
Péntek
1940 szeptember 20
XXXII. évfolyam 184. szám

Áras 12 fillér
Szlovákiában . . . 1 ,2 0  K 
Romániában . . 6 lei
Jugoszláviában 27a din. 
Németországban IS PL

,Olaszországban ,, ,, ,, 1.— Ura
Franciaországban „  MÍl#, 1.50 ir.
Svájcban.. .. .. 15 o.
Amerikában ,, .. .. M M 4 c«

Felhívás az erdélyi 
egyesületekhez

Az MLSz felhívja azokat az er
délyi egyesületeket, amelyek szep
tember 29-re, vagy október 6-ra 
csapatot akarnak az erdélyi nap al
kalmából, hogy igényüket haladék
talanul jelentsék be a Magyar 
Labdarugók Szövetségénél.

Péntek délben érkezik a ta té  m e g e t e t i
Sérülések  az N B  I. csapatok  csütörtöki ed zése in■ . ............................................................... ..

D ecem b er 1:
m a g y a r— o la sz  to rn a 
v ia d a l B ud ap esten

Tornászaink is megkezdték már 
a készülődést az elkövetkezendő 
idényre. Október elején indulnak meg 
a versenyek. A z első nemzetközi 
verseny november 10-én lesz Buda
pesten: női tornászválogatottunk az 
olaszokkal méri össze az erejét. Ez 
a verseny —  az olaszok, határozott 
kívánságára —  csak bemutató- 
jellegü lesz. (A z  olasz női tornászok 
nemzetközi viszonylatban még gyen
gék!) A  verseny után az olasz és 
magyar hölgyek Kassán, Miskolcon 
és Diósgyőrben tartanak bemutatót.

Férfitornászaink egyetlen. —  leg
alább is egyelőre egyetlen —  nem
zetközi versenye az olaszok elleni 
viadal lesz. Ezt december elsején 
rendezik meg, minden valószínűség 
szerint a Városi Színházban. A  via
dal résztvevői a verseny után Nagy
váradon és Kolozsvárott szerepelnek.

A  férfi és női válogatott keret 
rövidesen megkezdi a készülődést a 
nemzetközi versenyekre.

Serfő ző
— h o ssza b b  szünet  
után —- h áro m  dugó
v a l m u tatko zo tt be  
a  S z e g e d  csütörtöki 
e d zé sé n

Közel 300 főnyi szurkolósereg 
gyűlt össze a Szeged csütörtöki ed
zésén arra a hírre, hogy néhány 
pióbajátékos is résztvesz a tisza- 
partiak edzésén.

Az öltözőben tényleg találunk üj 
fiúkat. Az egyik Aradi, a megszűnt 
Taxi volt jeles hátvédje, a másik 
.,új" ember Serfözö, aki hosszú idő 
után ma tartja első- edzését.

A  Szeged így állt fel a KEAC 
ellen: Tóth —  Aradi, Raffai —  Ba
ráti, Seper, Gyuris —  Bognár, Ladá
nyi, Ser főző, Mester, Nagy.

Raffai csak négy percig játszik. 
A  derekát fájlalja a hátvéd es ha
marosan kiáll. Már az első negyed
órában feltűnik, hogy mind a két 
csapat gyakran cserélget. Serfoso 
dugója az első esemény, melyet 
Bognár beadásából szúrt be a 
KEAC hálójáb.a Hosszabb me-j 
zőnyjáték után a félidő vége előtt 
ismét Serfözö eredményes.

Fordulás után Aradi a KEAC-hoz 
álT‘ be. Meglepetésre, a KEAC ma
rad támadásban —  25 percig . . .  Az
után feljön a Szeged és Ladányi, 
maid Serfözö révén újabb két dugót 
ér el közben Tóth II. beadásából 
Solt szépített. Végeredményben 4:1- 
re győzött a Szeged.

Kiadós edzés volt, habar a játék 
lendülete sok kívánnivalót hagyott 
hátra. A  szurkolók örültek Serfözö

, eredményességének.
— Ha a Kispestnek ts ilyeni

mát vág he —  mondták a e a >
meg lessünk elégedve vele.. •

Áz edzés után beszélgettünk Mar 
Jcovits Szilárddal. ...

—  Még nincs meg a csapat, efeloi 
majd csak a pénteki szakosztályt 
ülés után döntünk. Aradi ? .. ■ Nem 
tudom, még, szerződtet juk-e . . .

Berlinben keretet össze
a magvar—német labdarúgó  

vá logatott mérk
Berlin, szept. 19.

Október 6-án kerül sorra Buda
pesten a német-magyar labdarugó 
válogatott mérkőzés, amelyre a né
met szövetség már most készülődik. 
A  birodalmi szakhivatal máris 15 
játékosból álló keretet jelölt ki a 
mérkőzésre.

A  keretbe a legjobb játékosok 
kerültek be, Budapestre tehát a 
■legjobb német csapat utazik. (A  né
metek vasárnap Pozsonyban ját

szottak a szlovák válogatottal, ezen 
a mérkőzésen csak 1:0 arányban 
győztek, de a mérkőzésre a németek 
gyenge csapatot küldtek. Szerk.)

A keret:
Kapus: Klodt, Jahn, Raftl.
Hátvéd: Janes, Moog.
Fedezet: Zwolanowski, Kupfer,

Schneider, Kitzinger.
Csatár: Lehner, Hahnemann, Wal- 

ter, Binder, Pesser, Conen.

A  mint látható, nemcsak keret 
van, hanem úgyszólván már a csa
pat is össze van állítva, hiszen csak 
két kapust, egy fedezetet és egy 
csatárt kell elvenni s máris megvan 
a csapat.

Meg kell említeni azt, hogy a po 
zsonyi mérkőzésen a fenti keret 
tagjai közül mindössze öten játszot
tak.

Ny.

Csak a csatársornak kell 
javulnia a BSzKRT-ban 

vasárnapra
A  BSzKRT tegnapi edzése egy- 

kapura lövöldözéssel kezdődött. A  
pálya két oldalán két-két ugrómér
céből kapukat csináltak maguknak 
a fiúk és ott folyt a nagy bombá
zás.

Az egyik kaput Solymosi Nörizte, 
míg a másikba — Kutrucz edző állt 
be. Bizony, az edző még ma is ala
posan próbára tette a fiatal csatá
rok lövöképességét.

Minden jónak vége szakad azon
ban és kiadós —- háromnegyedórás 
— tornázás következett. A  tornázás 
,ntán mondta Kutrucz edző:

—  Főleg az erőnlétre fektetjük a 
súlyt. Ezért csak kétszer hússperces 
két kap us játékot tartunk.

A  BSzKRT-ból a katonákon kívül 
Szabó III . és Kovács II. hiányzott. 
Szabó sérülése ugyan rendbejött, de 
hétfőig még pihennie kell. Kovács II. 
pedig szerdán az Ifjúsági rostán 
volt és ezért a csütörtöki edzést ki
hagyta.

A  BSzKRT így állt fel a második 
csapata ellen: Solymosi •— Szalai,
Moscnyi — Kornél, Bíró, Ssődi —- 
Mészáros, Kovács I., Bene, Forgács, 
Balogh II.

Jó kis kétkapus mozgás volt. A 
második csapatban nem kisebb 
..nagyságok" játszottak, mint Ru
mos, Biczó, Bencsik stb.. Különösen 
a második csapat fedezetsorának 
melyben Rumos és Biczó vezérke- 
dett — a harca volt érdekes az első 
csapat támadósorával. Bizony a kék
sárgák ötösfogata nehezen tudott 
megbirkózni a „kettő" védelmével 
és az első húsz percben csak Mészá
ros tudott gólt rúgni. A  második 
harmadban Forgács toldotta meg 
egy dugóval az előbbi harmad so
vány eredményét. A harmadik har
madban már csak mozgás volt. Ez 
abból is látszott, hogy Bíró is előre 
ment csatárnak.

Az edzés végén mondta Raki- 
tovszky intéző:

—  Nagyon nehéz mérkőzésünk 
lesz Salgótarjánban. Az egyáltalán 
nem számít, hogy a „Stécé“ a múlt 
héten olyan súlyos vereséget szen
vedett. Otthonában a legjobbaknak 
is veszélyes ellenfele, de azért rá
szállunk.

A BSzKRT vasárnap reggel hét 
órakor indul Salgótarjánba autóbu-

Vasgyári stadion
Szeptember 32-én, vasárnap 

délután fél 4 órakor

DiMÁVBG— 
SzolMk

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

FELLOBOtiÓZTÁK A  HEGYESHALM I 
> ÁLLOMÁST
é s  ólt vá rja -a  MASz részűről Talár Is t 
ván áléinak és Sándor Alfonz n finn ot- 
létaceapatot. Nem várják üres kézzel a 
finn testvérekéi: «u vendégcsapat minden 
Lag’ja  már ott ’a halálon í/eg .magyar g y ü 
mölcsökből összeállított tízórait fog kapni. 
Minden csomagban szőlő, szilva, alma, 
császárkorié és őszibarack lesz.

Halmai-Hahn, az M TK ifjúsági vá loga 
tott — még kölyöksorban lévő — jobb- 
szélsője vasárnap az első csapatban já t
szik a Zugló ellen.

„ T í z  g ó l h e l y z e t
—  k i h a s z n á l a t l a n u l !“
Hazaérkezett a spalatói portyacsapat

Szerdán késő este végre hazaér
kezett horvát portyájáról az úszó- 
és vizilabdaválogatott. Vidáman, 
frissen ugrottak le a vasúti kocsiról 
a portyacsapat tagjai. Hivatalos fo
gadtatás nem volt: a portyavezetök 
elfelejtették értesíteni a szövetséget 
az érkezésről.

Halasy Olivérről a szombati lior- 
vát-magyar mérkőzésről beszélget 
tünk.

•— A mérkőzésen végig fölényben 
voltunk. Az első félidőben ez a gól
arányban is megnyilvánult: 2:0-ra
vezettünk. A végén azután örülhet
tünk a döntetlennek. A befejezés 
előtt nem sokkal a horvátok vezet-

felsze-
relósekFUTBALL

az M i, Sz előírása szerinti L A B D A

S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VI., Vilmos csá
szár* Ú3 33. és IV., Váel-ulca 40.

Á r j e g y z é k

tek 3:2 arányban és boldogok vol
tunk, amikor az egyenlítő gólt be
vágtuk, így lett 3:3. (Tehát a ml tu
dósításunk volt a helyes. A szerk.) 
A horvát közönség óriási hangor
kánnal biztatta fiait. Bravin nem 
tudta magát teljesen kivonni a kö
zönség befolyása alól.

Az egyéni teljesítményekről nem 
szívesen beszél Halasy. Annyit 
azután mégis elárul, hogy a kemé
nyen játszó horvátok ellen egy ki
csit könnyű volt a csatársor. Tarics 
az első napon játszott jobban. Szi-

E8.ESCTROMOS PÁLYA
== LATORCA-UTCA

Szeptember 22-én, vasárnap 
délután fél 4 órakor

Elektromos- 
Újpest

Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte fél 2 órakor

Elektromos ll.-PSC
amatőr l a nr ki in rkőzés

Felyárak : t i31 elv 3 és 2 ] e g ’ , 
állóhely 1 pengő és 80 fillér.

uós első nemzetközi mérkőzésén — 
külföldön, 3500 ember előtt —  ért
hető lámpalázzal küzdött. Ennek 
ellenére sem lehet hibáztatni a csa
társort.

—  A körülményekhez képest meg 
lehelünk elégedve az eredménnyel 
— fejezi be Halasy. —  A második 
napon legalább Hz gólhelyzetünk 
volt. Ezekből egyet sem tudtunk be
lőni. Ellenben nehezebb, néha re 
ménytelennek látszó helyzetekből 
négy gólt sikerült összehoznunk.

A  társaság hamarosan szétszéledt 
az állomásról. Hazamentek aludni 
A  legfáradtabb Wanie dr volt. (Hat 
napon at őrködött fiain.) Meg nem 
erősített hírek szerint csütörtökön 
egész nap aludt. Sok pótolnivalója 
volt.

Hidasi megsérült 
a Kispest csütörtöki 
edzésén
Ha nem Játszhat Szege
den, O d ry  lesz  
a középcsatár

A  Kispestnek csütörtökön a BVSC volt 
az edző társa. A  piros-fekete csapat az 
első harmadban a, vasárnap szerepelt' 
együttessel játszott, azzal a kivétellel, 
hogy a balszélen egy próba játék oe állt 
fel. Farkas gó ljával a BVSC 1:0-ra veze
tett az első hamuidban. A  I I .  harmad
ban Be ko nem játszott (szerdán « z  után- 
pó ti ás-edzésen játszóit), 11 átkai lett -a bal- 
üsszeköiir. Hidasi a kapu előtt, gödörbe lé
pett, kifordult a boka ja. Odry jö tt be 
Középcsatárnak. Odry mindjárt pompás 
góllal mutatkozott be. okosan átemelve 
küldte a labdát a kifutó kapus fölött a 
hálóba. Aztán jó  pauszaival és lövéseivel 
tűnt fel. Valaki meg is jegyezte:

— Egészen jól játszik középcsatárt Odry. 
Igaz, hogy ő valamikor MILL-válogatott 
is volt ezen a poszton.

Odry jó átadását Ku linyi bevágja, az-, 
tán megint ö j1Ö nagy gólt. V ig sokat 
cselez a labdával. E gy  szurkoló bekiált 
neki:

— Vig, ne keringőzz annyit!
A harmadik harmad elején Hidasi meg

próbálkozik a játékkal, de 5 pere után 
végleg lemegy a pályáról. Alaposan meg 
van dagadva a bokája. Szilágyi játszik 
halszélsőt és újból Odry a kozépe&atár. A 
lábát fájlaló Olajkár I  bolyén Rátkai 
játszik. A» BVSC-kapuhan védő Vécsey- 
nek van néhány szép védése. H au ser já 
tékvezető tiB szigorúan 11-est ítél a BVSC 
ellen, ezt Szabó T I bebombázza. A végén 
Olajkár TI rosszul nyúl Dele a bailszéísó 
beadásába: Öngól. (A  végeredmény 4:2 a 
Kispest ja várad

Az. edzés után Senkey Gyula igazgató 
azt mondja:

Még nem tudjuk, hogy. Hidasi boka- 
merülése rendbcjöii-e a hét végére. Ha Hi
dasi vállalhatja a játékot, nem változta
tunk az összeállításon. Ha Hidasi nem 
játszhat, valószínűleg Odry lesz a közép- 
csatárunk Szegeden. Véglegesen csak szőni- 
baton délelőtt tudunk dönteni.

A  Kikpest szombaton este utazik ol Sze
gedre. . . , -

A  román szövetség elnöki székébe — a 
lemondott Mminescu tábornok helyére — 
Lupcscu ezredest üttelték. Lupeecu vissza
hozta a főtitkári tisztségbe Lucáidét.

Hogyan „áll rá44 
a hátvéd

A középhátvédek (kullancsok) ál
talában már kezdenek belejönni a 
szerepkörükbe, a szélsöhátvédek he
lyezkedése azonban általában nyiko
rog'. Rossz helyen állnak, rosszkor 
avatkoznak be, vagy' egyáltalán nem 
avatkoznak be, sőt az is előfordul, 
hogy a hátvéd ijedten húzódik be
felé és a szélsöfedezetct küldi ki a 
szélre. Ez a legrosszabb megoldás, 
mert ez azt jelenti, hogy egyszerre 
két csatár van szabadon éppen a 
támadás oldalán: a szélső és az
összekötő. Foglaljuk össze tehát rö
viden a hátvéd helyezkedésének főbb 
elveit.

A  hátvéd mindig a szélső és a 
saját kapuja 'közé helyezkedik. A  
szélső mögött lesz tehát, de kissé 
befelé húzódva. Súlyos helyezkedés! 
hiba, ha a hátvéd kimegy a szélső 
elé, vagy pedig ha felszabadítás 
után nem megy vissza gyorsan mö
géje.

A  hátvéd általában két-három 
méterre legyen a szélső mögött, fel
tételezve, hogy- a labda az ö oldalán 
van. Ez a két-három méter elegendő 
arra, hogy a magas szöktetésre rá
futhasson és kifejelhesse. Elég arra, 
hogy ha a szélső át is veszi a lab
dát, még az átvétel pillanatában 
meg tudja támadni s ezzel meg
állítsa, vagy legalábbis meglassítsa 
a támadást. Elég azonban arra is, 
hogy egyr hosszú, a fejek fölött 
előreszálló szöktetésre megfordulva 
a siker reményében tudjon ráfutni. 
Ha ug.yanls túlságosan a szélső nya
kán van a hátvéd, akkor a féloldalt 
álló szélső gyorsabban tud rárohan
ni a hosszan előreívelt szöktetésre, 
mint. a hátvéd, akinek teljesen meg 
kell fordulnia. (Hátvédek! Gyors 
fordulás nélkül nincs korszerű hát
véd játék!)

Ha a szélső megkaparintotta a 
labdát, a hátvéd ne hátráljon a kapu 
felé és ne küldje ki a szélre a szélső- 
fedezetek Téveszme az, hogy a sa
ját kapunk előtt a régi rendszer lép 
életbe. Ilyenkor is a hátvéd támadja 
meg a szélsőt. Ne higyje, hogy nél
küle lyuk lesz a kapu előtt. Arra 
való a középhátvéd, a másik oldalon 
behúzódó hátvéd és a másik oldalon 
az ellenfél összekötőjével együtt futó 
szélsőfedezet.

Ha a hátvédet át játszották, azon
nal rohanjon be a kapu elé, mert ha 
a középhátvéd kifut a szélsőre s az 
ellenkező hátvéd átveszi a közép
csatárt, a túlsó oldalon még mindig 
van betömendő rés.

A  támadással ellenkező oldalon 
lévő hátvéd ne ragadjon kint a szé
len, mert ezen fölborulhat az egész 
védelmi rendszer. Kötelessége bel
jebb és hátrább húzódni, hogy szük
ség esetén keresztezhessen vagy 
váltás esetén helyettesítsen.

Há a hátvéd a holtpontra helyez
kedik (tehát mondjuk vagy tíz mé
terre a szélsőtől a támadás oldalán), 
akkor csak leéghet. Légüres térben 
fog mozogni. Ne legyen tériszonya 
kimenni a szélre, ne féljen ettől. 
Jobb: feladatot kapni, mint védelmi 
tartalékként várni a bizonytalan 
sorsot.

Ha a hátvéd nem érzi százszáza
lékosan, hogy sikerrel tud szerelni, 
akkor ne rohanjon bele könnyelműen, 
hanem inkább várjon ki, ugráljon a 
szélső előtt, kényszerítse cselezge- 
tésre, vagyis: késleltesse az akciót.

W eíss Manfréd sporttelep
........ . Csepel. Szent István-út _ _

Szeptember 22<én, vasárnap 
délután fél 4 órakor

WC-Ferencváros
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte fél 2 órakor

W M TK-FTC
NB III. mérkőzés

Közlekedése A  Bor áros-tó n ő i 21-e 
autóbusz Csepelre, innen a Szent Imro 
tértől BART-tal a pályáig. A HÉV-ve 

a csepeli végállomásig:



S f i r i s ü
Péntek, 1940 szeptember 20.

'M o s t k a p c s o ló d jé k  b e  a p á ly á z a tu n k b a .  
'/Kert e z z e l a s z e lv é n n y e l  in d u l  a  11. s z á m ú  
ö t ö s  T o r n a  s e b b e n  a v e r s e n y b e n  a  p b n -  
t o k  s z á m ítá s á t m in d e n k in é l  e l ö l r ő l  k e z d 

j ü k !

Pályázat VI.
az E!s5 Országos Tippelő Es|noksá§;a

Beérkezési határidő: IX . 28. »3 óra 

Magryar-jugosziáv, vérár. .. ..

Magyar-juí?oszIáv, T. f. «, ...

Jugoszláv B)—Magyar B) ...

Magyar-jugoszláv ifi........ * ••

Magyarság—Péesi DVAC <*» ♦*< 

Debreceni VSC—Kassai AC.,' **. 

Mtekolci VSC—Perooen ***« «-

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

senyt dönt el.

Óad—Budapesti YSO 

Szombath. FC—BLK 

Zugló—Postáé

Hét:

Lakhely?

Utca; ..... ............... ..............
A beküldő aláveti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép é« for
galomban levő b asznál a ti an 10 filléres 
bélyeget keli mellékelni. Aki heten- 
kint ötnél több szelvényt küld, kö- 
teJes ide keresztet (oeüiagot) Unni;

M últja van m ár a F r a d i- W M  ta lá lk o zó n a k  
-  K a rc s i, énekeld te is a Fradi-indu lót

Sokan azt hiszik, hogy a Ferenc
város vasárnap először megy ki 
Csepelre, Tévedés! A  Fradi járt már 
a WMFC otthonában. 1938-ban és 
1939-ben télen, a tavaszi idény kez
dete előtt játszottak a zöld-fehérek 
Csepelen —  barátságos mérkőzést.

1938-ban, január 23-án játszott a 
Ferencváros először a csepeli pro
fik ellen s akkor

7:3 (S :l ) volt az eredmény.
A  mérkőzés tudósításának a elme
akkoriban ez volt:

Itt az új idény —■ Korányi 
öngólt rúgott!

Természetesen Korányi az öngólt 
a Fradiban rúgta, mert akkor még 
a zöld-fehérek játékosa volt. Ma 
már a másik táborban rúgja a lab
dát.

(Zárójel között megjegyezzük, 
—  Korányiról jutott eszünkbe, — 
hogy egy évvel ezelőtt, a Nemzeti 
megszűnése után, a józsefvárosi
vendéglőben, a ferencvárosiak ta
lálkozóhelyén Korányi és Finta 
egy asztalnál ült. Mindkettő sza
bad játékos volt akkoriban. Korá

nyi a FracU-indulót énekelte, de 
hirtelen abbahagyta s így szólt 
Fintához:

—  Karcsi, énekeld te is!
—  Miért?
—• Hogy megtanuld! Neked is 

szükséged lehet még rá.
Szüksége is lett rá, mert Finta 

átkerült a Fradiba s vasárnap 
éppen Korányi játszik majd ellene 
kullancsot. . . )

*
De térjünk vissza Csepelre. Szó

val, 7:2 volt az eredmény és a két 
csapat így állt fel:

Ferencváros: Háda —  Tátrai, Ko
rányi —  Magda, Polgár, Lázár — 
Táncos, Kiss, Sárosi dr, Toldi, Ke
mény.

W MFC: Barna —  Reinthaller,
Szebenyl —  Seregi, Gere, Kupi — 
Rökk, Keresztes, Szuhai, Hegyes, 
Frigyes.

Hol van ma már a WMFC-nek ez 
a csapata és hol van a Fradié ? . . .  
A  Fradiból „a csapat fele" (Háda, 
Magda, Toldi, Kemény) átment a 
Gammába s Korányi és Táncos el
került a zöldektől.

1939 telén másodszor ment ki a 
Fradi Csepelre. Akkoriban a csepe
lieket már nem Csepelnek, hanem 
WMFC-nek hívták.

Ezen a mérkőzésen a Ferencváros 
már nem szerepelt olyan jól.

4:4 (1:1) volt az eredmény.
Akkoriban már komoly csapat volt 
a WMFC. Annyira komoly, hogy 
néhány nappal előtte ugyancsak 
Csepelen 8.2-re verte a Hungáriát, 

Ezt a mérkőzést Biró Dani nem 
felejti el egyhamar. A  játék köz
ben ugyanis lyukba lépett és izom
szakadást szenvedett. Ez a sérülés 
alaposan visszavetette.

A  csepeliek még emlékeznek 
ezekre a mérkőzésekre s a héten az 
egyik csepeli szurkoló meg is je 
gyezte:

—  Először kilengtünk a Fraditól, 
másodszor döntetlenül játszottunk 
vele s most harmadszor csak 
WMFC-avazelem következhet. Csak 
a Króni ne kezdje el törleszteni a. 
öngólokat. . .

SZOMBAT
OÉGLIGABAJNOKSÁB

I. osztály:
BnSC—Fiat. SÍHv>r-n., f. 4. Gellert. — 

MVaSC—KeSt . Peetsaeriterzsébct, f. 4. 
Kraft. — ChSC—Weiss Maníréd, L’UAÍv- 
p.. f. 4. Salíai. — SaSC—MaSC. Oyiim- 
rői-út, f. 4, Barabás. — HFtSC-—DaSC, 
tíiinor-u., f. X Kovács Hl.

II. osztály
SfRéSC—MFéSC, Váci-út, f. 4. Molnár 

István. — AMCSSG—Budakalász. Újpest, 
f. 4. Dobronaá. — LáSC—ReSC, Attilá
ié, 4. Gyulai. — Opel—HiSC. Bóko-u..
t. 4. Rudas. — ViSC—GsASC, Szánt 
László-tér, f. 4. Rosta. — BFaSC—KrSC, 
Aquincum, 4. Csepresrby. — MOSC—SeSC, 
Budafoki-út, 4. OeSC—KaSC, Ciprus-n.. 
4. Istenes. — KíiSC—HÍMSC, Fehérvári- 
út, f. 4. Pusztai. — AFSC—MilSO, Ál
lam! telep, f. 4. Nouffel. — Gamma— 
.TaSO, Báaát-u., f. 4. Hyroes. — VaSC—- 
HGóSC. Bml-afok. t. 4. Csermely. — 
Iia.SC—FraSC. Zágrábi-út, ha, 2. Páldy.

III. oaxtály:
MOSC—EMERGE. Váei-út, S. Mácsai. 

BoSC—MStSC, Oi51:wrbe*ry, f. 4. Glossik.
— FSOHSC—USC. Pozsony i-út, 3. Faze
kas. — Standard—ICRSC II.. Budafoki
üt, f. 2. Pécsi. — MPeSC—HaSC. Kén-
u. . f. 4. God*. — Kist ex’ II,—MeSC,
Kispest, f. 4. Feterka. — MeSC
—PoSC. Ka.erybét'énv. f. 4. Fehér Jíídos.

GfioSC—OMSC, Kelenföld, f. 4. Szöl- 
lö#t. — KaSC I I — HttSSSC. Zasrrábi-út. 
f. 4. Ilesster. — SCHSC—TuSC. Wefcerto 
telep, f. 4. Szalai. — DGTK—Magyar Pa 
Tüutipar, Hajóíryár, 4. Novai.

Líradíj:
SaSC TT.-SSC, Gyömrő:-át. f. 2. Stift.
— LeSC—RoSC II., Nagyezooibat-u., f. 4. 
Molnár János.

VASÁRNAP
NB I. osztály

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

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

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

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

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

WMFC—Ferencváros, Csepel, fél 
4. Kőhalmi.

SalBTC—BSzKRT, Salgótarján, fél 
4 . Tihaméry.

,\B IT. OSZTÁLY 
Duna-cuoport!

Szegedi VSE—Vasas, Szeged, fél 4. VI* 
T SFÁC—Péeat DVAC, Sopron, fél 4. Per-
liTUfeF.

Zugló—MTK. öv-u., fél 4. Rónai. 
SzFC—Soproni VSE, Szombathely, fél 4. 

Horváth ,T. _  _  .
BLK—Egyetértési, Beke-utca, 3. Dob-

°Posíás—Pénzügy, Postás-pálya, fél 4. 
Endrödí.

D. Magyarság—KEAC. Dunakeszi, fél 4. 
Kozanek.

Ti«za-csoport:
Rnsj—B. Vasutas. Ungvár, fél 4. Far

kas I.

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

Szeptember 29-én , vasárnap 
délután fé l  4  órakor

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

DVSC—Perces, Debrecen, fái 4. 
Mátészalka—MÁVAG, Mátészalka, fél 4.

Szabó K.
T. Előre—Salgótarjáni SE, Tatai-út, 

Előre-p., fél 4. Závory.
K AC —LaFC\ Kassa, fél 4. Szlavkovszky. 
Ganz—Miskolci VSCj Hungária-út, fél

2. Harangozó.
ózdi MÜVE—Rákóczi SE, óad, fél 4. 

Tóth K ,
NB III. OSZTÁLY

Nyugati «*oport: TSC—Hiinfirária, Tata
bánya, fél 4. Böröndi. — BSE—DTE, 
Érsekújvár, fél 4. Varira E. — I)AC—̂ Ko
máromi FC, Doroír, fél 4. v. Kglotai. — 
B. MOVE—Szentlőrinci AC, Buták a láss*
fél 4, Rudas. — Álba Re^ia—Pápai PSC, 
Szék-esftsbé r vár, fél 4. Horváth A . — 
Csillaírhe^y— Csepeli AIOYE, Csülaghesry. 
fél 4. Euek V.

Keleti csoport: Szolnok II.—Hódmező
vásárhelyi TVE. Szolnok, fél 4. Kies L.
— SzTE—Orosházi TK, Szentes, fél 4. 
Sál fal vy. — WMTK—FTC, Csepel, # fél 2. 
Najry L. — RyAC—Kecskeméti AC, 
Gyula, fél 4. Maayar B. dr. — C*AK— 
Testvériség:, Békéscsaba, fél 4. Szpevár.

Szeged II.—Ceglédi MOVE, Szeded, fél 
2. S z íjjártó. _  ,

Déli csoport: RTE—Bajai TLSE. Rá
koskeresztúr. fél 4. Kollár. — NSC—Tö
rekvés II., Szőnyi-út, fél 4. Szigethy J,— 
Goldborffor SE—BRSC, Budafoki-út, fél 
4. liiíreti V. — NSE—Kiskunhalasi AC, 
Nasryinányok. fél 4. Frantieh. — M. Pa
mut-Pécsi VSK, Újpest, Horthy M.-út, 
fél 4. Górniar Á. — KTSE—Kőbányai 
TK , Kaposvár, háromnegyed 2. Koller J.

Északi csop.r Mátra-alesop.j DiMAVAG 
II.—Losonci AFC, D iósgyőr-Va^yár. fél 
2. Kaukes. — Hálókocsi— III. kér. TVE, 
Hcndessy-telep, Jél 4. Palotai V. — MESE 
—Gyöngyösi AK, Eger. fél 4. Palotái*. — 
PeMTK—Pál falvai BC SE, Erzsébet-u.. 
fél 4. Návav. — SalBTC II.—Hatvani 
VSE, Salgótarján, fé l 2. Hahnay.

Kárpáti alcsoport: NyTVE—Ungvári
AC, Nyíregyháza, fél 4. Karsav. — MSE 
—NyKÍSE, Munkács, fél 4. G yőrffy D.
— ABTE—Beregszászi FTC, A kn aszta
lin a, fél 4. Markó dr. — V. Turul—Kas
sai Törekvés, Várpalánka, fél 4. Kábán 
J. — UMTE—Nagyszöliősi Beszkld, Ung- 
vár, fé l 4. Vaös J.

BUDAPESTI ALSZöVETSÉG 
I  osztálvs

Északi csoport: RÁC—RTK , Rákospa
lota, fél 4. Moldoványi. — SASC—HAC, 
Sashalom, fél 4. Skultéty. — Elektromos 
XI.— P8C, Latoma-u., fé l 2. — M. Turul 
—EMSE. Népsziget, fél 4. Tassv. — 
M FTR—TTRAK, Népsziget, fél 2. Vogel.
— Főv. TK ör—M ÁV Előre, Váci-út, fél 4. 
Halász.

Keleti csoport: BSzKRT IT.—M AYAG
11., Ciprus-u., 2. Csák. — KőbAO—DSE, 
Maglódi-út, fél 4. Rubint. — SAC—KSC, 
Soroksár, fél 4. Galambos. — SzXSE— 
KSSE, Állam i telep, fél 4. Sárosi. — 
FiJfcex—SzRTC, Kcgle-icb-u., fél 4. Raj- 
tár I. — SzFC— WSC, Miklós-tclep, fé l 4. 
Aulai,

I)élt csoport: BM TE—M ATT, Budafok, 
fé l 4. Kékesi. — Gázgvár—UFC. Aquin
cum. fél 4. Bácskai. — BEAC—M. Poszdo, 
BEAC-pálya. fé l 2. Palásti. — K F C -  
T loográfia, Csóka-u.. fél 4. Szőke II, — 
KTC—FSC, Ceglédi-út, fél 4. Molnár T.
— Juta—ETC, Vágóhíd-u., fé l 4, 
Iványi.

II. osztály
Északi csoport: Compactor—M. Pamut

11., Újpest. Horthy M.-út, 12. Ú jvári A .
— Pariiuonia—ZAC. Pozsony i-út, fél 4.
HvrosH, — TSC—WoSC. Tabai-út, fél 2. 
Siklós. — T L K —Juta, Béke-u., I. U.jváry 
F. — PM TK —B. Magyarság, URAK-p.*
fé l 4. Istenes. — IIVASC—U FSE, Újpest* 
Szent László-tér, fél 4. Kárpáti. — V I. 
kér. SC—VÁC, Tatai-út, TSE-pálya, fél 
2. M észáros J .

Keleti csoport: R T K —'Testvériség IT.,
Rákosszentmihály, fél 4. Pusztai. — 
Spárta—Taxi, Nagyszombat-u.. fél 4. Tu- 
nikold. — FVSK—BTC. Gyáli-út. fé l 4. 
Darabé*. — Portás J í — Kisúex. Postás-p., 
fél 2. Ohcrnyák. — K . Törekvéfs— Kala
pos. Wekorlotelep, fé l 4. Nemeikén. — 
Függetlenség—TvMTE, Ceglédi-út, fél 2. 
Kereki. — KF.AC—PeMTIv II., Györarői- 
út, fél 4. Platt,

Déli csoport: DSC—Gamma II.. Bánát
tá.. 1. Here ez. — N ISE —LóFC, Nagyté- 
tény, féi 4. Szánthó L. — KAOE—BIK , 
Sorokéá ri-ú 1. fél 4. Kopházl. -  PATE- 
Sz Juventus, Tntai-ut, fél 4. Takács I.
— GSE II.—OTE. Budafoki-út, fél 2.
Tasnádi, — Ganz Siraor-u.. 12.
Karáosonvi. — Cs. MOVE II.—Kelenvolgy, 
Csepei, fél 10. Tigyu

II I .  osztály:
Északi csoport: VI. Textil—P. Remériy, 

Aquincnm. fél 2. Koosi«. — Fc«lra ẑ—Fov. 
Altisztek, Békc-u., 11. Kovács L. — RESC 
—Uránia, URAK-pálya, fél 2. Ki=« Zs.

Keleti csoport: ZSE IT.—^VSC H .
öv.-u., 10. Csányi. — NSC I I .—MTK, 
Szónyi-út, fél 2. Kálóczi. — B LK  I L — 
Hungária II., Újpest, Szent Lászlo-tér, 
fé l 10, Salga, — Hálókocsi I I .—BRSC II*>

Harak,
a Tokod kapusa. Am it a hátvédek 
nem tudnak megakadályozni, azt ö 

védi ki.

Rendeesy-telep, fél 2. Plumky. — SzAC 
II.- Pénzügy II., Keglevich-u., 8. Mezuy, 
— ITI. kér. fPVE II.—Vaüaw II., Na^y- 
szombat-u., féi 9. Horváth I.

Déli csoport: VKSE—Szándy, Vámmen
tes-pálya, 11. Burdái. — ÓSOS—NJrPO, 
Fehérvári-élt, fél 2. Malisa. — KAFC— 
Gyömrő, Fehérvári-út, fél 4. Latorcai. — 
SzTE—BBFC, Szemere-tclcp, fél 4. Mi- 
halkó.
TARTALÉKCSAPATOK BAJNOKSÁGA

I. osztály;
Északi csoport: UTE—BTK. Meayeri-út, 

fél i). Pougráev.. — Pannónia—HAC, Po
zsony i-út, 8. Novak, — VI, kér. SO-̂  
TI MSE, Rákos-tér, 9. Komár. — Juta— 
URAK, Fáy-u., fél 4. Tamás. — Fdv, 

fctnCör—MÁV Élőre, Váci-út, fél 2. Ko- 
yyes III,

Keleti csoport: FVSK—MÁVAG, GyáU-
út, fél 2. Földvári. — SAC—KSC, Sorok
sár, fél 2, Visegrádi. — FTC—KSSE, Fo- 
rtnyák-u., 1. Pataki. — WMTK—Kistex, 
Csopol, 9. Muosi. — SzFC—WSC, Miklóe- 
U’lep, fél 10. Nagy II.

Déli csoport: BMTE—MAFC, Budafok, 
fél 2. Literáli. — Gázgyár—UFC, Aquin
cum, fel 12. Ilacsi. — BEAC—M. Posztó, 
BEAC-pálya, fél 12. Németh. — KFC— 
OTE, Csóka-u., 1. \Vinkler, — Cs. MOVE 
—33 FC, Csepel, kvonte-p., fél 12. Réti.

II. osztály:
Észak! esoport: RÁC—Uránia, Rákots-

pak-la, 8. Kalmár. — TSC—PSC, Rákos- 
tér, fél 1. Fruzsa. — TLK—MFTR, Béke- 
u., 8. Dallas. — PMTK—B. Magyarság, 
TTRAK-iiálya, fél 11. — Szabó A. — 
RESC-UTSE, URAK-pálya, fél 9. Gelez.

Keleti csoport: SzXSE-Ganz, Állami
telep, fél 10. Bánhidi. — Filtox—BSzKRT, 
Ke*glevieh-u., fél 2. SaHai II. — KEAC— 
WSC, Gyömrő i-út, fél 19. Tóvári.

Déli csoport: BSC—11EAC, Bánát-u., 3. 
Kozik. — FSE—BAC, Sorokeári-út, 19. 
Steiner. — KAOE —Szomly, Soroksári-qt, 
fél 2. Szántai. — Kalapos—Tipográfia, 
Simor-u., 9. Papp A. — P. Juta—ETC, 
Vágóhíd-u., fél 2. Bállá.

III. osztály:
Északi csoport: Compactor—ZAC, Szék- 

szárd í-út. 8. Péter ka. — SASC—-P. Re
mény. Sashalom, fél 11. Pcbere. — NTC 
—BTC, Fehér-út, 8. Rédei.

Déli esoport: Spárta—LóFC, Soroksári- 
út, fél 12. Martin — VESE—WMTK, 
Vámmentes-p., 9. Dézsi. — OSOS—Ganz, 
Febérvári-út, fél 10. Krosnyitzky. —KTC 
—Függetlenség, Ceglédi-út, fél 9. Dömök.

SSE-pálya Salgótarján
Szeptember 22-én, vasárnap 

délután (é l 4 órafcor

SalBTC—BSzKRT
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Siketek—KeienvÖlgy, Vógóhíd-u., 9. 
Hutter, — KAOE II.—Szondy II., Bá 
nát-u„ 8. Kovács K.

MOVE-BA J NOKSÁG
I. osztály:

Zrínyi-esoport:
Síüent IAzló—Túrán SE, Zágrábi-út, 

fél 4. Csepreghy (Pasa). — ESzSE—KZsTE 
Attila-u., fél 4. Rosta I. (Somlay). — 
BTSE—P. Erzsébet, Kvae^ay-út, fél 4. 
Hegyi L. (Gsáky). — ETSC-RAFC, 
Naia>«2M>mbat-u., fél 2. Tamási F. — 
VIII. kér. SC—Sz. János, Rákosfalv’av 
fél 4. K. Nagy (Miklós K.).

R ák óc zi - eHöpor l:
Rákosii get—PTK, Rák őseget, fél 4 

Sziios. — Budakeszi—TTC, Budakeszi, fél 
4. Diószegi (Szterényi). — Pestszentimro. 
—Pilisvörösvár, Pestezeatimre, fél 4. Ma- 
gyary (Grcgus), — Budakalász—Szent
endrei, Budakalász, fél 2. Figyelmes i
(Kcuwmt). — Ecser—Kiatnrosa, Fkracr, fél 
4. Pintér (Barce),

II. osztály 
Zrinyi-csoport:

Ŝ ent László II.—Túrán II., Zágrábi 
út, fél 2. Nau. — T. Előre II.—KZsTE 
II., Talai-út. fél 9. Mártou. — BTSE II. 
—P. Erzsébet IT., Kvassay-út, fél 12. 
Pammer. — ETSO II.—KAFC II., Bécsi 
út, 9. Sárosi. — MeSC-r-FT&C II., Ger 
gely-u., fél 4. Tubioaák D.

Rákóczi-csoport:
VTSE—NMK, Városszél, fél 4. Szattélkor 
ger. — PNTK J l.—Rákosliget II., Pert 
Kzentiinre, fél 12, Újvári B. — Csillag
hegy II.—MeSC TI., Csillaghegy, fél 2, 
Faragó. — Rákoshegy II.—IITSE, Rákos- 
hegy, fél 4. Kovács F,

IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG 
R ák óczl-ctsop o rt:

Rákosliget—PTK, Rákosligot. fél 
Se hü uh ét. — Budakeszi—TTC, Budakeszi 
fél 2. Szterényi, — Pestszentlinrc—Pilis
vörösvár, Pestszcntimro, fél 2. Gregus.— 
GeiLlaghe ŷ—Bmlatétény, Csillaghegy, fél 
12. Hegyi — Budakalász—Szentendre, 
Budakalász, 11. Renoszt. — Ecser—Kis- 
turc.̂ a, Eoecr, fél 2. Barcs.

Zrínyi-csoport:
Szent László FC—Tnrán. Zágrábi-út, fél 

12. Pa«a. — ESzSE—KZsTE, Attiia-u., fél 
2. Somlay. — BTSE—P. Erzsébet, Kvas- 
say-iH, fél 2. Csáky. — T. Előre—BTC 
Tatai-út, fél 12. Karácsony. — VIII. kér. 
SE—Szent János, Rákosfalva, fél 2. Mik- 
ló«. — MeSC—FTSE, Gorgcly-u., fél 2. 
Magyar.

KÖLYÖKBA4NOKSAG
T. Előre—Peeterzsébet, Tatai-út, fél 11 

Karácsony.
BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉSEK

MSC—Vízmüvek, Váci-út, Vízmű-pályn: 
fél 4. II. fél 2. — K. Törekvő* II. 
SzRTC II., Wekerletelep, fél 2.

A kölyökkorhatár 
újabb m egállapítása
A  kölykök korhatárának megálla

pításával kapcsolatban az MLSz 
hivatalos lapjában olyan közlés je
lent meg, hogy az 1923-ban szüle
tett kölyökjátékosok is szerepelhet' 
neik. Barcsay János, a BLASz ügy  ̂
vezetője most közli a BLASz híva' 
talos lapjában, hogy ez a közlés té' 
védésén alapul, mert csak az 1924' 
ben született, vagy ennél fiatalabb 
fiúk játszhatnak a kölyökbajnokság 
bán. Szeptember 22-én tehát már 
csak ennek figyelembevételével ál
líthatják össze kölyökcsapatukat az 
egyletek. Viszont a szeptember 22-e 
előtt lejátszott mérkőzések nem óv
hatok meg az 1923-as születést! já
tékosok szerepeltetése miatt.

MBTC-bőI A. MÁVAti SC. A
Báü.vateleiii TC AiberUriem MA! AQ Se
re változtatta a ncvát és most ©zen a _Ti©- 
ven szervpcl az KLASz I. II. osztályá
ban. Az A. MAVAG jo fornwiba.n van. az 
elmúlt vasárnap is könnyen verte 6:2 (2:0) 
Arányban az ózdi MC\ E második csapa- 
tát. (ró'tövő volt Marcztoaskó (SÍ, Oersfciy 
(2), Prinez, ill. t'vesres és Árvái.

A Pénzügy pályáját II. osztályúvá hite
léé (tették.

Uj középcsatár a KTK-ban: Se,hubcrt 
volt MKSC. A Kaposvári Turul ellen mái 
ő irányítja a támadósort.

Pályázatunkba bármelyik héten be
kapcsolódhat —  a heti verseny min

den héten elölről kezdődik!

P á g fá ia i Ml,
az Első Országos Tippelő Bajnokságra

Beérkc7fósx határidő: IX. 28. 13 óra*
Maígyar-jugoszláv, véger. •»

Magyar-jugoezlá\T, I. f. ©.

Jugoszláv B)—Magyar B ) .........

Magyar-jugoszláv i f j .....................

Magyarság—Pécsi DVAC ••

Debreceni VSC—Kassai AC........ .

Miskolci VSC—Pereces ....

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

senyt dönt ©1.

Ózd—Budapesti VSO 

Ssombath, FC—BLK

Zugló—Postás ...... .

Név:

Lakhely:

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

A szövetségbe idézték
a z  ES ektro m o s
é s  a S z o ln o k  in té z ő ié t
és kapitányát
F e g y e l m i  í t é l e t e k
Az MLSZ fegyelmi egyesbirója a 

következő ítéleteket hozta:
Beidézte a szövetségbe az Elek

tromos és a Szolnok intézőjét, a két 
csapat kapitányát, valamint Fáz- 
mándyt és Szántót, hogy a vasár
napi mérkőzés végén lejátszódott 
jelenet körülményeii’öl vallomást 
tegyen.

Hajdú Józsefet, a Szeged játéko
sát úgy büntette meg, hogy újra 
érvénybeléptette a kétesztendős ki
tiltását, amelyet a legutóbbi általá
nos kegyelem alkalmával engedtek 
el. A  kitiltás 1942 április 15-ig tart.

Kenyeres Jánost (Szeged) októ
ber 15-ig, Tóth Kálmánt (Szeged) 
november 15-ig tiltotta el a játék
tól. Lukács Istvánt (Szeged) fel
mentette.

Kövesdi Lajos játékvezető ellen a 
fegyelmi vizsgálatot megindította. 
A. Szeged csapata figyelmeztette, 
hogy sportszerűbben viselkedjék.

tüttnek vette. Hasonlóképpen Kocsis Mi 
húl.v (Gyulai AC) büntetésit. S» kitöltet:

kosát nwgdoraátta. Lőrinc* Em ilt Ob 
Vasutas) éufieptfuntver .“ri-UÍ el tiltotta a ju
tóktól. A Pécsi D VSC -t kötelezte, hogy Vi 
karöznlagos rendezőt állítson méHíöleseire. 
Kis, István és Kubicska János Nyíregy
házi KLSE játékos Játékjogát a határ., 
zat hozatalig folfügswtztcttc, a klub felje
lentését l-’arkas István .iátékvraetS cMeu
áttette a JT-hor. — El Ultin: Pollik Sán
dor (Kacsai Törokvcs) szeptember »iss, 
Hrizsinszky Kuüolf BLK október IVi^.

a vizsgálatot.

A WMTK—FTC talál
kozó is lesz olyan 
érdekes, mint 
a WMFC-Ferenc
város mérkőzés

Vasárnap kettős öröm éri a cse
peli és ferencvárosi szurkolókat: a 
nagycsapatok mérkőzése előtt a
WMTK__PTC találkozó lesz az
,,előétel". Bizony mindkét tábor mó* 
hon várja kedvenc csapatának össze
találkozását. Az _ FTC és a WMTK 
is pompás gólaránnyal áll az NB 
III. osztály keleti csoportjának élén. 
Mindkettő veretlen! A  WMTK vala
mivel jobb gólaránnyal áll az első 
helyen. Mindebből kitűnik, hogy 
óriási harc lesz!

Nagy László, az PTC  szakosztályi 
elnöke sajnálja, hogy Waldinger é« 
Nagy IT. nem állhat —  sérülése 
miatt — az egyesülőt rendelkezésé
re. Az Orosházán jól bevált csapat 
játszik ezúttal Is, mindössze a bal- 
szélső Ortutay lesz.

— Nyílt mérkőzés lesz, annál is 
Inkább, mert még egyik csapat sem 
ismeri egymás erényét, vagy bűnét, 
— mondta Nagy.

A  WMTK részéről Burger István 
edző győzelmet remél.

— A szerdai edzésen —  beszélte 
az edző --- igen jó l mozogtak a fiúk. 
láger és Füzesi■ hiányzott az edzés
ről (mindketten oltást kaptak has
tífusz ellen), de vasárnap már ők is 
ott lesznek a zöld-fehérek elleni 
együttesben. Jó kis mérkőzés lesz!

l
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Tiszta vizet a pohárba!
Az Elektromos egyik hívője, aki 

arra kért, hogy nevét ne írjuk ki, a 
kővetkező panaszos levelet küldte: 

„Az Elektromos szurkolója vagyok 
és szorgalmas {in látogatom a csapat 
edzéseit is. Nem nyilvánítok véle 
ményt a rendszer kérdésében, mert 
azt vallom, hogy ez & vezetők dolga. 
Viszont szomorú szívvel látom, hogy 
vitéz Ginzery Dénes szövetségi ka
pitány az Elektromos egyik vezető
je, asportlapok hasáb jetin az angol 
rendszer híve, az Elektromos edzé
sein pedig lekicsinylőén beszél erről 
a rendszerről. Ez nemcsak az Elek
tromos csapatát, hanem a magyar 
futballt is a tönk szélére viheti. 
Mit várjunk másoktól, ha a szövet
ségi kapitány, akinek irányt kelle
ne mutatnia, ennyire bizonytalan a 
véleményeiben."

Foglalkozzanak tö b b et  
az Ú jp e stte l i

Csányi József (Budapest, Berlini
több újpesti szurkoló nevében

— Elérkeztünk első nagy mérkőzésünkhöz!
—  mondja a WMFC ügyvezető elnöke

tér)
szólal fel:

„A z újságok általában nem bán

nak egyformán az egyletekkel. Az 
önök nb. lapja egyenlő mértékkel 
bánik az NB I. mind a 14 egyleté
vel. Ha az egyik héten talán nélkü
lözzük is a kedvelt csapatunkkal 
való részletes foglalkozást, a má
sik lict bőséges kárpótlást nyújt. 
Érdekes, hogy a mostani —  megle
petésekkel teli —  NB-fordulókban 
az Újpest már harmadszor éri el 
szinte hajszálnyi pontossággal az 
önök által jósolt eredményt. Fel
tűnő, hogy az egyik hétfői lap 
mennyire mellőzi tudósításaiban az 
Újpestet. Rendszerint csak pársoros 
tudósításokat olvasunk, azokban is 
lehetőleg hibás góllövőket találha
tunk. Az Újpestnek olyan igazán ki
váló, sportszerű, sokszoros váloga
tott játékosai, mint Vincze, Zsen- 
geller, Balogh, Tóth, Adüm, még 
nevük említését sem tudják elérni, 
míg egyes agyonnépszerüsített játé
kosokat agyba-föbe dicsérik, még 
ha az illetőknél saját csapatukban 
is sokkal jobb teljesítményeket lát-

Gsepelen nagy készülődés folyik. 
A  WMFC, az újdonsült X. osztályú 
egyesület magas vendéget fogad a 
csepeli pompás sporttelepen vasárnap 
délután: a Ferencváros csapatát. Á 
nagy eseményről beszéltünk Garas 
Lajos igazgatóval, a WMFC ügyve
zető elnökével, aki a következőket 
mondotta munkatársunknak:

-— Titd:' ,u jól, hogy a vasárnap 
délután már igen komoly erő
próbát jelent egyletünk minden 
tényezője számára. A csapat, a 
sporttelep, a vezetőség meg kell, 
hogy állja helyét a játéktéren 
és a nézőtéren egyaránt. Elér
keztünk első nagy mérkőzé
sünkhöz, amelyre különös gond
dal készültünk fel. A  csapat 
nem változtatta meg előkészü
leteinek műsorát.

Az összeállítás sem fog elő
reláthatólag változni.

Biztosra vesszük, hogy a játé
kosok egytöl-egyig átérzik a 
rájuk váró feladat fontosságát.

Az utolsó néhány gyengébb já
ték után olyan lelkes és odaadó 
játékot várv/nk tőlük, amely fe
ledtetni fogja az elmúlt vasár
napok gyengébb teljesítményét.
A Ferencváros sokszoros baj
nokcsapata a mérkőzés nagy 
esélyese. Ennek ellenére remél
jük, hogy az eredmény nem lesz 
ránk kedvezőtlen. De a szám
szerű eredménynél is sokkal 
fontosabb, hogy csapatunk sport
szerű és lovagias eszközökkel 
küzdjön a nagy ellenféllel szem
ben.
—  Mennyi nézőt várnak vasár

nap délutánra?
—  Ha szép idő lesz, 10—11 

ezer nézőre számítunk. Ez egyéb
ként azt jelenti, hogy az ülő
helyeken és az állóhely oldalán 
is telt ház lesz. A rend és a fe
gyelem fenntartása különleges 
feladatot ró a vezetőségre és a 
rendezőkre. A  legnagyobb fe
gyelmet kérjük a nézőktől. Re
méljük, hogy a mi- szurkolóink

és a Ferencváros hívei egyaránt 
ehhez fognak alkalmazkodni, 
Felhívást intézünk a hangosan- 
beszélőn keresztül a :mérkőzés 
előtt és a szünetben szurkolóink
hoz, hogy őrizzék meg a rend! 
és a. fegyelem előírásait. Tag
jaink a sok más kedvezmény 
mellett a labdarúgó mérkőzése
ket olcsóbb jegyekkel Tátogathat

ják. A Ferencváros elleni mér
kőzésen például az állóhelyjegy 
ára tagjaink részére 60 fillérbe 
kerül, holott a nem tagok ré
szére a jegy ára 1.20 pengő 
lesz. Hasonlóképpen 90 fillérért 
tagjaink már ülőhelyet kaphat
nak. A legdrágább ülőhely ára
1.50 pengő lesz, míg az idege
nek 2—3.50 pengőt fizetnek az 
ülőhelyért.
—  Mit vár egyébként a mérkő

zéstől ?
—  Jó sportot és igazságos 

eredményt, — fejezte be a be
szélgetést a WMFC vezérkará
nak egyik leg-lelkesebb tagja.

rányt jelentene ez a bajnokságban 
azoknak a csapatoknak a terhére, 
amelyek több válogatott játékost 
adnak.)

K i s p e s t i  s i r á m
Lengyel István (Kispest, Petőfi-u. 

107) a kispesti csapat sikertelen
ségén búsul. A  következő összeállí
tást ajánlja: Vécsei —  Olajkár I., 
Olajkár II. —  Rátkai, Zalai, Víg ■— 
Kincses, Nemes, Cseh, Hidasi, De
zső. (Dezsőt szerezzék meg a WSC- 
töl!) — Minthogy a Kispest a SalBTC 
fölött aratott hatalmas győzelem
mel már kiugrott formájának hul
lámvölgyéből, azt hisszük, hogy 
Lengyel István is rózsásabb színek
ben iátja már a világot. Feltétlenül 
igaza van azonban abban, hogy az 
egységes játékvezetés mennyire 
fontos a bajnoki küzdelem realitása 
szempontjából. A  játékosok nem 
mernek maholnap már játszani, 
mert nem tudják, hogy az aznapi 
játékvezető hogyan bírálja el a vé
letlenül kicsúszott szabálytalansá
got.

O rcz ifa lv y t  a z  M TK-ba !
Dezsényi György (Budapest, VIII., 

örömvölgy-u. 14) az MTK szurkoló
ja és a kék-fehérek edzéseinek 
szorgalmas látogatója arra hívja fel 
az MTK vezetőinek figyelmét, hogy 
milyen jó formában van Orcsifalvy, 
az Elektromos egykori jobbszélsöje, 
aki jelenleg az MTK edzéseit láto
gatja. A. levélíró szerint a csapat 
játékereje jelentősen megjavulna 
Orczifalvy beállításával.

M i történt a múltban?
iíL

Szeged— Etektr.— Tarekv.-.
Kispest TJjpost Haladás

26/27: 2:4 1:1
27/28: 4:3 2:1
28/29: 2:1 3:0
29/30: 0:0 3:1
30/31: 4:2 0:2
31/32: —  —
32/33: 1:1 2:0
33/34: 0:4 2:1
34/35: 2:2 2:2
35/36: 1:3 1:2
36/37: 1:1 1:1 2:6 1:1
37/38: 2:7 3:1 0:5 1:2
38/39: 2:0 2:0 2:4 2:3
39/40: 1:5 1:1 3:3 1:1 2:1 3:1

Jegyzet: Szeged helyett 1932-ig
Bástya értendő. A  DiMAVAG és a
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Schelneres

6 x 9 -U ROLLFILM1 pengő
PÁRISI F O T O -SZAKÜZLET

P áris i Nagy Áruház épületében.

tünk. Úgy érezzük, hogy ezt már 
egyszer szóvá kellett tennünk."

Á lla n d ó
válogatott k e r e t e t !

Baditz Fái dr (Miskolc) így ír:
A magyar futball régi fénye 

csak akkor fog visszatérni, ha ál
landó, összeszokott válogatott csa
patot tudnánk minden eUen£.ei^  
ellen kiállítani. Ezt pedig úgy
érhetnök el, ha az arra méltó válo
gatott játékosokat állandó
fognánk össze. Minden

keretben
hátén szö

vetségi edzést kellene tartani. így 
könnyen lefűzhetné a magyar labda
rúgás olasz, német, angol verseny
társát."

(Amilyen szép a te rv  —  már so
kan felvetették azelőtt is —, annyi
ra nem lehet azt megvalósítani, H i
szen n játékosokra elsősorban az 
egyletek tartanak igényt. És joggal, 
mert a bajnoki mérkőzésekre ho
niján készüljön fel a csapat, ha 
ifibb játékosa is hiányzik, mert
válogatott keretben cd- —  «Súlyos hát-

E E A C - p á i y a Feíiéfján-út 16.
Szeptember 2 * - * " ’ vf ,Tmp 

délután fé l 4  órakor

GAMMA—TOKOD
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte fé l 2  órakor
BEAC -M a g y a r  Poszt®

ama tó7 lajnoki m ó r t ó l ____

A m éregkeverőkről
ír Éliás László, Budapest, Lónyay-u. 
l26. Az őszinte felháborodással telt 
levelet azonban nem közöljük. Két 
okból. Először is azért, mert jelen
téktelen akadékoskodásokat kár len
ne felnagyítani, másrészt a BÖK-ből 
Is jólismert szamár bőrének meg se 
kottyan egy ilyen aránylag finoman 
s a magyar labdarúgás érdekében 
megírt levél.

.r.

A TESTVÉRISÉG BERKEIBEN 
AZ AZ ÚJSÁG,

hogy Bogi II Károly tett a csapat ed' 
ző je;

hegy a vasufaeesapat már szombaton 
délután utazik Itékósoiabára:

hogy a sérült Blaskó helyett Molnár 
(volt Nemzeti) lesz a küzípcsatár.

SVÉDORSZÁG
Bajnoki eredmények: Degerfors

_.Garda 2:1, Elfsborg—Sandwiken
4 1 Kamraterna Göteborg—Sleipner 
2-.0. Hálsingborg—Brage 3:2, Malmö 
FF—Landskrona 3:1, Norrköping—
A IK  3:3.

A  bajnokságban a hatodik for
duló után a helyzet a következő: 1. 
Degerfors 11 pont, 2. Elfsborg, 3. 
A IK  4. Malmö FF, 5. Halsingborg
8—8 pont, 6. Sleipner 2 pont. 7. 
Garda 1 pont

-------— < ♦ > - ---------
A BVAC a bajai TISE két kiváló já

tékosát, Ouódy I.-et és Onódy H-t meg
szerezte. Valiik lényegesen megerősödik az 
együttes. A két Onódy vasárnap mutat
kozik be új egyesületében.

A Törekvés Il.-bcn most két kitiinő ka
mu is van Sevella és Kotróba személyé;
,,o,i. 'Felváltva érzik majd a kőbányai 
csapat hálóját. Vasárnap — az NSC ellen

Kotróba a soros. 1

Szolnok, a Gamma és a Tokod, a 
WMFC és a Ferencváros, valamint 
a SalBTC és a BSzKRT az NB I- 
ben még nem találkozott egymás
sal. A  SalBTC és a BSzKRT tavaly 
az NB II-ben ugyanabban a cso
portban játszott, ősszel 3:3 arány
ban játszottak egymással, tavasszal 
a SalBTC 3:0 arányban nyert.

*
Három veretlen van még: Újpest, 

Ferencváros és a WMFC. Az utóbbi 
kettő egymással játszik vasárnap.

H ét a p ró sá g  
a  h é t m é rk ő z é s rő l
A  DiMAVAG eddig még minden 

ellenfelének három gólt rúgott. Ki
vétel csupán a BSzKRT. Annak két
szer hármat rúgott. Vasárnap a 
Szolnok lesz a DiMAVAG ellenfele, 
az a Szolnok, amely eddig még 
egy mérkőzésen sem rúgott két 
gólnál többet.

*
A  Törekvés az első mérkőzésén 

nem rúgott gólt. A  második és har
madik mérkőzésén egyet-egyet lőtt, 
a negyediken hármat. Ez haladás! 
És vasárnap a Haladás lesz az el
lenfele.

*
Két nyolególos védelem találkozik 

a WMFC—Ferencváros mérkőzésen. 
A  két csapatnak azonban a csatár
sora is gólképes. Ha a rúgott gólok 
alapján csinálunk sorrendet, akkor 
a Ferencváros csatársora a 16 gól
jával első helyen van. A  WMFC az 
Újpesttel — mindkettő 14 gólos — 
a harmadik helyen holtversenyben 
áll.

*
A Tokod az utóbbi hetekben min

dig azokat a csapatokat kapja el
lenfélül, akikkel előző héten az Ú j
pest játszott. Két ilyen ellenfele 
volt már a Tokodnak: a Kispest és 
a Szeged. Mindkettő ctlen a Tokod 
egy-egy góllal jobb eredményt ért 
cl, mint az Újpest. Vájjon mi lesz az 
eredmény a Gamma— Tokod mérkő
zésen f. (Á  Gammát az Újpest 
4:3-ra verte.)

Négy forduló volt eddig s. a Sze
ged és a Kispest ellenfelei három 
mérkőzésen eddig ugyanazok voltak. 
A z  Újpesttől és a Tokodtól a Kis
pest két góllal kapott többet, mint 
a Szeged. Szolnok ellen a Szeged 
döntetlent ért el, viszont a Kispest 
a Szolnoktól is kikapot. Ennek alap
ján a Szeged—Kispest mérkőzés esé
lyese a Szeged.

•

A  SalBTC-nek és az BSzKRT-nak 
egyformán négy-négy pontja van. 
Abban is megegyeznek egymással.

hogy mindkettő egy-egy mérkőzésén 
már 6—6 gólt kapott. A SalBTC a 
Kispesttől, a BSzKRT a DiMAVAG- 
tól.

Az Elektromos—Újpest mérkőzés
sel kapcsolatban azt az érdekességet 
említhetjük meg, hogy eddig az 
Elektromos lőtte a legkevesebb gólt, 
viszont az Újpest kapta a legkeve
sebbet.

M a r o s i ,  L e n g y e l  
és Huszár
a három  „ ú j"  em b e r  
a z  E lektro m o s c sa p a 
táb a n

Az Újpest ellen készülődő Elek
tromost szinte megoldhatatlan fel
adat elé állította Szendrödi és Fűzi
II. kidőlése. Uj középcsatár után 
kellett néznie az Elektromosnak. A  
szerdai edzésen Marosi játéka köze
lítette meg legjobban a középcsatár 
játékát. Vasárnap ö fogja irányítani 
a csatársort.

Marost elörevonása következtében 
megürült a balfedezet helye. Len
gyel, aki már hetek óta készül szor
galmasan és. lntartóan a játékra, is
mét elnyerte a vezetőség bizalmát. 
Szerdán a kétkapus játékon pompás 
erőnlétről és nagy akarásról tett 
tanúbizonyságot. Az ö játéktudása 
ma is vitán felül áll és jó, vagy 
rossz szereplése kizárólag hangulat 
és akarás kérdése nála.

Az Újpest elleni csapatról Kovács 
Dezső dr ezt mondotta:

— Hátul nincs semmi probléma, 
mert Onódy pénteken már edzeni 
fog és vasárnap játszik is. Marosi 
elörevonása az egyetlen megoldás
nak látszik a beteg középcsatáraink 
pótlására. Lengyel beállítása kézen
fekvő volt. Reméljük, hogy az angol 
rendszerünk kívánta támadó fedezet- 
játékban otthonosan is fog mozogni 
Újság még az is, hogy Huszár visz- 
szakerül a jobbszélre.

Ezek szerint az Újpest ellen ez az 
Elektromos csapata: Boldizsár —
Pálinkás, Onódy —  Pázmándy, Pa- 
kozdi, Lengyel —  Huszár, G. Tóth, 
Marosi, Fekecs III'., Zlonszky.

Fenyvesit, Flórát és Tompót hunét anu.- 
tőrré nyilvánította áss. amatőrasűri.

Megsérült Nádas a Gamma 
csütörtöki edzésén, vasárnap 
mégis játszik a Tokod ellen

A  Vasas helyett a Cs. MOVE volt 
a Gamma csütörtöki edzötársa. A 
Gammánál Magda nem vetkőzik le. 
Csak a jövő héten kezdi el edzéseit. 
A  Gamma így áll fel: Havas —  Ná
das, Szebeni —  Borhi, Tóth, Kovács 
—  Váradi, Sütő, Turay I I ,  Toldi, 
Kemény.

Nagyon jól kezd a Gamma, de a 
Cs. MOVE váratlanul kemény ellen
fél. Harsog is Sós edző hangja:

—  Gyorsabban, frissebben adjá
tok a labdát!

A  Gamma játékosai közül azok, 
akik a válogatottak szerdai edzésén 
résztvettek, Sütő kivételével, sokkal 
jobban mozognak, mint a többiek. 
Sütő fáradtnak látszik. A  második 
harmadban Sós edző be is küldi az 
öltözőbe Sütőt. Takács áll be he- 
helyette. Eben a harmadban Nádas 
összefut az egyik Cs. MPVE-játé- 
kossal és a homloka két centiméter 
nyíre felreped. Azonnal elönti a vér 
az arcát és Nádas nem is játszik 
már tovább. Szép János áll a he 
lyére.

Az utolsó harmadban Fodor és 
Havas játszik. Ebben a játékrész
ben jól mozog már a Gamma, ami
nek magyarázata az, hogy Takács 
igen jól játszik. A  lelátón hang
zik is:

—  Miért nem játszatjálc Takácsot 
a csapatban?

A  Gamma végeredményben 6:1 
arányban győzött. Góllövő: Turay 
II. (2), Takács (2) és Kemény (2) 
illetve Gáti.

A  Gammában a védelem jól moz
gott. Nádas biztos pont, Tóth vál
tozatlanul tartja remek formáját A  
csatársorba Takács játéka vitt szint 
Érdekes, hogy ez a játékos az edzé
seken mindig remekül játszik' Igen 
jól mozgott Kemény is. T.uray I I -  
uek nagy balszerencséje volt a lövé
sekkel.
. , után a csapat össze áll í- 
tás felől érdeklődtünk.

Fiola Antal alelnök e2t  mondta:
“  4  csapa t összeállít ás nem vál

tozik. Magdára még nem számítha
tunk. Nádas sérülése nem látszik 
komolynak és Így a csapat a követ
kező: Havas —  Nádas, Szebeni —

Borhyt, Tóth, Kovács —  Váradi, 
Sütő, Turyy II., Toldi, Kemény.

Az edzes után az öltözőben Ná
dassal beszélgettünk.

—  Nem hiszem, hogy a sérülésem 
megakadályozhatna abban, hogy 
vasárnap játszhassam. Nem olyan 
fából vagyok én faragva.

A  Gamma ma délután nem tart 
edzést. A  játékosok, Sós edző veze
tésével, gőzfürdőbe mennek.

Kalocsai dr., vagy Kiss
— ez a kérdés a Ferencvárosban. 
Tóth Lajos dr ezt mondja:

—  Kalocsai dr csak most gyó
gyult meg (csontrepedése volt), 
nem valószínű, hogy vasárnap már 
játszik. Az a valószínűbb, hogy Kiss 
lesz a jobbszélsö. A csapat tehát így 
áll fé l: Csikós —  Szoyka dr, Pósa — 
Lázár, Polgár, Sár ősi I I I  —  Kiss, 
Sárosi dr, Finta, Kiszely, Gyetvaí. 
A Ferencváros Csepelen egyik leg
nehezebb őszi mérkőzését játsza, de 
én azt hiszem, hogy mindkét pontot 
sikerül hazahoznunk.

A KÜLFÖLDI BAJNOKSÁGOK ÁLLASA 
Jugoszlávia 
Szerb liga:

1. BSK \ 6 5 0 1 21: 4 10r» Jugoslavia (Bcogrúd G 4 1 1 16: 7 9
3*. BATA SK G 3 1 2 13: 8 7
4. Gradjanski (Skoplje) G 3 1 2 12:17 7
ő. Vojvodina 6 3 0 3 14:14 G
6. Szlavia (Szarajevó) 5 2 1 2 15: 8 r>
7. Jngoslavia (T.-Almás) i> 2 1 3 11:14 5
8. Jedinstvo 6 2 1 3 6:13 59. ZsAK G 1 1 4 7:21 3

10. BASIC 5 0 1 4 6:15 t
Jlorvát liga;

1. Koukordia
2. Hajdúk
3. Grad.iaueki
4. H ASK
5. Szlavia (Varasd)
6. Szpliti SK
7. Szlavia (Eszék)
8. Bácska
9. Zselyezuicsár

10. SzASK

0 15: 5
0 19: 4 
0 20: 2
1 15: S
2 7:13
3 8:18
3 9:21
4 6:13 
4 7:17 
4 2:13

Kn Jhm. fejtát Sáros vezeti:
Ivuglarc (Ganz) a Fügr&etlensósbe lépett.

válogatott atlétikai viadal
sxeptem ber 21 és 22-én az F T C - p á ly á n

Je g y e k  80  fillértől 4 . -  pengőig  
_______ a s x o k á s o s  elővételi helyeken kaphatók.
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Gyengén sikerülta BLASz 
válogatott csütörtöki 
edzöm érközése
BLASz—Postás 3 :2

'A BLASz válogatott csütörtökön 
edzőmérközést játszott a Postás el
len. A  kirendelt 25 játékos közül 
mindössze 14 játékos jelent meg. A  
többiek felmentést kaptak, illetve 
igazolatlanul matadtak távol.

A  mérkőzés előtt a válogatott 
játékosok nem tartanak bemelegítől,
—  a Postások tartanak. Berkessy 
szövetségi edző sípjelére így állnak 
fel a csapatok:

BLASz: Sárpátki — Laki, Kraics
— Nagy n „  Sztrapek, Szabó —- Ko- 
moretto, Galgóczy, Fűzi (Gázgyár), 
Máthé, Gönczöl.

Postás: Raffai —  Bogdán, Takács 
-—■ Gombos, Gyarmati, Bokor I. — 
Zombori, Kertész, Bódogh, Csere II., 
Knausz.

I. harmad: A  válogatott „szabad- 
stílusban" játszik, ellenfele angol 
rendszerben kezd. A  játék túlnyomó 
részében az egységesebb Postásak 
van fölényben. A z egyetlen ko
moly esemény Fűzi — háttal a ka
punak állva —  pároslábbal rúgott 
kapásgólja, de azt Berkessy nem 
adja meg. Gólt mégis Fűzi rúg. 1:0.

II. hamvad: Kezdés előtt a válo
gatott játékosok azzal a kéréssel 
fordulnak Berkessyhez, hogy en

gedje őket a csapatukban megszo
kott angol rendszert játszani. Az 
edző megengedi. Máthé két gólt rúg 
a Postásból meg a II. harmadra be
állt Cserkuthy eredményes.

Az utolsó harmad fáradt csapatok 
küzdelmét mutatja. A  Postások Sár 
pátky öngóljával érnek el ered
ményt. 3:2. -

Az egész edzőmérközésen azt lát
tuk, hogy a válogatott csapat tag 
jai nagyon igyekeznek, de a váloga 
tottságra még nem érettek meg. A  
védelemben Sárpátky jószemü ka 
pus, Kraics kitűnő hátvéd. A  fede
zetsorban játszott a mezőny két leg
jobb embere: Nagy II. és Sztrapek. 
A  csatársorból a fürge Komoretto 
és Máthé tetszett.

A  Postások igen kiváló ellenfél
nek bizonyultak. Meglepetés: Az an
gol rendszert tökéletesen játszották.

Gudenus Hugó br. szövetségi kapi
tány: Több fiatalnak, akik még nem 
voltak válogatottak, módot kíván 
tam nyújtani, hogy bemutassák te
hetségüket. Egypár fiatalért érde
mes volt ezt az edzőmérkőzést létre
hozni. A z Egerbe utazó válogatott 
csapatot valószínűleg hétfőn állítom 
össze.

Észre sem veszik a fiú k ...
Hit árul el Takács Géza az Újpestről?

Porzik az újpesti edzöpálya talaja 
a futballistalábak alatt. Takács 
edző vezénylése mellett végzik az 
amatőrök és a nagycsapat tartalék
jai a különböző gyakorlatokat. Mi
kor ötpercnyi pihenőt rendel el az 
edző, a szerdai angol-kísérletezésről 
kezd beszélni.

— Sajnálom, hogy nem lehettem 
itt a szerdai edzésen —  mondja 
Mari néni. —  Fontos ügyben vi
dékre kellett utaznom. Az volt az 
elgondolásom, hogy edzés után még 
alaposan megbeszéljük az egész 
taktikát. Az elutazás miatt ez a 
terv kutbaesett, de majd a pénteki 
edzésen pótoljuk.

A z egyik jelenlévő főszurkoló di
cséri a fiúkat, hogy milyen rende
sen betartották az utasításokat.

—  Rendes gyerekek ezek — 
mondja mosolyogva az edző. —  Ive
ket velük beszélni. Ma már sehol 
sem lehet elzárkózni az elöl, hogy 
bevezessék a rendszerben való játé
kot. Nálunk Temes személyében re
mek kullancsunk van. Szerintem 
Futó is elég gyors ahhoz, hogy ki- 
álljon a szélsőre. Az ö nagy rutinja 
és hozzáértése sok mindent pótol.

A  régi hátvédjátékra terelődik a 
szó.

— Különös, hogy a régi válogatott 
hátvédek —  Korányi és Biró — mi
lyen remek kullancsokká váltak —- 
mondjuk Takácsnak.

—  Engem ez egy cseppet sem lep 
meg —  válaszolja. —  Nálunk, a 
régi Fradiban is az volt a szolcás, 
hogy az egyik hátvéd mindig behú
zódott középre és az ellenfél közép
csatárára vigyázott. Hol én, hol 
pedig Hungler töltötte be ezt a sze
repet. M i tehát már nem védelmi 
tartalékok voltunk, hanem részt- 
vettünk a támadások felépítésében 
is. A  hátvédek munkáját tulajdon
képpen megkönnyíti a ráállás, mert 
így csak egy emberrel kell megbir
kóznia, míg ha hátul cselleng, eset
leg már egy egész szárnyat kaphat 
ellenfélül.

— Észre sem fogják venni a fiúk, 
—  folytatja nevetve —  és tökélete
sen fogják játszani az angol rend
szert. Szép lassan már nem lesz 
olyan csapat az NB I.-ben, amelyik 
a régi rendszertelenségben szen
vedne. Az Elektromosnál is belátták, 
hogy jobban lehet három hátvéddel 
futballozni.

A  vasárnapi összeállításról ezeket 
mondja:

—  Minden valószínűség szerint az 
a csapat játszik az Elektromos el
len is, amelyik a Gammát legyőzte. 
Csak az a változás lehetséges, hogy 
Vidor helyett Bcrzi lesz a balössze
kötő. Ez azonban csak vasárnap fog 
eldőlni.

■— Mi van Adámmal ?
—  Nem hiszem, hogy olyan sú

lyos lenne a Sanyi sérülése. Meg
gyógyul ő vasárnapig, különösen 
most, amikor olyan remek utánpót
lás áll mögötte, mint Németh Tóni. 
Nagyszerű kis játékos az a Németh.

— Mit vár a mérkőzéstől ?
—• Úgy érzem, hogy sikerül vissza

vágnunk az esti mérkőzésen elszen

vedett vereségünkért. Számszerű 
jóslatom nincs, —- mert babonás va
gyok.

Kalmár Jenő kisegyletben
A  Hun cári a illegsz ün<éee után nagr'y 

meglepetést kel lelt Kalmár Jenő el határo
lása. Kalmár az amatőr IT. osztályban 
játszó Kistext.-hez igazoltatta magát.

Kalmár azóta résztvesz csapatának a 
mór közjóin és — eg'örsz-qn jól játszik . . .

Vasárnap hely i rangadót játszott a Kis- 
text. a K . Törekvés ellen. Az első félidő
ben l:0-ra vezetett a Kístext. Szünet után 
a 38-ik percben 11-csböl egyenlített az 
ellenfél.

Kezdés lilán Kalmár megindult a lab
dával, átkígyózott a védelmen, azután 
védheletlenül berúgta a labdát. Kct perc 
múlva újabb gólt rúgott Kalmár Jenő, 
így  3:l-re győzött a  csapata.

A mérkőzés után a boldog Kistext-szur- 
kolók Örömmel kiabálták a K. Törekvés
nek:

—  ̂K elle tt ez maguknak? Miért haragí
tották meg a Jenöt.

A z eg>ik K . Törekvés-szurkoló így  vá 
laszol t :

— Majd tavasszal győzzenek. Akkorra 
megszerezzük Korányit és Zsengeltért.

H éjjá  lesz 
a Haladás közép
csatára
a  T ö re k v é s  e lle n

A  Haladás csütörtöki kétkapus 
edzése középcsatár-keresés jegyében 
folyt le. Hétközben ugyanis kide
rült, hogy Mórocz még a Törekvés 
elleni mérkőzésen sem fog tudni sze
repelni.

Az első csapat a következő össze
állításban állt fel a tartalékok el
len: Pajos —- Kuss, Németh —• P il
lér, Héjjá, Kalotai — Szabó, Gaz
dag, Tóth, Deszke, Lovász. Tóth je
lenleg átigazolás alatt áll. Eddig az 
SzFC játékosa volt. Az első har
madban Tóth (2) és Szabó szerez
ték a gólokat.

A  második harmadban Lyka edző 
az angol rendszert próbáltatta ki a 
játékosokkal. A  csatársor még gyen
gét mozgott, a második csapat azon
ban szóhoz sem tudott jutni. Ebben 
a harmadban Szalai ( volt SzFC) ját
szott középhátvédet, Kalocsai (a volt 
soproni Kummer) középcsatárt. Ek
kor Deszke két gólt szerzett.

Az utolsó játékrészben három kö
zépcsatár szerepelt: Kalocsai. Tóth 
és Héjjá. Héjjá mozgott a legjob
ban és így  a vezetőség úgy döntött, 
hogy ő játszik középcsatárt a Tö
rekvés ellen is.

A  csapat a következő összeállí
tásban utazik fel szombaton délután 
a fővárosba: Körmendi — Pillér,
Németh —  Kiss, Szalai, Kalotai — 
Szabó, Gazdag, Héjjá, Deszke, Lo
vász.

J  &)-<;sapalnak: is 
ö r ü l n é k . . .
Kispéter szerény vágya

Kispéter Mihály, a Szolnok jeles 
hátvédje kitűnő formában van. Csa 
patának hétről-hétre egyik legjobb 
embere és nem kis része van abban, 
hogy a Szolnok eddig —  az Újpest 
után — a legkevesebb dugót kapta, 
Kispétert csupaszív, lelkes játék jel 
lemzi. Minden mérkőzésen olyan 
odaadással dobja magát a küzde 
lembe, hogy a társait szinte magá
val ragadja. Ezek után nem csoda 
ha a Szolnok a negyedik forduló 
után az 5. helyen áll! Valószínűleg 
igaza van annak a szolnoki szúr 
kólónak, aki a vasárnapi Szolnok— 
Elektromos-mérkőzés után ezt 
mondta:

— Kispéternek csak egy „baja' 
van, az, hogy a Szolnokban játszik. 
Mert ha történetesen a Fradiban 
rúgná a bőrt vagy az Újpestben 
már régen válogatott lenne . . .

A  csendes, szerény fiúval a Szol
nok legutóbbi edzése után beszélget 
tünk. Elmondja, hogy szorgalmasan 
edz, nem hagy ki egy alkalmat sem 
m ert...

—  Nincs olyan játékos, akinél 
valami hibája ne lenne —  mondja
■—- Ezeket a hibákat az edzéseken 
kell kijavítani. Emellett sportsze
rűen élek és azt hiszem, ez nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy most elég jó 
formában vagyok. . .

Bizony, Kispéter mai formája 
válogatottság értékszintjét súrolja. 
Vájjon szeretne-e válogatott len
ni ?. . .  A  felelet nem kétséges 
mégis megkérdezzük:

- Mit szólna, ha bekerülne 
jugoszlávak elleni csapatba?

—  Én lennék a legboldogabb lab
darúgó játékos az országban, 
mondja felcsillanó szemmel, -— ha 
a szövetségi kapitány úr választása 
rám esne, de annak is nagyon örül
nék, ha egyelőre csak a B ) -csapat 
bán kapnék helyet. . .

Esrv kissé összeráncolja a hom
lokát :

—  Nagy kockázat lenne első sze
replésemkor mindjárt a . nagy“ -csa- 
patban játszani. Ha történetesen 
nem menne ú t "  a játék, mint ahogy 
azt elvárnák tőlem, tálán sohase le
hetnék többé vá logatott...

Majd ezt mondja:
—  Nekem nagyon „fekszik“  a 

háromhátvédes játék és azt hiszem, 
ez hozott valamennyire a felszínre...

mondja meggyőződéssel.
A  közelben álló Fazekas balfede

zet, -—• aki vasárnapi jó telje-sítmé 
nyével be játszotta magát a „Hét 
ll-ének“ tartalékcsapatába, —  köz
beszól :

—  Az angol rendszert úgyszólván 
nekem találták ki. Tág terem van, 
szabadon mozoghatok előre-hátra és 
nem vagyok „odakötve“ a szélsöm- 
höz. Igaz, a jó szerepléshez jó tár
sak is kellenek és én megtaláltam 
őket Szűcsben és Selmecziben. K i
tünően megértjük egymást.. .

Kispéter is, Fazekas is azt sze
retné bebizonyítani, hogy — vidéken 
is vannak válogatottak .. .

’A  LaFC-ben Uniós lesg a jobbhátvéd 
n Kiiöhai A C  ellen. A  végleges öerzeállí- 
iás a sok sérült niiaü csak szombaton lesz.

VJ csatár a PeMTK-ban. Balázcovios, a 
P. Juta v o lt  jobbösszekötője a PeMTK-ba 
igazoltatta magát. •

A  BSzKHT-bau a helsőhárma® íróikét*- 
teJpliftéi;ének tulajdonítják a JT. csapat
nak az SjflRTG-től piszén vedel t verctsé 
í*ét. A  védelem jól játsza a háromhátvé 
des rendszer ti

Négy esi
a Szegeddel tárgyal
Négyesi, a megszűnt Hungária 

fedezetjátékosa előrehaladott tárgya
lásokat folytat a Szegeddel. A  hírek 
szerint Négyesi a pénteki nap fo
lyamán már alá is írja a szerződést 
s vasárnap alighanem már játszik 
is a Szeged csapatában.

H a rsá n y i II. sé rü lt  
a  To ko d b an , de  v a s á r 
nap  v a ló sz ín ű le g  
já tsza n i fog

Tokodon csütörtökön délután nagy 
edzésre készültek. Mivel a Tokod- 
Altárói csapat nem érkezett meg, 
így az első csapat játszott a máso
dik csapat ellen és az első csapat 
6:2 arányban győzött. A  nagy já- 
tékkedvéDen lévő Tóth hármat, Ko
csis kettőt és Kecskés egy gólt lőtt.

Nem vett részt az edzésen Harsá
nyi II., aki a szerdai ifjúsági rostán 
könnyebben megsérült, de Tokodon 
remélik, hogy a Gamma ellen már 
számíthatnak rá. Az edzés után eze
ket mondta Tóth Béla edző:

—  Tudjuk, hogy az Újpest után 
a Gamma lesz a legerősebb ellen
felünk az eddigiek között. Ezért az
zal a csapattal szeretnénk kiállni, 
amellyel a Kispestet és a Szegedet 
megvertük. Természetesen számítunk 
Harsányi I I  és a vidéken tartózkodó 
Hevesi játékára is.

A PVSK-ban vasárnap «z  .ifjúság! Raj- 
est Páldi és Balázs is helyet kap a csa
pa 1 bán.

GaramvölgyI, a Magyar Pamut
kiváló hátvédje tokszalagszakadás
sal kórházban fekszik. Szigetvári 
ugyancsak sérült.

Frissen mozgott a Törekvés 
az MTK ellen

Az ungvári Zádor ügyes balszélső
Korán, már fél 4-kor hozzákezdett 

a Törekvés az edzéshez. A  szokott 
bemelgítö futás, torna után egy 
sereg labdagyakorlat következett. 
Pattogott a labda végig az egész 
pályán s már fél 5 volt, amikor föl
álltak a kétkapus játékra.

A  Törekvés egészen friss játékot 
mutatott s végeredményben 4:l-re 
győzött. Volt egy sereg lendületes 
akció * s most már a hátvédek is 
kezdenek újra beletanulni az egyszer 
már megtanult szerepkörükbe.

Érdekességek az edzésről:
Szűcs és Palatínus hiányzott, ók 

szerdán az utánpótlás edzésén vet
tek részt. Szűcs helyett Kónya ját
szott jobbfedezetet, Palatínust pedig 
Dóry helyettesítette —  egészen jól. 
A  balszélen Zádor játszott, az Ung
vári AC játékosa. Ez a fiatal csa
tár hosszú, nyurga, van érzéke a 
labdakezeléshez, voltak jól elgondolt 
akciói és szeret kapura húzni. A

felsőteste még alapos erősödésre 
szorul, de így sem ijed meg a saját 
árnyékától. Lehet, hogy vasárnap 
játszani fog.

Bánkuti nagy kedvvel és ambíció
val játszott. Helyezkedése most alig 
hagyott valami kívánnivalót maga 
után. Titkosnak is nehéz volt az 
élete Lörinczy mellett.

Az MTK-ban a középfedezet —■ 
Vágó volt. Úgy látszik ö is követi 
Biró, Korányi és Pákozdi példáját 
és —  középhátvéd akar lenni.

*
Még egy érdekesség. Tíz percet 

Zörgő is játszott. Láthatóan féltette 
a balbokáját, amelyről csak hétfőn 
került le a gipsz. Úgy fest, hogy 
még kell egy kis idő, amíg vissza 
nyeri az önbizalmát.

*
Pénteken rövid erőnléti edzés 

lesz, utána pedig taktikai megbe
szélés. A  csapatot is csak péntekín 
állítják össze.

Teleki Pál:
Itt az ideje, hogy itthon is 
m egkezdjük apontgyüjtést

Diósgyőr az újabb pontszerzés 
reményében várja a Szolnok elleni 
mérkőzést.

Teleki Pál is ezt mondotta:
— Ez az első, aránylag könnyebb 

itthoni mérkőzésünk s itt az ideje, 
hogy most már a hazai pályán is 
megkezdjük a pontok gyűjtését. 
Eddig a WMFC és a Ferencváros 
volt, nálunk, nem szégyen, hogy 
azokkal szemben alul maradtunk. 
A Szolnok már nem látszik ilyen 
veszélyes ellenfélnek.

—- Ezzel nem akarom a Szolnok 
erejét lebecsülni, hiszen, mint hal
lom, a diósgyőriek eddig kétszer 
találkoztak a szolnoki x’asulasokkaí 
és mind a kétszer kikaptak tőlük. 
A DiMÁVAG azonban sokkal jobb,

mint annakidején a DVTK volt és 
véleményem szerint a hazai környe
zetben győznünk kell.

— Változik az összeállítás?
—- Aligha, bár Magyar bokája 

sérült. A szerdai edzésen is kiugrott 
a bokája, de azt hiszem, vasárnapig 
rendbejön.

—  Uram nem játszik még?
—  Még az igazolása sincs rend

ben, meg aztán meggondolandó, 
hogy olyan kapust állítsunk be a 
csapatba, aki hosszú hónapok óta 
nem játszott végig komoly mérkő
zést.

Két új játékos is van Diósgyőrött. 
Mind a kettő erdélyi fiú. Az egyik 
közülük hátvéd s a szerdai edzésen 
igen jól mozgott.

Vidéki műsor
N YU G ATI A  ÓSZÖVETSÉG 

I. osztály. Pápa: K inizsiFAK (Kovács 
J.). — Sopron: SSSE—Unió (Kottcszka). — 
Győr: DAC—Haladás II .  (Zeitlcr), 11. kér. 
SC—Hubertus (M ikóezy). — Komárom: 
UKFC—Siófoki SE (PcrHngpcr). — Tata
bánya: TSC 11.—Előre (Ku»ó»ár).

T. osztály. Győr: GvTC—XT. kor. SC TT. 
(R afiay E.). — Moson: KiiSE—Koe SE
(Szalay L j .  — Sopron: SFAC I I .—Braun 
bcr>£i SE (Keresztényi). — Zalaegerszeg: 
VAAL—MOVE ZSE (Jáger). — Pápa: K in i
zsi I I .—Kőszegi SE (Osckő). — Szombat
hely: SzFC i f .—PPSC I I .  (Cseriéin). —» 
Coll (lömül k: CVSE—Jánosházi A K  (Tol
nai). — Pét: PKSE—Előre l í .  (Jónás). —. 
Székesfehérvár: A R A K  TI.—VTG (Em el). 
— Mór: M BE—Siófok IT. (Gránásy). — 
Fűzfő: FÁK II.—1ISE I I .  (Hajdú), 
Veszprém: MÜVE VSE—Unió I I .  (Csit- 
kei).

KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY
I. osztály. Duna fölei vár: DLE—János

halmi MOVE (Rigó). — Sollvadkcrt: S.
Turul—Kiskőrösi LE  (Bodoglári). — K is 
kunhalas: K . MOVE— Kelebiai LE  (Hu
szár).

II. osztály. Kiskunhalas: K. MOVE I I .
—Soltftoentimrei MOVE (Böviz). — Kis
kőrös: KLE  I I .—KAC I I .  (Nagy). — Já
noshalma: J. MOVE I I .—Kiskunma jsa
(Topolay dr).

KÖZÉPMAG YAU ALSZÖ VÉTSÉG 

I. osztály:
Esztergom: E. MOVE—ASC (Horváth! 

Monor: M8K-TÜSC I I .  (Cselényi >. Rákos 
csaba; R TK —TFC (Gyulai!. Cinkota; (T K  
—YSO (Lázár). Gödiillő: G IK —V. Remény
ség (Pintér), Cegléd: CVSE—ELSE (Bu
jákig Vác: VSE—ÉPLE (Kecskeméti),

I. B ) osztály:
Gyönirő: GyVOGE—1)80 (Nagy S.l.

DunuharaszlI: DTSE—GvSE (Koznia).
Maglód: M. MOVE—Í'DSK I Kozák). Jsa- 
szeg: I, MOVE—K, MOVE (Dohai). Rá
koscsaba: RTK I I .—ItTE II .  (Deák II ) .  
Rákos: 11VSE— PA), (Köveséi), Veresegy
háza: V. MOVE—HTSE (Péntek). Fiit: 
FSE—KSE (Czigelédi). Dunakeszi: D. Ma
gyarság ! [ . —V. Remüiy II .  (Simon). 
Felsógőd: ÍT K --A S E  (KeménVvári>. Sződ- 
lijret: SzTK—FTSE (Köb! I). Cegléd:
CVSE II.- X, MOVE (Kávai). Szolnok: 
S zAK—SzCASE (Járdány).

Ifjúsági bajnokság:
Gyomról GyVOGE—1ÍVSE (Vagy S.) 

Isaszeg: 7. MOVE PÁC (Dobny). Rákos
csaba; UTK—TITE (Vitárlus). Cinkota: 
CTK GySE (Kovács). Főt; FSE—KSE 
(Cziaelédi). Dunakeszi: Magyarság—V. Ke
ménység (Dunai), Alatt: ASC—FTSE
(Kéri). Vác: VSE—SzTC (Gsemuitzky).

ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG 
T. osztály. Miskolc: M ilTE—OVTK II. 

AlberUelep: A. MAVAR—ETK (Magon). 
Farkaslyuk: FOTE -MÁV SAC (Scliram- 
kó). Diósgyőr: DiMAVAG l i l .—MVSC II. 
(Haskó). SajÓHzentpéter: SBTK—P8K II. 
(Marót). Hatvan: IÍCSE—BSE. Apátfalva: 
ASC—BTSK. Salüóbánya: SFC—HVSE II.
I. osone: LVSC—SSE II. Kisterenye: KBSE 
—J. Lehel.

II. osztály. Diósgyőr: DiMÁVAG ITT.— 
Előre (Szolnoki). Alberttelep; A. MAVAG 
1 T.—MVSC I I I .  ÍSehramkó .7.). Szerencs:
SzSE—SzCCsSE (Mécs). Farkaslyok: FOK
II .  —OVTK I l i .  (Liavtr). Eger: MESE [ (
, ETK I I .  (Györkefalvi). Somsálybánva: 
SSE— BLASE (K lein ). Bánszállás: B TK — 
’ TK  (F iedleij.

Az NB 1. á llása
1. Újpest 4 4 —_ 34: 6 8
2. Ferencvár** 4 3 1 — 16: 8 7
3. WMFC 4 2 2 — 14: 8 6
4. Tokod 4 2 3 1 10: 7 5
5. Szolnok 4 2 1 L 6: 7 5
G. BSzKRT 4 í  2 1 11:11 4
7. SalBTC 4 3 2 3 5: 8 4
9. Gamma 4 1 1 2 11:11 3

8—9. Haladás 4 3 1 2 30:10 3
10. DiMÁVAG 4 3 3 2 15:17 3
31. Szegred 4 1 1 2 7: 9 3
32. Kispest 4 1 — 3 8:11 2
33. Elektromos 4 1 — 3 4: 8 2
14. Törekvés 4 ■— 1 3 5:15 1

Az NSC-bcn S in a 1 ás * helyet lesi li az el-
tiltott Illyést.

AZ ÓZDI VTK
csütörtökön nagy kétkapus edzést 
tartott II. csapatával. Az edzésen a 
LaFC-meccsből kifolyólag sérült 
Anecskó, Alberti és Boduly nem ve
hetett részt a kétkapus játékban. 
Örvendetes hír, hogy Pollák, az 
ÖVTK jeles jobbfedezete felépült be
tegségéből (sárgasága volt) és va
sárnap már játszik is a Rákóczi SE 
ellen.

BIRKÓZÁS
LEM ONDTÁK AZ OLASZOK

az október zd-ra tervezett magyar-olasz 
válogatott birkózóviadalt.

MAGYAR-NÉMET

birkózómérkőzós megvalósításán fáradozik 
a birkózószövetség. A  mérkőzés — a ter
vek Szerint — kétnapos lenne. Az első na
pon görög-romai. második napon sza-
imilstílusbnn csapnának össze a két nem
zet legjobbjai.

B ID A P E S T  SZABADSTILUSU
birkózóbajnokságát október 19-20-án ren
dezik meg. ,A  bajnoki verseny egyúttal 
a mjiey^i'-neinet  ̂a lógató versenyének is 
számít (ha leln-jim  a magyar-német).

SZERKESZTŐI Ü ZEN ETEK

Vitéz Cserményi Lehel, Budapest. Ez
n7. üggyel közéi dekból nem fogtalkozui 
az említett lap cikkeivel pedig elvi oki 
hol nem törődünk.

Várnai Gyula, Budapest. Sport) 
dek, hogy ezzel a kérdéssel most 
foglalkozzunk. Az értelmes ember 
végül is felülkerekednek majd 
szellemi szegényeken.

Szántó György, tlllő. A* kérdezett — 
maradt — mérkőzések új határnapját no 
nem tűzték ki.

A TL É TIK A
V ERSEN Y !!IRA K RÓ L IS  GONDOSKOD

N A K  A FIN N EK
'A MASz-hoz intézőit táviratukban kér

ték, hogy a vemenvbíróságba Kekkoneu 
elnököl, az ugrásokhoz Sántáiul, a dobá
sokhoz Vapaavnorit. a eéjbírák közé Ksl- 
harlt vegye l>c a MASz. l/chel, Imgy meg
bíznak bennünk, de négis jobban szere
lik, ha az ő emberük is olt van min
denütt.



Péntek, 1940 szeptember 20.

Lahdesmaki
ismét 410-ef ugrott

Helsinki, szept. 14. 
Tegnap Seinajokiban atlétikai ver- 

aeny volt és ezen Lahdesmaki és 
•Reinikka ismét remekeit.

Lahdesmaki elsőre átvitte a 410 
cm-t és utána 417 em-rel 

próbálkozott.

Ez finn csúcs lett volna, (ö  tartja 
415 cm-rel.) Volt egy jó kísérlete 
ezen a magasságon is. Reinikka is 
biztosan ugrott négy métert.

Nicklén helsinki 197-es eredm é
nye után repülőgépre ült és átrepült 
^Svédországba. Ott már várta Perd- 
Lalo. Retten képviselték a finn at- 
i'iétikát.

Mind a kettő simán átugrotta 
a 194 cm-t,

míg ödmark, a legjobb svéd, csak 
190-ig vitte.

A  legszebb verseny Stockholmban 
az 1500 méter volt. Jansson és Hagy 
felváltva vezetett, Kálame ezúttal 
nem játszott szerepet a versenyben. 
Az eredmény:

1. Jasson 3:19.4, 3. Hágg 3:40.4,
3. Kalarne 3:51.3, 4. Eriksson

3:54.3.
Csak úgy hozzáfűzöm, hogy ma, 

szombaton, még mindig nem kaptuk 
meg sem a jegyeket, sem az átutazó 
vízumokat. Ha minden jól megy, az" 
utolsó pillanatban majd csak meg
érkezik mind a kettő. (Úgy látszik, 
hogy megérkezett, mert különben a 
finnek nem a csapatban beállott 
változásról, hanem a. nehézségekről 
értesítették volna táviratilag a 
MASz-t.) A  finn rádió nem küld 
beszélőt Budapestre, mert a posta 
nem kezeskedett a Budapesttel való 
telefonösszeköttetés zavartalansá
gáért,

K. S,

A mélöbús Sarkaméitól
a Kelen csomagját cipelő Vanne-ig
a  többi finn csillagot is bemutatja Kulai Sándor

Maki bízik
budapesti szerepiésében

Helsinki, szept. 14.
Tegnap találkoztam a szövetségben 

Mákivei. Azért járt fenn, hogy 
megmutassa sérült lábát Valstenek. 
Valóban nem látszott a lábán sem
mi és el lehetett hinni, hogy edzé
seit most már zavartalanul tudja 
folytatni.

•— A lábikraizomban történt a 
rándulás. Először árszakadásnak 
gondolta az orvos, mert a verseny 
után a rendesnek kétszeresére da
gadt a bokám. Ez a baj egyszer 
már meglepett. Az 1938-as finn
magyar viadalon is csak nagy kín
nal tudtam végigfutni a versenyt 
(Szabót és Simont még ilyen kíno
san Is megverte. Szerk.) ugyanezen 
ok miatt, ősszel is jelentkezett már, 
most azonban úgy látszik, hogy bé
kében hagy. Ebben az évben úgyis 
elég balszerencsém, volt. Az ameri
kai út miatt túlságosan későn kezd
tem az edzést, aztán a gyomrommal 
bajlódtam tíz napig, majd erősen 
meghűltem és tíz napig csak nagyon 
óvatosan edzhettem, most pedig 
jö tt ez a nyavalya.

—- Magyarországi utam előtt 
még egyszer ki akarom próbálni 
magamat és 10.000 métert futok 
flámeenlinnában Laihoranta ellen. 
Ha megy a futás, akkor én is me
gyek Budapestre.

Maki arca pirospozsgás, szeme 
fénylik, akárcsak régen. Minden jel 
arra vall, hogy valóban sikerült 
m egszabadu ln ia nyavalyáitól és a 
r é g i Makit fogja megmutatni a bu
dapesti közönségnek.

irt Z su ffk a  ú | r ú d ja  
m iv e l f o g ja  m o st  
g v e rn i a  f in n e k e t ?
•dal edzésén nagy baleset érte 
ró-bajnokunkat. U í rud^,’
;t száz közül nagy 
tott ki, derékon kettétört 

Szerencsére könnyen meg- 
a' balesetet —  de mivel fog 
. a finnek ellen?
I legnagyobb zavarban vagyok 
■mit a Zsuffka. —  Különben is 
siómban élek: ml lesz, hogyha
léi fúj a rúdugrópályán ? A
jóval kisebbek, mint én, egy 

s rohamú hosszú embernek 
sokkar többet árt az ellcnszél, 
piry alacsonynak. Hozzá most 
j, a rúdhistória is! A  másik 
mit választottam, túlságosan 
és úgy látom, hogy nem is 

uganyos. Mégis csak majd a 
útiamat fogom elővenni. Igaz, 
egy kicsit meg van
n kényes helyen. Majd jól ktv- 
rázom és talán nem ^sz baj. 
í tulajdonképpen minden rend- 
ane __ de miért kell annak a 
, Lahdesmáklnek éppen most 
nagy formában lennie. •••

Helsinki, szept. 14.
Folytatom a finn csillagok bemu

tatását. Elvégre nem akarom, hogy 
rámfogja valamelyik, hogy csupa 
részrehajlásból róla nem emlékez
tem meg.

V a n n e , az  u d v a r ia s !
Itt van mindjárt Vanne, a fiatal 

mumkás-vágtázó. Arcáról senki sem 
hinné, hogy finn, inkább valami ta
tár származást sejtenek, hiába til
takozik ellene Vanne. A  rossz időt 
kedveli. Ha zuhog, orkán fúj, vagy 
havazik, akkor biztosan ő győz. Ér
demes vele együtt utazni, mert 
rendkívül udvarias fiú. Feltétlenül ő 
akarja vinni a csomagokat. Kelen 
konvojai útját is Vanne édesítette 
meg. Viszonzásul Kelen megeskü
dött neki, hogy soha ilyen tehetsé
get nem látott a vágtázásban. (V i
gyázat: nem a csomaghordozás
ban!)

A  k é t rú d u g ró  se
„ k u í2?a“ !

Na és itt van az első számú rúd
ugró: Lahdesmaki. Társai erősen
tisztelik, mert detektív. Csak Rei
nikka nem tisztelettudó. Hiába ug
rik Lahdesmaki állandóan nagyob
bat, a finn bajnokságokat Reinikka 
mindig elnyeri előle. Ráadásul még 
kijelenti, hogy mire való a detektív 
olyan törvénytisztelő nép között, 
mint a lappok! (Lahdesmaki Remi
ben lakik, egészen közel az északi 
sarkkörhöz.) Az is rontja Lahdes
maki tekintélyét, hogy olyan apró- 
termetű. Csak a 415-ös csúcsered
ménye lendít egy kicsit rajta.

Reinikkáról mindenki többet gon
dol, mint amennyit megérdemelne. 
Például biztosan azt hiszik, hogy ö 
volt az, aki 1931-ben Budapesten 
indult magasugrásban és azután he
lyezve volt Los Angelesben is. De
hogy! Nem azonos azzal a Reinik- 
kával sem, aki másfél évtizeddel ez
előtt 390-et ugrott, de nem azonos 
még egynéhány Rei/nikkával sem. A 
félreértést az okozza, hogy Reinik- 
káék 12-en voltak testvérek! öt 
Aulis-nak hívják, a magasugró 
Ilmari volt.

Reinikka őszinte tisztelője Zsuff- 
kánák. Máig is emlegeti, hogy ami
kor az itteni finn.—magyar után a 
díszvacsorára csónakkal mentek, 
Zsuffka már akkor kiugrott a csó
nakból, amikor öt méterre voltak a 
parttól. És rúd nélkül. Arra Is jól 
emlékszik, hogy Zsuffka „tótá
g a s t (? )  állt a helsinki stadion 90 
méter magas tornyának a pere
mén.

M iért jö n  V a ls te  B u d a 
p e s tre  ?

Hánninenröl nemrégen írtam meg, 
hogy hiába kérte a hármas viadal 
diszkoszvetőinek kara, hogy emel
jen ki egyszer egy dobást, hadd le
gyen végre 50 méter, — nem volt 
hajlandó megtenni. Most megeskü

dött Valstenek, hogy Budapesten 
megteszi. Valste állítólag kizárólag 
azért megy Budapestre, hogy ezt 
ellenőrizze.

K ét |ó  1500-as
Sarka.rn-a keresztneve: Toíihj. Ez 

finnül reményt jelent. Maga Sarka- 
ma mélabús, szórtan ember, mindig 
azt hinnök róla, hogy valakit gyá
szol. Mosolyogni nem tud, szavát 
pedig akkor sem hallani, amikor 
beszél. De szebb szó mindem beszéd
nél az a 3:51—3:53, amit szükség 
esetén mindig él lehet várni tőle. 
Martti Salovaararól csak annyit tu
dok, hogy tagja volt annak a sze- 
dett-vedett finn 4x1500-as váltónak, 
amely a svéd válogatottat legyőzte 
és világcsúcsot futott. Rülönben ök 
i3 vannak néhányan. Mind közép
távfutó és az ember sohasem tudja, 
hogy most melyik Salovaara öreg
bítette a család dicsőségét,

T o iv o n e n  is  b e lé p
A két távolugróról .semmit sem 

tudok, vagy majdnem semmit. Lind- 
berg nem azonos az óceánrepülöveL 
Toivonen abban hasonlít Vermes
hez, hogy hat ugrás közül négyszer 
belép, de a másik kettő rendszerint 
nagy.

A re n d ő r  é s  a z  e g é r
Ki is van még hátra? Igen, a két

— M i t  szól Toivonen 
723-as ugrásához ?

— kérdeztük Gyuriczától.
— 723? Még ha 743 lenne, akkor

—  nem mondom —  egy kissé meg
hökkennek. De nem vagyok ijedős 
fiú. Ezt a 723-at is itt Budapesten 
kell majd megugrani. M i is ugrot
tunk itthon jóval hét méteren felül 
és mikor kiértünk Helsinkibe, — de 
erről inkább ne beszéljünk. Fájó 
emlék. A derék finn gyúró úgy bele- 
tenyereit az izmaink közé, hogy a 
végén alig álltunk a- lábunkon, ök 
okosak, saját gyúrót hoznak ma
gukkal. De hát a háromnapi utazás 
az háromnapi utazás. Azt egy ugró 
feltétlenül megérzi. Használni sem
miesetre sem használ. És végered
ményben, ha itt is ugrik 723-at, mi 
történik? Ennyit csak kell nekünk 
is ugranunk ?! Vagy még ennyit 
sem várnak tölünk?

Sietve elismertük, hogy igen, sót 
még ennél többet is. Válaszunk lát
hatóan megnyugtatta G-yuriczát. 
Reméljük, be is váltja, amit várunk 
tőle.

•  ̂ SSSSESSC *

39M-EN IvXLARNE GYŐZÖTT
a stockholmi lőfló-ns találkozó után MaL 
tnőbeu rendezett versenyen. 1. Kütarne 
8:23.1, 2. Has1*  S:23.6, 3. Sicvert dán 8:26.4,
4. Jansson S:32. — 809 méteren Nil#son 
1:56.6 inp-cl nyert.

másik távfutó. Tuominen messziről 
jól megtermett fiúnak látszik, kö
zelről azonban kiderül, hogy a 
melle sokkal keskenyebb, mint 
amennyire futás közben kidülleszti. 
Ellenfeleit rendszerint agyba-föbe 
dicséri, de kijelenti, hogy ő is ott 
akar lenni a célvonalban. Szeptem
ber elsején beállt rendőrnek: azóta 
— mintha elvágták volna. A  hár
mas viadalon nagy csalódást oko
zott híveinek és most azt várják 
tőle, hogy Budapesten kiküszöböli a 
csorbát. Tuominen váltig ígéri ezt, 
csak ne essék az eső, mert azt a 
reumája nem szereti. Ezzel a reu
mával takarózott különben a hár
mas viadal után is.

Matti Járvvnen, a „tartalékos tíz- 
ezres“ Finnországban „Kis Matyi" 
névre hallgat, nehogy azt hlgyje 
valaki, hogy a ,,nagy“ Matti Jiirvi- 
nen kapott kedvet a hosszútávfutás
hoz. Úgy fut, mint egy egér, ezért 
fordítja félre a fejét Tuominen, mi
kor mögötte fut. Nem kellemes do 
lóg, amikor valaki megzavarja a. 
lépésritmust. Ez Jarvinen vélemé
nye is és ezért inkább ö vezet a 
táv első felében, ö  akarja szívni a 
tiszta levegőt.

Hát ezekből áll a finn válogatott 
csapat. Én bemutattam őket, ahogy 
tudtam, —  ök majd másként akar
nak bemutatkozni a magyar közön
ségnek.

Kulai Sándor.

Pénteken délben érke
zik a íinn válogatott

A  finn válogatott csapat pénteken 
délután pontosan 2 órakor érkezik 
a Keleti pályaudvaron. A  finnek 
elé utazik a MASz-nak egy küldött
sége egészen Hegyeshalomig és 
együtt érkezik velük. A  pályaudva
ron a MASz ünnepélyesen fogadja a 
finn atlétákat. A  fogadtatáson kép 
viselteti magát a finn követség, ott 
lesz az OTT képviselője is. A  pálya
udvarról egyenesen a Szent Lukács- 
fürdő szállodájában levő szállásukra 
mennek a finnek. Délután valószí
nűleg kimennek mozogni valamelyik 
pályára. Lehet, hogy az FTC-pályát 
fogják meglátogatni, de az is lehet, 
hogy olyan helyre mennek, ahol do
bálni is lehet. Megérkezésük után 
tárgyalják majd meg a műsor vég
leges beosztását és akkor ejtik meg 
a sorsolásokat is.

NEMZETI s p o i í t

Megjelenik szerda é s  szombat kivitelé
vel minden nap. Szerkesztéséé: és kiadó 
hivatal ÍVp. V ili-, Uii k k Szilárd-utca 4* 
— Távbeszélő 132-09 és 1:13—977. Levél
cím: Budapest 7* Postafiók 42.

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

Előfizetési díj: Belföldre egry kára P
3.29, ne«yedévre> 6.—, külföldre 9—. —« 
(Amerikába 10— ),

Nyomatait a Stádium R t. Itörforsögé- 
BSin. Felelős: Győry Aladár Igazgató.

A  MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz ** szombat, V “  vasár 

nap, ii — V«, f “  Ve, h — vl 
Bemutató mozik

ÁTRIUM  Margit-krt 55. T.: 153-034. tS,
f8, fit). Sz. V .: f'l-kor is. _ Erzsébet ki- 
királyné. ( Karúdy.) 3-ik hét!
CASÍNO Eskit-u. L  T .t %-103. « ,  M . 
hlO. Sz. V.: n4-kor 16. örökké. (Mcrle

CJTY ^'v'ilinos császár-út 36. T . : 111—140. 
’hfí, ti8, hlO. Sz. V.: k4-kor is. Hazafelé. 
(Feilák, Oortos.) ,  01B
CORSO Váci utca 9. Telefon: 182—818. 
f6, f3, flo . Sz. V. f4-kor is. Válaszúton. 
(Deanna Pitrbln.) 3-ik hét!
DgCSl Teréz-körút 28. T .: 123—952.
6. 8, 10. Sz. V .: 4-kar is. Salvator Kosa 
kalandjai. (Gino Cervi.)
FORU.W Kossuth ■ Laios-u. 48. T.: 189-513. 
fG, 18, flO. Sz. V .; H-kor is. Asszony az 
örvényből). (Annié Ducaux.)
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.: 322-499.
9— 24-itr folyt. Magyar-. Luoc-. 1T fa*. 
Fox- és rajzoshíradó. Bevonulás Székely
földre, A  kormányzó Kolozsvárod. Külön
kiadás: Képek Erdélyből. A  rétorománok 
földjén.
OMNIA. Kölcsev-utea 2. Tel.-. ISO—125. 
5 n8. Íio. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. ■Hazafele. 
(Fedák, Csorio*.)
RADIUS Nagymezöriitca 22. T. • 123-098 
f6 1,8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Mária két 
éjszakája. (Uray, Ceortos.) 2-ik héti 
ROYAL APOLLO Erzsébet-kőrút 45. T : 
222-002, 1)6. f8. htO. Sz. V.: 4, 6, 8. 10. 
Erzsébet -Királyné. (Karády.) 3-ik hét! 
SCALA Teróz-krt 60. T .: 114-411. n6. fS, 
hlO. Sz< V.: 3-kor ie. Csintalan Krjek. 
(Tyrone Power.) 3-ik hét!
Tilt ANTA Rákócziét 21. Tel.; 146-046.
5 n8. flO, Sz. V.: 3-kor is. Bócsi törté
netek.’ (Moser. Hörbiírpr Pál.) 2-ik hét! 
Y. d. e, 11: Székely örömiinnep.

Utánjátszó mozik 
BROADWAY Károly-körűt 3. T :  144-212.
f4, f6, f8, no. Sz. V.: f2-kor is. Chica
gói szobalány. ,
CAPITO L Baross-tór 32. Tel.: 134-337.
f4, f6, Í8, flO. V.: f2-Uor is. Juarez. 
CORVIN Üllöi-ót 40. T .: 138-988. fi- f«. f8, 
flO. V.: f2-kor is. Rajongás. V. d. o. 
f i i :  A  kis eeitri(

E L IT  Szent István-kőrát 16. T.: 314-503.
L  6, 8, 10. V.: 2-kor is. Andy Heurdy csa-

. lóriik a nőkben.
HOLLYW OOD Bethlen-tér S. T .:  142-453.
f4, Í6, Í8. flO. V.: í2-kor is. Rajongás. 
V. d. e. f i i :  Mégis ártatlan.
KAM ARA Dohány utca 42. T.» 144-021.
11, 2, 4, 6, 8, 10. Nagyvárosi lány. 
LLO YD . Hollán-u. 7/a. T . : H l—994.
f4, rs, f8, flO. V.: f2-kor ie. Rajongás. 
PALAC K  Erzséoet-könlt 8 T . ; 324—222. 
11, 2. 4, 6, 8, ‘10. Floridai kaland. (Gary 
Cooper.)
P A T R IA  Népszínház-n. i3. T .: 145-673.
4, 6, 8, 10. V .: 2-kpr is. ÍJ. 0 , S. Sza
hara.
SAVÓ T ÍTllői-út 4. T.: 146-040. f4, f6. fS, 
fiú. V.: f 2-kor is. S, O. S. Szahara, 
S IM PLON Horthy Mikl6s-út 62. T :  268-999. 
f4, f6, m  no. V.: f2-kor is. Andy Heardy
csalódik a nőkben,
STÚDIÓ Akáefa-ii. 4. T .: 140-840. « .  2,
4, 6, 8, 10. Vágyakozás.

Továbbjátszö mozik
ALKOTÁS Görahlis-tj. t i .  Tel.. 555-374.
n4, n6, n8, nlO. V.: n2-kor ia. A z asszony 
és a múltja. V. (1. e. Gyitnesi vadvirág. 
BELVÁROSI irányt ntoa 21. T ,t 384-56), 
4. 6, 8, 10. V.: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10.
Jezabel.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T .: 551-500.
fő, li", 9. V.: f2, Í4, Í6. fS, flO. Halálos 
tavasz. V. d. e. f i i :  Liesieuxi kis szent 
Teréz élete.
ELDORADO Népszínház b . 31. T.: 133-171.
4. G, 8, 10. V.: 2-kor i,-\_ Éjszaka k«<zdé- 
dött. V. u. e. 19, £12: Kísértet a városon 
keresztül.
HOMKRüS Hermina-út 7. T el.; 190—178. 
lió, 7, nlO. V .: f2-től folyt. Halálos tavasz. 
IP O L Y  Osáky.utea 85. Telefon: 292-826. 
f4, ftí, f8, flO. V. f2-kor is. Halálos tavasz. 
V. d.-e. 11: A  kis primadonna,
JOZSEFV AROS1 Iyáivária-tér 7. Tat.: 
134-644. Halálos tavasz. V. d. e. flfl, f l j .  
Bor.
OLYMPIA Erzsébet.kőrút 26. T.: 421-588
íir-^b rV i5*™8* 1°-, Egyetlen éjszaka. 
OTTHON Bentezky ttica 3. Tel.; 146-447. 
n4. t,6, n8, nlO. V.: n2-kor is. Egyetlen éj. 
szaka. V. d. e. 10. fl2: 3 kis ördög. 
P1IÖNIX Rákóczi át 63. Tei.s 144-454, 
11, L  3. 5, n8, flO. Egyetlen éiszaka. 
K IÁ LTÓ  Rákóczi-úl 70. T .j 139-497 11,
1. 8. 5. n8, £10. V.: 10. 12, 2. 4. S, », jól 
Halálos tavasz, , ,

\  KADIö MŰSORA:
Péntek, szeptember ?9.

Budapest I .  (549,5 in.) 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 11>; 
Hírek. — 10.20: „Ohorven Flóris.”  Mé
hes, Gyula dr egyetemi magántanár elő 
adása Citerven születésének 100. évíor* 
duló^án. — 10.45; „ A  munka lélektana.’* 
Páíyi Márton dr előadása. —•• 12.10: A 
Rádió Szalonzenekara- - »  Közhon 12 40: 
Hírek. — 13.39. „M agyar uépdalegvvele- 
gek. * Előadja a M ária Terézia 1." hon
védgyalogezred eottekara. — 14 30- H í
rek. — 16.15: Rnw.in hallgatóknak:
Oszuszky Marta ruszia népdalokat to r 
kol zongora k t«é re ttel. Peredacsa díva 
podkarpatszkieb ruszinov. Mária Osztt.sz, 
kája iszpolnit nstrodnüja pÚszni potí- 
tarpatszkicü vé v  j(
ro jalyá.) — 18.4a: Id^eteés, idöjárásjó- 
1 c ö hírek. 17: Hívek szlovák é»> 
rttsztn iiyolvon. — 17.15: Tánclemezek. -  
4,8: , ,A  p-etines kocsíic:.”  Joq Gábor dr 
előadá-sa. — 18.2Q* Mursi Klek cigány- 
zenekara. -  Közben 18.50: Sportküzte-
menyek. 19̂ 1 o: H írek  maítyar ós ro*
mán nyelven. — 19.25: A z  Ooetabáz zene- 
t.ara. 21: Hírek német, olasz, angol é$ 
rranom nyelven. — M ajd : Hírek in  idő- 

— T o iá b b i intézkedésiig a 
Kadto -2 órától csak Budapest I I .  nttl- 
I“ ™h''sszán ad műsort.

Budapest I I  (834.5 in.) 16.15: Filmdalok 
5? .mnzmzamok hanglemtw.ről. — 18.45:
Gyorsirotantolyam. — 19.25: Szórakozlatd 
ZOue; — 20: Hírek magyar, szlovák él 
ruszin nyelven. — 20.25: „Vadállatok közt 
5* Atuman vsdoméhan.”  Molnár Gábor 
dr uUrajaa, Felolvasás. — 20.55: Hang
lemezek. — 2 2 : „M ikrofonnal a világ 
járó artisták között.’ * Közvetítés a Fé
nyen nagycirkuszból. Beszél Budittszky 
Sándor. Hangfelvétel. — 28,20-: A- Cbapp.v- 
fánt-Zfnrknr játszik. — 23: Tokv-Horválb 
Gyula oigányzenekara muzsikál. — 0.05: 
Hírek

Kassa, (259.1 m.) 11.05: „II. Rákóczi 
Forone Erdélyben.’* Feléy Imránd dr 
előadása. — 11.25: Hangtcmozek. — 11.40: 
Hírek magyar és szlovák nyelven, mfi- 
norismertetés. ~  15.25: A szlovák i fjú- 
eagnelt: „A  Nagy Fejedelem hűíéó-es 
szolgája.” Maúácsy László dr előadása 
írre stovensku ntládez: „Vernv sluha
Fraotiska Rákooziho IT. Predtiáska dra 
Lad. Mattá esyho. — 15.45: Tánelernozek 
— 17.13; A  Kassai Szal-onnyokas m i! 
sóira.

Hem lesz baj Szabóval 
a finnek ellen!

Szabó Miklós , emelkedő formáját 
már napok óta örömmel figyeljük. 
Már legutóbbi versenyén is igen szé
pen mozgott, tegnap azonban egé
szen komoly reményeket keltett az 
edzését figyelőkben. Szabó 1200 mé
tert futott tegnap délután, termé
szetesen a megelőző sok egyéb ed
zésmunka után. Az első 400 méter 
ideje 60.8 mp volt, a 600 1:32, a 800 
méter 2:03.6, az 1000 2:34.4 és to
vábbi lendületes, de hajrá nélküli 
futással S:05.4 mp alatt fejezte be 
Szabó futását. Nemcsak maga a 
különben is elsőrangú idő, de külö
nösen Szabó mozgása a legnagyobb 
megelégedéssel töltötte el a futás 
szemtanúit. Farkas Mátyás szerint 
Szabó már évek óta nem mozgott 
Ilyen pompásan és ő 1500 méteren 
3:5B-re feltétlenül képesnek tartja. 
Mi is!

MOZI

Oly, Omnia:
H A Z A F E L É

Barabás Pál filmregényének cse
lekménye az amerikai milliomosok 
világából indul a kis magyar falu 
felé. Sok mellékes szál is fűződik a 
mese fonalához. A  játék irama 
gyakran változik. S valahogyan 
mégis egységesre .kereltijdik a film, 
amely másról beszél, más hangon 
szól, mint a többi magyar film.

«
A  közönség a film elejétől kezdve 

éber érdeklődéssel figyel a mesére, 
de a nézőtér hangulatának változá
sait -— a feszültséget, a derültséget, 
a meghatottságot, a lelkesedést t— 
elsősorban a színészi játék okozza. 
Remek alakítások gazdagítják ezt 
az új magyar filmet.

Fedák Sári tökéletesen játszik 
egy nagy, szép anyaszerepet. Van 
egy jelenete, amelyben kitörő öröm
mel, sirva-nevetvo fogadja a fiát, 
aki váratlanul megérkezik Ameri
kából. Ez a jelenet valósággal meg
rázza a nézőket.

Csortos Gyula’ egy öreg, kemény 
magyar gazdát játszik. Fedák apját. 
Erre az alakitásra sincsen más jel
ző, csak ez: tökéletes. Az öreg em
ber első találkozása az unokájával 
és kibékülése a leányával —  feled
hetetlen.

A  film nagy meglepetése: vitéz
Hajmássy Lajos. Karcsú, kedves,. 
jóképű fiatalember. Kis bajuszká- 
jával, villogó fogsorával igazi 
„Joímny” (igy becézik a filmben), 
akiről nyugodtan eihUietjük, hogy 
vidáman mosolyogva hallgatja a 
szép nők szerelmes nátázását. Egé
szen. biztos, hogy Hajmására nagy 
jövő vár a filmen, mert szerepköre 
már hosszabb, ideje gazdátlan.

A  film, fiataljai közül még Mészá
ros Ágit kell kiemelnünk. Bájos és 
tehetséges leány, de még nem tud
ják eléggé jói fényképezni. (Kezdő 
filmszTnésznök szokásos keserve!) 
Yaszary Piroska nagyszerű drámai 
alakítást nyújt egy postamesternő 
szerepében.

A  többiek közül még a pompás 
Bitícsi, a jóízű Pethes Ferenc és a 
kis Selmeczy Margit játékát kell 
megdicsérnünk.

Budán/ Dénes énekszámai a biztos 
népszerűség felé röpülnek.

FÓRUM :
Asszony az örvényben

Francia bűnügyi film. A  meg
lepő fordulatok és a vére® részletek 
mögül nem hiányosnak a lelki mély
ségek sem. S akadnak csufondáros 
fintorok is: jellegzetes, alakok, torz- 
képei.

Egy túlságosan okos és ráadásul 
rendkívül erős szélhámos életének 
utolsó nagy kalandja, elevenedik 
meg a filmben. A. cim mégis meg
felelő, mert a kalandban nagy és 
sokáig rejtelmes szerepe van egy 
asszonynak, aki belesodródik a szél
hámos körül kavargó örvénybe és 
akiről végül kiderül, hogy a szél
hámos —- leánya.

Erieh von Sirohehn a főszereplő. 
stroheim minden filmjében kiemel
kedik szereplötársax közül, még ak
kor is, ha egészen mellékes alakot 
személyesít, mog. Elképzelhető, hogy 
mennyire uralja a filmet most, ami
kor valóban övé a legnasrv. ’ b és 
legfontosabb szerep. Az utolsó jele
netben —  amelyben gyilkol és meg
hal szinte felülmúlja önmagát és 
alakítása a néző számára megrázó 
élmennyé válik,

Annié Ducaux a  passzív hősnő, 
az asszony, az örvényben: szép, ele- 
gans színésznő. Egy kis kabaré- 
primadonna sikamlós szerepében 
AriétH kisasszony pontosan azt az 
alakot adja, akit a néző elképzel, 
ha egy kla Párisi kabaréprimadon- 
naról van szó. Megjegyezzük, hogy 
Arletti kisasszony csakugyan ilyen 
kis kabarénrimadonaa Párisfean. A  
szélhámos zsarolójának ellenszenves 
szerepében egy Dalia nevű színész
figyelemreméltó alakítást nyújt.

/
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Keseiü és a füge. Novak és a foita, 
Táfos és a vacsora

S p a B a t ó i  a p r ó s á g o k
Spalató, szeptember 17.

A  megérkezés után rövidesen ed- 
zésre indult a magyar csapat. Ke 
seril Laló a következő beszédet in
tézte a társasághoz:

__ Az új uszodába két út̂  vezet. A
rövidebben mennek az úszók, a y izi- 
labdázók a hosszabban. Es az utóbbi 
a temetőn vezet át. Nem árt, ha egy 
kicsit megszokjatok a levegőt .

Mert a magyar csapat ki is kap
hatott vo lna...

*
B. Stleber Lót ti rengeteget íilmczett. 

Levette az egész társasagot fa el ott, fa 
mögött, tengerparton, sziklak kozott sto. 
T'gyímakvóbbak a végén mar nem :s 
akartak a lenese elő állni. , .

_  Ninee is benne film. — ’
— Fiuk. Lotti nem csak azokat h ívja 

meg a film  bemutatójára, akik minden 
képen szerepelnek. A  bemutató ntan pe
dig nagv vacsora lesz, — mentette nie„ 
Stiebcr Lotti helyzetét Molnár Pista.

*

A  verseny előtti uzsonnája a hor- 
vátok rengeteg gyümölcsöt szolgai
tattak fel. A  vezetők nyugodtan 
táplálkozhattak és Keserű Laló be is 
„pakolt" nagy csomó fügét. Este az
után nagyon rosszul érezte magat. A  
magyarázatot Halasy Öli adta_ meg.

__J Nézd, Lalókám, olyan jóízűen
ettél, nem akartam szólni, hogy a 
zöld fügének le kell venni a héjat 

*

a t?5mS  ’S f " ,
S S ? , r r r « Ml
jön, a. következő fogast találta ki.

ne“ ín“  dTÍS&áta
51tü“ e feleltek meg. Tátoson ragyogó 
fehér Vég házi a vilagossarsa öltöny
volt ’ Leültek az asztalhoz es elkezdtek 
befőttet enni. A kapitány Utsegb^ve 
fiwve.Uc a veszélyes taoiaLkomst, am-»> 
nek szenvedő hőse könnyen valamelyik ra
bija lehetett volna. _

Inkább lemondott a büntetésről, de a két 
úszóval azonnal levettctto az öltönye t.

#
Wanie dr és Somóczy nagy szó- 

csatákat vívott. Természetesen So
mát nem lehetett túlbeszélnl. Wanie 
dr csüggedten szólt:

__Soma, rajtad még a tenger sem
segít. Azt hittem, a sós víz egy ki
csit összehúzza a szádat, de hiaba...

Az új Európa-csúcs végre meg
született! A  váltó tagjai öröm
mámorban úsztak az eredmény ki
hirdetése után. Csak Körösi szomor- 
kodott. ő most nem úszott a váltó
ban. Valaki vigasztalni akarta, az 
újpesti úszót és megjegyezte:

— Milyen remek a magyar úszó- 
csapat! Még Körösi nélkül is csúcs- 
eredményt úszik.

Körösi fáradt mosollyal köszönte 
meg a vigasztalást.

*

Novak Ilonka, a portyacsapat 
egyetlen újonca nagyszerűen mutat
kozott be. Mindkét napon úszott 
egy-egy országos csúcsot. A  máso
dik napon a vacsoránál a többiek 
elhatározták, hogy meglepetésben 
részesítik a fiatal bajnoknőt. Egy
másután álltak fel és bejelentették, 
hogy a tortaszeletről lemondanak 
Ilonka javára. Végre- az ismert jó- 
étvágyú vízilabdáéra került a sor.

__ Szívesen átadnám a tortaszele
tet, de félek, hogy a versenytársak 
profivádat fognak emelni Ilonka el
len —  mentette meg a maga süte
ményét.

M. I. dr.

MUE—NSE 11:0 (5:0). Ifjú ság i vízilabda- 
bajnokság. Nemzed, Sportusroda. Vezette: 
Sáros! Károly. Goldobo: Magyary ( ).
H ír ka és Nagy (2—2) es lauber.

CSÜTÖRTÖKÖN
tartották meg a Nemzeti Sport
uszodában a 800 méteres bankbaj
nokságot. Bajnok: Stephányi Pest!
Hazai Takarék 12:07.8, 2. Nagyiv- 
nyi Hitelbank 12:29, 3. Kapuvari
Hitelbank 12:54.2.

IFJÚSÁGI VÍZILABDA- 
BAJNOKSÁG

MUE ifj.— UTE ifj. *:3 
Nemzeti Sportuszoda. Vezette. Víz
vári K. A  MUE szép játékával meg- | 
érdemelten győzött. Góldobó: Nagy 
(3) és Magyari, illetve Weinstein 
(2) és Demjén. Előzőleg rendeztek 
meg a 7x66%- m váltót, amelyet a 
MUE (5:19) nyert meg az UTE 
(5:24) előtt.

IA  v á lo g a to tt  ö k ö lv ív ó *  
k e re t  szo m b a to n  ism é t  
m e g k e z d i a k ö z ö s  e d z é 
se k e t

A magyar-mámét válogatott viadal után 
ökiűzőink egy kis pihenőt kaplak. Szóin 
haton azonban ismét megindul a. h alogatott 
keret közös edzése. l.-egjol)b,i>aink készül
nek az olaszok és a jugoszláyok elleni csa
tára. Forray Árpád szövetségi kapitány a 
válogatott keret edzéseire a következő 
ökölvívókat hívta meg: .,

Légsúly: Podánv. IvLas Szarnpias: Har
matsúly: Bogács. Zseni; pehelysúly: Csa- 
pogya, Tara pesik, Torma 1: könnyusuly: 
Torma II. Y.o.jnovieh; váltósúly: Csontos. 
Korányi, Bem:: középsúly: dákic-s. Kfuss, 
Farkas: félnehézsúly: Szolnoki, Mészáros; 
nehézsúly: Romolva, Vadász, Trummel.

A keret hetenkint háromszor, kedden, 
csütörtökön és Kzombalon este tartja cd- 

1 zéseit a Műegyetemen. A későbbiek folya- 
1 mán naponta fog edzésieket tartani a vá
logatott keret.

KERÉKPÁR

Marom repüiobajitok^ág 
és két bukósisakos rangadó 
lesz vasárnap a B^iltouansosi.

3KÖLVIVAS

Nemzetközi amatőr ökölvívóversenyt
rendeztek Stockholmban az elmúlt vasár
nap. A verseny során Tandberg, a svédek 
Európa-bajnők nehézsúlyú ökölvívója ki
ütéssel győz'itt Vaelma finn, Erié Agrcn 
Svéd váílósúlyú bajnok pedig az ugyan
csak finn Backmaiit pontozással győzte le.

Kubinyi még mindig sínyli a magyar- 
német viadalon elszenvedett fülsérülieset.

A B. Vasutas ökölvívó-edzései a MO\E 
Podmaniczky-utea 4ő. er/ám alatti szekna 
zának harmadik emeleti tornatermében 
folynak. Az edzéseket hetenkint kétszer, 
keddien és csütörtökön 6-tól 9-ig farkiak 
Sulkó Béla és Fehér István vezetésevei.

Olasz-német ököivívómérközé-s lesz no- 
lember második felében Iíómabnn., A via
dal után a németek valószínűleg l’ crrara- 
ban is szorítóba lépnek.

Musina első pontozásos győzelme. Vcnti- 
roigliában ökólvívóversenyt rendeztek nz 
olt állomásozó katonák. A kaíonaskodo 
Masina, az egykori félnehézsúlyú 'Amatőr 
Euróna-bajnok is szorítóba lépett. Ellen
félé Bossi volt, akit legutóbb kiütéssé! 
győzött le. Most végigállta Bossi a mér
kőzést: Musina csak pontozással tudta ot 
legyőzni.

Két finn ökölvívó. Suvio és Saari is 
indul vasárnap a Boroszlóban megrende
zésre kerülő profiversenyen. Rajtuk kí
vül, a hírek szerint, a román Serbanescu 
is szorítóba lép.

TENISZ

Vasárnap Diósgyőrben 
lesz az országos 
teniszcsapatbajnoki 
döntő

Az UTE mint a budapesti kerü
let és a Diósgyőri TC mint a vidéki 
teniszcsapatbajnok vasárnap játsza 
le egymással az országos csapat
bajnoki címért a döntőt. A  mérkő
zés Diósgyőrben kerül eldöntésre. 
Az UTE csapata Szigeti, Fehér, Ka
tona, Kertész és Párvy összeállítás
ban vasárnap reggel utazik Diós- 
györbe.

Vasárnap, az évad utolsó pálya- 
versenyén, három repülöbajnokság 
várja lebonyolítását a Millenárison. 
Ezek között talán a legérdekesebb
nek a kétüléses gépek bajnoksága 
Ígérkezik. Ez a versenyfajta csak az 
idén bontakozott ki évtizedes tes- 
pedtségéböl. Az MKSz új kétüléses 
gépeket szerzett be, részben kül
földről, részben pedig a hazai ipar 
korszerű termékeit állította a be
tonra, s a válogatott versenyek tü- 
zében megedzett legénységek edzés- 
szegénységük ellenére vasárnapról 
vasárnapra jobb és jobb eredménye
ket értek el. Ennek a fejlődési folya
matnak három országos csúcs volt 
az eredménye. Megdőlt az 500 mé
teres és az 1000 méteres csúcs, s 

| sikerült az utolsó 200 méterek idejét 
a bűvös 12 mp-es határ alá nyomni. 
Vasárnap a bajnokság szempontjá
ból igen jelentős, hogy a rajthoz 
álló mezőny létszáma alaposan meg
duzzadt. Előreláthatólag hat két
üléses pár vonul ütközetbe, olyan 
boly tehát, melynél nagyobbra ma 
gyár pályán még nem volt példa. 
Tavaly a kétüléses bajnokpár  ̂
Morvay— Ladányi-legénység volt. Ez 

i az együttes ebben az összeállításban 
' vasárnap nem áll rajthoz, miután 
Ladányi kilépett az FTC-böl s jelen
leg mint MKSz-tag versenyez. A  
második helyre érkezett Pelvássy

Nótás-pár sem indul ebben  ̂az ösz- 
szeállításban. Az idei kétüléses baj
nokság két esélyes legénysége való
színűleg a Pelvássy—Nagy- és az 
Eles—Nótás-együttes lesz, s a kettő 
közül főként az utóbbinak van ko
moly esélye a győzelemre.

A 4200 méteres csapatiildözo-baj- 
nokságot 1939-ben a P SE Nőt ás — 
Pelvássy— Gon ifi/-összetételű legény - 
sét  nyerte a Törekvés és a WMTK 
legénysége előtt. Ezúttal a Törek
vés és a VilKK  méri össze erejét A 
bajnoki címért, míg a harmadik es 
a negyedik helyért az FTC es a 
WMTK csapata küzd.

Magyarország 25 km-es bajnok
sága lesz vasárnap a harmadik baj
noki futam. Ennek a bajnokságnak 
az első kiírása 1925-ben volt. Ekkor 
Grimm János jutott a bajnoki cm* 
hez. Azóta csak elvétve bonyolítót- 
ták le ezt a tornát. Most Éles, No- 
tás, Karaki, Gondy indul eséllyel-

Az MKSz versenyintézö bizottsága 
úgy határozott, hogy a nagy nem
zetközi bukósisakos rangadó _ mel
lett, —  mely, mint már beszámol
tunk, Danhold, Szekeres, Nagy Béla, 
Liszkay, Fekete és Kárász résztvé- , 
telével 1 órás verseny lesz, — egy 

kis, 20 Um-es rangadót

is dűlőre juttat, mely az utánpótlás 
mezőnyét vonultatja a betonra.

Meglesz? Nem lesz meg?
Ha a csőgyártás megindul, áprilisban meg
rendezhetik az ökölvívó Európa-bajnoksagot 
a Sportcsarnok kiscsarnokában

A  nemzetközi ökölvívószövetség 
vezetői két hete megszemlélték a 
'portcsarnok építkezését és azutan 
l magyar ökölvívósport szempont- 
ából nagyjelentőségű határozatot
loztak: megbízták a MöSz-t az
,941. évi ökölvívó Eurőpa-bajnok- 
:ág megrendezésével.

Sok pályázó közül nyerte el a 
MöSz a nemzetközi ökölvívószö- 
,'etség megtisztelő bizalmát. Abból 
i tényből, hogy a FIBA-vezérek 
negnézték az épülő Sportcsarnokot, 
ízt következtethetjük, hogy a nagy
szabású nemzetközi verseny odaíte- 
ésében szerepet játszott ez a tény 
is. Sőt főszerepet játszott. A  MOSZ 
nem is titkolja, hogy bejelentette a 
nemzetközi ökölvívószóvetsegnek, 
hogy a Sportcsarnok kiscsarnokat 
az európabajnoki versennyel sze
retné megnyitni jövő áprilisban.

Mármost csak az a kérdés: váj
jon készen lesz-e a kiscsarnok jovo 
áprilisra T Vájjon nem marad-e sze
gyenben a M öSzf 

*
Ellátogattunk az építkezés szín

helyére. hogy közvetlen tapasztala
tok alapján igyekezzünk választ
szerezni a kérdésre.

Amint az építkezés fele balla
gunk, az első gondolatunk az, hogy 
nem csodálkozunk a FIBA-vezérek 
elöntésén. Az épület egeszen tekin
télyesnek látszik. Mar közei ket 
emelet magasságban allnak a falak, 
készülnek a bejáratok, állnak a fő
bejárat vasbeton-oszlopai. A  Kis 
csarnok tekintélyességét, mint ké
sőbb kiderül, az okozza, hogy ehhez 
építették a nagycsarnokhoz terve
zett hatalmas éttermet is- A z  ab la 
kokat még sehol sem rakták be d 
a gyeplabdások régi palyaja felöli 
épületsarkon már rakjak a szép
sárga csempeburkolatot. .

Borhidi Péter építésvezető kisere 
tében megyünk fel a kiscsarnofc 
nézőterére Belül már készen van
nak a beton körlépcsők, a terem 
belsejében hatalmas szálfák nyúl 
nak fölfelé.

__ Ezek már a födémtarto oszio
pok, ■— mondja Bánhidi. —  Hama
rosan fedél alá kerül a nézőtér.

A  meginduló beszélgetésből kidé 
rül, hogy egyetlen oszlop sem lesz

a nézőtéren, a látást tehát nem za
varhatja semmi.

Érdeklődünk az építkezés menete 
iránt. Minden rendben megy. Mun
kás, anyag van, a munka tervsze
rűen halad.

__ Szóval jövő áprilisban már
megrendezhetik itt az ökölvívó 
Európa-bajnokságot? — kérdezzük.

Áprilisban ? — gondolkozik
Bánhidi, —-  akkor már igen. Akkor 
már nem kell fűteni.

Egy kissé értelmetlen képet vág
hatunk, mert megmagyarázza:

—  Ugyanis pillanatnyilag az a 
helyzet, hogy az . épület csövezése 
nem indulhat meg: nincs cső. Azért 
mondtam, hogy áprilisban már nyu
godtan rendezhetnek itt versenyt. 
Akkor már 'nem lesz hideg. Dehát 
ez persze csak a legrosszabb esetben 
lesz így. Könnyen lehetséges, hogy 
már a közeljövőben megindul a fo
kozottabb csőgyártás . . .

AshótO is,
I G á bori is gyöxö ít  

M erá n ba n  
Del B ello  kikapott

A  meráni nemzetközi teniszverse
nyen már Asbóth és Gábori, a két 
magyar is szerepelt. Mindketten 
győztek. Szilvássy és Jusits is győ
zött. Meglepetés Del Bello veresége. 
Eredmények:

Férfiegyes: Roma nőni—Martinéin 
6:0, 6:3, Rado— Chitarini 6:1, 6:1, 
Gábori—Vido 6:4, 6:4, Milánóban az 
elődöntőben Gábori szintén Vidot 
győzte le, Sada—Del Bello 6:2, 7.9, 
6:0!! Bossi—Baccarini 6:3, 6:3, Cu- 
celli—Quintavalle 4:6, 6:2, 6:4, As
bóth—Caniato 7:9, 6:1, 6:1.

Női egyes: Jusits—Ellena 6:1,
6:2, Rosenow—Oantone 6:1, 6:0,
Schumann—Fasola 6:0, 6:0, Quinta- 
velle—Rosenbladt 6:1, 6:1, Manfredi 
—Maffei 6:1, 6:0, Szilvássy— Borghi
6:2’ 6:3‘ .Vegyes páros: Asbóth, Tanom
Caniato, Manfredi 7:5, 6:2.

AZ ORSZÁGOS ORVOSBAJNOKSÁ
G O KAT

így  állunk pillanatnyilag a kis- 
csarnokkal és az ökölvívó EB-vel. A  
nagyarányú versenyt mindenesetre 
meg lehet majd tartani a kiscsar- 
nokban. Legrosszabb esetben nem 
lesz fűtés, nem lesz melegvíz . . .

Ez is nagy szégyen lenne.
Bízunk benne, hogy nem marad 

szégyenben a MÖSz a nemzetközi 
ökölvívószövetség vezérkara előtt!

csütörtökön folytatták. Eredmények: Bi- 
kár—Horvátit I  6:2. 6:0. C W r - S lm a  b.l, 
6-2 Bimler—íjaezkovich 6:1. >•-. Kiss— 
Halnsy-Nagy 6:0. 6:0, Barakovtch-M orvay 
6:3. 6:3, Bikár. Horváth L .- lIa la «y -N agy , 
Laczkovich 6:1, 6:1.

Szánt László kórház 3: Némctly—Be-
r;idsán, A, V a in er-A jkay . \ai-ne r,
Hcrzum—Barakovich, Sima. j : Nemcdy, 
Morvay—Issckutz, Czmor.

Szent István-kórház S: K i^ -F ta lo v s zk y , 
B. Binder—Czmór. 4: Kiss, Sujak—Kinder, 
Fialoviezky. A —B‘.

AZ ÖKÖLVÍVÓ SZÖVETSÉGI DÍJ
küzdelmei vasárnap indulnak meg. 
A  nevezett hat csapat közül mind
össze öt Indul el, mert a Szegedi 
VSE ismeretlen okból távolmarad a 
versenytől. Ennek következtében te
hát az A )  csoportban máris megvan 
a két döntőbe kerülő csapat: a Lap- 
terjesztők és a Magyar Posztó. A  
B) csoportban a három beosztott 
csapat a kiírásnak megfelelő módon 
mérkőzik a döntöbejutásért. Vasár
nap már mérkőzést is tartanak. A  
W MTK és a Pestszenterzsébeti LE 
csapata mérkőzik egymással. A  
mérkőzést este fél 8 órai kezdettel 
rendezik Csepelen, a Horthy Miklós- 
úti tornateremben.

Vasárnap:
10© km-es Ifjúsági 
országúti bajnok
ság Is lesz

Vasárnap rendezi az MKSz a szé
kesfehérvári országút szabványsza
kaszán Magyarország 100 km-es or
szágúti bajnokságának döntő futa
mát, melynek mezőnyébe az elo- 
mérközések eredményei alapjan 16 
induló került. E versennyel pár
huzamosan rendezi meg a szövet- 

I ség az ifjúsági versenyzők részere 
I rendszeresített 100 km-es országúti 
bajnokságot is, mely, mint hírlik, 
közel 50 „szopóst" ültet nyeregbe.

| Vasárnap bonyolítja le az MKSz Bal a 
I lőni kerülete a mecseki l)cg>íversenj t.

Az országúti egyesületi bajnokság 
utolsóelőtti fordulójában a WM1K 
biztosította a bajnoki címet. Meg 
két versenynap: és vége az idei or
szágúti idénynek. Az országúti baj
nokság hajrája elkövetkezett. Az 
első osztályban változatlanul a 
WMTK vezet, olyan nagy pont- 
elönnyel, hogy azt már a 
helyen fekvő MPSE nem fogja tudni 
behozni. A  második osztályban a 
DKK és a KSzKK között elkesere
dett küzdelem folyik a bajnoki 
címért. Hogy ki fogja elvinni a pál
mát ez csak az utolso pillanatban 
dől majd el. A  helyzet egyébként a 
múlt vasárnapi forduló után 'SV 
fest: 1. osztály: 1. WMTK 2833 p„
2 MPSE 2443 p., 3. FTC 1469 p., 
4. BSzKRT 1310 p., 5. T° rekX5? 
1122 p„ 6. PSE 931 P„ 7. Vih KK 
§02 p., 8. Tipográfia 685 p, 9. RESC 
601 p„ 10. Sólyom KE 392 p. 
osztály: 1. DKK 539 p., 2. KSzKK 
534 D. 3. Föv. KE 403 p., 4. Te~t 
vérlség 158 p., 5. MVSC147 p„ 
MOAE 111 p„ 7. Sz. MÁV 65 p„ 
KKK 38 p., 9 .Érsekújvár! Levente
38 p., 10 RASE 4 p.

Vasárnap a kővetkező kerülnek
sorra: Székesfehérvári MÁV _

- ‘ \VMTK: Örkény.
Az MKSz é p ü le t i

WMTKa44aiO P 2. RESC 34.754 0.. 3 
Fsc l f  l ' f  4 MVSC 20.821 p„ 5. Test

Á S. üW  THO p k. Györ:

D- 1ÍA C % p 1 .Á ,3.’ g
pogratia 4612 p., 34. Sl. MÁV Elme -3- 
íí Föv. KK 4tK>2 p., 36. Súlyom KI*

VKK
283 p.. 30. MOAE 220 p.

ÚJFAJTA „EVEZŐS-KERÉKPÁRT
I mulatott be s^rdán ^MAC-gWya

uj sep a*aar» T:' ' " , keréknyabb. mint a foraalombi5B„ j e, t hús: 
párok, s a 28-ae ,,kereK„cJxl t n -feltaláló, eenti/nf tereseket akarnia a. közlekedő 
Az ú iítás azonban Kn*.4*r.iVir>.K7.nália

FFLOP — ELSÖOSZTÁLYU PORFELHŐ- 
LO VAG !

A  mag-var országúii kerékparsport eg^k  
Icgfri^ebb hajtása. Falop Oy^rg-y Ml hl: 
arány la# rövid pályalulas után ótvervo 
mag:?!t különböző ősz 1 ályversenyek labin.n- 
t usáii, most vésre, idény zárás előtt ki
kötött ?i vezérosztályosok táborában._ b f-  
löi) fejlődéi képes, okos vers-onyzei, aki j ö 
vőre alaposan bele fog: szólni ?i nagyok
játékaiba. Már idén is nem egy alkalom 
mai tette nehézzé az öregek győzelmet.

— ........

Az MVSC vasárnap délelőtt 11 órai ko/.r 
dettel országos vidéki jellegű hogyniaszo- 
versenyt rendez az Avas-begyre. A \ci- 
uony távja 3 km.

Rajcsányl W M TK  és Bzk KSzKK íl B)
osztályú vubkerekeark közű került.

VÍVÁS
Megindul a termekben a vívás.

Az egyesületekben nagyszabású elő
készületek folynak s a nagyegyesü
letek némelyikében már folyik is a 
vívás. Rendes időben október elején 
szokott megindulni a fegyverforgató 
üzem. Ebben az évben, talán azért, 
mert a nemzetközi versenyek elma
radása miatt mindenki többé-kevésbé 
csonkának tekintette az elmúlt évet, 
korábban jelentkeznek a vívók mun
kára. Bizonyos, hogy október elején 
teljes üzemben lesznek a nagyegyle
tek. Különös érdeklődés mutatkozik 
az erdélyi vívás iránt. Erdélyben 
már a világháború előtt is igen 
nagyszabású vívóélet folyt s az er
délyi városok versenyei mindig a 
legnagyobb események soraiba szá
mítottak. Különösen Kolozsvár volt 
híres kitűnő versenygárdájáról és 
versenyeiről. A  magyar vívóélet 
számos kiválósága került ki a ko
lozsvári vívóiskolákból, ahol kiváló 
mesterek keze alatt olyan vívók ne
velkedtek, mint Posta Sándor dr, a 
későbbi olimpiai bajnok, Széchy 
László és még sokan mások, a vívó- 
élet díszei. Kolozsvár a román meg
szállás alatt is igyekezett fenntar
tani vívóéletét s ez a nehez körül
ményekhez képest bizonyos mértek
ben sikerült is. Vívókorokben szá
mítanak arra, hogy Kolozsvárnak 
ezt az előkelő helyzetet ismét sike
rül megteremteni s Erdély fővárosa 
ismét második központja lesz a ma
gyar vívásnak.

t o r n a

A G AM M A ÉS AZ STSC TO RNA- 
SZAKO SZTÁLYA

loruabetjiulatót rendezett _a Gamma-pú 
Iván. A több mint czerfonyi közönség 
előtt lcfolvt viadalon a legnagyobb sikert
I r ö  tirná«zesapataf*vaíamint* az*S1SC I mind » &  “ ^ ‘^ífOÍbcn c mű 
hi gvtornászai aratták. A bemutató ke- a gép el6rc^ttat«wo*evcz- mozdulata- 
rétében megtartott csapatver^Lyboxii a | velet. veg*z. Ilynto
Gamma gvözött 310.1 ponttal az.SlSO 306 S 
pontja ellenében. Az egyem Balogh 
(Gamma) győzött Jouö (Gamma) <íS \ a- 
sárlielyi StSC l̂őtt.

mulatóit he szer dán a ^^Vníívösz. Ez az ián Szabados Lela  szobraszmü^t ala<!f0. 
új gép alakra n « '1' ' iúvő kerék-1 nvabb, mint a forgalomban -
párok, « a 28-ae keT-ekeK
ecnlniétereseket alkaimazM, ^ ^ _ ------
Az újítás azonban Ion S felhasználja
mind a kczM. “ ‘^közben e mű-a gép eloreiuttausn a ov,.z;is mozdulatá- 
velot kifejtésekor az végez. Ilymo-
lvoz hasonló mozdu omC8oporUa ..ii/cm- don a test minden izottkmoik i

Torna-atlétikai versennyel kezdődik meg 
a lornatdéuy. A versenyt október 6-an ren
dezik meg. . , „Az NTE-lien is megindult a tornászok
munkája. A nagymultn „egyesület torna- 
szakosztálya kedd. csütörtök és szombat 
este tartja az edzéseket a nagy tornacsar
nokban. Az edzéseket Péter Denes vezeti.

u'uu «  « o .  gazdaságos erokihasz-
ben van * * 7;*fl‘zorrel érhető cl negyven 
nalassat konn sz A  hemutaton meg- 
kilon.eter . ^ képviseletében Szittya
ű  főtitkár és Iláutzincer Sándor, az

Szabados
Bél a 1 al á 1 má n yá 1 a Millenáris vasárnapi 
idény záró nemzetközi hukósisakos verse
nyének szüneteiben is he fopia mutatni.

Az ..evrzös-k"1 v*kpár*’ technikai részle
teire <V; hasznúiíiatóságára később még 
vissza léi ülik.

KÉZILABDA
\ BTIv is benevezte csapatát a Szövet

ségi-díjra. Ellenfele a mindenkori erfl- 
vcsztő.

Ha a kegyelemben részesült játékos de
cember 31-ig újabb vétséget követ cl. 
amellett, hogy megbüntetik, még az cl" 
engedett bűntettet is ki kell töltenie, — 
így határozott legutóbb az MKESz.

Nemes 11., az Elektromos válogatott 
hátvédje a vasárnapi mérkőzésen megsé
rült. Sériilésa válUzom-ezaJcadáenak “ufa' 
nyúlt.
AZ E R D É LY I SPORTEGYESCLETEKKEL

minden magyar sportszövetség iparkodik 
fel1 enni az érintkezést. Csak az MKKSz 
nem követi a jó jiéhlát. 1 edig Kolozs
várott és kiiiiinöfen Moroevasárhelyen 
sok kézilehdacsapat n. N-chuiiy fővá
rosi egyesület maris igyekszik kapcsola
tot találni az ottani csapatokkal. A Sze- 
chenvi és az Elektromos, képviseletében 
Bényi Brúnó utazik a kozeljuvcbon Ma
rosvásárhelyre.

EVEZÉS
Az Elektromos evezős szakosztálya szep- 

tember '1-én evezős versenyt rendez a 
sporttelep melletti Dana-szakaszon. A ver
senyre az Elekfro.nos, a BSzKRT és a 
Gázmüvek versenyzői neveztek be. A né
pes mezőnyü viadalon nyolc szám kerül
I ̂ l>«n s- rvl ti ÚjS rfl


