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A  SZ EG EU
csütörtökön délután a ligaúti pá
lyán az UTC-vel tartott edzést. A  
Szeged játékosai közül többen hiá
nyoztak. mégis könnyen nyert a 
csapat 7:3 (3:0) arányban. Mester 
három gólt szerzett, Nagy kettőt, 
Ladányi meg Gyuris egyet-egyet.

Az. Újpest elleni összeállítás még 
több ponton bizonytalan. Mára ki
derült, hogy Sérfőzö játéka kiég 
korántsem biztos.

—  Itthon van ti mérkőzés, ilyen- 
kor ráérünk akár utolsó percben is 
dönteni —  mondotta Markovics 
Szilárd. —- Sok függ attól, hogy 
Serfésű megjön-e. Pénteken este 
már többet tudok mondani.

Alakulnak a vasárnap i csapatok: Tagányi és Bán újra já tszik . 
H arsanyi II. a  Tokod uj csatára. Bíróból hátvéd. Zalaiból 
jobbfedezet lesz, Háda és Toldi vasárnap  „nem soros11 

e s  e g y é b  c s a p a f ó s s z e á l l í f á s i  é rd e k e ssé g e k

Intézkedés a. könnyelmű 
játék ellen, tetszetős „Lapaj 
{bombák**, miért nem játszhat 
a Fradi a Gradjanskí ellen

és m á s  a p r ó s á g o k  a  F e re n c v á ro s b ó l
A  ferencvárosi szurkolók kissé so- 

kalták azt a hat gólt, amit a szer
dai edzőmérközésen rúgott a cég
csapat Ábrahám, majd Csikós ka
pujába.

—  Még edzőmérkőzésen sem sza
bad ilyen könnyelműen játszania a 
védelemnek — állapították meg a 
nézők.

E'eltünt a könnyelmüsködés a ve
zetőségnek is. Intézkedés történt, 
hogy a jövőben ilyesmi ne fordulhas
son elő.

*
Kiszely óriási bombái után csak 

úgy morajlott a nézőtér. A  népszerű 
Lu.paj ballába valóban nagyszerűen 
működött, csak az irányzéka nem 
egészen biztos még.

Még a kapu mellé küldött bom
bái is tetszettek a szurkolóknak.

-— Ha tíz ilyen Lapaj-bombából 
csak kettő megy be a diósgyőriek 
kapujába, ■— állapították meg, — 
győzelemmel jön haza a Fradi.

*
Tetszett a szurkolóknak Jakab Is. 

Mozgékony volt és gólképes.
Jól is osztogatott. Egyetlen hibá

ja —  sovány.
—  Jakab is szóba jöhet már va

sárnap —  mondotta vitéz Keme- 
nesy Sándor főtitkár — , bár a ve
zetőség nem szeretné megbolygatni 
az Elektromos ellen .szerepelt csa
patot. Kalocsay dr szerdán már ed
zésbe állt., vasárnap azonban még 
nem játszhat. Helyette ismét Há
mori játszik. Egyébként a Diós
győrbe menő csapatot csak pénte
ken este állítjuk össze.

Minden Valószínűség' szerint ez a 
csapat játszik:

Csikós —  Szoyka dr, Pósa -— 
Sárosi III., Polgár, Lázár —  Há
mori, Sárosi dr, Finta, Kiszely, 
Gyelvai.

*

Megnyugtathatjuk az aggodal
maskodó szurkolókat, hogy Diós
győrött már a szélsők is kapnak 
majd elég labdát. Pénteken Dimény 
edzö „lelki klinikát" tart a zöldek 
ótösfogatának.

*
Kalocsay dr-ral csütörtökön dél

után találkoztunk a Köiúton. Még 
húzza egy kicsit a lábát.

—- Sajnos -— mondotta —, jófor
mán magamnak köszönhetem a só- 
rülésemA. Kétlábas vagyok ugyan, 
de még nem szoktam meg a jobb- 
szelen való játékot, ügyetlenkedtem 

..,}''nnia elleni mérkőzésen s így
sérültéin meg.

*
Ha a DiMAVAG elleni mérkőzés

is a főtéma a zöld-fehéreknél, azért 
beszélnek másról is. Elsősorban a 
lemondott Gradjanski-elleni mérkő
zésről.

' Szeptember 15-re terveztük ezt 
a mérkőzést, — monlja vitéz Keme- 
nessy Sándor főtitkár, —  sajnos, le 
kellett mondanunk. Tárgyaltunk 
bajnoki ellenfeleinkkel, hogy hétköz
nap játszhassunk, de nem sikerült 
megegyeznünk. Azok az egyesületek 
is követelésekkel állottak elő, ame
lyeknek ugyanakkor bajnoki mécs
esük lett volna, amikor mi a Grad- 
janskival csaptunk volna össze. Fél
tek, hogy akkor mindenki az üllöi- 
útra jött volna ki.

Diósgyőrre pénteken fejezi be elő
készületeit a Fradi. Könnyű edzés 
gyúrás fog szerepelni a műsoron. 
Már szombaton délután. Miskolcra 
utazik a csapat, hogy vasárnap tel
jesen pihenten vehesse fel a küzdel
met a DiMÁVAG-gal.

A  zöld-fehérek zászlót is visznek 
magukkal Diósgyőrbe.
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SKABA ÉS PLÓSU.
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E le k t r o m o s - H a la d á sNemzeti Bajnoki mérkőzés
előtte fél 2 órakor

Elektromos I I .~ b t k
amatőr ba’nok inéiközé^ 

rrc|várak: ÍjIöbel? 2. — pon>’ <;v y 
álióltdy fcü fiilé'”. .11. r- állóhely

Száíisó és Lovász része
vett a H aladás edzésén , 
viszont most 
— Körm endi sérült
A  Haladás csütörtökön délután 

második csapata éllen játszott ed
zőmérkőzést. Az edzés nagy ese
ménye az volt, hogy megjelent 
Szabó is, meg Lovász is. Mindket
ten kijelentették, hogy majdnem 
teljesen rendben vannak és szeret
nének vasárnap játszani.

Nem volt kint ellenben Kör 
mendi, a csapat válogatott kapusa. 
A  mellén levő seb kissé elmérgese
dett s ezért ot-vosi tanácsra ki
hagyta az edzést. Vasárnap az 
Elektromos ellen azért minden kö
rülmények között védeni fog.

Az edzömérközésre ez a csapat 
állott fel: Pajor I. —  Németh,
Kiss — Pillér, Héjjá, Kalotai — 
Szabó, Gazdag, Móröcz, Deszke, 
Lovász.

Jól ment a csapatnak a játék és 
végül is 8:2 (4:1) arányban győ
zött. A  gólokon Móröcz (2), Gaz
dag (2), Szabó (2), Deszke és Lo
vász, illetve Gerencsér (2) oszto
zott.

Az összeállítás nem változott a 
mérkőzés során s az eddigiem, sze
rint az Elektromos ellen is _ ez a 
csapat áll ki, azzal az egy változás
sal. hogy I ’ujor I. helyett termé
szetesen — Körmendi áll majd a 
kapuban.

A  csapat szombaton este 6 óra
kor utazik el Szombathelyről.

rtikfaiyj Sándor, a Bnosk.-i volt M l-J 
a békéscsabai Hókká PC játékosa J

!» oszt. bajnoki 
vizü&fodamérközés

UTE-MTáC 5 :0  ( 2 :0 )
Nemzeti Sportuszoda. Vezette: 

Vízvári.
V TE : Sólyom — Sárkány, Szittya 

— Halasy — Kislégi Németh, Szi
geti II.

M T É : Sas I  — Sas II, Gábor ...
Karinthy - Lányi, Sólyom, Bánó.

Már a mérkőzés első perceiben 
látnivaló az MTK célja: minél ke
vesebb gólt kapni, nehogy rossz 
gólaránnyal elveszítsék az ötödik 
helyet. így  azután játék jóformán 
egyáltalán nem is alakul ki. A  3. 
percben azután mégsem birnak Né
methiéi és az újpesti középcsatár 
gólt lő. 1:0. Egy perccel később 
Kislégi talál bele a hálóba. 2:0. • 

Szünet után Németh, Kislégi és 
ismét Kislégi szerzi meg a további 
újpesti gólokat. Időhúzással ér vé
get az idény utolsó s egyben leg
unalmasabb bajnoki mérkőzése.

Minden volt ezen a mérkőzésen, 
c_sak játék nem. Az UTE-ból Kis- 
légit, az MTK-ból Karinthyt lehet 
kiemelni. Az MTK terve sikerült, 
megőrizte az ötödik helyet.

A  „mezőny legjobbja" Vízvári já
tékvezető volt. Kifogástalanul ve
zette a mérkőzést, igaz, hogy nem 
volt nehéz dolga.

A  váltóúszást az UTE 3:47 rap-cs 
idővel nyerte.

-------- — — ŐT— -------- *

Körösi a váltó 
negyedik fogja

—  Két országos csúcsnál 
jobb eredmény a teg
napi edzésen

A jugoszlávok- elleni üuzóesnpr.t utolsó 
köles pasi 1.1a is gazdát talált tearnei) dél- 
ultin. \\ oriie dr u ;zokupi tán v romlelke- 
*<*» folytan Körösi és Végliázi próba- 
versenyt úszott 20i)-on, hojry a 4x200 rn-os 
vulto négyed* helyet ogymá* között el-
(llMUtíi’ .

Bajt után Vöfirliázi állt az élre, fór- 
(Imo után azonban az UTE-versanvzŐ 'be- 

.Wffmuit, el í.s ment tőle. 1Ü0 m-cn 
Ivorufii idejo 1:03.6, Vó^háxió 1:04 2 volt. 
Kóróst .továbbra is. növelte előnyét ős 
Ú. J°. ’;luvJl biztosan győzőn. Vég- lut/.t 2:21.4-ci úszótI.

A verseny ultin a kapitány LiIliit]ette
a JUSoszJavok oHcu .szereplő váltó ösz-

sí- n következő; Elemért— Köröst—Gróf—1 alos.
, 'A'. vi la ír a válogatott keret
h’Kjai kuzul indoiryan időre úsztak. Fá-
bian in ine-iluszásban 4:80-us nagy- 

klót erf cl (A z országon esúi-s: 
Novak Ilonka .700 m b,-Kúszásban 

íiidutf. m-cn u:02.n~os rósz-iflejo lónvc- 
t!oscii jobb ít fönnálló 3:0.».4-os országos 
einfsoredmouy »  el. A  nn ffyw rü  részidő 
uluii ii kepit-uny inc^űll/lollu a fiatal 
ha.nioiviiőL Ács Ilonka 1-V0 ni gyonson 
li.jS-at aszott, l.z az eredmény is a leg
jobb ebben az i-.vbrn.

Uyóó.k jó szere.,!,Kából úgy látszik, 
az H.óny velőre is bú'ven marad nióg 
valami.

A z olasz úszóbajnokt versenyen egy
M velőiévé, valamennyi számot a római 
Lazio versenyzői .nyerték. Eredmények: 
2ÖÓ m-es mellúszás: 1. Vja!-d„ 2:53.5,
olasz csucsevcdmenv. 2 lipr'ptti -,-íí r. 
400 ni: 1. Offnio 0:07.7, 2. stpj“  y - ŐT 4-' 
150° "U k Criuo 20:31.1. 2. Sipizza 20:30.4-: 
10,) m sy őrs úszás: 1. Cosla 1:01.8: 101) m 
liatuszua:. 1. de Zueeti 1:13; 4x200 ni
gymw-ailn: l. I.azio Róma 0:50.8.

Gábori—MItics
é® Szigeti—Pallada mérkő
zéssel kezdődik ma 
a magyar-jugoszláv válo
gatóit. teniszmérkőzés

BEAC-pálya Fehénrári-út 18.
Szepteuiber 3-án, vasárnap 

óélután 4 órakor

9AMM 3- SZOLKOR
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

(lőtte 2 órakor
B I A C  - M A F C

barátságos mérkőzés

Ma kezdődik a magyar-jugoszláv 
válogatott teniszmérkőzés a ,,Tro- 
feo E. 42“-ért. A  magyar csapatnak 
ez az idén az utolsó mérkőzése itt
hon. Ez a mérkőzés van hivatva az 
idei négy vereséget enyhíteni. Váj
jon sikerül-e?

A  Közép Európa-Kupa szabályai 
szerint játszanak a Trofeoért is. 
Tehát négy egyes és két páros mér
kőzés szerepel a műsoron. A  két 
csapat felállítása a következő:

Magyarország: I. Asbóth, 2. Gá
bori, ti. Szigeti, 4. Szentpéieri. Pá
ros: 1. Asbóth—Gábori, 2. Sziqeiir— 
Stolpa.

Jugoszlávia: 1. Puncscc, 2. Mitics,
3. Pallada,1!. Mayer. Páros: 1. Pun- 
csec—Pallada,‘ 2. M iiics—Mayer.

■A szabályok szerint az első napon 
a második és harmadik helyen ját
szók küzdenek egymás ellen. A  má
sodik napon a két párosra kerül a 
sor és végül az utolsó nap az első 
és negyedik helyezett játszik. A 
magyar-jugoszláv mérkőzés műso
ra tehát így alakul:

Péntek:
Gábori—Mitics, Szigeti—Pallada, 

Szombat:
Asbóth, Gábori—Puncsec, Palla

da; Szigeti, Slolpa— Mitics, Mayer.
Vasárnap:

Asbóth—Puncsec; Szentpéteri-— 
Mayer.

Már az első napon eldőlhet a ver-

Szombaton a két páros teljesér 
nyílt. Érzésünk szerint az egyikei 
megnyerjük és a másikat elveszt
jük. Nyerési esélyeink inkább ( 
második páros mérkőzésen vannak

A  harmadik napra 3:l-es magyai 
vezetéssel fordulhatunk.

A z utolsó napon kerül sor a ver
seny legérdekesebb mérkőzésére, aj 
Asbóth—Puncsec találkozóra. As- 
bóth az idén többször legyőzte s 
kiváló jugoszláv versenyzőt és nen 
valószínű, hogy éppen most kapjor 
ki tőle, bár •— Puncsecnál .sohasem 
lehet biztosra menni. Szentpéteri i,- 
győzhet Mayer ellen. Válogatott 
viadalról lévén szó, inább óvatosai 
vagyunk. Megelégszünk, ha ai 
utolsó hapon csak az egyik mérkő
zést nyerjük m"eg és akkor végered
ményben 4:2 arányban gyözhetünl: 
a jugosziávok ellen.

POMPÁS MEZŐNY LESZ 
15ALATONFCKEDEN

Szombaton ős vasárnap BalnlonfüreJcn 
or számos Uíiiiszvcrs-ny lesz. A főváros
ból l'erenezy dr, Macskás:, Slraub EJ, 
Straub .1., Somogyi Klári cs Óal-lncrnó 
utazik le a versenyre. Vasárnap délelőtt 
Siófokon nóhúnyuu bemutatót tartanak.
ATLÉTIKA
M AKI CSAK NEGYEDIK LETT 

STOCKHOLMBAN
Pénteken este 3000 méteres ver

seny volt Stockholmban, amelyen 
Maki Is résztvett. A  3000-cs táv

IIRAUB SPORT. LEGJOBB
seny. Gábori Gödöllőn és a magyar 
bajnokságon, is legyőzte Miticset. 
A  jugoszláv játékos a magyar baj
nokságon nagyon fogadkozott, hogy 
a „Trofeo" küzdelmeiben megveri 
Gáborit: Ez azonban, azt hisszük
és reméljük, csak óhaj marad. Gá
bori megmutatta Münchenben, hogy 
formájába nincs visszaesés. Mitics 
viszont három síma szetben kika
pott Puncsectól, tehát nem javult a 
magyar bajnokság óta. Bár az 
utóbbi időben hálátlan dolog tenisz- 
mérkőzésre jósolni, mégis az a va
lószínű, hogy Gábori fog  győzni.

Szigetitől is győzelmet várunk 
Pallada ellen. „Otti“ a bajnokságon 
már igen jól játszott és szerdán az 
edzésen is pompásan mozgott. Pal
lada formájára Miíicsen keresztül 
következtethetünk. M itics a jugo
szláv bajnokság elődöntőjében, le
győzte Pállá dót és így  a jugosziá
vok harmadik játékosa nem lehet 
olyan formában, hogy Szigetit meg
verje.

Az első napon tehát S:0-ra vezet
het a magyar csapat.

HAGYáR-IUGOSZLAV
1 EN1SZMÉRS.ŐZÉS 

a „Trofeo E. 4 2 “ -ért 
a B LK E-D ISZPALYA jA n

(XI., Horthy Mlkiós-út S3.) 
szeptember 6., 7. és 8-án fél 3 órai

kezdettel.
llelyárfik: 1—3 peiijróig. .Tervek kap
hatni; minden nagyobb snorlárukeres- 
■kodésbeit Ós a nagyobb napilapok 

kiadóid vataláb-an.

i öviének bizonyult Maki számára 
és segítőtársa sem volt, aki a své
dek ellen iramot diktált volna. Az 
eredmény: 1. Hallström svéd 8:22.6,
2. Nilsson svéd 8:24, 3. Ollander
svéd 8:25, 4. Maki finn 8:26.8. —
1500 m: 1. Jansson svéd 3:56, 2.
Eriksson svéd 3:57, 3. Cárién svéd 
3:59, —  110-es gát: 1. Lidman 14.9.

JAVULNAK
AZ OLASZ KÖZÉPTAVFUTÓK
Szerdán Torinóban válogatóver

senyt rendeztek az olaszok a német
olaszra. A  legjobb eredmény 1500 
méteren adódott. 1. Vitale 3:56.6, 2. 
Colombo 3:57, 3. Bertocchi 3:57.2,
4. Beviacqua 3:57.8. — Magas: 1.
Compagner 190 (versenyen kívül 
193). —  Súly: 1. Prcfeti 14.28. —
Kalapács: 1. Pcrrachini 47.44, ,2.
Pattia 47.32.

Kispest város sporttelepe
Kisnest. Szent Imre hereeg-útja

Szeptember 8 án, vasárnap 
délután 4  órakor-

'Tokod
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

e'őtte 2 órrkor
KAC -  Siemens

amatör baj oki mérkézes 
előre 1 ú órakor 
KAP-BBSt

ifi bajnoki mérkőzés
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Pályázat IV.
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Beérkezési ha.Láriuá: IX. I.Í. 12 őr*

Újpest—Gamma ....................... :____

Ferencváros—Törekvés ..............:___

Kifipe€l—-SalBTC ..................... .....

Haladás— DiMÁVAG ..................

Szolnok—Elektromos ....................

Tokod—Szeded .............................

OSzKAT-WMFC .....................

KE. AC—Szeged i V S E .................... :....
PótverSffiy: A pont versenybe cpak
mérkőzés elm uránjává csőién kerül 
számításba. egyébként csak lieiiter* 

aenv-t dönt ei.

Nyiregy ii. KISE— Aknász!....... :..

MTK—Szombathelyi FC ...........

Kassal SC—Ganz .....................

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

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

Utca: .........................................
A beküldő aláveti magái * feltételek
nek. Minden síelverivhez éf> é9 for
galomban levő használatlan \G Líjérés 
bélyeget kell mellékein!. ,\k: 
kiflt ötnél több szelvényt küld, Kö- 
telee ide keresztel (eeiílagol) t*.mii:

N e h é z  m é r k ő z é s ü n k  
le s z  S a lg ó ta rjá n b a n ?

— m ondja K is Károly.
a WMFC hátvéde, ak i 
két hónappal ezelőtt 
járt a bányászvárosban  
— a H ungáriával

Vasárnap Ismét két NB-ujonc ta
lálkozik Salgótarjánban, a SalBTG
- -WMFC-mérközésen. • Keidig mind
két csapat a várakozáson felül sze
repelt. Mind a kelten legyőzték a 
Törekvést, a Szánt István-Kupa 
győztesét. Minden jel arra mutat te
hát. hogy igen jó mérkőzésben lesz 
részük a salgótarjáni szurkolóknak. 
Erről beszélgettünk a szerdai edzés 
után K is Károllyal, a WMFC jeles 
hátvédével.

— Igen jó együttesnek tartom a
SalBTC-t! —  mondotta meggyőző
déssel Kis. — Mi a Hungáriával két 
hónappal ezelőtt játszottunk ellenük 
és simán kikaptunk ~:l-ro. A csa
társoruk rálátni remekül játszott.' 
Jenő fi ördöngösen bánik a labdával 
és minden helyzetből, egész váratla
nul tud kapura lőni. Ö egyedül tié- 
gyet „szúrt" be a Tóni hálójába! 
Krómnak ugyancsak vigyáznia kell 
majd reá! A csatársorukban még 
Ijoczkó a „nagy bombázó". Reá 
azért kell rryajd nagyon vigyáznunk, 
mert „van szíve" 20— SS méterről is 
kapura lőni. Igaz, hogy csak a bal
lábával. A jobblába sokkal gyen
gébb. Kívülük még Balázs, a jobb- 
szélső, valamint Kiss. a jobb fedezet 
nagy érték, de a, többiek is egytöl- 
egyig kitűnő játékosok. És ami 
még igen fontos: már három
eve együtt van a csapatul:. Beints 
még egymás gondolatát is ismerik! 
Nekünk egyedüli, de igen nagy elő
nyünk velük szemben a jobb rend
szerünk. A SalBTO ugyanis még 
olasz rendszerben játszik, szélekre 
állított szélső fedezel ékkel és tá
madó középfedezettel. Igaz, hogy 
azt nagyszerűen játszók. Mi — mint 
ismeretes — angol rendszerben ját
szunk, de még nem tökéletesen. 
Nem pedig azért, mert a helycseré
ket nem tudjuk még olyan gyorsan 
és pontosan végrehajtani, mint aho
gyan azt az angol rendszer megkí
vánja. Emiatt pedig könnyen elve
szíthetünk egy-eqti mérkőzést. Szor
galmas gyakorlással azonban ebbe 
is mindjobban bele jogunk jönni.

— Annyi bizonyos, hogy még a 
Törekvés elleni játéknál is jobbat 
kell nyújtanunk, ka győzni akarunk 
Salgótarjánba-; i !

A 1’ . Előre megliűríe!' ÍIp'aHlsol. aki 
r:, ;áriisn> már n rV :  tízben hagyta esetben 
«■£ j‘«óüle4ii i

Ml VAN ÁDÁMMALT
állóm, :i FCassi-i A ( ; volt jókárrseőgíí 

küwipr.-alára ..féllálibai” már .-!/ Elektro
mos játékosa volt. liudtnttin UAíz  volt 
már a megegyezés a játé'íos. h kiüti ár 
„■/. Fioltiiouioú kibrr.-t. átlóm tué<nctn !«t< 
,,i Elektromos játékos . Kzl hallottak itt; 
Elektromos pályán:

— Adóm nivicszerzé.e elé váratlan aka
dályokat eiirdítottrií. K/,ek.j uié* a inai 
napig sem sikerült elháríiamirtb és bi
zony már ott tortonk, horry réjctveíittilt 
a hinta vonónak. ■ tkudozúsnak és m-' 
kább lemoatínuk u ki'/épesatár uit*uer. 
zésórftl. t gvís nat hallottuk hory maris 
az rzrik  újonc NB-esar«ítat tárgyul.

illám utiókatestvére aki B*iJon'«.-í,..u a 
fiú figyelt intézi, fgv námeszltodott:

— Három effyesiilat hívta: a IliM  '  VÁG 
ajánlatot tett. a Ker.nevárm érrj-klődütt. 
az Elektromos komolyan tárgyalt. 
Idám nőst írt nrk'ni es liantsályozfa, 
hogy esik »z  Elektromosba megy, fan 
máj;! leszerelt. ,

Most mér ni néos-co eldől, hol és me
ly ik  egyesület színeiben fog V'szőni a" 
lövőben a közóporsíár.

Most „kereshet4* 
aD i MA VÁG  a Fradi ellen!
— véli Diósgyőr két volt ferencvárosi játékosa

Diósgyőr a Fradi-várás lázában 
ég. A  mérkőzést hirdető hatalmas 
falragaszok már hétfőn megjelen
tek, pedig rendes körülmények kö
zött csak csütörtökön szokták ki
ragasztani azokat. De a Ferencváros 
elleni mérkőzés az más! Az Fradi- 
meccsüt! (Három felkiáltójellel!)

A  keddi és a szerdát edzésén már 
alig esett szó a BSzKRT-mérközés- 
lől, játékosok, vezetők és szurkolók 
között egyaránt a Ferencváros volt 
a. téma.

t i.Furcsa é r z é s . . .
A  DíMAVAG játékosai közül most 

Barna és Füzér, a két volt ferenc
városi áll az érdeklődés előterében. 
Ml is őket kerestük. Barna az idő
sebb, vele kezdtük:

—  Nehéz nekem a Fradiról be
szélni, — beszél Barna, ■—- inért nem 
tagadom, még ma is szivvel-léleklcel 
ferencvárosi vagyok. Persze ez nem 
jelenti azt, hogy nem fogok a Fe
rencváros ellen minden tudásommal 
és lelkesedésemmel küzdeni, s ő t... 
De azt elárulhatom, hogy a D i
MÁVAG után a Fradinak szurkolói: 
lég jobban.

(.— Mikör került e! a Ferencváros
tól?)

—  Körülbelül hat éve. A Bologna 
ellen egy KK-mérközésen játszottam 
utoljára, Balszélső voltam s ez volt 
a búcsúf elléptem. Utána kimentem 
Francig országba. Egy év múlva jö t
tem háza. Előbb a Zuglóhoz kerül
tem, majd az Újpesthez. Nyolc baj
nokit játszottam a lilák között és 
aztán . . .  de erről nem szívesen be
szélek. . .  mondjuk, nem váltam be 
s így kerültem Diósgyőrbe. Ma. már 
diósgyőrinek, érzem magam, hiszen 
három éve játszom már a csapat
ban.

(— Mit érez régi csapata ellepi 
játéka elüti ?)

-— Egyszer már játszottam a Fe
rencváros ellen. A DVTK-val egy 
edzőméirközésre mentünk fel s akkor 
bizony igen furcsa érzések töltöt
tek pl.

— Most azonban más less. Nagyon 
szeretném, ha győzni tudnánk, mert 
hiába, magyar csapat részére az a 
legnagyobb dicsőség, ha bajnoki 
mérkőzésen meg tudja verni a Fe
rencvárost. Sohasem hittem volna, 
hogy bajnoki mérkőzésen valaha a 
Fradi ellen fogok szurkolni, azt még 
kevésbé, hogy játszani is fogok el
lene . ..

('— Fél a mérkőzéstől?)
öreg fiú vagyok én már ehhez. 

A Fradi ellen is csak játszani kell, 
aztán meg a diósgyőri szív közel áll 
a híres ferencvárosi szívhez.

Füzér nem sajnálná
A másik ,,fradista“ Füzér, ö  is 

hamar elárulja, hogy ha a Di- 
MÁVAO-nak nem a Ferencváros az 
ellenfele, akkor mindig szurkol a 
zöld-fehéreknek.

—  Da azért nem sajnálnám őket, 
ha mind a két pont itthon maradna 
■— mondja. -— Most ez lehetséges is. 
A jó Fradival szemben nem sokai 
kereshetnénk, azt magyar csapiat 
meg nem verheti, de most . ..

(Nem mondhatná ezt határozot
tabban és büszkébben a legöregebb 
ferencvárosi játékos sem . . , )

—  Nagyon szeretném, ha nekem 
is menne ellenük a játék. Legalább 
látnák, hogy nem felejtettem el, 
amit közöttük tanultam, sőt talán 
sajnálnák is egy kicsit, hogy eljöt
tem közülök. Ez remek érzés lenne.

h e t i  A V ű s o r

SZOMBAT
CECILIG ABAJNOKSÁG

J. osztály:
KeSC—Kistcxt. Ffthcr-út, 4. Gyulai. — 

flhSC—Í’ ISC, ÜKAK-pálíra. ♦. V*#s A. ~  
\VoiiS Mójifréú—MaS0 » Csepel, regi pú 
íya. 4. Szigetliy. -- MaVaSO—l>nSC. Vawt- 
erasebet, HÉV-rjáiyii, 4. SkitliV.er. — 
UFÍSC—EnSC. Simor-a.. 4. Korács I I I .

TI. osz 'iiy . 1. csoport:
A MGóSC—KroSC, Cjpost. Vá'ei-nt, 4. 

Rudas. - M FéSC-Y iSO . Pestújhely, 4. 
Stefuiicslk. — Budakalász—HiSC. Builá- 
katása, f. 4. Fehér J. — LáSC— 

Újpest. Horthy M:k!iV-út, 4. 
Fehér M. — OpSO— MháSU. Vári-fit. M>- 
eryai' Afrei-p., 4. Muráról. — íJrc.SC—ItcSC, 
Gersely-u., 4. Pábiy.

IT. osztály, f. csoport:
PáSC—íícSO. OubnűBl-úi. 4. !.  -- VaSÖ 

-Gamma. tllK -p ., 4. Tcuffol. -  KeSC I. 
-M íiSC. Gyijiiirői-út. 4. Platt. — FvaSO 
—OpSC. Kclenfiild, 4. Rosta. — OfiSC— 
,t;.yc, C.pTus-u., 4. Barabás. — HoST— 
ÍVSO, Zágréiii-út, 4. Kralt. — K áSC — 
GöSű, Fehérvári-íit, 4. Csúptogliy.

XTI. osztály, t. coOport:
EMFiBGC—UbSCl Bélto-u.. 4. Istenre. -  

KtsSC— MaKC', Sz -nv: át. f. 4. TtirOse. — 
VuSjö— PrCÜC, poíaotjyl-út, 4. lton.

H l.  oszitály. !. oaópoft:
KroSC I I .—Kistcxt II., GyáU-r.t, n. s. 

Péasy. -  MsSO—lillSG. Uftkosfalva. 4. 
Kovács T. - McSC -Poftn.il, Snrak- 
'úri-át, 4. Szslay. — PrSC- SIS1',. K ía-o.,
4. — StúniUrfl—CaoSC. Buvafoití-
út, OSK-ru, 4. Mihaiitó. — K.-SC I I . — 
TüSC, ci-át. Fislió." B. —
gcUISC-OM TKt Wekcriutclep, 4. Goja.

L lead ii:
S ífiC  I I .— SvSG. Hnjdit-u.. !. tKm lk.

— UonST! — T,pSC. Ca.i’ kelípff!*. 4. Thú- 
rór-/y. -- DnSC—PaSCt I lc jó g y i i :  sziget, 
4. Vribiczliv.

V A S Á R N A P

B in V P L S T I  ALSZli VÉTSÉG
I. osílály:

Es m WI csoport: P.AC— MSC. Rúitcspa- 
löía, 4. Orlgán.v. — SASC—MÁV Klóré, 
Sashalom, 4. Golaniboi,. — Blohtromés II. 
r ;B IK . baiotra-tt., fél 2. -- Turul—HAC. 
Nérvzigyt. ■>. Horváth dr. - M FTK— 
PSC, Népsziget. 4. Batii"!. - UK A li— 
ÜMSE. U K A K -m rva , 4. P ■lót.:!.

•feled csoport: BSzKRT H .-W S C , Cm 
m -u .. -. T cii’ tsfűl. -  KfihAC -  S-RTÍJ,
Maglói!-út. 4. Vöm. -  SAC—M AVAG  IT.. 
hcrokoáí, t. Szóké I I .  -  SrXSE-DSE, 
Állami telep, 4. L.-ntas. -- KAC—KSSE, 
ICisixAt. 2. Ohettlyék. — SzFC— Filtox. 
MlV'ós-fclűp. 4. T«kc?i.

Déli Csoport: -BM TE-ETe. Budafok. 4.
Sr.6liVoy. ttúzgyár—ESC. A'túinelrai. 4,
I& ilrtíJi. T ipográ fia—M. Poszté, Sl-
tiicr ti . 4. A riié i. — P. Juta—KTC. Vágó
híd-u.. 4. IvO'.'úiy.

II. osztály;
« « a U  o o o o 't !  Oomnaotor—CTSE. Néo-

üOTSCt. 12. FlgycimoHi. -- Pannónia—B.
líi'it*>orskff. V -ní 4. Górd>::vi. — TS11

l1 IT., Tatál-ót. 2. ítónai, — VT.
tor. s e —VAC. PoTsnnyi-út. 4. U iv i- i I'.
— TLK-V/tSC . Béke-u., 2. Lukáwz. -  
U VASC--PM TK. Szánt tásalé-téc, 4. Haj- 
tét’. - Juta—VÁC, Szent LáBzló-tér, 2. 
Rudas,

Keleti espjjort: R T K -  PeM TK IT.. Rá- 
i - ■...-h' mi,n a , . 4. Halán/. — Spárta— 
UMTR, Vsryozombat-u.. 2. Svultéty. — 
FVSV—TOotv,:■>ígá 1, II., G-.-á’ i-::!, 4. Sós.
— Pootás IT .—Tasi. . Lóvéisenvtór. 1. 
Polrrtsi, — K . Törekváe—ETC, Wckerle-

te’ ep, 4. MtkŐlövic*. -  kaíhpSsr TC,Uf6x.
Eimor-1!., 2. Páldi. -- K liAC—l'iigaclleu- 
061", GyíimCíii-út, 2. Baiabás.
*í>é’ l csoport: BSC- KclcuvoUty, N . W  

é/xiliibat u.. 4. Kardos. - K Á O E —Gain- 
w  II., Soroksári-ót, 4. Ilcrnnpi. — n i á  
—Ijoí’G. Tatai-ót, TSiE-p., 4- Dtuiá. — 
GSE I I . - B IK .  Rudafoki-ut. 2. lusnud’. 
... ÖTÉ—Sz. Jó ver tus, Vöriisvári-ut, 4. 
ÉliUivári. -  Ott. 1Í0 VB H .-a& u z II . .  
Csapol, Lovonto-u., 2. Salloj I I .

I I I .  osztály:
t szaki csoport: Vízművek—T'öy. A ltisz

tek. Váci ut, 4. Gelcz. -  V«^rH«r- -n A f/ 
Hákc-u., 12. Balázs. — lviSSL—J llv.SA. 
Rikospalola, 2. Reá. ...

Keleti csoport: BT,K—t i .—B\ 80 .11.. 
nák—u 10. Horkay Gy. — Hálosocsi I I .  
- M TK  II., ISoudeegy-telep, 2. .Nagy. V. - 
EzAÜ I I .—' Hungária II.. Kcglsvich-n.. 
13. Sós K. -  K TK  I I .—I I I .  kér. TVK  I I . .  
Gviknrői-út, 12. Lévai. .

Déli esoport: OSOS—HEAC. Soroksári
éit, 2. M isori. -  KAFC—Szriuly, Aquin
cum, 12. Járni. — S/TE—Siketek, Sze- 
tuoiuLelcp. 4. Pintér B.

T ART ALÜKt'S A P A T O K  BAJNO KSÁG A
I. osztály:

Északi csoport: Ptmnoniá— ?iAV Élűre,

p- r. I ::oj-lií. 4. r.QOUl.
' Déli csoport: BMTE-SJ FC. Budaiak. 
1. ifi. támr. -  Gázgyár—ÉSO, Aqunj- 
eii:n, 3. Horváth T. L. -  OTE—M. Posztó011,... ---- - - . —.
Vörosván-úí, 1. IJokóIí í .

I I .  »>87rtály:
fcszakl o«oport: UA.0—UrrSK, ív;: kosmi-

Ints tét 10. Róna. -  Fodcúrtz-B. Má- 
gvftrsóg Béke-u.. 10. Kocsis lt, -- -SC— 
tftéuia. Rákos-tér. Hl. StcfouosiK. — IL K  
-PSC , Béke-u., H, W o lf 0. -  U E S C -
PMTK. Rákospiilohi. s. Pr.no.

Keleti csoport: K TK —W8C. Rá!;o'i«mr,1- 
ndhály. 2. Újvári A. -  Spárts—BSvfCH’P. 
Ciprns-u.. 0. F a m r » - T 'irckv is—Ií •»fH.y,
Kr-bányi;i-út, 8. Szomorít. -  SzXSÍí—VAC» 

1̂ . UjvúTi B. —
' í.vöhírfi -ú'. S. Dőrü -• N’SC— 

V'fssps. Wz^uyi-út. 2. Ttiflsy.
Oéíi rsodort: BSC --KTC. Xn-^y.szómbat- 

a.. 1. TJgoü. — FSE— GHinma, Sorolt-
sjívi-út. !í>. B iin b ii•. - - K A01Í--HEAC, 
ynro’vűrf-'ii. 13. Szabii. — Ivurapos- 
t^zoT'fly, Gv"*mvoí-út. 8. # , .r̂ *-
Püzrúri^--XJ,í'C. Simor-n.. VJ. K árpáti.

TIT. oNZiáíj*
ts/;?ki csoport: I’ A T E -Z A O , Taíal-út,

2. Ktubnczlrv.

jrc'CciVs.t*.̂ ■--Oa7i7, Ceff!ódi-áts 12. TV—-i j .

MÖVK-BA JNÖKSAU
I. osztály;

Vidéki csoport: Kíslnrcsh- PT2. Kja* 
taréba. 4. Dió-szcpí lMémctJi>. — n  o - ;  
Gndokedzi, Pcsts^entixprc. C ‘ ?t r?K°
(Csáki). — Rákoshegy—Btüflvörösvár, Jta- 
koshöjsry, 4. ll«.rz L. (Karácsony). — Bix- 
dakaíitíz XT.—Budat'HÁny, I?ufl5kalász, 2. 
Pintér (Hesi.vl)* — Háko l̂ir?,">t—SaSK, Bá- 
kosU^et, 4. Horváth Gy, (Kovák TT FA.

Pesti csoport: S*cnt L á^ ló  EC—KZ^TK. 
Zégróhi-iH. 4. Márton (Pálo^>. — ESzSE 
--BFC, Atfila-n., 4. Kovács F. (KénosrO. 
— BTSE—KAFC, Kvaesay-úf, 4. Slréicher

(Tharóczi). — P. Rákóczi—ETSC, Erzsó- 
fcefc-u., 2. Tubiesák D. (Barb). — 'Párán 
SE—FTSE, Ceglédi-úí. 4. Polecz 1>. 
(üt&ttelb&rgerj.

1 f, osatály;
Vidéki csoport: V T S E -P T K  lt,. Város- 

ftíüél, 4. K.ozik. — HTSE—Itáko^iiget, 
H o r t h y 4. Földes.

Pcsü tsopori: Szt. LFC I I .—ICZsTR IT., 
Záz?ráhi-úí:, 2. Mayor L . — Túrán SE II .  
—FTSE II.. Ceglédí-úl, 2, Szátttílbcrgor. 
-  liTSE I I .—KAFC  II . .  Kvassav-ÓC, 12. 
i f j .  Uáiiiz. — P. Rákóczi I I .—ETSC II.. 
Erzeébeí-u., lí>. Fibinsar,

IFJÚ SÁG I BAJNOKSÁG
Vidéki csoport: ICTSE — PTK , Kí«tar^*?n,

12. Németh Gy. — Iiákosbagy— PSE, Uá 
koshogy, 2. Karáos^űj . — Gsi’ lagiidgy— 
xTO, Ceilkghe^y, 4. Kovács L. — Buda* 
kaláöz—Budalótény, Budaka'.alsz, 1*2. He
gy i. — Ráko&Ugret—Szentendre, Iíákoi-

2. Novak II .
Pesti csoport: Szent László FC—KZáTE, 

Zágrábi-út, 12. Pálos. — Túrán SK— 
FTSE, O glédi-iít, 10. Tausz F. -- ESzSE 
—BFO, Attila-u., 2. Kónoszt. — BPSE— 
liAFC , Kvassay-út, *2. Thuróczx. — P. 
Rákóczi— ETSC, Erzsébct*u* 12. flarb.
T. Előre—Sz. Jáuoo, TaUi-úí, léi 10. 
Pa^a.

WMFC
nem változtat!

Két forduló után két győzelem
mel áll a WÁTFC a bajnoki táblázat 
második helyén. Krthető tehát, ha 
a csepeli egylet nem változtat ösz- 
szeállításán. Salgótarjánba tehát ez 
a csapat utazik szombaton: Szabó 
— Kis, Szalag -— Keresztes, Korá
nyi, Dudás —- Rökk, Harangozó, 
Szabadkai, Tihanyi II., Pintér.

Lukács edző a következőket mon
dotta:

•— Remélem, hogy vasárnapra 
azok is teljesen formába jönnek, 
akik legutóbb még kissé „gyengél
kedtek". És akkor nagyon jó lesz a 
csapat.

H ó ro m százk ilen c
tf ú ság i já té k o s  vett  
ré sz t  a  n y á ri 
ed ző táb o ro zá so d  on

Ismeretes, hogy az MDSz a nyá
ron négy alkalommal ifjúsági edző
táborozást rendezett. Ezeken a tábo
rozásokon összesen 309 ifjúsági já
tékos vett részt. A  legnagyobb lét
számú táborozás az augusztus 12- 
töl augusztus 20-ig tertó volt. Esen 
a résztvevők száma 105 játékos volt. 
Az országos ifjúsági táborozáson, 
amelyet szintén Budapesten tartot
tak' meg, 92 volt a létszám. A  sió
foki edzőtáborban 06, a kiskunhalasi 
edzőtáborban pedig 46 volt a részt
vevők száma.

111 ■—  .............

Megállapították 
az ifjúsági korhatárt
tla re «*r  János, n BLASz fiRTve*et«ie 

megáilnpttotia ü* új — orra tíz óvre szóló 
-- if.iúsúir! korhétirt. Buzermt az 1921; 
bon születettek folyó év deevmnar ho 
31-Í2 játszhatnak sz ifjúsági bajnok- 
eniríT..

Vuaárne.p mé.Z — kivételeden — }áUr- 
lintnnk .ki Ifjúsá1') bnjíiaksáSMívt azok ■ r. 
1923-iiao .zfilctctt' kölyök,;iá'ikonok, akik
nek sáövotsÓBi igazolván; ui: van.

Megint „ú j" csatársor 
látszik az Elektromosban
Az Elektromos állandósuló gond

ja a csatársor kialakítása. A  mult- 
lieti raktársorhoz képest a vasár
napi támadőEor ismét lényege:; úr- 
aiakuláson megy át. Visszakerült 
Szcndrödi. új joöbsséisö játszik: 
Pálinkás személyében és igazán új 
KB ba!szélsőt avat az Elektromos, 
mert Slonszky játszik a Haladás 
ellen.

A  csapatról egyébként Kovács 
Dezső dr Így beszélt :

—- A csatársorban csak a, jobb- 
összekötő személye hé/cs. Kellői i:, 
G. Tóth is fájlalja a lábát. Amelyik
nek a lába vasamat) kevésbé fog 
fájni, az lesz a jobbösszeköiü. Ezzel 
a csapattal állunk tehát ki; Boldi
zsár — P&koadi, Omdy — Pú-- 
mándy, Marosi, Mártonos ..  Pálin
kás, G. Tóth (vagy Kállai), Bsen- 
drődi, Fekecs I li. ,  Zlonszky.

(Elmenőben a pályán találkoz
tunk O. Tóihal, aki valami táp
szert vitt magával és reá mutatva 
így szóit:

— Most már olyan erőbe jövök, 
hoay vasárnap menni fog a játék.

Eszerint O. Tóth lesz a jobbösszc- 
köto.)

Jttnza. a Ooiábergpr SE vök kozépcsa- 
túré elhunyt.

X A f iV  F E L T C X i iS T  K E L T E T T

Miskolcon az MVSC-— Mátészalkai 
TIC mérkőzésen, hogy a játékvezető 
három játékost kiállított, mert 
kézzel megfogták a labdát:. A  já
tékvezetőnek erre valóban joga is 
van s helyes, hogy ezt a sportsze- 
rütlenséget ki akarják irtani a ma
gyar labdarúgásból, de az irtásnak 
is módjával kell töiténnie.

P á ly á z á s  IV .
u CÍS3 fiisiips Ííopli Sapksip

Be«érkezÚ6Í határidő: IX . 1”». 23 óra

Újpest—Gamma ....................... .....

Ferencváros—Törekvés «...

K lépést—Síi'ílTO ...... .................. :-•••

Haladás—DiMAVAG ..............

Szoiiiok—Elektromos. ....................: 

Tokod—Szcsreti ................................

BSzKAT—WMFC ......................

KI. AC—Szegedi VSF ...........
í*óív©rseny: A ponti éi senv Uc csak
rn-érkozé* elmaradása eset-én kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt Hiint e!.

Nyiregyh. KESE—Aknász’ ..........

M TK—Szombathelyi FC ....

Kassai BC—Ganz ........-.......  —

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

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

Utca: ...........  ....... .. .................
A beküldő alávet! magát a föl lété lek
nek. Minden szelvényhez ép ó* fór- 
IfRiomban levő h asznál a fián 10 f.ilérr-s 

kell mellékelni. Ak; hí lm  
Li;U ölnél Ü»b!) «r/elvénvt küM, k‘> 
teii'tí ide keresztet (oaiRctfot; Im ái:

A B A J A I TrRT? ISTVÁN  SE 
SORS OI.ASA

ügyében ir S/iklal János refd lraéjff 
tiszUlseié (Baja). n _ , c r

- A z új sorsolás (?) szerint a #l»T IW ‘. 
szeptember hónapban egyetlen merkezeat. 
aer.i lá’ saik otthon. Ez az e.sjyeaü'et fenn- 
tartását veszélyezteti, hiszen a hatajmas 
utasad költségeket csak újít tudná az 
egyesület elviselni, ha az wle£*.ibcn !r* 
jóürzandti mérkőzések között otthon is 
já ’is/ana és í??y bevételhez jutna. PecI 
sportember vagyok, do ilyen sorsolást 
mésr nem láttam. —# ívja többel: közeit. 
Eszel fejsz: be levelét:

— Az MLSz miniszteri biztosának eur« 
gfís közbelépését kérem.

AZ MLSZ INTÉZKEDÉSE A  
JÁTÉKVEZETŐ-SÉRTEGETÉSEK  

M EGAKAD ÁLYOZASARA
Az MLSz a vasárnapi mérkőzé

sekről beérkezett jelentések alapján 
a SalBTC. a Szentlőrinci AC, a 
Komáromi FC cs az MTK vezető
ségéhez átiratot intézett. Ebben az 
átiratban az MLSz az említett
egyesületek, vezetőségét közönségé
nek megfegyelmezésére kéri. A  kö
zönség viselkedjék sportszerűen, n » 
sértegesse a játékvezetőt. Az MLS.; 
azt is megírta, hogy esetek meg
ismétlődése esetén az egyesület pá
lyaválasztói jogát megvonják.

A CS. MOVE
fi7-»rrl£Í KÓtuOpus edzésén 3:l-rö űyczölt a 
\VM c-,sKliff:u,»apala ellen. Az e»ir.:”mőrkö 
2ré»cn i« a háromhát védés rmdszM-t aryft- 
koroííát: nagy sikerrel. A pólókat Gáti. 
Horváth I I  és Varga I I ,  illetve Feketo 
látték.

CSEHMORVA-VÉDNÖKSilG 
í .  bajnoki iorcinló: Spar?n~Viktori.i

Ztóixskov 4:1, Slavir.—Bátya 12:1. Kledrt > 
—SK Pihen 1:0. Zsiflcniec— Libor .3:2. 
Pro:• tajov—Pardubice 1:0. Viktória Pibtt" 
—Bohemians 1:2.

A old  VSC kétkapus edzésén e*.--. ’•? 
néffyon v.dtck réo/i. A többieket woUín- 
lati beosztáeuk nkndályozln. A yasav- 
hap játszó csapat feléi teljes a bizony 
taiar.sá'i. Annyi azonban máris biztos, 
hegy j> csalársorbtm mind ónk éppen he- 
lyct iííu'iianu!: Orörnck.

A í  BLASx I I .  oA '*!.ván«k  sriiGio'c: 
Pfopr,ltjában a MÁV SÁL IT. flílycrs

eitoff. Idén czotiban külön félő nehézsége;* 
j :;rJt csüív a I I .  o. küzdelmei ben akaj 
rósztvenn!. A KfiSönl CKoport ruver...’si zár 
lati a ,hé« vecfén jár le. Valósainli!c*r i( 
U ryo c ii szive vő le^ . Bajnoki rajt a. 
c.rósz vonrion: szentember iáén.

A í  amat^rbizottsáar szombaton déUitáv 
5 cukor ülést tart a BLAS/.-bnn. Ism-.h 
€ j át ékos kérte a vUs/.úami.í* 
rusitostt.

A Rákockrresxtiir Kaposvár Mién bá 
fomnftfpyed 3 órakor kozd ezért, hogy •
)■öimr.váriak ir.ö^ aznap Ii.-.rh tuüju‘'*f’ 
menni. Az ös&zcáliíitíA e-jOtyébkónt ya’ ó 
iZWfüez a vosérn-ipi essnalból adódik 
Ambrus - M agyar. Mobnros -  M«»yer 
iHolbis). XyuUi^i I tt, tülahó). Mer/ - 
1‘OfiánfiL-ki, jó vá ri. Pusztai, An^yr.l. Ju 
ka?;*.

Szlovákia ellen a következő kere
tet jelölte ki szeptember 15-re a né 
met labdarugó szakhivatal: Jalii
vagy Zclirer — $  anes, Moog vagy 
Schneider - Swol^nowsky, Dzuv 
Manner — Eppenhof, Ha|jnemann 
Conen, Riegler, Jelűnek, Durek.

A GáíSTyár vasárnap pz FSE ellen íjí'í 
áll fed: Szálai — Rntnhoupr I I .  Bruv; 
Ir.r.cr T - Budú’u, Ma»sn, Uitter — Kor 
vét. B-ucr. F üjüL Zc-nf-i, Sznbok II .

én SarloJ # hiányé t f ríugyon ér/. 
n Gázgyár. A  ..tíáaosok”  két erősség* 
k ilona.



3Péntek, 1940 szeptember 6. I 'SSÜ
Mester két bombagóllal

ta?t©xife az Újpestnek,
Nagy Anti nem szeretne vasárnap a véd ő 
játékosok bőrében le n n !. <. (inkább elől rúgja
m ajd a gólokat)

„Ujpesf-wára** szegedi hangulat
Vasárnap pályát avat a Szeged. 

Illetve nem Is avat, csupán vissza
tér új köntösbe öltöztetett régi si
kerei (és hébe-hóba balsikerei) szín
helyére: a temesvárikörúti sport
telepre. Két esztendeig a Vasutas- 
pálya volt a Szeged otthona, most 
azután a szegedi egyesületek kö
zött lezajlott egyesülési sorozat le
bonyolításával (amelynek következ
tében a Szeg'ed magábaolvasztott 
három egyesületet) az egyik ..tag
állam": a SzAK pályájOj a temes
várikörúti sporttelep is az új ala
kulat állományába került.

A  vezetőség végrehajtotta a mi
niszteri biztos „gyepreiKlelet‘‘-ét s 
vasárnap kerül sor a nagyszabású 
pályaavatóra; még Pálffy József 
dr. Szeged sz. kin. város „lordmayor- 
megjelenésü" polgármestere is " be
szédet mond az ünnepi alkalomból. 
Nos, ünnepi nyitányhoz keresve 
sem lehetett volna megfelelőbb 
vendéget találni az Újpestnél; a 
lila-fehérek méltán emelik majd a 
•szegedi kivételes alkalom fényét.

Nézzük most a legilletékesebb 
nyilatkozatot. Mester, a szegedi csa
tár adja, aki tavasszal még az Ú j
pest színeiben rúgta a labdát, tehát 
ismeri az ellenféllé előlépett volt. 
klubtársakat.

A kitűnő középcsatárt a lakásán 
csíptük meg; éppen átöltözött az 
egyik szegedi gyárban jól végzett 
munka befejeztével. Ma volt a ..be
lépője'1 a gyárban; boldog, hogy a 
futballon kívül is van elfoglaltsága 
>'s megkeresheti a mindennapit. így 
is illik egy fiatal nős emberhez.

Mesterék közvetlen otthonában 
az ifjú asszony jóféle bácskai szív- 
erősítővel kedveskedik, a látogató
ba érkezett nagymama hozta Sza
badkáról. Az első meglepetés: Mes
ter bárdiunk éppencsak koccint és 
— nem iszik. (Ejnye-ejnye, a régi 
szegedi időkből mintha nem így em
lékeznénk a Mester-fiúra. De lehet., 
hogy tévedünk és nem Mester volt! 
Akkortájt különben is még olyan 
gyeplökiengedős volt a íutbfdlszel- 
lom, különösen egy-egy győzelem 
után.) A  második számit meglepe
tés: Mester nem is dohányzik,

— Hogy készül az Újpest ellen? 
— tesszük föl a:; első kérdést.

— Nagyon! - -  hangzik röviden 
és határozottan.

Arról beszél a szegediek gólzsák

gólra, mert ezt mondja:
Ne feledje, Mester, hogy ta

vasszal két bombagólt vágott a ka
punkba. Remélem, tudja, mivel tar
tozik! Vasárnap jóváteheíi ezt a

Szegeddel szemben elkövetett „hűt
lenséget".

—  Mi lesz az eredmény ?
—  Megverjük az- Újpestet. To

vábbi jóslataim: remek pálya, remek 
idő, remek hangulat és sok néző. •

(Ennyi derűlátás után csupán 
zárójelben merjük megemlíteni, hogy 
Nagy Anti a következőket állapí
totta meg:)

— Vasárnap nem szeretnék a 
védőjátékosaink; bőrében lenni. Mái
én inkább csal: elöl rágom a gólo
kat! —  szólt és kárörvendve sorolta 
föl az újpesti öt csatár nevét Seper
nek, aki viszont mindössze, ennyit 
mondott utolérhetetlen angol hideg
vérrel :

—  Állok élébiik!. ..

F ia ta l és szó fogad é  fiúk  
csapata az U ipest

(Takács edző szeiint)
Régen volt az Újpestnek ilyen jő 

utánpótlása és régen volt a vezető
ségnek ennyi csapatösszeállítás! 
problémája. Különösen a csatársor 
összeállítása okoz nagy gondot a 
liláknak.

— Akárhogy is nézzük a dolgot — 
mondta az egyik vezető —- nincsen 
vérbeli balösszekötője a csapatnak. 
"Berni inkább középcsatár és ö most 
különben is visszaesett egy kicsit. 
Vidor nem igen játszik baloldalon, 
Zseiiftellért nem szabad elvenni kö
zépről, szóval nincs, Aki megfelelő 
legyen a baloldalon.

A  KIS BALOGIIOT
edzésröl-edzésre egyre jobban meg
szereti a közönség. Nagy síkere 
van remek kapásrugá.saival és re
pülő fejeseivel. A  fejelés ugyanis a 
kedvenc „figurája". Ha lábbal nem 
éri el a labdát, akkor előredobja 
magát, egy-két métert repül a le
vegőben és fejjel küldi vissza a bőrt 
a mezőnybe.

Balogh ezt mondja:
—  Végül egy ember, aki fejjel 

játszik a csapatban.

TAKACS GÉZA
hosszabb szabadságot kapott kato
náéiból és most nagy munkába fog.

A csatársort _ már sikerült 
rendbehozn.l, -  mondja elégedetten. 
— Most a védelemre kerül sor. Bök 
helyezkedést hibát látott még a vé
delem munkájában. Nem megy 
olyan jól a: váltás, mint keltené. 
Néha zavar támad hátul. Egy-Hél 
hét maivá rnár minden úgy fog 
menni, mint a karikacsapás. Az a, 
jó, hogy olyan fiúk vannak a csci-

2 8
Stheineres

6x9-es R 0 L L F 1L M 1 pengő
P Á R I S I  F O T O  - SZAKÜZLET

Párisi Nagy Áruház épületében.
jelöltje, hogy bizony nagyon nehéz 
lesz a vasárnapi két pont megszer
zése. mert az Újpest „csudaerős". 
Különösen a csatárlánc veszedel
mes.

A magam részéről két góllal 
tartozom az Újpestnek. Tavasszal 
ugyanis még az újpestieknél kettőt 
lőttem ci Szegednek. Vasárnap sze
retném letörleszteni ezt a két ,.ön- 
gól“ -t.

Kellemetlen kérdés következik:
— Hogy van az, hogy jobbára a 

kapufát találja cl és nőni a kaput?
Mester ugyanis a Szeged ezidel 

két meccsén négy nagy kapufa- 
találattal rökönyitette meg a kö
zönséget; hárommal a Haladást ré- 
mitgette, eggyel pedig a szolnokia
kat.

— Magam is tudom hangzik 
a felelet — s a BÖK is megírta, hogy 
jobb egy csúnya. gól, mint három 
szép kapufa, a következő edzéseken 
tehát még lefaragom a lövéseimből 
azt a néhány centit. Vasárnap less 
a napja, hogy mégiscsak a nagyobb 
kaput fogom megcélozni a vékonyka 
kapufa helyett.

beszélgetés után Markovics el
nököt hívtuk föl telefonon. Az elnök 

fájdalmasan emlékezhet egyéb
ként a tavaszi két újpesti Mester

V a s g y á r i  S t a d i o n

-Szeptember 8-án , Vasárnap 
délután 4 érakor

DiMávae-
Ferencváros

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

pattan, akik' valamennyien szót fo 
gadnak-

— Milyen elgondolásál vannak az 
utánpótlással kapcsolatban ? — kér
deztük.

— Most az egész csapatot úgy 
akarom felépíteni, hogy alkalmas 
legyen az angol rendszerre. Rövide
sen át fogunk; térni ugyanis a het 
romháti:édes rendszerre.

Z.SEN'GELEfiR
emelkedő formájának nagyon örül
nek Újpesten. Nagy kedvvel játszik 
Ábel az edzéseken és már nincs 
messze régi válogatott formájától.

— Az a fontos, hogy Nyuszi is
mét nagy legyen — mondta Adám. 
— Ha néki megy a játék, akkor au 
egész csapatét magával ragadja. 3 
ha egyszer formába, jön, okkor 
hosszú ideig nagyokat játszik.

BABA T I TARSAS- 
VACSORARA

jött össze a csapat a szerdai edzés 
után. Itt ünnepelték meg — családi 
körben • Balogh Bonzó eljegyzés 
sét is. Mikor összeszámolták, hogy 
hány nőtlen van meg a csapatban, 
nagyon elcsodálkozott a társaság. 
Újpesten erőfölénnyel győzne a nőt
lenek csapata a rösek ellen. Mind
össze. csak négy játékos hagyott tel 
eddig a legéuyélette).

—• Ilyenkor látszik igazán, bog 
mennyire fiatal a csapat — mondta 
Langfelder igazgató.

Gyorsan cl is határozták, hogy 
Vincze Jenőt megházasítják. Be 
alább egy jocf összekötője legyen 
nősek csapat ónak.

A CSAPATOT
csak pénteken állítják össze, de as 
már valószi: írnek látszik, hogy C3alt 
a belsőháv utasban lösz változás 
Nagy pártja tan annak a megol
dásnak, hogy Vidor játsszék bal- 

1 Összekötő’ . Vinciét pedig hagyják 
meg az eredeti helyén. így legalább

Berzi pihenhet és Vhicze> a csapat 
motorja is bentmarad a belsóhár- 
máSban.

-tt&t ------

H a v a s  a  k a p u s  
é s  Kovács a  b a l
ö s s z e k ö tő  v a s á r 
n a p  a  Gammában
Háda és To ld i „nem  
so ro s“

A  Gammának a PTSC volt az 
edzőtársa. A  Gamma az első har
madban így állt fel: Havas — Ná
das, Szebeni — Magda, Tóth, Borhy 

Váradi, Sütő, Turay 11., Kovács. 
Kemény.

Feltűnik, hogy Sós edző, aki a 
mérkőzést vezeti, milyen szigorúan

beszél fiaival. Amint egy fölösleges 
csel, vagy rossz leadás történik, 
azonnal szabadrúgást rugr.t a Gam
ma ellen. A  JPTSC is angol rend
szerben játszik és a csapat igen 
jól mozog.

— Hosszú labdákat adjatok, a 
szélsőknek, fiúk! — süvít Sós edző 
hangja.

Igen jól játszik a Gamma, na- 
gyon jól mozog Havas a kapuban 
Tóth és Nádas. A  második harmad
ban nincs változás a csapatban, 
míg a harmadik harmadban Toldi, 
Takács, Szép és Gyulai áll bs a 
Gammába. Toldi egészen jól mozog. 

 ̂A  mérkőzés eredménye: 8:2 a
Gamma javára. Góllövő: Turay II. 
ÍZ ), Kovács, Tóth. Sütő. Takács és 
Toldi, illetve Szamosi ás Sehnecsi.

Az eezés után hosszas megbeszé 
lest folytatott a Gamma vezetősége 
és a Szolnok ellen a csapatot ígv 
állítja lei: J

Havas — Nádas, Szebeni — 
Magda. Tóth, Borhy - - Váradi, 

ütő, luray II., Kovács, Keménv, 
Játékosérte kéziét el tartottam 

ma a fiukkal — mondotta Sós Ká
roly, a Gamma edzője. A játéko
sok komolyan megfogadták, hogy a 
Szolnok ellen teljes szívvel és erö- 
bedobással fognak- játszani Toldi a
mai edzésen jól játszott, de ... esen
a héten Kovács .u soros, ö játszik 
vasárnap. Ugyanez a helyzet a ka
pusoknál is. Hada és Havas 
formában van, de most 
Havas kerül a csapatba.

A Gamma ma, pénteken délután 
erőnléti edzést tart.

Antalt, a Kinteres;.: SC volt fedezetét a 
Kista rései MOVB igazolta le és vasár 
nap már szerepelteli is «  Vámmentes 
ellen.

A MOYF. LAK/ a KÖLASz-szal tárával 
váingetött mérkőzés ve irt t.

Kardos, a volt Hnngária-csatSr a Cin 
Untai TK-ba jér.

Ital szerencsés a Pereces. Szerdai adué 
•én Bok’-os és Halmos m«®sérii>t. Bokros 
helyit: Batsányi játszik, min ílnlmos ha- 
Ivót* egyelőre, nem tudják, kit állít a*, 
na Is be.

1-5 JÓ 
vasárnap

S Z A K - P A L Y A
m m m  S Z E G E D

Szeptember 8-án, vasárnap 
délután 4 órakor

SZEGED-ÚJPEST
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

S ze g é n y  T ö r e k v é s . , . .
(Mátmint gólszegény)
Kétórás edzés a Hungária-uton

Mintha kezdene visszatérni a han
gulat a Törekvés vert seregébe. A 
csütörtöki edzés előtt például így 
húzták Bánkutit:

- -  Hallottad? A BSzKRT Issser- 
zödtette R ökköt!. ..

Tagányi, ez a kis vasember már 
nem sántít.

—• Még jót is tett a bokámnak a 
keddi mozgás — mondja boldogan, 
s noha gumiharisnyásan, de bátran 
próbálgatja a bokáját.

Szeder edző alaposan megdolgoz
tatja a társaságot. A  bemelegítés 
ugyan csak két kör futás ( és 
ugyanannyi gyaloglás), de aztán 
alapos gimnasztika, majd eresen 
izzasztó labdagyakorlatok, gyorsa
sági gyakorlatok következnek.

Színes látványt nyújt az MTK- 
pálya zöld gyepén a kék és piros 
mezben mozgó Törekvés-gárda. Kint 
van a második csapat is telje:; lét
számban. A  hátvédek hosszúkat rúg
nak. a fedezetek a partdobájtól 
kezdve a hosszú pontos passzolasig 
mindent gyakorolnak. Szeder egyé
nenként foglalkozik a csatárokkal. 
Külön gyakorolják a beadásból való 
lefejelést is a csatárok.

Jó egyórás „előjáték" után kerül 
sor a kétkapus edzésre. Az első csa
pat Így állt fel: Lakatos Lo- 
rinczy, Bánkuti Szűcs, Kónya, 
Tagányi Pusztai, Karácsonyi, Pa
latínus, Déri, Háry. A  második csa
pat kapuját lüss védi.

A játék irama eléggé élénk, a csa
tárok azonban sorra hagyjájf í:t a 
legjobb helyzeteket. Palatínus na
gyokat bombáz fölé. A vezetést is a 
„kettő" szerzi meg, estin Déri Feléli 
két góllal megfordítja a mérkőzés 
sorsát...

*

A  mezőnyben még csak fut egy
két jó támadás, (le kapu előtt el
fogy a tudomány. A  Törekvés vé
delmében még mindig bajok van
nak ix helyezkedés körül, bár Igye
kezetben nincs hiány. Kónya né
hány helyzetet szépen oldott meg, 
bár a labda vonzása alól még gyak
ran nem tudja kivonni magát.

Szépszámú szurkolóhad nézte vé
gig r. mozgást. Ilyen megjegyzése
ket hallottunk:

—  Gyéreitek, felejtsétek el a 
Szent István-Kupúl és mindjárt 
jobban fog ncmvl!

— Meglátjátok, r. Róják Gyussi 
amnesztiát kap, csak vége legyen a 
be vonulásnak.

*

Egy kör és más semmi, — czzci 
vége is az edzésnek, amely ponto
san l:ét óráig tartott. A  kapusok 
részére még tovább, mert Szeder 
edző külön foglalkozik velük az 
edzés végén.

—  Csak az első pont nehéz, —- 
jegyezte meg keserű humorral egy 
Töri-szurkoló. a vasárnapi mérkő
zésre gondolva.

Bíró ismét hátvéd!
Miatta „F rsd i-re n d sze rh e n "  Játszik vasárnap  
a BSx áRT

Az enyhe, borús időben jókedvű 
tornázással melegített be a BSzKRT. 
A  játékosokon már nyoma sem lát
szott a vasárnapi vereségnek. Jó 
félórás bemelegítés után kétkapus 
játékra állt fel a csapat egy 
BSzKRT-vegyes ellen.

BSzKRT: Solymosi —  Mosonyi, 
Bitó —  Kovács "ll, Szalay, Ssődl — 
Mészáros, Kovács I. Gráf, Bcne, 
Balogh XT. A  vegyes-csapatba egy
két régi harcos is levetkőzött, Ki- 
rály Gyulával, a sokszoros amatőr- 
válogatott íedzettel az élén.

A  vegyes-csapat nem ijedt meg 
az „egyistáktól", több formás tá
madást vezet. Egy ilyen támadás 
után K irá ly  —  baiszélsöt játszott 
— megszerezi a vezetést. A  BSzKRT 
csak hosszabb szünet után egyenlít. 
Szünet után a BSzKRT megembe
reli magát s hamarosan két dugót 
lő G rá f  és Benn révén.

Ekkor Kút mez edző félrevonult 
fiaival az egyik kapuhoz egy kis

— un— — l|i

Z a la i le sz  a  K isp est  
jobbfedezete a Tokod  
elten
Ú jból Szilágyi a bal-
szé lso
Csütörtökön délután a kispesti 

pályán a vezetőség izgatottan várja
— az ellenfelet. A  piros-feketék 
edzötársa. a FiSC azonban csak fél 
5 után érkezik meg u pályára. 
Gergő, a kispesti kapus kötötte le 
őket ellenfélnek, ő ugyanis ott is 
játszik. Puskás edző így állítja 
össze a Kispest csapatát: Izsó FiSC
— Odry, Olajkár 1 -— Zalai, Szabó 
II, Víg —  Kincses, Olajkár //, Hi
dasi, Beke, Szilágyi.

Gergő a cégcsapatban véd. Hida
sira egy darabig várni kell, addig 
Herényi, a volt Fradi-csatár játszik 
a helyér.. Kinn van az edzésen és 
levetkőzik Serényi, a kispestiek 
régi balszélsője is. Hely azonban 
nem jut neki a csapatban. Berényi 
és Olajkár I I  lö gólt az első har
mad elején. Azután, amikor Hidasi 
is beáll, az ö hátragurított labdáját 
Olajkár I I  huszonöt méterről a felső 
lécre, bombázza.

A  második harmadban Dezső 
WSC játszik a halszélen. A kispesti 
csatársor azonban vele sem javult 
sokat. A közönség a lelátón hango
san elégedetlenkedik és sokan — 
sportszerűtlenül — bekiabálnak a 
pályára. Az egyik vezető megjegyzi 
a partvonalon:

— Legközelebb zárt kapuk mö
gött fogjuk tartani a kétkapus ed
zést.

Közben Beke lő közelről gólt, 
azután a FISC jobbszélsöje, tilajd a 
középcsatára szépít. (Mindkét gól 
lesből esett.)

A  Kispest angol rendszerben ját
szik. A  két hátvéd igyekszik feltar
tani a szélsőket. Zalai egészen jól

taktikai megbeszélésre. Kisült, hogy 
a BBSzKRT a harmadik harmadban 
— Bíró kedvéért -— a Ferencváros 
háromhátvédes rendszere szerint 
fog játszani.

- -  Sajnos, ttom tudjuk Bírót nél
külözni — mondja Kútcucz edző - -  
és ezért megpróbálom a Ferencvá
ros védőrendszerét játszatni a fiúk
kal. Bírónak az angol rendszer se
hogy sem kedvez.

A  harmadik harmadban a BSz
KRT tényleg a Fradi rendszere 
szerint táts-zo't. lii’rVni a harmad
ban csak a helyzetek gyakorlásán 
volt a hangsúly.

Az edzés után beszélgettünk Kut- 
rucz edzővel a villamosúik vasár
napi összeállításáról.

Vasárnap azzal a csapattal 
állunk ki — hangsúlyozza Kutruc:: 

amelyik ez első harmadban ját
szott. Bíróval megerősödik a védel
münk, inig a két fiatal elöl egy kis 
átiitöeröt visz a támadásokba. Re
mélem, nem fogok csalódni bennük.

fogja az összekötőjét, csak Vig 
kalandozik mindig túlságosan előre.

A  szurkolók közül sokan ezt kia
bálják:

— Olajkár II.-t tegyék hátvédnek!
A  harmadik harmadban Olajkár

II. valóban balhátvédet játszik. Za
lai a középfedezet, Szabi II. a kö
zépcsatár. Unalmas játékban a cég- 
csápat egyenlít. A 25. percben Mo
nostori játékvezető lefújja a mérkő
zést, Senkey Gyula ezeket mondja 
az edzőmérközés után:

-- Ila Rdtkai megjön vasárnapig, 
ö lesz a balhátvéd. Ha nem, marni 
Odri. Zalai játszik jobbfedezetet cs 
Szilágyi balszélsőt.

A HbU U I I u  K irct«t fogja nélkiiloin:. 
A  lek* hátvéd kórházban van.

Pl Sandrira ebben az lilémben már
nem számíthatunk, — panaszkodott t i
kjai: Bohrik Károly, a Bosláeűk jeles
intézője. A  kitűnő középes* tárnak ugyanis 
annyira dagadt a kérdő, hogy hoszú 
időik, tan, amíg lelohad t »  csak azután 
állapíthatják meg a duzzanat okát. He
lyettese a soproni vasutasok ellen Osero 
I I  .lesz. A vasár lapi mérkőzés a sapm 
híalt kérésére 3 órakor kezdődik.

A Ganz vasárnap úi játékossal megy 
Óidra, légy próba,Iátékbun ki!tinóén be
vált balsvé’ fiűt fograak szercpeHetui aa 
ÖVTK x r .

Bánki II. Antal. xr. Orosházi MTK jé-
tekoeát 3 hónapra eltiltottak a játékiéi-

S S E -p á ly a ________ Saigctap
Szeptember 8-án, vasárnap 

délután 4 órakor

S a lB T C —
W H F C

Nemzeti Bajnoki mérkőzés



s s a * Péntek, 1940 szeptember 6.

A testtel való Játék 
„rejtelmeiből"
Mikor szabályos a lökés és mikor

A  játékszabályok ismerete a kü
lönbőz^ tanfolyamok, táborozások 
előadások és nem kis mértékben 
szaksajtó felvilágosító cikkel nyo 
mán mind szélesebbkor!! lesz, mégis 
még mindig- hallani lehet a közön 
ség soraiból olyan megjegyzéseket 
amelyek a szabályos vagy szabály
talan játék bizonyos vonatkozásai
ban igen nagy járatlanságot árul 
nak el.

Hányszor lehet fültanuja az em
ber az olyan beszélgetésnek, amikor 
az egyik szurkoló mérgesen hördül 
fel:

—  Bíró, nem lá t?!
Mire szomszédja megjegyzi:
•—- Mit lásson ? Nem történt sem

m i!
Viszont, ha legközelebb az ő csa 

patából kerül valaki a földre, ak
kor ö kiabál.

Isméijük el, hogy nem is olyan 
egyszerű az a probléma, amely fö
lött a szurkolók könnyen hajbakap 
nak, amikor úgy mbg tesnm nsnmn 
nak. A  testtel való játék fogalmái 
többórás —  bemutatással fűszere
zett —  előadás sem tudná teljesen 
kimeríteni. A  rendelkezésünkre álló 
kis helyen ezért csak néhány gya
kori esetet írunk le, hogy ennek 
nyomán hozzájáruljunk a szabályok 
szellemében való helyesebb meglá
táshoz.

A  testtel való játékról a játék- 
szabályok a „lökés" szóval emlékez
nek meg. A  szabálytalan játékot 
tárgyszó 12. §-ban olvasható a kö
vetkező mondat:

„...erőszakos vagy veszélyes mó
don lök, vagy hátulról löki el
lenfelét, hacsak az ellenfél nem 

akadályozza a játékost."
Az ilyen cselekedet ugyanis a bün
tetendő cselekmények közé tartozik. 
Az International Boáid urai Is érez
ték, hogy a testtel való játék még 
valami magyarázatra is szorul, mert 
zárójelben hozzáfűzték:

„Megjegyzendő, hogy nem min
den lökést kell büntetni."

Majd a továbbiakban még azt is

nem az !
csatár szándéka egyedül a befelé 
ívelő labda elfejelésére irányul és 
nem az ellenfél akadályozására, 
ennélfogva hátulról ellökni nem sza
bad.

Ebből a néhány példából is lát
ható tehát, hogy nem az a fontos 
a lökés szabályosságának vagy sza
bálytalant voltának megítélésében, 
hogy a földre esik-e a fellökött, 
e>agy hogy milyen hangos a nézők 
egyik csoportja, hanem pusztán az, 
hogy a lökés a szabályokban meg
engedett lökésnek számít-e, avagy 
sem.

A KÖZÉPMAGYAR AI.SZÖVÉTSÉG 
VASÁRNAPI MŰSORA:

/. osztály. Gödöllő: G IK—CTK j
(Kecskeméti). Rákoscsaba: RTK 
GSC‘ (Horváth). Alag: ASC TüSC 

I I I  (Keményvári). Monor: MSE—C. | 
MOVE (Cigelédi). Vác: VSE-
TFC (Bárdos). Cegléd: CVSE—V. 
Reménység (Sándor G.).

/• B) osztály. Főt: FSE—V. Re
ménység I I  (Gyulai). Vác: VSE II  
—F. Testv. (Szabó). Dunakeszi: 
Magyarság I I— V. MOVE (Lázár). 
Felsögöd: F T K -K S E  (Dobai). Do
rog: DAC I I—KESE (Kövesd!).

ÖKÖLVÍVÁS

Meer/ö/íefc, m é g  sem m i 1
sem  látlak, á e  — 
gyöézni akarnak  
a n ém et S k ü lvivók
5serények, megelégszenek 9:7-Sel is

Anémet ökölvívókat népes cső
Bzödlíget: SzTC—HTSE (Kozma). I port várta tegnap kora délután 
Cegléd: CVSE I I—Sz. MÁV I I I I  Keleti pályaudvaron. Csekély ne
(Nagy S.). Nagykőrös: N. MOVE j g'yedórás késéssel fut be a villany
—Sz. CASE (Hajdú). Szolnok: 
SzAK—C. MOVE I I  (Kiss L. I ).  
Isaszeg: I. MOVE —D. Haraszti AC 
(Sárai). Rákoscsaba: RTK I I—PÁC 
(Varga). Maglód: M. MOVE—R.
MOVE (Járdány). Rákon: RVSE

vonat. A  német öklözőket nem kel 
sokat keresgélni, elsőknek ugrálnak 
le az egyik másodosztályú kocsiból 

—  Másodosztályon jöttek! 
csettint Szántó Imre, válogatót 
csapatunk segédedzője. III. osztály 

Gy. VOGE (Deák I I ) .  Dunaliaraszti: I hoz szokott magyar ökölvívóknak 
DTSE—RTE II  (Blank). Gyömrö: I ez bizony feltűnő jelenség.
Gy. SE—CTK II  (Hamar).

B án  is fátsszilí 
a Ferencvá ros  
ellen  I

Diósgyőrben az áz újság1, hogy Bán 
eleijeit J'öűU magáról. Levőké írt Teleki 
edzőnek s ebben közölte, hogy vasárnap 
remi< 1 kelésére áll a vezetőcégnek. Na
gyon azerelne^ játszani a Ferencváros e l
len. Szolgálati helyén megígérték neki, 
hogy vasárnapra éKabatteágoJni fogják, 

Diósgyőrben nagv Örömet keltett ez a 
hír. inqűl Bánra nagy szükség lesz a Fe
rencváros ellen. Ő fog Gyelvaira v i
gyázni.

Megkérdeziiik Telekit, hogy be merik-e 
állítani Bánt a Ferencváros ellen, annak 
ellenére, hogy hoszú ideig nem volt ed
zése.

Bán szolgálati helyén is ádamlóan 
játszott, — válaszolta Teleki. — Már két 
labdát rugdalt szét társaival, amióta 
szolgálati helyén tjrtóakodik. Minden 
valószín őség szerint játszani fog a Fe
rencváros ellen. %

Telekinek egyébként nagy gondja van. 
Pót-Lelátókat kell felállítania, mert olyan 
sok a jegy  igény lő. hogy ?t 'rendelkezésre

A Kaposvári Turul SE nem vesztette 
el a kedvét a GSE-lől elszenvedett két
gólos vereség miatt, sőfc most még na
gyobb szorgalom-mai folytat ia ,*>z edzé- 
sekek lijahli erősítés vurhnló. Mészáros, 
n K IIAC  .iéképessé fedezető már löbb 
turul-edzéseit réeztvctt s icli-et. htxry ián- 
7. olását már vasárnapra nyél beillik'.

A  Szegedi VSE vasárnap Sajtos l-'jyel 
iiteg'erosiklve áll ki Dunakeszin. Sajtos I, 
a többszörös déli válóira tóit. hosszabb 
ide:fr távol volt Szegedtől, k iolt haza
érkezett s természetesen rögtön helyet 
kap a. csapatban.

A  Szombathelyi FC csüUirtüki edzésé
tő l több játékos hiányzott, a D V A c el
ten azonban valószínűleg csak egy helyen 
változik a múltbeli összeállítás. Se Ilii tz 
helyett, aki üdül, V ilim  lesz a j-ohbíe- 
dezet.

Az ÉLASz kebelébe tartozó egyesülete-, 
két hivatalosait két alosztályba, a mis
kolci és h máira vidéki alosztályba so
rozták. A z utóbbi több jor-.ot kapott,, 
mint amennyi ed-ditf volt neki, úgyhogy I jöhettem. 
most mar a tel jog szövetségi üev vitelt I a „ . zíu 
külön intézik. Szabályozták Északon

Leszállás után csoportba verőd 
nek. Ziglarski edző és egyben egyet 
len kísérőjük „népszámlálást" tart 
mind megvolt.

—  Változatlan csapattal érke.
tünk ■— mondja kimenetel közben 
Ziglarski tehát Obermauer
Schopp, Iiirsch, Wisnewski, Nürn 
berg, Popper, Baumgarten, tét 
Hoff összeállításban állunk ki va 
sárnap. Jól utaztunk, pihentek va 
gyunlc, mert teynap éjjel Becsben 
aludtunk.

Ziglarskit elszőlítja vezetői kö
telessége, tehát más „áldozat" után 
nézünk. Legfeltűnőbb a kétmétere 
ten Hoff, rajta akad meg a sze 
münlt.

—  Régi ismerős vagyok már Bu
dapesten ■— mondja a fiatal óriás 
büszkén -—, örülök, hogy megint cl

A  mérkőzésről nemigen akar be

álló lelátókon nem tudnák elhelyezni a| ntaradó 5—5 csapatból, valamint a négy 
nagy nézősereget. " | H . osztályú csoport bajnokaiból jövőre

osztály von rét is. A folyó év végén a két szelni. Csak annyit lehet kipréselni 
e.so Osztályból, kicsik 5—5 csapat, a meg- belőle-
ntnrnrlrt ’w.. •» i-enrinf Imi I t _ •__I

egységes eteőosztály a i^ u !.

Harsányi II. is 
a Tokod játékosa lelt |
és a K ispest e llen  mint 

balösszekötő  
m utatkozik be

Tokod csapata jó előjelek között j 
| készülődik a Kispest elleni mérkö-

körülírták, hogy megengedett a lő-1 z®s®re- A  készülődés középpontjában 
kés akkor, ha fair és a labdáért I a Doro£ elleni edzőmérközés állott, 
folyó játék közben történik. Annak I ® °roSon zajlott le a találkozó s jól- 
a játékosnak tehát, akit lökünk, a lehet a t°kodiak több tartalékot sze-

VEGYES HÍREK
KERÉKPÁR

M an g e , a z  1936 é v i  
p ro fe ssz io n ista  
o rszá g ú ti v ilá g b a jn o k  
nem  esett e l!
A  német—francia háború idején

„ ---------  ------, ____________, J szétkürtölte a világsajtó azt a hírt,
labda elérhető közelségében kell repesettek, mégis könnyen nyertek | hogy Mange, az 1931. és 1934. évi 
lennie. Mind a két játékosnak I t> 0-ra. Hiányzott Varga, Heves 
igyekezete pedig a labdára kell.J Pásstói. Játszott ellenben Ha 
hogy irányuljon. Pl. az egyik m eg|i f  ' . az UTE jeles csatára. Harsányt | bájnok, 
akarja szerezni, a másik meg akár-1 'gazolása már rendben van s b;z- 
ja tartani. Vagy mind a kettő I tosan helyet is kap a csapatban, 
inog akarja szerezni! I Eggenhofer Jenő, a TÜSC elnöke

A  JT szabálymagyarázó füzeté-1 mondotta: 
ben úgy határozza meg a szabályos | -—• A dorogi edzőmérközés tahul-
lökést, hogy az nem lehet erőszakos I ságai alapján ezt a csapatot állít jut: I német kerékpáros-szaklap legutóbbi I Európa-hírü.) Szigeti még a fele
vagy veszélyes. A  játékosok részére [ ki a Kispest ellen: Burák — Kecs- | száma most megcáfolja ezt a* halál- | ségének is bemutatja Baumgartent,
adott utasításban pedig hangsúlyoz-1 kés, Berta —  Harsányt 
za: „Nem szégyen, ha gurulsz I ros, Varga — Kocsis, Hevesi, Nagy
egyet szabályos lökés folytán:-' I Harsányt 11., Tóth. Változás csak

—  Majd meglátjuk!. . .
Nürnberg, a kétszeres Európa-

bajnolc már valamivel többet mond:
—  „Knapp“ eredmény lesz, 9:7, 

legfeljf bb 10:6. Az ember ökölvívás
ban sohasem tudhatja.

Azt nem mondja, hogy ki javára 
lesz 10:6, vagy 9:7, de —  le lehet 
olvasni az arcáról. Hát győzhet 
más, mint a német csapat? Igaza 
van, a papírforma szerint nekik kell 
győzniük. Viszont maga mondta: 
az ember ökölvívásban sohasem 
tudhatja. . .  '

Szigeti e légedett  
BaumgarSennel

Szigeti is kijött és természetesen
esi és I Tour de Francé győztese és az 1936. I jövendőbeli ellenfelét keresi. Meg is 
rsányi | évi professzionista országúti világ- I találja. Baumgarten örömmel rázza 

mint harcigépkoesivezetö, meg a kezét. Egyelőre legalábbis 
hősi halált halt Flandriában. Nálunk I örömmel...
is meggyászolták Manget, akit igen I Szigetinek tetszik az ellenfél 
sok porfelhölovagunk mintaképének I csak középtermetű, nem is igazi 
tekintett. félnehézsúlyú, csak középsúlyú

A  „Dér Deutsche Radfahrcr“  című | £Ebben a súlycsoportban viszont

—  Az meg is látszik rajta —  vág 
közbe Szántó —- nyomott az orra.

— Wisnewskilf Hirschet és Schop- 
pót még nem láttam — folytatja 
Sulkó —  Obermauert, Podány ellen
felét azonban annál többször. Ro
hamozó, belharcos. Podány jól is
meri őt, nem egyszer mérkőzött már 
ellene.

— - Úgy látom, az alsó három 
súlycsoportban van csak „keresni- 
valónk“  —  szól Szántó.

—- Az alsó négyben — javítja ki 
Sulkó Béla. —- Végeredményben 
akár döntetlent is kiharcolhatunk. 
Az is nagy eredmény lenne a világ 
legjobb ökölvívócsapata ellen.

Jönnek vissza a németek. Rákosi 
titkár bevezeti őket az ebédlőbe. 
Kíváncsian vizsgálgatják a piros- 
színű levest.

—- A, pápriká —  mosolyog Zig
larski —  jó az fiúk, nyugodtan 
megchetitek.

A  „fiúk" engedelmesen hozzá
fognak.

Leves közben még meghallgatjuk 
Ziglarski szakvéleményét a vár* 
ható eredményről.

— A magyar ökölvívókat sohasem 
lehetett könnyedén venni — mondja 
-— most sem vesszük őket félváll
ról. A magyar csapat melleit szól a 
hazai környezet, a hazai közönség 
s. Előre tervezgetni nagyon hálát
lan dolog. Megelégednénk 9:7-es 
győzelemmel is.

Mit szóltunk volna erre mást, 
mint azt, hogy —  „mi is"!

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

De hogy mikor lesz egy lökés I akk°r lesz, ha Hevesi nem lúd haza- 
szabálytalan és meddig szabályos I í ° nni-
még a lökés, erre vonatkozólag a I tokodiak vasárnap külön auto- 
szabályokban többet nem olvasha- j buszon mennek Kispestre, 
tünk.

Tudni kell tehát elsősorban, hogy I késsel látták, hogy Mészárost, a 
lökni csak felsőtesttel —  vállal, TÜSC jeles középfedezetét Fábián 
melleti — lehet. Más testrész lökésre József kihagyta az utánpótlási ke
nem használható fel. I rétből. A  dorogi edzömérkőzésen is

A  lökés felhasználásának egyik I sok esott crrö1- Tóth Béla edző 
leggyakoribb esete —  nálunk ugyan I mondotta:
ritkán lehet látni, mert a helytelen! -— Mészáros alig haladta túl az 
játékvezetői gyakorlat erről alapo-1 ifjúsági korhatárt, de, véleményem 
san leszoktatta az idegen példákon I szerint, máris a legjobb magyar' kö 
elinduló játékosainkat — , amikor I zépfedezetek közé tartozik. Bebizo-
az elszaladni készülő szélsöcsatárt \ nyitotta ezt az Újpest ellen is, meg 
a mellette futó hátvéd vállal oldalt \ Salgótarjánban is. Nem ártana, ha 
kilöki a pályából és ennek íoytán a I Fábián kapitány úr kijönne Kis- 
szélsö elveszti a labdát, az egyen-1 pestre s megnézné öt. 
súlyán kívül. Az nem jelent sem 
mit, ha a csatár elesik. A  lökés sza
bályosságát nem az adja meg, hogy 
a csatár nem esik el! Ma már 
a korszerű íüves pályákon — az 
elesés sem veszélyes. Az ilyen le
szerelést tehát nem szabad büntetni.
Az. ilyen lökés a játék férfias jelle
géhez tartozik.

Vegyünk egy másik esetet. A 
csatár vezeti a labdát. A  hátvéd 
szembe fut vele és teljes iramban a 
legnagyobb erővel belefut mellkasá
val a csatárba. Le kell fújni, mert 
az ilyen lökés erőszakos és veszé
lyes. A nagy iramban levő játékos 
Irányból való eltérítéséhez, a labdá
tól való elválasztásához egészen kis-

/., Mészá- | bírt és megállapítja, hogy Mange él 
és egészséges. A harcokban valóban 
résztvett, s füstmérgezés következ
tében kórházba szállították. A  beteg- 
űgyat azonban csakhamar elhagyta, 
s most Parisban egy sportveiiöéglöt 
nyitott. A  ,.Der Deutsche Radfahrer“ 

Tokodon egyébként nagy megiepe- I munkatársának elmondta Mange,
hogy nem szándékozik többé gépre 
ülni.

— Elég volt, 38 éves vagyok...
— mondotta., —  már csak fél
sikereim lekentek. Jöjjenek a 
fiatalok. Az öreg primadonna 
mindig nevetséges, akármeny- 
nyire is kendőzi az arcát, ki

látszanak a ráncai. . .

AZ ESZTERGOMI MOVE-T 
ÉRDI PLE-T

ÉS AZ

Guerra. a legliíresebb olasz orezágúli 
versenyzők egyike. három lúaazor&zag 
körüli verseny győztese és kétszeres vi
lágbajnok elhatározta,' hogy jó  vére bú
csút xmrul a porf&lli&lovagoknak és a 
motorvesHUÓSi-g versenyzőkhöz szegődik. 
Guerra legutóbbi molorvezetéses beruu-

azután megnyugodva elvonul.
Fényképészek rohamozzák meg a 

társaságot a pályaudvar előcsarno
kában. Utána gyalogosan indulnak 
a Rákóczi-úton fekvő szálloda felé 
A  fiatalok, Schopp, Iiirsch és Wts- 
newski szerényen andalognalc és 
idönkint kíváncsian néznek- körül. 
Még nem jártak Budapesten, sőt 
magyar öklözökkel sem találkoztak. 
Csak Iiirsch került össze egyszer 
egy magyarral Augsburgban. Mon- 
szerának mondja ezt a magyar el
lenfelét, nyilván Monfera Volt. Dön 
tétlenül végződött az összecsapásuk.

— Tudnak ezek a fiatalok is -  
jegyzi meg „megnyugtatólag" Sulkó 
Béla. — A német válogatottba nem 
kerülhet be más, csalc az, aki tud.

Szőkehajú, szelidképü, szemüve
ges fiatalember a német együttes 
legkeményebb ökölvívója, Rudolf 
Popper. Szerény, mint az ibolya.

— Jakics? —  ismétli kérdésün
ket —  ismerem, hogyne ismerném.

tatkozáfiíi iecu iszépGU sikerült, G ior*etli 1 Kernén*! h a rca * ’ Nphr'~ m a ia m  
nlan másodikunk küUitl ki a  m ilánó i! , 27 n a rco s - ^ e ,lc"  CSüiam  les.

íh bposz. lottók a Kö'ópjo".£-ya '* A i.szőve 1-
.‘■•ég egy s,<?•#<*« T.. <-*zÍálváb, . Yií'vT'Ot) 1 A 7.
r. -B)-ofiztálvű bajnokságból tiiiröllék a
Szolnoki MTI.-Í.

Vijíorclii-i aiya-n. vele vasárnap. Remélem, hoyy si-

A  Debreceni VSC oh ipatiisszcáilíiási , 
gondokkal küv/i. Város és Kristóf játéka; 
inéig- mmtiig: bizonytalan, Szabó sérült, 
-biharit eltiltották a játéktól. Isy
aztan valószínűleg G&réf fogják bráÜÍ-
lam a csatársorba, de sz3 leiret arról w, | 
hüíi.v Klek megy előre a fedezi-Uorbó! és 
akkor az o hely ón Tgnárz fog szerepelni. 
A yezc-1 oseg — annak eilerére. hogv t-a r- 
la-ekosan koü kiáIinin - bízik a csapat
ban. Legutóbb döntetlent csinállak 
Miskomi \ S( -ve! é.«

Az olasz kerékpáros szövetség legn(óbb 1 ü t is m ét le gy ő zn ém .
tartóit ülésén elhatározta, hogy a jö v ő -1 Pepper fiatal kora ellenére is a

f émet Vál0gt ° £  ^^eredményesebb
géptörés Vagy aJkatrészhiba esetén a|^a&Ja* az utóbbi két évben nem 
leállásra ítélt versenyző gépcserét hajt- akadt legyőzőre nemzetközi mérkö- 
liasson vég re. Amint látjuk, az olasz szó-1 ' — -
vétség inár érvényesíti a«l a sportszerű 
clgomlo'.ásr, hogy ne a gép, hanem nz 
ember képessége és tudása döntse el a 
verseny sorsát. Az ipar, moly eddig 
Olaszországban is alaposan beleszólt a 
sport legfelsőbb irányításába, úgy Ját- 
.vz.ik. kezdi elveszteni mindenható befo- 
1 y áfvii!.

Az olasz inolorYezeléses bajnokság szép- _ _ _ _ _
tember 22-én jut dűlőre a Vigorollin. | fent vannak c a
" ve, bírok Szerint Suvcrs „h,i is rajt-

Szögletrúgásoknál fordul elő I 
gyakran, hogy az arccal a szöglet- 
rugó felé, egyik vállával tehát a 
kapu felé forduló csatárt, amikor a 
labda feléje közeleg, a szintén a le
vegőbe ugró hátvéd hátulról ellöki, 
hogy a csatár ne tudja fejelni a

t.ií)
német válogatott 

Milánómul.
c t<s

vágta versenyt

VITORLÁZÁS
A  három nemzet közötti vitorlás

^ , , , .. . remélik, hogy ha., , -• -........  ....................... .
erejű lökés is elegendő. Aki tehát] n0iíl uicrkozt-tí^n majd sikerül inegv-e-rui | hoz all ez-cji a tornán. Ugyanezen a na . 
nagy erővel fut bele ellenfelébe sza- ükeV . I ú,011 Is-n.volitja, le nt oias* szSvetsá  ̂ au | harcmodoráról
bálvtalanul látszik I 5'éirv óra helyett fél 4-kor kezilfklik sy.
ua iyta ían u i ja is z iK . | KlekI roi,u>»- 3 lal-a.lúR-iuárk.V.é.s a l.atorca-

utcában, hogy a Haladás még p.ste viftSza- 
11 lazli-8 swé k Szom bat hely re. Szóin ha t he
lyen pedig negyed háromkor kezdődik a 
SzFC—DY A ( '  11. cwzlályú bajnoki mérkő
zés. A z NB  XT.-ben még a következő vál
tozások történtek: a Postás—SVSE-mér- 
ktizé-x 3 órakor kezdődik a lóverseny téri 
pályán. A  Pénzügy—Egy elé rtéá-mérkő-
zós nem a VöríiSvári-úton, hanem a Pa-

lejátázásra tél j  orá« I német, 3. Kovács Béla magyar. Nemzetei
túlról lökni nem szabad. A  kivétel I w-10̂  I U Olaszország;' 29 pont, 2., , ,, . _ | * • Fiure—Pcrrces-mcrkozes a tatamii p«a-I Kemetorszá*'- IS nont 3 \1arrvivniK7á-<-
e M e r i& Z  esetben c s a k  a z  ha az yáo I c g  A  B íjK -M T  K a  V a s p á ly á n  U  pont. A 5" három 1külön böző h e ly e i k -  
ellenfel akadályozza a loko játékost.] csz» Bjkc-nt(í«b.an. Az NP> líf. osztály- bonyolítóit verseny végeredménye- 1
Minthogy pedig a mi esetünkben a ^  “

I zésen. Kemény, rövid horgai eddig 
minden ellenfelet elintéztek.

Hogyan harcolnak  
a ném etek!

A  szállóban hamarosan felvonul
nak a németek a szobáikba. Míg 

Béla előadást 
tart Szántónak az egyes öklözök

A  magyar-német ökölvívó viadalon két 
magyar pontozó vezeti a mérkőzéseket. 
' kéfc mérkőz„Vsvezető Vinicaci János és 
Károlyi lám i 1 lesz.

\  F IB A  vérreliajtóbizoftsájráiiak Ing
ái tegnap a JJaki Ionnál üdültek. Tár- 
yalásaíkat csak ma, pénlokc-u folytai iák. 
Énekes István síremlékének ünnepélyes 

eleplczósét szombaton délben 12 órakor 
tartja a MÖSz a K  3 re pesi-tei ne tő ben. A  
begyeletcs ünnepségen ré^zt vetsz nek a 
nemzetközi ökölvívó szövetség Budapes
ten időző vezetői, valamint a német vá
logatott ceapat tagjai is.

Az olasz válogatott ökölvívó csapat 
szerdán Münchenben a bajor válogatott 
ellen !):7 arány bar győzött.

T E K É Z É S

Hatos barátságos mérkőzést játszott 
az Klöre é3 a Corvin ÁSE csapata. Az 
eredmény: 2339:2325 az Előre javára.
Legjobb dobók: Kemerle 407. Szilágyi
406. K iricsi 405. (Előre), Pongrác 414 
Bolnay 394. W oth 397 (Corvin).

C S ZA S

— Csak a három fiatalt nem is
merem —  kezdi Sulkó — a többit 
mind már többször is láttam, Német
országban is, itthon is. Ten Hoff

labdát. Ezt is le kell fújni, mert há- «aréti-úton kerül
t u l v A i  a ! iíeztlés.sel. A  Tisza-wooortlínn a MOVE

Sony befejeződött Triesztben. Az olimpiai | például szurkolás stílusú, nehezen 
joilt;-verseny második futamának e red -1 lehet hozzáférni. Ha szorongatják
ínp?2.: Urunwatfl1 *! He*nrh.hPm f I ncki sem esik W - Baum-
íryar. A  lianuerlik futam eredménye: 1.1 garten csaknem mindig ballal üt, 
Ceruisi 1 óra 29 n. 24 mp, 2. Sfanipehl I jobbal csak akkor, ha „holtbiztosra“

*Q Kí*la ín íitrvn r I . . ~ -7’ “  ’mehet. Gyors. Pepper keményen, 
iit. ütése olyan, mintha gumibolta'l 
ütne. Nürnberg is kemény, de főleg 
testre dolgozik, a fejével nem is tö
rődik...

Jugoszláv-magyar 
vízilabdam érközé- 
s©k a múltban:

1933:
Magyarország—J ugoszlávia 10:0
Magyarország—Jugoszlávia 15:1

1934:
Magyarország—Jugoszlávia 11:2
Magyarország—Jugoszlávia 3:1

1935:
Magyarország—Jugoszlávia 5:2

1936:
Magyarország— Jugoszlávia 6:0
Magyarország -  J ugoszlávia 4:1

Válogatott úszómérközést tulaj
donképpen csak egyszer vívtunk a 
jugoszlávok ellen. 1933 augusztus 
19 20-án Splitben mérkőzött egy
mással a két nemzet gárdája és 
ekkor a pontversenyt 39:28 arány
ban megnyertük. A  műsor teljesen 
azonos volt a vasárnapi találkozó 
műsorával. A  magyar úszók min
den számot megnyertek, egyedül 
Bitskey Árpád nem bírt Gazzarlval 
^  a jugoszláv úszó 100 m háton 
l:14-et úszva, megszerezte az 
éo'yetten délszláv győzelmet.

1936-ban az olimpia előtt járt Bu
dapesten a jugoszláv válogatott. A  
vízilabda-mérkőzésen kívül 4x200 
m-s váltóban is találkozott a ma
gyar csapattal. A  mi váltónk 
9:38.4-et, a júgoszlávoké 9:39.8-at 
úszott.

A helyzet azóta lényegesen meg
változott. A  jugoszlávok nemcsak 
vizilabdásni tanultak meg, hanem 
úszóik is komoly fejlődésen mentek 
keresztül. A  vasárnapi mérkőzés 
nem lesz könnyű!



Péntek, 1940 szeptember 8. %ssa
ATLÉTIKA

I.el késén folyik  
a válogatottak 
edzése
a B B I E-pályán

A  válogatott viadalok sportbeli 
előkészítésének gondja elsősorban 
Vadas Iván központi szakfelügyelő 
és Hepp Ferenc dr szövetségi kapi
tány vállain nyugszik. Vadas Iván 
az, aki mindenkit nyilvántart, min* 
(Jenkivel törődik és ha valaki elma
rad az edzésekről, utánajár, hogy 
rai is van vele. Tőle érdeklődtünk, 
hogy mit tapasztalt az eddigi edzé
seken.

-— A szerdai edzéssel nagyon elé
gedett voltam. —  mondotta. A 
Bimpson-keret tagjai közül csak a 
vidéki Szigetvári és Karácsony és 
Budapestről Gáspár és Szabó Endre 
dr nem volt jelen a BBTE-pályán. A 
két pécsi fiút. néni hozathattuk fel, 
mert ök most Szigorlatukra készül
ne,k. Ve mindketten szorgalmasan 
edzenek odahaza. Gáspár 3-ig van 
hivatalban, a Simor-utcában lakik 
és ebéd után onnan kellene átjönnie 
a BBTE-pályára. Belátom, hogy ez 
hosszú út, mégis írtam neki, hogy 
legalább hetenként kétszer dolgoz
zék együtt a többiekkel.

—- Szabó Endre dr külön es«f. Az 
én megfigyelésem szerint rendkívül 
felületesen dolgozik. A bajnokság 
óta például csak egyszer volt edzé
sen. Most sikerült kinyomoznom, 
hogy Orosházán van és csak a hét 
■végén jön haza. Otthon már várja a 
levelem, amelyben igyekszem a lel
kére beszélni. Meggyőződésem, hogy 
csak túlságosan könnyű munkájá
nak köszönheti, hogy Hidastól fél- 
méterrel vereséget szenvedett. Most 
kiilönösn szükség lenne arra, hogy 
rendesen dolgozzon, mert sem a 
német, sem a finn rnagas-gátfutók 
nem jobbak a mieinknél és egy 
esetleges kettős győzelem rengete
get jelenthet a pontversenyben.

—- A  többiek szorgalmasabbak?
— Igen! örömmel láttam Sir dr-t 

«  pólyán. Megfigyelésem szerint 
igen jól mozgott és jól is váltott. 
Kár, hogy túlságosan érzékeny és 
ha nem megy neki a futás mindjárt 
úgy, ahogy szeretné, kedvetlenül 
abbahagyja az edzést. Pedig ha 
ugyanolyan szorgalmas lett volna, 
mint Gyenes, Kováccsal együtt ott 
tartanának már ők is. Egyébként 
Kovács is kinn volt, sokat váltottak 
Pelsöczivel, Nádasdívái, Gyenes'set, 
Vermessel, Góbival. Csak az XJTE- 
vágiázók hiányoztak. A váltások 
igen jó l mennek, néhány hét alatt 
egészen belejövünk.

— A  Simpson-keret ügyességi at
létái Is kijárnak ?

— Igen. Nagy örömmel láttam 
együtt dolgozni Simpsonnal Zsuff- 
kát és az ifjúsági Kovácsot, Csernát 
és Tordait, Hidast, Kisst, Nádasit. 
Kinn volt Németh Ernő, a súlylökő 
is. A BBTE-isták természetesen tel
jes számban kinn voltak. A hangúi 
lat általában igen jó, a szorgalom 
ellen sem lehet panasz. Nekem ebből 
a szempontból Hidas tetszik legjob
ban, Nem végez állandó fogcsikor
gató munkát, mint egyesek, hanem 
vidám, derűs, mégis kitartó és csüg- 
gedetlen szorgalom jellemzi. Ez még 
a tehetségénél is nagyobb érték 
benne.

—  A. katonák szabadságolásával 
ml van?

Sajnos, egyelőre csak Aradi le
szereléséről tudok, ő  kinn is volt a 
szerdai edzésen. Halottam arról is, 
nogy Gyuricsa és Vadas is leszerelt, 
de a többlekről még nincsen hírem. 
De remélem, hogy a felsőbb rendel
kezésnek még ezen a héten meglesz 
az eredménye.

*

A SVÉDÜKKEL IS MÉRKŐZNEK 
A NÉMETEK HELSINKIBEN

V németek Javaslatára a Unnék és a 
svédek hozzájárultak, hogy a szombat--: 
vasárnapi verseny hármas nemzetek kö
zötti viadal legyen V—5—4—3—3—1. váltó
ban ̂ 8—5—2 pontozással. A németek csü
törtökön Stockholmban éjszakásnak, pén
teken repülőg-éppel mennek Helsinkibe. 
A svéd válogatottal Gustaf Adolf kir. 
nercei- vezeti. — A végleges német vá
logatott a következő: itt* és 200 Mello-

Kersch, 4W Harltig, Ahreus. 80# 
í1*™■S-Brandscheit, 15«f Knindl. Mehl- 

hlit»], Eberlein, 10.AÖ® Syrin", 
lvw \tfcr' JW gá* Leitnar. Beűkeí. KW 
k- inai yrt, dr, llrand, 3MSŐ akadály 
tiohWel ^pijjposelunir, magas Nációé. 
('VirrT \ratV0 Kőmig, Glotzner. hárman 
A ioWd láiSard ,r“ «  Glötzuer, Haun-
T - iŐ ; ' Wotenekr5p,~ ’ ,'VVSI,ke> diszk“sz l R t a r r e l y  Berjj. Loose,
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ARADI HOZLOhV
hum ib/alrél ohr**hmtlm 

rizmmaon ölő ma
ARADI K Ö ZLÖ N Y**

H le d  mason  ma
ARADI K Ö Z L Ö N Y ***

„Ugyan, hagyd már abba, 
úgy sem lesz belőled az idén 
már semmi!" mondta két 

héttel ezelőtt Nurmi Mákinek
Érdekes részletek a finn polgári és munkás- 
bajnokságró!

. Helsinki, szeptember.
Röviden már beszámoltam a finn 

bajnokságok eredményéről. Meg
írtam, hogy a Tamperében rossz 
pályán, felázott talajon, nagy szél
ben tartott, versenyen milyen ered
ményeket értek el a finn atléták. 
Most néhány érdekes részlettel — 
és az ugyanakkor Helsinkiben meg
tartott munkásbajnokságok legfon
tosabb eredményeivel szeretném 
ezeket kibővíteni. Érre annál inkább 
szükség van, mert a finn szövetség 
nemcsak a svédek és finnek, hanem 
a magyarok elleni csapatba is bele- 
tervezgeti a munkásversenyzők leg
jobbjait.

A  finn szakértők a bajnoki ver
senyek eredményével határozottan 
elégedettek. Figyelembcvéve a kö
rülményeket, amelyek mellett a 
finn atléták edzésüket megkezdhet
ték, bizony, elégedettek is lehetnek. 
Talán az lesz a legokosabb, ha vé
gigmegyünk az egyes versenyszá
mokon és ott mondom el a meg
jegyzéseimet.

A vágtázó munkás- 
bajnokban bíznak 
a finnek

Tamperében Kronqvist nyerte a 
100 métert. 10.9-e a nehéz, fe l
ázott talajon megfelelt Valste sze
rint 10,'7-nek is. Még jobb benyo
mást keltett Helsinkiben Vdnne, &, 
munkásbajnok, ü a felázott pálya 
mellé ellenszelet is kapott és mégis 
10.9-et futott és 4 tizeddel előzte 
meg a másodikat. A  szakemberek 
igen nagy véleménnyel vannak róla. 
Fekete haja után azt is suttogják, 
hogy nem is lehet finnszátmazásű. 
— olyan jó vágtázó lesz belőle. Ed
dig még nem szorították meg. 200 
méteren 22.4-et futott, de itt is 
csak ellenszele volt, ellenfele pe
dig nem. Gyenesnek komoly gondot 
fog okozni.

Gyengék voltak 
a középtávú verse
nyek

400 méteren a legjobbak nem in
dultak. Stroskrubb megelégedett 
két bajnoksággal, Tammisto lába 
egy kissé meghúzódott és nem 
akarta kockáztatni, Virta influen
zás lett a rossz időben. így  a má
sodik vonal versenyzett. Á  munka* 
sok között sem akadt jobb futó. 
Gyenge volt a 800-as eredmény íb, 
de a pálya olyan volt, hogy Kain- 
lauri l:57.8-át Valste szerint bát
ran 1:54.8-ía csökkenthetjük. Hel
sinkiben Lehti az erős szélben cas.k 
l:57.3-at futgtt, nem szabad azon
ban elfelejtenünk, hogy az idén volt 
már két l:55-ön belüli ideje is. ü 
lesz a másik válogatott.

1500-on Hartikka nem indult, 
még kezelteti a lábát. íg y  Sarkalná 
nem erőlködött a rossz pályán. A  
3:56 nem Is olyan rossz...

Mák!, Maki, Máki!
A  hosszútávú versenyek nagy-nagy 

örömet Maki szolgáltatta. A  máso
dik napon volt az 5000- Tudvalévő, 
hogy Mákj a „Kelenes”  versenyén 
még egészen alárendelt szerepet ját
szott. 2000 méter után ,,sehol sem 
volt”. Annál nagyobb meglepetést 
keltett, amikor az 5000-es verseny 
előtt Valste kijelentette, hogy sze
rinte Maki lesz a bajnok. Igaz, hogy 
a nagyok közül csak Tuomincn és 
Járvinen indult ellene, de mégis min
denki merészségnek tartotta ezt a 
kijelentést.

A  versenynek csaknem a felét 
Miiki vezette. Járvinen is igyekezett, 
de Maki alig hagyta szóhoz jutni. 
2:50-5, 5:46, 8 :45, 11:44 volt a rés?* 
idő. Itt Maki nagyon rákapcsolt, 
Járvinen leszakadt. Tuomipen az A l
bán ragadt tovább. Az utolsó száz 
méteren szörnyű hajrá volt és Tvfl- 
minen csak jobban sikerült bedobá
sával nyert. Az időmérők két tizedet 
hoztak ki, ezt sanki sem értette.

A  verseny után ragyogott Valste 
arca: ,

—  Maki néhány hét múlva teljes 
formában lesz. Hogy á svédek ellen 
győzni fog-e 5000-en, azt nem tudom, 
niert hiszen Kálarne is jobb, mint 
valaha. De hogy egy hónap múlva 
senki sem győzi le Makit, azt fo 
gadni lehet nálam . . .  (Ha jól em
lékszünk, egy hónap múlva Maki 
Budapesten lesz...)

Müki ezeket mondta:
— Állóképességemmel már nin

csen semmi baj■ Most is mehettünk 
volna gyorsabban kezdettől fogva, 
de a pálya nem volt kifogástalan.

Egyelőre még a lMjrámmal baj van,
de szeptember végére már ez is 
rendbe jön .. . Akkor 20 rnp-el gyor
sabban fogom futm az 5000 métert. 
Elindulok holnap to.OOÔ en is, hátha 
kereshetek valamit. Olyan jól esett 
ez o, futás!

El is indult. Hat kilométerig en
gedte a többieket vezetni, altkor 
élre ment és győzött, ahogy akart. 
.(S:5y volt a ;s000, 15:13 az 5000.) 
Müki egészen frissen ért a célba. 
Amikor a rádió'0emondó közvetlenül 
a verseny után a mikrofonhoz szó
lította. még csak nem fa lihegett:

■—- Erőnlétem napról napra javul. 
Nem nagyon erőlködtem, mert úgy
sem lehetett volna rendes időt futni. 
A pályát belül víz borította, állan
dóan lefröcsköltük egymást. Ha 
arra gondolok, hogy három héttel 
ezelőtt ' a néhánynapos víerumaki 
táborozáson Nurmi azt mondta: 
„Ugyan, hagyd már abba, az idén 
úgysem lesz belőled semmi!“  —  nem 
győzök csodálkozni m agamon. 
Mintha egészen újjászülctlem volna!

Ugrásokban nem lesz 
könnyű dolguk 
a magyaroknak!

Magasugrásban a bajnokjelölt 
nem indult. Kalima Tamperében 
megbetegedett és csak mint néző 
volt jelen. Dehát azért ilyen gyalá
zatos pályán is ketten ugrottak 
190-et. Ez is elég Csernjínak...

Távolugrásban is az ázott pálya 
és az ellenszél zavart. Tamperében 
így is négyen ugrottak 690-nél na
gyobbat. Helsinkiben Toivonen ős 
Lektorion csak 684 és 681-ig vitte. 
Pedig az idén már ugrottak 710-et. 
(Igaz, hogy Helsinkiben a távol
ugrás alatt éppen-zuhogott.)

A  hármasugrás is örvendetes meg
lepetés volt. Norén többet gyalogolt 
az idén, mint edzett, mégis kerek 
15 méterrel nyert. De Rajasaari is 
nagyon megközelítette ezt a magya
rok előtt mostanában csak álombéli 
határt.

És a rúdugrók! Ilyen verseny 
még nem volt Finnországban! A  
nekifutó itt sem volt kifogástalan - 
állandóan füreszport hintettek rá, 
hogy javuljan mégis Reíuíkka 
másodikra, Láhdesmaki harmadikra 
átugrotta a 410-ct is. Zsuffka ké
szülhet!

•lói szerepeltek a gát
futók is

Ki hitte volna például, hogy Jus- 
sila, aki az idén még alig szerepeit, 
kerek 15 mp-es idővel fölényesen 
győzzön ? A  490-as gátfutókkal szem
ben. — ugyebár? - nem fa táplál
nak a magyarok különösebb remé
nyeket. Szerencse még, hogy 3000-es 
akadály nem lesz, mert itt azután 
éppenséggel semmi esélyünk sem 
tenne, pekurí káprázatosán mozgott 
‘és pillanatnyilag éppen azon töri a 
fejét, hogy fog-e <> percen belül fut
ni a f innek cs a németek ellen  ?

Súlyos ellenielek 
a súlyatléták

Súlylökésben a munkások verse
nyen születtek a jobb eredményeik. 
Míg itt Bariund 14.84-gyeI bajnok 
lett, Helsinkiben Lehtilá iö.03-at, 
Nyqvist 14-81-st dobott. Utóbbi kü
lönben diszkoszvetésben 46-23-mal 
lett munkástajnok, jobb eredmény- 
nyel, mint Hdnninen Tampeteben. ö 
Is biztosan válogatott lesz. A  70 mé
teren' felüli gerelyvetőkről nem is be
szélek. A  munkásbajnokságot Anio
nén nyerte. 0 csak 68.01-et dobott 
fezzel negyedik lett volna a polgá
riaknál a 67.08-as Vainio előtt), de 
mentsége, hogy a háborúbán a ke
zén sebesült meg és csak későn kez
dett dolgozni. Kalapácsvetésben Tam
perében a .hatodik helyezett 48.95-öt 
dobott. A  magyarok ellesi ez is elég 
lenne, sőt a munkásbajnokságot 
nyerő Hcipónak (nem azcuofl a má
sik Heinoval) 47.44-es eredményé is.

Most még talán vegyük hozzá azt 
.az elöljáróbaji említett igeii kellemet
len időjárást én — tegyünk le arról, 
hogy a finn válogatóbbat moefc meg
verjük. Talán majd egy más idő
pontban ...

Kulai Sándor.
-< ♦ > >

KALAP ACSVETÖ VERSENYT
rendezett a PEAC hétfőn. Sík PEAC 
36.26 m-es eredménnyel kerületi 
csúcsot ért el.

- Sikerült felkelteni 
a feaftÉrsi szellemet 
a válogatott atlétáit 
közötti

úr?
Ez olyan nagy csoda, Terefere

— Dehogy csoda, Szerkesztő úr! 
Az lett volna csoda, ha kihúzták 
volna magukat egyesek a baráti öss- 
szejövetcl alól, amelyet a hétfői hi
vatalos megbeszélés után rögtönöz
tek. Csak az a kár, hogy voltak, 
akik nem elégedtek meg azzal, hogy 
egy helyen voltak együtt, — felke
resték Budapest több szórakozóhe
lyét is. Meg kell adnom, hogy az át
lag állóképessége ellen nem lehetett 
kifogás. És most már a baráti szel
lem is tökéletes. Hát nem szép ered
mény ez? ! . . .

Hétvési atlétikai műsor
Szombat

Csepel: WMTK—UTE—MPeTSE ifjú
sági (MWTK-pálya, 4 óra).

Helsinki: Finnország—Nem etorszás—
Svédország.

Bukarest: Románia—Németország.
Vasárnap

Budapest: MTIC 30 km-es futó (Nép
liget. 9 óra).

BBTE országos ÍMAC-páiya, 8 óra).
MAFC női iMAFC-pálya. féi 3 óra).
MAFC országos {MAFC-pálya. 3 óra).
MAC—BBAC—BSzKRT ifjúsági (BEAC- 

pálya. fél 10 óra).
Munkás bajnokság (MTE-pálya. 3 óra).
Rákospalota: Vasutas—MOVE váloga

tott (Testvériség-pálya. 3 óra).
Gyöngyösi: GyAK kerületi és országos.
Helsinki: Finnország—Németország—

Svédország.
Bukarest: Románia—Németország.

JÓL SIKERÜLT A  PEAC SZIGET 
VARI HÍRVERŐ VERSENYE,

bár a laza talajú és sáros pályán az 
eredmények nem voltak méltók a 
versenyzők formájához és. igyekeze
téhez. A  legjobb eredmény Bányi 60 
méteren felüli gerelyvetése. — Fel
nőtt számok. 100 rn: 1. Szigetvári 
PEAC 11.3, 2. Koltai PEAC 11.6. 3. 
Szilágyi PÉAC 11.8. —  400 m: 1. 
Karácsony PEAC 53.4, 2. Holtat
54.2. — U00 m : 1. Monostori dr
PEAC 2:05.6 mp, 2. Hidász dr 
PEAC 2:19.2, 3. Búzás PEAC. - -  
1500 m: 1. Halász dr ,4:43, 2. Med
véi PEAC 4:45. — Magas: 1. Fe- 
renczy Szigetvári Levente E. 165,
2. Kurucz PÁC 165. —  Távol: 1. 
Karácsony 622, 2. Szilágyi 605, 3 
Sik PEAC 6:3. —  Súly: 1. Sík 12.74, 
2 .Pál PEAC 12.51. - Diszkosz: 1.
Sik 40.43, 2. Pál 37.10, 3. Csejthey 
PEAC 34.96. —  Gerely: 1. Bényl 
PEAC 60.43, 2. Csejthey 52.20, 3. 
Karácsony 44.60. Svéd váltó: 1. 
PEAC 2:07.5. — Ifjúságiak. 100 m:
1. Környei PÁC 11.8, 2. Regös
PEAC 11.9. —  400 m: 1. Regős
54.6. — 800 m : 1. Kiss 4:39.2, 2. 
Berek SzLE 4:49. —- Magas: 1.
Szászdeák PEAC 165, 2. Ifjú PEAC 
160. — Női számok. 60 m: 1. Biró 
I I  9, 2. Biró I  9.3, 3. Örkényi 9.4. 
Magas: 1. Várbogvai 130, 2. Biró II 
125, 3. Sziklai 115. —  Távol: 1. 
Biró I I  410, 2. Papp 406, 3. Örkényi 
389. — Súly: 1. Várbogvai 9.41, kér. 
csúcs, 2. Bíró I  8.05, 3. Örkényi 7.50 
— Diszkosz: 1. Biró I  26.70. 2. Vár- 
bogyai 23.50, 3. Örkényi 19.60. -
4x100 m: I. PEAC (Biró I. Biró II, 
Örkényi, Papp) 59.5, kér. c3Úcs.

Egy biztos
—  Egy versenyszám biztosan nem 

lesz a finn-magyar atlétikai viada 
Ion.

— Éspedig?
•— Akadályverseny. Mint olvas

tam, nincs akadálya a finn- 
magyarnak.

C É L L Ö V É S Z E T

Balatonujhelyen megkezdődött az 1910 
évi ngyagíral-amblövö bajnoki verseny 
Kdfligi eredmények: A siófoki dijat <100 
inryagtrülainb, 19 m-rfíl, non te!őnv verseny) 
llöi'og Viktor nyerte 112 poittál Orczy 
László előtt (111 ponttal), 3. HnzenOrl 
Ferenc, 4. Szapá.ry László gróf, 5. Hátik 
Sebéig! (Nématarezág); a földvári d íjat 
( l  « lö  Rttlianib, széria vemen y ) Bóra Sán 
dór nyerte 29 méterről 20/20 találattal, 2 
ív°ncz Kérg ly dr, 3. -Hazcnörl, 4. vitéz 
1 a floy Sándor ezredes, f>. Hám Sch-ügl

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Ari. 1. Most már tnvnsziic ivein tarta 

nak az e.íryl•o-tok ifjúsági toborzót. Ettől 
f  titfíret len ül is jelentkezhet bármelyik 
ügyletben. 2. Ak i 192ö ;i ami árjái) un szü
léiéit, , az ifjúsági ívok számít. 3. Most 
<?íry, ide is: a v idéket járja  a szövetségi 
edző. K ísérje fijryelemmel lapunk hasáb
jait, idejében h írt fogunk adni, hogy 
mikor lesz ismét „kamis-akadémia’ '.

Csepel. A  kérdezett születési évok: 
Kukk 1911, Jávor 19B7, Harangozó 1015, 
Szabó 1910, T ihan yi I I  1917.

.•Bajnok voltam.”  Nem volt bajnok. 
1930 ffí 1939 között Német R. Hajós nem 
nyert kerületi bajnokságot és nem ért el 
öOOÜ-céj versenyen 16:Sl-et.

p a l v a /a t i ü z e n e t e k

Többeknek: A  szelvények: o keret körül 
kivágva küldendők be. A bélyeg nélkül 
érkeaő szelvényeket most már értesítés 
nélkül moftscmbiisftjflk. Rögtön a beér
kezés után! — Polgár K. és Pék J.: 
Kérjük, begy a nevüket is íriák rá a 
Szelvényre. Hz nagyon fontos. Ha n név- 
rovatban nincs, ott a név, vagy a jelige, 
akkor ea majdnem annyi, mintha á szel 
vényt nem is küldték volna be.

C S ZÁ N

F e g y e l m e zn  e k  
a z  o la szo k

Emlékezetes, hogy a budapesti 
nemzetközi visíilabdatornáu az olasz
német mérkőzés nem a legsimábban 
folyt le. A  játékvezető néhány ítél
kezését a parton szurkoló és a me
dencében küzdő olasz játékosok lát
ható elégedetlenséggel fogadták, 
sőt, a vérmesebbek hevesen tilta
koztak Is.

Az eset nem vert fel nagyobb 
port. Játékosaink és a közönség, 
sajnos, gokkal „cifrább" dolgokat is 
megszokott már a Játékvezetőkkel 
szemben .Úgy látszik, az olasz szö
vetség nem ezen az állásponton 
van. Amikor a budapesti portyáról 
hazaérkezett a csapat, a vezetők 
jelentést tettek a szövetségnek. A 
jelentés alapján az olasz úszószö
vetség Fabianot (tartalék volt) és 
Costát a játékvezetővel szemben 
tanúsított tiszteletlenség miatt ünne
pélyesen megintette, Ghirát pedig - -  
aki fegyelmezetlenül viselkedett é3 
a játékvezetőt megsértette —- a kö
vetkező nemzetközi mérkőzésen 
büntetésből nem szerepelteti.

Az olasz szövetség komolyan ve
szi a fegyelmet. . .

Kánásy látszik  
Somécxy helyett 
a lu^oszlávok  
ellen
Nem lesz semleges 
játékvezető (?)

A jugoszlávok ellen készülődő 
vizilabdásűk már egy hete sejtették 
a várható csapatösszeállítást, de a 
végleges döntés csak most tfirtént 
meg. Vasárnap Szegeden a Kővet
kező csapat játszik a jugoszláv vá
logatott elír*: Mezei dr — Tolnai, 
Molnár — Halas y — Kánásy, Ta- 
rics, Bözsi.

A  csapatban csak a jobbszélső 
személye volt vitás. Ivády dr vizi- 
labdakapitány végül is úgy döntött, 
hogy nem bolygatja meg a volt B) 
csapat csatársorát. A  csatársor eb
ben az összeállításban játszott leg
utóbb a németek és az A ) csapat 
ellen, még ho2zá — nagyszerűen. 
A  kapus kijelölésénél tekintetbe 
vette a kapitány azt a körülményt, 
hogy Mezei BSE katonai szolgála
tot teljesít a határon és az utóbbi 
időben nem tarthatott edzést. Kis- 
léginek most volt az esküvője, Ha
zai és Brandy szerepeltetésétől 
egyéb okok miatt tekintett el Ivády 
dr.

Érdekessége a válogatásnak, hogy 
ismét visszakerült a „nagy“ válo
gatottba Tarics és Molnár, akik a 
berlini olimpia óta nem képviselték 
hivatalos mérkőzésen a magyar 
színeket. Rövidebb szünet után lett 
újra hivatalos mérkőzésen váloga
tott Bocsi is, a sokszoros váloga
tott játékos.

Még mindig nincs eldöntve, hogy 
ki fogja vezetni a szegedi mét’kőr 
zést. A  szövetség először Haupt• 
mamit vagy Slahlt szerette volna 
megnyerni játékvezetőül. Ez a terv 
azonban kiutazási nehézségek miatt 
meghiúsult. így  azután Bravinnak, 
a legutóbbi német-magyar mérkő
zés döntőbírójának táviratozott a 
MUSz. Eddig még nincs felőle sem
mi hír. Végső szükség esetén ma
gyar játékvezető fogja vezetni a 
jugoszláv-magyar mérkőzést. Igaz. 
hogy ez nem szerencsés megoldás, 
de —  Véleményünk szerint — ma
gyar játékvezetővel ts simábban le
folyik a mérkőzés, mintha a közel
múltban Budapesten szerepelt kül
földi játékvezetők közül valamelyik 
vezetné a mérkőzést. A  jügoszláyok 
jól ismerik Schlemkert, Vértesit ér. 
Keserűt. Közülük valamelyik nyu
godtan levezetheti a mérkőzést, ha 
semleges játékvezető nem jöhet.

k é z il a b d a

Madariné nélkül él! VI visártvap a E> 
lorú XIII. ellen a Magyar Pamut níi 

rjnpata. A jelrŝ  kapus műit vasárnap 
fcflpnfának vetődött éa súlyosabban meg
sérült.

A MAFC kézilabiincsan&ta (tavalyi baj
nok és tűéi második) Doblcr Antal Ká- 
roN irányításával hihetetlen KZÖrgalom- 
ma! készül a/ „őszi körmérkőzésre''. — 
Még soha i i vett Ütoj-fitoti kó»ilabd.i- 
eizest nem látott as üreg MAFC-pálya 

heszéil Nagy* Béla helyettes intéző. — 
As_ «is(l csapatnak csaknem valamennyi 
tagyn kijár az edzésekre. Ilyen szorgalom 

1 elktoodós mellett a' legszebb szereplőt 
*em Iráné számunkra meglepetés. — A 
műegyetemiek agvébként nagy rárnko- 
*us»al *.-ár.ink a mcsíiatáiitoít sámadósor 
bemutatkozását.

A hosszabb Idő %ia szereplő kit VÁC- 
kitűnőség, Freund és Bitiéül újra já
tékra .jc-lontkezétl, Kzzel szentben Salgó- 
ra, a válogatott k.'izépcsatárra idén már 
umu szánut a Vívó.

KÉZILABBAEDZŐ-ISKOLA
megszervezésének terve merült fel a 
Kczü.thdqtwa pútokat edző lelkes in’ézók 
és egyesületi vezetők küréhon. Szándéko
san nem használ luk azt a szót. hogy 
„edzők” , mert eddig nálunk még nem 
volt olyan szerv, amely szakértő kérl- 
labda-edzőttrt képesít. Ez az edzi-iskola 
lepne hivatva a „kékilabdieMpátok ed- 
tósével foglalkozókat”  tömöríteni fa 
némi szakismerettel ellátót. Ha már kfll- 
föicü edző nem kell as MJEí-Sz-aok...
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MOZI

Átrium, RoyaS A p o lio :

ERZSÉBET K IRÁ LYN É
A  halkszavú királyné többízben is 

megjelenik a filmen, de nem moz
gatja, nem irányítja a cselekményt. 
Jelenlétével inkább csak azt teszi 
érthetővé, hogy miért választották 
a magyarok 1867-ben a kiegyezést a 
sikeresnek Ígérkező új szabadság- 
harc helyett. Erzsébet királyné ilyen 
értelmű megszemélyesítését Karády 
Katalinra bízták s ő —- különösen a 
megjelenésével.—• majdnem tökéle
tes illúziót kelt.

A filmet azonban akkor jellemez
zük aránylag a legpontosabban, ha 
a ,,magyar Vörös Pimpernel“ -nek 
nevezzük. A valóság talajában gyö
kerező színpompás, romantikus 
mese, a háttérben izgalmas törté
nelmi korral és a szereplők között 
rendkívül érdekes történelmi sze
mélyekkel.

Jávor Pál játszá nagy önuralom
mal, illetve heves szenvedéllyel a 
„magyar Pimpernel” kettösarcú sze
repét.

A  filmen Tolnay Klári nyújtja a 
legkiválóbb alakítást. A  királyné 
magyar felolvasónőjét játsza. Há
lás szerep, sok lehetőséget nyújt a 
színésznőnek. Tolnay Klári nagysze
rűen kihasználja a szerep lehetősé
geit s játékával gyakran nemcsak a 
nézőt, hanem -— észrevehetően -— a 
szereplötársait is magávalragadja. 
Az Erzsébet királyné“  címszerep
lője Karády Katalin, de színészi 
szempontból a film: Tolnay-film.

A  többiek közül különösen Gázon, 
Bilicsi, Makiáry, Somlay és Rajnay 
alakítása emelkedik ki.

Scaía :
Csintalan férjek

Bonyodalmas házassági SióméiV. 
egy fiatal s egy kevésbé fiatal há
zaspárral, egy titkárkisasszonnyal, 
egy barátnővel és egy kiskutyával. 
Továbbá mulatságos és kínos hely
zetekkel, félreértésekkel, rajtacsi- 
pésekkel és fejbeverésekkel. A néző 
jól teszi, ha erősen figyel a cselek
ményre, különben úgy belezavaro
dik, mint a fiatal építész, aki zava
rában egyszer szivarozni kezd leves- 
kanalazás közben. '

Tyrone Power játsza ezt az em
lített ifjú építészt. Elfelejtkezik a 
házassági évfordulóról és halálra 
rémül egy csepp vértől. Különösen, 
ha ő maga vérzik. Tyrone barátunk 
nagyon kedves gazfickó a filmen, 
Linda Darnell igazán könnyen rá
szánhatja magát a megbocsátásra 
a film végén.

Linda Darnell nagyon kedves, 
csinos arcú hölgy. A  fiatal építész 
feleségét játsza. Talán csak kitiinö 
alakításának az eredménye, hogy 
azt éreztük: Tyrone feledékenysége 
nem egészen érthetetlen.

Binníe Barnes, Warren William és 
a kiskutya is fogadja elismerésün
ket!

KERÉKPÁR

Hoffmann csak pénteken 
érkezik Budapestre
(Kedden Walter ellen 
győzött Erfurtban)

A  vasárnap döntésre jutó 25 +  40 
kilométeres nemzetközi bukósisakos 
torna német vendége Iioffmann 
Erich ellen az MKSz Szekerest, 
Liszkayt, Feketét, Lángot, Kárászt 
és Patakit állítjra betonra. Szeke
res tegnap este edzést tartott és 
nyolc, egyenként 17.2 mp-es körök
kel igazolta remek formáját. Úgy 
volt, hogy Hoffmann ma délben ér
kezik Pestre. A  szövetséghez azon
ban sürgöny érkezett, melyet Hoff- 
rnann Erfurtból küldött Budapestre. 
A  kitűnő német bukósisakos beje
lentette, hogy kedden este Erfurt
ban egy 30-1-50 km-es bukósisakos 
tornán vett részt. Ezen a Pesten is 
ismert Walter is elindult, akit Hoff
mann kemény küzdelem után fölé
nyesen maga mögé utasított. A  ver
seny miatt Hoffmann csak pénte
ken délben érkezik meg Budapestre.

A Berlin körüli versenyt (235 km) Lielil 
nyerte 7:1.6:45-el.

Sehertle, a nálunk is járt, német ama
tőr vágtabajnok vasárnap súlyos verese
det szenvedett az ismeretlen Kör mami
tól, aki Stuttgartban valós körülmények 
közölt három futam közül kettőben biz
tosan magamösé utasította meglepett 
ellenfelét.

PREISKEIT NYERTIG A FINNORSZÁG
BAN lebo nyo líto tt  három  nem

zet ORSZÁGÚTI VERSENYÉT
Most bonyolította 1c a finn kerékpáros 

szövetség a hagyományos finn-német
éi véti válogatott négyesfogatok részvéte
lével a hagyományos Borga— Helsinki— 
Borga városok közötti 120 km-es ország
úti versenyét. A  tornát nagy küzdelem 
után a német Preiskeit nyerte 3:08:59-es 
i(lőteljesítménnye-1, második lett a svéd 
Bergíund, míg a harmadik helyet a né- 
met Saager biztosította magának. A  csa
pa tversenvben Németország csapata 9 
ponttal győzött Svédország csapa tavat 
filmemben, míg a harmadik, helyen a finn 
négyosfogat kötött ki;

Ma este kerül sor Magyarország 
kerékpáros vágtabajnoksá- 
gának előfutamaira

A  szerdán lezajlott 100 méteres 
idöfutanvbajnokság előfutama után 
fokozott érdeklődéssel tekint a Mil
lenáris törzsközönsége a ma, pén
teken délután hat órakor lebonyolí
tását váró kerékpáros vágtabajnok
ság előfutamaira.

Ezek az előfutamok közel
30 indulót

látnak a rajtnál, az idény legjobb
jait, köztük Nótást, Morvayt, Élest, 
Nagy Bélát, Peleássyt, Bodayt, Lisz
kayt, Sásdy 11.-t, Nyilasst, Rajczyt, 
Papp I.-t, Csuzdyt, Ermlert, K i
rályt, Ladányit, Holmárt, Papp 11.-t 
és másokat.

Régen volt, hogy ilyen —- mennyi
ségileg és minőségileg is :— bőséges 
mezőny vonult a Millenáris beton
jára, a bajnoki címért folytatott har
cokban.

A  nevezések után ítélve előrelát
hatólag

hét előfutamra
kerül sor ma. Az előfutamok két 
első helyezettje a középfutamokba 
kerül, míg a harmadik a remény
futamok valamelyikében próbál sze
rencsét. A  futam innen már

világbajnoki kiírásban bonyoló
dik tovább.

A  két elődöntő első két helyezettje 
a bajnoki címért és a második 
helyért, az elődöntők második helye
zettjei viszont a bajnokság harma
dik-negyedik helyéért küzdenek meg.

A  döntőbe jutott versenyzők
kétizben mérik egymással össze 

erejüket.
Ha e két futam nem hoz döntési, úgy

egy harmadik döntőfutamra is sor 
kerül s végleges eredményt hoz.

A  papírforma szerint az idei vág
tabajnoki cím meglehetősen nyílt 
küzdelmet igér.

A  papírforma-esélyes Pelvássy,

aki azonban pillanatnyilag gyengél
kedik és így kérdéses, hogy erőnlét 
dolgában fel tudja-e venni ellenfelei
vel szemben a csatát. Legesélyesebb 
ellenfelei: Éles, Nótás, Nagy. Mor- 
vay, Sásdy II., Papp I., Ladányi és 
Boday. Élesnek a Balaton körüli ver
senytől azonban nehezek még a lá
bai. És alaposan bele akar feküdni 
az 1000 méteres időfutambajnok- 
ságba is. Ugyanez áll Nátásra is, aki 
ezenfelül még térdfájdalmakról is 
panaszkodik. Nagy . gazdag téli 
idényt dolgozott ki magának. Német
ország felé irányítja szekerének rúd- 
ját, bukósisakosnak adta a fejét. Rá 
tehát ezért nem lehet a vágtabaj
nokság során száz százalékban szá
mítani. Morvay viszont most jön me
gint lendületbe, ö veszélyes lehet. 
Csakúgy, mint Ladányi, aki egyre 
jobban bontogatja most idényvégére 
a szárnyait. De meglepetést okozhat 
Boday és Scisdy is.

Éles a vágtabajnokságl előfuta
mokra való tekintettel lemon
dott arról a tervéről, hogy ma 
nekivágjon az 1 órás csúcskísér

letnek.

A végrehajtás jövő keddre marad.
Magyarország vágtabajnokságá

nak mai előfutamaira pontosan dél
után hat órakor kerül sor a Mille
nárison.

Magyarország körüli verseny 1941:
Budapest- Sátoraljaujhely-Mun- 

kács-Szatmárnémeti-Kolozs- 
vár-Nagyvárad-Budapest!

seny, mely az idén elmaradt, jö
vőre

a Kárpátalján és Erdélyben
látja majd terepét. A  rajt és a cél 
természetesen Budapesten lesz most 
is. A  verseny útvonala az előzetes 
tervek szerint a következő lesz:

Budapest—Miskolc—Sátoralja
újhely—Munkács—Beregszász 
—Nagyszőllös— Szatmárnémeti 
—Nagybánya—Dós— Szamosúj- 
vár—Kolozsvár— Nagyvárad— 

Püspökladány— Kenderes— Szol
nok— Cegléd—Budapest.

A  táv körülbelül
1500 km

lesz s így a torna nem öt, hanem 
kivételesen

Imi napig
fog tartani. Kolozsváron és Nagy
váradon az MKSz vándorgyűléseket 
és kerékpáros bemutatókat óhajt 
tartani.

— A Magyarország körüli hat
napos viadal 1941-ben Is nemzet
közi kiírású lesz. Mezőnyében elő
reláthatólag

német, olasz, svájci, bolgár, 
ostmarlii és jugoszláv váloga

tott négyesfogatok
rajtolnak, s, ,

—  Ünnepélyes külsőségek között 
kívánjuk lebonyolítani ezt a nagy
arányú viadalt, —- fejezte be rend
kívül érdekes nyilatkozatát Tóth 
Bertalan dr.

Alkalmunk volt beszélni Tóth 
Bertalannal, az MKSz társelnöké
vel, a jövöévi Magyar körverseny 
kiírásának alapelveiröl.

—  Erdély visszatérése- hatalmas 
feladat elé állítja a szövetséget — 
mondta többek között Tóth társel
nök. —  Valamikor, békeidőben Ko
lozsvár és Nagyvárad gazdag ke
rékpáros gócpont volt. Kolozsvár és 
Nagyvárad között már 1896-ban 
rendszeres országúti versenyeket 
bonyolítottak le s 1912-ben Erdély
ben közel 20 kerékpáros egyesület 
működött.

Nagyváradnak és Kolozsvárnak 
a múlt században korszerű pá

lyái voltak,
melyeket azóta leromboltak.

( Erdély kerékpáros szempontból 
döntő jelentőségű a történelemben. 
Kétségtelen bizonyítékok . vannak

ugyanis arra nézve, hogy a mai ke
rékpár ősével nem Drais Károly, a 
drais ina feltalálója ajándékozta meg 
a világot, hanem az ifjabbik Bolyai, 
aki már 1809-ben „Tábhajtányozott - 
Kolozsvár utcáin. Ez a gép Vermes 
tudósítása szerint még má is lett- 
ható Kolozsvárt s rendelkezésre áll
nak olyan adatok is, hogy Bólyai 
gépe már 1800-ben működött. Drais 
báró viszont csak 1814 ben, a bécsi 
kongresszus idején hozta nyilvános
ságra hobby-horse 'nevű masináját, 
melyet 1815-ben a cári udvarnak is 
bemutatott. Ilyen körülmények kö
zött tehát Vermes adataira építve 
nyilván elmondhatjuk, hogy a ke
rékpár, milliók és milliók közleke
dési eszköze: magyar találmány.)

—  Egy dolog —  folytatja Tóth 
dr —  mindenesetre már most eldön
tött: a Magyarország körüli ver

Az 59 km-es Brüsszeli nagyfiúja® ver
senyt a vlláabajnok Kacrs nyerto 1:05:57- 
el N-aeye, Grisole és Christkras elolt. A  
vert mezőnyben végzett Michauu cm
Buyssc. , . . . - ,

A holland országúti bajnokság óriási 
meglepetéssel zárult. Az esélyesek soro-
7. a les bukások és löi filosza kad-asok o\ et-
kéziében idő előtt kiváltak a mezőnyből 
ós így  m i ml a három bajnoki óim lulaj- 
tlOllósa csak átélő esélyleső volt. Ered
mény: Hollandia professzionista ország
úti bajnoka (171) km): Motko 4:30:14, füg
getlen bajnok: Hars 4:30:51, amatör baj
nok: Kcyser 4:32:10.

A kopenliáfíol nagydíjas -verseny v is 
szavágóján Brask Andersennek sikerült 
a győztes Fáik Ilansent egy hármas 
vágtatalálkozó során biztosan keIvailra 
kényszeríteni. „ . , , .

A  német bukósisakos bajnokságot íllX) 
km) Mcrkons nyerte l:27:09.4-el, 2. Lnbc- 
haiici. 3. Scliindlcr, 4. Lohniann, 5. Krc- 
vcr. (5. Scliorn. W alter és Hoffmann, a 
nálunk is járt német bukósisakos gép
hiba miatt feladta a küzdelmei.

A WMTK FELTARTÓZHATATLANIJL 
VEZET AZ ORSZÁGÚTI BAJNOKSÁG 

XIX-IK FORDULÓJA UTÁN
A  Balaton-körüli kétnapos országúti 

verseny nem sok változást okozott az or
szágúti egyesületi bajnokság táblázatán. 
A  W M TK  sorozatos sikereket aratva,
még jobban megerősítette vezetőből yét 
az MPS13 előtt, mely úgylálszik, most 
már nem igen védi meg tavalyi bajnoki 
címét. Viszont az FTC. egyre jobban biz
tosítja harmadik licfyét* melyet nagy
részt fiatal, maga nevel te „szopósaival 
ért cl. A BSzKRT legénysége legjobbjai 
nélkül is igen jó! szerepelt, legrosszabb 
esetben i.s negyedik lesz. Pedig Karakit, 
Kőszegit és Kovácsot nélkülözi.

A  bajnokság állása a X lX - ik  forduló

"  í !"osztály: 1. W M TK  2711 v.. 2. MPSK 
2381 p., 3. PTC 1391 p., 4. BSzKRT 1261 
p „  5. Törekvés 1078 6. PSE 856 p., 7.
V il. K K  792 p.. 8. Tipográfia 672 p „ 9. 
BKSO 594 p„ 10. Sólyom KE 881 V.

II. osztály: 1. KSr.KK 506 p.. 2. D KK  
498 p „ .r. Tőr. 1<E 388, p „ 4. MVSO 145 p„
5. Testvériség: 139 p „ 6. MOAE 103 p „ 7. 
Székesfehérvári MÁV Előre 65 T>„ 8.
KKK  58 p „ 9. lirneku ivari,Levente 5 p., 11). 
Székesfehérvári RASB 4 p.

T E N IS Z
Metaxa és Buchholtz képviseli a német 

teniszt az olasz nemzetközi (cniszbajnok- 
ságon, ainit Milanóban rendeznek meg. 
utána Moránba is ©lmegy a két nemet 
játékos.

A  MOZIK MŰSORA
RÖ VID ÍTÉSEK: Sz -  szombat, V -  vasár

nap, n — f  — V?, h — %

Bemutató mozik
ÁTR IU M  Margit-krt 55. T.: 153-034. f6, 
f8. flO. Sz. V . : fl-kor is. Erzsébet ki
rályné. (Karády.)
CAS1NO Eskii-u. 1. T .: S8o-102. f6, 1:8, 
blO. Sz. V .: nt-kor is. Napol-eon házas-

C l’TY, Vilmos esászár-út 36. T . : 111—140. 
1)6, h8, blO. Sz. V .: hl-kor is. A látha
tatlan ember visszatér. (Vii.cent Pnee.)

CORSO'1'Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
16, f 8, flO. Sz. V. f4-kor is. Saroküzlet 
(Margaret Sullavan). 3. hét!
DBCSI Teréz-kürút 28. T . : 13a—9o2.
fi. 8, 10. V .: 4-kor is. Sarajevo (Tasnády, 
Kiss.) . „
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 189-JI3. 
ifi. f8. flO. S e  V.: f4-kor is. Sarajevo. 
(Tflsnsdy, Kiss.)
1URADO Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
9—24-ig folM . Magyar*. Luoe-, Ufa-, 
fajzos híradó. Teleki és Csákv hazatérése. 
E gy  német hadosztály támadása. Rajz
film.
OM NIA, KÖicsey-utea 2. Tel.: 130—125. 
5, n8, Í10. Sz. V .: 4. 6. 8. 10. A  láthatat
lan ember (Vincent Priee). 4. hét! 
RADIUS. Nagymező-utca 22. T . : 122-098. 
£6. bS. blO. Sz. V.: f4-kor 1a. Csak egy
szer élüuV. ( I re no Dunno.) 2-ik hét! 
R O TÁ L  APÓ  ELŐ ErzséDet-Körút 45. T : 
2221003. n«. f8. hio. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. 
Erzsébet királyné. (Karády.)
KOALA Teréz-Űrt 60. T .: 114-411. nfi. f8, 
1,10. Sz. V .: 3-kor is. Csintalan férjek. 
(Tyrone Power.)
U R Á N IA  Hákóezi-ut 21. Tel.: 146-016. 
5, i)8, flO. Sz. V .: 3-kor is. Egyszer 
vagyunk fialniuk. <Ilse Wernor.) V. d. e. 
Í12: U fa  kultúrfilmek.

Utánjátszó mozik
B R O AD W AY Károly-korűt 3. T :  144-212.
f4, 1*6, f8, f 10. V.: í2-kor is. N N  és

C A P ÍT O L  Barnss-tér 32. Tel.: 134-337. 
Í4. f 6, 18. flO. V.: f2-kor is. Ha eljön a 
holnap. _
CORVIN Üllői-át 49. T .: 138-988. fi, f6, f*. 
110. V .: fű-kor is. Gül B-aba. V. d. e. f i i :  
G ibraltár.

E L IT  Szent István-körár 10. T.: 114-502. 
4. 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Gül Halja. 
HOLLYW OOD Bethten-tér 3. T . : 142-453. 
f4, fű, Í8, £10. V.: £2-kor is. Gül Baba. 
KAM ARA Dohány utca 42. T.: 144-027.
11, 2. 4, 6, 8, 10. A  francia összeomlás. 
LLOYD. Hollán-u. 71a. T . : 111—994.
f4, 1*6, Í8, flO. V.: X2-kor is. Egyetlen é j
szaka.
PALACK Erz3ébet-körút 8. T . : 221—222. 
11, 2. 4, 6, 8, 10. Bulldog Drummoad ttikos 
szolgálatban.
P A T R IA  Népszínház-n. 13. T .:  145-673.
4, fi, 8, 10. V.: 2-kor is. Egyetlen é j
szaka.
KAVOY Üllöi-út 4. T.: 146-041). 74. f6. f8, 
£10. V.: f2-kor is. Egyetlen éjszaka. 
SIMPLON Horthy Miklós-üt 62. I* 268-999. 
74, 76, f8, flO. V.: tó kor is, GUI Baba. 
STÚDIÓ Aknefa-u. 4. T.: 140-slü. 11. 2, 
4, fi, 8. 10. Zavaros éjszaka.

Továbbjátszó mozüt
ALKOTA5 Giimbös-n. 11. T el.: 555-374.
n4, n6, n8, nlO. V . : n2-kor is. A  nagy 
keringő. V. d.-e. 11: Szárnyas dandár. 
BELVÁROSI Iráavi-ntca 21. T.s 884-563. 
4. fi, 8, 10. V.: 2, 3. 4, 5, ü, 7, 8, 9, 10. 
Gunga Din.
BUDA] APOLLO Széna-tér. T.< 351-500. 
fő, h7, 9. V . : n4, r.6, n8, nlO. Gunga Din. 
V. d.-e. f i i :  Tomi.
ELDORADO Népszínház u. 31. T.: 133-171. 
4, 6, 8, 10. V . : 2-kor is. Isten vele, tanár 
úr. V. d.-e. 10, Í12: Sorontói kaland. 
HOMEROS H erm ináét T el.: 196—178. 
h5, 7. nlO. V.: í2-től*. Bercsényi huszárok. 
IPO LY  Csáky-utca 65. Tel.: 292—626.
Í4. Í6, f8, £10. V.: 72-kor is Jessc James. 
V. ti. r. 11: iZii-Jiéni.
JÓZSEF VÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. h3, 5. i:8, J10. V.: lil-k or is. 
Giutda Din. V. d. e. f i i :  Nászút fé l
áron.
O LYM PIA  Erzsébet-kSrút 26. T . :  421-588.
11,- 2. 4, 6, 8. J0. A z  eszményi asszony. 
OTTHÓN Iteniczky-ulca 3. T el.: 146-447. 
ni, n6, ri8, uin. V .: n2-kor is. A  dzsun
gel banditái. V . cl. <t. 10, Í12: H ét ten
ger kikötője.
PHÖNIX Rákóczi-út 63. TeL: 144-454.
11. 1, 3, 5. n8, flO. Guug.i Din.
K IÁLTÓ  Rákóozi-út 70. T .: 139-497. 11,
1. 8, 5. n8. flO. V .; 10, 12, 2. 4. 6, 8, 10.
Veszedelmes életkor.

A RÁDIÓ MŰSORA:

Péntek, széniemkor 6.
Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő.

Torna. - 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Felolvasás. — 10.45: I-el 
olvasás. —- 12.10: A Rádió Szalonzene
kara. -— Közben 12.40: Hírek. — 13.30:
Mária Terézia 1. honvédgyalogc-zred ze
nekara. - -  14.30: Hírok. — 16.15: Magyar 
helyesírás, Fekete Miklós dr előadása. 
Utána: Ifjúsági közlemények, — lfi.L: 
Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. — 17: 
Hírek szlovák és ruszin nyelven. —■ 
17.15: G. Iloór Tcmpis Erzsébet énekel 
zengoralcísételtel. — 17.40: Han^képek az 
Önkéntes Vinöskereszlcs ápolpnők g>a- 
knrintt munkájáról. A  közvetítést a Szent 
István-kórhúzból vezeti Geeső Káli dómé. 
HatKÍclvétel. — 18: Lendvai Jóska cl 
gácyzcnekara muzsikál. Profánt István 
tárogatózik. — K öz i):! 18.20: Sportköz
lemények. — 18.50: „ A  régi magyar had
sereg.”  (Fegyverzet és felszerelés.) E r
délyi Gyula dr egyetemi magántanár 
előadása. — 19.13: Hírek magyar ás ro
mán nyelven. —■ 19.25: A  felszabadult pa
lóc, falvak.”  Manga János előadása. — 
19.50- „Tosea.”  Melodráma három felvo
násban. Szövegéi Sardou Viktor drama.ia 
nyonwii írták Illiea  és Giacoea. Zenewt 
sz.erzclle Puccini. Hanglemez. -— 21: H l 
rek idegei, majd mggyar nyelven. -

Budapest I I .  (834.5 m.l 19.30: yiléz
Papnő dr-né Kovács Editb zongorázik. 
— 20: Híves magyar, szlovák cs ruszin 
nyelven. — 20.25: Két két Portugáliából. 
1. ..Sipira, a boldog pararticeom. 2. 
,,Portugáliai lájkér-.”  P w «  Llemev elő- 
adása. • 20.55: Melles Bola-zcnckar. — 
21.50: Időjárásjoleutés.

Kassa. (239.1 m.) 11.05: „Visszaérőléke 
zéseim Italo Balbora.”  Vasváry Miklós 
előadása. — 11.25: Hanglemezek^ „Olasz 
dalok és indulók.”  — 11.40: Hírek ma
gyar és szlovák nyelven, müsoriemerí 
tés. — 15.25: Hanglemezek. Jazz-zeneka.. 
művek. — 15.45: Kerekes Tibor gordon- 
liázik zongorakíwrcttel. — 19.50: A 21.
i i «n v é d t e g e z r e : ]  zenekarának műsora, 
vez. Hadányi Antal. — 20.50: ..Egy tá- 
rogatós vándordiák útja Erdélyen át 
Kassára.”  Kiskun József előadása. A  tá 
rogatóozóló betéteket Rigó Rezső játsza

A  m aj)^ ^ r-Iisg © 3zSá¥  
„Troie© E. 42“ 
klizáeBews menet- 
r © n d | e

Péntek:
2.30: Szigeli—*Palla(la; Gábori—Milics. 

Szombat:
2.80 i Szigeti, Stolpa—Milics. 1 Maycr; 

AüUótli, Gábori—Puncsot*, PalJada.
Vasárnap:

2.30: Szén tpé L e r i—M a ycr; Ab b ó 111—P un- 
cscc.

A mérkőíiésck a BLKE Ho*rlby Miklós- 
úti pályáján kerülnek lebonyolításra.

Hogy áll 
a „Trofeo E. 42" ?
A ,,Trofeo E. 42%t című kupát az ola

szok még februárban ajánlották fel Bu
dapesten. Magyarország, Olaszország és 
Jugoszlávia teniszcsapatai mérkőznek a 
díjért. Az a csapat nyeri a díjat, ame
lyik a kétfordulós versenyen a legtöbb 
pontot szerzi. A  bizonytalan idők miatt 
eddig még csak egy mérkőzés volt. Ma
gyarország és Olaszország csapata já t
szott Viareggióban. Az olaszok győztek 
5:l-re. A  péntek, szombat, vasárnap dön
tésre kerülő magyar—jugoszláv mérkőzés 
tehát csak a második küzdelem a díjért, 
A  tabella állása jelenleg a következő:

1. Olaszország 1 1 ------ 5:1 2
2. Jugoszlávia ---------- — — —
3. Magyarország i  — 1 1 1:5 —

Csütörtök  d é lu tán
e d z é st  tö rte ti 
a ju g o sz lá v  ten isz-  
csa p a t

Szerdán este érkezett meg a ju
goszláv teniszválogatott Budapest
re. Puncsec, Mitics, Pallada, Máyer 
és Scheffer jött Lukinics Pero szö
vetségi kapitány vezetésével. Pal
lada és Scheffer a feleségét is el
hozta. Mayertöl kérdeztük meg:

—  K i játszik a negyedik helyen?
—• Én —  válaszolta. —  A váló-

gatómérleözésén megvertem Schef- 
fert.

Mayer kitünően beszél magyarul. 
Zombori fiú. A  jugoszláv csapat 
szerdán este lepihent. A  szövetség 
vezetői és Lukinics Pero néhány 
dolgot beszélt meg. A  mérkőzésen 
magyarul fognak számolni. A  ju
goszláv játékosok Pallada kivételé
vel mind értenek magyarul. Meg
állapodtak még abban is, _ hogy 
mindennap a rangsorban hátrább 
lévők kezdik a játékot.

Csütörtök délelőtt várost néztek 
a jugoszlávok. Délután 3 órakor
pedig megjelentek a BLKE-pályán 
és edzést tartottak.

Puncsec és Pallada az egyik mel- 
lékpáty-án áll fel játszani. Puncsec 
feltűnő nagy kedvvel játszik. Egy 
szetet nyer, majd átmennek a nagy 
díszpályára. Itt is egy szetet játszik 
a két jugoszláv versenyző. Mindket
ten pompás formában vannak.

A  magyar játékosok közül egye
dül Asbóth. Jóska kiváncsi az ellen
félre. Igaz, hogy ö is inkább a szép 
nemmel van elfoglalva, mint a játék
kal.

Puncsec és Pallada után Mitics és 
Mayer áll fel egymás ellen. Mitics 
valamit javult a magyar bajnokság 
óta. Kernek fonákokat üt. Mayer 
nem rossz játékos. Gyönyörű dol
gokat csinál némelykor, de sokat is 
ront. Mitics nyer egy szetet. Utána 
panaszkodik:

—  Nagyon meleg van,
Pár perc pihenő után a Puncsec—■ 

Pallada-kettős a Mitics—Mayer-páv 
ellen játszik. Itt is feltűnt Puncsec 
nagy játékkedve. Két szetet nyer a 
Puncsec-pÚLV. Utána még Puncsec és 
Pallada ütöget. Egymás fonákját 
gyúrják. Félhat felé ér véget az 
edzés.

Edzés után az újonnan felmért 
pályát hitelesítik. Minden rendben 
van. A  pálya ellen senkinek se lehet 
majd kifogása, ha kikap .. .

Teniszverseny Balatonfűreien
augusztus 7. és 8>án 

Bemutató m érkőzések Siófokon 
augusztus 8.>án 11 órakor

Érdeklődés:
S T R A U B  S P O R T Ü Z L E T B E N
G ról T isza  fs.v&u-u. 16. T . 18-02-62.

A MÁV Liga tcuiszcs&pata vasárnap 
a MÜVE válogatottat látja vendégül a 
tata-túli pályáján. A Vasutas válogatott
ban a következők fognak játszani: Loy-
koné, H«tényi (Pécs). Perezel, Pataki J.# 
Pataki K., Dóezy J. (Szeged), Korn, 
Nagy, Csulor Margit* Kerek loa, Ka 
iát Sony iné (Te<stvéri«éff). Síubnyai Mar- 
fiit, Kudernáué (Szolnok), Pados, Priboj 
Vera (Dombóvár).,

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. V III .,  Rökk Szilárd-ütca 4. 
-  Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiób 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

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

Nyomatott a Stádium Rt. kftrforsróffé- 
pein. Felelős: Györy Aladár igazgató.


