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Napok óta tűkön ült, illetőleg 
nem ült, hanem minden elképzelhető 
összeköttetést m ozgósított a M ASz 
elnöksége. Minden rendben volt már 
a m agyar válogatott csapat göte- 
borgi utazásához, csak a német át
utazó vízum hiányzott. Enélkül pe
dig m ég csak m eg sem lehetett kez
deni a szlovák, dán és svéd vízu
mok megszerzését.

Végre az utolsó pillanatban, szer
dán délután a budapesti német kö
vetség többszöri sürgetésre m eg
kapta Berlinből az értesítést, hogy 
a 37 darab vízum, kiadható. Ezzel a 
válogatott csapat utazásának útid
ból az utolsó akadály is elhárult.

A  szerda este hét órára a szövet
ségbe összehívott válogatott atléták 
kitörő örömmel fogadták a hírt. P e
dig nem lesz könnyű dolog az uta
zás. Valószínű, hogy a négy vízu
mot nem tudják csütörtökön ■ m eg
szerezni és így a csapat péntek  dél
e lő tt , helyett csak szom bat délelőtt 
tud útnak indulni. Ebben az esetben 
vasárnap reggel érkeznek Berlinbe 
és az egész napot ott töltik, mert 
csak' másnap reggel tudnák tovább 
utazni. Göteborgba' Kopenhágán és 
Malmon keresztül kedden délelőtt 
érkeznek meg. A  verseny csütörtö
kön cg ; pénteken lesz.

Uj játékos az Újpestben
.H ÍR E S , a  M a g ya r  
Pasaiét Ipar fia ta l  
j á t é k o s a
a z Ú jp e stb e  lé p e tt

Az Újpest ,áézl esapa-terösításl tervei 
nemcsak abban meriihirk ki, hogy mar 
beérkezett, játékosokat igyekeznek meg
szerezni, harcin továbbra is nagy gondot 
fordítanak a fiatal tehetséges jateko-
fc°Az,a* TTipest ■ ilyen irányé tárgyalásai 
máris eikerrel jártak. A lilák leszerzod- 
tot'ték Hiros-Hirt Lajost, n Magyar Pa
mutipar tehetséges játékosát. Híres mar 
r Vtjén tetszik az újpesti . szakértőknek. 
Híres többször volt ifjúsági válogatott. 
Hz>j 1 söfkűezctet játszik,. de a csatársorban 
is nagyon - használható. Olyan híreket, is 
hallói tünk. ' hogy Hites benmtatkozasara 
már a Szent István Ivupa mérkőzéseken 
sor kerülhet.

A játékos is a 16-os létszám mellett szavaz

VvNincs elég mérkőzés, 
tú l sok a  szabadságunk..."
Beszélgetés Zsengellér Gyulával
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I-t-es, vagy 16-o-s legyen-e a lét
szám az NB I-ben 1941/42-ben ? T öb
bek között ezt a kérdést is eldöntik 
vasárnap délelőtt az M LSz országos 
tanácsülésén.

Hasábjainkon már sokan hozzá
szóltak ehhez a kérdéshez. Láttuk, 
hogy jóval többen vannak azok, 
akik a  16-os létszámot követelik. 
Beszélt m ár erről a kérdésről a szö
vetségi vezető, az egyesületi vezető, 
a szunkoló és sok más hozzáértő.

A  ,,Játékos“  hangját azonban m ég 
nem hallottuk.

Vájjon hogyan vélekedik a játé
kos, hiszen ö  Is érdekelt ebben a 
kérdésben, m ert ha 16-ra emelik fel 
a létszámot az NB I-ben, akkor a 
játékosnak kell m ajd több m érkő
zést játszania és nem a vezetőnek, 
m eg a szurkolónak.

Véletlenül találkoztunk kedden 
délelőtt a Nyugati-pályaudvar előtt 
ZsengeUér Gyulával, az Újpest vá
logatott játékosával.

(—  Hová, h ová ?)
—  M egyek hasa, Ceglédre, nya

raim, ’ ‘ '  .
ZsengeUér nem sietett nagyon s 

így egy kicsit elbeszélgettünk vele. 
Hamar rátértünk"! á- 16-os létszám 
kérdésére.

(—  M it szól ehhez a játékos? —  
kérdeztük tőle.)

—  Olvadtam a N em zeti Sportban 
és Sporthírlapban m egjelent cikke
ket s azt hiszem, hogy mint játékos  
olyasmit is mondhatok, amit eddig 
m ég senki sem  m ondott el. I tt  van 
elsősorban a já tékos szabadságának, 
illetve pihentetésének a kérdése. A  
rendkívüli viszonyok miatt most 
mint játékosnak annyi szabadság 
ju tott, am ennyire nem is igen em
lékszem . Antikor m ég nem  volt szó  
a Szent István Kupa m érkőzésekről, 
akkor meg egyenesen  úgy festett, 
hogy június 22-töl augusztus 10-ig 
leszünk szabadságon. Ilyen tétlen
ségre talán m ég nem is volt példa 
Ilijén nagy szabadságra m ég akkor  
sincs szüksége a játékosnak, ha az 
idény végén  nagyon fáradtan tér pi
henni. Különöséri akkor nincs szük
ség  ilyen sem m ittevésre, am ikor té 
len is pihenünk. A z  ilyen nagy sza
badságok alatt a já tékos alaposan 
kikapcsolódik a labdarúgásból és 
ősszel azután sok mindent kezdhet 
elölről.

(—  fis nem lesz az m ajd sok, ha 
az idény nem a 13., hanem . a 15 
mérkőzéssel zárul ? )

—  Nem ! A z  idény elején mindenki 
erősen edz, akkor nem számít az, 
hogjj hány m érkőzés lesz majd... 
13, vagy 15... A z idény végén  m eg  
a legtöbb já tékos már kihagyja a 
hétközi kétkapus já tékot, mert akkor 
arra már nincs szüksége s ha ki
hagyja a hétközi kétkapus . já tékot, 
akkor mindegy, hogy két héttel 
előbb, vagy utóbb lcezdi el a pihenőt. 
De különben is még nagyon ritkán  
fordult elő az, hogy a játékos az 
utolsó bajnoki m érkőzés után pi
henni tért. Erre úgyszólván csak az 
idén van példa, mért a nem zetközi 
helyzet miatt nem lehet külföldi m ér
kőzéseket játszani. Más években az 
utolsó bajnoki után jö ttek  a portya- 
m érkőzések , a K K -m érközések. Volt 
már példa arra is, hogy  «  já tékos  
az idény befejezése után több m érkő
zést játszott, mint amennyit az egész  
tavaszi báj-doki idényben együttvéve. 
Szerintem tehát legalább is addig, 
amíg ilyen lesz a nem zetközi hely
zet, fé l kéll emelni a létszám ot 
16-ra... Y - . ■■

( A  játékos szabadságáról volt 
szó s eszünkbe jutott valami. A  
labdarúgó. játékost : legtöbbször 
hiába küldik el szabadságra. A

játékos a szabadsága alatt is „ fo 
cizni“  akar. A  legjobb példa erre 
például az, hogy az elmúlt vasár
nap egy budapesti vegyes csapat 
játszott Kolozsvárott. A  K olozs
várott megjelenő „E llenzék“ -ben 
olvassuk, hogy a budapesti csapat 
a  következő összeállításban já t
szott a  K AC-oal: Boldizsár •— M o
nostori, Onódy —■ Burián, Szabó 
II, Varga d r—  Kincses, Tóth, Olaj
kár II, Olajkár I, Németh. A  bu
dapesti csapat 2 :l-r e  győzött. Most 
m ár más kérdés az, hogy a közön
ségnek tetszett-e a budapesti já 
tékosok játéka, vagy  sem. A  ti
tokban mérkőzést játszók, úgy 
látszik, nem nagyon igyekeztek, 
m ert a  kolozsvári lap szerint a 
közönség csalódottan távozott. 
Végeredményben tény az, hogy a 
játékosok —  úgy látszik —  so 
k-alják a szabadságukat...)
De folytassuk a  beszélgetést Zsen- 

gellérrel. ZsengeUér ezt m ondja:
—  Nyugodtan fe l lehet emelni 

16-ra a létszám ot. L egfeljebb já t
szunk majd hétközben is. Milyen sok  
országban játszanak hétközben is!..,

(—  De erre nincs is szükség, 
m ert van elég vasárnap és ünnep
nap.)

—  Hát. akkor m eg nincs semmi 
akadálya a létszám em elésnek.

(—  Egyesek azt mondják, hogy 
sokat kell m ajd utazni...)

—  Utazni!... És az olaszok mit 
csinálnak? A zok  sokszor már csü
törtökön  elindulnak a bajnoki m ér
kőzéseikre, m ert oly nagy távolsá
g oka t kell m egtenniök. Nálunk még  
a 16-os létszám  m ellett sem  kellene 
soka t utazni, örüljünk, hogy az or
szág  m egnagyobbodott és többet 
utazhatunk. Szerintem m ég így is 
kicsi az ország. Lehetne m ég na
gyobb  is és utazhatnánk m ég töb
bet is.

Azután Zsengellér rátér a délvi-. 
dékiekre. Ezt mondja:

—  A délvidéki egyesü leteket nem

szabad kizárni, az NB I-böl, nem  
szabad őket m egbüntetni aszal, 
hogy a sarokba állítjuk őket. Én is
m erem  a szabadkai és újvidéki já 
tékosanyagot, m ert sokszor já tszot
tam ott. E lőször azon a vélem ényen  
voltam, hogy csupán újvidéki eg y e 
sületet szabad bevenni az NB I-be, 
m ert csak az ú jvidékiek érettek  
m eg az NB I-re. Szabadkán ugyan
is túlsók a csapat. Hiába nagyobb  
város Szabadka, mint Újvidék, a 
sok csapat m iatt m egoszlanak a jó  
játékosai. Am ikor azonban olvas
tam, hogy a szabadkai egyesü letek  
elhatározták azt, hogy az NB I-be  
felkerülő szabadkai egyesü letet a 
többi szabadkai egyesü let mind 
m egerősíti játékossal, akkor azt 
gondoltam magamban, hogy most 
már Szabadkát sem  szabad k i
hagyni az NB I-böl.

Am ikor Zsengellértöl búcsúzunk, 
m ég ezt m ondja:

—  örüljünk annak, hogy az or
szág m egnagyobbodott, örüljünk 
annak, hogy a nehéz idők ellenére 
is több .m érkőzést tudunk Játszani 
s ha. majd újra béka lesz, akkor  
m ég mindig ráérünk arra gondolni, 
hogy .mi legyen  majd. M ajd elintéz
hetik a  kérdést azzal, hogy több  
csapat esik k i,a z NB I-böl. Ha több 
csapat esik ki, akkor mindig sokkal 
érdekesebb a bajnokság. A kkor  
majd a kiscsapatok ősszel is min
den m érkőzést kom olyan vesznek és 
nem csak a Ferencváros, m eg az Új
pest ellen szállnak be. Olaszország
ban is 16-os létszám  van, de ott 
csak két csapat esik ki. A z  olaszok  
emiatt mindig panaszkodnak, m ert 
így nagyon sok m érkőzés unalmas.

Zsengellér most m ár siet, közele
dik a ceglédi vonat indulási ideje.

—  Kellem es nyaralást —  mond
juk neki.

Azzal az érzéssel búcsúzunk tőle,
I hogy ö is fo g  „foc izn i" Cegléden a 

szabadsága alatt.

B . M. B .

Szeged m a  
Szabadkán  
játszik

Szeged csapata csütörtökön reg
gel utazik cl Szabadkára, ahol ma 
délután az ottani Sport ellen já t
szanak a piros-fehérek. A  szabad* 
kai m érkőzésre Kisuczki kivételével, 
aki szolgálati beosztása m iatt nem 
tűd utazni, legerősebb csapatával 
utazik a Szeged. Kisuczki helyett 
négy nagyon tehetséges játékosát 
viszik magukkal a  szegediek. Eze
ket, ha lehet, k i is próbálják. Sza
badkára ezek a szegedi játékosok: 
utaznak: Tóth, Szabó, Haffai, La
dányi, Baráti, Berták, Bognár, Kal
már, M ester, N agy  és a négy fia 
tal: Gyuris, Bonyhádi, Szokoli és
Halasi.

A z  olasz kerékpáros szövetség összeállította 
a magyarok ellen július 20-án kiálló 
válogatott ötösfogatát

A z  olasz kerékpáros szövetség 
kedden délután értekezletet tartott, s 
kiszemelte azt a válogatott ötösfoga
tot, amely július 20-án Budapesten, 
a Millenárison a m agyar válogatott 
együttes ellen kiáll.

Á z  olaszok ezt megelőzően Milánó
ban vasárnap válogatóversenyt tar
tottak. Verri lovag, szövetségi kapi
tány az ott elért eredmények alap
ján  nyolctágú keretet állított össze. 
E bből a  válogatóbizottság az alábbi 
együttest szemelte ki:

N ervi Lorcnzo, Farini Fiorenzo, 
Scrivanti Vittorio, Conte Oreste 

és GúgHelmetti Gustavo.
A z olasz csapat -— mint az az öSz-

FUTBALL 
ATLÉTIKA

T E N I S Z
és az összes s i» o «• i e I k k e k

Budapest, SV., Váci-u. 27-29
Tornaszerek láiszóiérlelszerelés

szenilitásból k itű n ik .—  teljes. A z 
összes ágyúk felvonulnak ellenünk 
Budapesten. Bergom i és A stolfi egy 
esztendő óta a hivatásos, vágiázók- 
hóz nyergeit át —  őket tehát számí
tásba sem lehetett venni. Farini, 
Scrivanti és Conte O reste  az itáliai 
utánpótlás legizm osabb hajtása. N er
vi és Guglielmetti rég i ismerőse a 
hazai közönségnek. N ervi négyszer, 
Guglielmetti kétszer képviselte az 
olasz színeket ellenünk. A  többi 
újonc.

A z olasz repülőket V erri lovag és 
Mar jani M ario szövetségi edző kíséri 
Budapestre.

Tokodban to k o d ia k !
Gárdonyi Istvánnal beszélgettünk 

a Tokod jövő évi terveiről s ö ezt 
mondta:

__ Elhatároztuk, h ogy  a jövőben  
csak sajáinevelésü já tékosoka t já t
szatunk a csapatban. Nem  kellenek 
többé az idegen já ték o so k , csak olya
nok kellenek, ak ikét m i nevelünk s 
akik itt . dolgoznak nálunk a gyárban. 
A Tokod-ban ezentúl csak  tokodi já t
szik, majd. Talán íg y  jobban fogunk  
majd szerepelni.

Budapest
úszóbajnokságait a M A C * 
versenyen bonyolítják le
Szombaton és vasárnap a  M AC 

rendez nagyszabású úszóversenyt a 
Nemzeti Sportuszodában. A  Két
napos verseny gazdag műsorának 
főesem énye a Budapest-bajnoki ver
seny lesz. A z  első napon a  100 m  
gyors, 200 m mell, 100 m hölgy hát, 
400 m  hölgy gyors, fé r fi torony
ugrás és hölgy műugrás bajnoki 
versenyét, a másodikon a 400 m  
gyors, 100 m hát, 100 m  hölgy 
mell, 200 m hölgy mell, fé r fi műug
rás, hölgy toronyugrás és a  4x100 m 
gyorsváltó számait bonyolítják le.

A  bajnoki versenyeken természe
tesen rajtol a  teljes m agyar úszó
gárda. A  kiegészítő versenyszámok
ban a legjobb ifjú ság i' versenyzők 
küzdenek egymással.

Mindkét versenynapon Vízilabda- 
mérkőzés is lesz. Szombaton a BSE 
csapata a III. kér. ellen játszik, va
sárnap pedig a  bajnokság döntő 
összecsapását, az UTE— M ÁC mér
kőzést tartják meg.

ATLÉTIKA

M O V E-b a jn o ksó g o k  
és v a su ta s-b a jn o k 
sá g o k  le sz n e k  
v a sá rn a p
A  válogatott gárda —  ha minden 

jó l megy —  vasárnap már közel lesz 
Göteborghoz. Itthon sem szűnnek 
m eg azonban a  versenyek. Szomba
ton és vasárnap az országos MOVE- 
és országos vasutas-bajnokságokat 
rendezik meg. A  M OVE-bajnokságók 
színhelye a MOTE óbudai pályája, a 
vasutas-bajnokságokat pedig ezúttal 
a már kifogástalan állapotban lévő 
Törekvés-pályán rendezik. Mind a 
két bajnoki viadalon ifjúsági és fel
nőtt számok lesznek.

_________ /

Tessék készülni 
a boroszléi ifjúsági 
olim piára!
A német 1IJ értesítése szerint, a Bo-" 

roozlóba aníü«ztns 2tl—110-ra tervezett ,if- 
íúsági atlétikai olimpiát .megtartják. A 
Vfcf. illetékes osztálya ' javaslatót kért .a 
MAS-z-tól arra vonatkozólag, ho^y kik is 
jönnének számításba erre a, vcrócnyro. A 
kiírás szerint a következő verschyszátríok 
lesznek:

Fiúk részére: 100, 400, 800 méteres sík
futás, 4x104 m, magas- és távolugrás, 
súlylökés (6l/i kg-os golyóval) es gerely- 
hajítás.

Lányok részére: ISO ni, 80 in gát, ma
gasugrás, gerelyhajítás és 4̂ 100 m.

A v-rsenyéken fisak olyanok indulhat
nak, akik 1922 szeptember T után szület
tek.

A MASz most összeállítja, a feltételek
nek megfelelő jobb' Ifjúsági versenyzők 
névsorát és javaslatot tesz az illető ügy
osztálynak. hogy mikor, milyen formá
ban - tartsanak próbáversenyt és esetle* 
utána edzőtáborba gyűjtsék a versiín*- 
zokjet.
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MI is a®
a 99k ls£á ILtskáes?

Nagybánya, július.
Megírtuk, hogy az új idényben 

alighanem a nagybányai Lukács lesz 
m ajd a Ferencváros jobbssélsője. A  
tárgyalások egyelőre m ég folynak. 
A ddig ia, am íg ebben az ügyben nem 
történik döntés, mutassuk be Luká
csot.

Lukács Ede 1921-ben született 
Nagyváradon. M ost tehát 20 éves. A  
Nagyváradon működött Crisanaban 
kezdett játszani. A  kölyökcsapatban. 
Itt csakhamar feltűnt Jeny edzőnek, 
aki akkoriban a Crisana edzője volt. 
Jenő elkezdett külön is foglalkozni 
a fiartal tehetséggel s Lukács nem
sokára az ifjúsági csapatba került, 
m ajd nem sokkal később a „nagy 
egybe“ . Később Jeny  elkerült N agy
váradról Nagybányára. Lukács Ede, 
a  tanítvány, a mesterével együtt 
ment. Lukács Nagybányán állást ka
pott s moát Is ott dolgozik: az ál
lami vegyim űvek tisztviselője. A  
„k is" Lukács Nagybányán is szor
galmasan edzett Je:iö keze alatt s 18 
éves korában bekerült a román B) 
válogatottba. A  sors úgy hozta, hogy 
éppen a m agyar B ) válogatott ellen 
kellett játszania.

1941 tavaszán m eg a m agyar szö
vetségi kapitány a m agyar B ) válo
gatottba akarta beállítani. A  jugo 
szláv 3 )  csapat ellen kellett volna 
Lukácsnak játszania, de a bokasérü
lése miatt nem 'vállalhatta a játékot.

íg y  fest dióhéjban a „k is" Lu 
kacs, a jéles jobbszálsö élettörténete. 
Lehet, hogy ez a történet m ost egy 
új, „n agy" állomáshoz érkezik.

ít. Bíró Ferenc.

A II  O r s z á g o s  T i p p e l ő  B a j n o k s á g  wégeredménire:

Iklódy-Szoíbé Tibor lett a bajnok
Főverseny, ötszelvényes csoport: 1. Budavári Elemér — Csúcs
verseny : 1. Hérics László és Ugetfalvi Dános — Telitalálat versem: 
1. ffegy Kálmán — Délvidéki Díj: 1. Szintay István — A IV. számú 
ötös Torna Két csoportjában Szabó Sándor és Kovács Piroska 
lett első -  Az utolsó heti versenyben Kelemen Imre szerepeit a 
leglobban

A  C sillagh egyen  
já tsz ó  b u d ap esti  
a m a tö rv á lo g a -  
tott k e r e te

A Budapest kerületi amatőrválogn- 
tott vasárnap Rimaszombaton ven
dégszerepelt volna, a mérkőzést 
azonban a rimaszombatiak lemond
ták.

—- A Ismo-ndás nem végleges ■ —  
mdndotta Gudenus Hugó báró szö
vetségi kapitány — , közbejött aka
dályok miatt maradt el a ' m érkőzés. 
Ú gy tervezzük, hogy ezt a m érkőzést 
július 20-án ■ játszuk Rim aszomba
ton. A z  elmo.radt m érkőzés helyett 
vasárnap Csillaghegyen vendégszere
pei a budapesti am atőrválogatott a 
Pilishegi'vidék válogatott csapata el
len. A  csapatot csak közvetlenül a 
m érkőzés előtt állítom össze a kö
vetkező keretből:

Bolemánvi MPSC, Gazdag BV8C, 
Zurián III (Z. Danuvia), Ádám (V a
sas), K éry  M AVAG, Selm eczi (P énz
ü g y ), N ém eth  UTE, Jobbágy UTE, 
Buzási (E lektrom os), Tőrös (E lektro
mos) ,  Kosaras (Hungária SC ), Si
mon (G anz), K rajcs II (Kelenföldi 
A O ), Solymosi BSzKRT.

—  E zek  a já tékosok  —  mondotta 
m ég a sövetségi kapitány —- vasár
nap délután fél 5 órakor kötelesek  
megjelenni a Margithíd budai híd
főjénél lévő HÉV-megállónál. Innen 
aztán együ tt utazik a csapat Csil
laghegyre. A  m érkőzésre 6 órakor  
kerül sor.

UiiKi kasnokságok állása
DUNA—TISZAKÖZT KERÜLET 

I. osztály
1. Váci SE
2. V. Reménység
3. Rákoscsabái TK
4. Tokodi ÜSC II
5. Ceglédi VSG 
fi. Cinlíotal TK
7. MonorL MOVE
8. Érdi PLE
9. Tiiriikszantm. FC

10. Atoffi SO
11. Vpcsési SC
12. E.fcsi E3E
13. - Gödöllői IK
14,. Esztergomi MOVE

25 19 2 4 81:43 40
24 1.7 2 5 71:42 30 
20 lő 2 9 55:45 32
25 13 .5 9 61:49 29
26 12 5 9 68:55 29
25 11 5 9 61:50 27
26 12 2 12 59:66 26 
26 10 4 12 52:61 24 
22 9 5 8 33:42 23
24 9 41156:5922 
26 8 5 13 63:58.21 
26 8 4 14 47:55 20 
26 5 3 18 39:87 13
25 . 4 2 19 46:83.10

-  .. mérkőzések: TFC-VSE,
TÜSC II—ASC, E. M OVE-VRE, TFC— 
C1K, VRE-TFC. ASC—TFC.

SZATMÁRNÉMETI KERÜLET
1. Nagybányai SE II
2. Nagykároly! ÁG ^
3. N. „Jó szerencsét’ ’ '
4. Szalui. Törekvés
5. Szatm. Iiarkocldui
6. Nagybányai Gutin
7. Szatmári Előre
8. Felsőbányái KAC

14 11 2 1 41:11 24
14 11 2 1 29:17 24
14 9 3 2 33: 9 21
14 6 3 5 15:19 15
14 3 1 10 5:22 7
14 3 1 10 4:33 7
11 2 1 11 4: 9 5
14 visszalépőit

Hazatérés Bajnokság
IV. csoport!

1. Dulcís Ujvcfbász
2. Bocskai Óh öcsé
3. Topolyai SC
4. Bocskai Klsbflgyes
5. Tv ülni A H 5
6. Bácsfckctclití^yi TE

4 3 1 — 2 1 :6 7  
4 2 2 — 10: 6 6
4 2 — 2 11); 0 4
4 1 2 1 8: 7 4
4 1 1 2  6:15 3
4 ------ 4 5:55 -

A Reasdáni SE komolyan készül vasár
napi, át tévés Bajnoksáíí utolsó inéc- 
kőzóséíé. FI kp f c-l c az Apntioi SC lesz. A 
hcadánifik-jf-lonleT csoportjukban az első
helyen átianrk s ka csak egy pontot 6íkc- 
rul Apa Úriban szsrrzniök, esoportbnjno- 
kök íeszücjv. A ;tt'’ fryföhtcssáaú vasárnapi 
rT\crkÓ«c.'->i*e ?.z alábbi 13 játékosból forrja
a vezetőcég a esapaíot tiszai iHlurtr Kiss, 
tiermápa, Ib íir v í. llcincr ' TI, Vnkóvios
Tí, Hói’üpp.Sy, Birbf-r, <T"°bö. Fcirs, Jc-
s-^nstki, Tv orvaik TIT. Nagy ós Matheisz, 
A ’ tibjrkÖzéö előtt a két csapat
tartalékjai ütköznek m g  «gy  ináss fii.

Befejeződött a TI. Országos Tippelő 
Bajnokság-. A tervezett 20 heti verseny 
közül csak 19 zajlott le tulajdonképen, 
mert hiszen a nyolcadik fordulót töröl
nünk kellett. Ennek ellenére minden ver
senyben úgy adjuk ki a díjakat, ahogy 
azokat kiirtuk, tehát teljes értékben.

A második bajnokságot Iklódy-Szabó 
Tibor nyerte. Előnye nem olyan nagy, 
mint volt például az ősszel ifj. Csillik 
György, az első bajnok előnye, de ennek 
ellenére Iklódy-Szábó Tibor is fölényesen 
lett első. Hiszen hat ponttal szerzett töb
bet, mint a második helyezett.

Alább minden versenyben eredményt 
hirdetünk.

Ez az eredményhirdetés azon
ban egyelőre feltételes. 

Esetleges felszólalást
szom bat reggelig fogadunk el,

de — mint azt már a múlt héten is meg
írtuk — most már csak olyan felszólalást 
fogadhatunk el, amely az utolsó forduló
val kapcsolatos. Ha a versenyekben vál
tozás lesz, akkor azt

a vasárnapi számunkban közöl
jük,

illetve a szombat délutáni díjkiosztáson 
tudatjuk a pályázókkal,

A  díjkiosztás ideje:
Szombat délután 4— 6-ig.
Vasárnap délután 4— 5-ig.

H étfőn délelőtt 9— 10-ig és 
délután 6— 7-ig.

Kérjük a pályázókat, hogy lehetőleg 
már szombaton jelentkezzenek. Aki meg
bízott által kívánja átvenni a díját, az 
szombatig levelezőlapon közölje velünk a 
megbízottja nevét.

Aki még hétfőn sem jelentkezik a dí
jáért, annak a díjat július hó folyamán 
postán fogjuk elküldeni. Iía netán vala
kinek közben megváltozott volna a címe, 
azt közölje velünk. A csak előfizetést 
nyerteknek néni kell jelentkezniük. Nekik 
július 15-én indítjuk meg a lapunkat.

D íjak cserélése nem áll módunk
ban.

Július 15-én a TI. Országos Tippelő Baj. 
nokság összes szelvényeit megsemmisítjük.

Most pedig egyelőre elbúcsúzunk a pá
lyázóinktól. A viszontlátásra ősszel a III. 
Tippelő Bajnokság rajtjakor.

*
(Az eredményhirdetésben előforduló

rövidítéseik: E =- 'eredménye, Pótv.. ~
pótverseny, U. sz. = utolsó szelvé
nyen, gk ■= gólkülönbség.)

A F ő  V E R SE N Y  EREDM ÉNYE: 
Általános csoport:

I. díj: 350 pengő és egy  450 pengő
értékű W eiss M anfréd-féle segéd- 
m otoros kerékpár. N yerte : Szőke
H erceg (Iklódy-Szabó T ibor), A lsó
örs, Zala m egye. E .: 450 pont.

II. d íj: 250 pengő, egy  200 pengő
értékű  A g fa  karát fényképezőgép  
(F  3:5 fényerejü  lencsével, com - 
pour rapid zárral, bőrtokkal) és 
egy  40 pengő értékű férfi zsebóra. 
N yerte : Tipp E gó (Ancsin .Mihály
és E ndre), Békéscsaba, Trefort-u. 
35. E .: 444 pont.

III. d íj: 180 pengő és eg y  100 
pengő értékű  vásárlási utalvány a 
M am itz Zenei Központhoz. N yerte : 
Karakán III  (Szinok Ferenc—ifj. 
Pulcz R ezső ), Újpest, Attila-u. 86. 
E.: 435 p.

IV. d íj: 180 pengő. N yerte : AHC 
(M észáros M ária), Bp. ,VII., Cser- 
hát-ú. 4. I. 12. E .: 429 p.

V. díj: 160 pengő. N yerte : Magda 
(Szabó Sándor), Bp., IX ., Ferenc- 
krt 36. E .: 427 p. U. sz.: 26 p.

VI. díj; 11,0 pengő: Nyerte: Culi (Zsen-
gellér Gyula), Újpest, Kassnl-út 47. E.: 
427 p. U. sz.: 24 p, — VII. díj: ISO pengő. 
Nyerte: Vaskapu I. (Lakatos László),
Bp. IX.. Liliom-u. 35. E.: 425 p. — VIII. 
díj: 120 pengő: Nyerte: Dorka (Meskő
József—Karácsony József), Kispest, ír., 
Hungáriám. 3. fsz. 2. E.: 424 p. — IX. 
díj: 110 pengő, Nyerte: Kék Duna
iScbmidt Ahta'né). Békéscsaba, Horthy 
Miklós-út S9. E .: 423.p. — X. díj: 100
pengő. Nyerte: Horváth Béla. Vác. Osz
tálymérnökség. E : 422 p. — XI. díj: 80 
pengő. Nyerte.-. Fatalisták 21 (Szelényi 
Gyula és Margit) , Bp. XIV.. Gvadányi-u.
128. E.: 418 p. — XIJ. díj: 70 pengő.
Nyerte: Kovács József Bp. VII., We3se- 
lényi-u. 22. E .: 417 p. — XIII. díj: 60 
pengő. Nyerte: Kitartás (Meri Testvérek 
— Meri Antal), Bp. 1., Ybl Miklós-tér 2. 
E.: 413 p. — XIV. díj: 50 pengő. Nyerte: 
Bocskai (Szintay Gyula), Bp. IX. Pipa- 
u. 4. E.: 411 p. U. sz.: 23. — XV. díj: 
40 pengő. Nyerte: Caruso (Ifj. Molnár 
Ferenc), Bp. IX., Gubacsi-út 91. E ,: 411 
p. U. sz.: 21 p. — XVI—XVII. díj: .S0—S0 
pengő. Nyerte: Hollós: Károly, Bp, V ili., 
Szigony-u. lfi/b. E.: 410 p. U. sz.: 24 p.
U. sz. pótv.: 5—0—3 p. — Fajankők (Ti
hanyi Ferenc—Gárdonyi István), Tokod 
üveggyár. E .: 410 p. U. sz.: 24 p. U. sz. 
pótv.: 3—0—3 p. U. sz. gk.: 26.

XVIII—X X  díí: 20—20 pennfí. Nyerte: 
Ifézilabdások (Tóth József—Caneva Sán
dor). Bp. V ili., Víg-u. 28. If. em. E.: 
A10 p. 11. sz. 24 p. U. sz pótv.: 3—0—3 p. 
U. sz. gk.: 30. — Beszédes György, Sze
ged. Apponyi-u. 17. E,: 409 p. — Ma- 
nyőka (Lojer Pálnéi, Kispest, üllöl-út 
164. E .: 408 p. U. sz. 24 p. — XXI—XXV. 
díj: 15—15 pengő. N y e r t e Napsugár
(Kovács János). Kispest, Kond-u. 6. E.: 
408 p. U. sz : 23 p. — Erdőszépe (Laky 
Ferenc). Pécs, Kossuth Lajos-u. 7. E.: 
408 p. 11. sz.: 21. p. — Balogh Éva, Bp. 
IX., Fővám-tér 12. E .: 407 p. — Mindent 
"issza (Gábor Tstván—Suhnjda István), 
Bn. IX.. Gubacsi-út S9. E .: 404 p. — Mars 
(Ancsin András és Simon), Békéscsaba, 
Tisza I.-u. 53. E.: 401 p. XXVI—XXX. 
dii: 10—in pengő. Nyerte: Aranyásók
(Piovarcs József). Bp. XIIT., Dagály-u. 
i. S,; 4Q0 p. — Csákvárj R$zsa (Kovács

Rozália), Bp. VI., Munkácsy M.-u. 37. I.
25. E .: 389 p. — Stukák (ifj. Tóth La
jos), Bp. V ili. Baross-u. ICO. III. 17. 
E .: 397 p. — Sáry József, Bp. XIV., 
Hungária-krt. 105. — Hunor (Szilágyi
Imre), Nyíregyháza, Serház-u. 23. Mind
kettő e.: 336 p.

XXXI—XXXV. díj: 5—5 pengő. Nyerte: 
Herczeg József, Kispest, Kálmán király
át 8. E.: 393 p. — BSK (Naumov Jenő), 
Pécs, Szigetl-u. 48. E .: 392 p. — Reiter 
Mátyás, Miskolc, Horthy Miklós-tér 7.
— Suzy—Bundás. (Schuszter József—
Szalkay Dezső), Bp. V., Bálvány-u. 18. 
Mindkettő e.: 391) p. U. sz.: 23—23. — 
Ez lett a vesztünk- (Antonovics Géza): Bp. 
XIJI., Újpesti rakp 1462. hrsz. E .: 390
p. U. sz. 21 p.

390 pontot szerzett, de az utolsó szel
vénnyel csak 20 pontot ért el s így nem 
nyert: Dugó.

ötszelvényes csoport:
I. díj: 80 pengő. N yerte : Buda

vári Elemér, Kispest, II, Szigetvári
köz 5/4. E .: 368 p.

II. díj: 60 pengő. Nyerte: Gárdonyi
Istvánná, Tokod, üveggyár. E.: 3S2. p.

III. díj. 50 pengő. Nyerte: Rajta (Bocsi 
Ferenc), Bp. VII., Dob u. 84. E .: 357 p.

IV—V. díj: Egy-egy férfi elírom zseb
óra. Értéke: 50 pengő. Nyerte; Kovács 
Ilojia, Bp. IX., Szvetenny-u. 27. E .: 356 
p. — Marton II. ( Turcsányi Simon), 
Martonvásár, Horthy Miklős-út 44. E .: 
354 p. U. sz.: 24 p. — VI—VII. díj: 45 
pengő értékű töltőtoll. Nyerte: Magyar
Péter, Rákoscsaba, Bártfay-u. 22. E .: 354 
p. U. sz.: 21 p. — Nagy Zoltán, Kolozs
vár, Alkony-u. 18. E .: 352 p. U. sz.: 21 
P. — VIII—X. díj: S0 pengő értékű férfi 
karóra. Nyerte: Kővári Antal, Dorog,
Szent Erzsébet-u. 17. Huszár Mihály, Vár. 
palota, Péti-út .Mindkettő e.: 351 p. U. 
sz.: 21 p. — Türk Pál, Bp. SüUő-u 5. 
E.: 351 p. U. sz.: 18 p.

XI—XIII. díj: 20—20 pengő értékű vú. 
sárlási utalvány a Mamitz Zenei Központ
hoz. Nyerte: Malvin (Kovács Piroska),
Bp. V.. Szent István-tér 15. Filtex. E.: 
350 p. U. sz.: 24 p. — Búcsúfia (Németh 
József), Pestszentlőrine, Kossuth Lajos- 
u. 181. E .: 350 p. U. sz.: 21 p. — Kohut 
Imre. Debrecen, Szeremley-u. 2. E.:
349 p.

XIV—XV. díj: 15—15 pengő értékű
kölnivíz. Nyerte: Majd a Vica (Hevesi
István), Bp. XI., Fehérvári-űt 85. E .: 343 
p. U. sz.: 23 p. — Hajrá Rokka (Pauló 
Jolánka), Békéscsaba, 111., Kazinczy-u. 
20. E .: 348 p. U. sz.: 21 p. U. sz. pótv,: 
0—0—3 p. U. sz. gk: 28 p.

XVI—XVII. díj: Féléves előfizetés a 
Nemzeti Sportra. Nyerte: Fog ez menni. 
(Marics László—Ligetfaivi János), Mis
kolc, Schweidel József-u. 14. E .: 348 p. 
U, sz.: 21 p. Uv : sz. ■ pótv.: 0-̂ -0—8 p. TI. 
sz. gk.: 29. — Csaba II (Vozár Pálné), 
Békéscsaba. III., Kazinczy-u. 20. E.: 348 
p. U. sz.: 21 p. U. sz. pótv.: 0—0—3 p. 
U. sz. kg.: 33 p.

X VIIl— XXV, díj: 10—10 pengő értékű 
kölnivíz. Nyerte: Kovács Ferenc, Uipest, 
Váci.út 81. E.: 348 p. U. sz.: 21. IJ. sz. 
pótv.: O—0—0 p. — Rosenwasser Tibor, 
Bp. V., Csanády-u. 5. E.: 348 p. U. sz.: 
18 p. — Bomstingel Lajos, Bp. V1T-., Do- 
hány-u. 28. I: 16. —r Lesán János, Török- 
szer tmiklós, Petóti-u. 30. — Hornstein
Károly. Bp. VII., Wesselényi-u. 10. —
Horváth Béláné, Vác, Osztálymérnökség.
— Magda (Stercz József), Pestszenterzsé-
bet, Rákóczi-u. 69/b. — Almás! Sándor,
Újpest,1 Apponyi-u. 4. Mind a hat e.: 346 
p. U. sz. sorrendben: 23,21, 20, 20, 18, 18.

XXVI—XXX. díj: Negyedévi előfizetés 
a Nemzeti Sportra. Nyerte: Vámos And
rás. Csepel, Zettner Sebő-u. 45. E.: 345 p. 
U. sz.: 23 p. — Nagy Ferencné, Kispest, 
Szent Imre herceg-űtja 4. — Toi’bágyí 
Jenő, Bp. X., Iíőbányai-út 30. Főmű
hely, 3/C. Mindkettő e,: 345 p. U. sz.: 
18 p, — Etek-Ujpál (Elek Kálmán), Fü
lek, Újtelep, 494. —: GFC (Kovács Lajos), 
Bp. IX., Högyes Endré-u. 6. Mindkettő 
e .: 344 .p.

XXXI—XXXV. díj: 5 pengő értékű
borotvapenge és krém. Nyerte: Kaja
kos Gyula, Budapest, VI1T., örömvölgy- 
u. 16. E.: 343 p. U. sz.: 24 p. — Marika 
(Rippei Béla), Kispest, Báthory-u. 45. 
E .: 343 p. U. sz.: 21 p. — Fiastyúk (Bíró 
György), Szentendre, KISOK evezős-te
lep. E .: 343 p. U, sz.: 18 p. — Budavári 
János, Kispest, II., Szigetvári-köz 5/4. 
18-as FI (Le3án János), Törökszentmik- 
lós, Petőfí-u. 30. Mindkettő e.: 342 p. U. 
sz.: 24 p.

341 pontot szerzett, s így nem nyert: 
Hoffmann Sámuel, TFC." Frivaidszky Je- 
nőné, Peczár Sándor, Gyulai-Klermann,
A  CSÜCSVERSENY ER ED M ÉN YE

T. díj: 25 pengő. Nyerte: Fog ez menni 
(Marics László—Ligetfalvi János), Mis. 
kolc, Schv/eidel Jőzsef-u. 14. E .: 8 talá
lat, közte 4 téli. — II. díj: 15 pengij. 
Nyerte: Kelemen Imre. Bp. VII., Akácfá
ik 10. E.: 8 találat, közte 3 teli. U. sz.: 
8 találat, közte 3 teli. — III—IV. dii: 
10—10 pengő. Nyerte: Beszédes György, 
Szeged, Apponyi u. 17. E ,: 8 találat, közte 
3 teli U. sz,; 8 találat, közte 0 teli. Ú. 
sz. pótv.: 2 találat, 0 teli. — Mars (An
csin András—AncsinSimon), Békéscsaba, 
Tisza István-u. 53. E.:, 8 találat, közte 3 
teli. TJ, sz.: 8 találat, Ó teli. U. sz. pótv.: 
1 találat, 0 teli. (0—0—3 p.). U. sz. gk.: 
27. — V—VI. díj: 5—5 pengő. Nyerte: 
Hoffmann Sámuel, Makó, Deák Ferenc-u. 
53. E .: 8 találat, közte 3 teli. U. sz.: 8 
találat, közte 0 teli. U. sz. pótv.: l  ta
lálat, 0 teli. (0—0—3 p.). U. sz. gk.: 28.
— Tipp Ego (Ancsin Mihály és Endre), 
Békéscsaba. Trefort-u. 35. E .: 8 találat, 
közte '8 teli. V- sz.: 8 találat közte 0 teli 
(0—0—3p.). U. sz. pótv.: 1 találat, közte 
0 teli. U. sz. gk.: 30.

8 találatot, közte 3 telitalálatot ért el, de 
az utolsó szelvénnyel nem ért el nyolc 
találatot, illetve utolsó szelvényt nem kül
dött s így nem nyert: Molnár Gyula, Ar
áénál, Póka, Bajnoknő IX., Baranyi S . 
Nődi M., Szeder L., Kék.

A  T E I-IT ALALA TVER SEN Y  
EREDM ÉNYE:

I. díj: 25 pengő. Nyerte; Fradi (Nagy 
Kálmán), Mezőtúr, Pétery-U. 10. E .; 5 
telitalálat. U. ez.: 1 telitalálat. II, sz.
pótv.: 0 teli. U. sz. pönt.szám: 20.' tT. sz. 
pótv.: 0—0—3 pont. — II. díj: 15 pengő. 
Nyerte: Szőke Szakáll (Telek Bélái, Bo- 
csárlapu jty, Komároroi-út 34. E .: 5 teli- 
feláÖ* V, sz.; i  telitalálat U. sz. p,ótv.:

0 telitalálat. U. sz. pontszám: 20. U. sz. 
pótv.: 0—0—0 p. — III—IV. díj: 10—10 
pengő. Nyerte: Karakán III. (Szinok Fe 
renc—ifj. Pulcz Rezső). Újpest, Attila-u. 
86. E.: két különböző fordulóban 4 teli. 
U. sz.: 2 teli. U. sz. pótv.: 1 teli. —■ 
Szőke herceg (Iklódy-Szabó Tibor), Alsó
örs, Zala megye E.: két különböző for
dulóban 4 teli. U. sz.: 2 teli. U. sz. pótv.: 
0 teli. U. sz. pontszám (a kérdéses szel
vényen) : 22. U. sz. pótv.: 0—0—3 p. U. 
sz. gk.: 18. — V—VI. díj: 5—5 pengő 
Nyerte; Tipp Ego (Ancsin Mihály és An
csin Endre), Békéscsaba, Trefort-u. 35. 
E.: ugyanaz, mint Szőke hercegnél, csak 
a gk.: 22. — Fajankók (Tihanyi Ferenc— 
Gárdonyi István), Tokod, üveggyár. E..: 
két különböző fordulóban 4 teli. U. sz.: 1 
teli. U. sz. pótv.: 1 teli.

Két különböző fordulóban négy telita
lálatot ért el. az utolsó szelvényen 1 teli
találatot szerzett, de a pótversenyben 
nincs telitalálata s így nem nyert: Ko
vács József (Wesselényí-u.).

Akik csak egy fordulóban értek el négy 
telitalálatot, azok nem nyertek.

A  IV. SZAMÜ ÖTÖSTORNA 
ERED M ÉN YE: ‘

Általános csoport:
I. díj: 20 pengő és egy 15 pengő értékű 

vásárlási utalvány a Mamitz Zenei Köz
ponthoz. Nyerte: Magda (Szabó Sándor), 
Bp. I., Ferenc-krt. 36. E.: 126 pont. U. 
sz.: 28 pont. U. sz. pótv.: 0—0—3 p. U. 
sz. gk.: 20. — II. díj: 10 pengő és 10 
pengő értékű kölnivíz. Nyerte: Szőke
herceg (Iklódy-Szabó Tibor), Alsóőrs, 
Zala megye. E.: 126 p. U. sz.: 26 p. U. 
sz. pótv.: 0—0—3 p. U. sz. gk: 29 — III. 
díj: 10 pengő és 5 pengő értékű borotva- 
penge és krém. Nyerte: AHC (Mészáros 
Mária), Bp. VII., Cserhát-u. 4. I. 12. E .: 
124 p. U. sz.: 24 p. U. sz pótv.: 0—0—3 
p. U. sz. gk.: 29. — IV. díj: 5 pengő és 
5 pengő értékű kölnivíz: Nyerte: Tipp
Ego (Ancsin Mihály és Endre), Békés
csaba, Treíort-u 35. E ,: 124 p. U. sz.: 24 
p. U. sz. pótv.: 0—0—3 p. U. sz. gk.: 30. 
— V—VI. díj: Negyedévi előfizetés a
Nemzeti Sportra. Nyerte: Culi (Zsengel- 
lér Gyula), Újpest, Kassai-út 47. E.: 121 
p. — Radnai János, Békéscsaba, Bartos- 
udvar. E. : 120 p.

119 pontot szerzett s így nem nyert: 
Kézilabdások, Horváth Béla.

ötszelvényes csoport:
I. díj: ló pengő és 10 pengő értékű bo. 

rotvapenge. Nyerte: Malvin (Kovács Pi 
roska), Bp. V., Szent István-tér 15. Fil
tex. E .: 107 pont. — II. díj: 5 pengő és 
10 pengő értékű kölnivíz. Nyerte: Szilá
gyi Károly, Diósgyőr, Vasgyár, FUrdő-űt
2. E.: 106 pont. (Jegyzet: Szilágyi Ká-
rolynak volt az utolsó fordulóban egy 20 
pontos szelvénye, de ez a 20 pontos szel
vény nem volt az ötszelvényes csoportra 
küldött megjelölt öt szelvény között.) — 
TIT. díj: 10 pengő értékű kölnivíz. Nyerte: 
Gárdonyi Istvánná, Tokod, üveggyár. 
E.: 105 p. U. sz.: 26 p. — IV—V. díj:
Negyedévi előfizetés a Nemzeti Sportra. 
Nyerte: Bácska (Szintay István), Bp.
IX., Pipa-u. 4. E.: 105 p. U. sz.: 21 p. — 
Gunst László, Szentes, Petőfi-u. 7. E .: 
104 p. U. sz.: 21 p. U. sz. pótv.: 3—5—3 
port.

104 pontot ért el, az utolsó szelvénnyel 
21 pontot szerzett, de a pőtversenyben 
gyengébben szerepelt s így nem nyert: 
Budavári Elemér, Fog ez menni.
A  DÉLVIDÉKI DÍJ EREDM ÉNYE:

I. díj: 60 pengő. Nyerte: Bácska (Szin
tay István), Bp. ]X.. Pipa-u. 4. E.: 17.1, 
P- — II. díj: 50 pengő. Nyerte: Bocskai 
iSzintay Gyula), Bp. IX.. Pipa-u. 4. E.: 
j70 p. — III. díj: 40 pengő: Nyerte: Ibo
lya (Juhász Miklós), Bp. V., Kossuth-tér
9. E .: 169 p. U. Sz.: 24 p. — IV. díj: 50 
pengő. Nyerte: Budavári Elemér, Kis
pest, II., Szigetvári.köz 5/4. E.: 169 p 
U. sz.: 21 p. — V. díj: 20 pengő. Nyerte: 
Gárdonyi Istvánná, Tokod, üveggyár. E .: 
168 p. U. sz.: 26 p. — VI—VIII. díj: IS
IS pengő. Nyerte: Ziegler Sándor, Oros
háza, Pályaudvar. E,: 168 p ll. 'sz.: 23 
P. — Szilágyi Károly, Diósgyőr Vasgyár, 
Fürdő-út 2. E.: 168 p. U. sz.:' 18 p. — 
BSK (Naumov Jenői, Pécs, Sziget u. 48. 
E.: 167 p. — IX. díj: 10 pengő. Nyerte: 
Mangliár János, Bp. IX., Lőnyai-u. 42/a. 
E.: 166 p. U. sz.: 26 p. —/ X —XI. díj: 
10—10 pengő értékű vásárlási utalvány a 
Mamitz Zenei Központhoz. Nyerte: Vi- 
czián Pál, Nagyszalonta, Rendőrkapitány
ság. E.: 166 p. U. sz.: 25 p. — Karakán
III. (Szinok Ferenc—ifj. Pulcz Rezső), 
Újpest, Attlla-u. 86. E .: 166 p. U. sz.: 
23 p. — XII. díj: 10 pengő értékű bo
rotvapenge és krém. Nyerte: Malvin (Ko
vács Plfoska), Bp. V., Szent István-tér 
75. Filtex. E.: 165 p. U. sz.: 24. — XIII— 
XIV. dij: Negyedévi előfizetés a Nemzeti 
Sportra. Nyerte: Fog ez menni (Marizs 
László—Ligetfaivi János), Mlskdlc,, 
Schweidel József-u. 14. E .: 165 p. U. áz.: 
21 p. — Aranyásók (Piovarcs József), Bp. 
XIII., Drégefy-U. 4. I. 26. E.: 164 p. U. 
sz.: 26 p. — XV—XVII. dij: Negyedévi 
elöfiztés a Nemzett Sportra. Nyerte: Mül- 
ler Ottó, Dorog. E.: 164 p. U. sz : 24. U. 
sz. pótv.: 0—0—S p. U. sz. gk.: 27. —
Hoffmann Sámuel, Makó, Deák F.-u. 53. 
E .: 164 p. U. sz.: 24 p. U. sz. pótv.: 0— 
0—3 p. U. sz. gk.: 28 — Gunst László, 
Szentes, Petőfi-u. 7. E .: 164 p. U. sz.: 21 
p. U. sz. pótv.: 3—5—3 p.

164 pontot szerzett, az utolsó szelvény
nyel 21. pontot ért el, de a pótversenyben 
gyengébben szerepelt s így nem nyert: 
Caruso, Mindent vissza. 164 pontot szer
zett, az utolsó szelvénnyel csak 18 pontot 
ért el: Baezay A.-né.

A  29., A Z A Z  A Z  UTOLSÖ H ETI-
VERSEN Y EREDM ÉNYE:

Általános csoport; í. dij: 20 penaő. 
Nyerte: Kelemen Imre (5 szelv. csoport), 
Bp. VH. Akácfa-u. 10. E .: 30 pont. (3 talá
lat, közte 3 teli). — II díj: .15 pengő. 
Nyerte: Drgács Antal, Pestszenterzsébet 
Drégcly-u. 59. E.: 27 p. (7—3). — IIf. 
díj: 10 pengj. Nyerte: Hegedűs Elek, 
örsfalu .E.: 26 p. (8—1). Pótv.: 3—3—5 
p. — IV—X. díj: 5—5 pengő: Nyerte: 
Radnai János, Békéscsaba, Eartos-udvar 
E.: 24 p. (8—1). Pótv.: 3—0—3 p. — 
Horváth Bála, Vác. Osztálymérnökség. 
E.: 26 p. (8—1L Pótv.: 3—0—0 p. — 
Aranyásók (Piovarcs József), Bp. XIIT.,

vác3 József, Bp. VII. 'Wesselényi-u. 2X 
Kigé (Kispál Géza), Bp. VI., Szfnyei- 
Merse-u. 12 ír. 22. — Endresz József
dr, Gyula, gróf Karácsonyi J.-u. 14. —-
Mind az öt eredménye: 2ti p. (j.S—I).
Pótv.: 0—0—3 p. Gólkülönbség scs*S&3- 
ben: 18 , 20 , 23 , 23 , 24 

ötszelvényes csoport: I. díj: 10 pengő. 
Nyerte: Mangliár János, Bp. 1X., Lóz
nyai-u. 42/a. E .: 26 p. (8—1). Pótv.: 0— 
0—5 p. — II—III. díj: 5—5 pengő.
Nyerte: Kovács Sándor. Tokod. Kolónia 
26. — Sehlisz Jenő Tokod, üveggyár. 
Mindkettőé.: 26 p. '(8—1). Pótv.: 0—0—3 
p. Gk.: 22. illetve 23.

26 pontot szerzett, a pótversenyben 
0—0—0 3 pontot ért el, de na
gyobb gólkülönbség miatt nem nyert: 
Steiner Géza (gk.: 27), Szőke herceg
(gk. : 29), Gárdonyi I.-né (gk.: 29).
A  V E RETV ERSEN Y  EREDM ÉNYE

A N em zeti Sport eziistveretét 
nyerte a II. Országos Tippelő B a j
nokság bajnoka: Szőke H erceg
(Iklódy-Szabó T ibor).

A  N em zeti Sport veretét
az egyes csoportokban a követke
zők nyerték:

Budapesti csoport: Magda (Szabó 
Sándor).

P estkörnyéki csoport: Szinok F e
renc és ifj. Pulcz Rezső.

Vidéki csoport: Ancsin Mihály
és Endre.

H ölgyek csoportja : AH C (M észá
ros M ária).

ötszelvén yesek  csoportja : Buda
vári Elemér.

Délvidéki D íjban: Bácska (Szin
tay István).

A MOVE) baínokság
csoportgyőztesei

A MOVE-ba>TxOkfíág1 két csoportjában 
a Rákosligeti TSE és a Rákosszentmi
hály i AFC csapata szerezte mo£ a cso
port-elsőséget. Az MRTSE csapata ősz
szel még nem számított bajnokjelöltnek, 
a középcsoportból tört előre és remek 
tavaszi győzelmi sorozattal előzte mei? 
vetélylársait A RAFC végig az élcso
portban küzdött s az utolsó mérkőzésen 
nyerte el az első helyet.
# Az MRTSE csapata: S, Szabó — Fe
jér. Gyürki — Páldi, Teres, Kurta — 
Takács, Hajdú, Dombóvári I, Dombóvári 
II, Nagy felállításban játszott legtöbb
ször, mellettük Temesvári és Hasenecker 
jutott még szóhoz.

A RAFC csapata: Heves — Irúzi, Mé- 
nich — Gajdos, Horváth, Sánta — Ma
ros, Pomázi, Fülöp. Dobrováts, Varga
Összeállításban mérkőzött a leggyakrab
ban. Torosi és Dinga játszott még né
hány bajnoki mérkőzésen.

A íkét csapat vasárnap játssza első 
bajnoki döntő mérkőzését n MOVE baj
noka címért, a két egyenlő erej*ű csapat 
közül bármelyik győzhet, de a legutolsó 
mérkőzések alapján több esélyt kell ad
nunk a Rákosligeti TSE-nek.

L y k a  m e g v á lik
a  H a la d á stó l

L yka  Rezsővel, a Haladás edzőjé
vel találkoztunk:

—  Mi u j3ág? —  kérdeztük tőle.
-— Félhivatalosan elárulhatom : 

m egválók a Haladástól. A zért csak 
félhivatalosan, m ert kértem, az el
bocsátásom at, de m ég hivatalosan 
választ nem  kaptam  az elnökségtől, 
de ígéretet az egyik  vezetőtől, hogy 
elengednek.

—  A z  elkedvetlenedés ok a?  A  ki
esés?

—  Nem, pihenni szeretnék■ Kicsit 
ki akarok kapcsolódni a labdarú
gásból.

L ykától nyert értesülés után Pa- 
lágyi intézőt kérdeztük m eg:

—  Lyka elm egy?
—  K érte  elbocsátását s mi a fel

hozott indokai alapján elengedjük.
—  Ki lesz L yka utódja?
—  M ég nem  tudjuk. Edző nélkül 

sem m iesetre sem  fogunk maradni.

NAGY NEVEK A CSUMBEJ FC— 
ALMASSY-TEB MÉRKŐZÉSÉN

Szombaton délután játszák a hagyo
mányos Csumbuj FC—Almássy-rtér mér
kőzést a Ganz-pályán, A mérkőzésre 
már össze is állították a két csapatot. 
Mindkettőben egész sereg neves játékos 
szerepel.

Csumbuj FC: Sevella BTC — Menzel
BT'C, Magyvasi (MÁV Előre) — Tuíi, 
Kovács I, Kovács III BSzKRT — MU1- 
ler MTK, Kránitz BSzKRT, Gyarmathy 
BVSC, Harangozó WMFC, Petrás BSzKRT.

Almássy-tér: Dénes (Ganz) — Bi ró
MTK, Nagy FTC — Schütz, Gombps, 
Kertész (Postás) — Illanó MTK, VÍa- 
M TK^C’ HermaIln (Vasas). Kiss, Mérey

A mérkőzés 6 érakor kezdődik, előtte 
4 órakor az ificsapatok játszanak.

AZ SZTK NYEBTE SZOMBATHELY 
IFJÚSÁGI BAJNOKSÁGAI

Az 1940—41. évi ifjúsági bajnokságot 
Szombathelyen befejezték és a bajnokság 
tiszteletdíjait és érmeit ünnepélyes kere
tek között osztották ki. Az ünnepi (jlé- 
ser. Omischl Antal alezredes, az ifjúsági 
bajnokság fővédnöke méltatta az ifjú
sági bajnokság jelentőségét és köszön
tötte nemcsak az önzetlenül fáradozó 
bajnokság vezetőit, hanem Szombathely 
ifjúsági bajnokcsapatát, az SzTK-t is. 
amely megnyerte az ifjúsági bizottság 
elnökének díját, a Sugár-díjat. A máso
dik díjat a Szombathelyi Levente Egy
let. a harmadikat a 48-as Cserkészcsa
pat, a szombathelyi játékvezetők fair di
ját pedig a Haladás ifjúsági csapata 
nyerte meg, mint az a csapat, amelynek 
játékosai a bajnokságban a legkevesebb 
büntetést kapták.

A MA VAD ifjúsági csapata kedves
liaügn meghívást kapott Kalocsa levente 

°$r  barátságos mér-IcéKésrc. A • MAVAG cl&gct tesz 'a  mce- 
hlvasnak és Opata edző „ következőX * •
tái*1̂ Bénid n índí l ia ifjóS g i ta pa - 
lAL-../., í 1 AT Bersmann, Strimbey —KopaiS! I, Kemény. Schumann — Stif- 

z Nét,n/ithü Törési, Nagy. A mérkőzés Uán (tótatáa k*t órakor 2ewh



Csütörtök, 1941 július 10. S»iff
Az alkohol— és a nikotin— öl, butít és romlásba dönt!

M i t  i n o n d  a  s p o r t o r v o s
“ B l I S é C Z I Y  A N D O R  D R -

a  s p o r t s z e r #  é á l t a 
l á n o s  s z a b á l y a i r ó l

A sportszerű életmód szabályainak 
megállapítása céljából az elmúlt bét fo 
lyamán cikksorozatot kezdi ütik. A célunk 
az volt: állapítsák meg1 végre a szakem
berek: mi a sportszerű életmód általában, 
mi a sportszerű életmód a versenyek előtt 
és mi a sportszerű életmód portyák, uta
zások alkalmával. Az „ankét4’ során lég; 
élő-szőr Misángyi Ottó dir-t, a Testnevelési 
Főiskola igazgatóját szólaltattuk meg, 
mint a magyar sport egyik legkiválóbb 
szakértőjét. Vasárnapi számunkban 
Kiéber Gábor, volt sokszoros válogatott 
labdarúgónk —- egyébként lapunk belső 
munkatársa — mondotta el labdarúgó 
múltjának gazdag tapasztalatait erről a 
kérdésről. Hallgassuk most meg ezek 
után egy sportorvos véleményét is.

Dusóczky Andor dr főorvoshoz, kiváló 
sportorvosunkhoz fordultunk ezúttal. A 
zsúfolt várószoba Dusóczky dr rendelőjé
ben neliezen akar kiürülni, végre mégis 
sor kerül, hogy erről a fontos sport- 
problémáról beszélgessünk vele.

Dusóczky d;r így kezdi:
— Véleményem szerint felvetett kér

dés igen alapos megvitatást igényel es 
így a magam részéről helyesebbnek tar
ts nárn. ha két részre bontanánk a problé
mát. Ezúttal ne beszéljünk másról, mint 
a sportszerű élet általános szabályairól. 
Azt" bogy hogyan éljen, mit csináljon a 
versenyző külföldi portya alkalmával, 
talán tegyük el későbbre.

— Semmi kifogásunk ellene — mondjuk.
— Kezdjük talán ott — mondja Du

sóczky (ír —, hogy miben is all az em
beri szervezet életműködése. Nos, az élet" 
működések égési folyamatokkal járnak. 
Minél nagyobb munka bárul a szerve
zetle, annál jobban fokozódnak az ©gé
nek. A legújabb kutatások alapjan pon
tosan ismerjük azokat a vegyi átalaku
lásokat, amelyek a működő izomban életre 
jönnek s amelyeket égési folyamatoknak 
nevezünk. Minden szerv működése közben 
anyag használódik el s ezt az anyagot 
valami módon pótolnunk kell.^ A pótlás 
úgy történik, begy t á p l á l é k  formá
jában magunkhoz vesszük az elhasznált 
anyagokat, amelyeket aztán emésztő be- 
rendezésünk felszívódásra alkalmassá ala 
kit át. Az emberi szervezet 15 elemből — 
szerves és szervetlen vegyületből — és 
vízből áll. Ezek összessége alkotja 
csodálatos rejtéllyel felépített sejteket, 
amelyeknek millióiból van összetevő az 
emberi test. Szervezetünknek három fő 
tápanyaga van. Az egyik a fehérje
Ebből legalább S0 gr; 
szükségünk. A másik:ói'Uirií .„ti:,* 9 ?n elvből

amra van naponta 
magas kalória- 

mélyből a napi szükségletértékű ztsir, —  .. — t ,5fl—Sí) o-rnni. A harmadik: amely a ba
rom közül a legkönnyebben emészthető, 
a grénhydrát. Ez a májban felszívódva

átalakulva, mint keményítő rnktarozo- 
dik fel. Napi szükséglet keményítőből 
kb. <>20 gram. Fontos életszükséglet még 
a víz és a só. Az említett anyagok kepe
zik a szervezet fűtőanyagát.

Dusóczky dr mosolyogva szakítja félbe 
előadását:

— Ez talán kissé tudományosan hang
zik. — mondja — ele ezt aligha lehet
másként elmondani. Azt hiszem, nem kell 
részleteznem, hogy az említett fűtőanya
gokat milyen formában veszi magához 
az ember. Évszázadok során a gyakor
latban kialakult, hogy milyen ételeket 
kell ennünk, hogy az említett dolgokat
megkapjuk.

— Minden emberre érvényesek ezek a 
S'znmo ki — ké rd j ük.

— Nem! — hangzik a válasz. — Már
rámutattam, hogy az erősebb testmozgás 
változásokat teremthet. Az említett szá
mok az átlagember adatai. Tanulmányoz
tuk azonban a világ nagyobb verseny
zőinek a táplálkozását es- bebizonyult, 
hogy náluk ezek a szamok emelkedő 
irányzatot mutatnak. A  sportolók helyes 
táplálkozásának a megállapításánál soha
sem szabad azonban figyelmen kívül 
hagynunk, hogy az ember nem futószala
gon készített gép és mindig az egyént
kell néznünk, ha táplálkozását elő akar
juk írni. Nem lehet mindenki részére 
ugyanazt a menüt összeállítani és nem 
is szabad. Ahogyan nincs két teljesen 
egyforma szervezet, éppen úgy nem is 
lehet egyforma elbírálás az étkezés te
rén. Az emésztés egyénenként más es más, 
A gyakorlatban az a helyzet hogy inas
ra esküsznek a vegetáriánusok, inasra as 
húsevők és másra a nycrskősztosok. 
Mind azt állítják, hogy az ő módszerük 
a legjobb.

— És aiz igazság?
— Mint rendesen, a középúíoji van 

Élettanilag megállapítható. hogy ai 
emberi tápcsatorna a vegyes táplálkozás
ra van berendezve. Általában egy harmad 
állati és kétharmad rósz növényi táp 
lálék felvétele a helyes.

— S hogyan állunk a fűszerekkel?
— A legjobbak a legegyszerűbben el

készített ételek. A különböző ravasz 
kodásokkal és pikáns ízekkel elkészített 
ételek főleg az erősen fűszerezett ételek 
ártalmasak. Az ily módon készített ételek 
n tápcsatorna különböző betegségeit 
idézik elő előbb, vagy utóbb, amelyeket 
in él tán nevezhetünk a kultúra beteg
ségeinek is A nem észszerű, nem helyes 
táplálkozás ’ természetesen erősen be
folyásolja a sportteljesítményt is. Ezzel 
rém azt akarom mondani, hogy van

külön sportkoszt' Nincs külön edzési 
koszt és nincsenek úgynevezett külön
leges erőt adó ételek. A megszokott, jó 
polgári koszt a legmegfelelőbb s ettől 
eltérni nem helyes. Sportembernek 
mindenesetre ajánlható a , gyümölcs, a 
főzelék, a zöldség, saláta, tej. tejtermé
kek, zabpehely. vaj, lekvár. mézv tojás, 
továbbá nem túl sok hús, nem túl friss 
kenyér. Édességre — csokoládéra, cukor
ra, főleg szőlőcukorra — nagy gondot 
kell fordítanunk sportembereknél.  ̂ mert 
ezek, mint könnyen felszívható szénhyd- 
rátok fontos tápanyagai az ironizálnák 
és különösen a szívre vannak jó  hatással.

Ha egy sportember napi étrendjét 
Össze akarjuk állítani, akkor ezt a követ
kezőképpen tehetjük:

Reggeli: tej, tejeskávé, kakaó, kifli,
pirított kenyér, vaj. tojás, méz, lekvár, 
gyümölcs, esetleg zabpehely.

Tízórai; félbarna kenyér, kétszersult, 
méz vaj. vagy csupán gyümölcs.

Ebéd: leves zöldséggel, friss bús, salata, 
zöldfőzelék, sült, tészta, gyümölcs, kom
pot. (Burgonya, rizs és gyúrt tészták 
csak kis mennyiségben.)

Uzsonna: vajaskenyér, méz, gyümölcs. 
Vacsora*, kevés bús, hal, sonka, 1—2 

tojás, zöldfőzelék, saláta, rizs. burgonya, 
gyümölcs édestészták, cukor, dió. méz.

— Mindez természetesen nem jelenti 
azt, bogy a felsorolt ételeket egy-egy 
étkezés keretében mind meg k e l l  ennie 
a sportolónak, csnpán azt jelenti, hogy 
ezekből a legalkalmasabb összeválogatni 
a sportember ételeit — mondja 
Dusóczky dr_

Kis szünet, majd így folytatja:
— Általában azt ajánlhatom, hogy a 

sportembernél domináljon a szárazkoszt. 
Minden embernek van egy súlya, amely 
mellett a közérzet és a munkabírás a leg
jobb. Káros minden beavatkozás, amely 
ezt a súlyt meg akarja változtatni. E, 
különösen áll a sportolókra, akiknek a 
szervezete amúgyis igen nagy megterhe
lésnek van kitéve. Ez alatt természetesen 
nem azt értem . hogy az edzéseken ne 
igyekezzünk a 'sportoló szervezetét a fö 
lösleges zsír- és folyadékmennyisé gtöl 
megszabadítani, hiszen ez szükséges. A 
szervezettől a folyadékot nem szabad túl 
gyorsan elvonni, ezt fokozatosan kell csi
nálni. H iéea és különösen jeges italok 
rendkívül 1...rosak. Ha ezek átmenetileg 
hűsítenek is, később fokozzák ai hőség- 
érzetét. A folyadékot víz, ásványvíz, 
gyenge tea, limonádé vagy gyümölcs
szörp alakjában ajánlatos felvenni. Mér
kőzések előtt legalább \ órával szabad 
utoljára nagyobb mennyiségű ételt fo 
gyasztani, azután már csak könnyen fel
szívódó szolid cukrot, gyümölcsöt vagy 
gyümölcsszörpöt fogyasszunk.

— Mindezt megcsinálni nem mindig 
könnyű — szólunk közbe.

— Ez kétségtelen, — mondja Dusóczky 
dr. — A sportszerű életmódra valakit 
megtanítani nem könnyű. Valójában 
minden sportembernek éreznie kellene, 
hogv mi a legjobb az ő szervezete száma 
ra.'Ez a magasabb sportkultúra is el fog 
érkezni azonban. amikor már nem kell 
majd az egyes sportolókat ettől, meg 
attól tiltani. Ők maguk is fogják tudni, 
mi a helyes és mi nem. Addig azonban 
minél többet kell beszélnünk erről a do
logról. A inai nagy sportversengesben 
komoly eredményt c»ak úgy érhetünk 
el, ha a sportoló életének minden moz
zanatát a sporttelejsítmény szolgálatába 
állítja. Nincs kibúvó és nincs niegalku-

-----------  min—  4

Premier
M A

A  Lamport a napokban látogatja meg Pest- 
szenterzsébet i l l e t é k e s  v e z e t ő i t , akiktől

vás. Nincs semmi „fehérasztalos”  bohém- 
&ég! A sportszerű életmód jelszava a 
m é r t é k l e t e s s é g ,  az élvezeti cikkek 
teljes kikapcsolása, az izgalmak kerülése 
és kiadós, l e g a l á b b  8 órai alvás!

— Érdekes — jegyezzük meg — pedig 
még ma is olyan szépen, tetszetősen 
tudják megán dók ölni a különböző „gyep
lőkiengedéseket” , mintha azok egyene
sen h a s z n o s a k  volnának a sport
teljesítményre. Mintha egy-két fröcos, 
egy-két pohár sör, egy kis cigaretta, egy 
kis éjszakázás nem ártana, sőt....

— Orvosi szem és fül számára mindez 
egészen nevetségesen hat — mondja Du- 
sóezky dr. — A legegészségesebb „vas1’ 
szervezetben is olyan lényeges elváltozá
sokat idézi elő, ha akár csak egyszer is 
kihágás történik étellel, akár itallal, 
bogy az hosszú időre károsan befolyásol
ja a sportbeli teljesítőképességet. A foko 
ásott teljesítményre behangolt szervezet 
rettenetesen érzékeney és a legkisebb za
varra Is igen nagy a visszahatás.

— Beszéljünk talál az alkohol szerepé
ről!

— Az alkohol hatásáról vitatkoznak 
talán a legtöbbet a laikusok — mondja 
Dusóczky dr —, hiszen ezt lciscbb- 
nagyobb mértékben szinte minden ember 
élvezi. Nos, legyünk tisztában azzal, 
bogy az alkohol m é r e g ,  éspedig a sej
tet megtámadó méreg. Már a legkisebb 
alkoholmennyiség is megmérgezi a spor
toló szervezetét Általában elterjedt a bit, 
hogy az alkohol kis adagban serkentőleg 
hat és hogy az alkohol a szervezetben 
gyorsan elégő, sok kalóriát adó tápanyag.
Ezzel szemben az igazság az, hogy az
alkohol bármily kis mennyiségben béní-i ___  n,„,iA,T«l « t amnnrtíólag hat az idegrendszerre A kezdeti I Laucsek  Gyulával, a  Lam part
állapotban azáltal, hogy bénítja, illetve I szakosztályvezetőjével beszeltünk, 
tompítja a gátlásokat és az önkritikát s A zt kérdeztük tőle, hogy  hol fog
ezáltal látszólag izgalmi állapot áll elő, I . ,.  ,, , _ T .a finomabb mozgások összetétele csökken. J játszani az ősszel a Lám páit.
Ez azt a hamis látszatot kelti, mintha I —  A  pályakérdés a közeli napok- 
élénkebbek lennénk. A kezdeti tünetek han ^  e7 __  válaszolta Laucsek. —

Mi a régi otthonunkban az E rzs ié t- 
a gerincagyra és a nyúitagyat bénítja I utcai pályán szeretnénk tovaoora IS 
utoljára. Már a hatás kezdetén romlik rnaradni, már csak a szurkolóinkn ArTPlr«7.PTV(>ilr iníikiiilífiA és xava/rt. Sm ü - I . .. . . . t i . ___

Vígjáték egy bájos kislányról és két rajongd 
lovag iáról

Rendezte: K . (3. K ü ’ fc>

LuSse UlSrich V ikto r StaaS 
Johannes Heesters
és a kitűnő epizódszereplők í

a füvesítés 
e lre n de lé sé t 
m e rt  otth on  
já tsza n i 
a z N B  I-toen Is

k é r i ,
a k a r

célozza.
— És a nikotin?

a s

-bánm m  mm
SHttSM 1>S KÉM
Moafthy Hanna, Vaszary Piroska 
Sstmomyl Márta, ©rlsán Viola, 
K®i0áp Í.ÍWÍ2, K á d é p  M a g d a  
®líai fimdor, Uvaelar
^ethas Pare-rc-, •U**»h.y György,'

« * * •  «• - » « « » » . » » « ! « *  
érzés hamarabb áll be és a munkatelje- két R om y Arisztid dr, P estszenter- 
sítmény erősen csökken. 1 gram alkohol I gsébet város h. polgárm estere, aki-
S r i s h o f t e í a t  mb  m“ 'i me“ fgfi vei az E rzsébet-n tcai pálya fiivesí- 
alkoholra volna szükség. Ne feledjük el teserol es az ezzel kapcsolatos kér- 
azt sem, hosy az alkohol fogyasztása I désekröl tárgyalunk. Rem éljük, hogy  
egyúttal nagymennyiségű folyadék fel- I es tárgyalás sikeres lesz részünk- vételével is kapcsolatos, ez pedig szinten I  ̂ „7 . . 7 -r,-. v 7.
csökkenti a munkabírást. A legnagyobb I re. Ebben annál is inkább bízunk, 
merényletnek nevezhető minden hír- I m ert Rom y dr is, O jlozi M iklós dr, 
verés, amely az alkohol fogyasztását | pénzügyi tanácsnok is, ism ert és ki

tűnő sportem berek. Márpedig első-
_ , , . , ,  . , sorban ők illetékesek dönteni az ügy-— A nikotin erős ermereg es idegme- 1 ípIpmIph is pinákp a.reg. Szaporítja a szívműködést, rossz ha- ben. R om y dr jelen leg  is elnöke a

tással van az idegrendszerre és károsan | Pestszenterzsebetl M OVE-nak, Oj- 
befolyásolja az emésztést. Olyan mélyre
ható a nikotin hatása a szervezetre, hogy 
ha valaki abbahagyja a dohányzást, a 
káros hatásokat a szervezetben még fél 
év ellelte után is ki lehet mutatni. Befe
jezésül annyit-: a nikotin és az alkohol 
olyan káros a sportoló szervezetére, hogy 
tőlük azt teljes mértékben el kell tilta. 
nünk. ha kimagasló sportteljesítményt 
várunk akár rövidebb, akár hosszabb 
időn át. Etekintetben nincs félmegoldás!
Ila a sportoló erőnlétében hirtelen meg.
magyarázhatatlan változás áll elő. lég- ______  . , __
először c két élvezeti cikkre gondoljunk! | WMFC csatára Szeredre kerüljön. A

tárgyalások kedvező mederben folynak

tozi tanácsnok a MUSz volt elnök
ségi tagja és az ETC elnöke volt.

—  Ha a város vezetőségével sike
rül m egegyeznünk, akkor az M LSz- 
töl engedélyt kérünk az E rzsébet- 
utcai pályának jelenlegi állapotában 
novem ber 15-ig való használatára. 
N ovem ber 15-ilce után m egkezdenék  
a pálya füvesítését és a tavaszi 
idény kezdetére már használhatjuk a 
füves pályát bajnoki m érkőzéseinkre. 
Biztosra vesszük, hogy áz MLSs 
m éltányolja ilyen irányú kérésünket, 
m ert nem szabad egy  feljövő csapa
tot azzal büntetni, hogy egy  idényen  
át idegenben játszók bajnoki m ér
kőzéseket, ha véletlenül nem pálya
tulajdonos egyesület.

—  A  pályaügyben jelenleg más 
elgondolásunk nincs is. Teljesen  
valószínűtlennek tartom , hogy a vá
ros vezetőivel ne egyeznénk meg.

Harangozót
vissza!(?)

Szerdán délután komoly tárgyalás kez
dődött a Szeged és a WMFC között ab
ban az irányban, hogy Harangozó,

Hogyan kapott ki 
Schalke 0 4  a  Rapidtől ?
Nerz Ottó dr volt birodalmi edző tanulmánya 

a Schalke 04 tragikus sorfaláról

és valószínű, hogy Harangozó a hét vé
gére már a Szeged játékosa lesz, vagyis 
— visszatér régi sikereinek színhelyére.

Már korábban megírtuk, hogy az 
idei német labdiarúgóbajnokság dön
tőjében a Rapid 4:3 arányban 
győzte le a  Schalke 04 csapatát s 
ezzel megszerezte a birodalmi ba j
nokságot.

Erről a döntőről N erz  Ottó dr 
volt birodalmi edző, a  Vfr. Mannheim 
volt válogatott szélsőfedezete a Dér 
Kieker hasábjain érdekes és tanul
ságos tanulmányt írt.

—  Sokáig em lékezetes lesz ez a 
Schalke 04 szem-po-ntjóból tragikus 
döntő —  írja az elején Nerz dr. —  
A Schalke 04 már 3:0-ra vezetett, 
am ikor a Rapidnak tizenegyesből 
sikerült szépítenie az eredm ényen. 
A tavalyi bajnok már ezen a m érkő
zésen  is biztos bajnoknak látszott. 
De aztán Bindernek, a bécsiek  
hatalmas term etű csatárának gyil
kos erejű  szabadrúgásai m eg
pecsételték  a sorsát.

—  Binder három gólt rúgott 
szabadrúgásból! E zek a gólok azon
ban mind a. Schalke 04 sorfalának a 
terhére írhatók!

N égy szabadrúgást rúgott 
Binder a Schalke 04 tizenhatosáról, 
vagy annak közvetlen közeléből. A z  
elsőnél még kifogástalanul állt fe l 
a Schalke 04-sorfal. íg y  ez ered 
m énytelen is maradt. A  további 
Szabadrúgásokra azonban már " nem, 
figyeltek , vagy pedig idegesek vol
tak a gelsenkicheniek, m ert nem  
sokat törődtek a sorfallal. Tessék- 
"lássék, foghíjas sorfalat állítottak, 
am elyen á bécsiek „Bim bója“  három- 

’í s z o r  is m egtalálta a  rést! N agy-

A  továbbiakban N erz  dr a  sorfal
ról ír szakszerű tanulmányt. A  fe j
tegetések során kitér a  régi les- 
szabályra is, am ikor két ember is

A duna—tiszaközl kerület rákos! I. B) 
osztályában vasárnap dői el a bajnokság. 
Dunahornsztin találkozik a két éllovas, 
a Magi ód i MOVE és a Dunaharaezti SC. 
A két csapat helyzete most ez:

1. M. MOVE 24 17 5 2 58:23 39
2. DSC 23 16 5 2 63:24 37 
A DSC-nck az M. MOVE-n kívül még

az Isaszegi MOVE ellen is játszania kell. 
Ez a mérkőzés, eredetileg június 17-ro 
volt kitűzve, d-o akkor az I. MOVE le
mondta. A kerület ügyvezetője azonban 
kötelezte az isaszegiekét, hogy mérkőzze
nek meg.

. A Szeged feljelentése Rónay Ferenc, a 
állhatott bent a kapuban az ilyen I NAC edzője ellen befutott már a szöv'et- 
svnbndriíe-Asnál I «& *». A Szeged elnöksége szigorú vizs-szabadjnigas . . . .  I gálatot kér, mert — a feljelentés szerint

A  vegén azt írja, bogy  a  jó  sor- I _  jg,on súlyos sértések érték a szegedi
fa l  mellett szánté a lehetetlenséggel I játékosokat. A Szagod egyben az Edzők
határos gólt rúgni. A  Schalke 04- Testületénél is panaszt tett Rónay Ferenc ,  ̂ I öl len s egyben feljelentésében jelezte*n ek  tehat éppen az volt a  tragédiája,, | hogy bűnvádi feljelentést is tesz a váradi 
h ogy  am ikor már biztos győztesnek I edző ellen.
lót szott nem fordított elég gondot I A Szegredl EAC megóvta m SzVSE-yel ía'USZO t, f/YTi+me írL^olmi I játszott és 2:2 aranybau végződött mér-erre a nagyon US fontos védelmi | Gzését azon a címen, hogy Pap Emil az
szabályra. I SzVSE-ben jogosulatlanul szerepelt. #Ber-

1 inát Ferenc, az MLSz intéző egyesül rá ja 
. megállapította, hogy Pap jogosultan s®e-

Vidéki eredmény. Kiskoszeg: KSK—Be-I repeit és így a*z óvást elutasította. 
xCinendi SE 2:1 (1:1). Barátságos. Vezette: I Az TJjszegedi TK megóvta a SzAK 
Stefán. A visszatért baranyai község elő-1 elleni ifjúsági csoportdöntő mérkőzését

Vidéki műsor
ÉSZAKDUN ÁNTULI KERÜLET

I. osztály. Gyó'r: II. kér.—MÁV Előre
(MikóczV A.), GyAC—V. Unió (Erivel). — 
Komárom: KAC—Selyemipar (Mickl). — 
Fűzfő': FÁK—Kinizsi (Tordas. — Haj
máskér: HSE—DAC.

II. osztály Bajnoki minősítő. Kapu
vár; KSE—Kaihne (Körösi).

ALFÖLDI KERÜLET
II. osztályú Cöoportdöntő. Kecskemét: 

K. MÁV—SzVSE II (Horváth).
II. osztályú bajnoki. Szentes: Sz. MÁV 

II—KAC II (Nagy M.). Hódmezővásár
hely: HMTE—SzATE (Kovács).

Ifj. bajnoki. Szentes: Sz. MÁV—KAC
(Dudás-Szabó).

MOLNÁR IGNÁC
szövetségi edző kedden oktató edzést 
tartott Gyergyószentmiklóson. Az „edzés 
után megbeszélésre ült össze az időszerű 
kérdésekről vezetőkkel, játékosokkal. 
Molnár edző csütörtökön Csíkszeredán', 
pénteken pedig Sepsiszentgyörgyön tart 
edzést.

szőr látott vendégül anyaországi csapa
tot.

AZ ESZÉKI SK RAM DÓT LATJA 
VENDÉGÜL

vasárnap a Pécsi VSK. A pécsiek minden 
előkészületet mcsrtcaowk, hoffy R'Z (szé
kiek múltkori kedvességéhez hasonló mó
dón fogadják a horvát vendégeket.

BARANYAI KUPA

(az első mérkőzést az TJTIv nyerte 2:l-re, 
a másodikat a SzAK 3 :2-re). Az újsze- 
grediek szerint a SzAK olyan játékosokat 
szerepeltetett, akik április 15-e óta ma
gasabb osztályú mérkőzésen résztvettek.

A Móraváros megóvta a SzAK elleni 
mérkőzését Hajdú szerepeltetése miatt.

Az Alföldi kerület játékvezetői nagy 
megelégedéssel vették, hogy a Hazatérés 
Bajnokság vasárnapi fordulójának mér
kőzéseit ők vezetik. Éppen ezért a va- 

fcerve merült fel a pécsi vasutasok eszéki I sárnapra Makóra tervezett játékvezetői 
vendégszereplése alkalmával a két csapat I táborozást július 27-ére halasztották Ezt 
vezetői tárgyalásai sorún. A KK-rcnd- a táborozást Hódmezővásárhelyen fogják 
szerben lezajló kupában három horvát megtartani, amikor is Hódmezővásárhely 
(SK Rapid, Hajdúk, E. Grad janski, mind-1 válogatottja mérkőzik Szeged válogatott
három eszéki) 'és három jnagyar (PVSK, | jaival.
FVAO és a székesfehérvári Álba Regia) 
venno részt.

A SZEGEDI VASUTAS SE
vasárnap Naejyvéradóin játszik nz ottani!

önbírá la t
Törekvéssel. ~AUnagyváradi mérkőzés után 1 -— Mondja, miért vonta vissza a
kéthetes pihenőre mennek a játékosok. 1 játékvezető a MAG— BSE mérkŐzé-
fcSP8b S X &  wS..14,S.“  r .  U  » ™r.r í mn a6tt,
vezetőségnek. Ha az egyesületek kiadják I —  A játékvezető felhaborodWl 
ezeket a játékosokat, akkor szó lehet [ mondta, hogy ilyen szabálytalan 
róla, hogy már vasárnap Nagyváradon1 
szerephez jutnak. I gólt bűn Imne nem. visszavonni!

Egy amerikai riporter kalandjai 
filmen:

A  H A G Y  
R I P O R T

Francból Tone, Ann Sothern
(M-etro— Goldwyn—Mayer)
Ma p r e m i e r !

C O R S O



100 m
200 m 
400 m 
800 m 

1500 m 
3000 m  
5000 m 

10.000 m  
110 m gát 
400 m gát 

Magasugrás 
Távolugrás 
Rúdugrás 
Hármasugrás 
Súlylökés 
D iszkoszvetés  
Gerelyhajítás 
Kalapácsvetés

ieiisfefe masifpr eredmények £941 9-én
10.8 K orom pai DEAC 
22.1 Csányi IV  UTE
49.8 Görkói BBTE 

1:55.8 Harsány! BBTE 
3:54.6 Harsányi BBTE 
8:31.2 Szilágyi BBTE

14:38.6 Szilágyi BBTE 
30:57.2 Kelen BBTE

14.9 Szabó dr M AC 
56 Polgár BBTE

3 84 Gáspár M A VÁG 
718 Csányi IV  UTE 
400 Zsuffka MAC 

14.22 Horváth DiMAVAG 
14.96 Németh BSzKRT 
52.40 Kulitzy BBTE 
65.31 Várszegi MAC 
49.37 Németh MAC

3) 11-et futott m ég Szalay i 
*') 694-et ugrott m ég Simányi TFSC.

10.8 Csányi IV  UTE 
22.1 Gyenes M AC
49.9 Polgár BBTE 

1:55.8 Hires UTE 
3:55.8 Szabó M AC 
8:32 Farkas (Testv.)

14:38.8 Csapiár M AC 
31:43 Szilágyi BBTE 

15 Hidas BBTE

10.9 Sir dr BBTE 
22.6 Polgár BBTE
50.2 Góbi BBTE 

1:56.4 Kiss K AC 
3:55.8 Hires UTE 
8:33.2 Németh M AC

14:40.6 Németh M AC 
31:47.2 Németh M AC

15.2 Nádaséi DiM AVAG

10.9 Em ber dr BBTE 
22.7 Görkói BBTE 
50.6 Dévényi M AFC 

1:56.6 Szabó M AC 
3:56.2 Iglói M AC 
8:36.2 Zoltay UTE 

14:41 Farkas (Testv.) 
31:59 Sajtos BBTE 

15.4 Kiss TSE

Csütörtök, 1941 július 1®.

11
22.8
50.8

1:57.2
3:58
8:37.4

14:42.2
32:05

5) 360-at

56.3 Nádasdi DiM AVAG 56.4 Kiss TSE &TÍ 57.3 Hetényi BEAC 57.
182 Tordai FTC 181 Máté DiM AVAG 180 Csegezi KISOK 180
717 Vermes BBTE 713 Gyuricza M AC 694 Kapuvári M AVAG 694
390 K ovács TSE 390 K ovács M AC 364 Csutkái DiM AVA G 360

14.20 Dusnoki M AC 14.04 Kapros dr DEAC 13.88 Somló M AC 13.64
14.52 Horváth DiM AVAG 14.48 Rákhely A R A K 14.48 Darányi dr MAC 14.36
50.46 Rem ecz MCsSE 47.05 Horváth DiM AVAG 44.39 Madarász BSzKRT 43.45
63.09 Bényi PEA C 62.85 Rákhely A R A K 62.29 Csányi III BEAC 60.07
47.23 Biró K AC 45.11 Rácz dr M AC 43.41 Horváth DiM AVAG 43.14
22.8-at
ugrott

futott m ég Góbi BBTE. 
m ég R a ffay  TFSC.

—  3 *) 180-at ugrott m ég Kertész GyuAC, Kászon (Testv.), Becsy TFSC és Ver

Gyenes M AC1) 
Pelsöczi TSE-’ ) 
Marosi (Testv.) 
Gyergyói M AVAG 
G yergyói M AVAG 
Eper UTE 
Pataki M RAFC 
Csapiár MAC 
G örög dr BEAC 
Szeben (Testv.) 
Kiss G yuAC3) 
Zajki BBTE*) 
Sulis M AC5) 
Vermes II BBTE 
Csányi II MAC 
Remete (Testv.) 
Koltai TFSC 
Gáspár MAC

bs® in. esziíip
A koleti

1. FTC
2. WMTK
3. Testvériség1
4. Kecskeméti AC
5. Csabai AK 
(i. Szentesi TE 
7. Szegedi AK TI 
S. Hódm. TVE 
0. Szolnoki MÁV l i

10. MOVE
11. Gyulai AO
12. Orosházi TK

csoport állasa:
22 19 2 1 126:24 40 
22 14 4 4 81:27 ,12 
21 34 1 fi Gl:33 29
20 7 7 6 53:51 21
21 9 2 10 45:61 20
22 7 6 9 49:71 20 
22 7 5 10 57:61 19 
22 9 1 12 61:70 19 
22 fi 5 11 32:47 17 
22 fi 5 11 33:81 17 
22 4 5 1 3 40:78 13 
20 2 7 11 30:61 11

Opaía — Berk essyről
Berkessy Elemér munkáját dicséri 

Opata Zoltán. Berkessy ugyanig a 
MÁVAG-pályán vasárnap délelőtt nagy
sikerű edző-bemutatót rendezett, mint
egy 25 játékossal. A MAVAG és a 
BSzKRT ifjúsági labdarúgói vettek részt 
az edzésen Opata ezt mondta:

Ilyen jói sikerült edző-bemutatót 
már régen láttam, mint vasárnap. Ber- 
fcessy a játék minden egyes mozzanatát 
megmagyarázza a játékosoknak. Ha hi
bát csinálnak, azonnal megmagyarázza a 
helyes tennivalókat. Minden tekintetben 
pompásan sikerült bemutató volt.

—-  —

Örökre eltiltás és miás
s ú ly o s  f e g y e lm i  í t é l e t e k  
a „H a s s a té ré s  B a jn o k s á g -  
b a it “

Bartek István dr, az MLSz fegyelmi 
egyesbírája. szerdán este a következő 
fegyelmi ítéleteket hozta;

Becsejácz Györgyöt (Bácsföldvár) jú
lius 16-ig eltiltotta a játéktól. Augusz
tán Pétert UVAK megdorgálta. Majtány 
Mihályt UVAK két hónapra, azaz szep
tember 19-ig elitltotta a játéktól. Trifu- 
novicsot (Temerini TC) július 13-ig el
tiltotta. Kalmár Miklóst (Szabadkai TC) 
megdorgálta. Csóvics Jánost és Vuko 
vics Istvánt (Szabadkai Törekvés) .jú
lius 31-ig, Kiss Lajost (Szabadkai Tö
rekvés) egy évre eltiltotta a játéktól 
Vjgh Mihályt, a Szabadkai Törekvés já
tékosát a játékvezető tettleges bántal
mazásáért Örökre eltiltotta.

Figyel mez teli az egyesbíró az Apátié 
SE vezetőségét. ho,gy a játékvezető mű
vi) dósét tíérlő rnódoj, ne bírálják és játé
kosaikat a játékvezető ellen ne izgassák, 
mert ismétlődés cfc'eüén súlyos büntetést 
>zab ki az egyletre. Ha kifogásolják a 
játékvezető működését, azt jelentsék a 
szövetségnek.

K ispesti szu rk o ló k  
T óth ot, a  B S zK R T  
h á tv é d jé t sze re t
n é k  m e g s z e r e z ő !

Tóth, a BSzKRT tavasszal feltűnt 
fiatal hátvédje m ég a Gamma elleni 
mérkőzésen olyan szerencsétlenül 
ütközött össze Kem énnyel, a Gamma 
csatárával, hogy az állkapcsa eltört. 
Közel három hétig ápolták a sport- 
szanatóriumban Tóthot, m íg végre 
kedden —  gyógyultan —  kiengedték. 
Nyomban újságolta:

—  .4 múlt hét végén  bentjárt ná
lam a szanatóriumban a Kispest 
egyik főszurkolója és azt mondta ne
kem. hogy a kispesti közép  —  tekin
tettel arra, hogy kispesti lakos vagyok  
—  nagyon szeretné, ha a K ispesetbe  
mennék játszani. Én azt válaszol
tam, hogy szívesen m ennék, de ez  
részben nem tőlem függ, hanem a 
vezetőségem től. A  szurkoló erre azt 
mondta, hogy majd érintkezésbe lép
nek a vezetőségünkkel...

A  BSzKRT azonban nehezen fo g  
kötélnek állni. Torda József, a kék
sárgák szakosztályvezetője mondta:

—  Nekünk nem célunk a já tékos
eladás. Mi inkább szeretnénk fiatal 
játékosokat szerezni, nem pedig túl
adni rajtuk. Nem  adjuk el Tóthot.

Egyelőre ez a helyzet, lehet azon
ban, hogy a két egyesület vezető
sége m égis m egegyezik és Tóth 
őszre már a Kispest játékosa lesz.

in "íiíSe1 n ...... . “

B u dapesti k e r ü le t
TARTAEÉKBAJNOKSAG

I. osztály
A déli csoport végeredménye:

22 17 3 2 79:27 37 
22 14 4 4 65:31 32 
22 13 2 7 50:45 28 
22 12 2 8 61:42 26 
22 9 6 7 56:48 24 
22 12 — 10 40:54 24 
22 9 5 8 40:43 23 
22 9 4 9 46:37 22 
22 8 3 11 26:34 10 
22 5 3 14 43:66 13 
22 3 5 14 27:70 11 
22 2 1 19 23:62 á

1. Gázgyár
2. BMTE
3. „33" FC
4. MAFC
5. OTE
6. FSO
7. M. Posztó
8. GSE
o. Os. MOVE 

•0. BEAC 
n. UFC 
12. KFC*

* m stv fc

L E G Ú J A B B !

A sh é th é k  H érosz!©  
h e ly e tt E rd é ly b e  
m e n n e k

M inthogy az augusztus 2— 3-ára 
Boroszlóba tervezett német-m agyar 
találkozó elmarad, helyette erdélyi 
bem utató portyára utaznak a néme
tek elleni keretbe soroltak, azaz 
A sbóth , Gábori, Katona  és Fehér. 
A z erdélyi bemutató mérkőzések 
műsora: aug. 2— 3: Nagyvárad, aug. 
6— 7: M arosvásárhely, aug. 9— 10: 
Kolozsvár.
BIRKÓZÁS

A Pécsi VSK vasárnap Pécsett rendezi 
meg kerületi szenior Mrkózóvrrscr.yét.

Á Zömben Munkás Testedző Egyesület 
július 1.3-án rendezi a bácskai birkózó- 
bajnoki verseny!.

Podány Sándor
B. Vasutas

ÚSZÁS

Kapuvári-Kiss Zoltán, 
a legtöbbet szereplő 
játékvezető

A ki a legutóbbi vizilabdabajnoki 
mérkőzéseket látta, vagy a róluk 
szóló beszám olókat végigolvasta, 
bizonyos meglepetéssel tapasztal
hatta, hogy a legtöbbet fog la lkoz
tatott játékvezetőnk Kapuvári-Kiss 
Zoltán. A  meglepetést az okozza, 
hogy az úszószövetségnek sok hír
neves, évek, sőt évtizedek óta  m ű
ködő játékvezetője van, akiknek a 
nevével mind ritkábban találko
zunk, Kapuvári-Kiss Zoltán pedig 
csak tavaly tavasszal tett já ték 
vezetői vizsgát és mégis kénytelen 
szinte teljesen egyedül ellátni a 
nagyobb mérkőzések játékvezetői 
tisztét. Hiszen múlt vasárnap a 
MAC— FTC, csütörtökön a BSE—- 
MTK, szombaton a B SE — M AC 
mérkőzést vezette, m ost pedig az ö 
szájában volt a játékvezetői síp az 
UTE— FTC találkozón, ö  m a a 
„legdivatosabb" játékvezető Buda
pesten. Ez egyrészt nagyon örven
detes, mert azt mutatja, h ogy  az 
egyesületek bizalommal tekintenek 
a fiatal játékvezetőre, m ódja van a 
legkeményebb csatákban tanulnia, 
rutint szereznie, másrészt azonban 
igen szomorú fényt vet a vizilabda- 
játékvezetői karra. Szomorú, hogy 
csak egyetlen ember van, akiben 
az egyesületek megbíznak és aki 
vállalja is az izgatott levegőjű 
mérkőzések vezetését.

Kapuvári-Kiss jószemü, higgadt 
játékvezető. Nem sokat gondolko
zik, ha elúszásról, visszahúzásról 
van szó és egy-kettőre kiküldi a 
vízből a szabálytalanságot vétő já 
tékost. Emlékezhetünk, h ogy  decem 
berben a BSE— M AC mérkőzésen, 
Kapuvári-Kiss bem utatkozásakor, 
volt olyan jelenet, hogy egyik  csa
patból négy, másikból öt em ber ült 
a parton. Nem engedi ki a  kezéből 
a  mérkőzést. Hétről hétre fejlődik.

A keleti csoport végeredménye:
1. WMTK 22 18 2 2 108:38 38
2. WSC 23 16 1 5 104:45 83
3. KÖC 22 14 4 4 49:34 32
4. MAVAG 22 13 2 7 93:48 28
5. FTC 22 11 4 7 58:46 26
6. KSSE 22 10 1 11 42:63 21
7. SÁG -22 9 1 12 43:41 19
8. SzBTC 22 8 2 12 45:72 18
0. Kistcx 22 6 5 11 37:58 17

10. KM TE 22 6 1 15 30:76 13
11. SzFO 22 4 2 16 38:92 10
12. FVSK* 22 3 3 16 30:61 9

* Torölve,
végeredménye:Az északi csoport

1. UTE 22 18 1 3 109:30 37
2. 1IAO 22 16 3 3 66:35 35
3. VI. kér. SC 22 1 3 3 6 61:45 29
4. Juta 22 10 6 6 33:27 26
5. URAK 22 10 6 6 43:40 26
6. WcSC 22 13 — 0 34:39 26
7. UMSE 22 10 2 1 0 40:40 22
8. BTK 2  6 4 12 41:77 16
0. Föv. TKör 23 6 4 12 25:66 16

10. M. Előre* 22 4 2 16 21:34 10
11. Pannónia* 22 5 4 13 24:29 14
12. Megyer* 22 3 1 18 13:42 7

* Törölve,
II. osztály

Az északi csoport végeredménye:
PSC 
UTSE 
MFTR 
TLK
B. Magyaré 
TSC 
RÁC 
BESC 
Uránia 
PMTK 
Fedrász-ok 
M. Turul* 
Törölve.
A keleti 

Törekvés 
Ganz 
KEAC 
KTK 
BSzKRT 
SzNSE 
WSC 
TvTSE 
VAO 
Spárta* 
Filtex* 
Törölve.

! 18 
22 16 
22 16 
23 14 
22 11 
22 11 

7
22

22
22

4 81: 21 36 
2 95 : 25 36 
4 70: 32 34 

3 5 77: 41 31
3 8 52: 34 25 
2 0 53: 62 24

— 15 45: 56 14 
2 14 41: 55 14 
2 15 33: 90 12

— 17 19:100 lü 
2 17 20: 92 8
4 11 66: 35 18

csoport végeredménye:
20 16 
20 14 
20 14 
20 11 
20 11
20
20
20
20
20
20

2 76:
4 47
5 75: 
5 53
8 78:
9 5S: 

1 10 62: 
2 13 24: 
1 14 29: 
1 16 19: 
1 15 32:

: 28 34 
: 33 30 

47 20 
: 52 2ö 
: 2'5 23 
: 52 20
53 19
54 12 

106 11
74 7 
30 0

HG SP O R T
A SÍ-KERET

siegerland-hüttei nyári edzötaníolyamon 
résztvevők szombaton utaznak az edzés 
színhely őr-e, tekintve, hogy németországi 
beutazási engedélyüket már megkapták. 
Az edzötaníolyamon 15 versenyző vesz 
részt. A  versenyzőket kettea kísérik.

Rem éljük egyébként, h ogy  a 
MUSz akkor sem fo g  m egfeledkez
ni Kapuvári-Kiss Zoltánról, am ikor 
m ajd nemzetközi m érkőzésre kell 
játékvezetőt ajánlania...

A Budapest—Eres! 30 km-os Duna-baj- 
nokságol, mint megírtuk, Pállok nyerte. 
Hnt induló közül kelten feladták s így 
csak négyen „futottak" be a célba. 
Pállok a távot 3 óra 36:10 mm alatt úszta. 
A második Molnár Magda MUE ideje 3 
óra 36:16! Molnár Magda 25 kilométeren 
át az élen feküdt. Páhok csak a hajrá
ban fogta be s a célban mintegy öt mé
terrel előzte meg.

A holland höígyúszök utolsó német- 
országi versenyüket Essenben vívták 
meg. A 23 és félméteres uszodában a 
következő eredmények voltak: 4 hossz
gyors: 1. Stijl 1:04. 8 hossz mell:
1. Kapell 2;48, 2. Waalberg 2:48.6. Férfi- 
számok: 8 hossz mell; 1. Balke 2:28.3, 
4 hossz gyors: 1. Schröder 56 8,
4 hossz hát: 1. Schröder 1:05, 4 hossz 
mell: 1. Könninger 1:08 mp.

Cor Kint nem indulhat a német bajnok
ságokon. A holland hölgy hátúsző azt 
kérte a német szövetségtől, hogy a bécsi 
bajnokságokon résztvehessen. A szövet
ség a kérést nem teljesítette, de meg
hívta Kint kisasszonyt, hogy induljon a 
nyílt számokban'.

Paliesnn vasárnap zajlott le a Zentai 
AK—Palicsi SC IX. osztályú bajnoki vízi
labda mérkőzés. Győztek a zentaiak 5:4 
(2:2) arányban. Góldobó: Csinosak (2),
Tóth (2). Harsár.yi, illetve Kovács (3), 
Malkovics.

Arenűt, a németek kiváló gyorsúszója, 
akiről az utóbbi időben alig hallottunk 
hírt, legutóbb a plötzenseei versenyen 
indult és az 1000 méteres távot 13:21 mp 
alatt végigúszva győzött. Második Schulz 
14:45, 3. Hitzinger 15:17, 4 Gehrmann 
15:46.

Az ETO vízilabda csapata Komárom
ban szerepelt, A győri együttes barát
ságos mérkőzés keretében mérte össze 
erejét a KAC csapatával és azt 5:0 (2:0) 
arányban le is győzte. A mérkőzést 
Németh vezette.

A zombori úszók vasárnap Pécsett ven
dégszerepelnek.

Dumjíina Carlos argentin gyorsúszó 
legutóbb Buenos-Aircsban egyetlen verse
nyen négy délamerikai csúcsot állított 
fel. 50 m-en 25.5, 800 m-en 10:28.5, 1000
m-en 13:11,7, 1500 m-en 20:04.8 mp-cs ered
ménnyel.

A Szegedi YSE—BEAC vízilabda hal-
mid mérkőzést mágia vasárnap játszá-k. 
A BEAC ugyan azt kérte, hogy augusz
tus 3-ára halásszák el a mérkőzést, d® 
ehhez a szegediek neon járulhattak hozzá, 
mert <xen a napon tartják meg az orszá
gos nsziSkongresazrust.

Pécsett vasárnap évadnyitó úszóver
senyt rendeznek. Nagykanizsa és Kapos
vár legjobbjai is indulnak.

Hitslger
jó formában

A  berlini kerületi ifjúsági verse
nyeken H itziger  Harry, a leghíre
sebb német ifjúsági úszó, három 
számban győzött. M egnyerte a 100 
m gyorsúszást 1:01.5 mp-cel, 200 
m -et 2:27.5, 400 m -et 5:26.5 mp-es 
idővel. H itziger egyik számban sem 
úszott teljes erőből, mert tartogatta 
erejét a  következő versenyre. H ogy 
azonban a fiatal versenyző mit tud, 
ha akar, azt legjobban legutóbb 
Plath ellen elért eredménye mutatja. 
Legutóbb a  Berlin— Brandenburg 
kerület versenyén H itziger  50 m-es 
pályán 59.8 mp-es német ifjúsági 
csúccsal verte Plathot, aki 1:02.9 
mp-et úszott. Ugyanezen a verse
nyen A rénát 1500 m-en 20:34.2 mp- 
cel győzte le a 20:43.3 mp-et úszó 
Plathot. Utóbbi a 200 m gyors
úszásban vágott vissza 1500-as le
győzőjének. Plath  2:19.4 mp-et, 
Arénát 2:23.7-et úszott. 400 m-en Is 
Plath győzött. Ideje 5:08 mp volt, 
A rendté  5:11.9 mp.

T átos és V ö rö s  
rö v id e se n  ú p ó l  
ta lá lk o z ik  1500-on

A  m agyar úszósport idei első nagy 
meglepetése kétségtelenül Vörösnek  
Tátos ellen Budapest 1500 m-es 
gyorsúszóbajno'ksá.gában elért g yő 
zelme volt. A  fiatal M UE-vorseny- 
zőröl m ár a  kora tavasz óta jó  hí
rek keringtek, edzésein egym ás után 
ért el nagysk&rü eredményeket, gyor
sasága rövidebb távon is fokozódott, 
de azt m égsem  várta senki, hogy Tál
tost m eg tudja verni, méghozzá 20 
percen belül úszva.

A  váratlan győzelem  mindkét ver
senyzőnél meghozta a  m aga gyüm öl
csét. Vöröst, aki 2— 3 esztendővel 
ezelőtt a  'legnagyobb m agyar hosszú
távúszó rem énység volt, tavalyi bal
szerencsés esztendeje után kezdték 
az emberek elfelejteni. Tátos, az új 
csillag, ragyogásával mindenkit e l
homályosított. Vörös kem ény mun
kával, kitartással és lelkesedéssel 
dolgozta végig  a  holtidényt. A z ered
mény: 20 percen helüli 1500-as, győ
zelem Tátos ellen. Ez a siker vissza
adta a fiatal versenyző önbizalmát. 
Munkáját, szorgalm át nem látta 
hiábavalónak, az eredmény talán 
m ég az ö várakozását is felülmúlta.

Tátosnak sem  ártott a  vereség. 
Rájött arra, hogyha az élen akar 
maradni, állandó kom oly munkával 
kell készülnie minden egyes verse
nyére. A z  alig egyhetes kom oly ed
zés eredménye: 200-on és 400-on idei 
legjobb eredményét úszta vasárnap, 
100-on m egverte K őrösyt és  Ele
mérit.

A  két versenyző továbbra is szor
galmasan edz. Vörös naponta három 
szor! Reggel öt órakor, mielőtt hi
vatalba m egy, délután és este. Tátos 
is a régi m ódszer szerint készül. 
Kiadós edzésmunkát végez, 2— 3000 
m -t Is úszik naponta.

A z úszókapitány m ég a  múlt héten 
elhatározta, hogy  a  két versenyző 
között m ég a ném et-m agyar előtt 
1500-as válogatóversenyt rendez. Ezt 
a találkozót eredetileg július 10-re, 
vagy 15-re tervezték. Most, hogy  a 
ném et-m agyar m érkőzést elhalasz
tották, a kapitánynak bőven áll ren
delkezésére idő ennek az 1500-as ver
senynek a  megrendezésére. Aligha
nem július 20-át fog ja  választani. 
Erre a napra tűzték ki eredetileg a 
müncheni találkozót s m ost ez a  va
sárnap műsor nélkül áll.

A BEAC veszte
A TSC—BEAC mérkőzésen feltűnt, 

hogy a közönség* nagy része a vidéki 
csapatnak szurkol A második félidőben a 
TSC mintha szárnyakat kapott volna, 
kiegyenlített, majd a közönség fergeteges 
biztatása közben a győztes gólt is meg
szerezte.

A közönség magatartását így magya
rázta valaki:

— A Fradi-szurkolók mind ittmaradtak. 
Most mind a TSC-nel\szurkolnak. hogy a 
BEAC-ban játszó Kapuvári-Kissen 
bosszút álljanak. Tátos meg nem adott 
góljáért . . .

Csiszár-Moreyon
visszavágó!

— A rendezőség közleménye —■
Nem hisszük, hogy bárki, akinek 

csak köze is van az ökölvíváshoz, el
felejtette volna a tavaly télen'eldön
tésre került M oreyon— Csiszár m ér
kőzést. Csiszár akkoriban m ég nem. 
tudott kellőképpen felkészülni. 
Azonfelül a M oreyon  elleni mérkő
zés harmadik menetében m ég jobb
hüvelykujja is megsérült. Ennek 
ellenére csak igen kis pontkülönb
séggel kapott k i a négertől.

Csiszár m ost lelkiismeretesen ké
szült a visszavágóra, keze is m eg
gyógyult. Pom pás erőnlétben van. 
M oreyon  sem várta tétlenül Csiszár 
kihívását, hiszen azóta öt m érkő
zést vívott és az ö különleges m ód
szerével minden este nagy edzése
ket vesz.

Mindenesetre hatalmas küzdelem
re van kilátás. A  mérkőzést hama
rosan megrendezik.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. .......... •'>; "M ■ - '"••*.'»>*•. -
Klekner Rudolf jegyző, Bédes. Mind Két; 

levelét magkaptuk. Küldött cikkére ad au- 
dó alkalommal sov kerülhet.

MOTOR

Nagy motorosnap lesz
július 20-án Székesfehérváron

Szerdán érkezett vissza Székesfehér
várról Kiss János, a RESC főtitkára.. 
Július 20-án a Székesfehérvár-Maro«- 
hegyen épült Szent Kristóf-t.emplom fel
szentelése alkalmából tudvalévőén az or
szág minden részéből motoros csillag
túra indul és ugyanaznap délután* a szé
kesfehérvári ARAK-sporttelepen motoros 
bemutató is lesz. Ennek előkészítését vé
gezte Kiss János.

A motoros társadalom minden részéből 
nagy érdeklődés nyilvánul meg a szé
kesfehérvári Szent Kristóf-templom fel
szentelésével kapcsolatos csillagtúra 
iránt. Nemcsak azért, mert a motoro
sok védszentjének az országban ez lesz 
az első temploma, hanem azért is, mert 
a rendezőségnek sikerült a résztvevők 
részére külön’ benzinjegyet is biztosíta
nia, úgy, hogy a mai viszonyok között 
is teljesen zavartalanul tudják a csillag
túrát lebonyolítani.

A nevezéseket július 14-én este kilenc 
óráig kell beküldeni Kies Jánosnak; a 
RESC főtitkárának (Budapest, VI , Iza- 
bella-u. 64.). A nevezési díj autók ré
szére 10 pengő, motorkerékpárok részére 
5, segédmotoroknak 3 pengő. A kerék
párosok nevezési díja 50 fillér. A neve
zéseknél bejelentendő a név. lakcím, fog
lalkozás és a motoros jármű márkája.

—  ■ - 4 ) — - —
Székesfehérvár moloros bajnokságait 

vasárnap, július 13-án a MÁV F.lőre-pá
lyán bonyolítják le. A versenyben több 
ncvos fővárosi versenyző is indul.

ATLÉTIK A
Bíró György, a KAO kalapácsvelője 

többhonapos németországi tanulmányútra 
készül, mint a gazdasági akadémia ta
nársegéd jie.

KÉT GYALOGLÓ-CSÚCS
született a spanyol bajnokságban. A 10.000 
méteres gyaloglást 46:24.6 mp-cs idővel 
nyerte Gavcia és közben 6492 méteres 
eredménnyel a félórás gyaloglásban is 
csúcsot állított fel. A női bajnokságok 
során Torremadö 141 cm-cs magasugrása 
és 12.8 mp-es 10ü métere jelent új csúcsot.

159 CM.T UGROTT MAGASBA

München „99’’ a német vízilabdahaj- 
noki döntő negyedik résztvevője. A ke
rület: bajnokságok befejezése után a 
Duisburg 08. a tavalyi bajnok, a Laft- 
waffen SV—Berlin és a Magdcburg 96 
került a döntőbe. Negyediknek most a 
München 99 csatlakozik hozzájuk, amely 
áz EWASC csapatát 3:2-re, a Linzer SÓ 
együttesét 3:l-ré győzte le a döntőbo ju
tásért vívott tornán._

Nakaehe, a világhírű francia mellúszó 
a mareeillci uszodában a 200 m mellúszás
ban 2:36.8 mp-es idővel új világcsúcsot 
állított fel. A régi világcsúcsot az ame
rikai Kasley 2:37.2, az európai csúcsot 
a német Balke 2:37.4 rnu-ea eredménnyel 
tartotta.

a német egyesületi bajnokságok során 
Solms grófnő. Jahn 553 em-es fávolugrá- 
sa és Janello 32.10-cs sulylökése is jó 
eredmény. Az SCO váltója 50 topét fu
tott. A férfi versenyeken Alirens 48 8-ns 
400 a, Adarma 15.04-cs 5000-re. Trippo 15,07 cm-03 öúlylökése a legjobb.

A NAGYKANIZSAI VTH ORSZÁGOS 
VÉESENVÉRE

nagy előkészületek folynak Kanizsán. 
Különösen hosszűtávfutókat (1500-ra és 
5000-re) varnak Budapestről. A női szá
mokat nem rendezik meg. Kismartoni 
dr megmozgatta a kerület legjobb ver- 

éa mintegy 25-en mennek Pécs- 
rr.i Nagykanizsára. Az éremdíjazáson kí- 
vul tiszteletdijat vagy veretet nyerne® 
a legjobb eredmények elérői.



Csütörtök, 1941 július 10.

Híres szilre sebben futna Göte
borgban mindkét táw©n9 
mint csak az egyiken

Itt ül előttünk H íres László, az 
UTE középtávfutója és panaszko
dik.

—  Nem  az bánt engem , S zerkesz
tő úr, hogy Szabót elviszik Svéd
országba. Isten őrizz! N agyon  jó  
viszonyban vagyok  vele és nagyra  
értékelem  elmúlt eredm ényeit. De 
az idén m ég- minden alkalommal 
elvertem  Szambát, —  hogy jövök  én 
hozzá, hogy kihagyjanak 1500-ról?! 
És hozzá még arról is szó lehet, 
hogy 800-on se fussak ? Én nem  
kéjutazni akarok kimenni, hanem  
versenyezni. Bebizonyítottam , hogy  
két nap egym ásután is m egy a fu 
tás. M iért dobnak m ost engem  
azért, m ert Szabó egyszer jó l fu 
tott.

(—  Erről szó sincsen. Természe
tes, hogy a szövetség azt akarja, 
hogy odakint a legjobban szerepel
jünk. Ú gy vélik, hogy jobb, ha a 
pihent svédek ellen m i is -—■ leg
alább részben —  pihent középtáv
futókat tudunk kiállítani.)

—  E z rendben van, de akkor ne
em legessék, hogy 800-on is szó le
het Szabó szerepléséről. M egm on
dom őszintén: nekem  az a benyo
másom, hogy Szabó már nem so
káig fog  versenyezni és különben is 
már nincsen legjobb formájában. 
Én 24 éves vagyok  és m ég sok vá
logatott viadalon akarok résztvenni. 
A  svéd középtávfu tók ellen most 
am úgy sincs sok esélyünk. Nem  
inkább a fiatalabbat kell szerepel
tetni ?

(—  Teljesen igaza van, de nyu
godjék m eg: egészen biztosan fog  
futni odakünn. —  Különben milyen 
form ában van ? )

— Szolgálatom m iatt m ost három  
napot kihagytam, de azért nincsen 
semmi baj. Én érzem , m ikor vagyok  
formában. M ost vasárnap azért nem  
indultam, m ert egész délelőtt álltam  
á napon az eskütétel alatt. De még  
igy  is elindultam volna, ha a szö
vetség  kívánja, csakhogy felm entet
tek  az indulás alól.

(—  H ogy tetszett Szabó fu tása?)
—  Sokkal jobban m ozgott, mint 

előbb. Biztosan közelebb lett volna 
Harsányihoz, ha az nem  szorítja ki 
a célegyenesben.

(— ' M aga is úgy látta, hogy ki
szorította ?)

—  Igen  és saját tapasztalatomból 
tudom, hogy ez nem  az első eset. 
Ez szokása Harsányinak. E gy  
800-as versenyen  engem  is úgy ki
szorított, hogy 'a  sövénynél értünk  
be. Pedig a szabály szerint a cél
egyenesben nem szabad elhagynia 
seiíkinek sem  a pályáját. M ikor a 
fenti eset miatt Tem esvárinak pa
naszkodtam, ö k ijelen tette , hogy 
ők  ezt tudatosán csinálják. Pedig 
könnyű lenne őket leszoktatni róla. 
Csak egyszer kellene m egsem m isí
teni annak eredm ényét, aki így csi
nál és mindjárt nem  lenne sem mi 
baj.

(—  Ha már együtt vagyunk, fe 
leljen egy kérdésre. Igaz, hogy ki
lépett az U T E -ból?)

—  Iga z.
(—  M iért?)
—  A n n a kid ején  eg ész en  v é le tle 

nül k erü ltem  a z  XJTE-ba. N yo lc  
éven  át h ű ségesen  és nem  egészen  
ered m én ytelen ü l v er s en y ez tem  az  
U TE színeiben . B ecsü le tte l m e g te t 
tem  a k ö te lesség em  a pályán  éppen - 
ú gy , m int polgári fog la lk ozá som 
ban. M ég is  azt k e lle tt  látnom , h ogy  
k ö v e tk e z e te s en  és fo ly ton osa n  m el
lőznek . N em  a ka rom  a r ész le tek e t  
elm ondani, de órákon  á t tud n ék  be
széln i erről. M ost a legu tóbbi e se t  
alkalm ával b etelt  a  pohár. K ira ka t-  
ren dező a szakm ám  és m eg  tudom  
terem ten i a  m eg élh etésem et. Ott 
a k a rok  sportoln i, ahol szív esen  sp or
to lok  és ahol m eg becsü ln ek . M ár  
d ön tö ttem , h og y  a M A C -ba  m eg yek . 
A  vá ra kozá si időt k ivárom , közben  
a v á log a tó  és  —  ha érd em es leszek  
rá  —  v á lo g a to tt  v er s en y ek en  elindu
lok. R em élem , h ogy  ú j eg y esü le tem 
ben a z  eddiginél job b  ered m én yek e t  
é rek  el.

E8heg©dulik-e
a svédek a nótán
kat ?

A  s tockh olm i Id rottsb la d et le g 
u tóbb  id eérk ez ett  szám ában  hatal
m as m éretű  ra jzo t közöl. A  ra jzon  
fe lle lh ető k  a svéd  v á lo g a to tt a tlé ta 
csapa t tö rzsta g ja i. M in d eg y ikü k  va 
lam ilyen  h a ngszeren  já tszik . H a gg  
(15 00 ), H allgren  (h á rm a s) és  Éd- 
fe ld t (400) a z  első  hegedűt, A m e  
A nd ersson  (15 00 ), K á larn e (5000) 
és  S trandberg  (100) a m ásodhegedüt 
k ezeli, a kisbögö  L enn art N ilsson  (a  
800-as) és  Lidm an (a  g á tfu tó )  k e 
zéb en  van. A  fú v ó s o k  k ö zö tt S ten - 
qvist ( tá v o l ) ,  Ö stbrink (10 .000), 
E rilisson  (g e r e ly ) ,  F ern ström  (s ú ly ) ,  
Jansson (5000) és B erg h  (sú ly , 
d iszkosz) látható, a d iszk oszvető  
H edvall a dobos. A  zongoránál a m a 
g a su gró  öd m a rk  ül. —  H olm ér, a 
svéd ek  s zö v e ts ég i ed ző je  a ka rm es
ter . E lő tte  a  ko tta ta rtón  e g y  k o tta :  
M ásod ik  m a g ya r  rapszódia ! -— A  
svéd ek  készü ln ek , h og y  élhegedül
jé k  a n ótá n k a t!

HAT EGYÉNI BAJNOKSÁGBAN ÉS A  
VÁLTÓBAN g y ö z ü t t

a Fökorrod nyzóság Krakóban megtartót l 
bajnokságában Lilo Peter, a kiváló 
hölgy versenyző. Megnyerte a lüO métert 
12.9, a 80-as gátat 11.7, a magasugrást 145, 
a távolugrást 516, a súlylökést 9.94 és a 
cliszkoszví lést 30.20 eredménnyel és tagja 
volt a IxlOO-ön győztes váltónak. A fér
fiak eredményei: 100 ni Danek 10.9, 200
m Dánok 23.3, 400 m Hrndetzki 52, 800
m Hradetzki 2:03, 10.000 m Rclirl 54:18.5, 
110 gát Jung 17.4. 400 gát Jung 60.7, távol 
Honig 611, rúd Born 383, hármas Luck- 
liaus 13.88. diszkosz Honig 33.06, gerely 
Luehkhaus 53.90.

A BÉCS—STÁJERORSZÁG
mérkőzést 151:106 arányban a bécsi atlé
ták nyerték. A legjobb eredmény Wala
péle 47.07-cs diszkoszvetésc és 14.16-os 
súlylökése.

6 S 8  i i e v e i i é s  é r k e z e t t
a MOVE-bajnokSágra!

A szombat-vasárnapi M OVII-baja oksúg 
ra az, ország minden. részében  ̂ levő 
MOVE-c^y síik) lek összesen 688 ifjúsági e-s 
felnőtt atlétát neveztek. Ez maga is 
csúcseredmény. Az egyes versenytavamok~ 
ra az alábbi nevezések érkeztek. Ifjúsá
giak. 100 m 19 (Antal), 200 m 18 (Balog)» 
490 in 14 (Bánhalmi), 890 m 25 (Simoíi), 
1500 in 22 (Simon), 3900 ra 19 (Simon), 
200 m gát 21 (Uzsoki), magas 21 (Antal), 
távol 14 (Uzsoki), rúd 10 (Benedek), hár
mas 11 (Gyaraiathy), súly 16 (Hamvai), 
diszkosz 19 (Hamvai), gerely 16 (La bán ez), 
4x100 m 10 MRTSE, olimpiai 8 MRTSE. 
Felnőttek. 100 m 23 (Simonyi) 200 m 23 
(Simányi). 400 in 21 (Simonyi), 800 m 23 
(Serényi), 1500 m 25 (Újvári), 5000 m 18 
(Pataki), 110 gát 13 (Konrád); magas 22 
(Bocskai), távol 21 (Simonyi G.), rúd 11 
(fkirkns), hármas 21 (Bánsági), súly 21 
(Takács), diszkosz 19 (Rcmecz), gerely 18 
(Jakó), 4x100 m 9 MRTSE, 4x400 in 6 
MOTE, olimpiai 8 MOTE. — A verseny 
szombaton délután 4 és vasárnap délelőtt 
10, délután 4 órakor lesz a MOTE-pályán. 

..........  .."rassggggugSMEgEggpw— .......

Két ér pattant meg 
Tem esvári tüdejé
ben/ de feles 
nyolcszázasunk  
m ér talpra állt

A  BBTE nagytehetség'ü nyolcszá- 
zasával az autóbuszon találkoztunk. 
N agyon rossz bőrben volt. Sápadt, 
sovány és a kézfogásán látszik, 
mennyire erőtlen.

—  Már jobban van? —  kérdez
tük.

-—  Hála Istennek. A z orvos m eg
engedte, hogy a  hét közepén újból 
m egkezdjem az edzést. De nem tu
dom, hogy érdemes-e m ég? Mire 
készüljek ?

—  Itt lesz m ég a német-magyar.
—  Igen és a váltóbajnokság. 

A rra m ég érdemes nekifogni.
—  Mi baja volt tulajdonképpen?
—  A z UTE-versenyen m ár tűr

hető formában álltam ki. Jó ered
ményt vártam m agam tól és az elő
futam  is igazolta reménységemet. 
52 m p-et futottam  egészen könnyen. 
Annál érthetetlenebb volt mindenki 
számára és az enyémre is, hogy a 
döntőben a legnagyobb erőfeszítés
sel csak 59 m p-et tudtam futni. 
Éreztem futás közben valam i patta
nást a  tüdőmben, de nem tulajdoní
tottam  túlzott fontosságot neki. 
Verseny után azonban elkezdtem 
vért köpni. A  Röntgen-vizsgálat 
megállapította, hogy  a tüdőmben 
két ér megpattant. Tele volt a tü
dőm  alvadt vérrel. Két hétig vért 
köptem, feküdnöm kellett és a vér 
csak lassan szívódott fel. M ost m ár 
rendben vagyok, de m ég össze kell 
szednem magamat, mert nagyon le
gyengített ez a betegség.

Szólt és olyan fürgén és ruganyo
sán ugrott le a már induló autó
buszról, hogy rögtön arra gondol
tunk:

—  Temesvári hamar form ába 
jön !

m <s>- o - c .  ■■■„_i,iiTac

A  NÉMET NŐI Ö1TBÖBA BAJNOK
SÁGOT

L míso Krügor nyerte 341 ponttal. Erőd 
monyai: J00 m 12.7, raaffas 148, távol 538, 
súly 10.63, írére!y 38.68. — Az egyes szá
mokban a következők érték el a legjobb 
eredményeket: 100 m ileeholt 12.5, távol 
IIccho'lt 571, magas Lockcmrinn 153, súly 
Ginbe 12.18, gerely Gclius 41.25.

K ERÉKPÁR

Forog o kerék
Kegyetlen a  közönség. Szívtelen. 

H ősöket em el az égig, tömjénezi 
őket, gyözelemvárásukitan vörösre 
veri tenyerét, rekedtre ordítja m a
gát a biztatásban, —  hogy aztán ké
sőbb, néhány nap, néhány hét, vagy 
néhány hónap múlva kifütyülje, go
nosz szókkal m ocskolja  és m eggyü- 
lölje.

Szekeres  tíz esztendőn át első 
számú  kedvence volt a  Millenáris 
közönségének. M ikor H öllert, a hí
res német világbajnokot száguldó m o
torja  után legyőzte, a  töm eg m ajd 
szétszedte a lelátót, ö ltözője  csupa 
virág, csupa ajándék, csupa szerel
meseivel volt. M ikor egy  híres hol
land ellenfelét kemény harc után 
m agalá gyűrte, a  pályára fu tó  lel
kesek felkapták a vállukra és úgy 
vitték be, diadaloröítás közepette a 
feldíszített öltözőbe... ó ,  —  S zeke
res sokat tudna mesélni primadon
na múltjáról. A  népszerűség majd, 
hogy ki nem fogta  előle a motort.

M ikor csúcseredményeit kihar
colta, s öt éven át veretlenül küz
dötte végig  az idényt, s közben ál
landóan neves külföldi ellenfeleknek 
mutatta m eg a hátsókerekét, a Mil
lenárison valóságos „S zekeres  kö
zép”  nőtt, —- zászlócskák lengetésé- 
vel, vezérszurkolók irányításával es 
zengő, gyönyörű alanyisággal kö
rítve.

A  tündöklés után váratlanul zup- 
pant Szekeresre  a bukás. A z  ezer- 
fejű  lélek, a  kegyet osztó közönség 
egyik pillanatról a  m ásikra m eg 
vonta tőle támogatását.

Miért ? ,
Szekeres  valóban nem bírja már 

úgy az iramot, mint egykor. Kevés 
az edzése, sok a  m unkája és az éhes 
szájak enni kérnek. Lassúbb, ke
vésbé küzdöképes. (S  nem üzlet a 
buk'óisafcos sport, —  hanem áldo
zat.)

De ez m ég nem elég  ahhoz, hogy 
a szeretet, a  hódolat és a népszerű
ség egyszeriben sem mivé foszoljon 
irányában.

Mi történt itt?  N em  ugyanaz a 
Szekeres  küzd, aki tegnap ? Mi baja 
van a közönségnek S zekeressel?

Nem  Szekeressel, az alacsony, 
kedves és szerény zuglói fiúval van 
itt baj... Ez kétségtelennek látszik. 
A z  a hiba, hogy a  közönség prima-

Kerékpárok, alkatrészek
nagy választókban legolcsóbban

D I A D A L ,  Th8S ; “
Kerékpár árjegyzéket ingyen küldünk.

donnáért éhes, nagy, átütöerejü si
kereket vár, bom baeredm ényeket és: 
hitelt, bizalmat előlegez egy ver
senyzőnek, akibe m indezt a sok szé
pet és jó t  beleálm odja. És ez a 
mindig gyerm eki lelkületű közönség, 
mely azért jön  a  pályára, hogy él
vezzen, bosszankodjék, hogy ünne
peljen —  egyszerűen becsapottnak 
érzi magát, megcsaltnak, megtévesz 
tettnek. S nem S zekeresre  harag 
szik, hanem arra, h ogy  feltételező 
sei, elképzelései, tippjei csődöt mond
tak. És ez a harag v á ltja  ki belőle a 
füttyöt, a mosdatlan beszédet és a

mm
halhalat Ion melódiái

MOZI
H É T  A N Y A

Beszámoló a Bécsi olasz 
újdonságáról

Évek óta sürgetjük a m agyar fil
m eseket és m ozisokat, hogy hozzák 
M agyarországra az olasz film gyár
tás java term ését. M eggyőződésünk, 
hogy a kitűnő olasz énekesfűm ek, 
bohózatok (s a történelm i drámák 
egyrésze) éppen olyan kedvező fo 
gadtatásra találna a m agyar közön
ség  körében, mint a többi elsőrangú 
külföldi film. Éppen ezért fájlaljuk, 
hogy fitm kölcsönzőink Olaszország
ból rendszerint olyan drámákat és 
vígjátékokat hoznak, am elyek való
színűleg akkor sem  aratnának si
kert, ha m agyar film ek  lennének.

A  „K ét anya," Ibsen  és Giovanni 
Varga drámáinak hatása alatt ké
szült. Színpadon talán m ég ma is 
hagyon hatásos lenne (különösen a 
két nagy anyaszerep révén), de fli
nóén és főként idegennyelvü közön
ség előtt reménytelen a sorsa.

A  film  élén fe lsorolják  a szerep
lőket, akik közül azonban csak M a
fla  D enis  nevét Ismerjük, ö  a film. 
szép leánya. De azt nem lehetett kl- 
hyomozni, hogy k ik  az auyasze- 
feplök. A  két anya egyetlen fiát 
Vittorto di Sica  alakítja, az ö nevét 
azonban teljesen kifelejtették  a fel*
sorolásból.

Erdélyi szimfónia
A  Décsi kíséröm üsorában láttuk 

ezt a képsorozatot, am elyet a M a
gyar Filmiroda film fényképészei ké
szítettek Erdély szépségeiről. Erdély 
eyönyörü havasai, erdőségei, rétsé- 

folyói, pataltjai, tavai sötétle- 
mosolyognak, csíllcgn sk  elöt- 

unk. A z ember boldogan  nézi.
He m ég szebb lenne a film, ha 

^melyik fényképész több  ötletet

vitt volna a  felvételeibe. Például: a 
csodás Gyilkos-tóról mindössze eg y e t
len, távolról és egyhelyböl készített 
felvételt láttunk!... Néhány m agya
rázó felirattal is többet illeszthettek 
volna a képszalagra.

Minden, ami látható a film en: el
bűvölően szép. nem  elég ! K érjük a 
Filmirodát, hogy küldje sürgősen 
Erdélybe a legjobb film riportereit! 
Csakis a legjobbakat!

Lássuk minél előbb az átdolgo
zott, bővített, javított „E rdélyi 
szi:nfóniá“ - t !

A MOZIK MŰSORA
Rövid i (tógák: n =  1U, f =  jfe, h ■= % 

Sz *■ szombat, V = vasárnap 
Nyári szünetet tart: Fórum. Omnia. 

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel: 153-034. 
Ifi. t'8, i'10.\ Sz. V.: f4-kor is. Az asszony, 
az orvos és a hanyatlik. (Spenecr Traey.)
k ü l v á r o s i  h ír a d ó  Petőn sai<ior-u. e. 
T.: 181 244. lít-től 24-iir folyt. , Magyar-. 
Ufa-, Liice-, Fox- cs rajzos híradó. Az 
első részletes beszámoló a szovjet elleni 
háborúról. Hegyek között. Balatoni vi
torlásverseny. llajzfilin.
CAS1NO Eskü-ut 1. T.t 383 102 f«. Ii8,
hit). Sz. V .: f4-kor is. Karén ina Anna. 
(Grcta Garbó.)
OITY Vilmos császár út 36. Tel.: 111 140. 
h6, h8, hlo. Sz V ,; h4-kor is. A férj 
közbeszól. (Clauűette Colbert)

f íf iS '.v 1
COltSO Vaci-uiea a, le'eí u ; 182-518. 
fö, f8, Í10. Sz. V .: í4-kor is. A  nagy 
riport.
DÉCSI Teréz-kürút 28. Tel.: 125-952.
ffi, f8, flO, Sz. V .: f4-kor is. Két anya. 
HÍRADÓ Erzsébet-körút 18. T : 2221499. 
9-tŐl 24-ig folyt. Magyar-. Ufa-. Luce-, 
Fox- és rajzos híradó. Részletes beszá
moló a szovjet elleni háborúról. Nyereg 
alatt. Balatoni vitorlásverseny.. Rajzfilm. 
KADIUS Najrvnifvb-uíra 22. DM : 122-098. 
fO. 1:8, íi 10. Sz. V.: t4-lvor is. örök sze
ndém. (Vittorio di Sica.)
ROYAL A.POLLO ErzSébet-körút 45. T.: 
222-002* Í6, Í8. hlQ. S** V.t 4, S, U 1«.

Lülzow sasok. (Hans Bcrtmm.) 2. hél! 
SGALA Teréz-körút 60. Tel.; 114-411. 
n6 , f 8 . hlO. Sz. V .: 3-kör is. Eszményi 
asszony. (Boyer. Hepburn.) 3. hét! 
URÁNIA Rákóczi-út 21. T el: 146-046.
5. 118, flO. Sz. V.: h3-kor is. Nagy dolog 
a szerelem. (Luise Ullrich.)

Után játszó mozik
BROADWAY Károly-körűt 3. T .r 422-722 
f4, fö. Í8 , flO. Sz. V .: f2-kor is. Uj hold. 
CAPITOD Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
4, 6 . 8 . 10. Y .: 2-kor is. Cisco és a lady. 
CORVIN Üllői-űt 40. T .: 138-988. f4. lő, 
f8 , flO. V.: f2-kor is. Iréné.
ELIT Szent IstváL-körút 16. Te!.: 114-502. 
í‘6 , f 8 , flO. V .: 4, 6 , 8 , 10. Aki az igaz
ságos keresi.
HOLLYWOOD Bethlen-fér 3. T.: 225-003. 
f4. f 6 , f8 , flO. Aki az igazságot keresi. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11., 2, 4. 6 , 8 , 10. A  madridi kém.
LLOYD Hoild n-utca 7/a Tel.: 111-994.
fG, 1*8, flO. V.: fí-kor is. Légy résen 
Andy Heardy.
PALACE Erzsébet-körút 33. T.r 221-222,
II. 2 - f5  7 , f 10. A Manderley-ház asz
szonya. 8  hét!
PÁTRIA NépszinháZ-ntca 13. T.: 143-67S. 
4, 6 , 8 , 10. V.: 2 -kor is. Santghai •expross. 
SAVOY üllői-út 4. T .: 140-040. f4. f6 . f 8 . 
flO. V.: f2-kor is. San.ghai oxpiess. 
SIMPLON Mnrthv Miklos-út 6*2. T.; 268— 
999. 5, n8 , f 10- V .: 3-kor is. Buvárhajúk 
nyugatra.
STÚDIÓ Akáefa-utca 4. T.: 225-276. f4. f6 , 
f 8 , flO. V.: f2-kor is. Pénz álíl a házhoz.

Tovább játszó mozik
ALKOTÁS Görnbös-út 11. Te!.? £55-374.
n4, n6, n8, nl'O. V.; n2-ko-r is. Bel ami. 
V. d. e. 11: Ember és gazember. 
BELVÁROSI Irányi-útca 21. T .: 384-563. 
4, li5, 6, h7, 8, 10. A  csata.
BUDAI APOLLO Szóna-tér. T.j 351—500. 
í‘5. 3i7, 9. Eltűnt o.gy asszony. 
ELDORa DO Népénnház a. «L T.: 133-171. 
4, 6 . 8 . 10. V.: 2-kor is. Áll a bál. V. 
d. o. 11. ni; Mária Ilona.
KOMEROS Hermina-út 7. T .: 496-178.
4, 6. 8, 1 0 . V.: 2-kor is. Kék madár. 
IPOLY Csáky-utea 65. Telefou* 292-626,
5, n8, flO. V.: b3-ikor is. Hatosfogat.
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Te!.:
134-641. f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Bűn- 
hődós. V. d. e. 11: Két fogoly. 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T.t 423 188.
11.. 2, 4, 6, 8, 10. Bűnhődés.
OTTHON Beniczkv utca 3 Tel.* 146-447 
ni. n6, n8. 11IO. V.: n2kor is. Egy lány, 
aki mindent tud. V. d. e. 1 1 ; Magyar 
feltámadás. ^
PH ÓNIX Rákóczi-út 68 Te!.: 223-242.
11. 5, n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Hindu

» lándzsáé.

RTALTO Rákúcz!-út 70. Telefon: 224-443.
f4, f6, f8, 110. V.: f2-kor \*i. Fenevadaik 
szigete. Életmentés mindhalálig.

A RÁDIÓ MŰSORA 
Csütörtök, július 10.

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. HangLoins-zek. — 10: 
Hírek. — 10.20: A válóper. Szűcs Dezső 
elbeszélése. — 10.45: Noszlopi Gáspár tör
ténete. Irta: Bodnár István. — 12.10: Woi- 
dinger Edo szalonzenekara. — Közben 
12.40: Hírek. — 13.30: Hanglemezek. — 
14.30: Hírek. — 15.20: Heinemann Sándor 
túnczonckara. — 16.15; Ruszin előadás
hanglemezekkel. — 16.45: Hírek. — 17:
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
Az egyetlen gyermek. Szántó Károly dr 
előadása. — 17.40: A rádió szalonzenekara. 
Hangfelvétel. — 18.10; Libia. Somogyi 
József előadása. — 18.40: Farkas Bcla  ̂ze- 
nekam kér ingüket játszik. — 19: Hírek 
magyar, német és román nyelven. — 19.20: 
Külügyi negyedóra. — 19.35: Zitta Emma 
énekel, zongorán kíséri Rieger Tibor dr*
— 20.05: A vén gazember. Színmű 3 fc|-
vosásban. Mikszáth Kálmán regényéből 
írtallarsányi Zsolt. — Inotay báró: Raj- 
nay Gábor; Eliz, a felesége: Vizvúry Ma
riska; Mária leánya: Somogyi Erzsi;
Pál a fia: Márkly Géza; Balassa báró: 
Fáy Béla; Borly Gáspár; Rózsahegyi 
Kálmán; Borly László: Ujlaky László; 
özv. Perká.lné: Szűcs Irén; Bekeházy: 
Forgács Antal dr; Gyengő: Makláry Já
nos; Disznósy: Kőmi vés Sándor; Bocskó: 
Szőke Sándor; Bige cigány: Ihász László; 
Princz: Sugár Lajos; Kontra: Árko&sy 
Vilmos; Andris: Ragályi Elemér; Panna: 
Szatlimáry Margit; Egy legény: Pctheő 
Endre; Marci: Pethes Ferenc. — 21.40: 
Hírek. — 22.10: Bura Sándor cigányzene 
kara muzsikál. — 22.40: Az 1. honvéd gya
logezred zenekara. Vezényel: Pongrácz 
Géza. — Közben 23: Hírek német, olasz, 
angol, francia és eszperantó nyelven.
24: Hírek.Kassa (208.6 m): 11.05: Szlovák előadás.
— 11.20; Hanglemezek.' Szlovák népdalok.
— 11.40; Hírek magyar és szlovák nyel
ven.

A magyar rádió július 11-én 18 Óra 15 
perckor megismétli a honvéd haditudósító 
század „Magyar nebázbombázók Oroszor
szág fölött’' c. rúdióközvetítését. A köz
vetítés ismétlését az teszi indokolttá, hogy 
a magyar rádióhallgató közönség igen 
nagy tömegei nőm tudták ezt a rendkívül 
érdekes közvetítést meghallgatni, amikor 
folyó, hó 5-én szerepelt a rádió műsorá
ban és tömegesen fordultak a megismét
lésre való kérésükkel a rádió igazgatósá
gába*.

G í U l O N I  j
rendezése. Eőszereplők. ^

V S T T O R I O  S f C A  ■ 
A Ü D A  ¥ A L L !

m m

P R E M I E R  M A !
fenyegtö öklöt. Ilyenkor keres a 
megcsalt közönség magának más 
alanyt, akit ünnepelhet, akinek 
szurkolhat ■—  m ost S zek eres  kárára.

Ne búsulj S zek eres ,!... Jöjj csak 
egy kicsit form ába megint, legyen 
csak egy kicsit több időd az edzésre, 
leszel, te m ég népszerű. Csak el ne 
hidd, amit a lelátókról feléd sival- 
kodtak, hogy öreg vagy, hogy kikop
tál, hogy vonulj nyugalomba. Kül
földön a harminc-negyven éves bukó- 
sisakos korosztály a leggyorsabb, a 
legtöbb sikert kiverekedő, a legnép
szerűbb és a legállandóbb form ájú. 
Leszel te m ég Pesten megint bukó
sisakos kiskirály.

Ha néhány komolytudású fiatal 
bukósisakosunk volna, akik elöl el
eszed a betont, —  mi magunk mon
danék: eredj pihenni, Szekeres. De 
ilyen fiatalok nincsenek. Nincs 
fcukósisakos utánpótlás —  s ami 
van, olyan gyengécske, hogy szóra 
sem érdemes. Legfeljebb, ha Pataky  
kivétel ebben a gárdában. De egy 
fecske nem csinál nyarat.

S te, közönség, te nagyérdemű 
kegyosztó és elpusztító hatalom, ne 
ítéld m eg Szekerest igazságtalanul. 
Sok örömöt, sok sikert, sok nem 
zeti diadalt verekedett ki nekünk ez 
a „S zek ér", —  ne bánjunk hát úgy 
vele, mint az elhasznált kapcával, 
vagy a tegnapi újsággal.

K i tudja, m ikor szégyenit m eg 
bennünket egy újabb, nagy sikerrel 
ez a kis, jelentéktelen külsejű óriás. 
És akkor, nagyérdemű közönség, 
igen erősen szégyelni fog ju k  m a
gunkat...

SZÉKESFEHÉRVÁBOTT VASÁRNAP
ORSZÁG ÜTI ÉS PALY A VERSENY 

LESZ
Székesi'hérvarott, ha igaz, vasárnap ha

talmas arányú, orszáíctxs kiírású örszús- 
ú ti. pályaverseny zajlik le. Az a hír. 
lic-n-y a fehérváriak országúti versenyét 
cn.gaj-nl,yezi:k a hatóságok, illetve: a, már 
régebben kiadott, engedélyt nem vonják 
vissza. Pillanatnyilag kétségen kívül az a 
helyzet, hogy a visszavonás nem történt 
meg és a Székesfehérvári MÁV Előro 
lelkes rendezősége teljes gőzzel készül az 
ország minden részéből idesereglő porfel- 
hőiovaguk fogadtatására. Ez a torna 
négyosztályfutanios kiírásban és 87 km-es 
távon állítja egymással szembe az ellen
felüket. Délután púly a versenyre kerül 
sor s ezen. mint hírlik, néhány fővárosi 
versenyző is résztvesz.
A JÖVÖ VASÁRNAP GYŐRBEN REN
DEZIK A VIDÉKI EGYÉNI PÁLYA- 

BAJNOKSÁGOK MÁSODIK FUTAMÁT
A debreceni, első futam után jövő va

sárnap Győrben bonyolítják le Magyar- 
ország vidéki egyéni pályabajnokságai
nak második futamát. A  győriek min
dent elkövetnek, hogy a torna sportszem- 
ponthoi kifogástalan legyen s súlyt vet
nek arra is, hogy a kerületeik e viadalon 
minél nagyobb számban vegyenek részt. 
Az MKSz két, megfigyelőt, közlük vala
melyik edzőt is kiküldi e napon Győrbe.

ASZTALITEN ISZ
Sidó, a WMTK kiváló játékosa 

kolozsváriak kérésére két hétig Kolos 
váron edzösködik.

óla, csütörtökön ismét megindulnak 
asztali tenisz szövetségi edzések 
OTT tornatermében. A jövőben kedd 
és csütörtökön lesz edzés 6 órai kezdett

Meleghangú levélben köszönte meg 
Szabadkai TT'O a WMTK-nak a szivély 
vendéglátóst. Egyben meghívták Szaba 
kára a WMTK asztali tenisz csapati 
A csepeliek július 27-én. vagy auguszt 
elején mennek Szabadkára.

Az LTjvldéki AC július 20-án remii 
meg asztali tenisz strandbajnokságát.

msmawm
Dzsungel-film.



ISSSff Csütörtök, 1941 július l í .

Mit áUaft,
kedves Zeee$.ete ? !

—  Szerkesztő úr, 
hallotta ?... A „töm - 
jénes“  kapitányt nem  
érdekli az utánpót
lás!...

—  N  esze, T erejere, 
beszéljen világosan. 
Am it eddig mondott, 
abból csak a kapi

tány és az utájipótlás szót ismerem. 
A töm jénes jelzőt sem tudom, hogy 
kire vonatkoztatja. „ Málnás“  kapi
tányról már hallottam, de „töm jé- 
nesről“  nem.

—• Pedig már ilyen is van, Szer
kesztő uram. Éppen a napokban ol
vastam, hogy a fehér sport kapitá
nyát tisztelték  m eg a töm jénes jel
zővel. No. de nem akarok hosszú 
lenni. Kedden délután véletlenül kint 
jártam  a. Rotherm ere-utcában s hal
lottam, amint a fehér sport közép- 
m agyar kerületének az elnöke fe l
hívta a „ töm jénes“  kapitány figyel
m ét az élkerettel szoiryszédos pályán 
teniszező utánpótlás-keret egyik-m á
sik tagjára. A  „töm jénes“  kapitány 
erre kijelentette, hogy ö csak a vá
logatott klasszissal foglalkozik, öt 
nem  érdekli az utánpótlás. Ez a ki
jelen tés nagy port vert fel a jelen 
lévők között. Állítólag az elnöki bi
zottságban tovább fog ják  a port ka
varni!...

Tóth íjászló dr tenisz szövetségi kapj* 
tány kedden délután megkezdte az elő
készületeiket az augusztus elején eldöntésre 
kerülő nőmet-inafiyar versenyre. Az. ed
zésre Asbóth, (tábori, Dallos dr, Ivatona 
és Fehér hivatalos. '

NyLTC— DEAC. Varadi— Barabas
6:2, 6:3, Losonczi— Sarkadi 6:2 6:2, 
Illés— Pápay 6:2 6:0. Radvánszky
dr— Aradi 6:2, 6:4. Páros: Várad!,
Illés— Barabás, Kövér 6:1, 6:8, 6:1, 
Vay br., Losonczi— Sarkadi, Ardai 
6:0 6 :1 ). A  bajnokságot a NyLTC 
nyerte.

Asbóth és Gábori héttőn kél útra a 
svédországi Basted városkába. Két kilu- 
hőséffück' a svéd király versenyén vesz 
részt. , . , . , ,A. horvái-olasz Roma-Kupa teniszraérko- 
v,és július 18-án kezdődik Zágrábban. Az 
olaszok a Romanoni, Cucclli, Del Bello, 
Sátla összeállítású csapattal veszik fel a 
küzdőimet a horvátokkal. Az olaszoknak 
tehát ugyanaz a csapatuk, amellyel ben- 
nüoJaet 5:1-re legyeztek. A liorvát csa
patban Punoscc, Pallada, Mitics es Bra- 
dövíCs játszik. . „  ,, .Dunaiiaraszti—Textília 6:3. Barátságos 
teniszmérkőzés. Krcdmónyck: Ifj. Károlyi 
(D)—Wellisch (T) 6:2, 6:4; Forstncr II 
(D)—Lindenberg (T) 6:1, 6:4; Mészáros 
(D)—Arató tlr (T) 6:2. 7:5; Fehér (TI— 
Gcréíiyi (Di 8:6, 8:6, id. Károlyi (D>— 
Gabós (T) 4:6. 6:4, 6:2; Pro«zonDs <D)-~ 
Róth (T) 6:1, 6:5; Forstncr II. Mészáros 
v-Lindciiberg, Arató dr 6:3, 6:1; Gerényi. 
Gabo-s (T)—Fehér, Foralncr (D) 0:4. 6:2.
A NÉMETEK BIZONYTALAN IDŐRE 

ELHALASZTOTTAK A NÉM ET- 
MAGYAR KÓMA-KUPA TENISZ- 

MÉRKŐZÉST
Szerdán délulán távirat érkezett a fe

ji itozszö vétségbe. Ebben a nómutek köz
ük, hogy az augusztus 1—3-ig Boroszló
ban sor rákerülő német-magyar Kóma- 
kupa teni-szniérkőzéöt nem tudják meg-. 
rendezni. Újabb időpontot sem közölnek, 
csak nvt írták hogy később majd ők je
lentkeznek. A szövetség nem tehet egyc- 
ebt, mint várja, hogy a németek miikor 
jelentkeznek.

Hogyan éljen a Játékos 
úton, portyán?

Birkózóink rangsora
a szabadbirkózásban

Nemrégiben közöltük birkózóink 
rangsorát a gölög-róm ai stílusú bir
kózásban. Most ismertetjük az 
MBSz szövetségi edzői által össze
állított szabadstílusú rangsort. A  
rangsor érdekessége, hogy Tóth F e
renc, Eúrópa-bajnok birkózónk két 
súlycsoportban is élre került. A  rang
sor az egyes súlycsoportokban a k ö
vetkező:

L égsú ly : 1. Bsncze IJTE, 2. A rá 
nyi MTE, 3. Tóth István UTE, 4. 
Gyarmati BVSC, 5. Csende WMTK.

Pehelysúly: 1. Tóth Ferenc UTE,
2. Vörös BSzKRT, 3. Illés (D. Ma
gyarság), 4. Monos (Tatabányai 
SC), 5. Tormássy BVSC.

Könnyűsúly: 1. Tóth Ferenc UTE,
2. Ferencz BSzKRT. 3. Tóth Miklós 
W M T K , 4. Simon WMTK, 5. Pintér 
BVSC.

Váltósúly: 1. Sóvári MAC, 2. K i
nizsi BLE, 3. Ferencz BSzKRT, 4. 
Hunyadvári W M TK, 5. Hegedűs 
BVSC.

K özépsúly: 1. Kovács Gyula BVSC,
2. Sóvári MAC, 3. Finyák (Győri 
A C ), 4. Mohácsi (Testvériség), ö. 
Balogh Gyula WMTK.

Félnehézsúly: 1. Rihetzky MÁVAG, 
2. Kovács BVSC, 3. Tarányi DVSC,
4. Tóth István (D. M agyarság), 5. 
Pelérdi BSzKRT.

N ehézsúly: 1. Bobis MAC, 2. R i
hetzky MA VÁG, 3. Palotás BVSC, 4. 
Kosa (Testvériség), 5. Vitális 
B S z K R T .  - ,-
-- ------------ •

Igen  Tisztelt Bök!
Én is hozzá akarok szólni ehhez 

a fon tos kérdéshez. N ézetem  szerint 
arra kell vigyázni, hogy az em ber 
külföldön, is

a megszokott otthoni életét
élje, abból ne zökkenjen  ki. Én pél 
dául súlyt helyezek arra, hogy kül
földön is korán, már

reggel négy órakor 
ágyba kerüljek, lényeges az is, hogy 
külföldön is m eglegyen  az a napi 
m ásfél liter, m ert különben az em 
ber

kizökken
a rendes kerékvágásból.

A rra is kell vigyázni, hogy a. 
ember ne egyen  nagyon nehezet. 
Csak úgy, mint otthon. A fontos, 
hogy m eglegyen.

a rendes angol tea, banán, ana
nász, csokoládé, sonkatojás, to
jás-szalonna, kétszersült, vaj, 

dzsemm reggelire,
ahogyan azt én a Pacsirta-utcában  
már m egszoktam , amikor a 

mamám
behozza a reggelit. A z  ember, ha 
otthon napi hatszori étkezéshez van 
szokva, akkor külföldön is 

legfeljebb hétszer
egyen. Fontos a jó  előétel, tengeri 
hal, ah ogy azt az em ber az otthoni 
körn yezetében  m egszokta. Ebből 
nem szabad kizökkenni sohasem. 
P ersze van olyasmi is, amit az em 
ber külföldön nem tud megkapni, 
de a jó  sportem ber sohasem esik k ét
ségbe. A  fontos, hogy ugyanolyan  
tápláló,

vitamindús
ételekkel pótolja.

Házm ester helyett például 
whisky szódával

is m egfelel, ha nincs más. Szerény 
sportem ber nem válogat.

A z  is nagyon fontos, hogy az em 
ber reg gelijé t éppen úgy szobába 
hozza a szobapincér, mint ahogyan  
azt az em ber m egszokta.

N agyon  fontos, hogy

a vezető" járjon  elől jó  példával.
M egtörtént egyszer példáiul, hogy 
eg y  vezető, nem akarok neki kelle
m etlenséget okozni s nem mondom  
m eg, ki volt, —  egyszóval ez a ve
zető nem ivott s bizony nekünk  
W i» < W W ,i<!Wit4W,«1W W S i 8 í W W

Elet a víz alatt I
avagy

A  lá tá s i  v iszo n y o k  Jövő je  
a  v í z i l a b d á b a n

Most

m ég a néző a legnagyobb zavarban van, ha látja, hogy két ártatlanul 
m osolygó vízilabdázót a kegyetlen játékvezető kidob a vízből.

A jövőben

azonban, am ikor megépítik B ök  Mii ki oki. akváriummérnök tervei alapján a versenyakváriumot, mindjárt 
más lesz az e s e t . . .  Kiderül, hogy milyen eleven élet van a víz a la t t . .  .

sem  ízlett ú gy az ital.
Fontos, hogy az em bernek m eg  

legyen a rendes kártyapartija s a 
nyugalom érdekében helyes, há a 
vezetők  vesztenek a já tékosokkal 
■zeniben.

A gyeplökiengedés terén  egyén i
leg kell kezelni a fiúkat. N em  sza

bad utasításokat adni, rá kell bízni 
mindent az illető

ösztöneire.
Csak úgy, ahogy otthon m egszok

tuk!
Makonya Sándor 

a PU LI válogatott csatára.

Bevezették a mőnyúl Intézményét az atlétikában
Hogyan kell növelni atlétáink becsvágyát

NEMZETI SPORT
MiKjaleiíik szerűit isi szöíubnt kivételé

vel minden unp. Szerkesztőség és - kiadó
hivatal Bp. V ili., lkikk Sziléril-utca 4. 
—' Távbeszélő 132-499 és 133-977. Levél
cím:- Budapest 72. Potiafiók 42.- — Posta- 
tfikarék: 53.365.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László. 
Felelős kiadó: Knltfár István. 
.Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 

2,20. negyedévre 6.—, külföldre 9.—,
ANyomaWttl0rS tádiu m  Rt. kSrforgógé-
Mi#» EtlsKti üíóry Alsdar isuntti

Köztudom ású, hogy agárversenyeken münyúl plán jú tn a k  az agarak. A hogy  az agarakat ismer
jük, m űnyúl nélkül nem is fu tn án ak . . .  M egállapítható, hogy a- m agyar atlétikában is vannak bizonyos 
műnyulak^ (melyek nagy erőkilq jtésre késeit étik  KersgnysgmMt. • s >

K é p  a jövőből
Húsz év múlva (?)

Frady  Endre, a Ferencváros jeles 
vezetőségi ta g ja  mondja:

—  N em  lehet kitérni a létszám 
em elés elöl. Tizennyolcra . kall 
emelni az N B I  létszámát. Ez lenne 
a helyes. E z nem  hazabeszélés. Mi 
szívesen sportolunk a második osz
tályban is,

a labda ott is gömbölyű
s ott is tudjuk erősíteni a ferencvá
rosi ifjak  szervezetét. I t t , azonban 
yiásról van szó. Belső m egerősödés
ről,

Hiába beszél a  Lampart, m eg a
K olozsvár, hogy nekik nemzet

közi kötelezettségeik vannak.
Persze, ha nekik  fontosabb a Ra
pid, m eg a Barcelona a m agyar vi
déknél, ak kor  nem szóltunk egy  
szót sem. M i csa k  kifejezzük sze
rény vélem ényünket, hogy szerin
tünk az élcsapatoknak áldozatot 
kell hozniok a nagy cél érdekében. 
Szerintem m ost különben is sok jó  
csapat van, a Fradi is szépen erő
södik s ha nem  is képvisel f

olyan klasszist, mint az UVAK. 
nem marad el sokkal m ögötte s 
csak balszerencse, hogy kiestünk.

—  R öviden : csak
ne vágjanak fel 

olyan nagyon o tt az élen!

Ugrás
—  H allottad? A  MA.Sz nem visz 

külön m agasugrót Svédországba.
—  K épzelem , m ekkorát ugrottak  

erre a jelöltek ...

L a b d a r ú g á s  é s  v íz ila b d a
Újpesti szurkoló mondja:
-— H og y  tudtam volna örülni 

ennek a döntetlennek hat héttel ez
előtt...

Egyéni szemlélet
N agybányán m ondják:
—  Jó , kis csava t lesz ez! Lukács 

m egerősödik e g y  sereg  ferencvárosi 
játékossal...

Heti kérdés:
Létkérdés a létszámemelést,

■ ib‘
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