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Göteborgban az ötödik svéd-magyar válogatott atlétikai viadal

A magyar látoga
tottak már 
kedden éllel 
megérkeztek 

l  G ö t e b o r g b a  ( ? )
Kerülő úton értesültünk róla, hogy 

a magyar válogatott atlétacsapat 
mégsem vesztett el egy teljes napot 
a 'berlini késés miatt.

Szerdán kora délután jelentkezett 
egyik telefonunkon az interurbán 
központ és közölte, hogy Göteborg 
érdeklődött: fogadjuk-e a beszélge
tést. Ez csak azt jelentette, hogy a 
magyar válogatott csapat már oda
érkezett, mert azt a számunkat, 
amelyet Göteborg hívott, csak Szabó 
ár tudhatta. Hogy azután később ezt 
a bejelentést visszavonták és hogy 
mi minden igyekezetünk ellenére sem 
tudtunk Berlinen át Göteborggal be
szélni, az már csak a mi bosszúsá
gunk és bizonyára a magyar közön
ségé is, amely szívesen kapott volna 
közvetlen értesülést a nagy feladat 
előtt álló atléta-válogatottról.

A  korábbi érkezésnek az lehet a 
magyarázata, hogy a magyar csapat 
bem az eredetileg tervezett úton 
(Köp enh ága—Malmö hajón, onnan 
Vonaton), hanem vonattal Hel- 
singörön és Helsjngborgon át ment 
Göteborgba.

így  legalább egy kicsit kipihen
hetik magukat.

O la szo rszá gb a  
■ : IiívJáSs ö k ö lv ív ó  

v á lo g a to ttu n k a t
Szerdán az olasz ökölvívószövet

ségtől távirat érkezett a MöSz-höz. 
Ebben az olaszok meghívják a ma
gyar válogatottat magyar-olasz via
dalra. A  válogatott mérkőzést 
augusztus 11-én Bariban szeretnék 
megtartani az olaszok. A  meghívás 
elfogadásáról a MöSz még nem dön
tött.

Dunaföldvár: DKLE-Nwylt8ri5sl MOV® 
7:0 (3:0). Bar. Vezette: &z.sSvan. Golla- 

(4 ), Bohra, Kövesül (11-csbo-l) 
(öngól).

Vő: Oszlcr 
KaLm-ár I

a telles etadfi-, szabad
ás ufsszatartasi legyzék

m i r ő l  a z  á t a d ó I  i s t a m e sA *e I

M á r  s a k  h a t  p i o i l c s a p a t u n k  u a n  a z  H B  1 - b e n  
a z  H B  H - n e n  i s  H B  H i - b a n  n i n c s  p r o f i e g y l e t

Július 15-ig kellett bejelenteniök 
profijátékosokat szerepeltető egyle- 
teinknek, hogy azok közül a hivatá
sos labdarúgó játékosok közül, akik
nek a szerződése ez év augusztus 
15-én jár le, kiket óhajtanak vissza
tartani, átadni, vagy szabaddá 
tenni. Az MLSz által kitűzött idő
pontig valamennyi profiegyletünk 
be is nyújtotta a jegyzékeket, csu
pán a Szeged jegyzéke nem futott 
be. Valószínű azonban, hogy a Sze
ged is idejében postára tette a beje
lentést és hogy az rövidesen meg is 
érkezik az MLSz-be. Ha netán késen 
adta volna fel a Szeged a levelét, 
akkor bizony ki van téve annak, 
hogy az MLSz minden olyan játéko
sát szabaddá teszi, akinek a szerző
dése augusztus 15-én lejár.

Az egyes csapatok „hivatalos*1 
jegyzékei így festenek:

WMFC:
Visszatartási jegyzéken van: De- 

vecseri István, Geiger-Gere József, 
Kapta László, Szalay István, Dudás 
János, Kis-Kalkusz Károly, Kallói 
Béla, Szabadkai Lajos.

Átadó jegyzéken: Csurgó Imre,
Harangozó Sándor, Keresztes' Gá
bor, Szabó Antal, ifj. Tihanyi-Trenka 
László.

Szabadjegyzéken van: Korányi La
jos, Rökk Ede.

Ferencváros:
Visszatartási jeg yzék : Csikós

Gyula, Szoyka Kornél dr, Tátrai 
Sándor, Polgár Gyula, Pósa Béla, 
Lázár Gyula, Sáros! Béla, Gyetval 
László, Klszely István, Kiss Gyula, 
Jakab László. Sárosi György dr, 
Finta Károly, Waldinger László.

Szombaton este 8 ó rakor :
Magyarország 
kerékpáros vágta- és 1000 
méteres időffutamverseny- 

• bajnokságai a Millenárison
Előfutamok p é n t e k e n este

Minthogy az olasz kerékpáros szövet
ség váratlanul lemondta a vasárnapra 
tervezett V. oliasz-magyar válogatóit ke
rékpáros pály.avereenyt, az _ MKSz rend
kívüli verseny in téad b i zo 1t« a.gi ülést hí
vott egybe és’ úgy döntött, hogy az el
maradt válogatott torna helyett Magyar- 
ország kerékpáros púlyabajnofeságainak 
első napjának műsorát bonyolítja le.

Azok az enyhítések, amelyek az elsiUé- 
títes szempontjából ked-jLóta életbelép
ték, am i indították az MKSz-t. hogy ezt. 
a bajnoki viadalt
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Gél a csepeli Ilidnél. 
32-es autóbusz, HÉV

A Szöllőskert Szövetkezel 
útitősátra a célnál

avat baj

szombat estére helyezze.
Szittya, a szövetség főtitkára el is járt 
az illetékes hatóságoknál, ahol a legna. 
gyobb megértéssel fogadták a szövetsége 
kérelmét. A főtitkár közlése szerint ezek 
után semmi akadálya sem lesz annak, 
hogy a bajnoki viadal el so napjának 
műsorát szombaton este le lehessen bonyo
lítani.

Kz a szombati torna kát bajnoki sziám
bán. a repülőfutamban es az 1IHM mé
teres időt utam versenyben 

nokot.
A esapatbajnoki vetélkedésre és a két
ülésesek összecsapására valós:
lius 27-én kerül sor. , ,,

A versenyt szombaton este 11 óráig ne 
kell fejezni s ezért a szövetség a bajnoki 
számok előfutamait már pénteken délután 
megtartja.

Háromheti szünet után
Ismét felbúgnak a motorok i»

szombaton este a betonteknőben. A mű
sor keretében egy

20+49 km-es motorvezetéses viadal
várja lebonyolítását. Ennek mezőnyében 

"Szekeresen. Kárászon. Lángon és Fatakyn 
kívül valószínűleg nyeregbeszáll a szegedi 
Fekete is. aki, mint ismeretes, esztendő
kön kereszttől mindig komolyan bele
szólt a „nagyok’ ’ harcaiba.

E torna tehát négyfnlamos pontver
senyből, egy bizonytalan távú öthajras 
viadalból, egv 2 km<:s ötba.irás kétüléses 
és egy térelőny futamból tevődik össze. A 
verseny pontosan 8 órakor kezdődik.

Szabadjegyzék: Hámori László,
Pálinkás József, Kalocsay Géza dr. 
(Pálinkást —  mint halljuk —  azóta 
újabb félévre leszerzödtette a Fe
rencváros.)

Gamma:
1942 február 15-ig megújította a 

szerződését a következőknek: Magda 
Béla, Sütő Károly, Király Sándor, 
Havas László.

1942 augusztus 15-ig megújította 
a szerződését a következőknek: Szil- 
vássi József, Nádas Gábor, Tóth La
jos, Váradi Béla, Adánn Zoltán, Tu- 
ray András, Háray Pál.

1941 augusztus, 15-től szabad: Háda 
József, Szebeni Béla, Borhy Károly, 
Cseh László, Praszler (Pásztor!) 
Ernő.

Szabad, illetve visszaamatörösít-é- 
sét kérte: Gyulai István, Takács
László, Kem ény  Tibor.

Átadó: Kovács János és Toldi
Géza.

’ Újpest:
Átadó: Fekete Jenő és Temes-Tá- 

.esik János... , , - , ■
(Fekete esete még kérdéses, Fe

kete ugyanis beadványt intézett az 
MLSz-hez, hogy. ő felmondja az Új
pesttel kötött szerződését, illetve: azt 
nem óhajtja megújítani és ezért kéri 
a szabaddá tételét.)

Visszatartási jegyzéken van:  
Adám Sándor, Balogh István, Szik
lai Ferenc, Tóth Mátyás és Zs-en- 
geller Gyula.

Vidor és Balogh II azért nem ke
rült a visszatartási jegyzékre, mert 
nekik 1942 augusztus 15-ig fut a 
szerződésük. A  tokodi Mészáros és 
Kecskés neve hasonló okból hiány
zik a névsorból. Az Újpest többi já 
tékosa: Nagymarosi, Szűcs, Kár
mán, Aknavölgyi, Németh, Magyar, 
Berzi, Vincze, Szusza amatőr ala
pon játszott és fog is játszani az 
Újpestben.

Kispest:
Visszatartási jegyzék : Kincses Mi

hály, Olajkár II Sándor, Beke Imre. 
Titkos Pál.

Szabadjegyzék: Hidasi Pál. 
A tadójegyzék: Olajkár I  Károly, 

Vécsey Adolf, Odry Lajos, Szabó II 
Géza, Víg József, Nemes József, Ku
linyi Ferenc-

A  Szeged
átadójegyzéke —  amint azt tudósí
tónk: jelentette —  így fest: Kisuczki, 
M ester, Serfőzö.

Visszatartási jegyzék: Berták,
Bognár, Ladányi, N agy, Rajjai, Gyu
ris, Tóth.

A  többi szegedi játékos vagy ama
tőr alapon játszik a Szegedben, vagy 
tovább fut a szerződése.

Érdekes dolgot mesélnek ezek. a 
jegyzékek: Fogynak proficsapataink. 
M íg azelőtt az országos bajnokság

első és második osztályában túlnyo
móan proficsapatok szerepeltek és 
az amatörcsapat olyan ritka volt, 
mint a fehér holló, most fordított a 
helyzet. Az egész országban mind
össze 6 (azaz hat) proficsapat mű
ködik, de ezeknek a csapatoknak a 
játékosai között is akad már ama
tőr. (Például az Újpestben Szusza, 
sth.l

Az NB II-ben és az NB III-ban 
egyetlen proficsapat sincs. A  Lám- 
part szerepeltetett ugyan eleinte pro
fikat. de ezek már kivétel nélkül be
adták a visszaamatörösítési kérel
müket és mint visszaamtörösítés 
alatt álló játékosok játszottak a csa
patban. A jövőben a Lampart tiszta 
amatőr alapon fog  működni. Az Ér
sekújvárnak is volt egy hivatásos 
játékosa, de már az is kéri a vissza- 
amatörösítését.

A  Nagyváradi AC sem számit 
profiklubnak —  pár eredetileg annak 
indult -— mert most már minden já 
tékosa visszaamatörösítés előtt áll. 
Jövőre amatőr^ klubként fog  működ
ni.a NAC. ,

Ujja szervezték a Máramnrosszigcli SE-t.
Az egyesülőt elnöke Székely Ákos orsxag- 
Kyűlési • képviselő ilett. ügyvezető elnök: 
Simon Imre dr, alc-lnük: Bérces József, 
pénztáros: Bethlen Ödön. A futballszak
osztály elnökséget Papp Gyula, az inté
zői tisztséget pedig Marfcovits Árpád vál 
la.Ua. Ezek a. szakosztályok működnek 
máris: labdarúgás, tenisz, 'birkózás, cél- 
lövés. A futballcsapat legutóbbi eredmé
nyei: Akn/jszlalijiai BTC—MSE 4:2 (3:1) 
ABTC—MSE 2:2 (2 :1 ). Király házi M AV- 
MSE 3:2 (3:1).

Hétfőn kezd
a Ferencváros

A  Ferencváros nyári pihenője már 
vasárnap véget ér. A vezetőség 
ugyanis úgy határozott, hogy július 
21-én, hétfőn délután már megkezdi 
az edzéseit a csapat. Hétfőn délután 
tehát valamennyi játékosnak meg 
kell jelennie az üllöi-űton.

—  A  hétfői első edzés, — mondja 
Dimény Lajos edző — 6 órakor kez
dődik az üllöi-túon. Az első edzésen' 
csak könnyű mozgás lesz, aztán fo 
kozatosan erősítünk. A  Szent István 
Kupa rajtjáig van annyi idő, hogy 
játékba lendüljön a társaság.

Lukácsról, az új jobbszélsöröl 
ezeket mondja Dim ény:

—  Többször láttam játszani Luká
csot, mondhatom, minden szempont
ból kielégített. Határozottan nagy  
nyeresége lesz a Ferencvárosnak, de 
az egész magyar labdarúgásnak is. 
Lukács itt mindig szem előtt lesz, 
aztán a klasszis játékosok között 
csak fejlődhet. Vele a Ferencváros 
jobbszélsö kérdése hosszú időre el- 
intézettnek tekinthető. Nemcsak  
azért, mert Lukács már kiforrott já
tékos, de főleg azért, mert fiatal.

P l a f o n  f e P p a p c t  U á z é á l c  

a  k a p u s t  s z u d á u  C s e -  

p e t e u . .
—  Miféle kapusról 

beszél itt, Terefere 
úr?

■— Arról, aki a 
W M F C  első edzésén 
olyan pompásan őriz
te, a kapuját.

—  Ki az, mi az?
—  A  szegedi egye

temes sportnak ártanék, ha elmon
danám.

—  Hát mi sem akarunk ártani ma
gának.

—  Értem. El.

BD-GBa

Füstös a  M A V A G -ban  (?)
Gépgyári edzés a hőhullámban

ONGOL NHUL
Lá zá r Máriái Szilágyi Szabó Eszter, 
Csikós Rózsi, Kökóüy Ilona, Jávor 
P á l, Toronyi Imre, Kővári Gyula, 
Solthy GyöJgy, Párto3 Gusztáv, Bihary 

Nándor, Anday Ernő, Hegyi Péter

Kezdete 7*8 órakor

Szerdán délután öt óra tájban még 
nem lehetett észrevenni a kőbányai- 
úti MÁVAG-pályán,' hogy a gépgyá
riak edzésre készülnek.. Néhány fél
meztelen fiatalember kapura rugdalt 
ugyan, de mint kisült, csak „műked
velők” voltak.
> Qpata edző azonban friss. Már jó 
val öt óra előtt kinn volt a pályán, 
hogy utánanézzen, rendben van-e 
minden.

—  Bizony váratlanul ért minket 
ez a szerencse —  újságolja az edző

de sebaj, majd csak felkészülünk. 
A  baj inkább az, hogy jobbra-bálra 
tárgyalunk erősítés miatt, de egy  
valamire való játékosért —  aki még 
nem is egészen az élvonalba való — 
másfélezer pengőt kérnek...

— Milyen helyeken akarnak erő
síteni? —  kérdezzük.

— Elsősorban a kapus helyén és a 
jobbszárnyon. Később azután lehet, 
hogy más helyre is szerzünk új já
tékost. Nevet azonban csak a hét vé
gén mondhatok.

Hat óra felé jönnek a gépgyári já
tékosok a pályára. Itt van Országh, 
Bozsur, Varga, Káltenecker, Kéri, a 
két Németh, N agy, Stiffel, Konta, 
Törösi, Schurmann, B a kó, Seffelin 
és Györkös. Egyszóval mindenki, 
aki a DVAC elleni osztályozón szá
mításba jöhet.

—  A zért van annyi fiatal idekint 
— mondja Jakab Márton, a MAVAG 
intézője -— mert közülük is akarunk 
Héhányat szerepeltetni a D V A C  ellen, 
Ha tőlem függne, bétenném  az egész 
gárdát az első csapatba. Nagyon  
együtt vannak a fiuk, hiszen m eg
nyertek Budapest ifjúsági bajnoksá
gát.

Az első csapatból csak Fácán, 
Stevnbach és Opata hiányzik, ők is 
igazoltan. Néhány jóalakú próbajáté
kos egészíti ki a sort.

Két gyenge kör és egy kis torná- 
zás után labdát kapnak a fiúk, majd 
rövid kétkapuzás következik. Köny- 
nyű levezető mozgás zárja le a ki
adós másfélórás edzést.

—  Pénteken könnyű erőnléti edzést 
tartunk, —  mondja Jakab intéző. —> 
Majd vasárnap félkilenckor két ka
pura játszunk az ifjúsági csapatunk 
ellen. Ott már valószínűleg új szerze
ményeink is szóhoz jutnak.

Az új szerzeményekről is meg
tudtunk valamit, legalábbis az egyik
ről. Az edzés derekán a pályára ér
kezett Dimény Lajos, a Ferencváros 
edzője és a pálya egyik sarkában 
élénk beszélgetésbe merült Bertha 
Sándorral ,a MAVAG elnökével és- 
Jakab Mártonnal, a gépgyáriak in
tézőjével. Füstös nevét hallottuk, 
többször emlegetni...

FUTBALL
ATLÉTIKA

T E N I S Z
és az Ssszes s p o r t c i k k e k

Lopos Sport
Budapest, IV., Véci*u. 27-29
Tornaszerek látszaté
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V a s á r n a p
NB III

Keleti csoport
Kecskem éti AC— Orosházi TK, 6. 

Vezeti: Solti.
Ifjúsági serlegmérkösés

BLK— W SC, Váci-út, fél 6. Vezeti: 
Kiss M. Béla.

Barátságos
Budapesti H E A C — Szegedi I-IEAC, 

Gyáli-űt, 6. Vezeti: Lantos. #

tJ á lé k v cs c iö l . ti ? dés  
a Hasalérés Bajnokság 

elöntőjére
Á JT szerdán ejtette meg a játék-

vezetcküldést a Hazatérés Bajnokság 
elöntő mérkőzéseire. Az eredmény:

Vasárnap, július 20:
Zenta: Zentai AK—Dulcis (Ujver- 

bász). Vezeti: Vezér II Ernő.
Bezdún: Bezdáni SE— Újvidéki FC. 

Vezeti: Reményífy.
Csütörtök, július S í:

Szabadka: Zentai AK—Dulcis
győztese— Szabadkai VAK. Vezeti: 
Emödi.

A döntőre csak később küld játék
vezetőt a JT éspedig Budapestről.

& = 3 > o < s > - » - c = a i

A  WMFC mér e lk e zd te ...
Szerdán délután tartotta első 

„őszi" edzését a WMFC. A csepeli 
csapat volt az első, amely az NB I 
egyletek közül elkezdte a készülő
dést. Hiába, a csepeliek jó hírnevük
höz méltóan szeretnének szerepelni a 
Szent István Kupában.

(ót órakor már együtt vannak a 
játékosok, csak Tihanyi II és Szalay 
hiányzik. Nemsokára azonban Hsa
id y is megérkezik. Tihanyi II távol- 
maradásáról Benes intéző a követke
zőket mondja:

— Tihanyi az utolsó mérkőzésün
kön a bokáján megsérült és nagyon 
csúnyán megdagadt a bokája. E g y 
hónapi szabadságot Icapolt és ezért 
nem jelent meg a mai edzésen.

Az öltözőben csupa „öreg" arcot 
látunk. Csak a sarokban húzódik 
meg szerényen két „ismeretein" já 
tékos.

Amikor a játékosok kivonulnak a 
pályára, a szurkolók érdeklődéssel 
várják, hogy kik az új szerzemé
nyek. ök  is felfedezik a két „isme
retlent", akiről találgatják, hogy kik 
is lehetnek. Az egyik szurkoló le Is 
fogadja, hogy az egyik játékos Olaj
kár II, a többiek azonban megcá
folják.

Az edzésen csak egész könnyű 
erőnléti gyakorlatokat végeznek a 
játékosok. Rövid futás, célgimnasz- 
tikai gyakorlatok szerepelnek a mű
soron. Később a labda is kikerül a 
pályára. Fejelnek, passzolgatnak a 
fiúk.

Az edzés után beszélgettünk Be
nes intézővel, érdeklődtünk az erősí
tési tervek felöl.

— Egyelőre semmi biztosát nem 
mondhatok — .mondta Benes intéző,
-— csupán annyit árulhatok el, hogy 
elsősorban egy olyan játékos jöhet 
számításba, akit a támadósor min
den helyén használni tudunk. Szük
ségünk volna ezen kívül egy olyan 
játékosra is, aki hátvédet és fedeze
tet is tud játszani. Végül pedig — 
esetleg — egy kapus is szóba jöhet. 
Előreláthatólag a jövő keddre nyil
vánosságra hozthatjuk a folyamaiban 
lévő tárgyalásaink eredményét.

Az első edzőmérkőzést a jövő szer
dán játsza a csapat, valószínűleg a 
pestszenterzsébeti amatőr válogatot
tal.

Tóth, a Szeged válogatott ka
pusa monsfja:
— Soha !ü M  mm iát" 

s z o b i  m e z o n v i E s n !
A  Szeged válogatott kapusával, 

Tólh-tal találkoztunk tegnap. Cso
dálkozva látjuk, hogy erősen bicegve 
jár.

— Mi történt? — kérdjük tőle.
— Beszálltam egy komolytalan 

játékba, de nem kapust, hanem csa
tárt játszottam és megsérültem. 
Erős rúgást kaptam a  combomba. 
Soha többet nem játszom mezőnyben, 
A z  egyetlen vigaszom: olyan gólt 
rúgtam, amilyet nem mindennap le
het látni.

MAROSVÁSÁRHELYEN
megalakult a Székelyföldi MÁV Sport 
Egyesület. Az ú;i egyesület futballcsapa
tának az NB H i ba való beosztását 
kéri. Az egyesület tiszti karának főbb 
tagjai Vásárhelyi Ernő (elnök). Ksiday 
Béla (ügvv. elnök). Szabadkay György 
(titkár), Vorss Béla (pénztáros), Brandner 
Árpád (futballsznkosztályvezető), Szígef-
vá-ry Illés (Intéző), Moravllz József 
(edző), Ajtony László (tenisz szako. ve
rető), Tol Inc r István (úszás, evezés sz. o. 
Vezető),

V a l ó s z í n ű ,  h o g y

a Szent István Kupa teljes mi- 
sorát három nappal előrehozzák
Július 30-tól augusztus 16-ig folynának a küzdelmek

És mégis 19-£n (í)' Megírtuk, hogy az MLSz országos 
tanácsának döntése értelmében az 
augusztus 17-én, vagy 20-án meg
induló NB-küzdelmek miatt korábbi 
időpontban kell elkezdeni, illetve be
fejezni a Szent István Kupa mérkő
zéseit. Közben az elsötítési rendel
kezéseket enyhítették, úgy hogy „ú j" 
helyzet állt elő. Ezekről beszélgettünk 
szerdán Kovács Dezső dr-ral, az 
Elektromos főtitkárával. Kovács dr 
az alábbiakat mondotta:

— Éppen az imént beszélgettem  
telefonon a vidéken tartózkodó szak
osztályi elnökünkkel, Szilvássy De
zső igazgató úrral, örömmel értesí
tettem , hogy kedd este óta enyhült 
az elsötétítést helyzet, tizenegy óráig 
szabad világítanunk. Reméljük, hogy 
a Szent. István Kupa-mérkőzések  
megindulásáig még további enyhülés 
lesz, úgy hogy az eredeti tervünk
nek megfelelően este féltizes kezdet
tel kerülhetnek sorra a mérkőzések. 
De ha marad a> mostani rendelkezés, 
természetesen akkor is este játszuk

a mérkőzéseket, csak a kezdési idő
pontot hozzuk előre egy félórával.

— Mi a helyzet a terminusok kö
rül?

— Véglegesen — mint már hétfőn 
is mondottam  —  a szombaton este 
összeülő értekezleten fogjuk eldön
teni, hogy m ely napokon játszuk a 
mérkőzéseket. Van egy tervünk, 
amely szerint minden mérkőzést há
rom nappal előre hozunk,' vagyis ez 
lesz a Szent István Kupa-inérközé■* 
sok műsora:

Július 30. WMFC-—Kispest.
Augusztus 2. Elektromos—-Gamma.
Augusztus í . Újpest— Törekvés.
Augusztus G. Ferencváros— NAC.
Elődöntő augusztus 9 és 13.
Döntő: augusztus 16.
Hangsúlyozom, hogy ez még csak 

terv, amelyhez valamennyi érde
kelt egyesületnek, no meg termé
szetesen a szövetségnek is hozzá 
kell járulnia.

A Szent István Kupa mérkőzések 
ügyében Gidófalvy Pál dr, az MLSz 
elnöke szerdán este hosszabb meg
beszélést folytatott Kovács Dezső 
dr-ral, az Elektromos főtitkárával 
Erről a megbeszélésről Kovács dr aj 
alábbiakban tájékoztatott bennün
ket:

— Barátságos eszmecseréi foly
tattunk az elnök úrral. Ennek során 
az a vélemény alakult ki, hogy leg
jobb lenne a selejtező mérkőzéseket 
az eredeti tervnek megfelelően, 
augusztus 2., 5., 1., 9-én lejátszani, 
az elődöntőket 12-én és lí-én , a dön
tőt pedig 16-án, vagy 19-én megren
dezni. Ilyen értelemben fogom java
solni a mérkőzések megrendezését 
az értekezletnek.

(Hogy hogyan akarnak augusztus 
19-ín döntőt játszani, amikor 
MLSz elnökének kijelentése szerint 
az első bajnoki forduló —  nagyon 
helyesen — augusztus 20-án lesz, a: 
rejtély számunkra, — Szerk.)

Kik is végeztek első helyen a Haza
térés Bajnokság öt csoportjában ?

A Z  U J V E R B A S Z I  D S E
A páreszfendős egylet szép, gyepes pályá
val rendelkezik, van t ö r z s k ö z ö n s é g e  és 
komoly vállalat áll mögöíle

A  visszatért Délvidék egyik leg
jobb csapata a DSE, az ujverbászi 
cukorgyári Dulcis SE lett a mostani 
Hazatérés Bajnokság IV. csoportjá
nak a győztese. A  csoportgyőzelem 
nem érte váratlanul a DSE híveit. 
A  csapat évek óta vezetőszerepet 
játszott a volt szabadkai alosztály
ban.

A  megkezdett, de az örvendetes
hazatérés miatt megszakított
1040/41. évi bajnokságért leját
szott 12 mérkőzést mind meg

nyerte,
gólaránya 92:7 volt.

A hazatérés után is megmutatta 
oroszlánkörmeit a csapat. Az itt járt 
Gamma és Újpest ellen a szerb’ moz
gósítás miatt úgyszólván edzés nél
kül állt ki, mégis az Újpest ellen 6:6 
arányban döntetlenül Játszott és a 
Gammától is mindössze 6:4-re ka
pott ki.

Az egyesület 1928-bafi kezdte 
meg működését.

Már az első években közkedveltség
nek örvendett az egész Délvidéken. 
Ennek főoka nemcsak az eredmé
nyes, jó  játék, hanem a sportszerű 
viselkedés is volt.

A gyár igazgatósága minden le
hető támogatást megad az egyesü
letnek. Hauslohner Béla cégvezető 
elnök. Boross Pál alelnök, Feöoze 
Sándor főtitkár és a fiatal, de na
gyon lelkes’ Kiss Gyula szakosztály
vezető Vállvetve dolgoznak az egye
sület jövőjéért.

A  játékosok valamennyien a 
cukorgyár alkalmazottal.

A  vezetőség fáradozását nemcsak jő 
és lelkes játékkal, hanem sportszerű 
magaviseletükkel is Igyekeznek meg
hálálni.

Az egyesületnek 45—50 igazolt Já
tékosa van.-Nem csal: as első és a 
második csapat van állandóan játék
ban, hanem az ifjúsági és kölyök
csapat is. Az első csapat kerete: 
Krstics, Bráhm  (kapusok), Ménesi I, 
Dragin I I  (hátvédek), Flnta, K eresz
tes. Longawer K. és Polyvás III (fe
dezetek), Rapp, Pál, Dragin I, Alar- 
gícs. Göm öri. Fekete  és Janekovics 
(csatárok). Janekovics volt már ju
goszláv válogatott Is, Polyvással 
együtt. A  jövő ígéretei: Bráhm, M é
nesi, Dragin, Longawer, Gömöri és 
Pál. A z  edzéseket Schmidt, a csapat 
volt játékosa vezeti.

Az egyesületnek saját pályája 
van.

A  pálya a Ferenc-csatorna partián 
fekszik.

A  pálya talaját gyönyörű gyep 
fedL

Fedett lelátóján 600 ülőhely van. 
Van ezenfelül, a pálya körül további 
500 ülőhely is. Három fürdővel fel
szerelt öltöző áll a játékosok rendel
kezésére. a  mérkőzéseket eddig 1000 
—1500 ember látogatta, jó  beosztás 
és szereplés mellett ez a szám meg
kétszereződhet, , ,

Kiss Gyulával, a szakosztályveze
tővel beszélgettünk. Az alábbiakat 
mondta:

—- A Dulcis feltétlenül megérdemli
legalábbis az NB II-be váló be-' 

osztást.
A játékosaink nagyszerű erőnlétben 
vannak. Három esztendővel ezelőtt 
vezettük be a WM-rendszert. Ní/ári 
pihenőt nem tartunk, hiszen .március 
bán és áprilisban úgyis kénytelenek 
voltunk kényszerpihenőt tartani. 
Pestről neves edzőt fogunk szerződ
tetni: H ogy kit? A zt hiszem hama
rosan ezt is közölhetem. Vasárnap 
Zentán játszuk a Hazatérés Bajnok
ságért az elődöntő mérkőzésünket. A  
csapatban nagy a bizakodás. A  fiuk 
győzni akarnak és én bízom a fiuk
ban. A zt hiszem győzni fogunk!

R. I.
i— 4ssns<es»»i

Szabó II G é za,
egyik legjobb kullancsunk/ elmondjo/ 
hogy Franciaországban már évekkel 

ezelőtt is kullancsot játszott
A szabadrúgások mestere — a sorra hibázott 11-eseiről

A  Kispest átadőjegyzékén szerepel 
Szabó II Géza, az NB I egyik leg
jobb kullancsának a neve is. A  ki
tűnő játékos — hír szerint —  a 
WMFC-t erősíti majd. Szabó ugyan
is a csepeli gyár alkalmazottja.

A piros-feketék jeles kullancsa er
ről nem akar beszélni, ellenben a 
következőket mondta:

— N em  is kívánhatok jobb bajtár
sakat, mint amilyeneket a Kispest
ben megismertem.

—  Kipihente már a bajnoki hajrá
ban „élvezett" izgalmiakat? A  Kis
pest bennmaradásáért folytatott 
küzdelmek fáradalmát ?!

— Hát mi tagadás, tényleg sokat 
szurkoltam —  válaszolja Szabó II 
—, de most túl vagyunk rajta.

—  Hol tanulta meg a „kullancs- 
mesterséget"? — tesszük fel a kér
dést Szabónak.

—  Franciaországban, amikor Lil
iében játszottam. Bizony már jó 
pár éve annak. Eleinte szokatlan 
volt, nem mondom, aztán később 
belejöttem. K ét évig játszottam  
francia földön, ahová a Hungáriá
ból kerültem. Lilién kívül még  
Rouenban is rúgtam a labdát. Ott is 
a legtöbbször kullancsot játszottam. 
Csak akkor játszottam középcsatárt, 
vagy összekötőt, amikor a vezető
ség látta, hogy csapatom támadó
sora góliszonyban szenved. Francia- 
országból visszajöttem a Kispestbe. 
Azért mondom, hogy visszajöttem , 
mert már játszottam egyízb-en a 
Kispestben.

—  Annak örülök, hogy Franciaor
szágban igen megtanultam kullan
csot játszani, mert ott bizony a kö
zépcsatárok nagyon „harapósak 
Itt meg csak hasznosíthattam kul- 
luncstudásomat a magyar középcsa
tárok ellen. A zt mondják, h ogy élég 
jól töltöm be ezt a szerepkört. Hát
ha m ég nem kellett volna az utolsó 
mérkőzéseken a húzódásommal baj
lódnom! Azután a térdemben is volt 
egy kis izületi gyulladás.

Most aztán áttérünk beszélgeté
sünk másik pontjára. Szabó II  híres 
szabadrúgás-lövő. Már külföldi útja 
előtt is rettegtek 16—20 méteres 
szabadrúgásától, ffis mégis! A  11- 
eseket sorra hibázta az elmúlt 
idényben. "

—  Hát hogyan is állunk azzal a 
fránya 11-essel? —  kérdezzük Sza
bótól

—  Példátlan balszerencse üldöz 
hónapok óta ezzel a rúgással.

— Bizony, az utóbbi időben kiha
gyott egy pár 11-est! —  mondjuk 
neki.

— Pontosan tudom, hogy m eny
nyit. (és már számolgatja is az 
„eseteket".)

—- Nyolc 11-est rúgtam az utóbbi 
időben és mindössze hármat sikerült 
értékesítenem. A nyolc közül négyet 
a kapufának rúgtam!

—  Mondja csak el nekünk, ho
gyan lövi a büntetőt!

-— Elég messziről szaladok a 
labdára — beszéli Szabó — és mi
előtt rúgnék, kiszemelek egy sar
kot. Mikor már elképzeltem ma
gamban, hogy hová rúgok, hatalmas 
erővel küldöm a labdát a kitűzött 
sarok felé. A  többi már a szerencse 
dolga... íg y  vám, aztán, hogy igen 
sokszor kapufát találok. A 11-esnél
— legalább is szerintem az a fontos, 
hogy erő legyen a lövésben. Ne ér
jen rá a kapus labdát fogni!

—  Neim vette el a kedvét, hogy 
ilyen balszerencsés 11-es rúgó?

— D ehogy! En nem veszítem el 
egyhamar az önbizalmam. Fogok  
én m ég gólt szerezni a Kispestnek 
11-esből, —■ büszkélkedik Szabó 
Géza.

Nagyon közeledik közben az el
válás perce. Még megkérdezzük Sza
bótól, hogy mit csinál a nagyszünét- 
ben?

-— Kerékpározok, —  válaszolja. — 
M eg aztán az asztali teniszt sem  
vetem  meg. Uszodába nem járhatok
— sajnos — , mert mint nemrég 
említettem, —  ízületemmel van egy  
kis bajom. A szünetben igyekezem  
majd kiheverni ezt a kellemetlen 
betegséget.

Búcsúzóul arra kért bennünket 
Szabó Géza, írjuk meg, hogy most 
már nincsenek gondjai a kispest 
miatt, mert a Kispest iámét „nagy
csapat" akar lenni és az 1941—• 
42-s idényben az élcsoportban fog 
végezni!

Hát megírtuk.

Rozsnyón igen komoly sportélet folyik 
a MOVE RSC-bcn. Az RSC nem egészen 
egy éve. 1940 fezén alakult s ma már 
olt tart, hogy lelátóval és futópályával 
ellátóit szép gyepes sporllelone van. A 
labdarúgáson és atlétikán kíviil a tenisz, 
a birkózás .és a kerékpározás is nagy 
lendülettel indult meg az egyesületben.

fiz Elektrom os Is
m e g k e z d t e . . .

Kéthetes teljes csend után tegnap 
délután újra mozgalmas élet volt a 
Latorca-utcában. Az Elektromos já
tékosgárdája Tóth István vezetése 
mellett megkezdte előkészületeit a 
Szent István Kupa-mérkőzésekre, 
illetve az új bajnoki évadra.

Egy kis bemelegítő mozgás után jó 
másfélórás tornagyakorlatokat vé
geztetett az edző a játékosokkal. Az 
edzésről Fekecs, Pálinkás hiányzott 
az élgárdából, Kapocsi és Kínál a 
tartalékok közül. A legközelebbi ed
zést pénteken tartja a bordősárga 
játékosgárda. Nem lehetetlen, hogy 
vasárnap már egy kis labdázás is 
lesz.

Csütörtök, 1941 július 17.

Horváth Andrást 
és Hires Alajost 
sieraődtette ■

, a Cpamma
A Gamma újabb játékosokat szer

ződtetett. Megírtuk, hogy Jánosy 
Béla, a Gamma sportigazgatója az 
FTC beleegyezésével Horváth And
rással, az FTC csatárával tárgyal 
szerződtetés ügyében. Ez a tárgya
lás kedden aztán befejeződött és 
Horváth II András szerződését a 
Gamma tegnap eate benyújtotta a 
szövetségben. Bernáth titkár a játé
kost már igazolta is a Gamma ré
szére.

Egy másik játékos-szerződtetés is 
történt a budaiak részére. Hires 
Alajost, a Magyar Pamut játékosát 
is szerződtették. A játékost az új
pestiek is akarták szerződtetni és a 
játékos hajlandó is volt elmenni az 
Újpesthez. Közben azonban a játé
kos meggondolta a dolg'ot és jelent
kezett a Gammában. Jánosy Béla 
eztán a Magyar Pamut vezetőségé
nek beleegyezésével megállapodott a 
játékossal és Hires szerződését Is 
benyújtotta (Ilorváthéval együtt) a 
szövetségbeli. Itt aztán öt is igazol
ták a Gammához.

Az Olajkár-ügyet teljesen lezárta 
a Gamma, mert — mint azt Jánosy 
Béla mondotta, —  a két Olajlcár 
nem úgy viselkedett, ahogyan azt a 
Gamma játékosaitól a vezetőség 
megkívánja.

Végleges már, hogy a Gamma Jú
lius 21-én kezdi az edzéseit. Úgy 
volt, hogy csak július 22-én lesz az
első edzés,' dé aztán Sós ÍCároly edző 
Jánosy Bélával való megbeszélése 
után már 21-én tartja az első edzést.

A  Kőszegi SE védi a® Igazát
Kőszegen repilkíviili választmányi ülést 

tartóit a KSE fe  ilt egyhangúlag kimon
dották, hetry ha az egyesület csapatát 
nem osztják ho n nyugati korúiét . I- 
osztályába, akkor a KSE beszünteti mű
ködés/: t.

— A kerület vezetősége azzal érvelt, 
— mondotta ki a választmány — hogy a 
KSE többször visszalépett a bajnokaié
tól. Ez igaz. Hála Istennek azonban ma 
már más n holyzot ebben a határszéli 
kisvárosban is, n-int volt okkor, amikór 
a visszalépések bekövetkezték s igazsag- 
toian lenne, ha n múlt „bűneiért”  most 
büntetnék az egyesületet. Most, amikor 
végre keserves munka és sok áldozat árán 
újjászervezték nz egyesületet, Hogy e* 
mennyire sikerült, azt brHzOljn a bajnok, 
sóéban elért harmadik helye is. Ha n sző. 
vetné*; rajfiwzkoilik a határozatához, ókkor 
eléri azt. hogy ebben a városban ismét 
bosszú idíire meghal a sport. Ez pedig 
nem leliet érdeke senkinek sem.

NB fegyelmi ítélet: Pzika Lajos pécsi 
BVAC-,játékost a kiállítással megbünte
tett tud: tekintette. a fegyelmi cg yen bíró 
Ól: az ellene indított eljárást megszün
tette. Szika tehát Játszhat az osztályozó 
mérkőzés-kon.

Két WMT1Í üzemi bajnoki mérkőzést 
jBlozannk ma délután a régi WMTK- 
pályátí. 4 órakor: Jupiter—Hegesztő.
Vezeti: óvúry. — 6 ómkor: Esztergályos 
—Idomszer. Vezeti: Pósr.. ' *

Bczdanban járt kedden Kntruez János. 
Délután a BRE pályáján edzést, bernit- 
tat ót rendezőit, este pedig a BSE egye
sületi helyiségében előadást tartott. Boz- 
danban sajnálják, hogy Kutrucz csak egy 
nnnot töltött a városban.

Vasárnap _  július 20-án — délután fél 
B órakor n BLK václúli sporttelepén 
WSC ifj.—BLK ifi. visszavágó érommár- 
kő-Zfe lesz. Előtt© fél 4 ómkor Ifjúsági 
és -újonc toborzó lesz az, 1923 január e.l- 
sóiig után szülött-ttok részire.

Az alföldi kerülőt- JT alosztálya a já- 
iékvea.’ tfil utánpótlás biztosíláwára tan
folyamét rendez, amelyre Július 27-ig 
lehet jelentkezni.

t BÉKE SZEGEDEN
A szegedi egyesületek anyagi háborús

kodása végétért. A kiktgyesnlctok mér
sékelték a p Kígyókkal szemben támasz
tott kártérítési igényüket, mire létrejött 
a tílosállapadás, amely a kővetkező:

A Szeged is,-a Szegedi Vasutas is külön
ít ülőn rendezi mag mérkőzéséi. Ugyanazon 

,ft napon Szegeden eldöntésre kerülő NB 
ITT. osztályú mérkőzés utón 1 f>0 penső 
..bádatpállzt”  fizetnek ny NR 1. osztá
lyúak az NB III. . ősz ti yú egyesületnek. 
Amatőr első-osztályú mérkőzés ..bánat
pénze’ 60 pengő, másodosztályúé 40 pen
gő. Az nJszovcf&ág esetenként fogja meff- 
Állapitani, hogy melyik egyesület része
sül kártérítési összegben. Kártérítési 
összeget PJak nz az egyesület kaphat, 
amelyik olómórfeozést fog játszani a Sán
cod, .vagy a Szegedi VSE mérkőzés előtt.

LAMPART ÜZEMI BAJNOKSÁG
Csavar—Üzomrntihcly 4:1 (1 :1 ). Erzsé- 

w »8ÍS?’ PoZMtiyi. GótliivőlIíntTi em (_), Tolvaj. Szomolányi (11-c-s- 
í n V i V  i^ -esb őn . -  Pisztoly-Tok
?.:n ,/hO) Lrzsébct-u. Vezette: Pósa. Gól- 
tovo: Pftózter (5), KiSalagi (3). Hxotkó



Csütörtök, 1941 július 17.

A  L A B D A R Ú G Ó  É L E T R E N D J E
K is  e s e t e k  k ü l f ö l d i  p o r t y á k r ó l

(A versenyzői . életmód szabályairól 
eddig’ Misángyi Ottó dr, Dusóczky An
dor dr, KI éber Gábor, Darányi József 
besaólt. Elsősorban a labadrúgókról van 
szó, d© — tanulhat belőle más sportág 
képviselője Is, E sorok írója, aki sokszor

utazott együtt válogatott labdarugókkal, 
végigböngészte az eddig megjelent cik
keket s visszagondolt arra, hogy ezeket 
az aranyszabályokat hogyan fogadták 
meg a játékosok külföldön....)

A  szo k a tla n  k o s z t . . .
(„Ha valaki megszokott egy bi

zonyos táplálkozási módot, az lehe
tőleg külföldön 6 0  térjen el tőle." 
•— Misángyi.)

X. játékos becsületes vidéki gye
rek. Szeret világot látni. Néha a 
kártya mellől kinéz az ablakon is s 
ha meg is állapítja, hogy a fü min
denütt zöld, a fák mindenütt levele
sek, az embereknek két lábuk van, 
>— készségesen azt is megállapítja, 
hogy az Alpok magasabbak, mint a 
Jánoshegy.

A z a külföldi nagyváros, ahol a 
magyar válogatott játszott, meesze 
van tőlünk. Elég gyakran szerepelt 
a hadijefentésekben.

X. Játékos a mérkőzés előtti napon 
sápadtan járkált és a gyomrát fá j
lalta.

—  M i baja vem ? —  kérdeztük.
—  Fáj a gyomrom.
—  Mit evett? •— kérdeztük.
— ó , semmit, igazán semmit. Nem  

tudom, mi van velem.

Csak nagynehezen vallott.
—  Valami átkozott csigát ettem.
—  Milyen csigát ?
—  N em  tudom. M ég élt, amikor 

lenyeltem... brrr... M eg valamilyen 
rákot. A z, m egjegyzem , jó volt, nem  
is kellett volna annyit ennem belőle. 
M eg adtak valami furcsa dolgot 
hozzá, én bizony nem tudom, mi 
volt, elég jó volt, olaj is volt benne, 
meg valami hús, vagy talán hal, 
nem tudom.

—  Mikor ette ezt f
—  Délután! A  sarkon abban a 

vendéglőben.
■—• De m iért? M iért?
— Kíváncsi voltam rá! M ég sosem  

ettem  ilyet! Otthon ilyesmit nem  
ehet az ember... Gondoltam, hadd 
mondjam el odahaza a srácoknak, 
hogy mit ettem. Ilyen alkalmam so
sem  lesz...

A  mérkőzésen természetesen gyen
gén játszott. Talán éppen arra gon
dolt, hogy meddig élt még a csiga a 
gyomrában...

(„A  nikotin erős méreg és ideg- 
méreg." —  Dusóczky.)

A z a bizonyos nagy mérkőzés, 
amelyen kikaptunk a „favágóktöl"'...

Gondoljunk megint egy olyan vá
rosra, amely eléggé gyakran szere
pel a hadljelentések között.

Csatár úr sápadt. Majd cigaret
tája gyújt rá. Mélyen leszívja. Féi-

É tel m  eiu iylség
(„Külföldön képesek altár ötfogá- 

sos reggelit is elfogyasztani." — 
Kiéber.)

Éppen a zsugori emberekről híres 
ország fővárosában figyeltem meg 
néhány válogatottunk reggelijét.

Szalonna tojással...
—  Te, adnak annyit, amennyit kér 

gz em ber?
—  Persze, csak ints, hogy m ég!
—  Izé, pincér úr...
És most óriási kézmozdulatokkal 

magyarázta, hogy hozzon még.
Kávé. Aztán vajaskenyér, dzsem, 

banán, narancs. Valaki fölfedezte, 
hogy tojást sonkával is adnak. Nosza 
rendeljünk! Felvágott, nyelv, hideg 
marhahús.

Közben ilyen suttogások:
—  Mondd neki, hogy hozzon m ég!
—  E z nagyon jó!
Kiderült, hogy friss hal is van, 

szardínia is. Lássuk csak! Viccelnek 
a pincérrel:

— Hozza csak, öregem, nem sza
kad le a keze!

A  pincér mosolygott és hozta. Va
laki zabkásával kísérletezik. Nini, 
szőlő is van!

A  végén alig tudnak megmoz
dulni.

—  Otthon úgysem  ehet ennyit az 
ember... —  mondta elégedetten az 
egyik.

(A  mérkőzésen különben nem na
gyon ment a játék...)

D o l i á i t y z & s
órával a mérkőzés előtt.

—  Miért dohányzik?
—  M ert ideges vagyok.
—  Nem árt mérkőzés előtt a do

hányzás ?
—1 N ek em ?! D ehogy! Már meg

szoktam...
(Volt egy nagy helyzete a mérkő

zésen annak a csatárnak. Ha az be
megy...)

V á r o s n é z é s
(„A  hoszadalmas városnézés, 

mászkálás határozottan árt az erőn
létnek." —  Dusóczky.)

Ketten hiányoznak. Mindenki 
tudja, milyen idegesítő, amikor kül
földön nincs együtt a csapat. Vár
nak. Már kezdődik az ebéd. Kimen
nek a szálló elé. Sehol senki. Ki 
látta őket utoljára? Azt mondták, 
sétálni mennek.

Késő délután kerülnek csak elő. 
Holtfáradtak.

—  Hát ti hol voltatok?
—  Megnéztük azt a híres hegyi sé 

tányt, m eg a múzeumban is voltunk 
és... egyszóval egy kicsit körülnéz
tünk!

—  Rémes, nem is ebédeltetek!
—- Dehogynem, ebédeltünk!

M it?
Undorodott arckifejezés:
—  N e is tessék kérdezni...
Lehetett találgatni, hogy vájjon

csiga volt-e a dologban, vagy pedig 
túltáplálás...

G yiien ölesp ófló . . .
(„Egy kis kompót pompás szol

gálatot tesz." — Darányi.)
Derék vidéki hátvéd volt az Illető, 

ma már nem játszik. Amikor a vo
naton éppen naraccsal kínálták meg, 
rázta a fejét: ,

*— N em  szeretem a gyümölcsöt.

—  Pedig az nagyon egészséges.
—■ Inkább valamit helyette, vala

mi gyümölcspótlót...
—  M it?
—  E g y kis szalámit, vagy szalon

nát például...
(Vagy más valamilyen csabai gyü

mölcsöt...)

Ita l
(„Hideg és különösen jeges italok 

rendkívül hárosak." —  Dusóczky.)
A  francia városban nagy a hőség. 

Tikkadtan lézengenek az utcán. Az 
egyik kis vendéglőben fölfedezem 
egyik válogatottunkat. Söröspoharak 
előtte.

—  Jó hideg! —  mondta elégedet
ten.

—  De hiszen ettől még inkább me
lege lesz.

—  Alikor iszom még egy pohárral.
—  M ég jobban izzad tőle.
—  Mindegy. N em  bírom ki más

képpen a meleget.
Amikor citromos limonádét aján 

iottam neki, elfintorította az orrát 
Tejről már nem is mertem beszélni.. 

*
(Ha májd a jövőben valóban a 

sportszerű életmód szabályai szerint 
élnek versenyzőink külföldi portyák 
alkalmával, az első időben valószínű
leg nem foglalják imáikba a sport
szerű életmód apostolait. Talán csak 
akkor lesznek hálásak, ha a máso
dik félidő utolsó negyedórájában ők 
tudnak majd fokozni s nem az ellen
fél...) f

Á Bavaria m & num eniáiis  iiim ó riá s a
a német-lengyel háborá kitörésének történelmi 
óráiról — három szerelmes ember drámájának 

tükrében.

E1 I 1 1 S I 1 1 K!
Brigitta Horney, WiBfy B irgel, 

Ewan Peirow ieh.
Rendezte; Tourjansky (Léna-fllm.)
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Emlékezetes, hogy a 
S aegod—N A 0  mé nk ő-
zés-sel kapcsolatban 
Markovié© Szilárd, a 
Szeged FC ehiöko töb
bek között a kővet
kező nyilatkozatot 
tette:
— A  Nagyváradi AC- 

al még sok baj lesz az 
NB-ben.

Nősz Andor, a HAC 
főtitkára erro a kö
vetkezőket válaszolja:

— Visszautasítom 
Markovi ts Szilárdnak 
a NAC-al szemben tett

gúnyos megjegyzést, mórt igenis, mi 
tudunk kikapni! Az Elektromostól is ki
kaptunk már, a Magyar Kupából a Kis
pest vert ki bennünket az utolsó percben 
lőtt góljukkal. A WMFC-től barátságos 
mérkőzésen kaptunk ki. Egyszóval néhány 
vereséget már elkönyvelhet a csapat. így 
nyugodtan ajánlhatom Markovi ts Szilárd
nak, hogy legyőzőink vezetőitől kérdezze 
meg, ho<ry volt-c valami baj a NAC-al. 
A választ előre megmondom: Semmiféle 
kifogást nem emelhetünk a NAC sport- 
szerű viselkedése ellen.

— Nyugodjon meg Markovits Szilárd, 
hogy a NAC nem fog úgy viselkedni ve
reségek után, mint a Szeged. Ahol ugyan
is Markovits Szilárd megjelenik, ott fel- 
tilnrt gyakori a szóváltás es a botrány. 
Mi a zöld pályán fótijuk niesr-nutatn-i, 
hogy nemcsak jryözni tudunk, cteaz c&e-t- 
lcffcs vereséset is el bírja viselni a csa
pat.

— F a r  éhként 27-én a Fttiskola! válóba- 
tott, augusztus 3-án pediK a Szolnoki MÁV 
látogat le Nagyváradra. A NAC-nak nagy
szerű erőpróba lesz ez a Szent István Ku
pára. A NAC erősíteni lóg, nevekről 
azonban egyelőre m éc ko-rai lenne be
szélni. A  NAC játékos gárdája csala
dostul, Rónay edzővel elutazott a Gyilkos 
tórn. Jency Rezsőnek, a NAC elnökének 
vendégel lesznek és tíz napig tartózkod
nak ott, majd visszatérnek Nagyváradra 
és nőbány napi pihenő után kezdik meg 
a komoly edzést.

Itt említjük meg, hogy a Nagyváradi
Törekvés — amely -eddig bizony elég 
gyengén eze-ropol-t — a Legnagyobb bi
zonytalanságban van. Nem tudják, hogy 
az MLSz melyik csoportba fogja beosz
tani a nagymultú egyesületet. Nagyvárad 
közönsége nagyon szeretné, ha a csapat 
az NB IT-bcn szerepelhetne, mert így 
a NAC mellett lenne még ogy, csapat, 
amely egészen komoly sportesemények
ben részesíthetné a sportkedvelő szur- 
kológérdát. A  Szegedi Vasutas legyőzé
sével az N. Törekvés megmutatta, „hogy 
javul és az őszre egész komoly játékerőt 
íog képviselni.

ierkessy Elemér lett a Sál BTC új edzője

A BLK csapata nem tétlenkedik a nyári 
szünet alatt, hanem erősítéssel tö^alkozi-v. 
Már eddig leid az olt a Poaráesot a BTK-bol, 
Ki eint a VAÖ-ból Kovács Gyulát, Lacz- 
kót, Leó poklot, Patakit, Sólyomét és ver
teit az MTK-ból .

R ö v id esen  á tveszi

Hiába van a labdarúgásban pihenő, 
azért a „színfalak" mögött nagy élet 
folyik. Minden egyesület erősíteni 
igyekszik. Az egyik játékosokat 
szerződtet, a másik új edzőt keres. 
Biztos, hogy amikor az őszi idény 
Szent István királykor clkeedödik, 
új játékosokat látunk majd a,csapa
tokban és néhány egyesületben új 
emberek tanítják a játékosokat a 
labdarúgás nehéz mesterségére.

Az NB I-esapatok közül a nagy 
népszerűségnek örvendő Salgótarjáni 
BTC is új edzőt szerződtetett. Az új 
edző: Berkessy Elemér. Ki az a 
Berkessy Elemér? Valószínű, hogy 
rengetegen ismerik Salgótarjánban 
is az új edzőt, de talán a labda
rúgásban a legfiatalabb „évjárat" 
már nem tudja, hogy ki volt a „Je
genye".

Berkessy  Elemér a tavaly vissza
tért Erdélyből került fel az 1920-as 
években Budapestre. A  Ferencváros
hoz került. Fedezetet és hátvédet 
játszott a zöld-fehér színekben. Vá
logatott klasszis volt és sokszor be
került a magyar válogatott csapat
ba. Berkessyt is elérte azonban a 
futballista-betegség, megsérült és 
hosszú ideig nem játszhatott. Ami
kor az operáció után felépült, a Fe
rencváros első csapatába nem tudott 
visszakerülni, mert a vezetők féltek 
attól, hogy a játékos sérülése kiújul. 
Nem bíztak abban, hogy a délceg 
növésű „Jegenye" teljes értékű já 
tékos lett újra. Berkessy Elemér 
nem akarta a tartalékok „keserű" 
kenyerét enni és külföldre távozott. 
Mintegy hét esztendeig játszott ide
genben. Spanyolországban és Fran
ciaországban aratta a legszebb sike
reit. Aztán a változott viszonyok 
következtében újra hazakerült, de 
már nem játszott. Minden vágya az 
volt, hogy az évek alatt összegyűj
tött tapasztalatát a keze alá kerülő 
játékosokkal értékesítse. Nálunk, 
Magyarországon különösen érvényes 
az a mondás, hogy „senki sem pró
féta a hazájában". Berkessy érthe
tetlenül nem tudott nagycsapathoz 
kerülni. Számtalanszor panaszkodott,

a  c s a p a t o t  és n éh án y  
e lk e z d i a  m u n k á t

n a p o n  b e lü l

hogy dolgozni szeretne, de nincs al
kalma ahhoz, hogy megfelelő kör
nyezetben bebizonyíthassa, hogy mit 
tud. A  budapesti kerület szerződtette 
aztán Berkessyt és rábízta az ifjú
sági játékosok nevelését. Berkessy 
nagy kedvvel dolgozott és rengeteg 
fiatal játékost tanított meg arra, 
hogy mik a labdarúgás alapelemei. 
Munkájának gyümölcse azonban itt, 
ahol száz és száz játékost kellett 
tanítania, természetesen nem mutat
kozhatott meg teljes egészében. Az
zal a gondolattal foglalkozott már, 
hogy ismét külföldre távozik. Bará
tai bátorították, hogy ne csüggedjen, 
mert a munkáját figyelik és egyszer 
eredménye lesz majd a fáradozásá
nak. Barátainak lett igazuk. Ber
kessyt most a SalBTC szerződtette 
edzőjének. Az érthetően boldog és a 
nagy munkavágytól égő Berkessyvel 
szerdán reggel beszéltünk.

—  Már az elmúlt héten felkere
sett a lakásomon a SalBTC vezető
sége  —  kezdte a beszélgetést Ber
kessy. —  Elmondták, hogy a csapat 
edzőjének kívánnak szerződtetni. A  
SalBTC vezetőségével közöltem a 
feltételeimet. Obrincsák László úr, a 
SalBTC titkára közvetítette az egy  
sülete és közöttem folyó tárgyaláso 
kát. Ezek a tárgyalások néhány na
pot vettek igénybe, míg aztán ezen a 
héten, kedden késő este m egegyez
tünk. A  m egegyezés értelmében leg
később augusztus 1-éig leköttözöm 
Salgótarjánba.

—  Ismeri a SalBTC csapatát? — 
kérdeztük Berkessyt.

—  M ég soha sem  láttam a csapa
tot játszani, —  mondta őszintén az 
edző. —  A  budapesti amatőrökkel 
való elfoglaltságom olyan nagy, hogy 
N B I mérkőzéseket az utóbbi időben 
nem igen láttam. íg y  aztán a 
SalBTC-t sem ismerem. Ahogyan  
azonban értesültem, a játékosanyag 
megfelelő és mód van arra is, hogy 
erősíthessünk.

—  Mehnyi időre szól a szerző 
dése? —  kérdeztük.

—  Megállapodásunk értelmében 
egy évre írtam alá a szerződést

amely engem a SalBTC-hez közt. A  
SalBTC vezetőségével azt is közöl
tem, hogy csak abban az esetben 
vállalom a megtisztelő feladatot, ha 
a csapat ügyeiben „ szabad kezet“ 
kapok. A  SalBTC vezetősége igen 
előzékeny módon elfogadta ezt a fel
tételeimet is és a csapatszervezés, ed
zés, összeállítás és játékrendszer te
kintetében teljesen szabad kezet 
kaptam.

—  Mi a terve a csapattal ?
Berkessy Elemér roppant komo

lyan válaszol.
—- N em  akarok nagyképüsködni, 

hogy micsoda elképzeléseim vannak 
a csapattál. Rövidesen elkezdem az 
edzéseket és eg y -k ét bemelegítő ba
rátságos mérkőzésen aztán látni fo
gom, hogy ki, mit tud a fiúk közül. 
Aztán majd kialakul bennem az, 
hogy mit kell cselekednünk.

Végül megkérdeztük az edzőtől, 
hogy most, amikor végre komoly 
csapatot kap a kezébe, mit érez.

— M ost, hogy végre kedvemre fog 
lálkozhatom majd csapattal, nagyon 
boldog vagyok, —  vallotta be Ber
kessy  Elemér. —  N em  mulaszthatom 
el azonban azt, h ogy köszönetét ne 
mondjak a Budapesti leerület vezető
ségének, elsősorban Bar csap János 
ügyvezetőnek, hogy olyan szeretettel 
voltak mindig m ellettem. Sajnálom 
azt a sok f  iatal am atőr „gyerm eke- 
i/net", akikkel oly sokat foglalkoz
tam és akik oly sok  örömet szerez
tek nekem. M égis örülök orvnak, 
hogy a SálBTC-hes kerültem, mert 
itt mégis csak jobban tudom kama
toztatni'azt a rengeteg tapasztalatot, 
amire pályafutásom alatt szert tet
tein és amit a legjobb magyar ed
zőiktől kezdve angol, spanyol és más 
edzőktől hosszú évek  alatt összegyűj
töttem. A zt hiszem, hogy a SalBTC- 
ben sokka,l jobban tudom majd szol
gálni a magyar labdarúgást, mint 
eddig tehettem. N a g y  örömmel me
gyek  Salgótarjánba és a fiúknak 
nem rettegett főnöke, hanem barát 
juk akarok lenni. B ízom  abban, hogy 
a játékosok olyan szeretettel fogad
nak engem, mint a m ilyen szeretettel 
m egyek én is hozzájuk.

G t f u m t & ö s  G y u l a
e m lé k é r m e t

készíttetett dr. Zimmermann Lajos 
m. kir. kormányfőtanácsos, a Stá
dium Sajtővállalat R. T. jogtaná
csosa és annak egyik alapító tagja. 
Az emlékérem egy példányát főszer
kesztőnknek ajándékozta az illusztris 
érmeszakértő, aki egyben a Magyar 
Numizmatikai Társaság elnöke. Az 
érem elülső lapján néhai Gömbös 
Gyula fejének kitünően sikerült dom
borműve látható, a hátlapján pedig 
egy magyarruhás, izmos ifjú néz bá
tor kiállással szembe a jövővel.

A  kedves emlékezést meghatottan 
fogadjuk ée azért Zimmermann La
jos dr-nak ezen a helyen is őszinte 
köszönetét mondunk. Kedves emlé
künk az emlékérem, mert hiszen az 
elhunyt a Nemzeti Sport életében is 
nagy szerepet játszott. Lapkiadó 
vállalatunk megalapításában orosz
lánrésze volt a MOVE akkori elnö
kének, aki maga is tetötöl-talpig 
igazi sportember volt. Meggyőződés
sel hirdette, hogy Magyarország 
újjáéledéséhez egy a nemzeti szel
lemtől áthatott és a legkisebb faluig 
is kiterjedő országos sportra és test
nevelésre van szükség.

Dr. Zimmermann Lajos kísérő le
vele, amelyet az emlékéremmel meg
ajándékozottakhoz intézett, szósze- 
rint így hangzik:

„Gömbös Gyula ércbevésett vonásait 
őrzi meg számunkra ez az emlék
érem, amelyen egy gerinces, bátor
kiállású magyar ifjú jelképezi a 
jövő Magyarország új életre sarjadt 
harcos nemzedékét. A z  emlékérem  
Berán Lajos kiváló művészi készsé
gét dicséri.

Bátorság, bölcsesség, becsület, —> 
Gömbös Gyula jelszava juttassa min
dig az eszünkbe, hogy Gömbös Gyula 
volt az, aki bátor fellépésével öntu
datra ébresztette a magyarságot és 
bölcs, előrelátó politikájával irányi 
mutatott, hogy jninden jó magyar 
becsülettel lépjen arra az útra, 
amely hazánkat kivezette a tespe- 
désböl s a magyar nemzet régi dicső
sége és nagysága felé elindította.

Gömbös Gyula iránt érzett siron- 
túli hűségem késztetett arra, hogy 
ezt az emlékérmet elgondolásom sze
rint kiveressem s azt m ély tisztele
tem jeléül nyújtsam át azoknak, 
akik Gömbös Gyulát úgy tisztelték, 
mint én. Fogadják el tőlem és őriz
zék meg szeretettel ezt a szép em
lékérmet.

1941 június havában.
Dr Zimmermann Lajos."

HagyFontességé illést tart
héttőn az Edzőig Testületé

Senkey Imre, az ET országos ügy
vezető elnöke, aki szolgálati beosz
tása következtében hosszabb ideig 
vidéken tartózkodott, most Buda
pestre került és újból átvette az ET 
ügyvezetését. Senkey szerdán a kö
vetkezők közlésére kért bennünket:

—  Hétfőn este 7 órai kezdettel az 
MLSz nagy tanácstermében fontos 
ülést tart az ET. Erre minden tagot 
meghívunk. Nagyon szeretnénk, ha 
vidéki tagjaink is minél nagyobb 
számban vennének részt ezen az ülé
sen. M eg fogjuk tárgyalni az Orszá
gos Tanácsnak ránk vonatkozó fon
tos döntéseit, az abból eredő követ
kezményeket, továbbá más fontos, 
as edzői hivatással összefüggő kér
dések is szőnyegre kerülnek, például 
az edzők számára megszerzendő ha
tósági működési engedély kérdése. 
Kérem  valamennyi tagunkat, hogy 
okvetlenül jelenjék meg az ülésen.

)AHE WHITERS
az új 16 éves sztár énekel, táncol, lovagol, 

lasszót dob

'A Vadnyugat izgalma és humora együtt Premier mai
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Az olasz szövetség sürgönyl- 
leg lemondta a Millená
risra vasárnapra terve
zett ötödik olasz-magyar 
válogatott kerékpáros 
pálya viadalt!

Kedden este — miközben a szövet
ségi kapitány a keret tagjaival takti
kai megbeszélést tartott — az MKSz 
titkári hivatalába befutott egy táv
irat. A  táviratot Milánóban adták 
fel és az olasz kerékpáros szövetség 
elnöke küldte. A  sürgöny így hang
zott:

•— A rendkívüli időre való tekin
tettel lehetetlenné vált, hogy szíves 
budapesti meghívásuknak eleget te
hessünk. El kell tekintenünk a va
sárnapra Budapestre tervezett válo
gatott vágtaviadaltól. A Milánóban 
augusztus 3-án sorrakerülö és visz 
szárnyának kiirt versenyre termé
szetesen meleg szívvel várjuk a ma
gyar ötösfogatot. Ekkor állapodunk 
majd meg a budapesti torna, új idő 
pontjában is. Elvileg erre előrelátha
tólag augusztus, vagy szeptember 
hava volna a legalkalmasabb időpont.

A  sürgöny nagy megdöbbenést 
váltott ki az MKSz-ben. Minden elő
készület megtörtént már az olaszok 
fogadtatására.

Szabó, az MKSz országos kapi
tánya a következőket mondta:

-— N agy Béla, Kovács, Éles, Ka
raki és Pelvássy az utóbbi napok
ban olyan forma javuláson esett át, 
hogy minden borúlátásom ellenére re
mélni mertem, hogy vasárnapra az 
olaszok, éllen- sikeresen vo-nulynk Iá 
a betonra, A  csapatom teljesen kész 
volt. de a végleges összeállítást pén
tekre akartam hagyni, mert kíván
csi voltam, hogy Rajczy gyorsaság 
dolgában javul-e annyit, hogy 
pzámbavehetem-e esetleg öt Pel
vássy  helyébe. Ettől a gondtól most 
megszabadított az olasz szövetség 
távirata.

—  A keretet azonban nem oszla
tom szét, — folytatta nyilatkozatát 
Szabó. —  A válogatottjelöltek közös 
edzését folytatni akarom,- mert azt 
tapasztaltam, hogy ha zökkenőkkel 
Is. de a fejlődés így sokkal egyene
sebb vonalú, mint az elszigetelten 
való készülődés.

Lakatos Lajos (Törekvés) eléri eredmé
nyei alapján a II. osztályú pályaverseny- 
zók közé osztályozta magát.
GYŐRBEN RAJTOLNAK VASÁRNAP A 
VIDÉK LEGJOBB PALYA VERSEN YZÖI!

Az MKSz, mint ismeretes, idén először 
írta ki Magyarország vidéki egyéni ösz- 
özrtettfuíamú pályabajnokságait. E ver
senysorozat első futama Debrecenben ju 
tóit dűlőre is a most vasárnap sorra ke
rülő második futam színhelye Győr lesz. 
Ez a torna az ország minden kerékpáros 
kerületének legjobb vágtázott gyűjti kö
rös mezőnybe. A  vágta, a csapatverseny, 
az 1000 méteres időfutam és a kétüléses 
futamok alkotják a műsor gerincűi. Ezek 
egyúttal a bajnoki számok is. A szövetsé
get Novotny és Győrffy szövetségi edző 
fogja a győri, versenyen képviselni.

MEGÉRKEZETT A NÉMET KERÉK
PÁROS SZAKHIVATAL LEMONDÓ 

LEVELE
Köztudomású, hogy a német sportfő- 

hatoság döntése értelmében augusztus 35-ig 
o németek nem vállalnak nemzetközi via
dalokat. Ennek értelmében lemondták a 
Budapest—Becs—München útvonalra ter
vezett olasz-német-m a gyár válogatott hosz- 
ezútávú országúti viadalt, valamint az 
a I gán i öt nemzet és a breslaui hét nem
zet válogatott országúti körmérkőzését. 
A német, kerékpáros szakhivatal átiratá
ban azonban hangsúlyozza, hogy ez az el
halasztást ii-em jelent végleges lemondást 
Is egyben, hanem csak elhalasztást, még-

Kerékpárok, alkatrészek
nagy választókban legolcsóbban

D J A D A & ,  ™ W - * *
Kerékpár árjegyzéket ingyen küldünk.

pedig valószínűleg: szeptemberre. Az
MKSz e lemondások ellené ro sem osz
latja fel azokat a válogatott kereteket, 
melyeket e tornák előkészítését (Szolgálón 
elvben összeállított. Ezek a keretek to
vábbra is „üzembon”  maradnak és rend
szeres edzést tartanak. A  keretek öesze- 
átlí lása a következő: „Orezán-kereí” :
Éles, Karaki, Szalay, Rácz. Gyurkovits, 
Kőszegi és még két későbben ki jelölőiül ő 
perfojbőtovagT .. G yörf fi -keret’ ’ : Barvik
FTC, Bíró BSzKRT. Fiilöp MPSE, La
dányi X MKSz, Király WMTK, Kárász 
PSE, Morvay FTC, Kovács BSzKKT, 
Hordváth MPSE.
CSŰCSKISÉRLET A MILLENÁRISON!

Jövő bélen szerdán vap:y pénteken 
Győrffy ée Orczán szövetségi edső csúcs 
kísérleti napot rendoz a Millenárison. 
Ezek a csúeskisértetek előreláthatóan sí 
körrel fognak zárulni. A csúcs kísérleteket 
elsősorban a 200 méteres repülőrajtos tá
von, az 500 m-cs, az 1000 méteres álló 
és repiilőrajtos távon, az embervezetéses 
200, 500 és 1000 méteres távon és végül 
a kétülésesek 500 m-es  ̂és 1000 méteres 
átló és repülőrajtos távján hajtják végre. 
Orczán elmondta, hogy ezeket a próbál
kozásokat állandósítani szeretné s azon 
van, hogy Győrffyvicl egyetemben lehető
leg minden második héten ilyen csúcs- 
kteérleti napokat tartson. A szövetség, 
hír szerint, minden új esúesőrt díjazni 
fog.

Szilágyi ellen
Hellström és Kálame fut!
V á l t o z á s o k  a s v é d  v á l o g a t o t t  c s a p a t b a n

A T L É T I K A

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI ÉS FELNŐTT 
VERSENYT

rendez Kaposvárott a KTSE július 20-án. 
Kismartoni, dr intézkedett, hogy a ver
senyre a PÁC atlétái utazzanak el. A 
EEAC versenyzői ugyanakkor a Szek
szárdi LE versenyén vesznek részt. En
nek keretében Baja—Szekszárd városküzi 
versenyt is akarnak rendezni. A  kapos
vári versenyre budapesti versenyzőket la 
Várnak, főként! 3000 és 3000 méterre. A 
versenyen érem. oklevél és tisztcletd íj- 
díjazás lesz. Jelentkezni a helyszínen is

Berlinen keresztül érkezett táv
irati jelentés alapján közöltük hét
fői számunkban a svéd válogatott 
csapat összeállítását. Mint most 
újabb jelentésből értesülünk, az első 
összeállítást megváltoztatták, még 
pedig éppen azokon a pontokon, 
amelyeken érthetetlenül gyengébb 
versenyzőt tettek az első jelentés 
szerint a jobbak helyébe.

A legnagyobb változás 5000 mé
teren következett be, ahol Jansson 
sem fut (húzódást szenvedett) és

így HéUström  és a legutóbbi verse
nyén 1500-on 3:51.4-et futott K á
lame lesz a svédek válogatottja. 
Változás van 400-as gáton is, mert 
nem Persson, hanem Sixtus Larsson 
fog futni,' sőt lehet, hogy 400-as sí
kon is ö fut Franzén helyett. Súly
lökésben Fem ström  mellett Bergh  
Indul, diszkoszvetésben Knutssan 
helyett Mannerfeldt. Változás tör
tént 800 méteren is, mert Nilsson a 
hét közben legyőzte Jonssont -— 
1:53.5-ös idővel! így  ő lesz Malm

berg mellett a válogatott. Magasat 
ödmark és Lunqvist ugrik és mó
dot adnak AUerwallnak is, hogy 
megmutassa, milyen formában van. 
Ha jóban, akkor ö lesz az egyik ge
relyvető.

A  fenti változások azt jelentik, 
hogy a svéd csapat rendkívüli mó
don megerősödött és elégedettek le
hetünk, ha a fáradt magyar atléta- 
gárda súlyos vereség nélkül jön haza 
Svédországból.

Az ötödik svéd-magyar
atlétikai viadalon sincsen 
sok esélyünk északi bará
taink legyőzésére

Hosszas huzavona után mégis 
csak el tudott utazni és mégis csak 
elért Göteborgba az ötödik svéd-ma
gyar viadal színhelyére a magyar 
válogatott atlétacsapat. Hogy a mai 
nehéz i tíökben, háborús állapotok 
közepette is a legjobb csapatával 
szerepelhet külföldön a magyar at
létaválogatott, az a szövetség vezető
ségének lankadatlan munkáján kívül 
az illetékes magasabb hatóságok 
megértésének köszönhető. Az atléták 
remélhetőleg képességeik teljes lat- 
bavetésével, körömszakadtig való 
küzdéssel hálálják meg azt a bizal
mat, amely irántuk ezzel a ténnyel 
is megnyilvánult.

Ellenfelük a legerősebb európai 
atlétacsapat, Svédország csapata 
lesz. Bátran mondhatjuk, hogy ez a 
csapat semmivel sem gyengébb an
nál, amely tavaly Helsinkiben, tehát 
semleges területen győzött Német
ország ellen. Otthonában még vesze
delmesebb lesz a kék-sárga legény
ség!

Magyarország és Svédország atlé
tacsapatai eddig négyszer találkoz
tak. Az eredmények a következők:

1914. Budapest Svédország győz  
7:6.

1933. Budapest Svédország győz  
76:63.

1935. Stockholm Svédország győz  
97:68.

1937. Budapest Svédország győz  
81:73.

Eddig tehát egyetlen egyszer sem 
sikerült legyőznünk Svédországot, 
bár a budapesti mérkőzéseken igen 
kevés volt köztünk a különbség. An
nál jobban kikaptunk Stockholmban.

A  versenyszámok sorrendjére #és 
napi beosztására vonatkozólag végle
gesen nem állapodott meg a két szö
vetség. Mivel a magyar válogatott 
minden előrelátó gondoskodás elle
nére csak szerdán éjjel 11 órakor ér
kezhet meg Göteborgba, a svédek 
javaslatain aligha lehet majd változ
tatni. Mi azonban éppen az egyes 
számok elosztásának bizonytalan 
volta miatt a kétnapos viadal teljes 
műsorát ismertetjük.

100 m síkfutás
Magyar csúcs 10.7 Sir, Gyenes. — 

Svéd csúcs 10.3 Strandberg.
A  svéd-m agyarok eddigi gőztesei: 

1917. Jankovich M  10.8, 1933. Paitz 
M  10.6,1935. Strandberg S 10.9,1937. 
Kovács M  10.6.

Indulnak: Korompai Miklós és
Csányi György Magyarország, 
Strandberg és I. Nilsson Svédország.

A két magyar gyerek (Korompai 
20, Csányi 19 éves) teljes bizalmun
kat bírja a  félelmetes Strandberggel 
szemben is. Korompai már a német
magyaron átesett a tűzkeresztségen, 
Csányit is megedzette a felnőttekkel 
vívott sok csata. Baj, hogy Korompai 
mirigyfájdalmai miatt sok edzést ki
hagyott. Enélkül biztosra mennénk, 
így  csak reméljük, hogy megnyeri a 
versenyt. Csányiban is bízunk, ha 
végig símán megy és nem görcsösö- 
dik. ,

Jóslatunk: 1. Korompai M  10.7, 2. 
Csányi M  10.8, 3. Strandberg S 10:8, 
7. Nilsson S  10.9. —  Pontszám 8:3.

200 m síkfutás
SvédMagyar csú cs: 21 Kovács. -  

csú cs: 21.5 Standberg.
Csak 1914-ben volt: 1. Szerelem- 

hegyi M  22.7.
Indulnak: Csányi György és G ye

nes Gyula Magyarország, Strand
berg és I. Nilsson Svédország/ 

Csányi sima futásának nincsen 
párja. Ú gy láttuk, hogy most rövid 
visszaesés után ismét emelkedő a 
formája. Javuló formában van G ye
nes is, feni is a fogát Strandberg 
barátjára, de azért benne nem me
rünk bízik teljesen.

Jóslatunk: 1. Csányi M  21.9, 2.
Strandberg S 22, 3. Gyenes M  22.1, 
7. Nilsson S 22.3. —  Pontarány 7:7.

400 m síkfutás
Magyar csúcs: 77.7 Kovács. —  Svéd 

csúcs: 77.8 Wachenfeldt.
Eddigi győztesek : 1917. M ezei M  

50, 1933. Wachenfeldt S 78.9, 1935. 
Wachenfeldt S 78.2, 1937. Kovács
M . 77.7.

Indulnak: Görkói János és Polgár 
Jenő Magyarország, Edfeldt és 
Franzén (esetleg Larsson) Svéd
ország.

A két magyar fiú az idén még 
nem futott olyan jól, hogy a 49 felé 
közeledő svédek ellen esélyt adhat
nánk nekik. Legalábbis a papírfor
ma ezt mutatja. De mi láttuk Gör
kói emelkedő formáját, ismerjük 
nagy klasszisát, amely kétségkívül 
különb ellenfeleinél. Polgárban ed
zője bízik erősen és a ö finnek ellen 
megmutatta, hogy egy-egy verseny
re fel tud készülni. Az az érzésünk, 
hogy 49.2-nél gyengébb idővel nem 
verik meg mieinket. (Larssonnal 
alighanem győznének a svédek.)

Jóslatunk: 1. Görkói M  79, 2. Edfeldt 
S 79.2, 3. Polgár M  79.7, 7. Franzén  
S 79.6. — Pontarány: 7:7.

800 m síkfutás
Magyar csúcs: 1:52 Szabó. —  Svéd 

csúcs: 1:50.7 N y,
Eddigi győztesek : 1914. M attya -

sovszlcy M  1:57.2, 1933. Wennberg  
S 1:54.2, 1935. N y  S 1:53.7, 1937.
Harsányt M  1:53.1.

Indulnak: Harsányt Gusztáv és
Hires László Magyarország, Malm- 
berg és L. Nilsson Svédország.

A  mieinknek az a bajuk, hogy 
egyetlen egyszer sem futottak ko
moly kezdéssel komoly 800-at. 1:55.8 
a legjobb idejük, Malmberg pedig 
már l:53.3-nái tart. Nagy kérdés, 
hogy esik majd nekik, ha a svédek 
54-es első körrel kezdenek. Nem 
mondjuk azt, hogy ebben az eset
ben nincsen esélyük. Harsányt az 
egész nyáron olyan feljavult vég- 
gyorsaságról tett tanúságot, hogy 
még győzelmét sem tartjuk elkép
zelhetetlennek. De azért maradjunk 
csak a valószínűségek mesgyéjén.

Jóslatunk: 1. Malmberg S 1:52.4,
2. Harsányi M  1:52.8, S. Larsson  
S 1:53.5, 4. Híres M  1:54.8. —  4 :7  a 
pontarány.

1500 m síkfutás
Magyar csúcs 3:48.6 Szabó. —  Svéd 
csúcs: 3:48.8 Kálam e, Andersson, 

Hagg.
Eddigi győztesek : 1917. Torén S 

7:13.2, 1933. Szabó M  7:01.7, 1935. 
Szabó M  7:02.8, 1937. Jansson S
3:56.6.

Indulnak: Harsányi Gusztáv és 
Szabó Miklós Magyarország, A. 
Andersson és Hagg Svédország.

Papíron semmi esélyünk sincs. A  
pompásan taktikázó svédek m ég Bu
dapesten is elbántak az akkor ná
luk lényegesen jobb Szabóval. Most 
ők jobbak lényegesen. A  kérdés 
csak az, győzelemre mennek-e és az 
időt nem nézik, vagy nagy idővel 
akarják-e megverni a mieinket és 
— egymást. Ha az utóbbi eset kö
vetkezik be, legalább az a hasznunk 
meglesz, hogy Szabó, de főként Har
sányt, kitűnő eredményt fog  elérni.

Jóslatunk: 1. Hagg 3:79, 2. A n 
dersson 3:79.2, 3. Harsányi 3 :52 , 7. 
Szabó 3:53, —  Pontarány: 3:8.

5000 m síkfutás
Magyar csúcs: 14:23 Kelen1. ■— Svéd  

csúcs: 17:18.8 Kálame.
Eddigi győztesek : 1917 Modigh S 

15:53.6, 1933 Pettersson S 15 :08 ,
1935 Kronberg S 15:06.6, 1937 Szabó 
M A C 17:58.8.

Indulnak: Szilágyi Jenő és N ém eth

Béla Magyarország, Hellström  és 
Kálame Svédország.

A  két legjobb svéd 5Ó00-es ellen 
nagyon nehéz dolguk van a mieink
nek. Az valószínű, hogy a svédek 
nem fognak erős iramot vezetni, 
mert teljesen biztosak lehetnek fé
lelmetes hajrájukban. Az iramcsiná- 
lás a magyarokra marad. Ha N é
meth megfelelően tud segíteni és 
Szilágyi Ném eth  leszakadása után 
maga gyúrja az iramot •— elvei 
fentartásával — akkor elképzelhető, 
hogy az idén 3000-en is mérsékelten 
szerepelt, 5000 métert pedig egyál
talán nem futott Kálam e elkészül 
az erejével. Ebben az esetben Szilá
gyi második lehet. De ehhez — 
14:30-on belül kell futnia!

Jóslatunk: 1. Hellström S 17:28,
2. Szilágyi M  17:29, 3. Kálame S 
17:32, 7. Németh M  17:70. — Pont
arány: 4:7.

10.000 m síkfutás
Magyar csúcs: 30:23.6 Kelen. —

Svéd csúcs: 30:37.6 Tillman.
Eddigi győztesek : 1935. Kelen M  

31:25.8, 1937. Szilágyi M  31:09.6
Indulnak: Csapiár András és Ke

len János Magyarország, östbrink 
és Tillman Svédország.

Kelen is, Csapiár is abból a fajtá
ból való, aki nem akarja átengedni 
másnak az irányítást és gyúrja az 
iramot, ameddig csak bírja. Már
pedig most elég soká fogják bírni. 
Mindkettő képes azokra a 73-as kö
rökre, amelyekre itt szükség van. 
Emellett Csapiárt a hajrában sem 
egykönnyen hagyják ott.

Jóslatunk: 1. Csapiár M  30:30, 2. 
Kelen M  30:32, 3. östbrink S 30:40,
4. Tillman S 30:45. —  Pontarány: 
8:3.

110 m gátfutás
Magyar csúcs: 14.8 Kovács. — Svéd 

csúcs: 14 Lidman.
Eddigi győztesek : 1914. Solymár 

M 19.4, 1933. Pettersson S 17.9, 1935. 
Lidman S 15, 1937. Lidman S, 17.8.

Indulnak: Szabó Endre dr és Hidas 
Ödön Magyarország, Lidman és Arn- 
berg Svédország.

Lidman eddig két svéd-magyaron 
győzött, most győz a harmadikon. 
De azért jó, hogy fut, legalább húzza 
maga után a mieinket. Ha Szabó és 
az emelkedő formában levő Hidas jó 
napot fog  ki, Arnberget megverhe
tik, sőt a jobbik Kovács csúcsered
ményét is elérheti.

Jóslatunk: 1. Lidman S 17.5, 2. 
Szabó M  17.8, 3. Arnberg S 17.9, 4. 
Hidas M  14.9. —  Pontarány 7:7.

400 m gátfutás
Magyar csúcs: 52.9 Kovác3. — Svéd 

csúcs 52.7 Pettersson.
Eddigi győztesek : 1935. Kovács M

57.3, 1937. Svard S 55.2.
Indulnak: Nádasát Pál és Polgár 

Jenő (Kiss József) Magyarország, 
Areskoug és Larsson Svédország.

Larsson ellen semmi esélyünk 
sincs, Areskoug ellen már esetleg 
lehet. Ehhez is az kellene, hogy a 
svéd jóval gyengébben fusson a szo
kottnál, a mieink pedig sokkal job
ban. Ez az eset nem valószínű.

Jóslatunk: 1. Larsson S 53.2, 2. 
Areskoug S 55, S. Nádasát M  55.6, 
7. Polgár M  55.8. —  Pontarány: 3:8.

Magasugrás
Magyar csúcs 196 Bódosi. — Svéd 

csúcs 200 Ödmark.
Eddigi győztesek : 1917. Uhr S 186, 

1933. Bergström S 197, 1935. Bódosi 
M  193, 1937. ödmark S 197.

Indulnak: Vermes Vilmos és Gyu- 
ricza István Magyarország, ödmark 
és Lundquist Svédország.

Esélyünk a minimumnál is ki
sebb. Szégyen, hogy még csak 180-as 
magasugrót sem tudtunk kivinni.

Jóslatunk: 1. Ödmark S 195,2. Lund- 
qvist S 190, 3. Vermes M  175, 7 . 
Gyuricza M  170. — Pontarány 3:8.

Távolugrás
Magyar csúcs: 751 Gyuricza. — Svéd 

csúcs: 753 Svensson.
Eddigi győztesek : 1917. Olsson S 

691, 1933. Svensson S 738, 1935. 
Kottái M  722, 1937. Stenqvist 8  741.

Indulnak: Gyuricza István és Ver

mes Vilmos Magyarország, Strand 
és Stenqvist Svédország.

Gyuricza az elmúlt hetekben de
rékfájdalmaikkal kínlódott és nem is 
indult versenyen. Nem tudjuk, hogy 
rendbejött-e teljesen annyira, hogy 
legalább 720-at ugorjon. Vermes na
gyon bizonytalan. Stenqvistet ne
hezen fogják megverni, de talán, az 
ifjúsági Strand meg lesz illetőéivé.

Jóslatunk: 1. Stenqvist S 720, -S, 
Vermes M  715, 3. Gyuricza M  710,
4. Strand S 700. — Pontarány 5:6.

Rúdugrás
Magyar csúcs: 410 Zsuffka. — Svéd 

csúcs: 415 Ljungberg.
Eddigi győztesek : 1914. Gillc 8

370, 1933. Lmidblad S 405, 1935.
Ljunberg S 705, 1937. Lindblad S 700.

Indulnak: Kovács Ferenc és
Zsuffka Viktor Magyarország, Gus- 
tafsson és Wástberg  Svédország.

Zsuffka háromszor indult már a 
svéd-magyaron, de még a rosszabbik 
svédet sem tudta megverni egyszer
sem. Ez rossz előjel, nem kevésbé 
rossz, hogy Zsuffka nem is kifogás
talan formában és egészségben indult 
útnak. Kovács sem olyan jó, mint 
volt tavaly ősszel. Pedig ebben a 
számban kereshettünk volna és ez 
esetleg döntő lett volna az egész ver
seny kimenetelére. Ha mégis Zsuffka 
győzelmét jósoljuk, azt csak azért 
tesszük, mert a négy métert csak át 
kell ugrania.

Jóslatunk: 1. Zsuffka M  700, 2. 
Gustafsson S 390, 3. Wástberg S 390, 
7. Kovács M  380. —  6:5 a pontarány.

Hármasugrás
Magyar csúcs: 17.89 Szirmai. — Svéd 

csúcs: 15.32 Svensson,
Eddig m ég nem volt.

Indulnak: Dusnoki Géza és Hor
váth Vilmos Magyarország, Jonsson 
és Hallberg Svédország.

Esélyünk semmi. De csak úgy 
megjegyezzük, hogy Horváthtól min
den kitelik.

Jóslatunk: 1. Jonsson S 17.80, 2. 
Hallberg S 17.60, 3. Horváth M
17.70, 7. Dusnoki M  17.20. — Pont
arány 3:8.

Súlylökéa
Magyar csúcs: 15.77 Darányi. —

Svéd csúcs: 15.87 Bergh.
Eddigi g yőztesek : 1917. Nilsson S

17.06, 1933. N on-by S 15.96 (köny- 
nyebb g olyó), 1935. Bergh S 15.66, 
1937. Darányi dr M  15.52.

Indulnak: N ém eth  Ernő és Da
rányi József dr Magyarország, F em 
ström  és Bergh  Svédország.

Ezen a  számon is igen sok fordul- 
meg. Ha N ém eth  megőrizte formá
ját és ha Darányi csuklója tovább 
javult, kettős győzelem is elképzel
hető, tekintettel arra, hogy Bergh- 
n&k még az idén nyilvános verseny- 
eredménye nincs. Ismerjük azonban 
a svéd óriás küzdő szellemét és így 
nagyon fogunk örülni, ha Németh  
meg tudja öt előzni és Darányi eset
leg elkapja F em ström öt.

Jóslatunk: 1. Németh M  17.90, 2. 
ah S 17.80, 3. F em ström  S 17.50, 

7. Darányi dr M  17.30. —  Pont
arány 6:5.

Diszkosz vetés
Magyar csúcs: 52.70 Kulitzy. — Svéd 

csúcs 53.02 Andersson.
Eddigi g yőztesek : 1917. Toldi M

75.86, 1933. Rem ecz M  78.70, 1935.
Andersson S 51.34, 1937. Kulitzy M  
49.39. [

Indulnak: K ulitzy Jenő és Hor
váth Vilmos Magyarország, Bergh 
és Malmbrandt Svédország.

Két nagy párviadal lesz — attól 
tartunk. Az egyik Kulitzy és Bergh, 
a másik Horváth  és Malmbrandt kö
zött. Ha Horváth  formában lenne, 
akkor bizony nem a második svéddel 
viaskodnék. De Berghet legyőzni 
Kulitzy számára sem lesz könnyű 
feladat, bármilyen jó  formában is 
van bajnokunk. A  svéd óriás úgy 
tud küzdeni, mint még kevesen. Mi 
mégis bizunk Kulüizyban, mert ö 
most 50-et biztosan tud.

Jóslatunk: 1 . Kulitzy M  50, 2.
Bergh S 79.50, 3. Horváth M  77, 7. 
Malmbradnt S 76. — Pontarány 7:7.

Gerelyhajítás
Magyar csúcs: 72.78 Várszegi. —

Svéd csúcs: 77.77 Atterwáll.
Eddigi g yőztesek : 1917. Háckner 8

59.87, 1933. Várszegi M  67.15, 1935. 
Atterwáll S 68.25, 1937: Atterwáll S
75.10.

Indulnak: Várszegi József és Csá
nyi Sándor Magyarország, S. 
Eriksson és Tegstedt Svédország.

Várszegi most sincs igazán nagy 
formában, de a svédek sem igazi 
nagy gerelyhajítók. Ha már a klasz- 
szlson múlik, akkor Várszeginek kell 
nyernie. Csányi nehezen lesz ver
senyben.

Jóslatunk: 1. Várszegi M  66, 2.
Tegstedt 8  65, 3. Eriksson S 67. 7. 
Csányi M  62 . —  Pontarány: 6:5.

Kalapácsvetés
Magyar csúcs: 79.37 Ném eth  — 

Svéd csúcs: 57.83 WarngaaM.
Eddiq m ég nem  volt.
Indulnak: N ém eth  Imre és Bíró 

György Magyarország, Backlund és

S
I



r  Csütörtök, 1941 Július 17, tssa
33. Eriksson Svédország.

Nem merjük azt mondani, hogy 
Egészen biztosan kikapunk. Ha a 
két svéd csak annyit dob, mint a 
próbaversenyen és ha Németh  benn 
tud maradni a körben egy 50 méte
ren felüli dobásánál, akkor még 
győznünk is lehet. De hát ez csak 
jámbor reménység.

Jóslatunk: 1. Backlund S 52, S. 
Eriksso'n S 51, S. Németh M  50, 4. 
Bíró M  47. — Pontarány: 3:8.

4x100 m váltófűtés
Magyar csúcs: 41.2 fKovács, Minai,

Sir, Paizs). —  Svéd csúcs: 41.1.
Ez a szám eddig még nem szere

pelt.
Indulnák: Magyarország (Cs-ányi, 

Korompai, Polgár, Gyenes), Svéd
ország (Högström, Schönheyder, 
Nilsaon Strandberg).

A két váltó körülbelül egyformán 
i— gyenge. Futni még csak tudnak 
a váltó tagjai, itt .talán még valami 
enyhe előny is kimutatható a ma 
gyár váltó javára, de váltani aztán 
Végképp nem tudunk. Ha véletlenül 
sikerülnének a váltások és el tud
nék érni a 42 mp-et, még győzhet
nénk is.

Jóslatunk: Svédország 42.2, 2
Magyarország 42.3, -— Pontarány: 
S:5.

4x400 ni váltófuíás
Magyar csúcs: S:14.8 (Ribényi,
Vadas, Zsitvai, Kovács) . —- Svéd

csúcs: 3:12.0,
Eddig még nem szerepelt.
Indulnak: Magyarország (Góbi,

Nádasdi, Polgár, Görkói) és Svéd
ország (Larsson, BSrgström, Fran- 
zén, Edfeldt).

Ha Góbi nem ad le és Nádasdi is 
tartani tudja Bergstöm öt, még meg 
is lehet nyerni a váltót. De az eddigi 
eredmények alapján ezt nem remél
hetjük.

Jóslatunk: 1. Svédország 3:15, 2. 
Magyarország 3:10.6. —  Pontarány: 
S:5.

A pontversenyt a fenti — egyál
talán nem borúlátó —  jóslat szerint 
110:93 arányban veszítjük el.

Surányi, a Harangit kiütő 
ökölvívó is profi lett!
V a s á r n a p  ö  i s  s z o r í t ó t o a  á l l !

—  A  rendezőség közleménye —

A vasárnapi ökölvívó-csemegét, a 
Moreyon— Csiszár találkozót pom
pás mérkőzések körítik. Az ország
szerte élénk figyelemmel kísért mér
kőzésre mind Csiszár, mind Moreyon  
olyan edzéssel készül, amit egy ama
tőr versenyző sem tudna végigcsi
nálni. Moreyon naponta négy-öt ne
hézsúlyú (!)  versenyzőt „emészt" el 
edzései alkalmával. Csiszár viszont 
edzésein annyi fát vág, hogy egy 
nagy családnak nem volna gondja 
tüzelőre jó hcsszű ideig. Arról nem 
is beszélve, hogy „Cuki" már a ne
gyedik gyakorlólabdát „készíti ki" 
rejtekhelyén.

A hihetetlen nagy küzdelmet hozó 
mérkőzésen felül még négy pár fog 
csatázni. A jól ismert Dunai mellett 
most átnyergelt a profikhoz Surányi 
is, aki Haranghy világbajnokunk ki
ütésével tette nevét ismertté. Surányi 
azóta még keményebb és jobb ököl
vívó lett. Első mérkőzését kiütéssel 
szeretné megnyerni. TrmrMélt, a ne
hézsúlyú profit már nem kell be
mutatnunk. Papp szintén a kitűnő 
versenyzők közül való. Rózsa I és 
Rózsa II már amatőr korában is ki
váló volt. Egy jónevü nehézsúlyú 
amatőr ökölvívó szerződtetése is 
majdnem bizonyos!

ÖK Ö LVÍVÁS

Ü i S l v l u ö
fossáüSB StóPE ö s a r c s o J u a m

kezdődik hétfőn reggel 8 órakor a 
Toldi Miklós Sporttahárképzö Inté
zetben. A  tanfolyam három teljes 
napig fog tartani és azon elsősorban 
testnevelési tanárok vesznek részt. A 
MöSz áldozatkészségéből a- vidékiek 
a „Spoti“ -ban kapnak szállást és tel
jes ellátást. A tanfolyamon tizen
négy tanár, azonkívül a KISOK- 
csoportokat oktató három edző, va 
lamint a MöSz vándoredzöi vesznek 
részt. Magától értetődő, hogy vendé
géket szívesen látnak. A tanfolya
mon, Forray Árpád, Kiss Elemér és 
Dobránszky István az ökölvívás 
módszeres oktatását fogja  ismertet
ni, különös tekintettel a K1EOK- és 
levente-csoportok ökölvívó tanmene
tére. Ez a tanfolyam csak kezdetét 
jelenti a vitéz Kalándy Imre, a 
MöSz társelnöke által kezdeménye
zett nagyszabású tervnek: az, okol- 
vívó-oktatök rendszeres továbbkép
zésének. A tanfolyamot hétfőn reg
gel Kalándy Imre nyitja meg.

Szóra bírtuk Szilágyit!
( D e  n e m  s o k a t  t u d t u n k  m e g  t ő l e )

A hosszútávfutó pálya versenyek höee 
1941-ben Szilágyi Jenő volt Egyetlen 
egyszer sem szenvedett vereséget és SoOO 
méteren éppen olyan fölényesen intézte el 
kiváló versenytársait, mint 5000 méteren. 
Szinte azt hihette a szemlélő, hógy olyan 
könnyen fut, hogy könnyebben már nem 
leh^t és annyit fut. olyan időt ér el. 
amilyent c<sak akar.

— Nem tudom, hogy 14:3Ö-at tud-e csak, 
vagy tud 14:20-at is — mondotta egy 
Szövetségi vezető — Eddig még mindig 
olyan könnyen győzött, hogy az utóbbit 
in cl tudnám képzelni róla

Ellenfelei sem voltak- tisztában vele. 
Köztudomású, hogy Szilágyi a leghall- 

gatagabb versenyzők közül való. Nehéz őt 
szóra bírni, különösen olyan dologban, 
amely ..Titkaira'* vonatkozik,. Mi mégis 
megkíséreltük, hogy kicsiklandozzunk 
belőle valamit. Az elutazása előtti napon 
beszéltünk vele s megígértük, hogy oisak 
sikkor közöljük az általa mondottakat, 
lia már Crötcborgbain lesz. íg y  kezdődött:

— Kedves Szilágyi úr!# Mi tudjuk, hogy 
most maga van a legjobb fórmában . a 
magyar hosszútávfutók közül. Miért nem 
fut akkor egyszer olyan időt, ami ma1 
tudásának megfelel?

— tfn nem vagyok csúcs futó. Megnyer
tem ezt ív versenyt, megnyertem fti 
előbbit is Ez nem elég?

— De megnyerte volna akkor is, na 
engedi vezetni azt a kis Patakit.- 
akkor jobb idővel győzött volna,
_ Nem az idő a fontos. As ember érzi,

mikor kell cló'rcmennie. mikor hátul 
maradnia. .

És miért lassít, mikor előremegy?
— Én rjem lassítok szándékosan P«H 

csak futok úgy, abban a ritmusban, 
amelyben jól esik.

— Ceh^ úgy fut, ahogy jó l esik? Erők 
kődni nem hajlandó?
_ Minek? Az nem is hasznos, Jjcndülot-

ből kel! futni, nem erőbőt. .Ahogy uz 
embert viszi a lendület, azt az Iramot kell 
futni. Nem lényeges; hogy milyen részidőt 
mondanak be. i .— Do mit csinál akkor, ha valaki nem
ilyen iramot diktál. Ha — mondjuk 
8750-ea 3000 helyett 8:35-öset megy.
Akkor lemarad, vagy megpróbál előre
menni? , . _— Attól függ, hogyan érzem magam es 
azt érzem-e, hogy előre kell mennem. 
fizt érzem, akkor előremegyek.

— Vezetni jobb? .— Kétségtelenül. Az embernek nincsen 
alsóbbrendű ségi érzése. Azt érzi, hogy 
maga irányítja a versenyt és a többiek 
kénytelenek hozzá igazodni.

— De a vezetés fárasztóbb.
— Állandóan nem is jó. De felváltva

1S! ? A  svédek ellen ia felváltva fognak 
'■'“ Ö-Vlict. hogy Igen: A« a svédektől Is 
ÍUKK’ A svédek nagyon gyorsak ám a

hajrában. Velük nem lehet azt meg 
csinálni, amit tavaly Tuomineiinel 
10.oOÖ-en. Vagy kt tudják fullasztani táv 
közben a svédeket, vagy bele kell 
nyűgödniok a vereségbe. Milyen 3000-rel 
akarnak kezdeni Göteborgban?

— Én nem sokai foglalkozom a részidők 
kel. ügy futók, ahogy érzem, hogy fut 
nőm kell. A lelki erőnlét vezeti és 
irányítja a testit. Ha benne vagyok egy 
mégfelelő ritmusban, akkor nyugodtan 
futhatok akármilyen gyors iramot. Ha 
meg nem zökkentem bele, akkor hiába 
erőlködöm, csak rosszabb lesz az ered 
menyem

— Azt belátjuk, hogy a győzelemnél 
nem számít önr.ek, hogy milyen idővel 
győz. A fő a győzelem. De a vereségnél 
már számot tesz az. hogy valaki 14:40-nel 
vagy 14:20-<5zal szenved-e verr'^'íet.

— Utóbbi időbén ezt nem i ' r ' ’ him. És 
hol van az mégírva, hogy vei get kell 
szenvednem? fin nem szeretek jósolni, 
ezért nem mondom azt , sem. hogy 
8:40-nel. vagy még jobbal kezdünk. Kz 
nemcsak az elhatározáson múlik, hanem 
azon, hegy hogyan énük a futás az enihői
nek. Lehet, hogy nagyon erősen kezdünk 
ós még erősebben folytatjuk. Majd meg
látjuk a helyszínen.

— Nem is beszélik meg Némethtel, 
hogy mi lesz a taktikájuk futás közben?

— Megbeszélünk egy rugalmas taktikát. 
Majd meglátjuk a verseny alatt, hogy 
hogyan alakul.

— Azt nem beszélik meg. hogy erős 
iramot fognák-e futni, vagy nem?

Hiába beszéljük meg, ha a svédek 
másként akarják

— Erős iramot mindig rá lehet kény
szeríteni az ellenfélre. Főként ha két jp 
futó van együtt. Legfeljebb többször kell
válfoztatniok.

— Ez igaz. í>o tessék eifr csak ráhk 1)íz- 
ni. Majd ml kitalálunk valamit, ami az 
adott körülmények között *  legjobb lesz 
Majd a verseny után aztán beszélünk 
róla . . .

. Hát ennyit sikerült kihúznunk 
Szilágyiból.

A MAC-PALYA LELÁTÓJÁNAK 
BOKBÉTA-ÜNNKPÉLYBT

szerdán este tartották nii?á> A belső ás 
külső munkálatok teljos erővel folynak: M 
á'őrrJáthatóInsr nufltucztus végére n leintő 
tel lesen elkészül. Éilesü. esünk szerint
rövidesen hozzáfognak n lelátóhoz w r t f t  
setn h-o'zzákapcsolódó l<lul>búz építéséhez 
}s. Ez azonban legjobb cselben lvóso ősszel 
lehet már csak készen.

SiÉffosa lesz Koiozssjáprots 
áz 1500 méteres űszó- 
bainohsá@

Beszámoltunk arról, hogy az el
maradt német-magyar mérkőzés he
lyett Wanie András dr úszókapitány 
megrendezteti Magyarország 1941. 
évi 1500 m-es. gyorsúszóbajnokságát. 
Közben azonban a felszabadult július 
20-i időpont felhasználására új mód 
kínálkozott. Az erdélyi városoknak 
már régebben portyát Ígért az úszó
szövetség. Most azután jelentkezett 
Marosvásárhely és Kolozsvár és jú
lius 20-ra, illetve 21-re meghívta a 
válogatott úszó- és vizálabdakéret 
tagjait egy-egy versenyre.

A szövetség örömmel vette a meg
hívást és szívesen küld csapatot a 
két városba. Tekintve azonban, hogy 
az úszógárda vendégszereplése jelen
tékeny mértékben veszítene súlyából, 
ha Tátos és Vöros hiányoznék a két 
versenyről, Wanie dr —  a káposzta 
is megmaradjon, a kecske is jóllak
jék alapján —  úgy döntött, hogy a 
hét úszó Erdélybe is elmegy, az 
1500-as bajnokságot is leússza. A 
megoldás: az egyik portyaállomá-
son, mégpedig

Kolozsvárott rendezik meg a 
bajnoki számot.

A  portyacsapat útiterve már most 
a következő: induláp szombaton reg
gel, verseny Marosvásárhelyen va
sárnap, Kolozsvárott -hétfőn. Ha to
vábbi állomása nem lesz a portyá
nak — szó van Nagybányáról is — 
a versenyzők kedden érkeznek háza.

Abban a tekintetben, hogy kik 
vesznek részt a háromnapos erdélyi 
kiránduláson, végleges döntés még 
nem történt. Az úszók közül Tátos. 
Körösi, Vörös, Eleméri, Gróf, Há
mori I, Kovács, Szegedi, Németh, 
Szathmáry, a vízilabdázók közül 
M ezey  dr, Mezei, Tolnai, Molnár, 
Hazai, Bozsi, Szívós, Németh, Kis- 
légl és Brandy neve került szóba. 
Ha a hölgyúszók részére sikerül 
megfelelő szállást biztosítani, Novak, 
Vámos, Lovász, Huszti, Zságot fis 
Ligeti is elutazhat. A  müugrók kö
zül Hídvégi, Holubán, Ballá és K o
vács közül egy-kettő ugyancsak 
tagja lehet a portyacsapatnak.

Az úszőkapitány a fentieken kívül 
Szülét, a tehetséges fiatal ceglédi 
úszót is meghívta az erdélyi por
tyára. Szüle résztyesz az 1500 m-es 
bajnokságban is.

K. f3. WELLS diadalmas regénye

C S Z A 8
A SiOgOiíl VSE—BEAC cWfoSítálvú

v í z  H u lld  a m éh k w r.oa t a  MUSifi i u l i u s  -  l-ó l'O
tűit* ki Szögedre.

OyŐrli,It flaífy, 1dvábc»isá.g#iü várják a 
vasárnapi'! as'itVmlU'ort'. Az KTO vezeté
sé ga k-ftttrivosnlihen a matrvftf úszó- és 
vízüalydii . váio'íBtotUfit látná vphtljtgül, 
vagy liptfrösszabh cSct(ieil ia valatnmnk 
porti nagvesdoctot. A véglcgo* manót' 
eiáttk csütörtökön. este dől cl, nín!koz is 
a győriek képviselője Budapesten befejezi 
tárgyalásait. ______ _ _ _ _ _ _ _ ________

T O R N A

A  NŐI TO RNASS BALATO N  
BAJNOKSÁGOKAT

vasárnap rendezi meg a MOTESz 
a Balaton fövenyén. A  bajnoki verse
nyen a legjobb női tornászok indul
nak. Hivatalból indulni kötelesek a 
válogatott keret tagjai. A  válogatott 
keret tagjait a tornászszövetség kö
telezte az indulásra, rajtuk kívül az 
NTE, Postás, BBTE, Nagyköröst 
MOVE és Kolozsvári Vili. SE no 
vezte tornászait.

IFJÚSÁG
L á s z l ó  A n d r á s  d r :

P a ra d icsom i d o lg u k  
les*; az e rcs i if jü sá g i 
tá b o ro z á s  ré sz tv e v ő i- , 
n e k

C-idófalvy Pál dr, az MLSz elnöke 
és László András dr alelnök szerdán 
megtekintette az ercsi ifjúsági tábo
rozás tervezett színhelyét. Az MLSZ 
két vezetőjét Korbei Henrik, vezér- 
igazgató fogadta. A látottakról 
László András dr a legnagyobb elra
gadtatás hangján besaétt.

■ Csodálatosabb helyet el sem  
tudnék képzelni —  mondotta. -— A  
vidéki ifjúsági játékosok valóságos 
hársligetben fognak táborozni. A  
gyár területén van egy futballpálya 
is. Most még térdig érő selym es fü  
borítja. Közéi van az Ercsi SE  süiii- 
tén füves pályája is. Azonkívül még 
két közeli futballpályát is használha- 
tv~'k. A  gyár vezetősége kitűnő rá
diót is bocsát a tábor rendelkezésére, ' 
amelyet majd nagyszerűen felhasz
nálhatunk a reggeli tornáknál is. 
Fürdeni a Dunában fognak a fiata
lok.

Elmondja riiég László dr, hogy a 
táborozásra csak azok a tehetséges 
vidéki ifjúsági játékosok kapnak 
meghívást, akik sportszerű viselke
désükkel és igyekezetükkel ezt a3 
ajándékot valóban ki is érdemelték.
A táborozást két turnusban tartják ; 
meg. Egy-egy alkalorhmal száz ifjú- . 
sági futballista és tíz vezető táboro
zik.

-  A gyár mindenben a legnwsz- 
szeblmvenöen felajánlotta a segítsé
gét, ■— folytatta az alelnök. —  Ked
vezményes tejet és egyéb élelmiszert 
bocsát rendelkezésünkre. Fölajánlotr 
tá.k a vezetők külön meghívását is< 
Ezt aso-nban Gidófalvy Ar-ral együtt 
visszautasítottuk. Feltétlenül ragasz
kodunk . ahhoz, hogy a x>ezotök is a 
fiúkkal egyforma elbánásban része
süljenek. Ez alól nem kivétel az el
nök sem és én sem.

A táborozás július 28-án kezdődik. 
Mindegyik csoport egy-egy  hétig él- 

1 vezi az ercsiéit vendégszeretetét.

MOZI
paMiníÉüan, holt...

K ő v á ry  G y ű lő  és P a cséry  
L á sz ló  új m esét írt H u szk a  
J e n ő , ,B o b  h e r c e g é ’ ' -h e z

A  Hunniában a „Bob herceg" film- 
változatát forgatják. A  >«ílter.ê ^ .n 
Huszka Jenő világhírű dallamai száll
nak. Martos Ferenc alapötletére 
azonban Köváry Gyula, a népszerű 
humorista-komikus és Pacséry Lász
ló, a kitűnő filmíró új mesét Lökött. 
A kedves Bob urfi, akit Sxtlassy 
László személyesít meg, nem Lon
donban, hanem egy mesebeli ország
ban éli végig vidám, szerelmes ka
landjait. Az ország neve: Paxonia. 
A béke birodalma. Ahol csak Bob 
urfi körül támadnak mulatságos 
csetepaték. Különösen, mert két szép 
leány is veszélyezteti a paxóniai szi
vek “békességét. Az egyik leány Si- 
mor Erzsi, a másikat Kolozsvárról
szerződtették , Koudcs Katót.

Szerdán mutatták be a sajtó kép
viselőinek az „Ellenségek  
Léna-filmvállalat izgalmas drámá
ját, amelyet ma, csütörtökön tűznek 
az Uránia műsorára. . ,

A  filmnek különleges jelentőséget 
biztosítanak a keleti hadszíntér 
lyamatban levő eseményei. Az „El
lenségek" időszerű meséje a sajtó- 
bemutatón is nagy hatást keltett.

Brlgitte Horney és Willy űe 
mellett Petrovich Iván, Cári W ^ry. 
Reinhold Lütjohann, Gerd Hőst, 
Eritz Eugens és Nikolas Kotin ját
szik fontosabb szerepet. A filmet 
Emil Burri és Arthur Luethy írta és 
Vourjansky rendezte.

A Scala iü m u ln liá i új enge-
eSéíspese 

U 1 T O S  ELEMEK,
a  r é g i ,  B tn íU ő  m o i I I s a » 9 a * *

Hétfőn este tartotta utolsó elő
adását az idényben a 8 cala-f ilmszín
ház, amely ezen a napon új enge
délyest kapott Lajtos Elemér szem é
lyében.

Lajtos Elemér egyike a magyar 
moziszakma legrégibb munkásainak. 
Csaknem két- évtizede igazgatja a 
legelőkelőbb fővárosi bemutatómozi
kat. Az első budai bemutatómozinak, 
az Átriumnak Lajtos Elemér az 
„eszmei atyja". A megnyitás óta ö 
az Átrium igazgatója és ettől _a 
szép, korszerű mozitól csak azért vá
lik majd meg, hogy átvegye a saját 
Ifilmszínháza vezetését. Erre való- 
.színüleg augusztus közepén kerül sor.

Milyen lesse az „Arizonai 
vadmac ;Ra“  sikere t

F o r r ó !
A kánikulától sem félve mutatják

bs az „Arizonai vadmacshá című 
amerikai bohózatot, amelynek esé
lyeiről a 20th Century-Fox buda
pesti igazgatósága így nyilatkozik: 

— Biztos, hogy a filmnek f o r r ó  
sikere less. Decemberben is ilyen sí 
here lenne...

Ez a bizalom elsősorban Jane 
Withersnek szól. A  16 éves fiatal 
leány, aki a címszerepet alakítja, a 
legkedvesebb és legtehetségesebb 
amerikai színésznők egyike. A  fel- 
vevőgép előtt nőtt fel, mégsem te
kintették soha „csodagyerekének, 
hanem a vérbeli, tudatos színészek 
közé sorolták. Énekelni és táncolni 
is pompásan tud. Ellenállhatatlan, 
humora van, de nem csupán víg

játékban, vagy bohózatban kiváló. 
Már drámai szerepekben is sok si
kert aratott. Bizonyos, hogy az 
„Arizonai vadmacska"  címszerepé
ben nálunk is a közönség kedven
cei közé kerül.

Az „Arizonai vadmacska“  két 
férfifőszerepét Leó Corillo és Henry 
Wilcoxon játsza.

A MOZIK MtlSORA
Kövidiitések: n = %  f -  Ms h -  % 

Sz = szombat, V = vasárnap
Nyári szünetet tart: Eorum. Omnia. Scala. 

Budai Apolló, Capltol
Bem utató m ozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel: 153-Ü34. 
ÍG fS 110. Sz. V.: f-t-kor is. Cslkago
-i-ófiK • (Bobért Montgomery.)Bl-'.LVAHOSI HÍRADÓ Petőfi Sámlor-u. 6.

T : 181-244 lO-löl 24-ie íolyt. Magyar-.
Ufq.. Luco-. Fos-, és rajzos híradó; Az 
erdélyi kaláka, B éj»l«*»  bcszanwto a kö
teti hafetérríil. Bmtistoki ütklizet A 
GPU borzalmai Lomber-gben, Honvw omk 
nvomún Galíciában. Az orosz to-
rekvések. Nyerés alatt. /
CASINO Eekü-út 1. T-: 988 l02 f6. h8,
hlO. Hz. V.: 14-kor is, Karonlna Anno.
ÍTTY* tPlh-nos^esászár-út 38. Tel.! 111 140 
h6, U  hlO. Sz. V.: tó-kor, is. A  látha 
lat-lnn ember. (Fouujitásd 
CORSO Váoi-utc.i 0- Telefon: 182-818.
f6° í8U flO. Sz. v.-. f4 kor Is. A nagy
OíJíSi Terér-UOrút 28.. T«U 125-962 
f6. Í8. fl(). Hl. V,i ft-kor is- Esős délután 
HlItADÓ Erzsébet kütút 13. T.: 222-499.
9-től 2-t-icr folyt. Magyar-, Ufa-, Luee;, 
Pox ős rnizos híradó. Bészictos beszu; 
móló a keleti ha-retóríő-l. A  bialistoki 
ütkiiaet A GPU borza'tmnl Letnbcrgben. 
Honvédőink nyomfn Giiliólában. Az orosz 
tengeri törekvések. Az efdoiyl kalaka.
Íí ACflíUSal^aBevrne7'ö-atca 22. Ti*l.i. 122-098 
fG li8, tóÖ. Bz. V.: f4-kor is. Arizonai
vadmacska. (Janó Withers.)
RO' AL APUl.bO Ér-zPOtiet-ltőrőt 45. T >16. h8. W.O. S*. Y,v- .M-kor ki. Arizonai
vadmacska (Jane Wilhers.)
URANIA Bákóezi-Úl; 21. . TelI: 118 046 
5 n8, Í10. Sz. V.: h3-kor tó. EUensogé-k
(\ViIly Birsei.)

U tán játszó m ozik
RROADWAV Károly-körút 8. T .: 422-722 
f4. 16, f8, flO. Sz. V-: f2-kov is. Szökik 
a ki:-!-' ny.
CORVIN Uliet-Ot 40 T . : 188-988 f4. fB. 
i'8, flO. V.: f2-l«ir is. Buvúrhajók nyu- 
falra IELIT Szent Tslván-körúl 1G. Tel.: 114 502. 
fG, ffl. flO. V.: 4. G. 8, 10. Madridi. kém. 
HOLLYWOOD Bethlen tér 3. T.: 225 003. 
f4. i‘6, i'8, 110. Denevér.
KAMARA Dohány-u 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4. G, 8, 19. Vilinmházanság.
LLOYD Hoüán utca 7;a Tel - 111-994
fG, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Légy résen 
Aridv Heardy.
PALAGE Erzsébet körút 13. T.- 921 222
1 1 . 2. 4, 6. 8. 19. Cisco, a Rzngvitdó lovas. 
St’an és Pun ha.tnvnzószordú.ln.
PÁTRIA NépSzinház-utca 13. T.: 145 673. 
f5. 7, flO. Eszményi asszony.
SAVOL Ü-Mői-út 4. T.: 140 040 . 4 , 6, 8, 10. 
V.; 2-kor is. Eszményi asszony.
SIMPLON Horthy Mikiós-útG2. T-: 268- 
999 , 5, n8, flO. V .: 3, i:6, f8. hlO. Ismeret
len ellenfél. _  ,
STÚDIÓ Akácfa-ittcn 4. T .: 220-276. f4. fG, 
f8, 110. V.: f2-kor is. Eszményi asszony.

T o v ő b b já tsz ó  m ozik
ALKOTÁS Gömbös ót 11.. Tel.: *55-874. 
n-L n«, r.8, nlO. V .: n2-kor is. Isten vele, 
tanár úri V, d. c. 11: Nadfugos angyal. 
BELVAROsi Irány l-liU'í!_ 21. 'II.! SM;568. 
4, G, 8, lfl, V.: h í és h7 is. Egy lány, 
alti, mindent tud. -
BliílAl APOLLO Széna-tér. T.: 3d1-500. 
Átalakítás miatt zárva .
ELDORADÖ Népszlnhaz-u. 81. T.: 133 l.l
4, 6, 8, lő- V.: 2-kor is. Kanada orúogu
HOM ^CS^Hcrmina-út 7 T.I 496-178 
5 n8. flO. V.: 8-kor is. tUtolso kertben.)
IPOLY ^r»áíiv*ütea 65. Tcirftm- 292-626.
5. n8 , flO, V.: h3-kor ií .  Bűnhődés.
.TóZSEFVÁROél Kálvária-tér 7‘. Tel.: 
1S4 944. f4. fG, f8, flO. V.: f8-kor *.
Ve»7.ály0 8  útltára. Kanada ördöge. V. d. 
e. 11: A 14-es futár.
OLYMP1A Erzsébet körút 26. T.: 429 1SS 
4, 0, H 10. V.: 11 L  2-kor Is. íréire. 
OTTHON Bemezkv utca 8 Tél.: jsh-447 
n4 nfi, VB, nlO. V .: n2-kor is. Nászút 
Habiba. V . <1. c. 11: Tavaszi tánc.
kirakatban.
rznÓNIX*8Rákóczi ól 6« Tel.- 1 223 242 
11, 5, n8, flO. Sz. V .: 3 kor is. Veszélyes 
utilárs. Kanada ördöge.

m.M.TO Rákóczi út 7'l Telefon: 224-413. 
fi. f6. f«. flO- V.: f2kor ír. Frnovadhk 
eziyrotc. É!ctníc*ülé3 iiiinilhalállfí. 2-ik hét!

A RÁDIÓ tóCSORAs
Csütörtök, július 17.

Budapest I (349.5 M): 6.40: Ebrctzld.
Torna. — 7: Hírcís. lianatMia zrk. — 10: ■ 
Hírek. — 10.80: Hüouicro György «lhc- 
szélései. ■— 10.40: Külföldi híradó. — 13-10: ; 
Az I. honvéd gyalogezred zenekara. —' 
Közhcii 1 2 .4 0 : Hírek. “  13.80.: KU* !«■?: 
rene zenekara. — 14.30: Iltrek. —: 15.201 
Túnftlcmozck. — 16.15: Rranra félóra. •— - 
16.45: Hívek. — 17: Hírek f.zkivak .#  ;■ 
ruszin nyelven. — 17.15: Horvátit El&ntcr 
cigányzenekara. — JvüMwtt H 4 0 : Helyez
zünk ni székely ttutoncot. — 1 8 .1 5 : Nyit- 
ravidéki magyarok. Manga János eíénda-. 
na hanglemezekkel. — 19: Uírek magyar, 
német óa román nyelven. — 10.20: BúrUi}: ■' 
Lear király, nyitány. Hanglemez. — 19 35: 
Tolit László elbeszélése. —- 20: Vécse.v
Ernő jazz-egyiiU&ne. — 20.25: A király 
házasodik. Vígjáték húrom felvonássUan. 
Iria: Tóth Kálmán. — Lajos, Magynror- 
szúg királya: Nagy István; Anyakiráty-. 
né: Orsolya Erzal; K.oót. Miklna: B oj»y 
íJnjoai .Báni Somltty Artúr; Borulja: 
Oithy Mturdá: Finrl herccettö: Peéry
Piri: Kami gróf: Ajtsy Andor; Magdi: 
ficus Bnlbo: Kovács Kéro'y; l.loelissi- 
inus Gaido: Majióu Tamás; Kop.iai Impe: 
Pataky Jenő; Steinhehn. a <»eli kifálV 
követe: Balázs Samu: Udvarmester:. Ba- 
zSny Lajoé, — 21,40; Hirok. —• 22.10: A 
rádió-. srAlohzctisfcayáj — 23; Itírrk nétnoU. 
olnaz, angol, frsnein és OsZperantó nyál- 
ven, — 23,30; Furkns Jonő eiginyzen#- 
kará muzsikái, — 21: Hírek.

K ísM (208.fi ni): 11.05: Srioyák *16-
adás, — 1120: Táncle.m-ezek. — 5140: BJ- 
rek .magyar fi: szlovák nyelven.

NEMZETI SPORT
Megjálonik gzerdii é« szombat jkivátolá- 

vei minden nap, Szerkesztőség es kiadó* 
hivatal Bp. VIII., füikk Szdárd-ittes 4. 
-  Távbeszélő 132—499 és 133 -977. Uvél- 
oim: Budnnewt 52. Po.uafiók 42. — Pháta- 
takarék; 53.866,

önszcrkaüztői Dr. Vadas Ojula.
Felelős szerkesztő: Hopbe f,á«iló.
Felc-lfia Útadó; Ku'.tsdr István.
E’ őfizelési díj; BeUö'drfl egy húr* P 

2.20, negyedéire 6.—. külföldre 9.-*, 
Amerikába 10.—.

Nyomatott fi Stádium Itt. kflefurgflg*- 
peio. Felelős; GjGry Aladár igazgató. ,
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MOTOR

A  fegyvarcsörgés között 
■—  nem alszanak

a  m o t o r s p o r t  m ú z s á i !

A gépsport és a háború szálai 
szétkapcsolhatatlanok! A gépsport 
volt az a keret, melynek kebelében 
még a háború előtt fejlesztették ki 
a repülögépmotorok csodálatos tel
jesítményét. A  német BMW és 
egyéb repülögépmotorok ott fejlőd
tek a gyári versenymühelyekben és 
a kivételes teljesítményű Autó 
Union és MB versenykocsik motor
jai tulajdonképpen

jiróbapadjai
Voltak azoknak a műszaki megoldá
soknak, amelyeket ma hasznosít a 
németség.

Megértjük tehát, miért nem állt 
le a motorsport a háború hónapjai 
bán sem és hogy mi az oka annak, 
hogy Németországban és Olaszor
szágban ma is éppen olyan gőzerő
vel folyik a kísérletezés munkája 
mint évekkel ezelőtt.

Olaszországban a háború alatt 
például egészen új motorkerékpár 
Versenyminta született, a híres 
Guzzi-gyár készítette el új három- 
hengeres, 500 kem-es kompresszoros 
versenygépet. A  napokban próbáin 
tárnokát is rendeztek; Omobomo 
Tenni, a gyár híres versenyzöj 
vitte ki a gépet a milánói Monza 
pályára, hogy Carcano mérnök leg
újabb sütetü motorcsodáját engedje 
szárnyaira. A háromhengeres Guzzi 
teljesítményéről nem adtak ki hiva
talos értesítést, annyit azonban el
árultak, hogy a motorba beépített 
új elgondolások teljesen beváltak és 
nem hiú az a remény, hogy a gép 
a világcsúcsok sorának megdönté
sére alkalmas.

TENISZ
Canásío, Sts-ihatíá, Büscapini 

é s  B eíará iaaSfi 5i e ? íO  e s  ©SssaJ 
83. o s z iá ’gű  t e n i s z b a jn o k s á g  

eíődöitt-SJéisa
Torinóban most folynak az olasz, XT. osz

tályú teniszbajnokságok. Óriási moző- 
nyökksl indult meg a verseny. Elindult 
mindenki, aki — az élgárdát leszámítva j 
— valamit is számit az olasz teniszsport- j 
bán. A most már több, mint egy hete I 
tartó verseny ■elődöntőjébe csupa fiatal [ 
került. (Soriban iról már' hallottunk. 
Még nincs 17 éves, de tavaly már Asbóth I 
Jóskát i.s legyezte. Ganiatónak viszont J 
D&f Bello ,,skalpja”  fityeg az, övén. Bac- 
earinirül és Bclordin-clliröl még, nőm so- 
•kát hallottunk. Azt azonban tudjuk, hogy j 
az előbbi kettőt már legyőzték. Tehát, ők j 
sem lehetnek rossz teniszezők. Néhány j 
érdekesebb eredmény: , J

Férfiegyes: .Scribani—Migono 6:1, 6:1, I
6:2; Belarclin.el.li—FoHi 6:1. 3:6, 6:2, 8:6;
Baccarini—fíiccardi 6:3, 6:6. 6:1; Cnniato | 
—Del Bclio II 6:3, 3:6, 6:3, 3:6, 6:2.

E d z é s e k  h e l y e t t  i n k á b b  n y a r a l n i  j 
m e n t e k  h ö l g y t e n i s z e z ő i n k

A  szövetségi tenisztelep a hölgyeit 
edzésnapjain nagyon kihalt. Amint 
melegedett az idő, egyre többen el
maradoztak. Som ogyi Klári, Jusits 
Ilonka, Vad Zsuzsi, Gallnerné, Hir- 
mánn Lenke és még sokan az ország 
különböző pontjain nyaralnak. Szer
dán délután már csak Pongor  Kató, 
Rács Éva, Farkas Gizi és Katona 
Gizi volt kint az edzésen.

j  — «■ m -Z.........-V

Bamillon nyerte a Marseilleban meg
tartott teniszversenyt. A döntőben 
Jacguemet ellen 7:5, 6:1, 6:3 arányban 
győzött.

BIRKÓZÁS
A  Pécsi Vasutas Sport Club rendezte 

a délnyugati kerület görög-római birkózó.- 
versenyőt. Légsúly: 1. Lrzc-s (Kaposvári 
Turul SE), 2. Fajszi KTSE, 3. Horváth 
(Kaposvári Levente). Pehelysúly: 1. Bár
dos Ernő (Pécsi VSK). 2. Dárdai (Sziget- 
vári LE) 3. Salamon PVS1C. Könnyű- 
súly: 1. Bérces PVSC, 2. Virág (Nagy- 
kanizsai LE). 3. Budi (Pécsi LEi. Váltó- 
súly: 1. Homonni (Pécsi LE), 2. Bárdos 
Fái PVSC, 3. Hegedűs (Pécsi LE). K0- 
zópsúly: 1. Szekeres PVSC, 2. Rozsra
(Pécsi LE). Félnchézsúly: 1. Székely
(Kaposvári TSE), 2. Csobod KTSE. Ne
hézsúly: 1- Markos (Szigetvári AC), 2. 
Tihanyi PVSK. 3. ltába (Nagykanizsai

M i n d e n  l e e s d e í  n e ^ é s
A v a g y

I f j ú  v e s z e t ő  n e m  v é n  v e r s e n y s z ő

D a r á n y i  b á c s i :  Csak arra vigyázzatok vezető gyerekek, hogy ne engedjétek cl a kezemet. Akkor
minden rendben lesz . . .

laml a Disznósajt!
Avagy

Foltnak az üzemi bajnokságok
Ilyenkor, a labdarúgás holtidényé

ben rendezik az ú. n.
üzemi bajnokságokat.

Nagy gyárak egyes üzemei egymás 
ellen játszanak bajnoki mérkőzése
ket, ilyenkor mérkőznek a Hegesz
tők a Forrasztókkal, a Csavarmüheiy 
a Jupiterrel stb.

A  BÖK szerkesztőségébe lapzárta
kor a következő üzemi mérkőzések 
érkeztek meg:

Első Magyar Hentesárúgyár
Kolbásztöltöüzem  —■ Ilurkaf eldol

gozó 2:1 (1:1, 0 :0 ). A  Kolbász csak 
hosszabbítás után kerekedett felül.
— Karaj— Sonka 3:1 (1 :0 ). A  Karaj
keményebbnek bizonyult. —  E leje— 
Hátulja 0:0. Egyenlő ellenfelek. — 
Töpörtyű—Szalonna 4:2 (2 :2 ) . A
Szalonna nem bírta a nagy meleget.
— Disznósajt— Felvágott vegyes 5:1  
(3 :1). A  Disznósajt sokkal egysége
sebbnek bizonyult, mint a vegyes

csapat.
Egyesült Bicskaipar

Nyél— Penge 1:0 (1 :0 ). Késhegy- 
remenö küzdelem.

Ruházati rt.
Kobát— Mellény 5:1 (3 :0 ). A  Mel

lény a nagy melegre való tekintettel 
levonult. —  Tropikál— Börböri 1:0  
(0 :0). A  Tropikál valamivel fris 
sebbnek mutatkozott.

Székesfővárosi Közkórház
Sebészek— Belgyógyászok 9:1 (5:0) 

Megsemmisítő győzelem. A  belgyó
gyászok még ■ mindig tanácskoznak 
hogy mi a baj. — Reuma— Fülészet 
3:2 2 :2 ). A  nagyobb fürgeség gyö 
zott.

Állami Kertészet
Kaktusz— Rózsa 4:3  (1 :2). Két

szúrós csapat küzdelme. A  Rózsa 
több gólszagú helyzetet kihagyott. A 
Kaktusz lelkesedésének köszönheti 
győzelmét. —  Fikusz— Tulipán 4:0  
(1 :0 ). A  Tulipánon a letörés jelei 
mutatkoztak.

Filmgyár
Kultúrfilm— Híradó 4:1  (0 :1 ). A

Híradó rövidlélegzetünek bizonyult. 
—  Vígjátéle— Dráma 5:0 (3 :0). A
vesztes nagyon kezdetleges játékot 
mutatott be, ki is nevették.

Magyar Labdarugók Szövetsége
Egyesbírák-—Játékvezetők 3:2 (2 :2). 

Durvaságokkal, reklamálásokkal és 
kiállításokkal tarkított mérkőzés. A 
Játékvezetők nem tudták követni 
játékot. Az egyesbírák dorgálásban 
ki nem fejezett fölénnyel győztek,

Heti kérdés
—  Kincses —  Kolozsvár?

A z  ú j f iú k
( V e g y e s  f o g a d t a t á s )

. T. OLVASrtíNKHOZI
L A hozzánk Intézett közérdekessé,?ő 

•portkérdésekre ebbeu a rovatban váia* 
szolunk.

2. Levél- vagy lcvlap-válaszra nem vál«
lalkozunk.

3. Névtelen levelekre nem felelőnk.
4. Meghatározott napra szóló válaszo. 

iásra nem vállalkozunk.
ó. Kéziratokul nem őrizünk meg s nem 

adunk vissza.
4. Tipp-pályázatl kérdésekre nem ebben 

a rovatban felelünk. Az Ilyen kérdések
hez válasz-levlap. vagy válaszbélyeg 
mellékelését kérjük.

Szűcs Ernő, Békéscsaba. 1. Figyelmét 
köszönjük. 2. Scbos Gusztáv, a Hungária 
volt játékosa cgysz*er volt magyar válo
gatott. 1&36 március/ 15-én Németország 
elten játszott.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Közöljük a nyertesekkel, hogy a dijak 

kiosztását a szerkesztőségünkben be
fejeztük. Aki a diját még nem vette át, 
fennak máj illetve holnap postára adjuk,

A p a i A  Fradi Feri nem akarja közénk engedni az új gyerek ek et! 
N e m  az övé, a labdal Csak jöjjenek azok, az új gyerekek!.

Hogyan kell 
játékost szerződtetni

Avagy
Á z  érem egyik oldala

Tragikomédia 3 részben
1. rész

(„Tárgyalásokat folytatunk egy  
fiatal játékossal.“)

— Nézze, Pracll néni, mi a fiát 
elhelyezzük biztos heti állásba, kap 
egy kis lelépést is, meg aztán mégis 
más nagycsapatban játszani, mint 
kicsiben...

55. rész
(„A  tárgyalások kielégítő mederben 

folynak.“ )
.— Kapsz, fiam, egy százast és—

3. rész
(„A  tárgyalások félbeszakadtak

—  Rúgni azért nem kell. El tudók 
én ügy is menni...

Benyújtotta 
a CsiSSaghőrtön FC 
a jegyzékeket

Ez a jóképességü szegedi csapat, 
ahol sokan rabjai a labdarúgásnak, 
benyújtotta a jegyzékeit.

Kiderül ebből, hogy összesen 354 
játékost

visszatartási
jegyzékre tettek.

Szabad: 78 ember.

Feljelentés
—  Olvastad? A  Kispest feljelen* 

tést tett játékoscsábítás miatt.
—  K ik éllen?
— Ism erős tettesek ellen!

Szenzáció

—  P sszt! Szenzációs hírem van!
—  M icsoda?
—  A  két Olajkár a Kispestbe ké

szül...

Évről é v re ...
E g y  M ÁVAG -szurkoló panaszko- 

dik:
—- Hát sose hagynak minket bé

kében a második osztályban? íg y  
m egy ez évről évre

önálló töprengés
—  Kiket tesz a JT szabaddá?

Fiatalság
—  Kíváncsi vagyok, mit szólnak a 

svédek az atlétáinkhoz. r
— Kicsit öregeknek fogják találni 

őket!
—  Rendben van, de majd nézzék 

m eg a vezetöutánpótlásunkat!

F él. . .
—  Miért csak félévre szerződtet

ték Pálinkást?
—  ő  olyan egyfélidös játékos...

Ül

—  Mi volt a vízilabda rangadón?
—  A z U T E  m eg nem adott gó

lokban ki nem  fejezett fölénnyel 
győzött.

Vízilabda
—  Apuka, az a bácsi nem tud 

úszni?
—  Dehogynem , fiacskámt
—  Akkor m iért kapaszkodik min

dig a m ásikba?...

Rémhír!
—  Hallotta? Vasárnap majdnem  

felrobbant a Gázgyár!
—  ? ? ?
.— A  m éregtől !

Ónálló töprengés
Máris el van tolva a svéd-magyajju


