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Megy f  álSzSn volt az NB L csapatok szerdai edzésén
P o zso nyb ó l k iilö n v o n a t  
jön a  n é m e t—m a g y a rra

Az MLSz-hez érkezett Pozsonytól 
érdeklődés az októbeon 6-i német— 
magyar válogatott atlétikai és labda- 
rúgó'rnérközés iránt. Azt írták a po
zsonyiak, hogy különvonatot szer
veznek Budapestre a mérkőzés alkal
mától.

Erctél^I meghívást vár 
a BLASz válogatottja
Azon a napon, amikor a fővárosi 

csapatok Erdélyben játszanak, a 
BLASz válogatott csapata is sze
retne valahol játszani.

_ A * .Erdélyt napon barh-ova
hívesen löküldjük a BLASz váloga
tott csapatát — mondta Gudenus 
Hugó báró, az amatőrök országos 
kapitánya. -  Ha meghívás érkezik, a 
legjobb csapatunkat küldjük le.

4 ; o-ra kapott ki Moszkvá
ban a szófiai Sparta
__Távirati jelentésünk —

Moszkva, szept. 16.
A szófiai Slavia az első Portya- 

mérközésén Moszkvában a ipariak  
ellen játszott. A mérkőzés a Dy- 
namo-stadionban folyt le. A  Spar 
lak lebilincselő játékot 
egész mérkőzésen pompás áramot 
diktált és (2:0) aranyban. győ
zött. Góllövő: Fcdetov (2 Htcso 
inén és Protaszov. A f .-i_
32-én a Dynamo Moszkva (llcn^a
szik. Prcslit.

Még az ősszel megkez
dődnek a küzdelmek 
a középiskolások 
Szent László-vándor-
dí jáért!

Az elmúlt tavasszal^hatalmas^ si
kerre! megrendezett Sztót - -  
labdarúgó vándordij-ku KISOK

ezéssel megbízott K lbtm  
tanévben már ősszel

KISOK
, 1 1 .  a tanévben " ' - " / ‘ " L " ,kezdi. A  vándordíj-küzdelem kuras
már megjelent, a nevezési zárlat 
október 1-éri, déli 12 orakor lesz a 
KISOK-központban. Az 
küzdelemben az intézetek l 9^1 
1926 között született rendes tanulói 
vehetnek részt. Indulhatnak termé
szetesen

az egyesületeknek kiadott játé
kosok is!

A  küzdelmek megindulásának idő-

A P«encváro^WMFC-mérktóraklc*b 
nyített mása kerül a WMTK
nagycsapatok talalkozatsa clotb a tá-
—FTC-talál knzor.. Mindkét cg>uu  W v i -  
madósora pompás iorniaonn * • * ^kót
kük som adta •eddig öt golon a • j- 
egyesülőt nem változtat ra ültbe 
állításán.

W eiss Manfr&d sporttelep
.......... Csepel, Szent István-út -  —

Szeptember 22-én , vasárnap 
délután tét 4  órakor

W1TK—Ferencváros
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte lé i 2 órakor
W M T K - F T C
‘NB 111. mérkőzői

Közlekedés: A Boráros-tárről 2t-es
autóbusz Csepelre, innen a szent inirc- 
tértöl BABT-tal a p á lyá n ? -A  HLV_vel 

a csepeli végállomásig

K u l a i  S á n d o r  b e m u t a t j a

a finn válogatott csapat csillagait
Helsinki, szeptember 10.

Nem is olyan egyszerű dolog a 
finn atléta-válogatottak bemutatása. 
Azt hittem, hogy éppen eléggé tá
jékozott vagyok a finn atlétikában 
és aztán közben kiderült, hogy igen 
sokat nem Ismerek a válogatottak 
közül. Hja, Finnországban nem úgy 
van, mint odahaza. Itt gyorsabban 
tűnnek el a régi nagyságok. Talán 
nem is azért, mert hamar hagyják 
abba a versenyzést, hanem azért, 
mert seregestől jönnek az újak, akik 
kiszorítják a régieket.

Ezeknek az újaknak a kedvéért 
másztam föl a finn—svéd—német 
viadal után a tizenkétemeletes Tomi- 
szálló egyik legfelsőbb emeletére. 
Ott szállásolták el a finn atlétákat.

Minden célzatosság nélkül, ahogy 
éppen rájuk akadtam, olyan sor
rendben fogom bemutatni őket. Ki 
tudna köztük rangsort megállapí
tani?

J u s s ila  á ra d o z ik  
S u v io v u o ró l

Suviovuonak, ennek a fiatal, 
nyurga tizedesnek a nevét nem so
kan ismerték a határon túl, sőt még 
azon innen is kevesen — a hármas 
viadalig. Ott azonban Suvivuo meg
vadult és Lidmanon kívül legyőzött 
mindenkit. 14.9-es ideje ugyan még 
nem jelent európai klasszist, de a 
mai gátfutó-szegénységben ez is 
számottevő idő. Kora 23 esztendő. 
Ez sem sok. Még sokra viheti.

Jussila egyidős Suvivuoval, de 
már hosszú nemzetközi múltra te
kinthet vissza. Amikor önmagáról 
akartam beszéltetni, alig tudta abba
hagyni az áradozást —  Suvivuoról. 
A  háború alatt az egyik Helsinki 
mellett levő szigeten volt légvédelmi 
tüzér. Le is lőtt egy ellenséges re
pülőgépet.

A k é tm é te re s  N íck lé n  
178 cm m a g as

A  finn magasugrókról sokat le
hetne beszélni. Arról nevezetesek, 
hogy a 190-et semmibe sem veszik, 
de ha nagyon felbosszantják őket, 
átugorjak a két métert is. Ezt eddig 
négy finn magasugró cselekedte 
meg, köztük a Budapestre jövő 
Nicklén és Perásalo is. Nils Nicklén 
barátunk roppant népszerű a hár
mas viadalon aratott győzelme óta. 
A  196-öt harmadik kísérletre, de 
olyan magasan ugrotta, hogy akár 
Kotkas Európa-csúcsa felett is át
repült volna. 178 cm magas, — fur
csa dolog öt a két méteren levő léc 
előtt látni. Egyébként a hallgatag- 
ság és mogorvaság szobrát lehetne 
mintázni róla. De csak a pályán 
ilyen szigorú. Civilben annal udva
riasabb. Kell is, mert foglalkozására 
nézve pincér. Perasalo Helsinkitől 
800 kilométerre lakik, Stockholm
ban aratott győzelme után egyene
sen hazautazott. Hogy milyen fiú, 
azt majd meglátják Budapesten.

S to rsk ru b b  — lu tri
Finnországnak Peussa hősi halála 

óta nincsen i°-azi 800-asa. így esett 
a választás Storskrubbra, a-gátfu
tóra aki hozzá van szokva, hogy 
minden vr~: ''ét megnyeri Hátha
nem tér el ettöl_a szokásától^ Buda-

5 b Rnmintm800-on. Ezt bizonyítja a 
hármas viadalon élért 53.2 mp-es 
csúcsbeállítása, ő  a finn válogatott 
bohóca. Mindig mosolyog es mindig 
kész a tréfára. Kereskedelmi aka
démiára jár ahol Höckert is végezte
tanulmányait

Kainlaurit Iglói ittléte alkalmával 
Valste úgy emlegette, mint akiből 
sohasem lesz nagy atléta. Hát nagy 
atléta még nem lett, de az eddigi 
v ■■-gátolt viadalokra mégis kényte
len volt öt Valste beállítani.

? Gáton természetesen

G e re ly v e tő k  — c c c . . .
Gerelyvetésben olyan megtisztel

tetés éri a magyar dobókat, hogy a 
világ ezidőszerinti két legjobbja el
len versenyezhetnek. Nikkanen is 
szeretett volna jönni, már csak azért* 
is, mert Várszegivel igen jóban van,- 
de hát erre nem kerülhetett sor. 
'Alikkola, a finn csapat legszökébb 
tagja, eztdőszerittt jobb nála. Ta
valy nem volt vasárnap, hogy 70 
méteren alul dobott volna. A télen 
mint vadászrepülö vett részt a hábo
rúban. Most már ismét jóval 70 mé
ter fölött jár. Saját bevallása sze
rint ugyanolyan stílusban dob, mint 
Várszegi, azzal a különbséggel, hogy 
nem ferdíti el a derekát.

Minden gerelyvetök eszményképét. 
Matt1 Járvinent nem kell bemutat
nom. már az 1930-as finn-magyar 
idején járt és győzött Budapesten. 
Akkor még Szepes Béla volt az el
lenfele. ő  a büszkesége a Jarvinsn- 
esaládnak. Apja, az öreg Yrjo, az 
athéni olimpián megnyerte a 
diszkoszvetést. Aztán elhatározta, 
hogy minden gyermekéből nagy at
létát nevel. Kalle finn súlylökö re
korder, Aki sokszoros finn 400-as 
gátfutó és tízprőba-báinok, és olim
piai helyezett, M alii pedig Los An
gelesben olimpiai bajnok lett. Hét
szer javított, rgyet-egvei a gerely
vető világcsúcson. 33 éves, ö az 
egyetlen szemüveges a finn csapat
ban.

— H o g y v a n  K o v á k s z !
Tammisto a legnagyobb bámulója 

Kovács Kiérinek. Valahányszor ta
lálkozunk, mindig megkérdi, hogy 
„hogy van Ko-váksz?“  Versenyei 
előtt szörnyen szurkol, sápadt, mint 
a halál. Mikor aztán már a falnál is 
fehérebb, akkor biztosak lehetünk 
benne, hogy megnyeri a versenyét. 
Turkuban lakik, Nurmi szülőváro
sában. Talán ezért kapott kedvet a 
rövidtávfutáshoz...

A k i D a rá n y i k e d v é é rt  
jö n  B u d a p e stre

Kuntsi visszatérését az atlétikához 
annak köszönhetjük, hogy nagyon 
szereti Darányi Jóskát. Már évek 
óta csendesen éldegél babérain és 
1938-ban is csak azért jött Helsin
kibe, hogy Darányit meglátogassa. 
Most, hogy a készülő budapesti út
ról értesült, újra edzésbe állt és si
került is helyét biztosítania a csa
patban. Képes rá, hogy Darányi 
kedvéért lemond a kettős győzelem
ről is. É.untsi Vaasában él, tisztviselő. 
Társa, Nyqvist, hosszú, nyurga fia
talember. Mindennek látszik, csak 
súlydobónak nem. Reklámrajzoló. 
Nem annyira erővel, mint érzéssel 
dob. Érzéssel jutott el 15.13-ig.

A k ik  c so rb á t jö n n e k  
k ö s z ö rü ln i

Aztán van itt két szerencsétlen 
hosszútávfutó. Az egyiket Taisto 
Mákinek, a másikat Kauko Pekuri- 
nak hívják. Lehet, hogy már Ma
gyarországon is hallották a nevü
ket, mert jómemóriájú emberek azt 
beszélik, hogy ez a Maki nevű feke- 
teszemü fiatalember egyszer régen 
14:10-en belül futotta az 5000, 30 
percen belül a 10.000 métert és 
hogy ezeket az eredményeket eddig 
még senki sem közelítette meg. Le
het. A hármas viadalon csúfosan le
égtek. Azt is mondják viszont, hogy 
es a Maki sokkal jobban fut, ha ver

seny közben nem reped meg a lábá
ban egy ér és Pekuri is jobban sze
reti, ha nem esik bele nyakig a vizes- 
árokba. Most Budapesten akarják 
ezt bebizonyítani.

Mis tu d  a  s z e r t á r o s !
Storskrubb helyett a helsinki Sta

dion szertárosát futtatják 400-as gá
ton. Jobb, mint az FTC-pálya szer
tárosa, mert az aligha futott még 
53.2-t. Virta igen. Kissé ,,homorú“ - 
orrú, igen jókedélyü fiú ez a Virta. 
Főként azóta, mióta beiktatták 
400-as gátat a finn-magyar számai 
közé. —  Fabricius nem először jön 
Budapestre. Volt ő hallgató a buda
pesti Testnevelési Főiskolán és ki 
tudja, még hány helyen. Nagy ter
vei vannak: testnevelésből akar dok
tori képesítést szerezni. Minden spor
tot szeret, csak a gátfutást nem. De 
ha kell, erre is vállalkozik.

Továbi bemutatásokra nem telik 
az időmből. Talán még sor kerülhet 
a többiekre is.

Kulai Sándor.
- i^gcaan —

Hát esiért főn
lo iv o n e n !

A  finn válogatott összeállítását 
— mint annak idején távirati je
lentés alapján megírtuk — utólag 
megváltoztatták. Távolugrásban 
Lehtonen helyett Toivonent jelölte 
ki a finn szövetség.

A  most ideérkezett újságokból ki
derül, hogy miért történt ez a vál
tozás. Helsinkiben ugyanis páros
viadal folyt a ‘ finnországi svéd 
egyesületek atlétái és a munkás
szövetség atlétacsapata között. 
Ezen a versenyen találkozott Toivo- 
nen és Lehtonen is.

Toivonen 723 cm-t ugrott,
Lehtonen csak 706-ot. Erre a finn 
szövetség sietve Toivonent osztotta 
a csapatba.

A  válogatottak közül mások is 
indultak. 200-on Vanne 22.5 mp-es 
idővel legyőzte a 22.6-ot futó Kron- 
qvistot. Súlylökésben Nyqvist 
14.90-es eredménnyel holtverseny
ben végzett Lehtüavel. Backman 
14.87-et, Bexar ugyancsak 14.87-et 
dobott. Nicklén 197 cm-t ugrott 
magasba.

800-on elindult Storskrubb és
1:55.9 mp-el legyőzte az

l:56.1-et futó Björklöföt.
Más válogatott nem indult. Érdekes 
viszont a gerelyvetés eredménye. 
Autonen tavaly 76 méteren felül 
dobott. Most csak 69.21-ig vitte és 
ezzel már csak második lett egy 
előttünk egészen ismeretlen új 
munkásdobó, Rautavara mögött. Az 
„új fiú“ 71.22-es eredménnyel mu
tatkozott be.

' < 1  B »

Farizeusok leszünk?
Az utóbbi években a zöld és fehér 

asztal mellett elhangzott szónokla
tokban egyaránt mindig hálás jel
szóként jelentkezett az „átkos" pro- 
feszionizmus „leépítése", megszünte
tése. De valahányszor felbukkant ez 
a jelszó, komoly és a részletekre ki
terjedő javaslatok nem követték. A  
szólam-bambák csak úgy elpukkan
tak a levegőben.

Volt ebben bizonyos lenézés a hi
vatásos játékosokkal szemben, és 
ezenkívül volt az egészben valami 
reformátor! lendület, amely szeret 
hangzatos újításokkal dobálózni. Mi 
annakidején tárgyilagosan vizsgálat 
alá vettük az egész kérdést s meg
állapítottuk, hogy a hivatásos rend
szer megváltoztatása ma nem idő
szerű. Az OTT négyes bizottsága is 
nyilatkozott, hogy az elkövetkező 
esztendőre marad minden a régiben. 
Azt is hozzátették ugyan, hogy „kí
vánatos előkészíteni a helyzetet az 
olasz berendezkedésre való átté
résre". Amikor azonban mi bebizo
nyítottuk, hogy ami az olasz rend
szerben jő, azt éppen mitölünk vet
ték át déli barátaink, attól kezdve 
elcsendesedett a hangoskodás az 
addig lármás berkekben. Azt hittük, 
hogy a kérdés most már nyugvó
pontra jutott.

Annál nagyobb meglepetéssel hal
lottuk azonban, hogy legutóbb a ko
lozsvári labdarúgó-értekezleten hang
zottak el igen magasállású sport
vezér szájából olyan szavak, ame
lyek a professzionista rendszert 
megbélyegezték, rossznak és kiirtan- 
dónak ítélték. Most pedig az MLSz 
megtagadta Szalay Antalnak, az 
Újpest volt hivatásos játékosának a 
Ganz TE-hez való leigazolását profi 
alapon, mert „a professzionizmus le
bontása a kimondott cél".

Nem tudjuk megérteni ezt az ál
láspontot. Hiszen köztudomású, hogy 
a viszonyok általában nem javultak. 
Attól messze vagyunk, hogy vissza
térhessünk az eszményi amatőr3ég- 
hez, amelyet mi is szeretnénk meg
érni, mert valóban ez az eszményi. 
Ma is sok kiváló képességű játéko
sunk csak a profizmus segítségével 
jut ahhoz a lehetőséghez, hogy egye
temi vizsgadíjait megfizethesse, vagy 
szüleit támogathassa, vagy hogy 
öregségére félretehessen valamit!

Nem tudunk megbékélni ezzel a 
kétkulacsos állásfoglalással. Ha egy
szer kimondták, hogy a hivatásos 
rendszer marad, akkor ne bombáz
zák azt biztos fedezékekből. Vagy 
pedig álljanak ki nyíltan a porondra 
és’ mondják meg, hogy mit akar
nak ? Mit akarnak ?'.

Vissza akarják hozni az álamatör- 
séget?!

A z  á la m a tö rség  erkölcstelen . B u j
ká lást,- t itk o ló zá s t je len t. N e m  
őszin te  á llapot.
: M i p ed ig  ő sz in teséget akarunk. 

Ő sz in teség -p á rtiak  vagyu n k !

felsze
relésekFUTBALL

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

S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VI., Vilmos csá- ssár-ül 33. és IV ., VácI.utca 40.

Á r j e g y z é k !

JELENTKEZETT HOLTAI
a BBTE-pályán és közölte, hogy 
kétheti szünettől eltekintve, egész 
nyáron át edzett és most újra foly
tatni akarja. Megkísérli, hogy a né
metek elleni válogatott csapatba 
újra bekerüljön.

Magda még mindig 
beteg

A  Gamma csütörtökön délután a 
Vasas eHen edzömérközést játszik. 
Az edzésen Magda, a Gamma sérült 
játékosa még mindig nem tud 
résztvenni, mert a húzódása alig 
javult. A  Gamma vasárnap. Tokod 
elleni csapata az Újpest ellen sze
repelt együttes lesz.

- < ♦ >

C sü tö rtö k  d é lu t á n :
BLi 4 Sz—Postás 
edzőm érközés

GiHienus Hugó báró, az országos ama: 
tőrkapitány ma délután 3 órára a Pos
tás-pályára a következő játékosokat ren
delte ki: SárpátkL (Testvériség), Laky 
SzAC, Nonrí és Ladányi K TK , Krajos 
(Kolenf. PC), Ileim és Bállá FSC, Fűzi 
és  Szalay (Gázgyár), Mát hé SzRTC, 
Stcinbac.h és Kornoretto MA VÁG, Szabó 
BRSC, Füzesi és Jáger W M TK , Galgóczy 
PATE , Gug és Zurián B LK , Sasváry IÍ .  
(Hungária), Teller FTC, Strapek, Börzsi 
I  és  I I  I I I .  kér. TV E  és Gönezöl OTE. 
3x30 percet játszik a két csapat.

— Mindegyik kirendelt játékosra sor 
kerül, — mondta Gudenus. — A  csapa
tot az edzésen és a most következd va
sárnapon mutatott formák alapján hét
főn állítom össze,

A BL ASz-válogatott szeptember 29-én 
Egerben, október 5-én még nem biztos, 
hogy melyik vidéki városban Saent K o
rona-Kupa mérkőzést játszik.

Az edzésre a játékosok teljes felesére- 
léssel tartoznak megjelenni.

RVSC edzőmérközés lesz, csü
törtökön Kispesten.

válogatott atlétikai viadal
szeptem ber 21 é s  22-én az F T C - p á ly á n

Je g y ek  80 fillértől 4 . -  pengőig  
a szo k á so s elővételi helyeken kaphatók.



|B— b—  mmms&immss
«sa

Berta,
a Tokod balhátvédje, 

szerint jobb, mint —
aki sokak 
Kecskés.

m o n

Marosit és Lengyelt
a középcsatár helyén próbálta 
ki az Elektromos,
közben az edző más pályán kereseti középcsatárt!

NB I. osztály

Törekvés—Hatadás, Hungária-út, 
fél 4. Kiss M. E.

DiMÁVAG—Szolnok, Diósgyőr-Vas- 
gyár, fél 4. Ipolyi.

Elektromos— Újpest, Latorca-utca, 
fél 4. Vass A.

Gamma— Tokod, BEAC-pálya, fél 
4. Horváth dr.

Szeged—Kispest, Szeged, ) fél 4. 
Lantos.

WMFC—Ferencváros, Csepel, fél 
4. Kőhalmi.

SalBTC—BSzKRT, Salgótarján, fél 
4. Tihaméry.

NB TI. OSZTÁLY 
Dana-csoporti

Szegedi VSE—Vasas, Szeged, fél 4. VI-
rágrb. „  ... . _SFAC—Pécsi DVAC, boprou, fel 4. Per-

Zuffló—MTK, öv-u.. fái 4. Hónai.
Síi'C—Soproni VSE, Szombathely, föl 1.

^BEK—Egyetértés, Béke-utca, 3. Dob
ion ai.Postás—Pénzügy, Postas-palya. fel 4. 
Endrodi. _ , , . ... .D. Magyarság:—KEAC, Dunakeszi, rel 4. 
Kozanek.

Tisza-esoport:
Ruflj—B. Vasutas, üngvár, fél 4. Far-
Í)VSC—Perces. Debrecen, fél 4. Egressy. 
Mátészalka—MA VÁG, Mátészalka, fel 4. 

Szabó K. .T. Előre—Salgótarjáni SE, Tatai-ut, 
E!őro-p., fél 4. Závory.

KAC—LaFC, Kassa, fél 4. Szlavkovszky. 
Ganz—Miskolci VSt\ Hungária-ut, lel

2. Harangozó. , ____ _ , , ... .ózdi MOVE—Rákóczi SE, Ózd, fel 4. 
Tótű K,

NB TIT. OSZTÁLY
Nyugati csoport: TSC—Hungária, Tata

bánya, lói 4. Büründi. — BSE—UTE, 
Érsekújvár, Jól 4. Varga E. — I)AC—Ko
máromi FC, Dorog, fái 4. v. Kulolat. — 
B. MOVE—Szentlőrinoi AC. Butakalasz, 
fél 4. Rudas. — Álba Regia—Pápai PSC, 
Székesfehérvár, fél 4. Horváth A . — 
Csillaghegy— Csepeli MOVE, Csillaghegy.
léi 4. Ruck V. _

Keleti csoport: Szolnok TT,—Hódmező
vásárhelyi TVE. Szolnok, fél 4. Kiss L.
— SzTE—Orosházi TK. Szentes, fól 4. 
Sálfalvy. — NVMTK—FTC, Csepel, fél 2. 
Nagy L. — OyAC—Kecskeméti AC, 
Gyula, fél 1. Magyar B. dr. — CsAK — 
Testvériség. Békéscsaba, fél 4. Szpovár.
— Szeged II.—Ceglédi MOVE, Szeged, fél
2. Sz.ijjártó. „

Déli csoport: RTF.—Bajai TISE, Ra-
koskcrc zd.ur. fél 4. Kollár. — NSC—Tö
rekvés II., Szőnyi-út, fél 4. Szigölhy J. — 
Ooldbergcr SE—BltSC. Budafoki-iit, fél 
4. Ligeti V. — NSE—Kiskunhalasi AC. 
Nagymányok, fél 4. Frontiéit. — M. Pa
mut—Pécsi VSK. Újpest, Horthy M.-iit, 
fél 4. Gondár A. — KTSE— Kőbanyai 
TK, Kaposvár, háromnegyed 2. Koller J.

Északi csop.: Mátra-alesop.: DiMAVAG 
I I .—Losonci A PC. D iósgyőr-Vasgyár fél 
2. Kaukes. -  Hálókocsi—III. kér. TVE, 
Reade.ssy-telep. fői 4. Palotai \ .  — MESE 
—Gyöngyösi AK, Eger, fél 4, Palotaö. 
Pc.MTK—Fai falvai BŐSE, Erzsébet-u., 
fél t. Návny. — SalBTC II.—natvam 
VSE, Salgótarján, fél 2. Halmay.

Kárpáti alcsoport: NyTVE—Ungvári
AO, Nyíregyháza, fél 4. Karsay. — MSE 
—NyKISE, 'Munkács, fél 4. G yőrffy  D.

• AHTE—Beregszászi FTC, Afcn»»*la- 
tina, fél 4. Markó dr. — V. Turul—Kas
zai Törekvés, Várpalánka. fél 4. Kahán
J. — UMTE—N'agyszöllösi Beszkid, Ung- 
vár, fúl 4. Vaes J.

* Togare, Pickard és a 3 Turul.
Togaro herceg, Budapest nyári 
rzensációja újra visszatért és a 
Fédj/es-cirkuszban ismét ámulatba 
ejti a közönséget estéről estére. A  
világhírű tigrisidomár most Is 
„Tigrisekkel a lángok között" cí
mű produkcióját mutatja be. To
páré mellett még egész sereg nagy 
attrakciója van a cirkusznak.

f j  játékosok a 33 FC-bcn. Az egyik 
fiúnevéiöinlézet most végzett diákjai kö
zül a következő hó-t játékos; Atkári, Föl- 
dessv. Gazdag, Kovái. Vámosi, Kiss és 
Víg* az óbudaiakhoz igazoltatta magút. 
Velük nagyon megerősödik a „Halá
ba rom”.

Az Elektromos szerda délutáni 
kétkapus edzésén nem volt jelen az 
edző. Másirányú elfoglaltsága 
miatt! Először Schmidt Ferenc se
gédedző, azután Kovács Dezső dr 
vezette a kétkapus játékot. Nem 
vett részt az edzésen ónody, aki a 
Szolnokon szerzett bukarúgását 
ápolja otthon. Hiányzott Boldizsár 
is, aki az utánpótlás edzésén vett 
részt. A  ChSC ellen így állt fel az 
Elektromos csatársora:

Huszár, G. Tóth, Marosi, Lengyel, 
Zlonszky.

A  partvonalon álló csodálkozók- 
nak kovács Dezső dr így magyará
zott:

— Kénytelenek vagyunk új kö
zépcsatár után nézni, mert Szendrödi 
még beteg, Fűzi II. pedig teljesen 
formán kívül van.

Marosi nagyon mereven kezdett a 
középcsatái' helyén. A  második 20 
percben azután Lengyel váltotta öt 
fel és Fekecs játszott balösszekötőt. 
Lengyel feltűnését nagy érdeklődés
sel kísérték az egybegyült vezetők. 
Mint középcsatár azonban kevésbé 
tetszett. Annál több egészséges ak
ciója volt a játék harmadik és ne
gyedik részében, amikor balfedeze
tet játszott. Az angol rendszerű tá

madófedezetjáték „ fekszik“  a nagy- 
technikájú játékosnak. Marosi a já
téknak ebben a részében már sokkal 
otthonosabban mozgott a közép
csatár helyén. Szilvássy Dezső meg 
is jegyezte:

—  Még mindig jobb, mint akárki 
más az Elektromos játékosai közül.

A  játéknak ebben a részében így 
játszott a csatársor: Huszár, G.
Tóth, Marosi, Fekecs III., Zlonszky. 
Az Elektromos kilenc gólt rúgott 
ellenfelének.

Buzássy az edzés alatt érkezett 
meg. Nagy örömmel üdvözölték. A  
játékos azonban kijelentette:

—- Az Újpest ellen még nem tu
dok beszállni. Az a néhányszáz 
kilométer, amit az utóbbi napokban 
gyalogoltam, nagyon a lábamban 
van.

Kovács Dezső dr ezt mondta az
edzés végén:

—  Az utolsó negyedórában már 
elég jól mozogtak a fiúk.

(A  partvonalon állva, Terefere 
barátunk a fülünkbe súgta:

— Azért lehetséges, hogy Tóth 
István edző most találja meg az új 
középcsatárát az Elektromosnak... 
Azon a mérkőzésen, amelyet ma 
délután figyel.)

Nagy edzéssel készült a W MFC 
a Ferencváros ellen
1i i e l é g í i ö  a  c s e p e l i é i t  f o r m á j a

A csepeli sporttelep elölt szerdán dél
után nagy volt a sürgrés-forgás. A pálya 
előtt i nagy tér rend behozásán fczoríío* 
munkáskezek dolgoznak. Tankesapdaszeru 
vafiálIrányok jelzik, hogy hol, lerw va
sárnap délután a kerékpárok „ruhatára” .

A b port te lepem belül is lázas munka 
folyik. Az öltözők épülete mellett már 
em(;liotmagaS'ság'l>an folyik a munka az 
épülő tornacsarnokon.
A nézőtéren is munkásokat látunk. A 

kapuk mögötti rézsűk felső peremén vas
koriatokat állítanak fel. Pár-száz néző itt 
is clfér. A zöld-fehérek elleni mérkőzésre 
nagyítani kell n_ nézőteret! . . . (Jövőre 
már a rézsűket is befedik a bctonlép- 
csők. Szcrk.)

A lóg lázasabb munka azonban az cr;yik 
hátsó edzőpályán folyik. Itt készül a 
csapat a Ferencváros elleni n̂ agy küzde
lemre. Pompád, napsütése© időben, mint
egy ötszázfönyi közönség előtt tart két
kapus edzést a WMFC az NJ3 III.-bán 
szereplő amatőrcsapata ellen. Vasárnap 
az amatőrök is n zöld-fehérek ellen ját
szanak: a kis Fradit látják vendégül. A 
.játékosok közül Kis hiányzik. Ő az után
pótlás cdzéséro ment. Lukács edző «ip- 
j elé re a következő Összeállításban állnak 
lel az első harmadra:

WMFC: Szabó — Kállai, Szál a y — Ke
resztes, Korányi. Nyilas — Bökk., Ha
rangozó. Tihanyi II., Dudás, Pintér.

WMTK: Tihanyi T — N-aírv. Lenes — 
Novák I. Gcrc, Novak TI — Füzesi, Ha
vas, Üovecseri, Stark, Surányi.

A profi csatársor néhány jó támadást 
vezet az amatőrök kapuja ellen. Külö
nösen Tihanyi II. jeleskedik:

Jól osztogat, pompásan lő. Egyik távoli 
bombájáért nyíltszini tapsot kap. Az ifjú 
csatár játékának láttán így sóhajt fel az

egyik csepeli vezető: „
— Hej. ha még egy Tihanyi II.-oRk 

volna . . .
Ebben a harmadban Rökk góljára De- 

vccseri válaszol. Egy összecsapásnál Î encs 
megsérül és Burger edző áll be a helyére 
balhátvédnek. A volt budai játékos nagy 
sikerrel veri vissza a profik támadását.

A második harmadra Dudás visszamegy 
balfedezetnek, a csatársor pedig így áll 
fel: Füzesi, Harangozó, Szabadkai, Tiha
nyi II., Pintér, ltökk az amatőrökhöz 
megy át. Most az amatőrök is több táma
dást vezetnek. A ,,nagyok“ csatársora 
sokat hibáz a kapu előtt.

Több sikertelen támadás utál.’ Füzesi 
szögletét, tszabaclkal befejeli. Nem sokkal 
később Stark révén ismét egyenlítenek az 
amatőrök, 2:2.

A harmadik harmadra Kökk ismét visz- 
szamegy a profikhoz, Kállai helyeit pedig 
Kapta áll be jobbhátvédnek. Most már 
valamivel jobban megy a játék a profik
nak. Kökk, Tihanyi II. és Szabadkai gól
jával hamarosan 5:2-re javítják az ered
ményt. Rökk egyik jó elfutása után meg
állapítják a nézőtéren:

— Edét csak meg kell ijeszteni egy 
utóddal, mindjárt jobban .játszik . . .

Az utolsó percben még Pintér szögletét 
Szabadkai fejeli be. 6:2.

Edzés után beszéltünk Lukács edzővel.
— Sok a kérdőjel a csapatban? — kér

deztük.
— Sok nincs, de az összeállításra még 

alszunk egyet-kettőt. A Ferencváros ellen 
nem akarom megbolygatni a védelmün
ket azáltal, hogy Dudást elviszem onnan. 
Bízom abban, hogy a feladattal együtt 
nő majd a fiúk küzdőkedve is. Mindent 
egybevetve, jó sportot várok.

Róják büntetésének 
elengedése után 
Kisuczky részére is 
kegyelmet kér 
a Szeged

Markovics Szilárddal, a Szeged el
nökével beszélgettünk. Először a 
Hesser-ügyet hoztuk elő.

— Ilyen ügy nem volt, nincs és 
nem is lesz —- mondta az elnök. — 
Hesser Tibor jelenleg nem tartózko
dik Szegeden, de változatlanul ö a 
Szeged edzője.

A  Hesser-ügy tehát megszűnt, 
anélkül, hogy megszületett volna. 
Ezután a takocli mérkőzés felől kér
deztük az elnököt.

—  Erről nem szívesen beszélek, 
hanem inkább Kisuczkyról. A mi já
tékosunkat ugyanakkor állították ki. 
amikor• Rojákot, ugyanakkora bün
tetést is kapott. Eszel szemben Ró
ják már vasárnap játszott, Kisucz
kyról pedig egy szó sem esett. A 
méltányosság és az egyenlő elbírálás 
alapjiín panasszal fordultam a mi
niszteri biztoshoz és kérem Róják 
megkogyelmeséso alapján, hogy Ki- 
sucz-ky büntetését is engedjék el.

Most Kapcsolódjék hű a pályázatunkba, 
mert ezzel a szelvénnyel indul a II. számú 
ötös Torna s ebben a versenyben a von
tok számítását mindenkinél elölről kezd

jük!

P á r i z s t  V I.
az Els3 Országos Tippelő BainoKságra

Beérkezési határidő: IX, 28. *3 óra 

Magyar-jugoszláv, véger. ..

Magyar-jugoszláv, I. f. e. ..

Jugoszláv B)—Magyar B) ..

Magyar-jugoszláv ifj. ......

Magyarság—Pécsi DVAC ..

Debreceni VSC—Kassai AC......... ?*•••

Miskolci VSC—Pereces ...........: • • • •

Soproni FAC—Pénzügy ............:....
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Ózd—Budapestl VSO 

Szómbatb. FC—BLK

Zugló—Postás ........

Név:

Lakhely:

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

Csütörtök, 1940 ezeptertfbe? J§.

Pályázat
az Első Orszsgos íippelő Bajnoksásra

Beérkezési határidő: IX. 28. óra

Magyar-jugoszláv, végei*. .*

Magyar-jugoszláv, I. L ............ .

Jugoszláv B)—-Magyar B)

Magyar-jugoszláv ifj.........

Magyarság—Pécsi DVAC ..........

Debreceni VSC—Kassai AC..

Miskolci VSC—Pereces ...........

Soproni FAC—Pénzügy ...........
pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Ózd—Budapesti VSO ......

Szombath. FC—BLK ........

Zugló—Postás ............. .

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

Lakbeli: ...................................

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

A Törekvés Il.-ben GaTamszogi nem
játszik vasárnap. Régi bokasérülése újult 
ki a Ooldbergcr SE elleni mérkőzésen.

A te k o  j i a k  
csü tö rtö kre  h a la sz 
tották az eh eti 
nagy ed zé sü k e t

Tokod csapata a Szeged elleni mérkő
zést is sérülés nélkül úszta meg. Kedden 
az erő ni ét ed zésen egyedül Kecskés pa
naszkodott, hogy kisebb húzódást érez nz 
egyik lábában. Nem komoly a baja, nyu
godtan végigcsinálta az edzés gyakorla
tait. „  T*..A játékosok közül hiányzott Kocsis. Ki
derült, hogy behívták. A jeles jobbszoteo 
azonban szerdán már vissza is érkezett 
Tokodra.

Ezen a héten csütörtökön tartjuk mcíT 
a tokod iák nagy edzésüket, mert szerdán 
Mészárosnak és Hute-ányi 11-nek az -titán- 
pót Ián edzésén kel! el t résztvonuie. Az •ed
zésen a TABAK (Tokod Altáro csapata) 
lesz az ellenfél.

— összeállításunk nem változik. — mon
dotta Tóth Béla edző. — Hacsak valami 
váratlan esemény közbe nem jön i . .

(A váratlan esemény — Terercre ur 
súgta nekünk —. az lehet, hogy leiga
zolják Lkszkay TT-őt. A Liszkay-five- 
rek ugyan — ezt is Terefere úrtól hal
lottuk — Kecskeméttel is kacérkodnak.)

A szombati Bank-Kupa-mérkő é̂sek mű
sora: Moktár-OKH—Kér. bank, Hévizi- 
út, fél 4. Nagy L. MéTőgazuak—KAC, 
Tatai*nt. 4. Újvári. Lesz, bank—Po:ta- 
takarék. Ovál!-út. fél i  Kékesi.

A Pénzügyben az az újság, bogy a vi
déki tartózkodásáról visszatért Oláh ’ül
sz! o. vasárnap hátszéleit a Postás dión.

Ismét gyengén tippeltek a pályázok I
Heti eredmény: 1. Kűri József 2. Klachmányi Lipót 
3. Renner-Szelényi — Az öfszelvényes csoportban: 
7. Kecskés Ilona

kővető héten adjuk postára. Felszólalást, 
szombat délig fogadunk el, addig az 
eredményhirdetés feltételes.

A CSUCSVEKSENYBEN 
8 találattal, közte 3 telitalálattal vezet: 
Budavári Bajnok. 8 találalot, közte ’• 
telitalálatot ért el: Kovács II.. Lendvai 
Gyula, Cuni.

A TELITALALATVERSENYBEN
4 telitalálattal vezet: Blank János, Füty- 
kos. Mészáros László, Sajben Pal, Lajtos 
Lajos, Rákosi Alfréd.
A LÓVERSENY ÉS AZ I. SZÁMÚ ÖTÖS 

TORNA ÁLLASA
(Esetleges felszólalást vasárnapig foga

dunk el. A felszólalásban a pontokat for
dulónként kell részletezni. Az I. számú 
ötös Torna az I. számú szelvénnyel kez
dődött és az V. számú szelvénnyel feje
ződik be, ez a verseny tehát elérkezett a 
befejezéshez.)

Általános csoport: pontos: Tutu. 93:
Beszédes Gy. 92: Divat, Koronka (Sajben 
P ). 90: Fütykös. Kovács II., Mészáros L. 
(L.-u.). 87: Budavári Bajnok, Kűri J„
Labdarúgó Sinus. Papp J. (R. F.-u ). 
86- Dárdai A., Göncölszekér, Lajer P., 
Zengő. 85: Cseri F., Szabó Endre. 84; 
Bimbi, Cuni, Czédry S., Kovács Gy. 
(Starján). 83: Antonovics Fivérek, Hor
váth B (Vác), Ildikó, Renner-Szelényj, 
Sáry József. S2: Dékány B„ Demeter B„ 
Karancs, Kovács ,T. (W-u.), Litykó és Si- 
rius, Péntek 13, Skonpy J. 81: Dobsa E.. 
József Lejtős, Panka. 80: Big-Bill, Du- 
dika. Erdélyi Gy., 3 Jóbarát. Szalontay 
B.. Szenté I. 79: Blank J„ Csopi, Mon
tana, Nagy-Várszegi, Schlechter M. 18: 
Ifi. Bősze J.. Hajrá WSC, Hajrá Újpest 
(V. Z.), Herczegh J., Papp A. (Dorog), 
Pechesek. Rákosi A„ Sajtos L., Suhajda 
I 77- Álom, Caneva S., Endresz J, dr, 
Ferdinánd. a bika, Földesi L., Gunga 
DÍn Heranus-Klell. Mátrabárezi S., Mis- 
kolc’zy I.. Ica (Petre L.), Piskor Gy. 76: 
Budai, Délibáb, Döme F., Fehér I., 
Lendvai Gy., Misina, Otti, Picard club. 
Szabó Gy. (T. K.-u.). 7ő: Biró Dudy,
Danica. DK46. 13-as, 2:0, Leila, Licht-
mann Á., Rongybaba. 74: Bagsi, Békész- 
ki M„ Courtha, Hoffmann S., Hunor, 
Kabelik L., Kopernczy F. 73: Besenhof- 
fer Gy., Csathó E,, Duna, Göcsörtös, ifj.

A múlt héten megdicsértük a pályá
zóinkat, mert jól tippeltek, a dicséret 
azonban — megártott. Ezen a héten is 
akadt néhány meglepetés, de még ennek 
a figyelembevételével is azt kell monda
nunk, hogy o pályázók rosszul tippeltek. 
Elfelejtették, hogy a meglepetésekre 
számítani kell. Éllovasok csúsztak le s 
érdekes változások történtek a pontver
senyekben.

Egy kis izgalamat az okoz most, hogy 
befejeződik az I. számú ötös Torna. En
nek zárószelvényét (V. számú) szombat 
délig kell beküldeni s a versenyben 
még a hdtrábbállók 4s élre kerülhetnek. 
Csak jól kell hajrázni.

Ma már közöljük a VT. számú szelvényt 
(az V. számú szelvény többé nem jelen
őik meg!), amellyel elindul a II. számú 
ötös Torna. Ebben a versnyben a pont
számítást mindenkinél elölről kezdjük, 
tehát most kapcsolódjanak be a pályáza
tunkba azok, akik valamilyen ok miatt 
nem lehettek ott a rajtnál. A II. számú 
ötös Torna öt hétig tart!

A héten legjobban szerepeltek 
szelvényén található tippek:

legjobb

Jé 
W "S &hí) ö 
Ti fa
S'g
H O

Q

Újpest—Gamma 
Ferencv.—Törekv. 
Kispest—SalBTC

L 48OJ m£ %g 3
cd 4

J,:S 3:1 4:2 2:1 4:2
S.-.J 3:1 5:2 1:0 2:0
6:1 2:1 4:1 2:1 3:1

*
5

Haladás—DiMÁVAG 3:3 S:S 2:2 1:1 S:.j
Szolnok—Elektr. 
Tokod—Szeged 
BSzKRT—WMFC 
KEAC—SzVSE 

(A pótverseny:

2:1 3:1 2:1 3:2 2:1
3:1 2:1 2:1 2:1 2:0
3:3 3:3 1:4 1:1 4:3
1:5 1:3 1:5 1:3 2:3

NyKISE—Aknaszlatina 
2:2, MTK—Szomb FC 3:2, Rákóczi SE 
(KSC)—Ganz 2:0.)
A IV. HETI VERSENY EREDMÉNYE:

Általános csoport: 1. díj: 20 pengő.
Nyerte: Kűri József, Budapest, VII., Vő- 
rösmarty-u. 3/b., I, éra. 10. Eeredménye: 
23 pont. (8 találat, közte 2 teli.) — II. 
díj: 15 pengő. Nyerte: Klachmányi Lipót 
(5 szelv. csop.), Bp.. VI.. Rózsa-u. 80, 
fsz. 4. E.: 25 p. (7—2). Pótv.: 0—3—3 p.
— I I I .  d í j :  10 p e n g ő .  N y e r t e :  Renner-
Szelényi (Szelényi Gyula. Bp.. VIII., Kő- 
ris-u. 31.) E.: 24 p. (8—0). Pótv. 3—3—3
p. — I V — X .  d íj: 5— 5 p e n g ő .  N y e r t e :
Czédly Sándor, Bp., Hl., ürömi-u. 2>. — 
Labdarúgó Sirius (Balatoni Tibor, Gyön
gyös, Káilay-u 10.). Mindkettő e.: 23 p. 
(7—1). Pótv.: 0—5—3 P., illetve 0—3—o p.
— Péntek 13 (Sziber Sándor). Bp., II.,
Gömbös Gv.-u. 1. — Caneva Sándor. Bp 
VII., Király-u. 33, félem. 7. — Sáry Jó
zsef, Bp., XiV., Hungária-krt. 105. — 
Ica (Petre Lajos), Mihálygerge. Mind a 
négy e.: 23 p (7—1). Pótv.: 0—3—3 p. 
Gólkülönbség: 16. 19. 20, 20. — Ildikó
(Rippel Béla), Bp., IV., Vaci-u. 63. E:
23 p (7—1). Pótv.: 0—3—3 p. Gk.: 22. 
Pótv. gk.: 1. mérkőzés 1. 2. mérk.: 2.

ötszelvényes csoport: /. díj: 10 pengő. 
Nyerte: Kecskés Ilona, Tokod, üveggyár. 
E.: 25 p. (7—2). Pótv.: 0—3—0 p. —
] I—ÚJ. díj: 5—p pengő. Nyerte: Tu-
róezy Ferenc, Bp., VIII., Kőris-u. 81. E.:
24 p. (8—0). Pótv.: 0—3—3 p. — Feczár
Sándor. Ungvár, Arany János-u. 76. E.: 
23 p. (7—1). Pótv : 0—3—3 p. Gk.: 22.
Pótv. gk.: i. rr.érk.: 1. 2. mérk.: 1.

23 pontot szerzett, a pótversenyben 
0—3—3 pontot ért el, a gólkülönbsége 22, 
a pótv. 1. mérk. gk.: 1, de a 2. mérkőzés
nél a 0t. 3 s így nem nyert.: Borossy
György. 23 pontot szerzett, de a potver-
stnyben a lentieknél rosszabbul szere
pelt: Antonovics Fivérek. Csatbő E.,
Döme F., Endresz J. dr, Göncölszekér, 
Bíró Gy.. Feri. Tutu. Jávorkai Gy.

A díjakat, esetleges felazólalasia 'aló 
♦ - az eredmén>.............. *

Jelinek A., Kovács I. (Gyöngyös), Kul
csár J., Lehr.er J. 72: Ács S., Baranyi
S. (Kispest), Barna Gy., Lehel S., SHingl 
P., Stoffel S.-né, . We—Bi. 71; Botos- 
Weisz, Búzavirág, 21FA, Kapitány I. 
70: Boby, Török Zs.

ötszelvényes csoport: 8.) pontos: Bíró
Gy. 83: Borossy Gy., Ella. 81. „Bálvány-
II. 2" (a ,nuH héten kimaradt), Plki. 79:
Baranyi P., Dómján É-, Pancsi. 78: Boj
tár, Fortuna I„ Fortuna II., Fortuna 
III , Fortuna IV.. Fortuna V., Koszecz 
J„ KBdmön J. dr, Malomszegi O., Sze
keres J. 77: Béke. Gatsch M., Gyalokay 
J„ Hornstein K., Pubi, Sás, Zsigmondi 
L 76: Belényes! B., . Bomstingel L.,
Drgács A., Micsikó, Pálmai Gy., Seffer 
L Széli S., S/ücs G. 75: Czlnszky A,-né, 
Dinnyés L. né, Simon B., Takács-Kökai, 
74- Balogh Éva. Györkó J., írónké (Mol
nár G.). Jávorkai Gy., Lest, Oláh D„ 
öcsi, Poór L., Pi-iseilla, Szőnyi L., Tiz- 
húsz, özv. Vincre K.-né, WMlll. 73: A 
Fiaim, Asztalos J.. Hirozy M. Kovács J. 
(Sopron), Muci. Pocok, Szentmihályi J., 
Torbágyi J., VN, Vozár Gy, 72: Bódi M., 
Czrenner A., Dudás E., Halupka N.-né, 
ifj. István P., Langa E.. Nagy A.-né, 
Pál Gáspár, Reppl IC, Smudla M dr, 
Stefi, Szafián M , Szürs J., Tátrai FC., 
Várkonyl M. 71: Almást S„ Bagdt Gy.,
Deli F„ Dm mi. Előre Kispest TI.. Gunst 
L„ He.rner G.. Hevesy I Kajla, Kak
tusz, Kel tér K.. Kenyheru* L-né. Marőth
K. . Major D.. Mintái E., Piola, Rontó L., 
Schlisz J,, Szabóky Gy , Szigeti Á-, Sziki, 
Tószögi Ss. 71: Bancsik L., Berlcovits R., 
Csaba IIT., Csíki J., Dobszal F.. Göblyös 
J.. Hlrchy K., Kondor D„ Kurucz G„ 
I.akatos L.. Marika (J. 1.1. Nemes B., 
Peczár S.. Perger Gy., Sárvár, Szabó G. 
(B.-u.). Tiba J., Zentai J.

ÜZENETEK:
Kublcsek A. dr, Tóth J.. Fgalla: A

ITT. fordulóban nem érkezett be szelvé. 
nyük. — Vörös (Pál P .): A IIT. forduló
ban csak 17 p — Sás: A III. fordulóban 
csak 20 p. —'Hajrá Újpest (V. Z.): A
III. fordulóban csak 19 p. — Ifj. Schiif- 
fer M., Sándor B.: Rendben. — Kelemen
L. : 64 p. — Borossy György; Az V. szá
mú szelvényei bélyeg nélkül érkeztek. A 
szelvényeket megsemmisítettük. miután 
megírtuk, hogy jövőben a bélyeg nél
kül érkező szelvényeket inegsenimisítjükj
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A SalBTC csapata szerdán délután 
üPaglyasalján játszott edzőmérkőzé3t. Az 
ellenfél a második csapat, volt. A  máso
dik csapat győzött 2:1 arányban. Góllövő: 
Godó (2). illetve Jákfalvi. Az edzést már 
Ki f f  Emil, az új edző vezette. Az edzés'
2 öl Kiss, Csuberda, Jci.őfi és Géczy 
hiányzott.

3

Valósziuüleg’ Kalocsai dr lesz 
a Ferencváros jobbszélsője' 
Csepelen
1 0 :2 - re  g yő ztek  a  zö ld -fe h é re k  a sze rd a i 
e d zé se n  a  LaFC e llen

m ég
A  S z o l n o k  

összeállítása 
bizonytalan

A  Szolnok ma kétkapus edzést tartott 
a I I .  csapatával. A  kél szer 45 perces két
kapus játék minden külöaö&ebb esemény 
nélkül zajlott lo, legfeljebb az az ujsá{ 
hogy — csők a sérült a Szolnokban.

— Csapat még nincs, — mondta az ed
zés után Móró edző. — A  sérülésekre 
való tekintettel csak a pénteki erőnléti 
edzés után állítjuk össze a csapatot.

Az edzés keretében a játékvezetők szol 
no ki csoportja gyakorlati bemutatót tar 
lőtt az új szabályokról, jlletvo a megen
gedett testtel való játékról.

esernyőmet

Budapesten keres
játékosokat a Haladás
Változások
állításban

az ossze-

Komoly gondok eiőt! áll a  Haladás v e -  
zotőségo. - Az összeállítási problémákról 
I  alanyi László intéző özeket mondta:
. — Sajnos, Moréé/ sérülése semmit sem 
javult, úgyhogy a játékosnak Ismét ágy
ba kellett feküdnie. Vasárnap scinnii- 
esetre sem játszijai. Gazdag is mejibele- 
Kuetl, nem tudjuk, számíthatunk-c vasár- 
uap az ő játékára. Lovász Iá ín  ayentte 
formában van. úsry látszik, effy kis pl- 
ll^nS kell neki. íg y  azután nem marad 
más hatra, mint Iioí'.v új játékosok mán 
r  iJ l'*'7'1 ö"k. Megbízottunk már el is uta
zott Budapestre, hogy egy fedezetet és 
esy csatárt igazoljon le a csapat részére, 
fia  sikerül megfelelő játékosokat talál- 
oimk. vasárnap már mind a kettőt be is 
állítjuk a csapatba. A  Törekvés ellen 
valószínűiéit még ezenkívül is lesz né
hány változás. Véglegesen majd esak a 
csütörtöki kétkapus edzés után döntünk.

Szerdán délután, ragyogó napsü
tésben, nagy számban gyülekezik a 
közönség. A  nagy érdeklődés már a 
legfrissebb rangadónak, a vasárnapi 
Ferencváros—WMFC mérkőzésnek
szól.

A  Ferencváros öltözőjében ez áll 
a fekete táblán:

„Elcserélt „T“ -jelsésü 
visszacserélném.

Taki.“
■ - Biztosan valami szórakozott 

vezető cserélte el az ernyőt, 
mondja a vörös Taki. —  Remélem, 
visszahozza, hiszeil az enyém volt a 
jobbik ...

Kalocsai dr a legfrissebb.
— Nincs már semmi baja a, lá

bamnak, — , mutatja a bokáját a je
les szélső. — Le van ugyan még ra
gasztva, de már semmi fájdalmat 
nem érzek.

Kalocsai dr alumíniumból készült 
sípcsontvédője kelt feltűnést, A  má
sodiknak érkező Pálinkás érdeklődik 
is:

— Hál ezt honnan hoztad f 
■— Prágai holmi, —  adja meg a

választ Kalocsay.
Pálinkás most érkezett meg Sze

gedről. Az orosházi meccs után ki
csit haznugrott

— Jól ment a játék —  mondja — , 
de különösen jól ment Jakabnak. 
Nagyszerű formában van a fiú.

Jakab nyit be az ajtón, ő is bizo
nyít:

— Hát bizony jól ment Oroshá
zán —  mondja —, úgy látszik, visz- 
szanyérlem régi formámat. Sajnos, 
most nem kerülhetek be a Ferencvá-

egy pár percig idegbénulást ka
pott a r ú g á s  helyén Sárost dr.

Az edzésen

elég jó játékot
mutatott a Ferencváros. Különö
sen a csatársor lövökészsége di
csérhető. A  hosszú pihenő után ki
elégítően mozgott Kalocsai dr is.

- Ha Kalocsainak az erőnlété
vel sem lesz baja —- mondja vitéz 
Kemenesy főtitkár — ,. akkor ö lesz 
Csepelen vasárnap a jobbszélső, ha 
nem, akkor Kiss játszik. Arról, 
hogy Lázár a jobb-, vagy a balol
dalon játszik-e, csak a pénteki 
megbeszélés után határozunk. A 
Törekvés elleni együttes más helyen 
nem változik.

Három hátvéddel 
Játszott az Újpest,

közben csatársora ontotta a gólokat

A Yweki/éifaem
iaz az újság, hogy' Zörgő lábáról le
vették. a gipszkötést s a játékos 
már alig érez fájdalmat. A  keddi 
edzésen már a mozgással is meg
próbálkozott s azon gondolkozott, 
hogy kipróbálja frissen gyógyult j  
bokáját. Hát... fejelni már tud...

Zádor, az ungvári fiatal szélső 
tnár résztvett a keddi edzésen.

Csütörtökön kiadós labdagyakor
latokat tart a Törekvés első csa
pata __ Szűcs és Palatínus kivéte
lével. Kész egy kis kétkapus játék 
js az MTK-val.

_____— un--------- ------

11-esi
Mérkőzés,

a m e ly e n  n é g y  
e s e t t . .  •
(A B S z K R T üzemi bajnok
sága)

•a  BSzKRT forgalmi tcl^einok^abdá- 
fctiKÓbainotoMWti k e z d  a ^ - J g v  k„|ona- 

' i n g o t t  - k ü z ü M ,  hde 

fvc'ft-1 x k kvou"kySZA * aamuVt forduló hat

hatgólos átlag mérkoacsenkmL A «*>*•«
tevs eredmények: . vn<rv*7nm-

Boioss—Szépilona K - 0-1A 
hat-utca. Vezette: Ga»pár. Hokai j o  
fókával is nehezen győzött n 
Góllövő: Novolay (2) óg Ivókat,

**1IunKúriíf— Burtelep 4:1 (3:1). FoMr-út
Vezette: Kocsi. A Hungária Könny cn
ffvőzött a több tartalékkal kiálló 
lók ” ellen. Góllövő; Kormos (2) <cs lvra- 
üitz (2), ül. Tóth I.

Ferencváros—Száva 5:3 f4:0). Kén-utca. 
Vczéalte* Mészáros. A  kicíryonsűlyozol- 
tnbn Fradi biztosan verte u Szávát. Goi- 
lövő: Burlovics (2 mind a, kettőt 11-o» 
La t Timnián (2) és v. Kárász, i 11. Be- 
xecz (2, mind a kettőt ll-csből) és Gók-

"'zukíó—Kelen föld 2 :1
v o l f
W v í : ^ » í í e r  V jT e rb e r th , 1 -  

Autóbusz I.-B H É V  8.® 14.))..
út. Vezette: Barnbas. A  
<Ius,ó ellenére sem

ja- 
Baross. 

Hl. Bíró

Ext vegye 
Sohasem fog mást használni!

ros csapatába, mert jobbak is van
nak nálam.

Kiszely és Fása „útra készülődik1. 
Mind a ketten az utánpótlás edzésé
re hivatalosak. Az üllői-útról men
nek át a Népligetbe.

A  láthatáron levő spanyol portya 
láthatóan felkelti a játékosok érdek
lődését, különösen Csikós lelkende
zik:

— Sohasem voltam még Spanyol- 
országban —  mondja —, nagyon 
szeretnék- oda kijutni.

~  Na válogatott leszel —  mondja 
a vörös Takács—, akkor kimehetsz!

Ezúttal a LaFC a Ferencváros 
edzötársa. Úgy állapodnak meg, 
hogy három harmadol játszik a két 
csapat. így  állnak fel:

Ferencváros: Csikós —  Szoyka
dr, Kiss — Sárosl m , Polgár, Lá
zár —  Kalocsai dr, Sáros! dr, Fln- 
ta, Jakab, Gyetvai.

LaFC: Berkesi — Haraszti, Ná-
dasl — Purceld, Szemes, Katuza __
Sós, Kollár, Kálmán, Zimonyi, Tol
vaj.

Dimény sípjelére azonnal a zöld
fehérek támadnak ás

Finta egymásután három 
gólt lő.

nagy

(0:0). Kelenföld. 
j !ó  sokkol telkesebb

on frvfízlitt. GÓI-
Kraios II .

____  Szőnyi-
,Busz” o nyolc 

mutatna meggyőző
dnao ellenére . se! ', ,!H 1ÍV ellen. Gól-

Í S V n t t  o t t -  Návfll>
Gíinöid ó:í Kőinél. o.Anvl-

AntóbuSji 11.—Újpest 6:1 ” kiinv-
út. Vezette: Farkas. A el
it yon győzött ii gyengén játszó Ujpe
len. Góllövő: Mókára (4), Mezei éh Mot 
nár, ill. Borszéki.

NAGYSZŐLLŐSÖN

nem játszották le vasárnap a 
Beszkid—Várpalánkal Turul NB
III. osztályú mérkőzést. A  rossz idő 
miatt a két csapat előre megálla
podott, hogy nem rendezik meg a 
mérkőzést. így  a kezdési Időpont
ban egyedül Markó dr Játékvezető 
volt a pályán. A z elhalasztásnak a 
szövetségben folytatása lesz.

JÓI. SZEREPEL A  GAMMA SZSE
\ r.nnm i SzSE az amatőröknél a IT. |

csak néhány honapja, 
kai foglalkozik.

Nne vszcríi játékosnnyas áW *  rendel-

Riraníik, A  Gammái u-írom mérkő-
mérkőzést játszott, 
zést lP  SZIA

Most Polgár megsérül. Bíró Dani 
jön be helyette. Elég jólramú já 
ték folyik a pályán. Kalocsai dr 
egész jól mozog, egy hatalmas lö
véséért

tapsot is kap.
A vendégcsapat Tolvaj révén szé
pít az eredményen, de aztán újra 
a Ferencváros jön. Finta, majd 
Gyetvai lő újabb gólokat. A  LaFC 
szurkolói Berkesit okolják a gó
lokért.

— Csintalan álljon be —  han-' 
goskodnak.

A  második harmadban Csintalan I 
jön be Berkesi helyére, a Ferencvá
rosnál pedig Pálinkás váltja fel | 
Csikóst. Most már

ellaposodik a játék,

a Ferencváros nem nagyon erőlteti 
magát. Ebbe és a következő har
madba még öt gólt lő a Ferencvá
ros Gyetvai, Finta, Sárosi dr, Fin-1 
la ' Sárosi 111 a dugólövők sorrend-] 
je. Pálinkás hibájából a vendég
csapat is szerez egy dugót és

így 10 :Z-re végződik a mérkő
zés.

A csa- 
Gyuia, aki mós I 
hogy a j áló kosok- |

Sárost dr a 
á  térdébe s 
naszkodott.

Sárosi dr le is 
az öltözőbe, ahol 
vette kezelés alá.

— Nincs olyan 
eleinte hittük —

góljánál rúgást kapott 
erős fájdalmakról pa-

ment a pályáról 
a vörös Takács \

nagy baj, 
mondja a

mint
gyúrói

Feltűnően kevés 
játékos készülődik az újpesti öltöző
ben a Vasasok elleni edzőmérkőzés 
előtt.

—  A z UTE fiataljait vesszük elő
— mondotta Langfeldor igazgató. — 
Balogh II., Bcrzi, Tóth Matyi és Pá
lya az utánpótlás, illetve az ifjúsági 
keret edzésén vesz részt. így  sem 
mondható azonban túlságosan tarta
lékosnak a csapatunk. Nagyszerű já
tékosok az UTE fiataljai.

Takács edző is hiányzott az edzés
ről. Vidéken tartózkodik.

Adam Sanyi búja.
Ádám vörös edzöruhájáhan a kapu 

mögött álldogál és alkalmi kapura 
lövöldöz, egy alkalmi kapusnak. Ép
pen csak, hogy emelgeti a labdát.

—  Balszerencsés játékos vagyok
— mondja bosszúsan. — Még a Sze
ged elleni mérkőzésen kaptam egy 
rúgást, a seb elgenyesedett és még 
mindig fáj. Vasárnap a tetejébe még 
alaposan meg is hültem. Most keltem 
fel az ágyból.

Búsan nézi a pályán futkározó 
szélső-kollégáit.

Vidor is hiányzik az edzésről.
Szolgálati beosztása tartja távol.

•— Minden remény megva/n arra. 
mondja Langfelder, — hogy Vidor 

az Elektromos ellen játszani tud.
Az a nagy kérdés, hogy vájjon 

nem fogja-e megérezni a játékos a 
nagy edzéshiányt.

A  pályán ezalatt már vígan rug
dalják a fiúk a gólokat a Vasas 
hálójába. Az Újpest ebben az össze
állításban játszik:

Sziklai — Futó, Fekete I. __
Szűcs, Temes, Balogh /. — Németh, 
Vincze, Zsengellér, Nagymarosi, 
Jobbágy.

Az edzés meglepetése 
az, hogy az újpesti' hátvédek a já
ték elején kihúzódnak a szélsőkre 
és végig ott játszanak. Temes a 
kullancs, Szűcs éa Balogh I. pedig 
támadó szélsöfedezetet játszik. Szó
val teljes angol rendszer! Megle
pően jól játssza a védelem az új 
rendszert. Temes sem kalandozik 
el annyira, mint szokott.

Zsengellér külön számai.
Zzengellér nagyon nagy kedvvel 

mozog a csatársor közepén. Lyukra 
fut, mutatja magát és remek szél- 
sölabdákat osztogat. Rúg egy 
olyan gólt is, amilyenre ma Ma
gyarországon csak ö képes. Né
meth Tóni beadása után, az ötön 
táján hanyattvágódik és a kapunak 
háttal a levegőben kanalazza be a 
labdát a felső sarokba. Nagy si
kere is van. A csapat különben 
nagyon gólképesnek bizonyul. 
Zsengellér szerez még egy gólt 
szünetig és Jobbágy kétszer talál 
a hálóba.

— Nem baj, hogy sok gólt ka
punk — mondja Hegyi Gyula, a
Vasasok intézője. -— Az a fontos, 
hogy az ilyen nagy csapatok elleni 
mérkőzéseken a fiúk levetkezzék a 
lámpalázukat.

Fiatalság előre!
A  két fiatal tartalékszélsö: Job

bágy és Németh remekül mozog. 
Némethnek minden lefutása veszé
lyes, remekül húz kapura, a beadá
saiból pedig nagyszerűen lehet ka
pura lőni. A  másik oldalon Job
bágy jelent állandóan veszélyt az 
ellenfél kapujára. Gyors, kemény, 
ötletes és remekül fejel. Szemfüles- 
sége külön is dicséretet .érdemel. 
Minden labdán rajta van.

Ezt a két szélsőt nemsokára már 
az első csapatban lehet majd hasz
nálni. Mindent tudnak, amit egy 
játékosnak tudnia kell.

Kármán fut be edzés közben.
Mirígyfájdalmakra panaszkodik a 
játékos és le sem vetkőzik.

Szünet után
csak annyi változás van az Újpest
ben, hogy Schubert lesz a balössze
kötő Nagymarosi helyett. Gyártják 
a gólokat a lila csatárok. A  két 
szélső lendületes játéka kelt örömet

a nézősereg körében. De a csatársor 
többi tagja Is jól mozog. A  védők is 
Jól helyezkednek. Négy gólt lőnek 
még az újpestiek. Németh, Zsengel
lér, Schubert és Jobbágy révén. A  
Vasasok két gólját Sarovctzky és 
Szálkái lövi.

—  Teljes bizonytalanságban va
gyunk a vasárnapi összeállítást ille
tően, —  mondta edzés után Lagfel- 
der. —  Csak pénteken dől el, hogy 
Adómra és Vidorra számithatunk-e.

Ha a két játékos rendelkezésre 
áll, akkor minden valószínűség sze
rint a Gamma ellen győztes csapat 
áll ki az Elektromos ellen. Ha ez a 
két játékos mégsem tudna játszani, 
az UTE fiataljaira kerül a sor.

Mohácsi-Manyasz, a Pálfalvai 
BÜSE kitűnő csatára leszerelt és 
vasárnap a PeMTK ellen már ő 
irányítja a PBÜSE támadósorát.

E g y  k é n y e s  v is z o n y
izgalmak, 
kalandok és 
pikantériák 
tükrében!

ASSZONY 
AZ ÍBVÉHY8EN
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Tétli (Grasiama) ssé lsö fedezefet  
Játszott az u tánpótlás

s z e rd a i e d zé sé n
U t á n p ó t l á s — I f i k  7 : 1  

B e k e  v o l t  a  m e z ő n y  l e g j o b b  c s a t á r a

Szerdán délután fél 1 órakor az 
utánpótlás és az ifi válogatott csa
pata mezbe öltözve jön ki a népligeti 
székesfővárosi diáksporttelep kis pá
lyájára. Az utánpótlásnál Berkessy 
Elemér, az ifiknél Molnár Ignác vé
gezteti a bemelegítő gyakorlatokat. 
Mintegy 15 percnyi munka után az 
„U “-csapat egyes tagjai panaszkod
nak, hogy sok a munka.

—  Nem, értem az egyesületeket, — 
mondja Fábián József, az „U “-csa- 
pat kapitánya, ■— miért dolgoztatják 
erősen a játékosokat a válogatott 
edzés előtti napon. Ezúton kérem 
őket, hogy a jövőben sem a váloga
tott edzés előtt, sem utána no dol
goztassanak sokat a fiúkkal. Nálunk 
úgyis alapos munkában részesülnek.

A bemelegítés után a két csapat 
így áll fel:

„ V ’-csapat: Boldizsár — Gazdag, 
Balogh II. —  Szűcs (Törekvés), Mé
száros (Tokod), Pósa —  Váradi, 
Sütő, Béna, Kiezcly, Tóth.

Ifik : Szekeres —  Lőrincz, Fekete 
— Kovács, Kornél, Kiss — Huller, 
Harsányt, Berzi, Beke, Nagy.

A  lelátón ott látjuk Gidófalvy Pál 
dr miniszteri biztost, v. Ginzery Dé
nes szövetségi kapitányt, Scnkey 
Imrét, az edzők testületének ügy
vezetőjét, Tóth Istvánt és Tamássy 
István dr-t, az ifik kapitányát.

Három harmadot játszott a két 
csapat. I-Iarmadonként ez volt a 
helyzet:

Az elsőben
még komolyan vette az U csapata a 
játékot és okkor volt a ‘legnagyobb 
fölényben. Ennek a harmadnak a 
góllövöl: Kiszely, Bene, Sütő.

A  második
harmadban több változás volt az U 
csapatában. íg y  álltak fel: Kiss
(Törekvés) — Kiss WMFC, Ghzdag 
BysC —  Tóth (Gamma), Mészáros, 
Pósa —  Váradi, Jenőfi, Palatínus, 
Kiszely, Tóth. A  játéknak ebben a 
szakaszában a védelem remekül ját
szott, a csatársor nem egészen. A 
gólokat Jenőfi és Kiszely rúgta.

A  harmadik
harmadban Pósa könnyebb sérülése 
miatt Szűcs a jobbfedezet, Tóth a 
balfédezét. A  csatársor így áll fel: 
Váradi, Sütő, Jenőfi, Bene, Tóth. 
Ebben a részben játszanak legjob
ban az ifjúságiak. Egyenrangú el
lenfelek. Viszont az U-nál ez a csa
társor mutatja'a legtöbbet. Ennek a 
harmadnak Tóth (Ú jpest) és Sütő, 
Illetve az ifiktől Turbéki a góllövöje! 

*

A  szerdai edzömérközésen ismét a

rendszert gyakoroltatta a csapattal 
az U kapitánya. A  csapat, a mult- 
heti játékhoz képest most már sok
kal jobban játszotta az angol rend
szert. Hiába, az edzésnek megvan 
az eredménye.

Az edzés érdekessége különben az 
volt, hogy a kapitány Tóthot, a 
Gamma középfedezetét szélsőfede
zetnek próbálta ki. Meg kell állapí
tanunk, hogy ez a kísérlet nem vég
ződött kielégítő eredménnyel. A  je
les játékos idegenül mozgott az új 
helyen.

Az edzésen azt tapasztaltuk, hogy 
a védelmek általában jól játszottak. 
Nem úgy a csatársorok. Itt még 
sokat kell javulnia az Utánpótlás 
csapatának.

Az ifik elfogadható játékot nyúj
tottak. Kissé erős volt nekik az 
ellenfél, de így is néhány igen biz
tató jövőjű játékost láthattunk.

Egyénileg kimelkedett az U-ból: 
Kiszely, Pósa, Mészáros, Szűcs, 
Gazdag és Váradi. Az ifiknél a me
zőny legjobb embere Beke volt. 
Nagyszerűen játszott ez a fiatal já
tékos. Nagy jövő vár rá.

Fábián József, U-kapitány: Szán
dékosan választottam gyengébb el
lenfelet csapatomnak. Nem nagy já
tékot akartam látni, hanem a hibá
kat igyekeztem kiküszöbölni. Mészá
rost azért játszattam a■ középfede
zet helyén, mert Tóthot gyakrabban 
láthatom játszani. Mészáros jó játé
kos, csak még rutint kell szereznie. 
A csapatot a jövő héten állítom ösz- 
sze:

Tamássy István dr, az ifik kapi
tánya: Azért változtattunk sokat a 
csapaton, mert mindenkit játszatni 
akartunk. Nyugodtan merem állíta
ni, hogy nagyszerű csapatot fogunk 
jövő vasárnap kiállítani.

Elek továbbra is csatár marad a DV8C- 
ben mert vasárnap Jól működött a tá- 
niadósorbart.

Ságvárt eredmény: Ságvár—>
Nagyberény 4:0 (2:0). Levente,
bajnokság. Góllövö: Botos (2), Ju
hász V. és Juhász IV.

Mátészalkát még húsz gól stesr
TORI LE .. .

■Mátészalkán a súlyos tOiMÜ) vereséit 
u.an sincs semmi jele a levert sörnek. A  
csapat bizakodással készül a MA VÁC el
lem mérkőzésre, pedig eddig r-sak c «v  já
tékosa érkezett haza vidékről, jelentka- 
xett azonban a klub kél régi játékosa. A  
szerdai edzésben niér resztvettek és egé
szen Jo formát árultak el. Vasárnap he
lyet is kapnak a csapatban.

— FORGÁCS ÉS MOSONYI
sérülése annyim rendbejött, hogy a va
sárnapi játékuk biztosra vehető — mohdia 
szerdán' Kutrucz edző. — í g y  tehát — 
katonáinkon kívül — minden játékosunk 
kint lesz a csütörtöki edzésen.



S S > © 8 t? QsfltSrtgk. 1840 ssopfcetnber

a Tokod balssélsöje. ö bizonyítja 
be • állandóan, hogy Tokodon nem
csak a védelem jó, hanem a csatá

rok is tudnak.

A diósgyőri csatársor 
ontotta a dugókat...

A  DiMÁVAG tegnap jólsikerült 
kétkapus edzést tartott. Az edzés 
eseményei:

A csatársor jó játéka. Kilenc 
gólt rúgott a diósgyőri ötösfogat 
annak ellenére, hogy szünet után 
négy csatár játszott Csak. (Magyar 
sérülése kiújult.) Füzér (4), Bé
rces (3), Barna és Fazekas oszto
zott a dugókon.

Uram —  a kilenc dugó ellenére
— igen jól védett: a II. csapatban. 
Ha vasárnapig sikerül leigazoluiok 
öt a diósgyőrieknek, ö véd a Szol
nok ellen.

Felföldi „félsscmes“ játéka. A je
les hátvéd gyakran olyankor fu
tott a szélsőjére, amikor már a fe
dezete is ott volt.
. Annál jobb volt vitéz Bohus. K i
tünően megérti magát az egyre 
jobban belelendülő Kalocsayval.

Csapkay elégedett volt az edzé
sen látottakkal.

-—• A mezőnyjátékosok maradnak
— mondta az edzés után Uram 
játékáról szó lehel — ha sikerül le
igazolnunk öt...

H A U Y  
visszaam aförösíf é sét 

kérte
• Szalag szerződését megsemmisí

tette a miniszteri biztos. Ezzel kap
csolatban megkérdeztük Fodor 
Lászlót, a Ganz intézőjét, hogy mi 
most a helyzet.

—- Tegnap délelőtt Szalayvál 
szerződést bontottunk — mondotta 
Fodor. — Ezt a tényt bejelentettük 
a miniszteri biztos úrnak. Egy
úttal Szalag is bejelentette, hogy 
kéri visszárumat őr ősit ését. Remé
lem, hogy ezzel a ténykedéssel 
most már végleg befejezést nyer a 
Szalay-ügy és vasárnap már játsz
hat is.

H á í K a i  f á t é K r a
/ e l e n i l i e x e í i  /

A Kispest csapata csütörtökön 
délután 4 órakor a BVSC-vel ját
szik edzömérközést.

*
Rátkai, a csapat jeles játékosa 

szerdán levelet írt a vezetőségnek s 
ebben közli, hogy csütörtöktől kezdve 
már rendelkezésre áll.

♦
Szilágyi sérülése (zúzódás volt a 

lábfején) már teljesen rendbejött.
*

A Szeged elleni összeállításról 
csak a csütörtöki kétkapus edzés 
után dönt a vezetőség. Ha Rátkai jő 
formát mutat, esetleg helyet kap a 
csapatban, de valószínűbb az, hogy 
a, vezetőség nem változtatja meg a 
SalBTC ellen győztes csapat össze
állítását.

A^nndorfer, a. IIT . kér. TV E  jeléi* ko- 
jrépfedezetc az óbudai Golrlberger SE-be 
igazoltatta le magrát,

ELINDULT AZ ELSŐ VÁNDOREDZŐ
A szövetség megbízásából Maly Antal 

edző ma reggel Békéscsabára utazott, 
ahol, mint a szövetség által kiküldött 
rándoredző, a békéscsabai alosztály egye
sületeivel megkezdi az oktató munkát. 
Maly Antal két hónapig marad a békés
csabai alosztályban. Molnár Ignác szövet
ségi edző ugyancsak ma reggel utazott 
Hódmezővásárhelyre. ahonnan holnap 
Szentesre utazik. Mindkét helyen gyakor
lati oktatást tart az ottani labdarúgók 
számára,

A POSTÁS
nemcsak a kettős kartörést, szenvedett ka
pusát, Bokrost nélkülözi vasárnap _ a 
Pénzügy ellen, hancra a súlyosan sérült 
Bokor í  és Kertész szerepeltetés© is tel
jesen bizonytalan. Bokros helyére més: 
ezen a héten leigazolják Raffait, az M TK 
volt kapusát. Bokor I  és Kertész esetle
ges helyettesét csak r» ma délutáni edző- 
mérkőzés után szemelik ki. A Postás ma 
délután 3 órakor a BLASz válogatott e l
len játszik edzömérközést.

lEISíRECZf
a diósgyőri gólzsák
eim ondja, hogy mi a jó a DiHÁVAS’ban

Egy pillantás a góllövőlistára és 
mindjárt kiderül, hogy két közép
csatár — Zsengellér és Finta, — 
után egy összekötő, Berecz követ
kezik. A  legeredményesebb össze
kötő tehát Berecz, a diósgyőri gól
zsák.

Büszke is erre az újdonsült diós
győri csatár.

- Pedig az angol rendszerben 
játszó csapatokban az összekötők
nek igen sok a dolguk —  mondja, 
amikor beszélgetni kezdünk vele. — 
Különösen pedig akkor, ha az ösz- 
szekötö nem feledkezik meg arról 
sem, hogy a csatár legelsőrangú kö
telessége a góllövés. Igen nagy té
ren kell ma harmonikáznia az ösz- 
szekötönek. Egyszer az előrehúzódó 
fedezet helyére kell visszafutnia, 
hogy a következő akcióban már a 
támadásba lendülő csatársort kö
ttesse, hogy a beadásra idejében ér
kezzék. Nehéz szerep ez, nagy já
tékkedv és erős fizikum kell hozzá. 
Nálam, hála, Istennek, egyikben 
sincs hiba.. S mégsem vagyok meg
elégedve magammal. Tudom, hogy 
sokszor lemaradok a támadásoknál. 
De hát van ember hiba nélkül?! . .  .

Az új környezetre, Diósgyőrre, új 
csapatára, a DiMAVAG-ra tereljük 
a szót.

-— Sportolni, futballozni szerető 
ember csak jól érezheti magát Diós
győrött. Több helyen rúgtam már 
a labdát, de azt még sehol nem ta
pasztaltam, amit itt. Diósgyőrött 
mindenki a szívén viseli a sport 
ügyét. Merészen felfelé ívelő a diós
győri sport pályája és ha ez így fej
lődik tovább, akkor Diósgyőr hama
rosan a sportok városa lesz Ma
gyarországon.

Elragadtatással beszél arról a 
szeretetről, amellyel körülveszik , az 
első perctől kezdve.

— Hogy került Diósgyőrbe? — 
kérdezzük.

•— Amikor a Bocskait, feloszlat-

Vícfáki műsor
SZEGEDI ALO SZTÁLY 

T. osztály. Szeged: SzFIE—Szeged I I I .
(Liliom  A.), SzTK—M ÁK  _ (Zsrmbcri), 
KEAC I I .—-Postás (Jódal). K iskunfélegy
háza; K TK --K TE  (Vezér E.). Makó: MTK 
—l'TC  (Grulich).

.11. osztály. Kiskunfelegybá7>a: KRVSE
KTK I I .  (Dudás, Szabó). Kunszentmártoni 
KuTE—K AC  I í. ( if j.  Berta). Hódmező- 
vásárhely: JTMTE—Móraváros (Kovács I). 
Szeged; S zA T lv - KiTE (Kókai), Szeged
I. Y. -Kokron (Liliom  I), SzTK I I . -T o ld i 
(Ábrahám), SzFIE  I I .—Rákóczi (Pintér). 
Makó; M Á K —Dorozsma (Szundy).

K E L E T I ALSZÖVÉTSÉG 
T. osztály. Debrecen: DVSC I I .—

UKMSC (Vajda). DEAC—MVTK (Sároei). 
Bcrcttyóujfalu; B. Turul— NyVSC (Joano- 
vioO. Püspökladány: P. MÁV—DMTE
(Bikái). Csap: OsSE—XSE íG yörfív. Z.). 

II. osztály. Karcag; K . MOVE— Í)MTE
I I .  (Kádár). Mátészalka; MTK TI. IVFTC 
TI. (Szamosvári). Ungvári UMTE I I .— 
Rusj I I .  (Bucsin).

C S AB A I ALOSZTÁLY
T. osztály. Békéscsaba: Rokka—B. M ÁV 

(Stcigcnvald). Békés; B ISE—MTE (Bcdö). 
Gyonia; G yTK —OMTK (V igh ). Szarvas: 
Turul—GyTE (H cin fart). Békésszentand- 
rás: Hunyadi—CASS (v . Nagy). Kondo
ros; K oT E -B . Törekvés (Borosé).

I I .  osztály. Orosháza; OTK I I .—B. Tör. 
TT. (Kunos). Gyula; GyAO IT.—GsSK 
(Galárilai). Békéscsaba: CsAK I I .—OFC 
(Gáspár), B. M ÁV I I .—VSE (Tokai). 
Mezőtúr; MAFG— M. Törekvés (Várkonyi). 
Gádoros; GSE—G yLE  (Klimaj).

D É LN YU G A TI A  ÓSZÖVETSÉG
I. osztály: Dombóvár: DVSE—NVTE

(Kovács). Pécs: PBTC—DVAC (Lányi),
Komló: KSE— M TE (Bubregh), Konyhád: 
B T K -K R A C  (Páld i), Bácsalmás: B.
MOVE—ZsSE (Virányi), Nagykanizsa: 
ZMNTE—PEAC  (Horváth), Simor.tornya: 
SBTC—BM TE (Rolléder).

II. osztály: Somogy: SBTK—DVAC II.
(Kraft), Kom ló: KSE ír.—PBTC II .  (Be- 
rényi). Nagymányok: NSE I I .—BZTE
(Horváth), Szekszárd: TSE—P>TISE II.
(Mózer), Nagyatád: NTSE—NVTE (v.
Adorján). Csurgó: CsTK—PVSK II. (Né
meth), Kaposvár: KTSE I I .—KRAC II.
(Farkas).

-<♦>
TIZE N EG Y FELSZERELÉST

(11 mezt. 11 nadrágot, 11 pár fntballcípőt 
stb.) adományozott az edzők alosztálya a 
..Székely fillérek ”  javára. A  Szolnoki 
M ÁV 11 pár futba.llcipőt küld az, arra 
rászoruló székely egyesületnek.

MOVE-BAJNOKSAG 
I I .  osztály: TSE  I I . -K z s T E  I I .  2:1 

(1:0), T. Előre I I .—P. Rákóczi I I .  3:2 
(2:21. RAFO IT .—Szent László 3:1 (2:1),
NME—P X TK  I I .  13:1 (8:01. A Rákoeliget 
IT.—Csillaghegy I I .  és a HTSE—P.Rákóczi 
ITT. mérkőzés elmaradt. A  Csillaghegy 
I I ,  és a P. Rákóczi I I I .  nem jelent meg.

A  SZEGED
csütörtökön délután a KEAC-cal tart ed
zést. Az edzésen hír szerint több próba- 
.i ál ék oe is részt vesz majd.

A balszerencsére panaszkodik Lanrsek 
Gyula, a LaFC  ügyvezetője: ..Nincs olyan 
mérkőzésünk, hogy ne sérüljön meg ^tó- 
kosunk. A m ú lt őszi idényben annyira 
leszakadtunk, hogy tavasszal már semmi 
esélyünk nem volt a bajnokságra. Az idén 
nem szeretnénk így járni. A  csatársor 
megerősítését tervezzük,”

ták, több helyről, a fővárosból is 
ka,piám ajánlatot. Hogy mégis 
Diósgyőrbe kerültem, annak több 
oka van. Valahogy mindig vidékre 
húzott a, szívem. Mindig vidéken 
játszottam.

— Vidéken —  teszi hozzá nevet
ve •—■ a pénzt is jobban be tudja 
osztani az ember. Tapasztalataim 
azt mutatták, hogy vidéki csapa
tokban bajtársiasabb a szellem. Kis 
városokban úgy élnek a, játékosok 
egymás közelében, mint egy ‘nagy 
család. Együtt dolgoznak, együtt, 
szórakoznak és ezt én sokra érté
kelem. Úgy érzem, jó l választot
tam. A fiúkat hamar megszerettem 
s úgy érzem, ők is szeretnek en
gem. Nem haragszanak meg, ha 
mint öreg, rutinos róka, mérkőzés 
alatt is tanácsokat adok nekik. 
Pesten ez elképzelhetetlen.

—  Mi a véleménye a csapatról?
—- Nekem, mint játékosnak nem

illik kritikát gyakorolni társaimról, 
mégis annyit mondhatok, hogy nem 
vártam ennyit. a DiMAVÁG-tól. 
Meglepett a csapat tudása, öröm 
ebben az együttesben játszani. Ha 
jobb sorsolást kaptunk volna, most 
egészen előkelő helyen lennénk. K i
csit. korán kaptuk a W MFC-t és a 
Ferencvárost. A csepeliek most 
már aligha vinnék haza mindkét 
pontot Diósgyőrből... Négy mérkő
zés után három pontunk van, de 
ezeket a pontokat mind idegenből 
hoztuk haza.

—  Mit vár az őszi idény hátra
levő mérkőzéseitől ?

•— Mérkőzésről mérkőzésre csak 
jobbak lehetünk. Az első évben nem 
lehet más célunk, mint ahogy Né- 
methy elnök úr is többször kifej
tette, csak az, hogy ki ne essünk. 
A magam részéről biztos vagyok 
abban, hogy ez sikerülni fog.

így  beszél a diósgyőri tank, aki 
négy hét alatt belopta magát a ké- 
nyesigényü diósgyőri szurkolók szí
vébe.

Labdarúgó
porfeihőíovagolc...

A BLASz első osztályában játszó 
ETC évtizedek óta szívvel, lélekkel, 
de nehéz anyagi .viszonyok közt dol
gozik a magyar labdarugósportért. 
Az egyesületnek az őszi idényben 
való indulásához nagyobb összegre 
volt szüksége. Az előzetes megbeszé
lésen, amelyen a szükséges pénz 
megszerzéséről tanácskoztak, az 
egyik jelenlévő játékos a kővetkező
ket ajánlotta:

—  Kössünk le egy kisebb vidéki 
helyen mérkőzést a közelben. Mind
egyik játékos szívesen vállalja a sa
ját költségét. Én magam is. így  az 
egyesületnek marad az egész uta
zási költség.

A tervet elfogadták. Az intézőnek 
sikerült is egy mérkőzést lekötnie 
Pilisre. Mikor a csapatot kijelölték, 
egymásután hét játékos kért enge
délyt, hogy kerékpáron mehessen a 
pilisi mérkőzésre.

Ekkor megszólalt valaki:
—  Leghelyesebb lesz, ha mind. a 

tizenegy játékos kerékpáron megy. 
Minden helyre olyant kell állítani, 
akinek kerékpárja van.

Úgyis történt. A  csapatba került 
játékosok valamennyien kerékpáron 
mentek a mérkőzésre. Ez maga is 
elég jelentős teljesítmény, mert 
Pestszenterzsébet és Pilis közt a 
távolság mintegy 35 kilométer.

Visszaérkezés után az egyik játé
kos a következőket ajánlotta Fibin- 
ger Sándornak, az ETC népszerű 
intézőjének:

—  Sanyi bácsi! Alakítsuk meg az
ETC kerékpáros portyázó labdarúgó 
csapatát. Sanyi bácsi kimegy a, M il
lenárisra és sorra kérdezi a, kerék
párosokat: „Uram, jó kerékpáros
ön? Ha igen, jöjjön az ETC-be fu t
ballozni!!!

Cegléden nagy érdeklődéssel vár
ják a C. MOVE bemutatkozását az 
NB III.-ban. A  csapat ‘ az e-lmult 
vasárnap könnyen verte a Rákos
csabái TK-t. Azóta, több játékos 
már hazajött, új játékosokról is szó 
van s így a ceglédiek bíznak abban, 
hogy csapatuk megállja, majd a he
lyét az NB III.-ban is. A labdarúgó 
szakosztályt átszervezték. Vírágh 
Ferenc, a volt jeles atléta, vette át 
a szakosztály irányítását.

A  PeMTK-han Fromnwr hiányzik na- 
jrybn a támadósor jobb széléről. A  .csa
pat hétről-hétre más jobbszél nővel k ísér
letezik, de edd ig egy ik  sem tudta a jeles 
jobbszélsőt ieledtepii.

A B LK  csütörtökön délután 4 órakor a 
BTK-val játszik edzőmcrkőzéet a po
zsonyiul! pályán.

Raj Tan a Miskolci VSC-ben a csapat- 
szellem kiírni. A  vezetőség — természe
tesen — ennek a megjavításán fáradozik.
U.i játékosuk is lesz valószínűleg, a kas
sai Ivankó személyében.

K ecskés,

a Tokod jobbhátvédje, 
szerint jobb, mint

aki sokak 
- Berta.

Óv az SzFC!
A Szombathelyi FC vezetősége 

úgy határozott, hogy megóvja az 
MTK elleni mérkőzés eredményét. A  
vezetőség álláspontja ez:

—  Amikor az M TK egyik játéko
sa a- vonalon túl rúgta a labdát, 
Pánczél, a mi játékosunk ment érte, 
holott ez nem is lett volna köteles
sége. Véletlenségből úgy rúgta be, 
hogy nem pontosan a kapus kezébe 
ment a labda, hanem leragadt egy 
pocsolyába. Vass Antal ezt minősí
tette időhúzásnak és emiatt hosszab
bított egy perccel. Erre pedig —  a 
fentieket figyelcmbcvévc —  semmi 
oka sem volt. Ezért óvunk.

Utazhat a B)-csapat 
Belgrádiba

A  belgrádi jugoszláv föszövetség 
értesítette az MLSz-t, hogy a ma
gyar B) csapat számára a beutazási 
engedélyt már elküldte Budapestre. 
Egyben sürgette a jugoszláv A ) és 
ifjúsági válogatott számára a ma
gyar beutazási engedélyeket.

• 9ILFÓ I/D l
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Románia
A II. forduló eredményei: Ripen- 

sia— Unirea Tricolor 3:0 (1:0).
Marcu két gólt, Bindea egyet rú
gott. —  Rapid—Glória 7:1 (3:0). 
Avar egymaga öt gólt lőtt Aradon. 
Sipos és Bogdán egyet-egyet szer
zett. A  Glória góllövöje Igna. —- 
Tricolor— UDR 3:1 (0:1). —  Mica 
—FC Braila 3:0 (2:0). — Venus— 
Glória CFR 1:1 (1:0). A Venus
pontvesztesége meglepetés. —  Sp. 
Studentesc— FC Craiova 3:1 (1:1).
A bajnokságban ez a helyzet: 1.
Ripensia 4 pont, 2. Mica 4 p„ 3. Ra
pid 4 p., 4. Venus 3 p., 5. FC Ploes- 
ti 2 p.,<Ii. UDR 2 p.. 7. Sp. Studcn- 
tesc 2 p., 8. U. Trieolor 2 p., 9.
Glória CFR 1 p„ 10. Craiova 0 p., 
1.1. Glória 0 p., 12. Braila 0 p.

\)(pÓLD|
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Megint angol rendszerben játszik 
a Genova. Ismeretes, hogy a tavalyi 
idényben a Genova angol rendszer
ben játszott a bajnokságban, azután 
visszatért az olasz rendszerre. Most 
azt olvassuk, hogy ebben az idény
ben a Genova újból angol rendszer
ben fog játszani. A  középcsatár 
posztján a súlyosan sérült Battistoni 
helyén valószínűleg Villa fog szere
pelni.

*
Bukaresti hírek sr,érint Dobay, a vá

logatott szélsőjátékos nem Nagyváradon, 
hanem Kolozsvárott akar tovább futbab 
lozni. A  KAG csapatát választja új 
egyesületéül.... •

A a csímaxki bajnokig: cőllövőliatája- 
nak élén jelPiilcg; Habnemann és Birsen 
áll, egyformán 5—5 góllal. 4 góllal sze
repel Decker és Fiscber. Érdekes, hogy 
Binrler egyelőre csak az egygolosok kö
zölt foglal helyet...

A JT — hogy a MOVE-játébvezetoknek
fejlődést biztosítson — az őszi idény meg
indulása óta sok MOVE-játékvezetőt több 
BLASz- és NB I I I .  osztályú mérkőzés ve
zetésére küldött ki. A MOVE-játékvezetők 
feladatuknak megfeleltek. Az egyesületi 
vezetők a legnagyobb elismeréssel nyilat
koznak működésükről. A múltban a fejlő, 
dés elöl elzárt MOVE-játékvezetők közül, 
ezzel a helyes rendszerrel, a jövőben sok 
játékvezető jut komolyabb feladathoz, —- 
a JT  pedig nagyobb számú tehetséges 
játékvezetőhöz.

F e lfe d e z é s  I
__ Van már remek tenis&pdra*. 

sunh!
—  Ténylegf!
—  Olvadtam, hogy Asbóthot gyö~. 

zelme után —  szétszedték.

IFJÚSÁG
A VAKSZEGI-VÁNDORDÍJ

második kiírása megjelent. A ver-, 
senyt. az idén a székesfővárosi me
zőgazdasági középiskola rendezi 
meg. A  versenyszámok: 100, 400,
800, 110 gát, 5x100, magas, távol, 
rúd, súly, diszkosz, gerely. Iskolán
ként és számonként 3—3 diák in- 
dúlhat, a pontozás 10—6— 4—3—2 
— 1. öt iskola indulása esetén kör
mérkőzéssel. több iskola nevezése 
esetén kiesési rendszerrel döntik el 
a versenyt. Nevezési zárlat szép-: 
tember 21 déli 12 óra. A  mérkőzé
seket a székesfővárosi népligeti 
díáksporttelepen, a MAC-pályán és 
a Mezőgazdasági. Középiskola pá-: 
lyáján rendezik.

A  WESSELÉNYI Í R.
jelvényszerző háziversenyt rendem 
zett. 100 m : 1. Gáli 11.8, 2. Sza*
mosvölgyi 12, 3. Sátorhegyi 12.4. —t 
't00 m: 1. Meszes 59.9, 2. Boltositsl
60.5, 3. Herczeg 60.8. -— 800 m: l.j
Kovács 2:22, 2. Horváth 2:22.5, 3, 
Klees 2:22.6. 110 m gát: 1. Sá.-
torhegyi 19.6, 2, Förster 19.9, 3,
Horváth 20.9. —  Magas: 1. Bor-s
bély 165, 2. Sátorhegyi 160, 3.
Förster 160. —  Távol: 1. Sándor;
535, 2. Mátrai 531, 3. Szabó 528. —i 
Súly: 1. Vincze 10.54, 2. Borbély
10.33, 3. Olgyai 10.08. —- Diszkosaj 
1. Meszes 29.22, 2. Borbély 27.80. 3- 
Vincze 25.72. —  Gerely: 1. Gált
36.05, 2. Borbély 35.00, 3. Sátora
hegyi 30.01.

Az orszácos és kerületi F IS O K  írrbclj-
rúgóbajnoksáff kiírása megjelent. A  bu- 
rl a pesti kerület bajnokságának ti cvezóst 
zárlata szeptember 21-én. szombaton défc 
ben les i a KISOK-központbaro.

VÍVÁS
K ATONATISZT-VtVOK 

ELŐLÉPTETÉSE
Erdély egy részének visszatérésé-) 

vei kapcsolatosan a vivő tisztekéi; 
külön öröm érte, mert s. tiszti vívók; 
nagyrésze előlépett. Megemlítettük! 
már, hogy vitéz Littay András altá
bornagy gyalogsági tábornok lett $ 
vitéz Somogyi Endre ezredes tábor* 
nokká lépett elő. A  vívósportuntó 
két-két kimagasló egyéniségén kí
vül a híres versenyzők egész sors* 
kapott magasabb rendfokozatot. El
sősorban kell említeni azt, hogy Je- 
kelfalussy György olimpiai bajnoki 
őrnagy lett. Ugyancsak őrnagy lett! 
Zirczy Antal kardbajnok s kiváló 
törvívó is. Százados lett Kevcy Já
nos, aki szintén all round vívó, 
ezredorvos lett Gözsy dr, akit a kö
zönség, mint a szúrófegyverek ki
tűnő képviselőjét ismer. A  fiatalabb 
nemzedék sorából Jeney László, <* 
balkezes vívó főhadnagy lett. Ugyan
csak főhadnagy lett Bolgár, az öt
tusázó és párbajtörvívó és Mikes, a 
kitűnő kardvívó. A  vívótársadalom 
nagy örömmel üdvözölte a kitűnő 
vívókat.

ÚSZÁS

Nagy feladatok 
várnak az úszósporfra 

Erdélyben
Az országos ünneplésből a ma

gyar úszósport is kiveszi a maga 
részét. A  szövetségben máris mfeg- 
indult a munka, terveket készíte
nek a visszacsatolt részek úszó
sportjának bekapcsolására. Annyit 
már előre meg lehet állapítani, 
hogy az úszósportra nagy felada
tok várnak a visszacsatolt keleti 
részeken. A  múltban leginkább 
Nagyvárad úszóéletével tartott 
fenn kapcsolatot a MUSz, de ezen
kívül Kolozsvárott és Marosvásár
helyen komoly talaja volt az úszó
sportnak. Szatmárnémetinek is van 
uszodája. A  nagybányai úszóegye
sület leginkább az ottani bányá
szokból toborozza tagjait. Néhány 
évvel ezelőtt magyar edző, Nagy- 
iványi foglalkozott a nagybányai 
úszókkal.

Fehér 3. István, a vidéki úszó
sport szervezője és vezetője már 
készülődik erdélyi kőrútjára, hogy 
az egyes városokban az illetékesek
kel megtárgyalja, miként lehet a 
visszacsatolt részek úszósportját 
az országos munkába a legrövidebb 
időn belül bekapcsolni. A jövőévi 
műsorban már az erdélyi úszó- 
sport is jelentős szerephez jut.

IFJÚ SÁG I VIZILABD AM ÉRKŐ ZÉSER

LITE— NSC 5:9 (1:9). Nemzeti Sport
uszoda. Vezette: Szccsei. Góldobó: Wcin- 
stein (2), Demjéu, Sámuel, Kaehane.

MTE—I I I .  kér. T V E  9:3 (3:1). Nemzett 
Sportuszoda. Vezette: Gyulai. Góldobó;
Bauer (5). W eber (3), Deák, ill. Oprecllt 
(2). Gőjrer.



Hí volt Splitben?
A  most ideérkező 3ug°szlávJ ^  

Janók szerint Novak Ilonka a -00 
nThatüszásban javította meg a ma- 
-var csúcsot. Ideje: 3.01.2 volt.
^'r , Ilonka a 400 m gyorsuszásban 
4 55.4 m ^ t úszott. Beszámol meg 
a jugoszláv újság arról, hogy a 100 
m gyorsúszásban Elemen mögött 
Véaházi volt a második 1.01.4 
mn-es idővel. A  200 m hölgymell
úszásban Brsics 3:21.2-es ideje uj
jugoszláv csúcseredményt jelent. 
/A M TI jelentésében alighanem ez 
„A időt cserélték össze Novak Ilon- 

p00 m-es hátúszóeredményevei.)
A  versenyzőkről egyelőre semmi 

hír. Szerdán reggel hiaba vártuk 
őket a Keleti p á lyau dvaron , nem

,»<£* ISfl-S.
S L S  szülök, szövetségi ve- 

se™’ A ? f d°4 é b  érdekeltek most zetok es egyeu n«iitÖr-
már a szerda éjjeli, vS N  ^  Ta„ 
tök reggeli vonatban 
Ián...

Csütörtök, 1040 szeptember 10. $$sa

jár
v l» .  *álra -  „ :

T̂ r Mho?y'm^

TSC—MESE-találkozó ^

•J&  SSmásul vette. — , Kt mégis lementek
gondolták magukat es _  meglepe-
Tatabányára. A  mérKo^ess m íe
Teáit* — <»• „ yVzilabdabizQtt-
nagryobb meglepeté-i e , tudomásul

hc,yet15:40-es sólarannyal foglalja ei. 

ÖKÖLVÍVÁS

V é g l e g e s :

Október 5 : olasz—  
magyar Budapesten!

Az olasz ökölvívó szövetség leve
let írt a MöSz-nek és ebben azt az

ISSfi " to -

Asbóth és G á b o ri
olaszországi sikere osztatlan örömei 
keltett az egész magyar sporttársa
dalomban. A  teniszversenyek leg
klasszikusabb számában, a férfi- 
egyesben két magyar fiú játszotta a 
döntőt egy idegen ország bajnoksá
gában. Hasonló nagy sikert talán 
csak a vezető nagy tenisznemzetek 
Amerika és Ausztrália játékosai ér
tek el. Minden dicséret megilleti a 
két játékost. Eem akarunk ünnep- 
rontók lenni, de a milánói siker 
eszünkbe juttatja azt, amit egyik 
játékosunk mondott; a magyarok 
minden versenyt megnyernek, csak 
az országokközti mérkőzéseket ve
szítik el. Ez viszont azt mutatja, 
hogy egy-két kiváló játékos nem 
tükrözi vissza híven egy nemzet 
erejét, ss a magyar tenisz hovaiar 
tozását Európában mégis csak az 
országokközti mérkőzések eredmé
nye szabja meg. A magyar tenis 
válogatott az idén hét mérkőzést 
játszott és abból csak egyet nyert 
meg. Asbóth és Gábori sikerének 
árnyékában még kirívóbb ez az 
eset. Reméljük viszont, hogy az ille
tékesek nem fognak nyugodni As
bóth és Gábori habárain, hanem 
mindent elkövetnek abban az■ irány 
bán, hogy újabb Asbóthok és Gá
boriak nevelődjenek ki a termékeny 
magyar talajból ■ .

KERÉKPÁR

Egyórás lesz a  vasárnapi 
nemzetközi bukósisakos 
rangadó!

K ö n n y , swasoSy, m six s ik a  
és  s ze re lem  fü m js !

A
seny

=58£«====”

elnöksége 
tározta, hogy az

október 5-re tei- 
t ár ózta, ”  asryart egy hét-
vezett jugoszUv-magyá— . -  |s ' október 5-en
tel későbbre tolja c ökölvívókat. 
vendégül látja az vaiószínüség
A  mérkőzést min - encjezik meg. 
szerint a cirkuszban ^ óber 12-én
A  ju g o s z lá v -m a gya r
kerül sorra Zágrábban

k é z il a b d a

Átigazolások. Sarok WU& pamutba,
íaTC-lui. Tóth RTK a '^“ "távozott.
Bsck SzTE a B S z k R I ^ ,  dl,io c

A vasárnapi _kc*Ha'j^,orrllnj{»dAn,.ív vasai iici|n , i,gyobb meglepetése a no fíwinlo volt 
Goldbcrger SE nugr^S^elten. -  
.1 bajnok Magyar Posztó játék >»«
lókjaink jól beváltak, lntéző
syai'ázata, — mondja t  most már
-- Néhány fiatal játékosunk,, _ 
állandó helyet kap az __

VASÁRNAPI Kí^ l^ i\ v lS y °F á y -

n t é a / r ó f l í1 W '
utea, fél 5. — BSzKRTr=W“ JBörtaia.n.u.,

sv“ ” ”
" l í  b l H  férfi:1ox. Csepel, Vámmontes-paiy . iror
Magyar Pamut -Széchényi, ‘ ^apq-
thy Mi klóé-út. negyed 9. — III

1 üliiuif—
..... Mi klóé-út, negyed, 
BTK, Soroksári-ót, fel •lf\, OfU JftfWft‘ -é " ---O
—MTFj I I I . ,  Berlabn-uton. -• Hnjdn-n

Szövetségi díj: VAO-Blb^ FcÍM;r -ut, 
fél 2. -  B T K -M a g y y  I f " lu jFaidu-utea-

•I.' —-~ I l S z A A 7  ̂ a.1 au
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Hölgyeink —  javulnak
A válogatott hölgy korét szénán délután 

pompás-időben tartotta az „odaért. A ko
ré- mind a hat itthon levő tagja megje- 
f fn t “ z edzésen. Zempléni Antal „szövet-

, . , __  „1, w'/;; r ö <r VÍ»MT) V T Ív. ( >Z VSC KC t

Lovösánvi a BEAC fiatal edzője volt. az 
ellenfeled Körmöezy remek fonretban 
í:l-ro vezet az edző -ollen ée ve»»ul csaih.
5:7 arányban veszt. si*R,i!rV —— Még most is gyakran játszik!
kérdjük Körmöezy tél. -

— Amikor csak lehet. — hangzik <* 
laisz. — őrülök, ha a pályán lehetek.

A  hölgy keret többi tagja, is javul. *> 
jugoszdávok elleni mérkőzésig minden K1 
pompő-s Tonnában lehet. Az ccryes rn^Tko 
5̂ 2eok után többfélo felállításban pároso 
kát játszanak. A  legjobb párosításnak a 
Körmöezy—Báré-kettős látszik. Szívesen 
hálóznak, jól röptózn-ck ős moaérlik egy
mást. Nem isren lehet kettőjükudl jobb 
párt Öfts^eiánitani.

A  hölgy keret, a lóg közelebbi e-dzósét 
pénteken délután ugyancsak a BKAOpá 
lyún tartja.

Mac var Kerékpáros Szövetség yer- 
WHyiu 1 Ó/Öhizottsága tegnap inódosíjáso* 
kai, hajtott vógro az idény utolsó palya- 
versonj ének kiírásában. A vasárnapi 
torna »nüsorán szereplő nemzetközi buko- 
sisakos rangadó, mely Danhoklot, a hat- 
szoros dán bajnokot, állítja a magyar 
in o tor vezetései mezőnnyel szemben, az 
eredeti torvtöl ellérőfcn ne:n 50 km-es ta
von, Uaiiem t órás verseny kereteben 
dől el. A szövetségnek az utolso pilla
natban sikerült

a motorvezetők üzemanj'agszükségleteit
kielégíteni

t, így most már semmi oorn áll útjában 
annak, hogy ax idény utolsó nemzőt közi 
bukósisakos versenye igazi, hamisítatlan 
„rangadó keretekben” jusson lebonyolí
tásra. . ,

Dán hold krxlden és szerdán alaposan 
edzett. A Millenárisán ezúttal főképpen 
gyorsasági kísérleteket végzett. Volt köre* 
mely

a 17 mp-evS határ alá szilit.
A szaké-rtök megállapítása szerint 

Idén nem járt gyorsabb külföldi wn* 
torvezető Budapesten, mint a dán 

bajnok.
— örülök — mondta Dán hold -•, hogy 

a rendezőöég 1 órásra írta ki a versenyt, 
liív legalább

megdől az egyórás rekord,
melyet külföldi kartársaim esztendőkön 
át hiába ostromoltak. Nem állítom, hogy 
én fogom túlszárnyalni Szekeres toljesi t- 
monyét. Do azt bátran mondom, hogy 
bármelyikünket is éri a siker, alaposan 
meg kell majd dolgozni érle. Láttam Sze
kerest edzés közben és figyoltom Nagy 
Béla pompád gyorcsulási képességeit: al 
lítom, nem lesz könnyű dolgom vasár 
nap. Hallom, hogy

a szövetség hat vezetőt állít a rang
adó rajtjához.

Ez azt jelenti, hogy öt ellenféllel szem 
ben keil majd meg küzdenem. Ezek közül 
legalább három e.4ielycs. De mindent ei 
akarok követni  ̂hogy ne essék Budapes 
ten csorba n hírnevemen. Győznöm kell. 
mert két hét múlva a Dcutsehlamlhálló
ban rajtolok, s nőm szeretném, ha az új
ságok szétkürtöknek budapesti verejaógem 
hírét. Ez nem jó ajánlólevél . . .

Szekeres is alaposan ne kif eküdt az ed 
zésnek. Délelőtt és délután is kint lá
ny áz a. Millenárison, ha idrjo engedi.

— Idén legalább egy alkalommal irdn- 
den külföldi hiikósisakosr.ak meg fud- 

tam mutatni a hátsókerekemet! 
Szeretném, ha ezt a „veretlenségemei” az 
év utolsó tornáján is megőrizhetném, — 
mondta nevetve. . . . . . .

Nagy Béla I6 győz ölemre koszul. A tél 
folyamán

a német fedettpűlyákon akar rajthoz 
állni,

— s (szüksége van jó ajánlólevölökre . . .
Kiírás/., Liszkuy és Fekete ogéífzíti ki 

a rangadó mezőnyét.
Nagy Béla szerdán es-tc iemót megje

lent a  MiilciuVritíon *> ezúttal már egy 
óráig iilt a gépen. A  nagy, nehéz ország
úti tömlőkkel és edzöruhában meg sem 
erőltetve magát, 11.1U0 in t hagyott maga f 
mögött, tehát alig maradt ol Orezan i 
1933-ban felállílolt 4 1 . » a s  csúcsától.

A  kitűnő Törekvés-ágyú bejelentette a. 
sízövétségnél, hogy a jövő Gerdán *’>t 
órakor készenálA az egyórás csúco meg- | 
döntéísérc.

Nagy Béla lélóra alatt 
21.580 m-t futott !|

Nagy Béla komolyan készül az egyórás 
vezetésnélküli állórajtos csúcs megdönté
sére. Már kedden meg akart próbálkozni 
a csúcs megjavításával, de a nedves idő 
nem volt alkalmas arra. íg y  csak edzést 
tartott, 52 kört futott egy félóra alatt és 
ez 21.5S0 m-nok felel meg. Ez eg-y órára 
átszámítva 43.160 méteres átlagnak felel 
meg. Ezen az alapon Nagynak  ̂minden 
reménye megvan rá. hogy a csűcskísér- 
let sikerrel fos járni.

A PÁRISI PARC DES PRTNCES-
PALYA  ISMÉT MEGNYITOTTA  

KAPUIT!
A  holtnakhitt francia kerékpársoprt 

feltámadt. Szerte az országban egy sereg 
országúti mérkőzést bonyolítaiiak le a 
helyi egyesületek, -— m-intlia csak megint 
bélce volna. És Parisban tegnap az ott 
székelő német katonai főparancsnokság 
engedélyt adott arca. hogj- a Parc des 
Priuccs-pályának kapui odzésoélokra meg- L 
njilhatók legyenek. A „hercegek park- I 
jáuak" tcknójo a délután folyamán igen 
mozgalmas volt. óriási tömegek lepték 
el a betont, úgyhogy végül is csak iga
zoltatással bocsátották a versenyzőket 
a pályára.

Esto hél óra fotó már a j  ágyúk is ki-1 
vonultak^ köztük Waiubst. Arrhambaud., 
niac-Garm. Kournler, Oubron és Hor- 
ner. Későbben a motorok is kitolattak I 
és görgőjük után felvonultak a francia 
főváré,; legjobb bukósisaké,sai. Jólérte,- 
sült forrásból nyert értesülések szerint 
o párisi pályán még idén versenyeket 
bonyolít 1c az újonnan alakult francia 
kerékpáros szövetség.

F E I A K  a  C S O B T O S
először együtt!

V A S Z A R Y  és SILKSI
drámai szerei ben ! 

KÉSSÉ.!?. DS ÁGI O RÁCS VALI 
v .  H A jM Á S S V  LAJO S
3 fiatal szinészmoglepetés! 

Délibáb-film.

MA PREMIER I

/ S s lz ó tO  é s  G á l b o r i l  
M e r á n f o a n

Asbóth és Gábori, . a  két kiváló 
magyar teniszező Milánó után a me- 
ráni nemzetközi versenyen vesz 
részt. Ez a verseny már meg is kez
dődött. Az első napon a magyarok 
játékára nem került sor. Érdekesebb 
eredmények:

Férfiegyes: Quintavalle— Caluci
6:0. 6:1, Vido— Baltai 7:5, 7:5, Caoe- 
pele—Starti 6:3, 6:2.

ATLÉTIKA

Holtverseny
a moszkvai laaraihónon

Moszkva, szeptember 16.
A moszkvai marathoni bajnok

ságban 67 induló vett részt. A  ver
seny a marathoni futások történe
tében ritka eredménnyel végződött: 
Punka és Glanskow holtversenyben 
ért a célba. Elért Idejük, 2:39:35, 
igen jó.

Preslit.

rom negyed 10.
ntf a’ osztályú női: •GoMbergcr
szőrű x r i f . .  Bndufoki-ii . f e l  l<h Mwfyar 
tox—AMC. K ispest Ulloi-üt. ». Mik]ős.
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l i l ,  osztályú, * 6 U  Ve.08__r n Ds7X>rú K « -
kalász, Febér-ut, fél • Kisp0st, KAC-
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dal Pamüt-DSB. IX ., K ISOK-
11. — Koszorú 111.—b-u
pálya. 10. . . Fiektromos t’ 1—

Barátságos mérkőzés.
Wackor ifi, "  — -

TENISZ
AZ 01.ASZ NEMZETKÖZI TENISZ

BAJNOKSÁG VÉOLRKOMBn YBAJNOKSÁG
A nagy magyar .5°a°kö^Seíő:

aiszbajtioksag végoredménve ® - ív j , 2.Férflesj-es: 1. AsbotH (Magyarország^
Gábori (Magyarorszáír), í>. u?„\
(Olaszország) ás Vido (öla.szorezfeb^^

Női egyes: t  Gayviraghi (Ok-- 1r‘ 1, n.
o Rofwnow (Németország), 3,
nlno (Olaszország) és, Manfrodi ,0asz
4,1vSríinárns- 1. Del Belio-Cucelli fOlmsz- Fcrupaf, • Ashnth_Oábori (Magyaror- 
orszag). „'„—[„Snda (Olaszország) e® Oa- 
szagi, ■ - (Olaszország). nmto-Cb-ta. m Aebóth (Magyarország) 

Vegyespáros. a> CuWli-San
-Tarolli (OhMíOJ' g_ Taroni (oinsz-
Donmno 0 (M^yarország) és RadoorszAgl-JisitS ■ b (Németország)..Olaszomzágl-Scmin̂ m . is0̂ t n a

Az cr(rfmenyeken v „ nl  ̂ íoaaWc vég-
kérdőé lódul elotmws* i 
ro egy férfi párost irf uj

xEm om K « 0f f i S 0K TEN' 8‘ ’

medi — Beg:idsán. -— 4 • p_m^r.—Sima.
Nagv: Binder—Laczkovits . uzm.
-T ó ra : M orvai-Bnrakovtcs; Bikát.
yúth L.—Laczkovits, t-NaSf •
dér. Besiásáu—Klsa, Súlyúit

A p áro s g y ő ze le m b e n  
k e re sn e k  v ig a sz to lá st  
a z  o la szo k
A  nemzetközi olasz teniszbajnok

ság végeredményével bőven foglal
kozik az olasz sajtó. A  magyarok 
szereplését mindenhol az elismerés 
szava követi. Az olaszok nehezen 
tudnak beletörődni az egyesben el
szenvedett vereségekbe. Kárpótlá
sul a páros győzelmet dicsőítik. A  
,Corriere della Sera“ így ír:

A férfiegyes nem igen hízelgő 
az ’olasz játékosokra nézve. A dön
tő Asbóth és Gábori, két magyar 
között került eldöntésre. És ez főleg 
Romanoni hibája, mert neki voltak 
a legkomolyabb esélyei, hogy Gá
bori helyét elfoglalja. (Arra már 
nem Í3 gondolnak az olaszok, hogy 
Asbóthot valamelyik olasz játékos 
megverhetné. Szerk.) Az egyes já
tékért kárpótol a ragyogó és elvi
tathatatlan, olasz győzelem a férfi
párosban. Ez a győzelem még ra
gyogóbb, ha meggondoljuk, hogy 
Del Bello és Cucelli az Asbóih- 
Gábori párban Európa egyik lég 
jobb kettősét verte meg. A magyar 
pár az elömérközések során bizo
nyítékát adta tökéletes játékának, 
legyőzve az összes akadályokat 
eavesben és párosban. A két ifjú  
olasz játékos győzelmét nem lehet 
a véletlennek köszönni, mivel Del 
Bello és Cucelli az idén már Rtccio- 
nrhan és Viareggioban is legyőzte 
a magyar párt. A négy játékos ko- 
s ir u r e l l i  iátéka volt a legmeg- 

sul.. ... . h,yr Asbóth akciói mindig

,tAP  g„észben véve az olasz bajnok
vár kitűnő játékot mutatott. A ma- 
Vgyar játékosok előzőleg az egyes
mérkőzés döntőjét -  
■mn sportszerűen — abbahagyták, 
hogy a Párosra teljes erőben tudja- 
nakkiáUani. Gáborinak aza z  elha- 
iárazása hogy a reménytelen mér
kőzést Asbóth ellen feladta, nagy
részt jogosult — de ismételjük  ̂
nem volt túlságosan sportszerű 
(A  rendezőknek módjuk lett volna 
a férfiegyes döntőt más napra 

1 (e nni. S z e rk . )“

R á k h e ly  d e r e k a  m e g rá n 
d u lt, a lig h a n e m  
B é n y i d o b  h e ly e tte

A  szövetségben tegnap megjelent 
Rákhely Gyula, az ARAK  kitűnő 
gerelyvetöje és bejelentette, hogy a 
vasárnapi székesfehérvári versenyen 
megrándította a derekát:

-— Ott ugyan egyáltalán nem 
éreztem, hogy megrándult volna ■—• 
mondotta — , de nem képzelhető el 
másként. Az a csúszós talaj igen 
ravasz. Most nagyon fáj és nem hi
szem, hogy vasárnapig rendbe tu
dom hozni annyira, hogy a versenyt 
vállalhassam. Pedig nagyon készül
tem rá.

A  szövetségben is nagyon sajnál
ják a szorgalmas és rokonszenves 
Rákhely balesetét. Mindjárt intéz
kedtek is, hogy Bényi értesítést kap
jon: úgy készüljön, hogy nemcsak 
tartaléknak hozzák fel, hanem in
dulnia is kell. A  pontverseny esé
lyein Rákhely kldölése sem változ
tat: Jfirvinen és Mikkola ellen egyi
küknek Kincsen esélye.

Wiiiii-^frt*' '"1 «
KELEN SOKKAL FRISSEBBEN 

MOZGOTT
keddi edzésén, mint a szombati ver
senyen. Csak könnyen futott és for
mája javulását ezen az alapon nem 
lehet megítélni, az azonban bizo
nyos, hogy mozgása lényegesen len
dületesebb és harmonikusabb volt.

SZAB Ó  MIKLÓS
N ÉG Y F R IS S  KÖRT

futott kedden a sok egyéb munka 
után. 1:03.6, 2:00.4, 3:158, 4:20
volt az ideje, közben az 1500 méter 
4:05. Egészen könnyen mozgott és 
futása nagvon tetszett a jelenlevők
nek. Jogos a reménység, hogy a 
finnek ellen jól fog szerepelni.

V A D A S JÓZSEF
250 métert futott kedden 29.5 
mp-re. Ez nála komoly forma jele. 
Remélhető, hogy ebben a számban 
epm fogunk egészen alárendelt sze
repet játszani és ha a két finnt nem 
«s előzzük meg, a két magyar is 
gO mp-en belül fut*

Készül
az FTC-pálya

A i  üUőhHi pályán hetek óta szorgos 
munka folyik. Koszítik a salakot a fiun- 
magyaria . . .  A futópályát naponta hen
gerelik, többször is öntözik, úgy, hogy 
azt aránylag egészen rövid idő alatt égé; 
szén kitűnő állapotba hozták. A  szerdai 
edzőmérkőzéson nem léphetett egyetlen 
futballista som a salakra. Mezítlábas 
iabdaszedögyereknk hozták vissza a sa
lukra kerülő labdákat
__Sok munka volt a futópályával —

mondja Mester Gyuri bácsi —, vigyázunk 
is rá most nagyon. Legutóbb kint járt a 
MAS* bizottsága és teljes megelégedései 
nyilvánította. Dia mér rendbehoztuk az 
ugróápályát is, 30 centiméterrel kiszéle
sítettük és friss homokot Is hozattunk. 
Rendbelioztuk a rúdugró helyet és súly- 
dobó helyet is. Azt hiszem, nem les* 
semmi hiba, mire a versenyre kerül a sor.

Ezek szerint kitűnő pálya  várja majd 
a szombaton kezdődő f i un-magyar viadalt,

MOZI
A ie x e i ToBsxto l 

N agy P é t e r e  le s z  
a z  eSlsö o ro s z  h a n g o s
film , a m e ly e t  b e m u 
ta tn a k  B u d a p e s te n
Néma orosz film több is szere

pelt a 20-as esztendők közepén ná
lunk. De hangosfilm most kerül 
majd először ide Oroszországból. 
Az első a világhírű „Nagy Péter“ 
lesz, Alexej Tolsztoj filmje. Ebben 
a rendkívüli történelmi filmben a 
legnagyobb cár alakját N. Saimo- 
nov, a legkiválóbb orosz színész 
kelti életre.

I A  ,Nlagy Péter" -1 egyizben már 
' játszották Budapesten. A  budapesti 
orosz követség diplomáciai fogadó
estjén. Akkor terjedt el Budapes
ten az a hir, hogy ez a film az 
orosz gyártás csúcsteljesítménye. 
Éppen ezért esett rá a választás, 
amikor arról volt szó, hogy melyik 
legyen az első orosz hangosfilm, 
amelyet műsorra tűznek Budapes-' 
ten.

KOTTÁN 175 CM-T TTGROTT A MAC 
IFJÚSÁGI HÁZIVERSENYÉN

Tegnap délután nagyszerű tnvae/j«5 ioo* 
ben rcrdezto a MAC ifjúsági háziverse
nyének olsö részét. • A  M AC  nagyra nőtt 
ifjúsági gárdájából ugyan nébáuyan 1á- 
vol in aradiak (S/.akáts, Farka®, Garani- 
vólgyi és mások), mégis minden számban 
fölösen voltak indulók és mindenütt 
akadtak jó  eredmények is. A  különböző 
képességű versenyzőket csokoládé-díjak 
sarkalták egyéni csúcseredményeik túl 
szárnyalására. — A z első nap eredmé
nyei. 1O0 m: i. Kárpáti 11.5, 2. Vnss 11.6, 
3. Mészáros 11.9. — 4ÍM) m: 1. Nádas 54.1, 
2. Mamusich 55.4, o. Moór 55.6. — 15410 ni: 
1. Nádas 4:19.5, 2. Gábor 4:35.6, 3. Róka 
4:36, — Magasugrás: 1. Kottán 175, 2,
Moór 172, 3. Hónosi 164. — Távolugrás: 
1. Mészáros 622, 2. Horváth 668, 3. Mátlié 
598. — Súlylökés: 1. v. Csapó 13.60, 2,
Kadnóthy lt.96, 3. Ilódosi 11.60. —
Diszkoszvetés: 1. v. Csapó 35.63, 2. Szonyi 
33.58, 3. Radnóthy 31.90. — A  4x100-as
váltóban négy csapat indult. Győztek a 
12 méter előnnyel indult ,,Serdülők” 46.4 
mp alatt.

KÉSŐ VOLT MÁR ARRA,
hocy a MASz a miniszteri engodély meg
szerzése után a finn-magyarra kért és 
megkapott £3%-os vasúti kedvezményt n 
vidéki nézők számára hasznosítsa. Ezért 
erről kénytelen volt a szövetség lemon
dani. A német-magyarra azonban feltét
lenül meglesz ez a kedvezmény.

R A D IÖ ELÖ A D A ST T A R T

csütörtökön délután 6 órakor Buda
pest I. hullámán Csávossy László 
báró hírlapíró a magyar-finn atlé
tikai viadalról.

M I C K E Y B O O N E Y  
é s  ü l é s  s e n k i

Hosszas tárgyalások előzték meg a fia
tal Edisonról készített Mctvo-fihn fel v i
teleit Cuiver Cityben. A Metrónál álta
lában az a szokás, hogy egy filmben nem
csak egy-két, de lehetőleg négv-ót első
rangú sztárt .is szerepeltetnek. így' u<vur- 

j ták az Edison-fllmben is.
Akármennyire népszerű Mickry Roo*

CÉLLÖVÉSZET
A Zagyvapálfalv*! F L E  szeptember 

22-én nagy sikerűnek ifférkeió oéllövőver- 
senyt rendez.

ney — mondták, akik meg. néhány sztárt 
akarlak látni a filmben *—* még** »gc- 
szén fiatal fiú. Nem szabad azt kívánni 
tőle, hogy egyedül vigyen sikerre egy 
Ilyen nagy filmet, .

Norman Taurog, a Dlm kiváló rsnoc* 
zője azonban másképpen vélekedett.

— A filmben egyetlen igazán nagy, ki
emelkedő szerep van, — mondta A 
címszerep. Kétségtelen, hogy Mickey 
Róoney tökéletesen fogja eljátszani ezt 
a szerepet. Az én véleményem szerint 
csak árihat a film css*!ian?janak. ha a 
mellékszei-epek ciolkei-másikat sztárral 
játszatjuk. Egészen biztos, hoey «* Il
lető isrvekezni fon „kiracyoffni az együt
tesből és ezzel széWulja a* euyséiret. En
gedjék inee. ho«y óffy válosrassam össze 
a szereplőket, husy azok mind olyan ki- 
tíinő színészek legyenek, akik hajlnndók 
lesznek teljes odaadásául, egyéni siker 
hajszolása nélkül alakítani szerelmiket.

Á vitából n rendező került l i győzte
sen, aki a film négy legfontosabb m-oi- 
léksrerepét Fay Bainternek, Virginia 
Weidlerimk, George Bancroftiak és 
Eugene Pallettenek adta. A két színésznő 
nyertese annak nz aranyéremnek, anjely- 
lyel az amerikai Filmakadémia évről- 
évre, jutalmazza a legjobb epizódszerep 
alakítóját. A két színész is a legkiválóbb 
amerikai jellemez ín észok közé tartozik.

És sztárja reak egy van a filmnek: 
Mickoy Rooney, Amerikában már be
igazolódott, hogy egyedül is teljesen elég 

I volt a közönség előzetes érdeklődésének 
, foUsig&zás&ra. Igaz, hogy a bemutatón 
már a tökéletes együttes szintén a n»éf 
siker réeze6é\-é vált.

SZERKESZTŐI tJZElVETEK

Halasi szurkoló. X. Az NB II. első for
dulójában a B. Va-sutaa n*em utazott el a 
Kassai AC elleni mérkőzésére. Az MLS* 
«n mérkőzés két pontját a KAC javára 
írta. Tehát a hétfői számunkban közölt 
táblázat jó. — 2. A Ivnssai AC Ncpkó 
novü jó lékosának magyarosított ueve Ná
das. Ncpkó és Nádas .tehát ogy szermédy,

A* Itala-FÜw új filmet kéf*ít Gigllvel.
A film címe: Any?. A mese közőppont- 
.iábau Verdi Othellójúnnk tz előadása 
áll. A női fő«zercpet Annelicao Ublig 
alakítja.

Székely előadás lesz az Urániában va 
sárnap délelőtt 11 órakor, Erdély agy- 
részének felszabadul ásn rlka’mnbol a 
Székely Egyetemi és Főiskolai Hallga
tók Egyesülete rendezi az e lőkést, amely
nek műsorán többek között Palló Imre 
dr székely népdalokat ad elő, n székely 
egyetemi hallgatók kórusa a közönséggel 
együtt énekli rz Erdélyi indulót, azon* 

í kívül bemutat.iák a CBÜrdünfbJőt s előad
ják a legszebb e^koly balladákat
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A -MOZIK MŰSORA
I{O V ID IT£SE R : Sz — szomuat, V — vasár

nap, u “  'f i , f ”  Vs, h “  % 
Bemutató mozik

ÁTRIUM  Margit-krt 55. T.: 153-034. f6.
f8, 110. Sz. V.: í4-kor is. Erzsébet k i
ki ra'.v né. < Ka-rády.) 3-ik hot!
CASÍN'O Eskü-u. 1. T .: S8S-102. f6, b8. 
lilö. Sz. V.: n4-kor is. Örökké. (.Mcrle

CITY.' T ilmos császár-út 36. T . : 111—140. 
h6. hs, Ilii). V.: M-k'or is. Hazafelé. (Fe- 
<iák, Csortos.) »  , ..... „-.o
CORSÜ Váci-utca 9. Telefon: 182—8is- 
fű. í'8, flO. Sz. V. t'4-kor is. Válaszúton, 
(iíeaima Durbin.) 3-ik hét!
DÉCS1 Teréz-körut 28. T . : 12o 952.
6 8 10 Sz. V .: 4-kor is. Salvator Rosa
kalandjai. (Gino Ccrvi.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. i . :  5S9-54-J. 
f6, Í8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Asszony az 
örvényben. (Annié Duvaux.)
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 222-499.
9-24-ig folyt. Magyar-, Lupe-. Ufa-, 
Fox- és rajzoshíradó. Bevonulás Székely- 
fi»'<3rt \ korrn-invzA Kolozsvárott. Külön
kiadás': Képek Erdélyből. A  rétoromanok

O M NIa . Kölcsey utca 2. Tel.: 130— I2u.
5, n8, no. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Hazafele.
(Fedák, Csortos.) vw-fiQSH A L I US. Nagymező-utca 22. L . . l j z  u»»- 
ff?, h8. hlO. Sz. V .: f4-kor is. Mária két 
éjszakája. t.Uray, Csortos.) 2-ik hot! 
HÓVAL a PO LLU  Erzseoet-kórut 45. T .  
22:2-002. n6. f8, hlO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. 
Erzsébet ívirály né. (K a ^ d y .) o-i.k heti 
SCALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. n*>. f», 
hlO. Sz. v .:  3-kor is. Csintalan férjek. 
(Tvronc Power.) 3-ik bét! . . . . . .
liKANTA Rákoezi-ut 21.. Tel.: .146-046. 
r> flO Sz V.: 3-kor is. Bocsi törte-
k id? : (Meser. Hörbiger Pál.) H k  Hét!
V. d. c. 11: Székely örömünnep.

Utánjátszó mozik
BROADW AY Károly-körút 3. T :  144-212.
Í4. Í6, f8. flO. Sz. V .: 12-kor is. Ghica-
ífíii szobalány. ... . 104 oo*?
i; AP ITO L  Baross-tőr 82. Tel.: 184-337. 
rí fi; ír fin v  * f2-kor is. J na réz. 
CO RVIN ’ ollői-iU 40. T .: 138-988. 14, f6, 18. 
f!0. V .: í2-kor is. Rajongás. V. <1. e. 
fii-  A  kis csitri.
E L IT  Szerit István-korút 16. T.: 114-502. 
4. 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Andy Hoardy csa-

H o A Y W O O D nBethlen-tér 3. T .: 142-455. 
f4 f6 f8. flO. V .: f2-kor is. Rajongás, 
V l il. 'e . f i i : Mégis ártatlan 
KAM ARA Dohány utca 42. 144 027.
11 2. 4. 6, 8. 10. Nagyvárosi lány. 
LLO V D  Hollán-u. 7/a. T . : 111—994.
f 4. re, re. no. V .: » -k o r  is. BaJOrtíHW.
PALACE Erzsébet-korút 8. r . .
11, 2, 4, 6, 8, 10. Floridai ka.la.nd. (Gary

1‘ At Íu a  Népezínház-n. 13. T .: 145-673.
4 , 6, 8. 10. V.: 2-kor is. S. O. S. Sza-

SAVÓ Y üllőé At 4. T.: 146-040. f4, f6, f8. 
f  10 v  • í2-kor is. S. O. S . Szahara. 
SIMPDÓN Horthy Miklós-út 62. 1: 21.8-999. 
f4, f6. f8, flO. V .: 12-kor is. Awdy Hearűy 
csalódik a nőkben. <i  .
STÚDIÓ Akácfa-u. 4. T .: 110-840. 11, 2, 
4, G, 8, 10. Vágyakozás.

TovábDjátszö mozik 
ALKOTÁS G5mb3s-n. 11. Tel.: 355-374. 
114, n6, n8, nlO. V.: n2-kor is. A z  asszony 
és a múltja. V. d. <>■ Gyimesi vachttnag. 
BELVÁROSI Irányi-a tea 21. T .: .84-563. 
4, 6. 8, 10. V .: 2, 3, 4, o, 6, i* 8, 9, 10.

ÍBUDAi APOLLO Széna-tér. T .: *51-500. 
f i  h7 9 V  : f2, f4, f6. f8. flO. Halálos 
tavasz'. V . d. e. f i i :  Lissieuxi kis szent

ELDORADÖ Népszínház a., 31. T.s.188-171.
4 6 8 10 V.: 2-kor is. Éjszaka kezdő
dött. V . d! c. 10, X12: Kísértet a varoson

HOMERÖS Hermina-út 7. T e l.: 196—178. 
hó. 7, nlO. V .: 62-tői lVlyt. Halálos tavasz. 
IPO LY Osákv-utca 6a. Telefon: .J.-6.6. 
Í4 Í6 f8, flO. V. f2-kor is. Halálos tavasz. 
V.’ d.-e. 11: A  kis primadonna. 
.JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. Halálos tavasz. V. d, e. flO, f i- .

O LYM PIA  Erzsébet-körűt 26. T .:  421-588.
11, 2, 4, 6, 8 , 10. Egyetlen éjszaka 
OTTHON Reniezky-utca 3. le l.: 146-447. 
ti4, 116, n8, nlO. Egyetlen éjszaka. V . d. e.
10. fl2: 3 kis ördög. , . . . . . .
PHÖNIX Uákóczl-út 68. Tel.: 144-454.
11, 1, 3, 5, n8, flO. Egyetlen éjszaka.
R IALTO  Bákóczi-út 70. T .: 1*0-497 11.
3. S. 5. n8, flO. V .: 10, 12, 2. 4, 6. 8. 10. 
Halálos tavasz. _______ _

S z e g é n y  k u B B a n cs...
a  v  a  g  y

Mca nekem , n eked
Miilen Idők! Nemrég a középcsa

tárok pane.szkodtak, hogy nehéz az 
életük a kullancs ellen, most pedig 
a kullancsok pityeregnek.

Beszéltünk Kullancs Kelemennel, 
aki igy kezdett zokogni:

—  Brühhühü —  jegyezte meg
férfiasán, majd így folytatta: —
Nehéz az élet. Ezek a középcsatá
rok egyenesen megkeserítik az éle
tünket. Mintha elvesztették volna 
lassúságukat. Aztán úgy mozog
nak, mintha idegesek lennének. És 
olyan

erőszakosak!
Csúnya bácsik!

—  Mégis hogyan szeretné? — 
tettük fel a kérdést.

— Hogyan? Úgy, hogy 
higgadjanak le!

Járjanak lassan és érjenek tovább. 
Ne üljenek fel mindenféle

jelszavaknak,
hogy sietni kell a góllövéssel, meg 
efféle. Ne engedjük kiölni a ma
gyar csatárokból az ősi erényeket. 
Éljen a régi szép iskola! Az em
bernek nincs egy nyugodt perce. 
Azelőtt szépen rám állt a közép
csatár. Most pedig szaladhatok 
utána. Ez nagyon

fárasztó

Mit akar tenni?

Uj höisyteniszező tűnt íel
Hölgyteniszsportunk egén új csil

lag tűnt fel. A  világsajtóban szür
ke hír jelentette, hogy Macskást 
két szetben megverte Körmöczyt. 
Az új csillag tehát.

Macskás! kisasszony.
Erösfizikumú lány, Somogyinál is 
erősebb. A  lába kissé nagy, 46-os, 
ezt azonban bájos arca feledteti. 
Különösen játéka tükrözi vissza

finom nőiességét,
nem igen üt, általában átengedi a 
kezdeményezést. Amikor nyilatko
zatot kértünk a kislánytól, szé
gyenlősen elmosolyodott, majd 
ennyit mondott:

— Nagyon boldog vagyok, hogy 
ikerüli legyőznöm Zsuzsit. Barát

nőim már gratuláltak is. Olyan 
cuki érzés volt győzni, Jaj, hogy 
fognak pukkadni a többi lányok!

Halvány pír öntötte el orcáit, 
majd pukkedlit. csinált lábacskáival 
és elköszönt.

Sietett, mert sok tanulnivaló.ia 
volt. A  Ráskay Lea leánygimná
ziumba jár a kislány, hölgytenisz
sportunk legújabb csillaga.

--------- -- ■ ! -------------

—  Ha nem történik sürgős intéz
kedés, előremegyek támadó közép- 
fedezetnek!! — fejezte be nyilatko
zatát Kullancs Kelemen.

A  K A D IÖ  M Ű S O R A :
Csütörtök, szeptember 19.

Budapest I .  (M9.5 m.) «.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek.^ — 10: 
j j í ret  — 10 20: Felolvasás. — 10.4o: Ipar- 
ügyi előadás. — 12.10: Szórakoztató zene.
-  Közben 12.40: Hírek. -  13.30: Kurma 
Sírni cigányzenekara. — 14...0: Hírek.
16.Ír: Hareányi Gizi meseje. — 16.45.
Időjelzés, időjárás jelentős, hírek. — 17. 
Hűek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
„R ég i erdélyi iskolák.’ Irta Bfcrtha Is t
ván. Felolvasás. — 17.45: A  Rádió Sza
lonzenekara. — Közben 18: „A , magyare 
finn válogatott atlétikai mérkőzés. Karó 
Csávossy László dr elóadasa. — l»-45- 
Földniívelésügyi rádióelőadás. — 19.l j :  
H írek magyar és román nyelven. — 
19.25: „A z  új mama. Hangjatók 3 fel
vonásban. Irta : Balassa János. — 21..
Hírek német, olasz, angol, francia és 
eszperantó nyelven. M ajd: Hírek es _ido- 
iárasjelentés. -  22: Oláh Kálmán cigány
zenekara. -  23: Tanclemcziek. -  0.0a:

Budapest I I .  (834.5 m.) 18.15: Angol
nyelvoktatás. ,1. W. Tiiompson cloadasa.
— 18.45: Segesdy Sándor cimbalmozik
zongorokísérellel. — 19.25: Pilinszky Zsig- 
morid, az Operaház tagja énekel zon
gora kísérettel. — , 20: Hírek, ugelovcr 
senveredményok, hírek szlovák és ruszin 
nyelven. -  20.25: Síbelius: I I .  (D-dur)
szimfónia. Előadja a Bosztont, Szimfonr 
kus zenekar, vez. Knszevickij. Hangié 
mez — 21.10: ..A mozaik.' Irta  Tóth E r
vin dr. Felolvasás. — 21.40: Idójaras-

jeKassa’. (259.1 m.) 11.05: Szlovák hallga, 
tóinknak: „K rm a;n Dániel ,a kuruc paP- 
Vartovszky Emil eloauasa. — '
Hanglemezek: „Szlovák népdalok. -
11.40; Hírek magyar és szlovák nyelven, 
m'feorismert&tés. 7-  15.25: Liszt: Magyar 
fantázia (zongorán Ja!s â A_ríhur clo 
Greef. kíséri a Boyal Albert Hall zene
kara.) Hanglemez. — .lo.45: EgerIand Ist
ván mélyhegedűn játszik zongorakisé- 
rettel.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda ée szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. V ili. ,  Rökk Szilárd-útim 4. 
_  Távbeszélő 132—499 és 1.1*—917, Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyuia. — *«■ 
lelöa szerkesztő: Hoppé László. — reie- 
löe kiadó: Kuitsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra l 
2.20, negyedévre B.—, külföldre 9—. 
lAmerikába 10.—)•

Nyomatott a Stádium Rt. körforgódé-
petn, m *m  fiyfej! tM»áw Íiwtíé.

G y e p l ő
Ezek a finn atléták alaposan 

kiengedik a gyeplőt!
? ? f
Nem olvasta? Huszonöt liter 

tejet rendeltek naponként. ..

Br r r , . .
Kisegyleti mérkőzésen:
—  Mondja, edző úr, a. maguk kö

zépfedezete miért kalandozik mindig 
előre? Ez nem angol rendszer!

—  Nem lehet vele beszélni! Azt 
mondja, neki csak a támadó kul
lancs szerepköre fekszik.

P a n a s z
—  Sajnos, van egy „egyfélidős" 

játékosunk,
— Az semmi. A mi középfedeze

tünk csak a szünetet bírja.

A m a tő rsó h a j
—  Olvasta? K ‘ !százötven kilós a 

kispesti hátvédhármas.
—  Istenem! Kétszázötven kilóból 

nálunk öt csatár kijön...

G y a k o rla t  t e s z i . . .
.— Láttam tegnap Zsengéllér Gyu- 

szit tornázni.
—  Milyen gyakorlatokat végzett? 

Lerázó gyakorlatokat!

Szokás hatalma
Két „gyeplökiengedő“ játékos be

szélget:
----- Olvastad? A finn atléták tejet 

isznak.
—  Tisztán, vagy szódával?

Ö nálló  töprengés

Véleményem

—  A Torit 
sem töri le?

a vasárnapi vereség

A P R Ó H IR D E T É S E K
Megnyílt a Nemeskéri-féle 11-es 

rúgó tanfolyam. Vegyen részt ön 
is! Biztos siker. Mérkőzésenként há
rom próbarúgás.

SalBTC! Tanuljon könnyen, gyor
san angolul! Kispest.

Készíttesse nálam góllövö cipőjét! 
Holtbiztos eredmény. ZsengeMér.

időszerű kérdésekről
Az angol rendszer a BSzKRT-  - 

WMFC-mérkő zésen vizsgázott le
végérvényesen. Nem tudták meg
verni egymást, pedig mind a kettő 
angol rendszerben játszott, A jelszó
vivők persze azt várták, hogy mind 
a két csapa-t győz a másik ellen s 
így a rendszer kettős győzelmet ■ 
arat. És íme: egyik se tudott győzni. 
Jellemző az angol rendszer csődjére, 
hogy a Tokodcm, a Szolnokon, a Fe
rencvároson és a Kispesten kívül 
egy angol rendszerű csapat sem tu
dott győzni. Két mérkőzésen pedig 
nagy favoritverés volt. A híres Tö
rekvés kikapott a szürke, de becsü
letesen szabadfut ballozó Ferencvá
rostól, a törekvő és szorgalmas kis 
Ujpest-Dávid pedig kétvállra terí
tette a nagymúltú, de mereven véde
kező Gamma-Góliátot,

Most pedig elmondom-, mi a jó 
rendszer. Az a középfedezel fedezze 
le az ellenfél középcsatáráí, a hát
védek a szélsőket s a szélső fedezetek 
az összekötőket. A mi összekötőink 
egy kicsit hátrajöhetnek néha lab
dáért. Ez a. helyes, de nem ám as 
angol rendszer!

Hamarosan visszavonulok egyéb
ként a sporttól. Rövidesen nagy va
gyonhoz jutok. Vannak emberek, 
akik már életükben eladják a csont
vázukat valamelyik múzeumnak. 
Nos, én a bőrömet adom el előre. 
Hadicélokra. Egy délamerikai állam 
határ erődítésre fogja fölhasználni.

--------- -<♦ >--------—
K iló

— Olvastad? 250 kiló a Kispest 
hátvédhármasa!

— Nehéz lehet átmenni rajtuk . .,

H eti p r o b lé m a :
—  Előfordult, már a világtörténe

lemben, hogy gyors játékos szidta, a
gyors játékot ?lanos szerepköre fekszik. -  Lerázó gyakorlatokat! Holtbiztos eredmény. Zsengelier. -  gyors yuenoc. . . .

w  n? n r r f t --------
_ _ a  a  w  mm m tm ~Ci 0*

P u s z t í t ó  r e p i i l o t á m a d á s
a v a g y

Zuhanó Ábel támadása erős elhárító tűzben


