora ki séret tel. — 20: Hírek ma
gyar, szlovák és ruszin nyelven. — 20.25: 
A  Mária Terézia 1. honvéd gyalogezred
zenekara. — 21.20: „K öltők  és hősök".
Szerb Antal dr. előadása. — 21.55: Idö- 
Járásjelentés.

Kassa (259.1 m). 11.05: „Kassai nők a 
szegénység és züllés elleni küzdelem
ben/' Vécsey Zoltán dr. előadása. 
11.05: Hanglemezek. — ,11.40:. Hírek n 
gyár és szlovák nyelven, műsorisme *• 
tés. — 15.25: „Hogyan dalol a B o g
baka." Kárpátíalvy József eloadasa, 

Itunglemezekkck

Kilenc m egiegyzés
— kilenc kézilabda*  
csapatról

1. a  vasárnap látott csapatok .közül a 
MAFC mozgott legtetszetősebben. Külö
nösen a műegyetemi fiatalok igéinek so
kat. — 2. A  Ble V II.-en  erősen meglát
szik a komoly bajnoki mérkőzésekből 
való féléves kikapcsolódás és Erdőd i 
hiánya. Mi bízunk benne, hogy a kiváló 
leventecsapat, rövidesen újra a régi lesz,
— 3. Az Elektromosban Rákosi játszott 
középcsatárt. Egyelőre kiváló — közép
fedezetnek mutatkozott . . .  — 4. A  VAC- 
fiatolok rövidesen pótolni fogják az ..őre- 
geket“ . It t  még az az újság, hogy Seré
nyi, a sokszoros válogatott ismét ,,Vívó“ »
— 5. Az UTE-ben még mindig az ..öre
gek ’-, Benda és Cziráki vezérkednek. —
6. A Magyar Pamut női csapata „leső 
porté*- a pályáról a többszörös bajnok
ságot nyert Goldberger SE-t. Igaz: a
budai csapat tartalékosán állt ki. — 7. 
A  K istex jóképességű játékosokból álló 
támadósora még mindig nem tanult meg 
kapura dobni. Egyik csapat sem hagy ki 
hétről-hétre annyi gólhelyzetet, mint a 
kispesti belsöhármas. — 8. A  legtöbbet 
igérö újoncok: a nők közt a DSE. a fér
fiak közt a Lampart SK. — 9. Jelenleg 
a Magyar Posztó a legjobb női kézi
labdacsapatunk. De a hagyomány szerint 
is még két bajnokságot kell nyernie. Az 
AMC ugyanis három bajnokságát a Gold
berger SE három bajnoksága követte. A  
budai csapat megnyerte a negyediket is. 
de. úgy látszik, a hagyomány erősebb 
volt és az idei bajnokságot, a zöld asztal
nál át kellett engednie a Magyar Posztó
nak. Ha tehát a hagyománynak hinni 
lehet, a Magyar Posztó még kétszer 
nyeri meg egymásután a női kezuaDda- 
bajnokságot. .  .

V A S Á R N A P I ERED M ÉNYEK
M A F C -B L E  19:14 (8:2 11:7) Bertalnn- 

utci Vezette: Zsifrmond. Góldobó: Balogh 
(5) Eszéki (5). Nagy I  (4 ).„N agy IX (2), 
Kátny (2), Kapás, ül. (Tömöri (6), M aty
im 4). Quintz (4).

Standard SC—Koszorú K-gyár 14:0 (7:9).
Budafoki-út. Vezette: K irá ly fa lv i. Gól
dobó: Kupfer (5), Kriszties (3),' Kaupe
(3), Űri (3).

Fantó Jenő lett az MTE fcózilaWacsa- 
patúnalc új intézője.

A  Magyar l'ositó nyerte a férficsapa
tok részére k iírt Fegyelmczetteégi-díjat.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Szandy László, Bndapest. A  berliiü

^ ^ n20S l l r t l  Albrittaon 
USA 200, 3. Thurber USA «uu.

asa“ awsr̂ T«&,nyerte a kardvívást. 3 A  totvi\as; vala
mennyi olimpián szerepelt. 4. Az 1904-ea 
st.-iouisi olimpián a tói vívást és a pár
bajtőrt Fonst (Kuba), a kardvívást de 
Diaz (Kuba) nyerte.

Sr. Z.. Miskolc- A  kert világcsúcsok 
(Zárójelben Zmn ,utölesítelt jobb
eredmény): 200 m 20.3 Owens. — 1500 m 
3:47.8 Luvelock. Kalapacgyg^g; 5J.77
Ryai! (59-00 l í lahk'- ~  400 m gát: •’0-6 
Jlardiu. -  jfras: 207 Albntton
és Johnson (209

1 . B., Tatabánya, 19l2 ápriliS 14-én 
volt Budapesten a 4:4 ro végZödótt ma- 
gyar-nám et válogatott mérkőzés. A  ma. 
gyar összeállítás: Domonkos — ^ T e r .  
Csüdor■ — Bíró, Bródi Takács — Sebes, 
tyén. Bodnár, Koródy, ’ Schlosser, Borbás.
Bodnái 3, Schlosser 1 gó lt lőtt.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK

Deák Ferenc: A  szelvényeket idejében 
W f  meg. Királlyal s Sdéi%t hontoti _  Többeknek. A  kerd «
,cf, mellékelt válnszJcvelMÓkpo,ía™e« k  

éímezni, » ' art  Ih e íA e f ''^ gü n k b eS
könnyen összekeverőühetnek más pálvárkönnyen összekevei
z°k leveleivé!. 

Atom; R en d b e
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