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állítás®

Á KörmöczyOusits-pár
nagyszerű játékkal lehenge 
relte a Flórián-Kovács 
jugoszláv kettőst
Jusits Ilonka ezen a meccsen felnőtt
Körmöczyhez

A  magyar-jugoszláv hölgy tenisz
mérkőzés páros meccse nagy rész
vétlenség mellett folyt le. Pedig az 
eredmény, de méginkább a 'két'm a
gyar lány játéka , valóban nagy kö
zönséget érdemelt volna. Alig „szo
rongott" 20—25 néző a lelátón. 
Ennek azonban az időjárás volt az 
oka. Egész nap esőtől terhes felhők 
száguldoztak az égen s bizony sok
szor neki is keseredett... A  mérkő
zés alatt pedig állandóan esett az 
eső.

Félórával a mérkőzés kezdete 
előtt most na.gyon kihalt, a 26-os 
autóbusz végállomása. Senki sem 
tolakszik. Senki sem izgul, hogy 
nem kap jó helyet. Egyetlen népes 
csoport megy a teniszmérkőzésre: 
Körmöczy Zsuzsi és családja. Köz
vetlenül az indulás előtt Jusits Ilon
ka is felkapaszkodik. Nagy az 
öröm. A két lánynak széles jókedve 
van. Jusits olaszországi szerzemé
nyeit mutogatja.

— Te már egészen olasz lessél — 
mondja neki Körmöczy Zsuzsi hun
cutul.

Jusits már majdnem elkönyvelj a 
bókot, amikor hirtelen mást gon
dol.

—  Csalt ma, ne legyek olasz — 
mondja, egy kicsit megszeppenve •—y  
mert, akkor nagy baj lesz.

A pályán még a jegyet sem ké
rik. Még a jegyszedök sem hiszik,

hogy ebben az időben valaki fizes
sen azért, hogy teniszversenyt néz
zen.

— Ha itt less egy fizető néző — 
mondja Könnöczy papa szomorúan 
—, lefényképezem és mindenkinek 
mutogatni fogom az illetőt.

Zsuzsi és Ilonka sokáig tanako
dik, hogy nekivetkőzzenek-e, vagy 
sem. Végül mégis az öltözőbe men
nek.

Ma még biztosan lehet játszani, 
■— mondja ki a végszót Körmöczy 
Zsuszi. — Menjünk öltözzünk át és
ütögessiink.

Jusiisék már régen püfölik a kis 
clísi.pályán a labdát, amikor az első
jugoszláv fecske, Flórián Alice 
megérkezik. Kovács csak jóval ké
sőbben jön. Az öltözőben még töb
bet időzik. Mint később kiderült, 
elfelejtette a szoknyáját kihozni a 
.pályára, Még jó, hogy az egyik kö
zeli szállóban lakott.

Körm öczy, Jusits— 
Flórián , Kovács
6 :1 ,  6 :2
Szemkápráztató játékkal hange
rei a két magyar leány

Végre fél 4 után elkezdődik a 
meccs. A  bírói székben Boros Ernő 
ül. Körmöczy adogat, Jusits a há
lóhoz rohan s kész a pont. Jacobi 
dr, a BBTE elnöke megjegyzi:

— Csak így tovább, akkor nem 
lesz baj! . . .

A két BBTE-ista, kislány szót Is 
fogad. 3:0-ig szinte pontot sem 
csinálnak a jugoszlávok. Közben a 
..közönség" egyik ámulatból a má
sikba esik Jusits remek ejtett lab

dái és Körmöczy bombafonákjai 
láttán. Flórián most nagyon bele
fekszik. Adogatás után nyomban a 
hálóhoz rohan s igyekszik a háló
nál tanyázó magyar párt hátra 
szorítani. Ez csak egy-két percig 
sikerül s ezalatt születik meg a 
jugoszlávok gémje. A  folytatás
azonban elmarad, ----- azaz, hogy
nem marad el a magyaroknak. Fo
kozzák az iramot, még szebb dol
gokat csinálnak s 17 perc alatt 
6:l-re nyerik az első szetet.

A  második szét elején kiegyenlí
tettebb lesz a játék. 1:1 után 2:l-re 
és 40:0-ra vezetnek Ftóriánék. Egy 
kicsit féltjük is Kórmövzyéket, de 
mint hamarosan kidéiül, feleslege
sen. 2:2 után tíz perc alatt meg
nyerik a második szetet is. A  vége- 
felé a két jugoszláv leány még 
össze is veszett.

A kézfogás után majd szét sze
dik a két magyar kislányt. Min
denki öleli, csókolja őket. Sőt Jacobi 
dr hóna alól még egy kiló csoko
ládé is előkerül. Körmöczy és Jusits 
egy szót sem tud szólni a nagy bol
dogságtól. Nem Is annyira, a győ
zelemnek, . mint a mutatott játék
nak örülnek. Anélkül, hogy mondta 
volna nekik 'valaki, érzik és tudják, 
hogy nagyon nagyot, játszottak. 
Különösen, Jusits Ilonka játéka volt 
nagyon kellemes csalódás. A nagyön 
tehetséges, de kevés önbizalommal 
rendelkező kislány az olasz portyán

kicserélődött. Remekül helyezett le
ütései, ejtett, röptéi minden esetben 
értékes pontokat jelentettek a ma
gyar párnak. A  reflexe is bámula
tosan jó ennek a szombathelyi kis
lánynak. A  jó Szigeti sem tudta 
volna jobban röptézni azokat a 3— 4 
méterről belévágott labdákat, ame
lyeket Jusits ezen a mérkőzésen 
visszaütött. A  mozgása és a láb
munkája is klasszisjátékosra vall.

Körmöczy Zsuzsi azt játszotta, 
amit tud. Azt pedig már tudjuk, 
hogy ez a kislány szédületesen tud. 
Európában most magasan ö a leg
jobb. Bomba-ritörnjeire Kovács még 
az ütőjét sem tudta fölemelni. Min
den megmozdulását erő és férfias
ság jellemezte. Az I. osztályú fér
fiaknak végig kellett volna nézuiök 
ezt a mérkőzést! Láthatták volna, 
hogy tulajdonképpen hogyan is kell 
jó párost játszani!

A  jugoszlávok nem voltak rosz- 
szak. Flórián sokszor a magyarok 
teljesítményét is megközelítette. 
Kovács Hella azonban nem páros- 
játékos. Sokkal gyengébb volt, mint 
Flórián s mégis mindig ő volt a 
hangadó, (Igaz, hogy össze is vesz
tek.)

Ma délután az utolsó két egyes- 
mérkőzésre kerül a sor.

Délután negyed 3-kor Somogyi 
Klári Flóriánnal, utána pedig K ör
möczy Zsuzsi Kováccsal játszik. 
Körmöczy feltétlenül győz s ezzel 
meg is nyerhetjük a magyar-jugo- 
szláv hölgy teniszmérkőzést. Akkor 
pedig későbbi időpontban a néme
tekkel fogjuk a döntőt játszani. Ez 
a mérkőzés Németországban lesz.

STRAUB SPORT. LEGJOBB

Continental-, Dunlop- és Tretorn-labdák

^STRAUB SPORT £*»
a Continental teniszlabiák $eláiusltója 

V ., g r . T isza  ls tv in -u . 16. (Bálvány-n. sarok.) T e le fo n  i 1 -802-62

Dattilo vezeti
a német-magyart

Az olasz labdarúgószövetség pén
teken arról értesítette az MLSz-t, 
hogy az október 6-i magyar-néniét 
válogatott labdarúgó mérkőzésre a 
magyarok kérésének megfelelően 
Dattilot küldi el.

Dattilot a magyar közönség jól 
ismeri. Már több válogatott és KK- 
mérkőzést vezetett Budapesten.

Ma délelőtt tíz 
órakor a Hősök 
terén kerékp ár
szentelés S

t
Ma hetedszer:

M agyarország—Jugoszlávia
FTC-pálya, üU81-út, U4 órakor 

Játékvezető: Beranek (német). —  Partjelző: Kékesi és Róna! 
MAGYARORSZAG: JUGOSZLÁVIA:

. . 'Sávost I I I  
Fercncv.

Pósa
Fercncv. ‘

Gyetvai
Fercncv,

Kiszely
Fercncv,

Czimmcrmancsics
Grr.dj.

Djanics 
Gr adj.

Vujadinovics
BSK

Brozoviős'
Gra-dj.

Boldizsár Polgár Finta ^  hesnik Jazbinsek Glascr.
Elektr. Fer-cncv. Ferenci'; Gradj.' Hajdúk Gradj,

Pákozdi Sárosi dr Bozsovics Dubac
Elektr.

Lázár
Fercncv.

Fercncv. BSK BSK

- • ■ • Kincses
Kispest-

Lechner
BSK

Welker
Vojvodina

Kegyeletes ünnepséget rendez ma 
délelőtt az MKSz a Hősök terén, 
amelynek keretében megszentelik és 
megáldják a kerékpárokat és hálát 
adnak Szent Kristófnak az utas
emberek, így a kerékpárosok véd- 
szentjének.

Az ünnepség pontosan 10 órakor 
kezdődik. • Az MKSz ezúton is kéri 
az egyesületek mezbe öltözött tag
jait arra, hogy kilenc órakor gyüle
kezzenek

a Millenáris sporttelep előtt,
ahonnan féltíz órakor csoportosan 
vonulnak az ünnepség színhelyére. 
Az MKSz elnöksége arra is kéri 
tagjait, hogy családtagjaikat és ke-

Tartalék:
Barak (Elektr.), Bíró (BSzKRT), Urch (Gradj.), Manola (BSK),
Balogh I  (Újpest), Palatínus (Tö- Kacián (Hajdúk).

rekv.), Toldi (Gamma). J

. — " ............n — n " i

Előnyös helyzetben indu
lunk harcba a Duna 
Kupa két értékes 
pontjáért

F U T B A L L T
az M u Sz előli ása szerinti L A B D A

A  m a g y a r  c s a p a t  a z  e s é l y e s e  a  m a i  m a g y a r —  
j u g o s z  ó v  v á l o g a t ó i t  m é r k ő z é s n e k

S S C A B A  É S  P L O K L
sportáruházaiban, V.,, V ilm os csá 
szár- Úí 33. és eV,, Váci-uíca 40. 
SBSimmS Á r j e g y z é k !  SHÉBmmmi

rékpárpzö ismerőseiket is .hozzák 
magúkkal felekezeti különbség nél
kül, hogy a magyar kerékpársport- 
nak ez a nagyszabású seregszemléje 
minél jobban domborítsa ki annak a 
tömegnek nagyságát, mely a ma
gyar kerékpárosoknak családját al
kotja.

baj, -okság I. osztály. Északi c 
Y-~, , ,V‘™ufas’ Aquincum. 1.

”  Kolyokhajfioksáff. IV .  csoport. 
xvon>eny feC, Rákoskeresztúr, 2. Ko 
— Ganz—-MTK. Hun#ár:a-út, fél 
K V 1 • - 7 .V I. csoport. 15. Mag-var&áig
r f t tów  w 4-K?8Myi' — VII-'c P M rk —VVoSC, Újpest, Attila-uiou, 
»on.sei.

Elérkeztünk az őszi idény első 
válogatott mérkőzéséhez!

öt bajnoki forduló előzte meg ezt 
a nevezetes napot, volt tehát időnk 
és alkalmunk bőven .thhoz,' hogy ki
válogassuk. a legjobbakat, • akik most 
magukra öltik a címeres mezt. A  
válogatott összeállítást ezúttal szin
te 'egyhangú helyeslés fogadta. Ez 
bizony ritka eset!

Mindenesetre régen állt ki a zöld 
gyepre magyar válogatott, amelyet 
ennyire az általános bizalom kísért 
a küzdelembe, A  csapat zömét — 
nyolc emberét —  a Ferencváros 
adja. A  Ferencváros ma legjobb 
klubcsapatunk. Játékosai nagyké- 
pességüek, jó formában Is vannak, 
jól begyakorolt rendszerük szilárd 
vázat ad az együttesnek. Akik 
megerősítik ezt a zöld-fehér csopor
tot — Boldizsár, Pákozdi és Kincses 
-—, ök is mind nagytudású, jő for
mában levő játékosok. Minden okunk

R T T E L
IX., ÜLÍ.ÖE.UT 129.

A  D U M A - K U P Á É R T
ember 29-én, vasárnap d, u. negyed 4 dral kezdettel

JUGOSZLÁVIA  
MAGYARORSZÁG

válogatott labdarugó mérkőzés.
Előtte negyed 2 órakor

Ju9°„«*„,éwia—1Ma9YárorsxágIfjúsági válogatott labdarugó mérkőzós.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n  vá l t hat ók :
' V ;, -.e ,; iEr r] ' * " V eer,rxa*' E?yetem-,ír 5- V -. k é r . Pesti Hírlap jegyirodája Vilmos
T : V  ,  T  *nd°1,né d0fia"yÍ' De4t Ferenc' n- «*■ V * . kér. Mojzes Mária dohány*. Andráaay-4. 2., v'téa Sz.ttya Ernünó dohányé. Aréna-ét Sav. Pribill Károlyné dohánri. 
Teréa-kfcrdt 8. VII., k ér. BMKE dohány*. Erasébet-körüt 2., „Pest- jegyirodája Erzsébet, 
korút 18-20., bzv. Madaras* Gáborné dohány*. Erzsébet-körút 23 , özv. Ticsénszky

D,t T Z  .E” 8é̂ et'korflt 42" . Népszava" jegyirodája Erzsébet-körút 35., rítta 
Sebők János dohány*. Dohány-u. 63., Br. Bálintitt Károlyné dohányé. Rikóe*i-ót 89., Pintér 
hereno dohány*. Rákóczl-út 88., Rausch Vilma dohánya. Istrán-öt 10 özv. Dotfgán Ká- 
rolyné dobányá. ttomAd-iL 31. vili., kér. „FUggetlenaég‘%- „U j Magyar.**", 
„fcatl Újság jegyirodája •lözsel-kttrút 5., Béringer István sportáru-Ozlet József- 
kdrát 44., CholnokyLászlón* dobányá. Sándor-téi-2., Mesterházy Nagy Imrén* papirüzlet 
Kun u. 12., lózaér Károlyné dohány*. Örömvaigy-n. l„ Hónig Károly dobányá. Baross-u. 
70 Mistétb Zo tánné dohány* Baross-u. 120., IX., kér. özv Roth Mihályné dohány*. 
Jáday-u. 2„ Czirtusz Károly dohány*. Ullői-út 46., Görlich Alajoané dobányá. Ülidl-út 53 
Kassay-Farkas Dezső dohány* Üllól-út 103., Weckinger József dohány*. Üllöl-üt 113 ‘ 
h I C. pálya Dlló.l-ut 120., Pravotinszkv Vilmosné dohány! ÜllM-Út és Orczy-ű* sarok.’ 
XI., kér. ritézCs.hás Endre dohányé. Horthy Miklós-út 9., Zsemlye Ferenc dohánvá 
uda.oki át 10. Újpest: LTE oálya Megyeri-út Kispest: Kedvezményéé jegyiroda 

Csepel: Tel! Dlvatüzlet II., Rákóczi Ferenc-öt 38.

megvan tehát arra, hogy tartalmas 
és eredményes játékot, várjunk ez
úttal a magyar válogatott csapat
tól.

A  jugoszlávok egyben mindene 
képpen megelőztek bennünket. Ha
marabb tértek át a korszerű rend
szerre és így ebben már gyakorlot
tabbak, biztosabbak. Többféle kö
rülmény folytán azonban ezúttal 
mégsem teljes fegyverzetében jön 
el hozzánk a jugoszláv válogatott. 
Először is több kiváló játékosról 
sérülése miatt volt kénytelen le
mondani a szövetségi kapitány. A 
másik hátrányos körülmény több 
belgrádi játékos katonai szolgálata, 
ami bizony nem volt jótékony ha
tással az Illetők formájára, erőnlé
tére. Kétkapus edzést sem tudott 
tartani a jugoszláv válogatott a ro
mánok elleni mérkőzés előtt, ami
nek következménye ugyancsak meg
mutatkozott a multvasárnapi gyen
ge játékon!

Végül is a jugoszláv szövetségi 
kapitány kénytelen volt vegyes bel
grádi-zágrábi csapatot összeállítani, 
ami azonban nem jelenti az eszmé
nyi megoldást a mai jugoszláv fut
ballban.

Még az utolsó pillanatban is két 
helyen i#iltoztatotl. a csapaton a 
jugoszláv kapitány, mert Belosevics 
és Matekalo, a két zágrábi kiváló 
futballista, sérülése miatt nem áll
hatott a csapat rendelkezésére. 
Ezzel a változással kiegyenlítettebb 
lett az arány a Gradjanski és a 
Beogradski játékosai között, mert 
így öt Gradjanski-játékos mellett 
négy Bcogradski-játékos kapott he
lyet a csapatban.

Minthogy a belgrádiak éppen úgy 
korszerű rendszerben játszanak, 
mint a Zágrábiak, ebben a tekintet
ben nem lesz hiba a jugoszláv vá- 

Íátékában, erre tehát nem 
építhetünk. Annál kevésbbé, mert 
hiszen Jazbinsek, aki most a Haj
dúk csapatából került a középfede
zet szerepébe, egy hónappal ezelőtt 
meg —  és hosszú éveken át — a

Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyös teltételek 
mellett késeit

Nagy Kálmán
IV .,  K o s s u / 6  £ --u .  6
( Saját ház) Tel. : 1-836-59 
A l a p i t t a t o t t i  1899*
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U S  pengő
r e n d k i » a ! i  h s i l  ju t a í o m

a magyar-német labdarúgómérkőzcs 
kapcsán

Pályásai VII.
az l l s í  G rszaio ft Tippelő Sam okssgra
Beérkezési határidő: oki. 5., 13 óra 

Ki farávszerint.' y a g y  a magyar kö- 
z»'pcsat-ár, a  r.éréet balőaezekvitő Stb.) 
rúgja az első # pólt a német-magyar 

méiíkőzéficnl

Magyar-német végeredmény 

Magyar-német L. félidő

Magyar-német (atlétika!) .*

Délnyugat—Nyugat ........ .

Kiskunság—MOVE ............ .

Szegedi aloszt.—É3zak ..................

Közép—Budapesti aisz. . .. «

Ct> ah a i al oszt.—Kél e t ....................
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.

Nyugat i f j .—Délnyugat ifj.

Budapest if j.—Közép ifj. ..

Észak if j.—Szeged i f j ..................... t ....
A mérkőzéseket — a magyar-német 
kivételével — a Szent Korona-Kupáért 

játszák.

Név:

Lakhely: ••»••••••••«..............

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

f f  5  {  z  e  l y
»KIS« U Z S O N N Á JA :
1. S z é k e l y g u l y á s
2. K  i s  p ü r k ö 1 t
3. R á n t o l t  h a l
A z  é t v á g y a  a z o n b a n  m a id  c s a k  a  f u g o s z lá v o k  e l l e n  Jö n  m e g

125 sseisgö
reríd kS w ISIS h e í i  fu ftaS o sn

a magyar-német labüarúsóinérközes 
kupi-síi n

zágrábi Gradjanski csapatában játszóit mintaszerű módon kullancsot.
A jugoszláv csapat mellett tehát 

csak a jól begyakorolt korszerű játék- 
rendszer előnye szól, minden más 
tekintetben — forma, erőnlét, egyé
ni tudás, egységesség dolgában —  a magyar csapat felé billen jelentősen a mérleg nyelve.

Ha ezeket a körülményeket mind 
figyelembe vesszük, papíron jelen
tős arányú magyar győzelem mu
tatkozik valószínűnek. Persze ehhez 
n.z is szükséges, hogy a magyar csa- 
jvit előnyös tulajdonságai a gya
korlatban is megmutatkozzanak. 
H;v. tehát minden vág és nem bízza 
el .magát a magyar csapat, ‘akkor 
gólarány dolgában új csúcsot állít
h atu n k  fel a magyar-jugoszláv mér
kőzésiek történetében

De ha erre nem Is gondolunk, 
valós .vzámítás szerint akkor is biz
tos magyar győzelmet kell vámunk.

Jóslatunk: 4:2 a magyar csapatjavára.
B e lcrá d b ?n  nem lehet 
m agyar győzelem re  
s z á m ít a n i
B) válogatottunk ezúttal szintén a 

szokottnál sokkal jobb összeállításban veszi fel a harcot az ellenféltei széniben. Belgrád ugyan nehéz ta
laj. de ez a B) csapat lényegesen 
jobb, mint amelyik tavasszal Bel- 
grádbarr küzdött a Duna Kupában. 
Ez a csapat komoly küzdelmet fog 
vívni a jugoszlávokkal, végered
ményben azonban az otthon játszó 
belgrádiak felé int a győzelem. A 
jugoszláv csapat jól sikerült Beo- 
gradski—Jugoslavía vegyes. A  csa
társor tengelyében a belgrádi gól
zsák, Petrovics áll. Ezzel szemben 
a ml csatársorunkban kevessljuk az 
átütő erőt.
Jóslatunk 3:2 a jugoszláv B) ja

vára.
T e lje s  a b izonytalan
ság hZ ifjúságiak  
m érkőzésén
A Duna Kupa egyik jó oldala 

éppen az, hogy a résztvevő orszá
gok legjobb ifjúsági játékosait is 
nemzetközi küzdelmek légkörébe 
viszik el. Erre eddig alig volt alkal
muk a jövő várományos harcosai
nak. Minthogy azonban ilyen talál
kozások eddig úgyszólván sohasem 
adódtak, nagyon nehéz komolyan 
mérlegelnünk ennek a mérkőzésnek 
esélyeit. Azt tudjuk, hogy ml is .le
győztük. a jugoszlávok is legyőzték 
a román ifjúsági válogatottat. Hogy 
egymás ellen hogyan végzünk, ez 
teljesen bizonytalan. A jugoszláv 
ifjúsági csapat jó futballt játszik, a 
mieink is komoly tudással szállnak 
a harcba. Számszerű eredményt nem

KOnnE'lf CSIKÓS
DIVAT ÖLTÖNYÖK

Gnuder
s z a b ó t ó l

Vfl, Krzsébet-körút 4. sz..

Végre ismét válogatott mérkőzésre mehetünk. Az XJjpest egyik szurkolója mégis így beszélt:
—  Vasárnap kimegyek az Üllöi- útra. Megnézem a Fradit.' ... Az idén még nem láttam.

A RUTIN
Palatínust, a Törekvés hosszú 

középcsatárát már többször is fi
gyelembevették a válogatáskor, de 
végül is mindig kiderült, hogy még 
— nincs rutinja ...

Nem csoda, ha a derék „Pala" 
így beszélt:

— Tartalékossághoz van rutinom. 
Egyszer már voltam tartalék...

MÉG EGY VÁLOGATOTT
Ferencvárosi szurkolók beszélget

nek:
—  Könnyen ki lehetett volna a B) 

csapatot is a Fradiból állítani.
—  Hogyhogy?
— A  megmaradt három fradistát 

kiegészíthették volna nyolc idegen 
játékossal...

PALATÍNUS ig a z a

A  válogatottak csütörtöki edzése 
előtt Tóth-Potya ezt mondta az öl
tözőben Palatínusnak, a tartalék 
középcsatámak:

—  Az a baj veled, Pala, hogy 
lassú vagy. Nálad már csak az 
ólommadár lassúbb.

Palatínus kissé méltatlankodva 
felelte:

—  Pista bácsi téved! Nálam csak 
Kincses gyorsabb ebben a csapat
ban.

(Megjegyzésünk: Palatínus sokkal 
közelebb jár az igazsághoz, mint 
Potya mester.)

POLGÁR VISSZAVÁG
Polgár dicsekedett pénteken:
—  Kedden ping-pongoztam Pósá- 

val és kikaptam tőle. Csütörtökön' 
aztán alaposan visszavágtam.

Kincses figyelmeztette) Drumit:
—- Ez rendben is van, Drumikám. 

Csak aztán vasárnap este nehogy 
azzal gyere, hogy Lesniknek is 
vissza kell majd vágnod a legkö
zelebbi alkalommal.

KISZELY MEGNYUGTAT
Kiszely nagyszerű étvággyal evett 

a pénteki gözfürdőzés után. Nem 
hiába ő a legsúlyosabb a társaság
ban, ö eszik a legtöbbet. Előétel
nek például megevett egy adag szé
kelygulyást, utána egy kis pörköl
tet, végül rántott halat. Finta 
aggódva kérdezte tőle:

Pályázat ¥11,
az Első líszaps Tippelő BasneKságra
Beérkezési haláriüő: oki. 5., 13 óra 

Ki (névsserint. v a g y  a magyar !:ö- 
zépesatár, a rémet balösszekötő stb.) 
rúgja az első gólt a német-magyar 

mérkőzésen ?

Magyar-német végeredmény 

Magyar-német I .  félidő e... 

Magyar-német (atlétikai) • -

—  Lapajkám, ha ilyen sokat eszel, nem marad a többieknek.
Kiszely megnyugtatta Fintát:
—  Uraim, ne keverjük össze a dolgokat. Nektek marad itt éppen elég. Én még ugyan éhes vagyok, de majd megeszem a — jugoszlávokat...

FŐSA, A MAGAI51ZŐ
Pősa mondta tréfásan a pénteki 

uzsonnán:
-— Jó volna, ha valaki megmon

daná annak a Czimermancslcsnak, 
hogy regényt is hozzon magával a 
mérkőzésre.

—  Hát az minek? —  kérdezte 
Boldizsár.

—  Labdába úgysem fog rúgni a 
mérkőzés alatt...

(Pósának többen gratuláltak me
rész kijelentéséhez.)

SAROSI III EDZ
Pénteken a gőzfürdőben nagy 

csata volt. A  vizes nadrágokat 
nagy kedvvel dobálták egymáshoz a 
válogatott játékosok. Különösen Sá
ros! III. igyekezett túltenni a tár
sain. A  csata után röviden meg is 
okolta, hogy miért:

—  TámadószeUenjű szélsöfedezet 
leszek vasárnap...

Délnyugat—Nyugat . . . . . . . .

Kiskunság—MOVE . . . . . . . . . .

Szegedi aloszt.—Észak . . . . . .

Közép—Budapesti aisz..................

Csabai aloszt.—Kötet . . . . . . . .
Póívcrseny: A ponlversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver 

senyt dönt el.

Nyugat ifj.—Délnyugat i f j .........

Budapest ifj.—Közép i f j ...............

Észak Ifj.—Szeged ifj. .................:—
A mérkőzéseket — a magyar-német 
kivételével — a Szent Korona-Kupáért 

játszák.

7:3
2:2
1:5

6:1
1:0 
1:7

jósolhatunk. Bízunk a honi talajon játszó magyar csapat győzelmében.
A  D U N A K U PA  ALf.ASA

A) csapatok:
1. Románia i . . 3 1 I  1 5:6 3
2. Magyarország 1 I  0 0 2:0 2
3. Jugoszlávia , 2 0 1 1 4:5 1

B ) csapatok:
1. Románia . . 3 2 0 1
2. Jugoszlávia . 2 1 0 1
3. Magyarország 1 0 ü 1

Ifjúsági csapatok:
1. Jugoszlávia . 2 2 0 0
2. Magyarország 1 1 0  0
3. Románia . , 3  0 0 3

Az N B  I I - b e n :
M TK-Vasas, Rusj*LaFC 
és társai

Az NB ITT. mai fordulója éieéeke*«éff 
szempontjából talán még a múlt vasár
napi fordulót is felülmúlja. Csupa _ bi
zonytalan mérkőzés! A  két csoport közül 
a Duna-csoport látszik kiegyenlítettebb
nek, amit az is bizonyít, hogy a Tie-za- 
ceoportban m é g  három veretlen csapat 
van, a Duna-usoportban azonban már 
csak az M TK  dicsekedhet ezzel. 11a pedig: 
a kék-fehérek nem vigyáznak a Béko- 
uIcában, már hétfőre ők sem les nek ve 
rétiének. Bizonytalan a SFAC— Pénzügy, 
a Zugló—-Postás- és az SzFC—BLK-mér- 
kőzéf; söre a is.

A  Tisza-esoportban a Rusj—LaFC-mér- 
kőzés áll a tz y ujtópontban. TTa u  Kusj k i
kap, — egyelőre — leszakad, lm a LaFC 
szenved vereséget, végrley búcsút mond 
hat annak, hogy a vezetőkhöz felzárkóz
zék. A  DVSC és a MA VÁG aránylag 
könnyít ellenfelet kap, habár a gépgyá
riaknak Kassáról kell elhozniok a ponto
kat. Natív Imre lesz még a Mátészalkai 
TK —MOVE T. Előre és az ózdi MÜVE
IK Vasutat* összecsapásán is. Jóslataink:

Duna-csoport:
RFAC—Pénzügy 4:2.
Zugló—Postás 2:1.
SzFC—B LK  3:2.
Vasas—MTK 3:1.
KEAC—Soproni VSE 1:2.
SzVSE—Egyetértés 4:1.
D. Magyarság—Pécsi DVAC 2:0.

Tisza-csoport;
. B u »j-L a F C  3:2.

DVSC—Kassai AC 5:1.
Mátészalkai T K -M O V E  T. Előre 2:!.

Millenáris sporttelep
Szabó Józset - nt ca

Szeptember 2?-én  
vasárnap délután 3 órakor

L évi
niotorvezetásss bajnoksága

Résztvevők:

DANHOLD,
Dáfiia hatszoros bajnoka

SZEKERES,
Magyar ts/ág 1939 évi bajnoka

iíapléla, Liszkay és Fekete
Repülőszám ok Bőss és  
W őlfl (Bécs) részvéte léve l
F ILLÉR ES  H ELVARflK I

MVSC--Pereces 2:4.
Rákóczi SE—MA VÁG  1:3. 
ózdi MOVE—B. Vasutas 2:1 .
A z  NFs III.-bán csonka forduló lt-sz. A  

lejátszandó három mérkőzés közül a 
NyTVE —Ungvári MTE-találkozó emelke
dik ki.

R észletes m űsor
Duna Kupa

MAG YARORSZ AG JUGOSZLÁVIA
Üllői-út, negyed 4. Vezeti: Beranek.
(A  két csapat összeállítását lapunk 

más helyén közöljük.)
MAGYARORSZAG ifj. vál.—  

JUGOSZLÁVIA ifj. vál.
üllői-út, negyed 2. Vezeti: Palásti.Magyarország ifj.: Dósai —  Fe
kete II, Szűcs — Kéri, Bakos, Re
mete —  Hollósi, Kiss, Berzi, Beke, 
Turbéki.Jugoszlávia: Petrlcs BSK —  Sval- 
jek (ZET, Zágráb), Djukics (Grad- 
janski) — Krsztlcs (Jugoslavija), 
Csajkovszki (HASK), Janics (Jugo
slavija) —. Roxandics (Gradjanski), 
Pestaj HASK, Mitics BSK, Drvo- 
deljics (Gradjanski), Nedeljkovics 
BSK. Tartalék: Jovanovlcs, Petro
vics.

Bajnoki mérkőzések 
NB II. osztály
Duna-csoport

SFAC—Pénzügy, Sopron, fél 4. 
Potyi.Zugló—Postás, öv-U., fél 11. 
Antay.SzFC—BLK, Szombathely, fél 4. 
Periinger.Vasas—MTK, Béke-u., negyed 12. 
Rubint.KEAC—Soproni VSE, Szeged, 
KEAC-pálya, fél 4. Lililom A.SzV SE—Egyetértés, Szeged, fél 
2. Grulích.D. Magyarság—Pécsi DVACDu
nakeszi, fél 4. Kollár.

Tisza-csoport
Kusj—LaFC, Ungvár, fél 4. Far

kas Iván.DVSC—Kassai AC, Debrecen, fél
4. Szabó K.Mátészalkai TK—MOVE T. Előre, 
Mátészalka, fél 4. Karsay.Miskolci VSC—Perecesi TK, Mis
kolc, fél 4. Lakatos L.Rákóczi SE—MAVAG, Kassa, fél 
4, Schramkó.Ósdi. MOVE—B. Vasutas, ózd, 3. 
Szlavkovszky.

NB EH. osztály
Ceglédi MOVE—Kecskeméti AC, 

Cegléd, fél 4. Pintér.Beszkid—Várvalánkai Turul, Nagy
szőlős, fél 4. Markó dr.NyTVE—Ungvári MTE, Nyíregy
háza, fél 4. Juhász dr.

BUDAPESTI ALSZÖ VÉTSÉG 
I. osrtály:

Északi csoport: E AC —UBAK. Rákos
palota, 10. Hyross. — SASC—M FTIt, Sas
halom. fél 4. Sallay i l .  — Elektromos II. 
—M. Turul, Latorca-u., negyed 12. Mol- 
doványi. — MÁV Előre—HAC. Tatal-út, 
háromnegyed 10. Lukász. — MSC—PSC, 
Újpest, Attila-u.. 11. Kárpáti. — Fíív. 
TKör—ÜMSE. Váci-út. 11- Lantos,

Kér:

Lakhely:

Utca:
A beküldő aláveti magát a feltételek 
uek. Mimién szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan 10 filléres 
bél veget kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld. kö
teles ide keresztet (csillagot) tinni:

Keleti csoport: RTIv—Kalapos, Rákos
szentmihály, 11. Dobrouay. — Spárta—
K . Törekvés, Nasyszombat-u., háromne
gyed 10, Szigeti J. — FVSK  —Postás I I ,  
Gyáli-űt, 11. Péchy .1. — KMTE—Taxi,
Állami lelop, 11. Érfss. -- PcM TIÍ I I .— 
BTC. Erzsébet-u., 11. Páldi. — Függet
lenség—Kistcx, Cog'.édi-út, fél 0. Uogci, 
— KEAC—Testvériség II . ,  Gyömröi-út.
10. Kardoe

Déli csoport: BSC—OTE. Nagyszombat-
n.. fél 12. Sktiltéty. — N ISE-G oldbergcr 
SE lí . ,  Nagytétény, fél 1. Lévai. — 
KAO E—PATE, Soroksárí-út, háromnegyed 
10. Závori. — 33 FC—LSC. Fehérvári-út,
10. Szőke I I .  — Kelcnvölsy—B IK , Csóka- 
u., negyed 12. Major. — Ganz I I .—Sz. Ju- 
ventn.fi. Simor-u., 8. Mészáros .1. — Cs, 
MOVi'. I I .—Gamma I I . ,  Csepel, levente p „
11. Marjai. ‘

I I I . osztálya
Keleti csoport: ZSE I I . -P T S C  II . .  Ov- 

u„ fél 0. Horváth dg. — NSC I I .—SzAO 
Ií. .  Szőnyi-út, 9. Mczny. — Vasas 11.— 
MTK ír., Béke-u., 8. Ugliy. _  I I I .  kér. 
TVK 1T.— B1ÍSC II . ,  Nagyszombat-'!,, 8.

Keleti csoport: BSzKRT—KAC. Ciprus- 
u., 10. Papp A. — SAC—SzNSE, Sorok
sár, fél 4, Ohernyák. — SzRT'C—DSE,
Rendcssy-telep, fé l 11. Szöllösi. — WSC—
KSC, Wekerletelep. 10. Pusztai. — Filtex 
—KSSE, Keglcvieh-u., fél 11. Karácsonyi.
— SzFC—MA VÁG, Miklós-telep. fél 10.
Novotny.

Déli csoport: FSE—BEAC. Sorossá! I- 
út, fél 12. Návai. — FSC—UFC. Budafoki- 
út, fél 11. Nagy L. — KTC—M. Posztó,
Ceglédi-út. fél 11. Irányi. — P. Juta—
MAFC, Vásóhíd-u., 11. Németh L .

II. osztály:
Északi csoport; Compactor—Juta, Fáy- 

-u.. fél 12. Molnár I. — Pannónia—TLK .
Pozsonyi-nt. fél 12. Kőhalmi. — TSC—
VI. kor. SC. Népsziget, fél 12. Iíorbuly.
— B. Magyarság—ZAC, Tntat-út, Előre- ■ * > ív isjaaiiiiuei-up o.
pálya, negyed 12. Salga. -  ÜTSE—WoSC. ) lasnadi. — K.1K 1 I.-B V SC  II . ,  Gjium- 
Népsziget, fél 10. Kndrődi. -  UVASC— , rtíi-ul S. Benedek — Gyömrö—&zTL, 
M. Pamufc 31., Újpest, Szent . László-tér, j Gyomro, fél 10. Kovács Lajos.
fél 11. Bácskai. -- BMTK—VÁC, LK AK - (A  tartalékcsapat műsorát a pénteki 
pálya, 10. Kalotai. i számunkban közöltük.)

E!u t a z o t t  a  „ra jícó sene lcar
(E ?  a  B )= v á T o g a to t t  le g u ja k k  n e v e )  

T ó t k  (S ^ e g e d ) v é d  B eTgrádkan

Népes a Keleti pályaudvar. Uta
zik a B) válogatott, érkezik a jugo
szláv válogatott. Egyelőre a B)-is
ták utaznak. Jól festenek a fiúk a 
magyaros formaruhában, a fekete 
nyakravalőval, a zsinóros kabátban 
és vltézkötéses nadrágban.
— Utazik a rajkózenekar.. . — je
gyezte meg egy szemlélő.

Egyedül Dudás rontja az össz
hangot, túlságosan szőke ahhoz, 
hogy a Kép teljes legyen. Annál 
inkább rajkószerü .. .  különben ne 
személyeskedjünk.

A  hangulat derűs. Zsengellér ki
jelenti, hogy lámpaláza van. Tóth 
Matyi, mint öreg B) válogatott 
megnyugtatja, hogy nem lesz sem
mi baj. A  „civil" utasok megbámul
ják a játékosok ruháját. Vannak 
szégyenlős játékosok is, akiket za
varnak a bámulok, de Pázmándy San- 
ci például büszkén feszít az egyen
ruhában. Senkey Imre is ebbe öltő 
zött. Fábián kapitány viszont egyelőre 
rangrejtve utazik, formaruháját el
zárva tartja, Fábián különben köz
ben ..eltűnt", mindenfelé keresték, 
de nem találták.

— Nem baj —  mondta Molnár 
Náci —, jobb. ka «  kapitány az elutazáskor bújik cl, mintha érkezéskor ...Tihanyi lí. megígér! edzőjének, Lukácsnak, hogy a Fradi-mérközé- 
sen a cipőjében maradt dugókat 
Belgrádban fogja „kiontani".

Egy kis gyeplőkiengedés is tör
ténik. Csikós egy pohár sört iszik. 
Megbotránkozás.Terefere úr hozzánk lép:

— Nem baj, szerkesztő úr, tartaléknak szabad!
—  f f ?
— Tóth véd ...Terefere úr közlését kénytelenek 

vagyunk ellenőrizni. Fábián kapi
tány bólint: ,

—  Tóth fog védeni. Jobb formában van, mint Csikós. Csikós merev most egy kicsit, fárasztó beosztása volt eddig.
Tehát Tóth...
A miniszteri biztos rövid sereg

szemlét tart a csapat fölött. Min
denkinek le kell szállnia a vonatról. Lukács mondja nekünk:

—  Megmondtam Dudás Jancsinak, hogy ne vegye el az öt csatár kenyerét. Ha néha előre is mehet, a jugoszláv összekötőről ne feledkezzék meg. A Fradi ellen nagyon megfeledkezett.
Kutrucz bólint:
— A két szélső fedezeten sok mú

lik.
Fábián megint eltűnik (a vonaton

beszélget egy régi barátjával). A 
vörös Taki mindenkit megnyugtat:

— Nem baj, urak! Az még sosem 
volt baj, ha vezető maradt le. Csak játékos ne maradjon le!

Tízperces késéssel, majdnem há
romnegyed 3-kor megindul a vonat. 
Zsebkendöleugetés, Integetés. A sze
gedi Tóth feltűnő vidáman integet. 
Éppen most súgták a fülébe, hogy 
ő véd...

A BLASz-vá'ofjafott 
m a reggel utazik  
Egerbe

Az egri válogatottal játszó
BLASz-válogatott ma, vasárnap 
reggel utazik Egerbe. Indulás reg
gel fél 7 órakor a Keleti pálya
udvarról. A  BLA.Sz csapatában 
nincs változás. Jövő héten vasárnap 
Dorogon játszik a válogatott Szent 
Korona-kupa meccset. A  csapató! 
hétfőn állítják össze*



A jugoszláv válogatott 
belgrádi „kíilöriíSiTiériye 
másfél őrás késéssel 
érkezett Budapestre

J e l s z a v u k :
„A  labdarúgásban m inden lehetséges,
m é g  s.z m ,  h o g y  m i  g y ö s í in k * *

Szombaton délután háromnegyed 
három tájban robogott ki a vonat a 
Keleti pályaudvarról Belgrád felé s 
utána mindazok, akik elbúcsúztat
ták a B) válogatottat, átmentek az 
érkezési oldalra a jugoszláv váloga
tottat fogadni. Két óra 58 perckor 
kellett volna befutnia a belgrádi 
gyorsnak, de a fekete táblára ki
írták:

,,A belgrádi gyors 80 percet ké
sik.“

— Még ez is —- dörmögi Gidó- 
falvv Pál. — Nem elég, hogy a vá
logatott mérkőzésekre megérkezett 
az esős idő.

így nyugtatták meg:
Még jó, hogy valami megér-

V&eamap, 1948 w»pteniber » , s s s r
u

kezeit.

Egy órával később a „fogadók 
kara- ismét együtt van. Rubint La
jos játékvezető beszámol arról
hogy

Bernnek, a bécsi játékvezető két 
órakor megérkezett Bécsből.

Végre egy ember megérkezett 
i— mondják többen.

Közben megérkezik Paranos Ilii ja 
is, aki a jugoszláv válogatott szál- 
lásmesíere s aki már pénteken fel
jött Budapestre. Most az arcát fog
ja s ezt mondja nekünk:

—  Egy nappal előbb jöttem s azt 
hittem, hogy lesz egy jó napom Bu
dapesten, Erre mi történt? Pénte
ken este a szövetségben elcserélték 
az esőkabátomat. Azóta is keresem, 
A zsebében egy boxer volt. Kérem 
azt, aki elcserélte, hogy vasárnav 
hozza be a jugoszláv válogatott öl
tözőjébe. Ez azonban semmi... Szom
baton reggel fájni kezdett a rossz 
fogam és éppen orvost estem át a 
műtéten. Véséssel vettek ki a foga
mat.

Azután hozzáteszi:
' Ennyi baj!... Ezelcután vasár

nap már csak kellemesebb napom 
lehet. Nálunk, most a románok 
elleni vereség után, amolyan csak- 
azértis hangulat uralkodik. Azt hi
szem, a csapatunk nem fog rosszul 
szerepelni.

Közben a 80 perce® késéshez hoz
zájön még valami. Végre negyed öt 
után befut a belgrádi gyom. Az 
egyik ablakból Simonovics Boskó, a 
szövetségi kapitány, a másikből 
A ndrejevics Mihailo dr, a jugoszláv 
föszövetség elnöke integet.

Leszállnak... Simonovics Boskó 
rögtön intézkedik:

— Különkocsival érkeztünk. Az a 
kérésünk, hogy ezt a különkocsit 
vasárnap éjjel csatolják a belgrádi 
gyorshoz. Azzal indulunk.

Rengeteg ifijátékos száll ki. Ez 
természetes is, mert hiszen a jugo-

ges, még az Is, hogy mi győzünk. 
Ha a; románok a múlt héten aszal 
a gyenge csapattal meg tudtak ben
nünket verni, akkor talán mi is meg 
tudjuk most verni a jó magyar vá
logatottat. En mindenesetre bízom 
a jó eredményben.

Most Andrejevlcs elnökhöz fordu
lunk (ő németül beszél):

—  Nem tudom, hogy milyen ered- 
mény lesz a mérkőzésen, én csak 
azt tudom, hogy a, ma,gyár-jugoszláv 
mérkőzéseken mindig szép játék 
szokott, lenni. Éppen csért mi na
gyon szívesen játszunk a, magya
rokkal. Es most. is erős küzd,elmet 
és férfias játékot várok s azt hi
szem,, hogy nem fogok csalatkozni, 
S ha, jó  sport less, akkor mindegy, 
hogy melyik győz, helyesebben: 
győzzön a, jobbik.

Azután Bubán magyarázgat:
-— Ha nem lenne annyi sérült ná

lunk...
Majd valaki közbeszól a játéko

sok közül:
— Most még keressük a kifogá

sokat, de meglátják, hogy vasárnap 
majd. inkább a magyar csapat Jte- 
resi a kifogásokat...

Egy mindenkiért,
mindenki e g y é rt!

A  válogatott csap at rendszere, előkészületei, 
lelki egysege

szláv ifiválogatott Is most érkezett. 
Azaz, hogy az ifi- és a nagyváloga
tottból is csak azok jöttek, akik 
Belgádban, illetve a Bácskában él
nek.

Simonovics már mondja is:A zágrábiak csak háromnegyed kilenckor futnak be.
A magyar vezetők hozzáteszik:
—  Vájjon mennyit késik majd az a vonatt.J

.J?u}*ac> a nagy válogatott „öreg" 
hátvédje hozzáteszi:

— Nem baj, majd holnap a pá
lyán pontosabbak leszünk. A labdaátadásokkal!...

Mi Simonovics kapitányhoz csat
lakozunk. Gyorsan elmondja (ma
gyarul is beszél), hogy a nagy vá
logatottban nincs újság, csak az 
ifjúsági válogatottban, itt Belics 
helyett Petrics lesz a kapus és Bárdics helyett Drvodeljics a balössze
kötő.

Azután megkérdjük a kapitányt, 
hogy milyen eredményt vár a na
gyok mérkőzésén. Simonovics Bos
kó hatalmas termetű ember. Egy 
kicsit sántít, mert néhány évvel ez
előtt bobversenyen a lábát törte. 
Megáll, felnevet. Aztán így felel:

—  Ilyet kérdezni tőlem, amikor a múlt héten kikaptunk... Tudja mit? A labdarúgásban semmi sem lehetetlen. Helyesebben -minden Ichctsé-

■— Ha a Fradi jó, akkor a válo
gatott csapat is jó —- jegyezte meg 
egy szurkoló a csütörtöki edzésen. 
Ezzel a kijelentésével nyilván arra 
célzott, hogy a jelenlegi válogatott 
csapat valóban nem más, mint egy 
megerősített klubcsapat. Kiszely 
utó-beválogatásával még kifejezet
tebb lett a válogatott csapat zöld
fehér jellege. A Ferencváros most 
valóban jó formát mutatott a leg
utóbbi bajnoki mérkőzéseken, a há
rom kiegészítő ember (Boldizsár, 
Pákozdi, Kincses) is jó formáról 
tanúskodott, a válogatott csapat te
hát papíron jó.

A csapat rend szere
Válogatott csapatunk ezúttal
minden megfejelés nélküli kor

szerű angol rendszert
játszik. A három hátvéd: Pákozdi,
Polgár és Pósa. Szerepük ismert. 
Pákozdi vigyáz a jugoszláv balszél- 
söre, Polgár a középcsatárra és 
Pósa. a balszélsöre. A  cserék, a vál
tások, a behúzódások, a keresztezé
sek az ellenfél támadásaitól füg
genek

Hogy a jugoszláv támadásokat 
lehetőleg már csírájukban elfojtsák, 
ai-ra való a két szélsőfedezet, Lázár 
és Sárosi III., akiknek a fő köte
lességük a jugoszláv összekötök 
sakkbantartása. Mindkét szélsőfe- 
dezet olyan helyzetben lesz, hogy 
támogatni tudja majd a csatársort, 
sőt egyes alkalmakkor még kapura 
la tud törni — nem szabad azonban 
■megfeledkeznlök

fökötclességükről: az ellenfél
összekötőinek semlegesítéséről, 
öt csatárunk teljes mértékben a 

támadásnak szentelheti magát. Az 
előkészítésben természetesen a két 
Összekötőé az oroszlánrész, a szélső- 
fedezetek támogatásával, — de a 
támadások befejezésében is kivehe
tik ̂ a részüket, alkalmuk lesz meg
lepő helycseréket végezni nemcsak 
Fintával, hanem még a szélsőkkel 
Is. Reméljük, hogy a három előre
tolt̂  csatár sem ragaszkodik majd 
tűzön-vízen a helyéhez, mert ezzel 
csak a jugoszláv védelem dolgát 
könnyítik meg.

A  csatársor teljességét csak az 
zavarhatja meg, ha valamelyik szél- 
söfedezet nem teljesíti kötelességét 
a védelemben. Ha például Sárost III. többször is elhagyja a jugoszláv 
jobbósszekötőt, akkor szükségessé 
válik, hogy Kiszely is hátrahúzód- 
ják egy kicsit. Ez a támadás rovására megy. Reméljük azonban, 
hogy erre nem lesz szükség.

Nem szabad megfeledkeznie a 
r * y w  csapatnak arról, hogy az 
ilenfél is ebben a rendszerben ját- 

!* ik’ teh.át csatárainknak a me
nehér6H f S ,a kapu elött egyaránt nehéz dolguk lesz. Szükség lesz te
hát csatáraink minden erejére, et- 
letességére, ravaszságára, gyorsasá- 
gára stb., hogy ezt a tökéletesedett 
védőrendszert bevegyék.

Az e lőkészü letek
Éppen azért, mert rendszer tekin

tetében elmaradtunk más országok
tól, így például a jugoszlávoktól is, 
a szövetségi kapitány szükségesnek 
látott két hétközi edzömérközést is. 
Ez pedig a legkevésbé sem eszmé
nyi előkészület. Egyszer majd hosz- 
szasabban kifejtjük azt a meggyő
ződésünket, hogy

a magyar labdarúgás fejlődésé
nek a sok kétkapus edzés a leg

nagyobb akadálya.
A magyar csapatok átlagosan há
rom edzést tartanak hetenként, he
lyet kell adni az erőnléti gyakorla
toknak, a vágtáknak, a körözések
nek s ha ehhez hozzávesszük a 
„nagy kétkapus edzést", akkor bi
zony labdaiskolázásra, gyakorlásra,

I a részletek kidolgozására nem ma- 
! rád idő.

A  kétkapus' játék nem alkalmas 
tanulásra,

mert kétkapus játék alatt senki 
sem azt csinálja, amit nem tud, 
hanem azt, amiben már biztos. Ha 
egy atléta tanulni akar, bizonyára 
nem törekszik eredményre edzés 
közben.

A multvasárnapi erős bajnoki 
forduló után kedden már kétkapura 
játszott a válogatott, csütörtökön 
pedig újra. Hozzá kell vennünk még 
azt is, hogy egy-két játékos na
gyon is ki akart tenni magáért eze
ken a „könnyű mozgásokon". Ter
mészetesen azok, akik úgy érezték, 
hogy helyük még nem biztos a vá
logatottban. így például

Pő3a úgy belement a keddi ed
zésen, mintha az élete —  de 
legalábbis a válogatottsága —  

függött volna a játéktól.
Akármennyire is „könnyű mozgás" 
a jelszó, mindig vannak hétközi 
változások (Tihanyi II.—Kiszely), 
érthető, hogy Pósa sem találta kel
lemesnek a feje fölött lebegő Da 
mokles-kardot, azaz Bíró Sanyit.

Talán még a csütörtöki kétkapus 
játékon is igyekezett egy-két játé
kos kivágni a rezet, nehogy kipoty- 
tyanjon a csapatból.

Reméljük, hogy elérünk egyszer 
az eszményi állapotokhoz, amikor 
az előkészületek alatt a részletek 
kidolgozására helyezhetik a fösúlyt.

A  gözfürdőnap is meggondolást 
kíván. Hosszúnak ős- kissé túl já 
táltosnak találtuk a pénteki „göz-

r ~

SPORTRUHAT!  
SPORTRUHÁZAT ül

vegyen !
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edzést". Ahhoz, hogy a gőzfürdő 
puhító, lazító és ne bágyosztó ha
tású legyen, elég összesen egy fél
óra mindennel (száraz, nedves gőz
zel, meleg és langyos medencével) 
együtt. Sportorvosi vélemény sze
rint a gőz nem mindenkinek tesz jót, minden ember másképpen rea
gál rá. Van, akinek használ, van, 
akinek árt.

Bízzunk benne, hogy egyszer 
majd eljutunk a tervszerű és rend
szeres előkészítésnek arra a foká 
ra, hogy a válogatásnál számbajövö 
játékosokról az Illetékesek az ilyen 
kis élettani „kulisszatitkokat" is 
tudni fogják.

A le lk i egység
A  labdarúgás csapatjáték s az „egy mindenkiért, mindenki egyért" 

elv itt nagyon fontos. Az egyén 
minden képességét alárendeli a csa
pat érdekeinek, de ■— ezekre az 
egyéni képességekre éppen a csapat 
érdekében van szükség. Ez a labda
rúgás legszebb szimbóluma. Kell 
tehát, hogy ebben a válogatott csa
patban igazi csapatszellem, baráti 
egység legyen. A  játékosoknak 
hinnick kell egymásban, htnniök 
kell vezetőikben. Ez fegyelem kérdése is. Hisszük, hogy a csapat 
lelki egysége körül nem lesz hiba. 
Nincs magánvélemény és külön út! 
Nem a mi feladatunk megvizsgálni 
jelenleg, hogy a csapat lelki egysé
gét, egységes felfogását hogyan 
érik el, rábeszélésekkel, kérésekkel, 
vagy üzenetváltásokkal, parancsok
kal, avagy másféle eszközökkel. A 
fontos az, hogy a csapat minden 
tágját a közös cél hassa át és kötelességét mindenki úgy teljesítse, 
ahogy teljes erejéből telik. Ez nem
csak a válogatott csapat elfogadott

lö vő  vasárnap
öt csapat játszik Erdély visszatért 
részében. Nagyváradra és Kolozs
várra válogatott csapat utazik. 
Mindkét városba B) válogatott 
megy, A  Szolnok Nagykárolyban, a 
Törekvés Nagybányán és a Gamma 
Szatmárnémetiben mutatkozik be.

Méré Játékengedélyt kért
A Szolnoki MÁV azt a kérést ter

jesztette az MLSz miniszteri biz
tosa elé, hogy Móré János edzője 
részére játékengedélyt adjon. A já
tékengedélyről az edzőalosztály 
meghallgatása, után a jövő héten 
döntenek.

rendszerének becsületes és lelkiis
meretes betartására vonatkozik, ha
nem mindenre, —  a mérkőzés első 
pillanatától kezdve az utolsóig.

H a ir á ,  m a g y a r o k  f
Az elmúlt időkben a világ közvé

leménye e.gy kicsit Magyarország 
felé fordult. Még Amerikában is, az 
egyik rádiótársaság jóvoltából fur
csa magyar neveket betűztek: Szat- 
már-németi, Kolozsvár, Zágon . . .  
Hadd kapja szárnyra a hir megint 
a magyar nevet egy szép győzelem 
alkalmával. Kultúránk egyik leg
jobb kifejezője a sport és hírverésre 
a lekalkalmasabb. Az a tizenegy 
magyar gyerek, aki a jugoszlávok 
ellen küzd vasárnap délután, az 
egész magyar labdarúgás pompás 
kirakata. A  nemzeti hírverés ma
gasztos feladatát vállalták. Ebben 
a gondolatban oldódjék fel egyéni-

M a g y a r  k i r á l y i  
O s z t á l y s o r s j á t é k
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ségük és avassák ünnepnappá ezt a 
vasárnapot. Mindig a munka bará
tai voltunk és utáltuk a cifra, sok
szor üres szavakat. Most is csak 
röviden szólunk, mert úgy érezzük, 
két szóban is ki lehet mindent fe
jezni:

—  Hajrá, magyarok!

Zágráb felől...
(A jugoszláv főrészleg utazása)

A jugoszláv válogatott csapat 
nyolc játékosa szombaton délben 
indult útnak Zágrábból. Kaposvári 
tudósítónk Somogyszobig a zág
rábiak elé ment s együtt utazott 
velük Kaposvárig. Tudósítónk je
lentése a következő:

Kaposvár, szept. 28.
Percnyi pontossággal fut be a 

zágrábi gyors a somogyszobi állo
másra. A  zágrábi futballistákat 
könnyű megtalálni, mert külön ko
csiban jönnek s a kocsi ablakaira a 
zágrábi szövetség nevét hirdető na
gyobb színes cédulákat ragasztot
ták.

Beszállunk s mindjárt az első fül
kében Kralyovics dr-t, a zágrábi 
szövetség elnökét találjuk. Tökélete
sen beszél magyarul (középiskolá
nak három osztályát Pécsett, illetve 
Budapesten járta) és készséggel 
áll rendelkezésünkre.

—  Háromnegyed egykor indultunk el Zágrábból és a zágrábi állo- másfönökség nagy sportszeretetről tett tanúbizonyságot, amikor különkocsit bocsátott a rendelkezésünkre.
— Tizenöt játékos tart velünk, nyolc nagy válogatott és hét ifjúsági válogatott.
Az elnök udvariasan megkér ben

nünket, hogy a fiúkat ne zavarjuk, 
mert mindnyájan pihennek.

—  Elindulás után rögtön melegítő ruhába öltöztek és lefeküdtek. Kiadtam az utasítást, hogy egész pestig pihenniük kell.
—  Eredetileg, mint a Nemzeti Sport már megírta, pétiteken szerettünk volna jönni. Szombaton ki akartunk menni az üllöiúti pályára, egy kis futást is akartunk rendezni. A beutazási engedély körül azonban nehézségek voltak s igy\csak most jöhettünk. A lég fontosabb, hogy az út minél kevésbé törje össze a fiúkat, ezért fektettem le őket.
Valóban, minden ajtó és ablak le 

van függönyözve és a fülkékből 
semmi zaj sem hallatszik.

—  Az összeállítási változásokat mmt olvasom, már tudják —  mond
ja az elnök. —  Mit mondjak még?...

— Milyen reményékkel jönnek Bu
dapestre ?

T  ^  románoktól elszenvedett vereség kissé megtépázta a jugoszláv válogatott jó hírnevét, de ez a ve- 
nCm sohat jelent, mert a zágrábiak nem játszottak. Most majd megmutatják a „burgerek", hogy

mennyivel más a jugoszláv válogatott, ha ök is játszanak.
— 7 Kiket nevez elnök ür „burge- 

reknek"?
— Ez olyanféle kifejezés, mint önöknél a „fradisták". A zágrábi Gradjanszki játékosait kell alatta érteni.
— Az ifjúságiak körül nincs va

lami újság ?
—  Hét ifjúsági játékos tart velünk. Mind remek játékos s nyugodtan merem állítani, hogy Budapesten nagy meglepetés lesz a jugoszláv ifjúsági válogatott kiforrott játéka.
Közben már Kaposvárra is érkez

tünk. Sokan jöttek ki a kaposvári 
futballbarátok közül az állomásra, 
de csalódással vették tudomásul, 
hogy a vonat mindössze három per
cig áll s hozzá még a zágrábi játé
kosok alusznak.

—  Micsoda társaság ez... — hall
juk. — Még délután is alusznak...

— Bár vasárnap délután a. pályán 
is ezt tennék —  vágja rá egy má
sik szurkoló.

Elbúcsúzunk Kralyevics dr-tól s 
a vonat már indul Is tovább Buda
pest felé.

trczkövl István.
------------< ♦ > ------------

M a g y a r á z a t
Fradisták beszélgetnek szómba 

tón:
—  Remek magyarázatot tudó, arra az esetre, ha netán kikap iiánk a jugoszlávoktól.
— ???
— Három tartalékkal játszót

tünk.
----------- - < * > -------- --

KISUCZKI HÁTRALEVŐ BÜNTE
TÉSÉT ELENGEDTÉK

Kisuczkinak, a Szeged FC csatá
rának február 1-ig terjedő kitiltá
sát az MLSz fellebbviteli egyee- 
bírája a,szombati nappal kitöltött
nek vette. A  játékjogát azzal adta 
vissza, hogy az csak akkor lép élet
be, ha a megítélt pénzbüntetést ki
fizette.

v i , ! í sl r  Pamu* vasárnap délelőtt 
3atszik barátságos mé 

közes. a Horthy Miklós-úti pályáján/
U ?  hfíSJSi'*0* £V/j Kkktromos volt j< les hátvédje a Zuglóba lép.

R észletes riportlilm

FINN— MAGYAR
ATLÉTIKAI VIADALRÓL

H íra d ó  Film szín h á zb a n
VII., E rn ibe l-kö rú ! 13.
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A magyar-jugoszláv ifjúsági vá

logatott mérkőzés HS-kor és nem 
liS-kor kezdődik.

Október 10-én 
válogatott edzés 
Kolozsvárott
Ciálify András  
m egkezdte m űkö
dését Erdélyben

Ma érkezett meg Qálffyr András, 
az erdélyi labdarúgás ügyvezetője 
és,nyomban munkába fogott. Este. a 
következőket, mondotta:

-— Félnapot töltöttöm, Nagyvára
don, ahol megbeszéltem a legsürgő
sebb teendőket, a~ egyleti, vezetők
kel. $i,kervl az Egyetértés labda
rúgó szakosztályát új éledre kelte
nünk, Ez nagyon örvendetes, mert 
*3y egy színmagyar csapatot kapunk 
a bajnoki küzdelembe, A nagyvá
radi alosztály bajnoksága ugyanis 
már biztosítva van. Az eddigi je
lentkezők: Elektromos, Kolping,
MÁV, Egyetértés, NAC 11., Törek
vés II. és a Nagyszalontai Toldi, 
amely az ottani N8C és Törekvés 
egybeolvadásából alakult. Az ■ifjú
sági bajnokságba, eddig három csa
pat — a NAC, Törekvés és Elek
tromos ■— nevezett. Igen komoly 
kérdés a játékvezetők gárdájának 
kialakítása. Sürgősen tanfolyamot 
kell rendeznünk, hogy kellő számú 
játékvezető álljon rehdeVkezésüúk- 
re. Október 10:én, válogatott edzést 
tartunk Kolozsvárott és itt, jelölöm, 
ki Erdély válogatott csapától, amely 
október 13-án fog szerepelni a, Fe
rencváros ellen. Szeptember 30-án 
fesz ars első vezetői értekezlet Ko
lozsvárott. Október 6-ig el a,karom 
végezni a játékosok igazolását.

Ez az'erdélyi labdarúgás ügyve
zetőjének legközelebbi munkamü- 
sora.,

-------------<♦>------- —

Csere
Edzés előtt.
Kapitány: Könnyű mozgás lesz, 

gyerekek.
Edzés után.
Kapitány: Tarhonya, te kima

radsz a csapatból.
Tarhonya: De kapitány, űr, azt

tetszett monda,ni, hogy csak köny- 
vyú mozgás lesz.

Kapitány: Na? Te meg nehezen
mozogtál.

I F I T  S Á G I  E D Z É S
tesz október 1-én,' kedden délután fél 1 
órakor a MÁV Klőre-pályán. A B. Ma- 
jryaraág. a VI. kér. SC, a BTK és a. 
Compaktor ifjúsági játékosai teljes . fel
szereléssel tartoznak megjelenni. Az ed
zést Berkessy Elemér szövetségi edző 
vezeti. -»

V J  C S A P A T T A L  K Í S É R L E T E Z I K  
A S Z E G E D

A Szeged ma a második csapattal ját
szik edzömérkőzést. A vezetőség új ősz- 
szeállitással -kísérletezik. Az összeállítás 
Így fest: Beér — Rózsa, Haifái Gyar
mati, Baröti, Bertók — Kalmár, Ki- 
eucz'-v. Cseh, Mester, Nagy.

É S Z A K  V A S A R N A P f  M Ű S O R A
I. osztály. Sátoraljaújhely: MÁV SAC 

--A. MA VÁG (Zeltner). ózd: ÖVTK 
PTK H. , fSr.hrarnkö). Sájószentpétcr: 
SBTk—DiMAVAG III. (Györkefalvi).

II. osztály. Hejöcsaba: HLE—DiMÁ-
VAG IV. (Meís) Szerencs: fazCSE—Előre 
{Palotás). A lb e r t f a l v a :  A. MA VÁG—SzLB 
(Petrik).

Barátságos. Diósgyőr: , DiMAVAG- 
Nagyváradi AC (Taróth).

“  “  ♦  — —
* Gerarú és .Zoli jutalomjátéka 

hétfő délután. Gerard, a világ egyik 
leghíresebb magyar elownja és a 
törpe Zoli számára hétfő délután 4 
órai kezdettel jut alom játékot enge
délyezett. Fényes György, a cirkusz 
igazgatója. Külön fényt ad a juta- 
lomjátéknak a teljes cirkuszi műsor. 
Az elöadá-son egy törpe pormi-íovat 
sorsolnak ki a gyermekközönség kö
zött.

Mezőkorácsházi TE három pontot el- 
vesztet.t a zöldasztalnál, mert a Rokka. 
{6:1) és a B. MÁV (2:2) elleni mérkőzé
sén a játékjoga tartozás miatt fel volt 
függesztve. 1

A  Postások már játszottak mai 
ellenfelükkel a Zuglóval. A  leg
utóbbi találkozásukra, nem szívesen 
gondolnak vissza a. Postások, mert 
e-kkor történt Héthelyi lábtörése. A 
mai mérkőzésünk is igen kemény 
lesz — mondta, Bobrik sza.kosztály
vezető Az öv-utcában így áll fel a 
Postás — Raffai — Takács, Bogdán 
— Gombos, Gyarma,ti, Bokor I  — 
Zombori, Bódogh. Csere II, Varga, 
ICnausz.

Észak válogatott csapatát tegnap 
állította össze Teleki Pál szövetségi 
kapitány a következőképpen: Gás
pár DiMAVAG — Stempel KAC, 
Hoduiy (ózdi MOVE) — Kertész, 
Széli. Keszthelyi DiMAVAG — v. 
Mészáros DiMAVAG, Pásztor KAC, 
Tóth. Alberti, Felvidéki (özdi 
MOVE). — Tartalék: Sztáni (özdi
MOVE), Futó I PTK és Kovács 
DiMAVAG,

— Mini e g y  o h m á n y h é l y e g f 

ú g y  fojtok ragadni 
Zsengeiíérre!
—  mondotfo a jugoszláv B) csapaf középfedeze fe
Belgrád, szeptember 2S.

Nehéz megmondani, hogy a jugo
szláv futball társadalma, a buda
pesti, vagy a belgrádi mérkőzést 
várja-e nagyobb izgalommal. Akik 
itt maradtak, azok persze a bel
grádi csata eshetőségeivel foglal
koznak

így  volt ez szombaton délben as 
egyik sportbüfében, ahol a jugo
szláv B) csapatban játszó Jugosla- 
via-játékosok gyűltek össze. Petro
vics, a vasárnapi középcsatár, a Po
litikát olvasta, a. többiek köréje se
reglettek és úgy böngészték a ma
gyar B) csapa.tnak, holnapi ellen
felüknek, összeállítását. Az ismeret
len játékosok .felől engem ostromol
tak meg a legkülönbözőbb kérdések
kel.

Petrovics azután így szólt:
— .Csikóst, Dudás*. Ádómot, Zsen

gédért és Tóth l l l-a t jói ismerjük, 
a többi azonban sötét név.

Brodcsics nagyon fogadkozott: 
Az tudom, hogy Zsengellér nem 

fog úgy falnak állítani, amint azt 
Dragicseviccsel tette Budapesten 
azon az emlékezetes KK-mérközé- 
sen. . Úgy jogok ragadni rá, mint 
egy okmánybélyeg .. .

Nagy nevetés fogadta á kijelen
tést, csak Petrovics maradt komoly:

—  Jó less vigyáznod, mert Zsen
ge, ttér nagy klasszis, hirtelen hely
cserével be fog téged csapni'

Brodcsicsnak erre is volt felelete:

—  El fogom kisérni egészen a 
sírig.'

Petrovics egyébként nagy formá
ban volt, mint tréfameste.r. A kis
termetű Szavicsnak, aki Kispéter 
képességei után érdeklődött, így 
felelt:

—  Vigyázz, mert holnapután úgy 
fognak írni rólad, mint a Kis- 
szavicsról,. a, magyar hátvéd, nevel 
pedig Nagypéterre változtatjuk.

De azután Petrovics is -megkapta 
a magáét. Brodcsics így szólt hozzá:

— Téged, pedig Tóth-ra fog csi
nálni a. magyar kullancs.

Közben megérkezett Stefanovics 
Mirko, a Jugoslavija" híres szakosz
tályvezetője, aki a Politika hasáb
jain szokta, szakvéleményét kifej
teni. ö már komoly hangon figyel
meztette játékosait, hogy ezúttal az 
ország színeiért kell majd küzde
niük.

Mrkusics, a kapus, Brodcsics f i
gyelmét Zsengellér trükkjeire hívta 
fel. Hamar elvonultak 'az egyik sa
rokasztalhoz és ott titokban folytat
ták haditanácsukat.

A  fiúk ezután elszélcdtek, előbb 
azonban kiadták a. jelszót.: szomba
ton este nincs mozi. nincs színház, 
sem kávéház. Még a. menyasszonyo- 
kat sem látogatják meg! Ilyen ko
molyan készült a jugoszláv B) vá
logatott a vasárnapi mérkőzésre.

Engl András,

Fii, alagút, drót- 
sövény és egyéb  
újítások a szom
bathelyi Haladás  
pályáján

A szombathelyi Rohonczi-úton, a Hala - 
dús tanyáján lázas muuka folyik. Szépí
tik' és. építik a Haladás-pályát. A füve 
Bitessel szépül a játéktér, ezenkívül né
hány korszerű újításról rs gondoskodik 
az egyesület sportszerető vezetősége. 
Gráf Frigyes, a Haladáŝ  elnöke szemé
lyese^ irányítja a. pálya újjáépítési mun
kálatait és már előre- -örül annak, hogy 
milyen csinos lesz az új tanyájuk.

~ Még » szpraba(.helyiek *e»u fognak 
ráismerni a pályára — mondja, lelkesen. 
— Nagyot fognak nézni a szurkolóink 
október 13-án, a WMFC elleni mérkőző- 
zünkön. Először is a fű kitűnő lesz. Hét- 
ről-hétre gondos szakkezek ápolják, nyír
ják, egyszóval művelik. Azután bekerít
jük a játékteret. 140 centiméter magas 
drótsövcnnyel vesszük körül, ne mond
hassa ezótán senki, hogy Szombathelyen 
a szurkolók berontottak a pályára.

— Ezenkívül drőtháló-alagutrt építőnk 
az öltörőktől a pálya széléig, — folytatja 
tovább az elnök, — úgyhogy a játékosok 
és a játékvezetők csak ezeu az alagúton 
keresztül érhetik el majd a játékteret. 
Még néhány kisebb átalakítás lesz az 
e^jéb épületekben, olyannyira, bőgj ok
tóber 13-án korszerűen felszerelt pálya 
várja a csepelieket.. .

----------- -< ♦> ------------

CÉGLIGABAJNOKSÁG 
I, osztály

MaSC—Kistext 3:1 (1:1), Váci-űt. Ve
zette: Páldi, A lelkesebb csapat győzött. 
Góllöyő: Németh (3), illetve Vágó (11 -ős
ből ).

WaSC—Sa$C 3:1 (4):C). Bákosfalva. Ve
zette: G.vu(ai.k Megérdemelt győzelem.
Göllövő: Hufnagel (2) és Krausz, illetve 
Kertész (11-esből).

ChSC—l'ISC 1:0 (1:0). URAK-pálya. Ve- 
zette*. Kraft. A jobb csatársorral ren
delkező csapat megérdemelt, győzelme. 
G ó 11 ö vő: Herberi.

MaVaSC-EnSC 2:1 (1:1). Simor-u. Ve
zette: Galambo*?. Lröc; küzdelem után ne
héz győzelem. Góllövő: Csizmadia és Sza- 
línay, illetve Bodnár. Faragót EnSC ki
állították.
AVeiss Manfréd—Fiat 2:0 Í8:Ö>'. Csepel. 

Vezette: Tihaméiy. Gyenge játék, meg
érdemelt győzelem. Góllövö: Hegyes és
Ivis$. , -

II. osztály. I. csoport: TliSC-KóSC 1:1
ÍÖ-ú). Ha.idu-ú. Vezette: Máesal. FaSC— 
DréSE 3:1 0:0). Güzgyár-p. Vezette; Ru
das. ViSC—OpSC 2:0 (0:0). Szent Lúszló- 
tér. Vezette: Boros. AMSG—LáS'C 2:2
(1:0). Váci-út. Vezette: Kovács III. CsaSC 
—RcSC 2:2 12:1). Szekszárdi-űt. Vezette: 
Istenes. — II. csoport: HaSC—MüSC . 4:0 
(1:0). Kén-u. Vezette: Szalay. FRaSC—
FéSC H:2 (0:1). Gubacsi út. Vezette: Bara
bás. Ka SC—JaSC 6:2 (2:0). Gt/ónröi-út. 
Vezette: Csepreghy. OeSC—VaSC 2:2 (2:2). 
Ciprufi-u. Vezette: Saliay. FoSC—NaOpSC 
3:1 (1.0). Budafoki-út. Vezette: Dobronay.

III. o»zfály. I. osoport: PrcSC—UbSC
6:.S (5:0). Békcru. Vezette: Szénáö-sy. FuSC 
—RoeSC 1:1 (0:0). Pozsonyi-út. Vezette: 
Bukó. MaSC-StaSC 5:1 (3:0). v'áci-út.
Veẑ ette: Teufel. — II. csoport: SchiSC— 
Standard 2:1 (2:0). Wekerletelep. Vezette.: 
EosU. McSC— HuSO 3:3 (2:2). Nagytétény. 
Vezette; Glozik. TuSC-OMXK 1:0 (0-0>. 
Gyömroi-űt. Vezette: Fehér B. MeSO- 
HaSC 7 rl (2:0). Soroksári-nt. Vezetta: 
Goda. KaSC Il.-PeSC II. 2:0 (1:0),
Oyömröi-út. Vezette; Latorcai. C&oSC— 
Kistoxt II. 3:2 (3:1). Kelenföld. VTezcttc: 
Dömök.

Ligadíj: SvSC—PaSC 2:0 fOO). Millená
ris. Vezette; Csermely. DGTSK-LcSO 2:1 
(1:1). Hajógyári-sziget. Vezette: Hegyi.

Mály Antal, a? MLSz vándoredzöje 
szerdán Gyulára érkezett és ott működik 
most. Eddig Békésen, Vésztőn és Sarka
don járt- Gyula utál/ Békéscsabára megy. 
További műsora: október 6-án Csorvás,
8-án MezÓkovácsháza. 9-én Orosháza,
10-én Gádoros. 11-én Kondoros, 15-én 
Orosháza, 16-án Szarvas, 17-én Békés- 
szentandrás, lS-ái/ Mezöberény. C2-én 
G-yomâ  3 3 -án Ecdrődg

Kulinyinak
csontrepedése van

Kulinyi még a keddi edzésen 
megsérült a lábán. Bicegve ment le 
a pályáról. Könnyebb sérülésre gon
doltak. Szombatra aztán kiderült, 
hogy Kulinyinak csontrepedése van. 
A  játékos már a sportszanatóriuni- 
bam fekszik, gipszkötéssel a lábán. 

•
Nemes hazaérkezett és játékra je

lentkezett. Az Újpest, elleni csapat
ban már játszik is.

*
Hidasi sémlése lassan javül. Kö

rülbelül két hétig még nem, számít
hat rá a vezetőség.

*
Vasárnap délelőtt 10 órakor Új

pesten játszik a kispesti csapat az 
Újpesttel. Az összeállítás: Vécsey — 
Olajkár II., Rátkai —  Zalai, Szabó 
II., Viy — ?, Nemes, Odry, ?, Szi
lágyi. A két kérdőjeles poszton 
vagy a K AC-tartalékok közül fog 
két játékos játszani, vagy pedig az 
Újpesttől kérnek kölcsön két já
tékost.

A Hódmezővásárhelyi TVE így áll fel
tea a Szolnok elleni barátságos mérkő
zésre: Horváth — Erdős, Török — Aradi, 
Vess, Tóth I. — v. Csongor, Tiszólczi, 
Tóth II., öze, Gera.

A csabai alszövetség válogatott 
csapatát ebből a keretből jelöli majd 
ki Boross Pál szövetségi kapitány: 
Zahorán CsAK — Filyó (B. Tör.), 
Kiszely III, Bogdány CsAK —  Má
zán (B. Tör.), Marik CsAK, Tóth 
MTE, Drappos GyAC, Szendi OTK
— Simon CsAK, Horváth GyAC, 
Kublcza GyAC, Deák I MTE, Szák 
(B. Tör.), Sinka I  (B. Hunyadi), 
Springer OTK. A  valószínű csapat: 
Zahorán -— Filyó, Kiszely I I I  — 
Mázán, Tóth, Drappos —  Sinka I, 
Horváth, Kubicza, Deák I, Simon.
— A csabai alosztály ifjúsági válo
gatott csapatát így állította össze 
Sálfalvy Gyula ifjúsági kapitány: 
Gálos GyTK — Kovács I  GvTE, 
Laczó B. MÁV -— Sztankovies 
GyAC, Békészky, Kokavecz CsAK 
-i- Gigacz MTE, Kovács BISE, Deák 
(M. Tör.), Berza CsAK, Sinka II 
(B, Hunyadi). Tartalék: Szépe.

A Gyöngyösi AE vasárnap barátságos 
m.érkő?ést játszik a Gyöngyösre helyezett 
erdélyi menekültek csapatával. A GyAK- 
ban Varga lesz a jobbhátvéd és Gombos 
a középfedezet.

A Kecskeméti AC eszel a csapatta! áll 
ki a. C. MOVE elleni bajnoki mérkőzé
sére: Balog — Virág. Várszegi I. —
Hargitai. Kliment, Líszkay I. — Bara- 
konyi. Várszegi II., Liszkay II.. Kara- 
zsia, Harmat.

WMF('—tVMTK 10:0 (4:0). Cse
pel. Vezette: Lukács. Barátságos.
Szemerkélő esőben jó edzőmérközést 
vívott az NB-csapat az amatőrök 
ellen. A  WMFC a következő össze
állításban állt fel: Tihanyi I  —  Kiss, 
Szalay — Négyesl, Korányi, Nyilas
— Rökk, Fekete. Keresztes. Haran
gozó, Pintér. A  profik végig nagy 
fölényben játszottak. Góllövő: Pin
tér (4), Rökk, Keresztes (2—2), 
Harangozó, Korányi-

Tnray középhátvédet játszik a Vasas 
ellen az MTK-ban. így állnak fel a kék
fehérek: Kárpáti — Purkó. Wéber — Pé
ter, Tnray. Megyeri — Müller, - Janda, 
Titkos II., Pintér, Titkos L

Vasárnap! problém a
-— Kiszely már az első félidőben 

úgy fog játszani, mintha kicserélték
volna ?

KIJELÖLTÉK KELET VÁLOGATOTT 
KEKETÉT

A Keletmagyarországí T-.ASz október
6-án a Csabai alosztály ellen játszik. A 
keletiek már ki jelölték a válogatott kere
teiket: Kapus: Keskeny DVSC, Márki
NyTVE. (Hátvéd: Csókái. Erdélyi DVSC. 
Hadik SK Rusj. Fedezet: Elek, Erdei,
DVSC, Gerda NyTVE. Csatár: Dombó
vári, Sidlik. DVSC, Protár DEAC, Csan- 
csinov, Hajlik III. SK Rusj.

Autóbusszal utazik Szombathelyre a 
BI.K. Indulás vasárnap délelőtt. Az ösz- 
Kzeállítás a -következő: Baá.1 — Kriván, 
Lenkei — S'iroki, Gug, Bursi — Molnár, 
Pénzéé, Beréez, .láger, Zűrién.

Az 1. ne vári AC barátságos mérkőzést 
játszik ma a, BFTC-vei, .Beregszászira.

\  Rusj gyökeresen megváltoz
tatja csapatösszeállítását a LaFC 
ellen. Bokotejnek vérmérgezése van, 
helyette Zsizsnyovszky véd. Újra 
visszakerült a. 'csapatba Kaháin és 
Ivancsó. A támadósorból Moser 
marad ki, Krajnyák játszik he
lyette. As összeállítás a következő: 
Zsizsnyovszky — Girnesi. Radik — 
Kahán, Kopcsai. Ivancsó —  Tóth 
TI,, Krajnyák, JuhwicI, Csancsinov, 
Hajlik III.

Nagy ha.iok vannak Mezőtúron. A
MAFC visszalépett a csa.bai TI. osztályú 
bajnokságtól is.

Az Újpest csapata vasárnap dél
előtt 10 órakor a következő össze
állításban áll ki a Kispesttel, barát
ságos mérkőzésére: Sziklai —- Futó. 
Balogh II. — Nagymarosi, Szűcs, 
Kármán —  örsi, Vincze, Temes, 
Schubert, Pálya. A II. félidőben még 
egy-két. tartalék is szóhoz jut;

utazik Szegedre az SzVSE elleni mér
kőzésére: Bognár — Józsa, Bánják —
Farkas. Pető. Csati — Ncigcr, 'Szabó, 
Pásztor, Wilk, Béréé;. Tartalék: Joósz. : 

Fegyelmi ítélelck. Az alábbi ifjúsági 
jatekosok: Beringer G. PSC október IS 
Deák L. BTC december 30, Kreisz I f̂ SO 
oktohsr 4. Moharos Gy. (Gamma) 1941 
szeptember 30. Klíma J. és Pieseha A. 
(NI. kér. SC) november 22. Turdiga .1. 
(Gamma) 1942 szepíembor 20. Joó G. és 
Braun Gy XSC október 4-ig lettek eltilt
va a. játéktól. . ,

V EG Y ES  HÍREK
KERÉKPÁR.

A NÉMET KERÉKPÁROS SZAK
HIVATAL

október 6-án a Xürnb-erg: korüli 100 kra-ee. 
terepen nemzetközi orŝ ásrúti. versenyt 
rendez, melyre meghívta o. német, az
otesr, a szlovák, *? .iugoszláv ó-s a magyar 
válogatott nígyesfogatokát. A legújabb 
hírek szerint a. tornán a dán négyes 
együtte-s is részt vesz.

Az MKSz háza táti án na^y a kétségbe
esés Nótás vasárnapi bukása miatt. Nótás 
volt a magyar válogatott  ̂ csapat egyik 
legerősebb orzlopa, akit most igen . .ehéz 

•lesz pótolni.' Az MKSz Notáson kivüí 
Kiest, Karakit, Ladányit, Pelvássyt és 
Erőset nevezte a nürnbergi versenyre.

OKTÓBER 2á—26;
BUDAPEST—NAGYVÁ RAD- 

KOLOZSVÁR (?)
As MKSz kerékpáros vádtót akart Indí

tani Kolozsvárra, a tervek kidolgozásakor 
azonban kitűnt, hogy a felvonulás ebben 
a formájában rengeteg pénzébe kerülne, 
úgyhogy a szövetség végül is elállt ere
deti tervétől.

A legutóbbi versenyinléccbizottsági 
ülésen aztán felmerült az a javaslat, 
rendezzen a szövetség zászlóvivő felvo
nulás helyett — versenyt Kolozsvárra. 
Az elképzelés • szerint egyesületi hármas 
járőrök szál inának szembe rzen a tornán. 
Október 25-én indulnának cl Budapestről, 
első nap Nagyváradig hajtana a máso
dik napon, október 26-án futna be a ko- 
loz-svári célba.

Az egyesületek körében nagy lelkese
déssel vették e terv hírét — nagy kér
dőjel azonban az Időjárás,

A. veit-or.yintézőbmzltság c héten vég- 
legefíon dönt «. Budapcsí—Nagyvárad— 
Kolozsvár távverseny ügyében.
ü s z a s

IFJÚSÁGI VIZILABDABAJNOK- 
SAG KÖZÉPDÖNTŐ MÉRKŐZÉSEI

XJTE—FTC (1:0). Nemzeti
Sportuszoda Vezette: Vértessi. Gól
dobó: Weinstein (2), Demjén és
Kahane, illetve Zöldi. A 7x66% mé
teres váltó eredménye: 1. UTE 5:39, 
2. FTC 5:46.

MAC— MUE 1:1 ( 1 :1 ). Nemzeti 
Sportuszoda. Vezette: Rajki B. Gól
dobó: Eleméri, ill. Magyart. A  vál
tóban: 1. MUE 5:25, 2. MAC 5:49.

Aréna nyerte a Joima-kupál. Most úsz
tál: Nápolyban 2S53 méter távolságon a* 
hagyományos- versenyt, amelynek gyö*" 
t.cfte rnindon évben a Joima-kupát védi. 
A versenyt az idém Aréna, a nálunk is 
jól ismert úszó és vízilaböajátékos nŷ Tte. 
Idője 37:15 rap. 2. Gijariglia 37:45, 3. 
Rucgeri 39:46. *4. Brizio 41:56, 5. Oarnen 
42.10. 6. Pieeoli 42:58.

Webcr Lisl, a kiváló német bolgyuszó 
100 m hátúszásban 1:15.5 mp-os nagy- 
szctú időt úszott. Az eredmény uj nemet 
csúcs lenne, ha rendes versenyen és nem 
jótékonyeóln hemutatón uss’za a nemet 
hölgy. — A híradás arról hallgat, hogy 
hány méterei volt az uszoda . .. Nyitott 
uszodában Weber az idén nem úszott 
1‘20-on belül,

MAC—MUE Ifimérkőzés lesz ma. a 
Nemzeti Sportuszodában. A két csapat 
találkAzása nz ifjúsági bajnokság döntü- 
mérkőzéisér.ek tekintnotő. i

Szegeden szombaton ifjúsági és fiú- 
mclluszóvers-enyt rendeztek. A lOG-as ifjú
sági versertyben Szalma győzött. 1:21.1-es 
idővel. Az 30 méteres fiú versenyt Pel- 
lesz II. nyerte. Ideje: 3S.7. A Verseny 
után a Klauzál-gimnázium cgv KISOK 
vegyes csapattal játszott. A Klanzál 5:4 
<2íl) arányban győzött. A mérkőzést 
Pleplar ;vezette. Góldobó: Konc adi (2),
Kardos <2) és Oláh, illetve Felles* TT. (3) 
és Bégé,,

' Fehér J. István, a. MUSz déli■•k&riiléie- 
uek elnöke a MUSz megbízásából erdei: \ 
körútra indul.' Nagyváradra-, Kolozsvár a, 
és azokba az erdélyi városokba^ utaz1 
ábol úszóélet volt. Fehér J.-Tsítv-án. meg* 
bizatársa: megszervezni as erdélyi uszo* 
sportot.

FŐISKOLA
MA A DÖNTŐKET JÁTSSAK 

A Föl SKOL AI TÉNiSSB AJ NO K -
SÁGOKBAN . ,

Az esős időjárás ellenére is szomba
ton egész napon -át férkőztek főisko'áh 
teniszezőink a bajnoki címért.. A csapót- 
bajnőkságot már befejezték, csak mi? 
?%Y párősmérkőzés von hátra* a DEYC 
és a PEAC csapata között. A szombaton 
játszott mérkőzések részletes erodín«- 
nyei:

Csapatbajnokság:
MAFC-PEAC h:0. Csink—Tamás 6:0. 

6:3. Paulinyi—Fülöp 6:2. 6:1. Sípos -
Farkas 6:0, 6:3. Ősink, PaUlinyi—Taanáa, 
Fülöp 6:1, 7:5.

Egyéni versenyek:
Férfié gyes: Tomszer—Pataki j. n, Bar- 

toá-—Tóm szer 6.:0, 6:1. Csongár—Horváth 
j. n. Barabás—Csapó 6:0. 6:4. Tamá..-;— 
Vapga 6:3, 6:0, Ősink—Fodor 6:0r 6:0. 
Fülöp—-Dőczí 8:6. 6 -4.

Női egyes: Darkó:—Bárdos 6:0, 6:1.
P á r o s v e r s e n y :

Fér f iparos: Ősink, Sipos—Fodor. Ge-
lenczy j. n. Barabás. Keztyüs—Farka;-:. 
Ifjú 6:1, 6:4. Barabás, Keztyüc—Csapó., 
Horváth 7:5, 6:2.

A vasárnapi játékrend:
*8 órára a; következő játékosok .tartoz

nak megjelenni: Sipos, Fülöp. Szigeti,. 
Szabó, Forneth dr. Patak. Tamás, Fa.u- 
linyj. A többi.- itt fel néni sorolt férfi
ját ékos, áz időjárásra való tekintet - nél
kül, fél 9-re jelenjék meg a pályán. 
Délelőtt -a férfipáros 'döntőket, dél«jtán 
pedig a férfipárost és a női egyes döntő
jét játszók főiskolásaink.

IFJÚSÁG
&rin>! í?, VT. Kispesti e . V I, p, f,-q 

(2:0). For.inyák-utca', Vezette: Erchardt,
Zrin>'i g.í Krebéz.^ Sárvári, Nagy — Kiéin 
Fi., Tiedcr, Bosóky — Bognár. Sebői- 
fér, Császár. Klein G.. Bajor. Kispesti

I f f í  — B toke, Szalma — Salyámouí-y,
_ uxi, Falu«ö

Lnyi végig
6J1 . .........

szünet ti láp Schaffer és Császár ered mé-

Maros, Martin —  Biliege, Nemes. Falus1* 
Kis, Szászi. A Zrínyi végig jobb volt. 
Az első félidőben Klein G. és Bozóky,
nyes. Bajor-pedig kapufát lő. KitüntekJ 
Sárvári. Nagy, Tiedo.r Seháffre es Bo- 
zóky, ill. Mafoe és Nemes.

Dtákmérkőzés Szolnokon: Folsőker.—
MAV-tanon-ciskoIa 4:1 (0:0). Vezette: Fo- 
ris. A Felsőkor, a második félidőben jobb 
erőnlétével hengerelt. Góllövő: Fehér (2). 
Láng (2), Dl. Gulyás.

ÖKÖLVÍVÁS

A fötíS évi ES leg
frissebb esem énye; 
Énekes II, indul I
L á t o g a t á s  a  B V S C  p o m 
p á s  e d z ő t e r m é b e n

A MOVE-székház harmadik eme
letéről' egyik este hatalmas püfölés 
hallatszik. Nem szőnyeget porolnak 
ilyenkor, hanem a BVSC ökölvívói 
edzenek.

Amint benyitunk a hatalmas és 
korszerűen felszerelt terembe, pom
pás látvány tárul elénk: 50— 60 ifjú 
tanulja az ökölvívás ezer és ezer 
fortélyát. Az egyik sarokban isme
rős arc tűnik fel: Énekes II. Vilmos 
Európa-bajnokunk. Beszélgetni kez
dünk vele.

— Olyan itt. az edzés, mintha 
menyországban lennénk — mondja 
a kis „Csicsa", azzal hatalmasat sóz 
oda a szegény homokzsákra. —  In 
dulni akarok a jövőévi Európa-baj- 
nokságon és ezért minden pillanatot 
kihasználok, hogy visszanyerjem, 
régi formámat. Jelenleg 50 és fél
kilós vagyok.

Most Sulkó Béla, a BVSC szak
osztályvezetője veszi át tőle a szót:

—  Ilyen szorgalmas a Vili még 
akkor sem volt, mikor az EB-re ké
szült. Keményebb is, mint volt. És 
olyan nagy lelkesedéssel végzi a ki
jelölt gyakorlatokat, hogy öröm 
nézni.

Sulkó azután visszatér az ö cso
portjához. A z edzést tudniillik Sul
kó, ■ Fehér és Szabó Gyussi vezeti. 
Huszas, vagy huszonötös csoportok 
ezek.

.— így mindenkivel eleget foglal
kozunk — magyarázza Fehér.

— Az ú j terem, ■—  mondta búcsú
zóul Sulkó — tatán meghozza, majd 
nekünk az ökölvívó csapatbajnoki, 
címet is. Hiszem, a, fiúknak minden 
megvan itt, amit, kívánnak!

A  fiúk hatalmas ütései még a 
földszinten y* hallatszanak. Hja, az 
ökölvívóknak legfőbbként iitniök 
kell. és milyeneket kell ütniök!

A Gamma—Érsekújvárt LE ökölvívó- 
mérkőzést üoepélyos korátok között ren
dezik meg a Gamma fehérváriét: pályá- 
Oon. A móTkőzés délután 4 órakor kéz 
dödik-

Két Ökölvivőmérkőzéfc Csepelen. A/J
ökölvívó szövetségi díj második forduló
jának két mérkőzéeére vasárnap este ke
rül sor Csepelen. A Lapterjesztők—MPSE 
mérkőzés 6, a WMT.-Í—-BLE-mérkőzés fél 
3 órakor kerül sorra a Horthy Miklós 
úti tornateremben. (Jó idő esetén a mér
kőzéseket szabadtéren, a Katona Józ»ef- 
utcai pályán bonyolítják 1c.) Mindkét 
mérkőzésen hataljnas harcok várhatók.

A MÖSz edzö-alosztálya legutóbbi ülé
sén Forray Árpád elnök javaslatára el
határozta, hogy külön szakosztályt állít 
fel a szorítóeegédeb részére.. A szorító* 
segéd szerepe nagyon fontos, nem állhat 
oda a sarokba senki készületlenül. Az 
edzők nem lehetnek mindig a versenyző
jük mellett, hiszen sokszor akad dolguk 
az öltözőben gtb., ezért szükséges mások 
kiképzése erre a feladatra. Az edző-alosz” 
tály rövidesen megkezdi a jelent kezek Air1-4---
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v vagy cirkusz?
Ja ck  Dempsey  legköze lebb i  euen fe le  Je ss  Wi l la rd  (?)

A nagy anyagi siker természete
sen arra . ösztönözte a rendezőket, 
hogy Dempseyt másutt is „fellép
tessék". Néhányezer kilométerrel 
odébb, Detroitban. Itt is egy bir
kózót állítottak vele szemben. A  
lefolyás az előbbi mérkőzés lefolyá
sához hasonlított, az ellenfél, bizo
nyos Bili Curry, a 3. menetben 
összeaprítva elterült és nem moz
dult, míg a mérközésvezetö ki nem 
számolta.

Ez a mérkőzés tehát már valami
vel tovább tartott, mint az első. De 
még ez után is morgott a közön
ség. Hja, drága volt a belépődíj a 
mérkőzés tartamához viszonyítva. 
Olyan kiáltások is hallatszottak, 
hogy:

.—- Ez cirkusz! Kelj fel! Ne mó
kázz! Vissza a pénzt!

Éppen ez az, amitől féltik Demp
seyt a jóakarói. Ilyen megjegyzések 
nem használnak a Dempsey-legendá
nak...

'isé ri a múlt
De Dempsey egyelőre még nem 

ébredt mindennek tudatára. A  nagy 
tömeg egyelőre még ilyen mérkőzé
sek után is ünnepli. Még nem ve
szik észre, hogy a legendás hős ha
talmas ökle bizony lassan szeli a le
vegőt, hogy a lába nehézkes, hogy 
a dereka erősen vastagodik.^

Jack Kearns, Dempsey regi mer- 
kőzésrendezője most egészen fan
tasztikus tervvel foglalkozik: Jess
Willard-dtú akarja összehozni Demp- 
seyt. ' Mint ismeretes, _ Wtllardtol 
nyerte el Dempsey a világbajnoksá
got, még 1910-ben. Wilictrd most 
ötven éven felül van. Kearns-1 azon- 
bán ez nem zavarja. A  mérkőzést 
valahol nyugaton szeretnék lebo
nyolítani.

Buenos Airesböl is kapott Dempsey ajánlatot. Az argentin rendező 
Arluro Godoy-jal szeretné szembe
állítani Dempseyt. Ez az az aján
lat, amelyet biztosan — nem fogad 
el sem Dempsey, sem a rendezője. 
Elvégre Godoy majd húsz évvel 
fiatalabb az egykori világbajnok
nál! *

A  négy európai háborúk és a lá
zas fegyverkezés közepette így szó
rakozik .az. amerikai sportközönség. 
Itt  még ilyen mérkőzésekre is akad 
húszezer kíváncsi ember.

Newyork, szeptember.
Bizonyára az öreg 

Európában is nagy 
feltűnést keltett, 

hogy Dempsey újból 
szorítóba lépett. Min
denkit megnyugta
tok: itt is. Hála

_____________ Dempsey varázsla
tosan csengő hevének, eddigi két 
mérkőzése nagyszerűen jövedelme
zett. Neki is, de főleg a rendezőjé
nek.

M i á r a ?
Ideát különösen nagy visszhangja 

van, Dempsey újabb ökölözésének. 
Dempsey már 45 éves és bizony a 
barátai és jóakarói erősen óvták és 
óvják ma is a. mérkőzésektől.

—  Mi szükséged van rá ! — kér
dezi tőle minden barátja. Anyagilag 
Dempsey nagyszerűen áll, óriás- 
vendéglője remekül megy: neve a
világ minden részében jól cseng, 
tehát hírverési szempontból sincs
h.z újabb „sikerekre" szüksége.^ No
ha Dempsey tagadja, mindenki azt 
mondja, hogy a népszerű Jack-et 
tóbeszélték. 32 éves korában, tehát 
13 évvel ezelőtt verekedett utoljára 
a szorítóban. És hát, mi tagadás 
azóta egy kis felesleget is felsze
dett, izmai elpetyhüdtek, aligha 
futna 2—30Ü0 métert edzésben — 
egyvégböl.

Dempsey ezeken a cirkuszszámba 
menő mérkőzéseken csak veszthet. 
„Lejáratja" magát.

M érkőzések b irkózók  
ellen

Az egykori világbajnok első ellen
fele Clarenee Luttrelt, egy. profi- 
birkózó volt. Birkózó és ökölvívó 
mérkőzése mindig izgatta az ame
rikai közönség képzeletét. Hát meg 
ha az ökölvívó Jack Dempsey! Kö
zel húszezer, néző ülte* körül Atlan
tában a nagy szabadtéri szorítöt.

A  mérkőzés egy kissé kiábrándí
totta a nézőket. Luttrell természete
sen öklözött, nem birkózott, de ezt 
igen gyöngén csinálta. Sok volt a 
müesós, mücsapás. A  befejezés is 
cirkuszszerii volt: Lutrell hatalmas
ívben esett ki a szorítóból. Nem is 
„tudott" már visszamászni: kiszá
molták. így -ért-véget a. .mérkőzés- a 
2. menetben, T :r l'N  A-

CSZAS

Ács Ilonkavisszavonul (?)
Az FTC versenyén nem indult 

Ace Ilonka, pedig a MAC-nak nagy 
szüksége lenne azokra a pontokra, 
amelyet sokszoros bajnoka hozha
tott volna a 100 m gyorsúszasban. 
A  lelátóról nézte végig a versenyt 
es elsőnek üdvözölte a fölényesen 
győző Vámos Adélt.

A  verseny után megkérdeztük 
Acs Ilonkát, miért nem indult. _

Már megkezdtem a pihenőmet 
. mondta a tizenötszörös hölgy- 
yajnok. __ Egész idényben dolgoz- 
ain, minden versenyen résztvettem. 

a Mán* hogy pihenjek. Meg

— Meg aztán?... Csak nincs alap
i-ki a.Zoknak a híreknek, amelyek ar-
nulni?SZélneki hogy vissza akar v0"
pj~T. MnOam sem tudom még. Az év 

^határoztam, hogy tesz az 
■ versenyidényem. -  Most, az
, a végére ériünk, még gondolko- 

a dolgon. Azt hiszem, párhetes 
vmeno után, a decemberi versenye- 

en még elindulok. Jövőre f  Talán... 
, Cs Ilonka képességeiről nem kell 

„okát beszélnünk. Évek óta a leg- 
v i í ertebb és legjobb magyar hölgy- 
lrí„Senyzö' aki külföldön is sokszor 
Kepyjsette sikerrel a magyar szine- 
tn ' Harsányi visszavonulása óta 
höi°?,?magasan állt a magyar 
nemyvSíf°garda fölött és évek óta 
ken -r,?- akl a gyorsúszóversenye- 
vo] ‘ t i  cf rlk megszorítani is tudta 
° M° st végre, úgy látszik, hogy 

Adél ' f npótlas egyik ' tágja. Vámos 
„,uel lassan felnő Acs mellé. A  ma-
feéar uszósport kettőjüktől még na
gyon sokat vár. Ács Ilonka Vissza- 
'  ouulása nemcsak a leggyorsabb 
’/^-gyar hölgyúszó elvesztését jelen* 
ishé, hanem egyúttal azt is, hogy 
most meg majd Vámos marad ellen
fél nélkül. Acs magáról tudja, hogy 
ellenfél nélkül nem lehet fejlődni. 
Végeredményben tehát az ö vissza
vonulása szépen fejlődő höigyúseó- 
RPortun'fnak mostani lendületét is 
hmo-smtená,

•Hevünk abbén hovv Ags Ilo-^hát
né’ ry. évig. még. az élgárdában lát
juk.

. Pl»tb l.-OO.S-t, úszott 109 m-en. A lég-
jobb (ormában lövő német úszó ogy b̂ ri1 
lini versenyen órlc el ezt az idői.

.PTC-MTK 5:S (2:0). Ifjúsági bajuöki 
vtzilabdaniérkőzéÁ. VóZPttfí: Gól
dobó Földi (2)* öíveczky, w o lff 'Bitig#.

T a n u ' ju n k  m e g  h á r o m  n e v e t
Sza íhm áry ,
S zilié ,
Veszprémi

A KISOK-bajnokság legizgalmasabb 
versenyé a -100 m gyorsúszás volt. Titos 
indulásával az első hely kérdése eleve el
intéződött. A második helyért ellenben az 
első méterektől kezdve végig hatalmas 
küzdelem folyt három versenyző: Szath- 
máry. Szüle és Kagó között. A harc vé
gül is a legfiátalabbnak, Szathmárynak 
a győzelmével végződött.

Az FTC fiatal versenyzőjének neve már 
jól ismert a fővárosi közönség előtt. Az 
évad nagy versenyein többszőr feltűnt 
egy fiú-versenyző, aki általában nagy 
fölénnyel, gyönyörű stílusban úszva, 
nyerte versenyeit. 300 m-en Ács Ilonka 
hűséges edzőtársa, az FTC edzésein pe
dig a Fradi-hőlgyek „felvezetője ' volt 
az egész idényben . Szathmáry. Közben 
1:10 körüli időket úszott 100-on, 5:5(1 ko
rul 400-on. Ugyanazzal az edzésrendszer- 
rel készült egész esztendőben, mint Tá- 
tos. És a szakemberek azt mondják, hogy 
minden jel arra mutat, hogy Szathniary 
ugyanannyi dicsőséget és örömet tog 
okozni edzőjének. Károsinak, mint a most 
már európai hírű társa. A szombaton el 
ért 532.2-es eredmény már igen komoly 
teljesítmény. Reméljük. SzathmaTy rövi
desen a legnagyobbak Uozoit le-z- . y  
kell küzdenie a .csodagyerekek helyze_ 
tének csábításait és további a is becstue 
tesen, alaposan kell dolgoznia Ebben az 
esetben pedig rövid idő alatt „csodára 
nö(t‘ ’ lesz.

Szüle György 5:33-at úszott ezen a ver
senyen. Róla már a nyáron jó híreket 
hallottunk és ezeket a kongresszusi 
senyen az 1500 m-es gyorsuszásban iga- 
zolta is. 16 éves. 3 éve úszik. Egyik: ta- 
nára, Várnay László fedezte fel és az 
útmutatásai szerint dolgozik. Hogy mi
ivel. sikerrel, azt az eredményei mutat
ták- ICO: 1.10. 200: 2:35. 450: 5:33. 800. 
í j :n 1500 : 22:21 mp. Úszásban, edzés- 
U, Tátos az eszménye a fiatal ceglédi 
veri-? íyzönek. Reméljük, hogy eredmé
nyekben is utánozni igyekszik majd a- 
FTC bajnokát

A KISOK-ba jnokság szfo*
vonalú küzdelmét t. 200 na mJluszás 
hozta Veszprémi Tibor, a győztes 
éves, báron éve úszik komo yan. DuU m 
LáSzló a külföldet megjárt edző _ ti ni- 

is 5 edri. Veszpréminek oő ed-
ÍSÍf iti, eU-sége van egész idény boni' a

-g “itt do’ Mmódvva’ a m«s:k la- ''orv úri C101-.U/1R ** keidéit piUaii'roznt.

után hamm a Iwrabnn "ősi tét r es 
előzte meg biztoson 'áraolt. á , ■ 
szusí versenyén elé-t 2-M-őn credruénvét a'aposan megjavította 3.01.6 
mti M időjével.

Három új név — bárom lifórc . 7:
hisszük, hogy még nagyon eoksinm c.énk 
fog kprí,túl ennek ji három diákna,, a 
Heve. Kein, tévcazliüb őket szem ele,, re
méljük. hogv a jövő minket, K  'SS* 
zólní. Mórt ennek a három fiúnak nagy 
jövőt .iósolnnkt

AUTÓ

Ma délelőtt tízkor
kismoíoros terep- 
edzés a nagyrákos! 
katonai gyakorló
téren

. Az MKSz k-ismotoros alosztálya 
ma délelőtt 10 órakor kismotoros 
terepedzést rendez a nagyrákosi ka
tonai gyakorlótéren. Az edzésen ki
tűnő alkalom nyílik megtanulni az 
október első felére kiírt kismotoros 
tereptorna „anyagát" és megismer
kedni azokkal a nehézségekkel, 
amelyeket a terepsport nyújt.

A  versenyzők körében nagy az 
érdeklődés és híre jár, hogy a te
reptornán igen

nagy mezöny

vesz részt. A  torna egyébként nem
zetközi jelentőségű is lesz, mert ez 
lesz a világon elsöízben megrende
zett olyan- verseny, melyen kismo
torok mozognak a terepen.

Vágai (Mátra 1€0 )
csiícsk isér íe te t 
vé,££ez a rassi 
M illc.náris p á lya 
versenyen

A  ma délutáni pályaverseny ér
dekessége lesz Vágai István (Mátra 
100 j kismotoros csúcskísérlete. Vá
gai a most érvényes 86 kilométeres 
átlagú 5 km-es távú csúcsot akarja 
megjavítani és nem adja kilencve
nes átlagnál alább — ha minden 
jól megy.

Vágai a tihanyi versenyen mu
tatta meg, hogy az alig 100 kem-es 
kis Mátra mire képes, olyan se
bességre, mely sokkal nagyobb gé
peknek is becsületére válik.

Eg yó rás b a jn o k i fu tam b an  csap  ö ssze  
m a a  m a g y a r  m o to rv eze fé se s  
é lg á rd a  a  d án  D an ho ld d a!
A magyar vágtázok kai szemben 
az osztrák Böss és Wöifl száll nyeregbe

A  végén csattan az ostor —  olyan 
műsort állított össze az MKSz mai 
idényzáró pályaversenyére, ami 
egybesüriti mindazt, ami a pálya- 
versenyeknek adja meg különleges 
és izgalmas zamatét. A  Millenáris 
pályán ma délután 3 órakor kezdődő 
torna erős

nemzetközi jelle-gfl
és különös érdekességet biztosit neki, 
hogy a legjobb magyar motorveze- 
téses versenyzők bajnoki egyórás 
futam keretében csapnak össze a 
hatszoros dán bajnokkal, Danhóid
dal. A  minősítő futamok elmarad
tak, Lisskay nösüiése miatt lemond
ta a futamot. Fekete a múlt héten 
nagyot bukott, a magyar együttes 
tehát a

Szekeres, Nagy Béla, Kárász és 
Pataky

összeállításban tör kopjál Danhold- 
dai és — egymással. Szekerest 
újabb bajnoki babér reménye fűti, 
tizenegyedik magyar bajnokságát 
szorgalmazza, Nagy Béla télire a 
Deutsehlandhalleba készül és baj
noki szalaggal a. tarsolyában akarja 
elkezdeni külföldi pályafutását. Dol

guk nem lesz könnyű, mert amíg 
egymás' ellen küzdenek,

egyetlen pillanatra sem szabad
szem elöl téveszteniük Dnnhol- 

ilot,
aki ki akarja köszörülni a múlt* 
vasárnapi., csorbát.

A  vágtasport hívei sem maradnak 
csemege nélkül, az osztrák Böss és 
Wöifl, az ostmarki vágtasport kitű
nősége találkozik a magyar együt
tessel nemzetközi főverseny, páros
verseny és kétüléses futam kereté
ben. Á  magyar csapat tagjai közül 
ki kell emelni

Élest, Pelvássyt, Pappot, Ladá
nyit és Morváit,

nem lesz könnyű az ostmarki sógor 
rok dolga.

A  műsort a szokott kezdő és téj'r 
elönyversepyek egészítik ki. Az  
MKSz — igen helyesen — kismoto
ros futamokat is iktatott műsorba, 
ez a sport ugyanis mindinkább gya
rapodik népszerűségben, hiszen az 
alig 35 kilós, 100 kem-es kismotor 
rok vágtatása izgalmas és sport
szerű látvány.

Takar ákos’f$o dijunk
a gum ijai I

A  gumi, illetve pneumatik a gép
járműnek nemcsak nélkülözhetetlen, 
hanem felette nehezen pótolható 
üzemanyaga. Hála a műszaki tudo
mány fejlődésének: a mai gumi
abroncs élettartama meglepően 
nagy, de elöbb-utóbh mégiscsak pót- 
lásra szorul. A  gumi nyersanyaga

tengerentúli • v: a

és így csak xencjlnv.ül . nehezen be
szerezhető termék: mellyel'tehát ta
karékoskodni kell.

A  gumi élettartama nagyban függ 
attól, hogy miképpen használjuk. 
Megfelelő vezetési módszerrel 25—30 
százalékos megtakarítást eszközöl
hetünk, ami igen jelentős ráadás 
kilométerekhez juttatja a gépkocsi 
tulajdonosát.

Hogyan takarékoskodjunk a gu
mival? Először is kerülnünk kell 
minden hirtelen gyorsítást és lassí
tást. A  gyorsítás és fékezés erősen 
koptatja a gumi anyagát, célszerű 
tehát csak

fokozatosan gyorsítani és in
kább kifutni hagyni a gépet

(és ezzel egyben benzint is takarí
tani), mint hirtelen beletaposni a 
fékbe és drága gumianyaggal borí
tani az úttestet. Kerüljük a nagy 
sebességet, kilencvenes . iramban 
kétszerannyi gumi kopik, mint hat
vanasban! Gondoskodjunk arról, 
hogy gumink mindig a helyes nyo 
másra legyen felfújva. A

puha gumi sokkal hamarább 
kopik,

mint a kemény. Igaz, hogy a ke
mény gumi rontja a sima gördülési, 
viszont a gumitakarékosság érdeké
ben nem szabad visszarettennünk 
holmi kis kényelmetlenségtől.

Ha gépünket hosszabb időre le
állítjuk, úgy duccoljuk fel a kocsit 
és ne hagyjuk azt gumiabroncsain 
pihenni. A  tömlőkben levő nyomás 
ugyanis csökken, a nehéz kocsi szét
roncsolja a puha gumi gyapot-kord 
vásznát, ami idöelötti pusztulást 
von maga után.

Kerüljük a rosrz utakat. A  rossz 
úton nemcsak több benzin fogy, de 
emelkedik a gumikopás Is!

A  gumival takarékoskodni nem
zetgazdasági jelentőségű kötelesség, 
szívleljük meg tehát a tanácsokat.

GYEPLABDA
PALYAAVATAS BUDÁN

A szüretié!* ezidén a halnoksásr helyett 
osrvfrvHalós serlesmérk5*ést írt ki „Er
délyi Kupa” címmel. Maga a kupa szép, 
maid harminc cm msges eziistserlec. ame
lyet a győztes kap. Ezcpkírfll b BBTE 
az c!aó húrom helyezettnek cmlékvcrctel 
c’ánlott fel. A mai rajtnak még kitin 
érdrkesség.ü és i:nrep-''!vf’--óget a-d az a 
k''-ü’m/'ny, hogy a BBTE etSsz'ir Ját
szik saját új otthoniban, a Pasarét 1-fitnn. 
Az. ötszörös magyar bajnok és üt éve 
veretlen csapat most t« első esélyesként
i.nuiil n kupáért. (BBTE—MHC. Pasíiréfí- 
nt. fél 31, Vezeti: Jre Marin és Moser.) 
Egyéb mérkőzések; I TC—AHC (Pnaarétí- 
tit, fél 9. Vezeti: Bikár rlr). MAC—
PhHSE (Margitsziget. 9. Vezeti: Busi-

4 metszőén hideg  
íd© volt a  P app 
ír 1*1 e fé lsiberü  
csúesbísérletnek

Papp 1. pénteken este távolsági 
csúcskísérletre vállalkozott a Mille
náris-pályán. A  kísérlet csak félig 
sikerült, a félórás és egyórás csú
csot nem tudta megingatni, -de ■ a 
Zselenszka-féle 50 km-es csúcsot 
sikerűit kivégeznie.

Papp túlgyors iramban kezdett, 
első 34, 34.2, 33.2 ( ! )  mp-es körei 
már előrevetették annak árnyékát, 
hogy képtelen lesz á túlgyors kez
dés miatt megfelelő iramot tartani. 
Harminc kilométer után a körát
laga már. negyvenre esett vissza és 
hiába erősített a 49-ik körben 37 
mp-re, az iramot már képtelen volt 
tartósan fenntartani. " T; ; ■ - 

-Beszéltünk Pappal: j "
—  A hideg, nyirkos és sűrű le

vegő leküzdhetetlen akadályt vált. 
Félóra után már alig bírta a tüdőm 
és fáztam kegyetlenül. Hiába, az 
ősz nem alkalmas az cfajta kísérle
tekre.

TENISZ

Astóth és Gábori 
ma fátszik Ceglátien 
bemutatót

A Ceglédi MÜVE teniszversenye szom? 
baton délután kezdődött. A környező 
vidéki városok minden számottevő játé
kosa indul a versenyen. A verseny ke
retében vasárnap délután Asbőth és Xiá- 
tori bemutatót játszik. A két kiváló * 
versenyző játékát hatalmas érdeklődés 
előzi meg. A szombati nap eredményei:

F é r f i e g y e s :  Kovács—Iíegerüs 6:3, 6:0,
Halász—Szelei 6:1, 6:1.

N Ö í e g y e s :  Tóth—Buriánné 4:6, 9:7,
9:7, Szemereyné—Kjssné 6:0, 6:2.

V e g y e s y á r o s :  Halász dr, Salamonná—*
Szőke, Nyíri 6:1, 6:1, Perjést, Kíssné—r 
Kisfaludi, Tóth 6:1, 6:3.

Fiúegyes: Szüle—Darab 3:6, 6:3, 6:2,
Kisfaludi—Derojén 6:1, 6:0.

Leány egyes: Major E.—Tóth 6:3, 6:3, 
Májor I.—Baumann 6:0, 6:0.

aw i'" ..11

KÉZILABDA
A NEGYEDIK FORDULÓNÁL TART

a kézilabda Őszi Kupa mezőnye. ‘ Az erő
viszonyok — különösen az él-csoportban
— még tisztázatlanok. Már csak az Elek
tromos és a BSzKKT nem vesztett és 
a WMTK nem szerzett pontot. A mai 
forduló után itt is megváltozhat a hely
zet. A mérkőzések bírálata — jelentősé
gük sorrendjében:

UTE—BSzKRT: A nap mérkőzése! A
BSzKRT a; veretlenségért, az UTE az esé
lyesek közűi való Kiesés ellen harcok 
Mindkét csapatnak jó kapusa — és ami 
fontos körülmény — jo szabaddobója 
van. A viljainosi együttes azonban egy 
végesebb és ezzel esélyesebb is (Megyeri 
út, 4. Szurdai). — BTC—Elektromos: A 
bajnokcsapat nagyon esélyes. Azért taná
csos az óvatosság, mert a szeszélyes BTG 
múlt bólén .meglepő blzlosnn bánt ©1 az 
esélyes BLE VII.-cl (Fehér-út, 11. Bé
rc ez). — RLE VII.—MTE: A két tarta
lékom csapat közül a kpvéfibé tartalékos 
levon tecsapat esélyesebb (Aréna-út, 4. 
Szabó). — MAFC—VÁC: A bajnoki má
sodiknak nem lesz nehéz dolga a meg
tizedelt Vívó ellen <Hajdú-utoa, fél 1. 
Bobrovszky). — Wacker—WMTK: A ÍI. 
osztályú bajnok könnyen kikaphat a Vele 
együtt felkerült birodalmi csapattól (Fáy- 
utca, 10. Z3igmond). — Kistex—BTK: A 
II. osztályú férflesöpört rangadója! Ha 
a kispesti védelem szabályosan tudja le
fogni a gólzsák Bérest, akkor győz. El
lenkező ecetben biztos BTK-győzelcm a 
jóslatunk (Kispest, ÜVlői-út, 10. Szántny).
— Magyar Pamut—WMTK; Vitéz Pál 
Imtc-vándordíj mérkőzés. A gyakorlot
tabb Pamut esélyes (Újpest, Horthy Mik- 
lós-úí, negyed 3. Király falvi).

Az alsóbb csoportokban, az dőtólló csa
patok győzőimé valószínű. II. osztályú 
férfi: MTE III.—Széchenyi (Hajdu-utca,
II. Waldncr), Magyar Posztó—FtO LaFC 
(Soroksári-út. fél 4. FruzsaV Magyar 
Pamut—MAFC III. (Újpest, Horthy. Mik- 
lós-út. 1. Plesz).- — Szövetségi díj: MAFC 
—VÁC (H-jdu-nlca, 2. Walz), E’ektrome*
— RTC (Fe**ér-út. negyed 1. Pusz*av), 
WMTK—DTK (Csepel. WMTK-pálya, fél 
2. Nagyváradi), MTE—Magyar Pamut. 
(Újpest, Horthy Miklós-út, negyed 4. Oó-

“ L II. osztályú női: Standard SG— 
MTE (Hajdu-tUca, 10. ölatzL — III. esz- 
túiyu női; Bú da kai ász—óbtid&l Pamut 
(Budakalásr, fó! 4. FoMesdy). EoaMrű
III, —Koszorú LUttt (Pozsonyi-út, 4. Bút'
xássy). DSE-DreSC ITáma-utóa DSE- 
B]va, 10. Hetónyij, Koszorú X.—Koszorú 
Ba-gyár (Fcbér-út. fél 10. Újvári F,)á 
Koszorú Kispest—Koszorú IX, (Kispest,- 
KAC-pálya, S, Bény:). . •■***'

Olaszország és Jugoszlávia temszosapaU 
most játszik Milánóban a „Trofeo Fi, 
43” -ért. Ez n verseny az eteö forduló 
utolsó mérkőzése. A két csapat felállú- 
tósa: Jugoszlávia: Puncsoe, Mltice, PnU 
lada, Maycr dr. Olaszország: Ilomanorii, 
Cuceili, Del Bellp, Kado.

Kecskemét középiskolái .férfiegyes te-, 
niszbajiíokfíágát Selincczi. (Piarista g.l 
nyorte. A döutőbeu 6:0, 6:0-ra vert#
Schönbergcrt (Piarista g.). Pár<?«sbajnok? 
Selmcczi, Sohönborgcr, 2. Fokomándy, vi
téz Nagy (Ref. gimn.). _________

C3apat5s«*eállitésok. BTK: Kiss -  Töl-
gyessv, Mefvel — Pintér I.. Oszoly. Ar- 
vay IT. SchrHt. Bnday IT;. B*érrg. Bu- 

Bíró. — Elektromos: Novák — Kö
béit Péteri dr -  Bertalan. R4ko*; Prlo- 
tai — Levin. Papo, Fodor. C«éf^y Vé^ga.

Kegyet mez az Nádait Waekerí
1 1 étié, ' Zaccáriót, (Magryar Pamut) 3 
hétre; Enyedit (Mágyar Pamut) 5 bó- 
napra. Epcrt (M^gyár Pámnt) 1 hétre. 
GriinfrifTc-t VÁC 2 hótré. Soresat' VAC 3 
hétre. Rotyíkot UTE 2 bélre tiltotta ©I 
a játéktól a Ogyélmi ogyc#bíró. Orünfeld 
VÁC kUiltésát próbaidőre fel függeez- 
. tette, . .

PÁLYÁZ ATI ÜZENTETEK
Boby: 91 p. — Csóbor L 15. — Thu- 

róczy F,: 11 szelvényre ueia jutott bé
lyeg. Pótolhatja.

Bánhegyi Jtz Szelvénye érvén ytclciu 
mert használt- bélyeget Mftcllék*út.

Tóth S., Fót: 64 p. — Mnchay I.: 73 p* 
— Nagv Fcroiic. Kisvárda; 1. Nem áll az, 
hogy kérdéeéro nem válaszoltunk. A L 
hó 27 i számban a pálj-ázati üzenetekben 
megírtuk, liogy nincs igaza. 2. Az V„ 
fordulóban nem 23. hanem csak 20 pon
tot ért cl. Erről bármikor ŝzemélyesen, 
vagy megbízott állal meggyőzeid bet. Ta
nuljon meg tszámoini! •*— Blmbli 102. —. 
Többeknek: A magyar—német atlétikai
mérkőzés tippeléséhcz lapnak más helyéa 
adunk tájékoztatót. Telitalálatnak az szá̂ » 
mit majd, ha valaki pontosan eltalálja »

fioiitszámbeli arányt. — Dóezy F.: L
lentiben'. 2. 82. — Györke J.: 17, 15, 2«i» 

20. 18.
Az fltőa Torna eredményhirdetésére —

csak feltételes volt — «?y foiezóUlást 
kaptunk: ,.Bálvány-u. 2. (Kovács Jó
zsef) nem 98, hanem 99 pontot ért cL 
így Ő nyerte a III. díjat. A IV. díj Ti
hanyi Fercnenéé, az V. díj Dinnye© La- 
josnéé lett, e Fortuna I., II,* III., IV. é* 
V. nem nyeri díjat.

a t l é t i k a .

Megérkezett
a stájer válogatott tegnap délutí 
fél ötkor Győrbe. A  Stájer—Dunái 
túl atlétikai mérkőzésre —  tizei 
kilenc versenyzővel és két klséröv 
jöttek él vendégeink. A  Dunántl 
válogatottak is Győrben venni 
már és_ most mind a két csap- 
azon imádkozik, hogy az egész ns 
vigasztalanul zuhogó eső legalább 
verseny napjára elálljon.

MM távol válűwtstott. Ma, vcsámatk
*"pro!iú.iát kétszáz méteren. Pe* 

vrnni tnesto,. 22.2 körüli Jd5t vár Góbi- 
lehVt r zzt  ̂ 31 ívűvel mis válogatott 1*

., á otntekl edzés-n Vermessel esőd. t8r- 
tem. Vem jíp e ft be Hrsetns ísúrleteid* 
ntan- líiljes nor. torrá egál ktmfrío ■» róna- 
niót. Ez. nála igen hebéz, .rnert netn fut 
egyenlelcven. Most-latán íikerült.

Felnőtt ifs ifjúsági számokból álló ver* 
“ ny^iendcz ma dúTután fél * őrskor á 
MOTFi a húviziüti pályán. Lesz egy I. 
osztályú 800 míteren verseny is. —. Deö 
előtt 30 őrskor a KSE randoa 
versenyt a Gyömröi-út 90. ajáir. Jatt Sé.v# 
Vályúján-, ----- -



6 S£ő&f Vasárnap, 1940 szeptember 29.

M agyar győzelmet 
várunk a Sláger- 
Dunáníó!=vladalors
Nagy eseménye lesz Győrnek ma 

délután. Az ETO új pályáján Dunán
túl válogatott csapata, mérkőzik 
Stájerországgal. A  magyar csapat, 
főkért az árván maradt pécsiek, 
nem készülhettek fel valami nagy 
körültekintéssel, de azért remélni 
lehet, hogy ezúttal győzelmesen 
állják meg a helyüket és a hazai 
közönség bíztatása győzelemre se
gíti a fiúkat. Van néhány kiemelke
dően jó versenyzőjük a dunántúliak
nak és így a komoly versenyekben 
jobban edzett stájerekkel szemben 
is bízhatunk bennük.

100 méteren Szigetvári minden 
bizonnyal győz, Ónodi 400-as győ
zelmében sem kételkedünk. Több 
futószámot viszont nehezen fogunk 
nyerni. Győzelemre számítunk ma
gasugrásban Sellyey és Sárai révén, 
a formájában visszaesett Vadász is 
bizonyára megnyeri a távolugrást. 
Rákhely révén biztosra vehetjük a 
súly lökést, Remecznelc is győzelme
sen kell megküzdenie a tavalyi" for
máját meg sem közelítő Tunnerrel. 
Gerelyvetésben Rákhely és Bényi 
révén kettős magyar győzelmet 
várunk és így hiába veszítjük el a 
800, 1500, 5000 métert, a rúdugrást 
és a váltófutást, a győzelem előre
láthatólag a miénk lesz.

Kiss az esélyese 
a m arathéni 
bajnokságnak

Ma délben 12 órakor indul a ma- 
rathoni bajnokság 29 főnyi mező
nye a MOTE-pálya környékéről. A  
szentendrei oi-szágúton futnak a 
hosszútávfutók és a MOTE pályá
jára érnek vissza.

A z eddig, nem túl nagy számban 
rendezett és nem túlságosan sok in- 
dulójú hosszútávú versenyeken csak 
az alakult ki, hogy Kiss, a tavalyi 
bajnok lényegesen jobb a többiek
nél. Ha tehát nem ..futja el magát", 
meg is kell nyernie a második baj
nokságát is. Ha az idő ilyen hűvös 
marad, erős szél nem lesz és az eső 
nem .esik, Kiss megközelítheti, sőt 
el is érheti Galambos 2:37:53.2 
mp-es országos csúcsát is. Számolni 
kell az indulók közül Mucsi akarat
erejével, Galambos tapasztalatával, 
Mauréry szívósságával, a szegediek 
igyekezetével, a MAV-futök egy
mást segítő összeszokottságával. A 
hármas csapatversenyben a Postás 
KE győzelmét várjuk. Reméljük, 
hogy sokan futnak 3 órán belül.

A m ai M AC- 
v e rse n y e n

történnek az utolsó 
. simítások a váloga

tott csapaton 
és a formákon
A finn-magyar után, német

magyar előtt fokozott mértékben 
fordul a válogatásról végső ered
ményben döntő, az utolsó formákat 
megvilágító MAC-verseny felé az 
atlétika barátainak figyelme. Lesz
nek ugyan olyanok a válogatott
jelöltek közül, " akik nyugodtan ül
nek habáraikon és nem indulnak el, 
inasok azonban úgy találják, hogy 
tormájuk emeléséhez szükségük van 
még egy versenyre. Nem beszélünk 
azokról, akik ennek a 'versenynek 
az alapján remélik, hogy bejuthat
nak a csapatba.

tOO méteren Gyenes, Nagy Géza, 
JJorompai, Kovács. Pelsöczi, 200-on 
a fentieken kívül Góbi és Sándor pró
bálja Leküzdeni magát a csapatba. 
400 méteren Polgár, Vadas, Görkói 
a legjobb. Úgy látszik, hogy Góbi 
egyéni 400-on nem számít váloga
tottságra. 1500-on Szabó Miklós ve
zetése bizonyára jó időt húz ki Ig- 
Tőiból. Híres — állítólag — nem in
dul. öOOO-en pompás verseny lesz 
Csapiár és Németh és — ha, indul 
—- Szilágyi között. 14:40 körüli időt 
várunk. 110-es gáton Szabó dr 
igyekszik közel jutni a 15 mp-hez. 
Lehet,, hogy Hidas is elindul. 400-as 
gáton Kiss, Szörényi, Vigh és Tár
noki próbálkozik. Magasugrásban 
Cserna, Gáspár, Tordai, Bánsági, 
távolugrásban Gyuricza, Vermes, 
Zajki a legjobb. Hármasugrásban 
Somló. Somogyi és Dusnoki közül 
kerül ki a két válogatott. Súlylökés
ben Darányi és Németh elérheti a 
15 métert (indul Csányi és Csapó 
is), diszkoszvetésben Kulitzy igyek
szik megnyugtató eredményre. 
Gérelyvetérben Várszeginek a bu
dapesti dobók lesznek ellenfelei. 
Kalapácsvetésben is a válogatott
ságról döntenek Lesz 10x200-as if
júsági váltó is.

A  verseny délután fél 3 órakor 
kezdődik a rúdugrással. A  többi 
szám kezdete 3 óra.

Harbiggal az élén legerősebb csapa 
tét küldi a  német 
szövetség Budapestre Harbig bárom szám ban Indul

P é n t e k e n  r e p ü lő g é p e n  é r 
k e z n e k  a  n é m e t e k

A jövöheti német-magyar atléti
kai viadal előkészületei serényen 
folynak a MASz-ban. Tegnap meg
érkezett a német válogatott régen 
várt összeállítása is.

Megállapítható, hogy alaptalan 
volt a, MASz-nak az az aggodalma, 
hogy a németek nem küldik leg
jobb csapatukat Budapestre. Úgy 
látszik, hogy a finnek ellen elért 
pompás magyar eredmények min
den külön kérelem nélkül is arra 
indították a németeket, hogy

a rendelkezésükre álló legjobb 
versenyzőket

küldjék ide. A  Helsinkiben és To
rinóban levitézlett hármasugrókat 
kicserélték, 4CtO-as gátra beállítot
ták az elmúlt esztendő világrang
listájának vezetőjét, Hölling főhad
nagyot, hozzák Trippet és Wöllkét, 
a két súlyökő óriást, Storchot, az 
idei legjobb kalapácsvetőt és min
denekelőtt Harbigot, a világ leg
jobb középtávfutóját, a 400-as és 
800-as világrekordért.

Harbig három számban: 100-on, 
800-on és a 4x400-as váltóban 

indul

és a németek kérték is levelükben, 
hogy a 800 méter és a 4x400-as 
váltó között megfelelő pihenő le
gyen, mért Harbig ebben is akar 
indulni.

A német válogatott összeállí
tása

a következő (zárójelben az első 
szám az idei, a második a tavalyi 
legjobb eredményt, a harmadik éle
tük legjobb eredményét jelenti.)

100 rn: Mellerowicz (10.5, 11,
10.5) , Kersch (10.7, 10.7, 10.6).

200 m: Mellerowicz (21.2, — ,
21.2) , Scheuring (22.1, 21.1, 21.1).

400 m: Harbig (47, 46, 46).
Ahrens (48.4, 49.6, 48.4).

800 ni: Harbig (1:47.8, 1:46.6,
1:46.6), Brandscheit (1:52.5, 1:50.3, 
1:50.3).

1500 in: Kaindl (3:54.6, 3:50.2,
3:50.2), Giesen (3:55.6, — , 3:55.6).

3000 ni: Eltel (14:36. 14:29.8,
14:29.8), Eberlein (14:47.2, 14:27.2, 
14:27.2).

10.000 m: Haushofor (30:53, 31:30, 
30:53), Léggé (31:50.6, —, 31:50.61.

110 ni gátfutás: Leitner (14.9,
15.3. 14.6), Becker (15. 16.3, 15). 

400 m gátfutás: Hölling (—, 5L6.
51.6) , Ma,vr (54.3, 53.9, 53.9).

Magasugrás: Nacke (193, 184,
193). Schlegel (190, 187, 190).

Távolugrás: Glötzner (737, —,
737), Köpig (742, 699, 742).

Rúdugrás: Glötzner (400, 414,
414), Haunzw’ickel (400, 409, 409).

Hármasugrás: Mundlng (14.81,
— , 14.81), Schwenke (14.46, 14.30, 
14.46).

Súlylökés: Trippe (16.60, 16.43,
16.60), Wöllke (16.06, 16.45, 16.60).

Diszk ősz vetés: Wotapek (49.02,
51.53, 51.53), Trippe (48.50, 51.03,
51.03) .

Gerelyhajítás: Pektor (68.15,

63.58, 69.15), Loose (65.35, 68.16,
68.16).

Kalapácsvetést Blask (53.76, 
58.46, 59.00), Storch (57.71. 58.20, 
58.20).

4x100 m (idei legjobb eredmé
nyeik: Bönecke (10.6), Mellerowicz 
(10.5), Neckermann (10.6), Kersch 
(10.7).

4x400 ni: Ahrens (48.4), Linnhoff 
(48.2), Wieland (48.8), Harbig (471.

A német válogatott csapatot maga 
Kari Ritter von Halt, a német atlé
tikai szövetség elnöke vezeti. A  csa
pattal jön Hassler vezértitkár, Mül- 
ler titkár, Gerschler és Christmann 
szövetségi edzők. 34 versenyző, öt 
kísérő és —  a német jelentés sze
rint — számos újságíró jön a válo
gatott csapattal. A  német atléták

külön repülőgépen pénteken dél
után érkeznek Budapestre

és előreláthatólag kedden mennek 
vissza.

A  versenyszámok sorrendjében 
változtatásokat kértek. Trippe és 
Glötzner Indul még két számiban 
(Harbigon kívül) és azért azt kérik, 
hogy a súlylökés és diszkoszvetés, 
valamint a távolugrás és rúdugrás 
ne legyen ugyanazon a napon. A  
MASz ezt a kérést természetesen 
méltányolja és ezért a műsor össze
állítására

ma ez a MASz javaslata:
7. nap (kezdete fél 3 órakor) 110 

m gát, 400, magas, 100, hármas, 
1500, súly, távol, 10.000, 4x100 és 
kalapács.

II. nap (kezdet fél 2 órakor) 400 
gát, rúd, 800, diszkosz; 200. gerely, 
5000, 4x400 m (utóbbi a félidőben).

MOZI

A  Sinn-magyar
— film en

A Hiradó-filmszinház minden mű
sorában szerepel egy-két rendkívüli 
fiimriport. Ezen a héten az egyik, 
filmriport Erdélyből került, a nép
szerű moziba: „Átmegyünk a, Ki
r á ly h á g ó n A  másikat az FTC- 
pályán készítették a finn-magyar 
válogatott atlétikai viadalról.

A mozi közönsége szinte, ponto
san azt látja, amit a versenyen je
len volt ezrek láttak. Majdnem a 
teljes műsor filmre került. Szabó 
1500-as győzelme, Mikkola és Jar- 
vinen gerelyvetései, Gyuricza 726-os 
távolugrása és Szilágyi Tuomínen 
elleni győzelme 10.000-en: a film 
fénypontjai.

Az érdekes sportfilm technikai 
szempontból is teljes dicséretet ér
demed. különösen, mert a szombati 
versenyszámokról nagyon kedve
zőtlen időben kellett felvételeket 
készítem.

A finn-magyar atlétikai verseny
nek filmen is nagy sikere van.

Mi lefoet a német- magyar eredménye?
Lapunk más helyén részletesen 

ismertetjük a német-magyar atléti
kai viadalra Budapestre érkező né
met csapat összeállítását. Az esé
lyeket latolgatni tehát ennek alap
ján már lehet. Mégis meg akarjuk 
könnyíteni tippversenyünkben részt
vevők munkáját és a német-magyar 
pontozásáról közöljük az alábbi 
tudnivalókat:

Minden számban két-két verseny
ző indul. A pontozás 5—3—2— 1. A 
váltó] utasokban 5—2. Az összes 
pontok száma 201, mert 17 egyéni 
és 2 váltószám van.

További könnyebbség végett csi
náltunk egy próbát, hogy derülátó, 
borúlátó és valós tippelés szerint 
mennyi lehet az eredmény. Mint 
látható, a „derűs" és a „borús" tip
pelés között igen nagy az eltérés a 
németek javára. Ez annak a követ
kezménye, hogy van néhány szám, 
amelyben — bármi történjék Is — 
szinte elképzelhetetlen a kettős né
met győzelem megakadályozása. 
Ilyen számunk nekünk nincsen.

Derűs■. Valós' fiorus
M:N M;N MX

Í00 m 5:6 4:7 3-8
. 200 m 4:7 4:7 3:8

402 m .3:8 3:8 3:8
S0C m 5:6 4:7 3:8

15t/0 m 8:3 7:4 7:4
5000 m 8:,3 7:4 • 4:7

10XV1 m 8:8 8:3 7:4
lio s:. 8:3 7:4 4:7
400 g. 6:5 4:7 3:8

Magvas 6:5 4:7 3:8
Távol 8:3 7:4 4:7
Rúd 7:4 6:5 3:8
Hármas 7:4 5:6 3:8
Súly ■ .*5:8 3:8 3:8
Diszkosz 8:3 8:3 5:6
Gerely 8:3 7:4 3:8
K» lapács 3:8 3:8 3:8
4x1 OTí 2:5 2:5 2:5
4x400 2:5

109.92
2:5

95:106
2:5

68:133

* A  König-kalapgyár üzleteiben, 
tekintettel az óriási raktárkészletre, 
ugyanazok az árak vannak, mint 5 
évvel ezelőtt.

S zék e ly  vá ltó  Sut 
M arosvásárhelyrő l 
Budapestre
A. felszabadult Marosvásárhelyről 

váltófutást szerveznek. Budapestre. 
A  váltó október 6-án érkeznék Bú 
dape.stre, ahol délelőtt az MLSz és 
a MASz küldöttsége várja a Hősök 
Emlékművénél. Ott lesz húsz labda
rúgó ifjúsági csapat mezbe öltözve 
és a Budapesten tartózkodó székely 
ifjúsági játékosok is. A hetrventagű 
maro5ívá3árhedyi váltócsapat a Hő
sök Emlékkövétől a budapesti és a 
székely ifjúsági játékosokkal együtt 
vonul azután a Szabadság-térre, 
ahol befejeződik a székely váltó ün
nepélyes fogadtatása.

* HÁZIASSZONYOK FIGYEL 
MI5BE! A  Katolikus Háziasszo
nyok Országos Szövetsége az Elek 
tromos Müvekkel karöltve főzőtan
folyamokat rendez a. IV., Eskü-út 5. 
sz. alatti vtllamoskonyhábán. A 
tanfolyamok külön a kezdők és kü 
lön a haladók számára 6— 6 hétig 
tartanak. A  résztvevők megtanul
ják a polgári konyha ételeinek el
készítését. A  tanfolyamok október
7-én kezdődnek. Jelentkezni lehat a 
Háziasszonyok Szövetségénél, VIII. 
Mária-utca 7. sz. alatt és az Elek
tromos Müvek összes bemutató
helyiségében. A tanfolyamokra vo
natkozó részletes felvilágosítás 
ugyancsak az említett helyeken 
kapható.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda é« szombat kivételi 

vei minden nap. Szerkesztősét? és kiadi 
íivatal Bp. VIII., Röks Szilárd utca : 
— Távbeszélő 132—499 és 13C—977. Levél 
■int: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe 
elős szerkesztő: floppe László. — Fele 
ős kiadó: Kulteár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy bóra f  

2.20, ne-ryedévre ő.—, külföldre 3—. —
\ mer lkába 10— ..
Nyomatott a Stádium Rt. kSrforgógé- 

pein. Felelős: Győry Aladár Igazgató.

A  MOZIK MŰSORA
R Ö VID ÍTÉSEK: Sz — szómba:, V -  vasár 

nap, a "  'h, f — */:, h — %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-krt 55. T.: 153-034. fS.
fg, f 10. Sz. V.: fí-kor is. Igen vagy nem? 
(Muráti, Páger.1
CASINO Eskii-u. 1. T.: SSÍ-102. f6. b8, 
hlO. Sz. V .: nl-kor is. Erzsébet királyné. 
(Karády.)
CITY. Vilmos császár-űt 36. T.: 111—140. 
56, bS, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Csak egy
szer élünk. (Iréné Dunne.)
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182—818. 
f6, fS, f 10. Sz. V.: f4-kor is. Harry Baur: 
Mindenért fizetni kel'.!
DÉCS1 Teréz körüt 38. T.: 125—953.
ti. 8, 10. Sz. V.: 1-kor is. Igen, vagy nem? 
(Muráti, Páger.i
FÓRUM Kossuth La.ios-u. 18., T.: 189-543. 
fő, fS. no. Sz. V.: f4-kor >a. Asszony az 
örvényben. (Annié Ducaux.) 2-ik hét! 
HÍRADÓ Erzsébet-krt 13. T.t 222-499. 
9—24-ig folyt. Magyar-. Luce-. Ufa-, 
Fox- és rajzos híradó. A kormányzó Ma
rosvásárhelyt. Kizárólag itt: Átmentünk 
a Királyhágón. A fir.n-magyar atléta- 
viadal.
OMNI A Kölesev-uica 1 Telt 130-125. 
5, d8, (10. Sz. V.: 4. 6, 8. 10. Hazafelé. 
(Fedák, Csortos.) 2-ik hét!
RAPIUS , Nagymező-utca 22 T 122-098 
f6, h8 hlO. Sz. V.: f4-kor is. Kismama. 
(Ginger Rogcrs.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-kőrút 45 T 
222-002. nő, f8. hlO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Ifjú
Edison. (Miékey Rooney.)
KOALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. n6. fS.
1:10. Sz, V .: 3-kor is. Stanley, a riporte
rek királya. (Spei.cer Tracy.)
ÜRANTA 'Rákóoíl-A't 21. Tel.: 146-046. 
5. n8, flO. Sz.’ V.: 3-kor is. Rohanó élet. 
(Hörbiger Attila.) V. d. e. 11: Székely 
örömünnep.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károlv-körót 8 T 144-213
f4, f«, f8, no.’ Sz. v.: í2-kor is. Xic Cár
iéi- nem téved. ___
PAPITÓL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
f4. f6. fS. f1fl. V.: f2-kor is. Juarer. 
CORVIN flllői-út 40. T.: 138-968. f4 f6. fS. 
flO. V,: f2-kor is. Fűszer és csemege. 
V. d. e. fii: Francia négyes.

ELTT Szent Tstván-körál 16. T.: 114 502.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor ie. Botrány a cir. 
kúszhat).
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T. • 142-455. 
i4, f6, fS, flO. V.: f2-kor i«. Fűszer és 
csemege. V. d. e. fii: A kis caitri. 
KAMARA Dohány utca *2. I.: 144-027.
11, 2, 4, 6, 8, lü. A láthatatlan ember 
visszatér.
LLOYD. Hollán-u. 71a. T.: 111—994.
f4, f6, f8, Í10. V.: f2-kor is. Fűszer és
csemege.
PAI.ACE ErzsébeMiörrtt 8 T .: 221—222. 
11, 2. 4, 6, 8, 10. Floridai kaland.
PATRIA Népszinház-u. :3. T.: 145-673.
4. 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Te vagy a dal. 
V. d. e. fii: Tarz-an győz.
RAVOY Üllői-út 4. T.: 146-040. t4, fO. r8. 
f 10. V.t f2-kor is. Te vagy a dal. V. d. e.
SÍMPLON Horth y Miklós-út 62. T- 268-999
f4, f6. f8, flO. V.: f2-kor is. Fűszer és 
csemege.
STÚDIÓ Akáefa-n. 4. T.t 140 140. 11. 2,
4, 6, S, 10. Vágyakozás. 2-ik hét!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-o. 11. Tel.. 355-374. 
n4, n6, n8. nlO. V.: n2-kor ie. Halálos 
tavasz. V. d. e.: 11: A dzsungel hőse 
BELVÁROSI Iránv. utca 21. T.: 384-563.
4. 6. 8. 10. V.: Z 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 
Párbaj semmiért.
BUDA!  5 1*01,10 Széna fér T  351 500
t'5. h7, 9. V.: f2. f4, f6, fS. flO. Halálos 
tavasz. V. d. e. fii: Dzsungel Jim.
ELDORADO Népszínház o. Sí. T.t 133-171.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Halálos tavasz. 
V. d. e. 10. fl2: Haragos férj.
FTOMEROS Hermina út / Tel. 196—178 
h.í. 7, nlO. V.: 12-tői Éjszaka • kezdődött. 
TPOi.Y ósákv-utca 63. Telefon: 293-606. 
f4, f6. f8, flO. V. 12-kor is. Párbaj sem
miért. V. d. e lí: A repülöerober. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. f4 f6, f8. flO. V.: tükör is. Pár 
baj semmiért. V. d. e. flO, Í12: Mégis
ártatlan.
OLYMP1A Erzsébet körút 26 T. • 421 588
11. 2. 4, 6 8, 10. Egy nő miatt.
OTTHON Beniezkv utca 3. Tel.: 146-447 
n4. n6, ti8 nlO. V.: n2*kor is. Halálos 
tavasz. -V. d. e. 10, fl2: Kiss pritoadohna. 
PHÓN1X Rákóczi út 63. Tel.: 144-454.
11. 1. 3. 5. n8, flO. Dunai hajósok. 
RIALTO Rákóczi-út 70. T.: 139-497. 11.
1. S. 5. n8> flO. V.: 10, 13, 2. 4. 6. 8. 10. 
Párbaj semmiért.

A  RÁDIÓ MŰSORA: 

Vasárnap, szeptember 21.
Budapest I. (549.5 m>. 8: Ébresztő. Szó 

zat. Hanglemezek. — 8.45: t Hírek. — .9 
Egyházi ének és ezentböszén a főutcái 
Szent. Flórián görögkatolikus magyar 
plébániatemplomból (Simárszky János cl: 
hajdúböszörményi fiopr̂ dk'lkcsz). — 10
Református istentisztel-ot (Ravasz László 
dr. püspök). — 11: Eíryházi ének és ezeot- 
beszéd (P. Szakács Szanlszló O. P.). -  
12̂ 0: Ulry Anna és Szántó Gyula magyar 
nótákat énekel. Oláh Kálmán cigányzene- 
karának kíséretével. — Közben 13 
„Rádiókrónika.*’ Plmondja Papp Jenő. - 
13.45: Hirek.j— 14: II a ivari emezek. — 15.45 
„A feleség.” Zsindolyné Tüdős Klára 
előadása. — 16.10: Magyar* táncJcmozfCk. 
— 16.25: Közvetítés a magvár—jugOSZláv 
válogatott D u n a - K u pa - la b da r ú gémé rk f zcs 
mviaodik félidejéből. Közvetítés az FTC 
üllŐiúti sportUdopéró’l. Beszél Plúhár Ist- 
váji. — 17.15: Hírek magyar, szlovák és 
ruszin nyelven. — 17.30: Honvédnlüsor. - 
18.15: Találkoí^soni a kritikussal.’’ Já
vor Pál előadása. — 18.40: Böszörmény 
Nagy Béla és B. Fgiaky Márta kétzon 
gorás műsora. — 19.10: Hjrek magyar cs 
román nyelven. •— 19.25: őszi verscK. őszi 
zene. összeállította örley István̂  és bacz- 
kovich János. Közreműködik Nagykova- 
ê i Ilona. Simonffy Margit. _,T̂ 1” asy 
György. Kovríg Emil és Polgár Tibor. — 
20.15: Sport- és lóversenye i™ ™ ?,~  
20.30: „Székely lányok a •• ?Z‘
vetítés az udvarhelyszéki .Siklód kozsog 
bői. Vezeti Budibszky Sándor. Hangfelvé
tel. — Utána: Hauglomezek. ~  21: Hírek 
nórnot, olasz, angol és francia nyölvén. 
21.25: Hírek. ^

Budapest TI. (834.5- m>. lí: HangU'mc- 
zek. — 11.30: Haogkepök a Magyar Ko 
rékóűios Szövetség k őré k pá t*ze u te lés L iin- 
nepségóröl. Beszél B̂udins*Ky . Sándor. 
KiVzvftíté* a Hősök-tőréről. -12.05: le 
vente ládiófélora. — 15.05: Fumdalpk és 
jazz-szíinook hanglemezről. — 15;?0: „Bé(»i

fyors.*' Operett három felvonásban, 7 
épben. Irta: Adonyi KeilQr Ze

néjét szerezte. Sándor Jenő dr. — 19.30: 
„A nagy múltú Tunisz.” Takács József 
dr. előadás. — 20: Ifirok. 20.25; „Az ái'nö. 
ríkai elnöke átasztáfi. ’ Pivá.ny Jenő elő 
adáfia. — 20A5: Szórakoztató zone. — 22: 
Pertio Pali cigáíi>ízem>kara muzsikál. — 
3a; Oi&w táüclemerek. — 00.05; Hírek.

Beáta találkozik
- az ördöggel...

M egkeztíőtííek eyerg y  
István ú| iilm iének  
a fe lvéte le i

György István rendozi a „Beáta és ar, 
ördög” című filmet, amelynek felvételei 
aíx-q a héten kezidődtek. György István 
az á iilmrendéző, aki eddig egyetlen film- 
jével sem haladt régi csapáson. 5Iindig 
lijfajfa feladatokat, ú.1 utakat, és új meg
oldásokat keresett. Természetesen nem 
minden kísérlete végződött egyforma 
eredménnyel,' de még a kevésbé jó „iiz- 
tet” -nek bizonyult Hímjeiről is el kellett 
ismernie mimtenklnck, hogy újszerűét 
voltak, teljesen különböztek a szokvá- 
nvosiól.

György István most sem lett hutiexi ön
magához. A „Beáta és az ördög’ -nek rnar 
a témája is merőben különbözik a ma
gyar filmekben megszokott meséktől. _ A 
film hősnője egy fiatal apáeanövenéők, 
egy tökéletesen tiszta, fiatal leány: Beáta. 
Ez a leány találkozik az ördöggel. Vagyis 
a földi ./érdéinwiel. A emelőkrué-ny csak
nem végig zárdában játszódik. # „

Beátát Szörényi Éva ját«za, n főrfifo- 
szércoet pedig Páger Antal.

A filmet Török Rezső tómájából Hor- 
váth Árpád, » kiváló szinpaai rendező 
György Istvá.n írta. A kom Lajos részben 
szerezte, részben összeállította a film 
zenei részét.

R ad lu s:
K i s m a m a

^fetínyíre nem fontom, hogy egy film 
nek vadoüiitúj meséje legyen! Ifány 
elyan^ filmet latiunk a „Kaiméval gyer
meke.”  óin, amelyben egy fiatalember 
„alaptalanul”  csöppen az apa szerepébel  
b moet ez az új RKO-Hunnia-filra mégis 
teljesen frissen, hat, egy pillanatra sem 
marad a múlt einlekoi mögött. De nem 
azért, márt most férfi helyett fiatal nő 
kerül Öesze egy aranyos kis kölyökkéí. 
Han-em; a mese feldolgozási módja aj, 
Ötletes, szellemes, elragadó. Ez a fontot*! 
Ée még az fontos, hogy a szereplők ki
tűnőek, holott eddig nem tartoztak a v íg 
játéki sztsárok közé. Hiszen Giuger Ko- 
gers, a női főszereplő, énokes-tá.nc<X' füm- 
jeivei hódította, meg a közönséget, Dávid 
Nivcn> a férfi főszereplő pedig legutóbb 
az „Örökké”  című drámában érdemolt el
ismerést nagyszerű alakításáért. Most 
aztán egyszerre kiderül, hogy Ginger Ro- 
gers is, Dávid Ni ven is romekiil ért a 
köíii»>ü termeszetek, közvetlen vígjátéki 
stílushoz.

Hangsúlyozva ismételjük: a film
teljesen különbözik a hasonló alap
ötletre épített régebbi filmektől. 
Talán a leglényegesebb különbség, 
hogy Ginger Rogers nem véletlenül 
jut egy idegen gyermekhez, hanem 
valósággal rákényszerítik, hogy 
vállalja az anya-szerepet. Később 
azután Dávid Nivert, — aki Ginger 
Rogerset kényszerítette, — maga 
is „ap^gyanús" lesz.

•
A két pompás főszereplőnek egész 

sereg kitűnő színész és színésznő 
segít mulattatni a közönséget. Per
sze, egészen természetes, hogy a 
két főszereplő mellett mégis annak 
a szereplőnek ván a legnagyobb si
kere, aki egyáltalán nem színész: a 
bébinek. Minden mosolyát tapsiká- 
lását, gügyögését hangos derültség 
fogadja.

•

A gyermeki báj a■ franciás pikan
tériával keveredik a filmben, amely 
nagyon tetszett a bemutató közön
ségének.

VÍVÁS
Október 1-ón kezdi el vivóévet nz or-

sza£- legnagyobb vívÓTgyi’eülcte, a HTVK. 
A tisztek klubja néhány óv alatt klma- 
í?a-.lóan . a legnagyobb ós legeredménye
sebb vívóklub lett. Az egyesület főleg a 
vzúrófegyverek fajlesztéscben ért _ el 
nem hervadó eredfbényeket. A HTVK az 
i'rlf.i vívóSzezohját. kedden, október 1-én 
kezdi. Az edzést Geller Alfréd és Alaimo 
Ede vivómester ' vuzeti. Az. egyesület 
nagyszámú vcisenyzüjo kedden már muu- 
kíiba lén.

A BSE, a fiivárosi és üzend tiszirVse-
lök sportcgycsületo szerdán, október 2-án 
kezdi víyoszakoSztályának munkáját a 
vaeutqai Iskola tornatermóben. Az edzé
seket Schlotzer Gáspá. és Farkas Fe
renc vívónresterek vezetik. A BSE külön 
ifjúság, fanfolyamot létesített a vívó- 
utáupétlás. fejlesztésére. Ezen a .tanfolya
mon a fővárosiak gyormok- és ifjúsági 
hozzátartozói igen jutányos feltételük 
TiuJbét tanú’hatnak vívni. A BSE hétfőn, 
szwrdán ér peh teken tartja egyesülőin 
edzéseit.


