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Gyarmathy Olga 
legyőzte Nagy Rózsit 

a 1 0 0  méteres
bajnokságban

Magyarország női atlétikai baj
nokságait szombaton délután kezd
ték meg a népligeti diákstadionban 
a Koszorú rendezésében. Kár, hogy 
a különben kitünően előkészített és 
jól rendezett versenyt ilyen, a kö
zönség szempontjából „kies“ helyre 
vitték. így  mindössze, ha száz néző
je  volt a bajnoki versenynek, pe
dig a jő sport több közönséget ér
demelt volna.

A  verseny elsőszámú meglepetése 
volt, hogy Gyarmathy Olga, a deb
receniek 16 esztendős csillaga le 
győzte 10C méteren N agy Rózsit és 
az előfutamban az ellenszél ellenére 
13 mp-es idejével kitűnő kerületi 
csúcsot állított fel. (A z országos 
csúcs is csak 2 tizeddel jobb.) A 
második meglepetés az volt, hogy 
Gyarmathy a 100 méterektől fárad
tan magasugrásban csak a harma
dik helyre került. Az, hogy Liesz- 
kovszky Ilona kitűnő eredménnyel 
nyerte ezt a bajnokságot, már nem 
számít meglepetésnek.

Meglepetés volt Regdánszky egy- 
centis győzelme Szepesvári fölött a 
súlylökésben. Mind a ketten csak 
tenyérnyivel maradtak el az orszá
gos csúcstól. Részletek:

100 m síkfutás (11 induló, 2 elő
futam ): 1. Gyarmathy Olga DTE
13.2, 2. Nagy Rózsi Koszorú-GFB
13.3, 3. Sebesi Júlia TFSC 13.4, 4. 
Ledermayer I. Koszorú 14, 5. Zubek 
Koszorú 14.1, 6. Puskás Koszorú 14.2.
I. előfutam: 1. Nagy 13.3, 2. Leder
mayer 14.1, 3. Puskás 14.2. —  II.
előfutam: 1. Gyarmathy 13, lcelöti

’ kér. csúcs, 2. Sebesi 13.4, 3. Zubek 
13.9. —  A  döntőben erős ellensze
let kaptak a futók. 30 méterig 
Nagy volt elől, 70-nél együtt volt 
az első három, a végén Gyarmathy 
elhúzott és félméterrel nyert. :— 16 
esztendős országos bajnokunk még 
nem volt atlétikában!

Magasugrás (16 induló): 1. Liesz- 
kovszky  Ilona NTE 150, 2. Rohr-
mann Erzsébet KISOK 145, 3.
Gyarmathy Olga DTE 140, 4. Pá-
bány Koszorú 140, 5. Oláh (Nagy
várad) 140. —  A  16 induló mind
átkerül a 130-on. A z átlag tehát 
javul. 340-nél már erősen hullanak, 
a 145 már csak Rohrmannak és 
Lieszkovszkynak sikerül. A  148-on 
Rohrmann is kiesik. Liszkovszky 
elsőre viszi a 150-et is. 152-n egy 
kísérletet tesz, de ez nem sikerül. 
Személyében a legjobb győzött.

Súlylökés (10 Induló): 1. R eg
dánszky Matild BBTE 11.41, 2. Sze
pesvári Tessza. Koszorú 11.40, 3.
Horváth Aranka NTE 10.94, 4. B. 
Kael Anna TFSC 10.40. —  Szepes- 
vári negyedikre, Regdánszky ötö
dikre dobott legnagyobbat. Reg
dánszky utolsó három dobása: 11.36,
II . 41, 11.21. Megérdemelte a baj
nokságot. (A  csúcsot 11.50-nel tartja 
Szöllösi.)

80 m gátfutás (6 induló): 1. Ipolyi- 
Keller Mária NTE 13.8, 2. Csák Il
dikó Kolozsvári AC 14.1, 3. Zeley 
Margit TFSC 14.3, 4. Legányi TFSC
1 4 .3 , —  Ipolyi-Keller az elejétől ve
zetett és majd három méterrel 
nyert. Rohrmann az utolsóelőtti gá
ton mint második felbukott.

A  pontverseny állása: 1. NTE 12, 
2. Koszorú 8, 3. DTE 7, 4. TFSC 6, 
5. BBTE 5, 6. KISOK és KoAC 3 
pont.

A második napon
a 200 méteres síkfutás, távolugrás, 
dlszkoszvetés és gerelyvetés kerül 
eldöntésre. 200 m éteren N agy  Rózsi 
győzelmét nehéz lesz megakadá
lyozni. Az sem lehetetlen, hogy eléri 
27 mp-es csúcseredményét. Távol- 
ugrásban Csák Ibolya 531 cm-es or- 

' szágos csúcsa forog  veszedelemben. 
Ledermayer, F ekete, Gyarmathy és

M a :  I H v i d é k  n a g y  n a p j a i
Újvidéken játszák ma délután a Hazatérés Bajnokság 
döntőjét az Uiverbászi CSE-Bezdáni SE és azUAC-Szabad- 
kai Vasutas AK osztályozó mérkőzést az NB I-be Jutásért

A Szent István Kupára készülődő csapataink 
ma komoly e d z ő m é r k ő z é s e k e t  játszanak

N agy napja lesz ma délután 
Újvidéknek. K ét érdekes és nagy
jelentőségű mérkőzést játszanak 
itt a bácsvidéki csapatok. A z  
egyik mérkőzés a Hazatérés Baj
nokság döntömérközése, amely
nek keretében az Ujverbászi CSE  
játszik a Bezdáni SE-vel. A  győz
tes megszerzi a h a z a té r és  baj
noka’1 címet. A  másik mérkőzés 
még nagyobb jelentőségű, hiszen 
itt a tét az N B I-be jutás. A z  NB  
I-be jutásért az Újvidéki A C  és a 
Szabadkai Vasutas A K  mtéri össze 
az erejét. Ez a mérkőzés még nem  
hoz végleges döntést, hiszen az 
M LSz határozata értelmében két 
mérkőzést kell játszam a két csa
patnak egymással és az N B  I-be  
az a csapat jut be, amelyik a két 
mérkőzésből jobb eredménnyel 
kerül ki. Ma az első mérkőzés Ú j
vidéken, a második jövő vasárnap 
Szabadkán lesz.

A z  említett két mérkőzésen kí
vül egész sereg komoly barátsá
gos mérkőzést játszanak csapa
taink a mai napon, elsősorban 
azok a csapatok, amelyek a közel
gő Szent István-Kupa mérkőzé
sekre készülődnek. Már mozog 
azonban a föld a bajnoki arcvona
lon is, hiszen augusztus 20-án raj
tol az N B I és nem sokhál később 
az NB II és. az NB III is. A z a lá
zas igyekezet, amellyel egyleteink 
legtöbbje a nyár folyamán igyeke
zett átszervezni és megerősíteni 
az együttesét, szükségessé teszi 
egyúttal azt is, hogy az átszerve
zett csapatokat egybekovácsolják. 
E z pedig nem m egy máskép, 
mint edzőmérközéseken...

Osztályozó mérkőzés
az NB I-be Jutósért:

UAC SzVAK
Nehéz eset mérlegelni az erövi 

szonyokat, mert a Hazatérés Baj 
nokságban elért eredmények nagyon 
kevés támpontot nyújtanak a csa
patok játékereje felöl. A  Szabadkai 
VAK győztes lett a csoportjában, az 
UAC azonban lemaradt az UFC mö
gött, amelyet a középdöntők során 
a Bezdáni SE — Újvidéken! —  le
győzött. A  Szabadkai VAK múlt va
sárnap fölényesen győzött a Szabad

kai SE ellen. Úgy fest a dolog, 
hogy a Szabadkai Vasutas valami
vel jobb, mint mai ellenfele, kérdés 
azonban, hogy idegenben kijön-e a 
SzVAK-foól a valamivel nagyobb tu
dás. A  különbség mindenesetre nem 
olyan nagy, hogy Újvidéken is a 
SzVAK győzelmét várhatnánk. Ellen
kezőleg: a valószínű az, hogy Újvi
déken az első mérkőzésen az UAC 
győz kis gőlaránnyal. Komoly siker 
lenne, ha a SzVAK meg tudna bir
kózni az idegen pálya hátrányával. 

Jóslatunk: 3:2 az UAG javára.

A Hazatérés Bajnokság 
döntője:

Bezdáni SE-Ujverbászi
CSE

A  Bezdáni SE bravúros küzde
lemben verekedte ki magának a 
döntőbe jutást: Bezdánban csak dön
tetlenül végzett a nagyhírű Újvidéki 
FC-vel, a megismételt mérkőzésen 
azonban — Újvidéken — legyőzte az 
UFC-t. Úgy látszik, hogy a tudás 
mellett pompás harci erényekkel is 
rendelkezik a bezdáni csapat-. Ennek 
ellenére az Ujverbászi CSE-ben lát
juk a mérkőzés győztesét, mert a 
cukorgyáriak játéktudása kulturál
tabb. Ha az UCSE-nek úgy fog 
menni a játék, mint niult vasárnap 
ment Szabadkán a Zentai AK-kal 
szemben az első félidőben, akkor 
biztosan kell nyernie a „Hazatérés 
bajnoka11 címet. Meglepetés — ter
mészetesen nem elképzelhetetlen.

Jóslatwik: 3:1 az UCSE javára.

A barátságos mérkő
zések

f
közül kiemelkednek azok, amelyeket 
NB I-ben játszó csapataink vívnak. 
Nagyváradon a NAC a Kőrösvidéki 
válogatottal, Hódmezővásárhelyen a 
Szeged a HTVE-vel mérkőzik. Ját
szik a WMFC, a Gamma, a Kispest, 
a Kolozsvári AC, a Szolnok. Komoly 
mérkőzéssel készülődik a Pécsi 
DVAC és a MA VÁG is a közelgő 
osztályozó mérkőzésre az NB I-be 
jutásért. A  MAVAG nagy ellenfelet 
választott magának: az Elektromos
csapatát. Az említetteken kívül még

egész sereg barátságos mérkőzést 
vívnak ma délután csapataink.

Részletes 'm űsor
Osztályozó az NB 1-be 
jutásért
Újvidéki AC— Szabadkai VAK

Újvidék, fél 5. V ezeti: Kiss M . E. 
S zV A K : Simon —  Pertics, Zsáki

— Jakab, Bogár, Hegedűs — Ba
lázs I, Keztyüs, Balázs II, Nemere, 
Siflis.

Újvidéki A C : Lukács — Szluha,
Vinai —  Csillag, Gergely, Fehér 
Molnár, Tickmayer, Mlarjanovios, 
Lukanics, Barta.

A Hazatérés Bajnokság 
döntője
Bezdáni SE—Ujverbászi CSE
Újvidék, fél 3. V ezeti: Égner. 

B S E : Hidasi —  Várkonyi II,
Kiss I —  Fejes, Megyeri, Bodrogi
—  Jákfai, Horváth III, Rémal II, 
Albert, Nagy.

U CSE: Keresztes I  —  Ménesi, Dé- 
nes II — Keresztes II, Dongái, Poly- 
vás —  Kfttkai, Pái, Aknai, Gömöri, 
Jánosi.

Barátságos mérkőzések
N A C — Körösvidék válogatott, Nagy

várad.
Hódmezővásár-Szeged— H TVE, 

hely.
W M F C — Testvériség, Csepel, 10. 
Elektromos—M A V A G , Kőbányai

ét, fél 6.
Gamma— Pesterzsébet vál., Erzsé- 

bet-u., fél 6.
Gamma II—ETC, Erzsébet-út, fél

4.
1. sz. honvédjeórház—Rákosszent

mihály vál., Rákosszentmihály, fél 6.
D VA C— Óbudai H ajógyár, Pécs.
Kolozsvári A C —K . M Á V , Kolozs

vár, fél 6 (Mann).
Kispest— SzNSE, Allamitelep, 6.
Szolnok—Jászberény, Jászberény,

6.
RTE—Rákoscsaba, Rákoskeresz

túr.
M . Pamut—H A S C , Újpesti Horthy 

Miklós-út, 9.

Megrázó esemény híre szállt száj
ról szájra pénteken délután a ma
gyar úszóvilágban: Huszti Judit, a) 
MUE kiváló versenyzője, a váloga
tott csapat tagja, néhánynapos szen
vedés után vérmérgezésben meghalt^ 

Huszti Judit jelentős szerepet ját
szott a magyar hölgy úszósportban. 
Versenyzői pályafutását a RSE-ben 
kezdte, majd a fővárosi egyesület 
hölgyszakosztályának megszűnése 
után a MUE-ba lépett. Három éve 
szerepelt a lágymányosi egyesület 
színeiben és ez alatt az idő alatt 
számtalan gyors- és hátúszóverse
nyen nyert első, második vagy har
madik díjat. A  tehetséges, példa- 
adóan szorgalmas hölgyversenyző 
nemcsak egyesületében küzdötte fel 
magát a legjobbak közé, hanem a 
válogatott hölgykeretnek is állandó 
tagja lett.

Három héttel ezelőtt a lábán meg
sérült. A  seb csak lassan gyógyult, 
de egy héttel ezelőtt levették róla a 
kötést és Huszti Judit résztvett a 
válogatottak kolozsvári bemutató 
versenyén. És ez okozta a tragédiát, 
Vasárnap magas lázzal ágynak dőlt, 
hétfőn repülőgépen szállították Bu
dapestre. Azonnal kórházba vitték, 
az orvosok mindent elkövettek, 
hogy megmentsék. Hiába. Pénteken 
délután három órakor, nagy szenve
dések után meghalt.

A  halál mindenkor fájdalmat hoz 
azoknak, akik az eltávozót ismer
ték és szerették. Sokszorosan fá j a 
veszteség, ha mosolygós, vidám, 
alig húszéves fiatal lánytól kell 
mindörökre búcsút vennünk, aki túl
nőtt a maga családi és baráti kö
rén és egy nagyobb közösségnek, a 
magyar úszósport nagy családjának 
lett szeretett és becsült tagjává.

Huszti Judit eltávozott körünk
ből. Az utolsó napok keserves ha
láltusája és a tragikus vég ellenére 
mi a vidámarcú, bizakodó tekintetű 
fiatal lány alakját őrizzük meg, aM 
a magyar úszósportnak rajongó 
híve, elismert és kimagasló értéke 
volt.

Sebesi harcában megdőlhet ez a tisz
tes eredmény is. Diszkoszvetésben  
Szepesvári, Nadányi, Kováos-Buná- 
né a legjobb. Itt 34 méter  ̂körüli 
eredményt várunk. Gerelyhajításban 
hiányzik a védő Némethné Lamos 
Margit, ő  most néhány hónapra 
visszavonult a versenyzéstől. Távol
létében esetleg már 32 méteres do
bással is nyerni lehet.

4x100 méteren a Koszorú, NTE és 
a TFSC indít jó csapatot. Ha a K o
szorú váltásai sikerülnek és a két 
200 méter nem vesz ki túl sokat 
Nagy Rózsiból, az 52.8 mp-es egye
sületi csúcsot is megjavíthatják.

A  verseny a második napon is 
délután 4 órakor kezdődik a népli
geti diákstadionban. A  műsoron női 
kosárlabda- és kézilabdamérközések 
is szerepelnek.

LEVENTÉK ÉS KÖZÉPISKOLASOK
tömeges részvételét akarja biztosítani a MASz a magyar-olasz viadalon. Aa erre 
vonatkozó megbeszélések már megkezdőd
tek.

Nagy sikert arat a DÖRNER SPORT
által megújított és újra filcezett teniszlabda.

Kérjük, hogy lejátszott teniszlabdáit mielőbb b e k ü Idén  i_s z í v e s k e d j é k  
Krisztina-körút 73. Telefon: 156-622.

M a : k e r ü l e t i  ú s z ó -  
b a j n o k s á g o k

Már csak egy hét választ el ben
nünket a magyar úszósport nagy 
seregszemléjétől, a nagyváradi 
úszókongresszustól. A z úszókon
gresszusi versenyen a vidéki úszó
sport méri össze erejét, hogy eldönt
se, melyik kerületben, melyik város
ban van a legerősebb versenyző
gárda, hol a legjobb az utánpótlás, 
miként fejlődik a vidéki úszósport.

A  nagyváradi versenynek a fő 
próbáját tartják m eg ma a kerüle
tek. Északon Egerben, keleten D eb
recenben, északnyugaton Tatabá
nyán, délen Szegeden, délnyugaton 
Pécsett, Észak-Erdélyben Kolozsvá
rott, a Székelyföldön Marosvásár
helyen gyűlnék össze a versenyzők, 
hogy a kerületi bajnoki. címek sor
sát eldöntsék egymás között. Az 
újdonsült bajnokok ■ azután egy hét
tel "később Nagyváradon a legjobb 
vidéki versenyző ciméért küzdenek.

Egerben Erdélyi, Korm os Oltai, 
Válent, Debrecenben Rentka, Tata
bányán a két Angyal, Szegeden 
K őrösy II , Szalma, K iss, Pécsett

Kenézi, Kolozsvárott Csizmás, Ma 
rosvásárhelyen Kelem en  és Békés 
versenyzését kíséri a legnagyobb 
érdeklődés, de rajtuk kívül még szá 
mos ismert és ma még ismeretlen 
tehetséges versenyző jelenik meg a 
kerületi bajnokságok rajtján.

A Magyar Ú szó  Egyesület
mély fájdalommal jelenti, hogy 
kiváló versenyzője

HUSZTI JUDIT
f. hó 25-én rövid, d9 fájdalmas 
szenvedés után elhunyt.

Felejthetetlen versen y zőn k et 
utolsó útjára vasárnap délután 
fél 5 órakor kisérjük a Farkas
réti temető halottasházából. 

Emlékét kegyel ettel megőrizzük.

Ma reggel utaznak fel 
Kom árom ba a fővárosi

evezősök
A vasárnapi komáromi evezős versenyt eredetileg vidéki bajnoki versenynek szánták. A vidékiek távolmaradása miatt 

azután úgy határozott a MESz,_ hogy országos jellegű versenyben mutatja majd 
be legjobb evezőseinket. Érthető tehát a 
nagy érdeklődés. Előreláthatólag izgalmas versenyek lesznek, mert egyik másak 
egyesület az elvesztett bajnokságok miatt 
itt akar kárpótlást szerezni. Sajnos, a hatók fel,küldése körül némi nehézségek 
voltak s a versenyzők is csak vasárnap 
regigei utaznak az összecsapások színhelyére, így a páilyaismercíakfael egy kis 
baj lehet

A városban igen nagy az érdeklődés. Az előjelok szerint a nézőszám alaposan 
megközelíti a csúcsot. A főispán, aiz alispán, a polgármester és a város és megye egyéb vezető emberemnek jelen
létére is számít a rendezőség s mint hírlik, jelen is lesznek a versenyen. A 
város előkelősége értékes tiszteletdíjakat 
ajánlott tel. így nemcsak érdekes, hanem 
értékes is lesz a kirándulás.A versenyzők egyébként vasárnap reg
gel a gyorsvonattal utaznak fel és még az esti gyorsvonattal vissza is érkeznek. 
A versenyeiket délután 4 órakor kezdik.

A műsor főér de késs égé a különféle kajak számokon felül a Hungária és 
Pannónia nyolcas összecsapása, az ifjú
sági nyolcas és az egyes lesz.

JÁSZBERÉNYBEN
igen nagy érdeklődéssel várják a Szolnoki MÁV vendégszereplését. A .1. Le
hel ezzel a csapattal áll ki nagy ellen
felével szemben: Varga I — Takáes, 
Erdős — Uermond, Missel, Gerendása —, 
Ceorényi, Gyarmatos. Vince, Varga Ili Cs. Molnár. i

Egyenruhái, 
polgári öltönyt

előnyős teltételek 
mellett késeit

H a g y  K á lm á n
I V .,  K o s s u t h  c.-u. •
(Saját ház) Tel. : 1-836-59 
A l a p i t t a t o t t :  I899m
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A  Millenárist 
sseretsté 
m e g k a p n i  
a Gázgyár

Az NB III-ba bekerült Gázgyár 
szorgalmasan kutat fiatal tehetsé
gek után, de egyelőre csak Hideg 
kútit tudta megszerezni az UFC- 
ből. Most rendbehozatja aquinkumi 
pályáját, sőt, fel akarja tölteni. A 
Gázgyár vezetősége azonban sze 
retné megkapni a várostól a Mille
náris-pályát 13. Az aquinkumi pálya 
ugyanis nagyon kiesik a forgalom
ból, nem tudnak maguknak közön
séget nevelni. A  BTC-töl annakide
jén azért vették el a Millenárist, 
mert nem volt fővárosi jellegű ala
kulat, a Gázgyár viszont az!

A  Gázgyárnak igaza van. Az őszi 
pályainságes világban igazán csak 
előnyére válna az egyetemes labda
rúgósportnak, ha a központos fek
vésű Millenárist is be lehetne kap
csolni a labdarúgás vérkeringésébe. 
Reméljük, a Gázgyár akciója siker
rel jár.

Bajok vannak
a ko!ezsviri BSsíyáSsan

K olozsv á rott már napok óta olyan hírek  
terjedtek e l. h o g y  a B ástya anyag i ne
hézségek m iatt nem indul az NB H -hen. 
E bben  az ü g yb en  kérdést in téztünk  W'ell- 
uianu Ottóhoz, a B ástya  ü g yv ezető  elnö
kéhez.

— Nem tagadom , h og y  n a jjy  nohézsé- 
ffekkel küzdünk, — mondotta. — H elyze
tünk azonban nem rem énytelen  és b ízom  
a z  egyesü letünk íuöffÖU á lló  jjy á r  válla lat 
'vezetőségének jóindulatába!*. A  tár^ynlá - 
®ok most fo ly n a k  és azt hiszem , annyi 
tám ogatá st kapunk m a jd , am ely a csapat 
zavartalan  m űködését b iztosít ja .

— T ava ly i csapatunk ta g ja i közü l töb 
ben elm entek, de m ár szervezzük az ú j 
csapatot. Sok sa já t  nevelésű fia ta l já té 
kosunk van s azt hiszem  sikerü ln i fog: 
o lya n  együttest i'ssachoznunk, am ely ik  
m egá llja  m ajd  a helyét.

R.

Csen síi jesszd:
minden emösr a fenéi 
zelps*

A  Szent István Kupa küzdelmeit 
a szombaton lejátszásra kerülő 
WMFC—Kispest mérkőzés vezeti be 
Mivel az időpont rohamosan közele
dik, Csepelen ma délelőtt már ko
moly mérkőzést játszanak a Testvé
riség ellen. Ezen a mai mérkőzésen 
minden játékost megnéz a csepeli 
vezetőség.
■ —  Mindenkinek alkalmat aka
runk adni, hogy „hejátssza" magát 
a csapatba —  mondotta Jávor edző. 
*— A  vasárnap látottak alapján 
majd a jövőheti kétkapus edzésün
kön már az a csapat fog szerepelni, 
amelyik szombaton a Kispest ellen• 
fele lesz.

—  Milyen összeállításban kezdi a 
csapat a játékot vasárnap?

— Valószínűleg a S zekeres. 
Kallói, Szalag —  Kapta, Gere, Du
dás — Kiss II, Marosvári, Szabad
kai, Tihanyi II, Pintér összeállítás
ban kezdünk. A  játék folyamán sor 
kerül Kis I, Bakos, Devecseri, sőt 
talán az amatőr Jager játékára is.

Benes Ernő intézőtől az erősítés 
felöl érdeklődtünk.

—  Egyelőre választ várok N a gy
váradról, meg Szegedről, hogy mi
lyen feltételek mellett engednék át 
Kovács 11-t, illetve DósoAt —  mon
dotta az intéző. — A zt hiszem, hogy 
a Kispest ellen nélkülük fogunk ki
áltani. Különben is Dósaira jelenleg 
csak az amatörcsa-patunknak volna 
szüksége, mert a W M FC-ben nagy 
szerűen bevált a fiatal Szekeres, 
akit már le is szerződtettünk. Dósai 
most nehezen tudná át kiszorítani a 
csapatból.

—  Mi lesz az átadójegyzéken lévő 
játékosokkal ?

—. A z  átadójegyzéken lévőket 
egyelőre nem vesszük számításba, 
ezért az edzéseket nem is kell nekik 

■ látogatniok. Felőlük majd később 
■jogunk csak clönteni. Valószínű, hogy 
közülük egyik-másik amatőralapon 
fog tovább játszani az amatőrcsapa
tunkban.

H Á T  A  F R A D I ? ! . . .
Mit szól Lázár Gyula, a Ferencváros csapatkapitánya 
a tö b b i  c s a p a t  erősítéséhez

M i n d e n k i  e l l e n ü n k  k é s z ü l * * . . .

ssai________

fiz J8B lil
Mátra-csopopilánaH

véglegesen a következő egye
sületek a tagjai: Rákoskeresz
túri TE, Csillaghegyi MOVE, 
Pálfalvi BÜSE, Hatvani VSE, 
MOVE Egri SE, Herminame- 
zői AC, Rákosligeti MOVE, 
Csepeli MOVE, Kőbányai TK, 
Losoncapátfalvi TSE, Weker- 
letelepi SC, Rákosszentmihályi 
MOVE, Szentlőrinci AC, Ba
lassagyarmati TSE. A BTSE-t 
az MLSz elnöksége kedden 
osztotta be a csoportba. Addig 
csak tévedésből szerepelt a ne
ve a Losoncapátfalvi TSE he
lyett.
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Kincses a Gammában! Zörgő az 

Újpestben! Tóth 111 a NAC-ban!
Egyre-másra jönnek a hírek a kü

lönféle „erősítésekről".
A  Ferencvárosban csendes az erő

sítési arcvonal. Nincsenek nagy 
szenzációk. Lukács komoly erősödés 
lehet, de például az a N agy Andris, 
akivel a Ferencváros megerősödött, 
eddig is erősítette a Ferencvárost, 
ha szükség volt rá.

Az elmúlt bajnokságot nagy fö 
lénnyel nyerte meg a Fradi. De mi 
lesz, ha a fejére nőnek a többiek?

Erről beszélgetünk Lázár Gyulá
val, a „Tanár úrral", a Ferencváros 
csapatkapitányával.

Nagyoa készülnek:. . .
—  Hát mit szól ehhez a nagy erő

sítési lázhoz, kedves Gyuszi ? — 
kérdezzük.

— Nagyon dolgoznak. Mindenki 
ellenünk készül. Mindenki a Fradi 
egyeduralmát akarja megtörni.

— És a Fradi?
— Ml pedig nem akarjuk kiadni 

a kezünkből a hatalmat.
— N em  gondolja, hogy állagban 

nem nagyon fiatal csapod a Fershc- 
város?

— Ez igaz, hiszen én sem ve I 
már mai csirke. De öregnek sem 
lehet mondani a csapatot. Egy bi
zonyos életkornak megvannak az 
előnyei. Ez a Fradi még jőnéhtuiy 
évig eljátszik együtt.

—  Megnyeri, a Ferencváros a baj
nokságot m egint?

—  A zt hiszem, most nehezebb lesz.
Az a gyanúm, hogy most

semmiesetre sem győzünk olyan 
nagy fölénnyel, mint az elmúlt

évben.
Több nehéz ellenfelünk lesz. Én nem 
is bánom, hogy úgy erősítenek a 
vetélytársak. Minket is nagyobb erő
kifejtésre ösztönöz. Azt hiszem, az 
új bajnokságra is esélyesek vagyunk, 
de ez nehezeben fog menni.

A mnltévi pontrablók...
(Az elmúlt bajnokságban a Fe- hogy elsiették a megfiatalítást, 

reneváros három csapatnak adott le t — De már túl vannak a kísérleti 
pontot. A  Szegednek, a DiMAVAG- J éven, nem gondolja? 
nak és a Gammának. Lássuk, mit J —  Lehet, hogy tévedek, de szerin- 
vár Lázár az új idényre ezektől a \ íeni még ebben az évben sem lesz-

veszedelmes csapatoktól. Menjünk 
sorjában.)

— A Szeged, mint olvasom, nem 
erősít. Szerintem nincs is szüksége 
rá. Általában legyünk tisztában az
zal, hogy ha egy csapatról nem írják 
azt, hogy egymásután szerződteti a 
játékosokat, az még nem jelenti azt, 
hogy az a csapat gyenge. Különben 
is az erősítés nem könnyű feladat. 
Az új játékosokat bele kell illeszteni 
a csapatba. Ez bizonyos időbe telik. 
Gondoljunk csak az Újpest esetére. 
Egyszóval a Szeged nagyon erős 
ellenfelünk lesz továbbra is. Külö
nösen a saját pólyáján.

—  Es a D iM A V A G ?
—  Az la nagyon összedolgozott 

csapat. A  csapatjátékukkal vertek 
meg minket, mog talán egy kis sze
rencsével is. Olvasom, hogy ők át
adnak játékost. Viszont, ha Túrán 
újra játszik, akkor ez erősödést je- 
tení.

— És a Gam m a?
— Azok nagyon belevágtak. Talán 

bajnokságot akarnak nyerni? Igaz, 
az erősítéseiket nem ismerem telje
sen. Kincses nagyon nagy nyereség, 
az nem kétséges. Nagyon jó véle
ménnyel vagyok Kónyáról is. Szívós, 
lelkes védőjátékos. A  többit már nem 
nagyon ismerem. Bolcmányi... Híres... 
Majd kiderül a vallatásnál! Az biz
tos, hogy a Gamma komoly nagy
csapat lehet. Ha elgondolom, hogy 
az elmúlt bajnoki évben nem tudtuk 
megverni őket, akkor —

mit várhatunk a megerősödött 
Gammától az új Idényben?... 

Mondom: neküné; is jobban kell igye
keznünk!

Más ó r iá s o k .. .
Vannak azonban itt más csapatok 

is. Olyanok is, amelyek nem vettek 
el ugyan, pontot a Fraditól az el
múlt idényben, de —  mégis fenye
getik a Ferencvárost. Elsősorban az 
Újpestről van szó.

— M i a véleménye az Ú jpestről?
—  Tavaly az volt a véleményem,

nek túl. Az az érzésem, hogy
ez lesz az Újpest második kí

sérleti éve.
Ez nem azt jelenti, hogy nem vé
geznek elől —  a bajnokság azonban 
még mindig nem kerül Újpestre.

(Majd meglátjuk, mit szólnak az 
„újpesti kísérletezők" ehhez.)

— Itt van aztán a Szolnok...
—  Az sem szorul erősítésre. A 

Szolnok az a csapat, amelyik állan
dóan fejlődik. Nagyszerűen össze
dolgozott fiatal játékosai vannak s 
így együtt fejlődik az egész csapat. 
Kitűnő csapat.

Lássuk a NAC-ot. A  NAC-ról kü
lönfélék a vélemények. Vannak, akik 
szerint „felfújták" ezt a csapatot. 
Lázárnak azonban nem ez a véle
ménye:

— Amikor a NAC bekerült az 
NB I-be, én rögtön azt mondtam,
hogy

a NAC az első három között 
fog végezni.

Nekem ez a véleményem. Különö
sen, hogy még erősödnek is. Tóth
Ill-m al félelmetes lesz a nagyváradi 
csatársor. Jót fog tenni a NAC-nak, 
ha bekerül az NB I-be s nem nyeri 
olyan könnyen a mérkőzéseit, mint 
a második osztályban.

Itt van a WMFC Is.
— Az a gyanúm — mondja Lázár 

— hogy a WMFC még nem fejezte 
be az erősítéseit. Tavasszal nagyon 
szoros mérkőzést vívtunk vlttk.

A töm örség
Végül Lázár vállat von s ezt 

mondja:
—- Úgyis azt mondták, hogy a

Ferencváros túl erős. Azt pedig nem 
kívánhatták, hogy szándékosan 
gyengüljünk üreg. Jcbb, ha a többiek 
erősödnek meg. Az a véleményem, 
hogy lesz egypár igen nagy mér
kőzés az új idényben és —  nagy 
meglepetés... Lesz nyolc-tíz Fradi az 
új idényben.

Annyi biztos, hogy jobb egy olyan 
tömör NB, a melyikben nyolc-tíz 
„Ferencváros“  vaö, mintha nyolc- 
tíz... — ktilönbsh ne sértsünk meg 
senkit... Meg aztán sose lehet tudni 
a mai erősítő világban...

Panasz játékvezető 
küldés miatt

A labdarúgósport ügyvezetésében » 
leálló hoz ol>l» problémák egyike a .iáték- 
rczatö-kiildcs. Kétségtelen, hogy minden 
Intéző szerv törekvése egyre irányult azt 
kell ki küldeni minden mér kőzésre, akitől 
adott idcipóntbnn és körülmények között 
a legjobb játékvezetést teliét várni.

Persze közrejátszanak itt más szempon
tok is. Az egyletek elég gyakran elége- 
öcllenkednek, de sokszor tapasztalható a 
játékvezető gárda tagjai között is elége
detlenkedés n játékvezető-küld&secl. Ahol 
pusztán cgyóni szempontok játszanak 
közre, az ilyen panaszokat nyugodtan 
félre lehet tenni. A tárgyilagos hozzá
szólások viszont rendszerint az ügy érde
kében valók.

l>iró Sándor dr (Bőesi-u. 7.) hozzánk 
beküldött levelében azt teszi szóvá, hogy 
Égnor Kálmánt küldték ki Újvidékre a 
Bczdáni SE—Ujverbászí Cukorgyár mér
kőzésre. Biró dr megemlíti, hogy Égncr 
Kálmán vezette a múlt vasárnap az NB 
1-bo jutásért a szabadkai mérkőzést. Ki
ismeri, hogy helyes az elv, amely szerint 
ilye-n mérkőzésekre jó  és erélyes játék
vezetőt kell küldeni. Azt ia hajlandó el
fogadni. hogy Égnor jclm leg a legjobb 
és logerélycscbb játc'vczetpnk, viszont 
nőm akarja elhinni, hogy a JT olyan 
rosszul állna őréi .ve* és jő játékvezetők 
•dolgábab. hogy Újvidékre, is Égőért kel
lett kiküldeni. Az utánpótlás tagjainak 
beért vágyára nincs jó hatással az ilyen 
játé-kvezető-kiildétí — állapítja mos Bíró 
Sándor dr.

Szíícs nélkül
megy el a Szolnok 
Jászberénybe.

mert a jclcvs közén fedezet bokarándulása 
nem javult annyira, hogy vállalhatta 
volna n jászberényi szereplést. Bizonyta
lan Csabai és Nagy I elutazása is. Oa- 
bait. Barna, Nagy I-et pedig Laboré he
lyettesítené. A canpnt tehát így alakul: 
H orváth  — C sabai (B arn a ), K U péter — 
Selincezl, N agy  I I ,  Fazekas *— Szántó, 
K o llá th , B úza  (L aborcz). N a g y  I  (B úza), 
K orom .

Korányi a Losoncé AFC edzője 
és Játékosa, lett

A Losonci AFC a Nemzeti Baj
nokság- II. osztályában játszik 
és ott a Rákóczi-csoportban 
kapott beosztást. Az egyesület 
vezetősége megállapodott Korá
nyi Lajossal, a sokszoros válogatott 
hátvéddel, aki legutóbb a WMFC- 
ben szerepelt. Korányi vállalta a 
játékon kívül a csapat edzését is.

Az eddigi tervek szerint Korányi 
lesz a csapat középfedezete. Ezen a 
helyen Korányi már nagy sikereket 
aratott a Phöbusban, de a csepeli 
együttesben is. Korányi megtárgyalt 
minden fontos kérdést a város pol
gármesterével is, aki minden erejé
vel támogatja a LAFC-ot. Korányi 
néhány fiatal budapesti tehetséges

játékossal is tárgyalt már, akik 
előreláthatólag Losoncra költöznek 
majd.

Ma a rimaszombati Törekvés iesz 
a LAFC ellenfele. Ezen a mérkőzé
sen már két új csatárt is kipróbál 
a LAFC. Jövő vasárnap Rimaszom
batban lesz a visszavágó mérkőzés.

A  LAFC további műsora: augusz
tus 10-én Érsekújvárra mennek, 
15-én a SalBTC játszik Losoncon, 
20-án a Balassagyarmati TSE láto
gat el Losoncra. Augusztus 2't-én 
pedig már az első bajnoki mérkőzé
sét fogja játszani a LAFC a kisor
solandó ellenfelével.

Sm út a q)Q A£3-
A P U L I elnöki tanácsülésén 

nyolc alelnök is megállapította, 
hogy a PULI-nak vannak gyen
ge pontjai, sőt tárgyilagosan 
vizsgálva a dolgot, a PULI-nak  
csak gyen ge pontjai vannak. 
Van eg y -k ét öreg játékosunk is. 
M akonya sem  mai gyerek, már 
m egitta hosszúlépése javát.

Erősíteni kell.
Lelkem re kötötték, hogy föl

tétlenül szerezzem  meg Serclyt, 
a tehetséges fiatal játékost, aki
ről m ár régóta kering a hír a 
világsajtóban, hogy ott akarja 
hagyni a B U L I-t. Állítólag a 
B U L I vezetősége nem teljesí
tette a játékos követeléseit.

P ersze, engem szemeltek ki 
erre a  szerepre. Ilyenkor persze 
jó vagyok .

Bercly Rákospusztün lakik, 
P esttől nem messze, helyiérde- 
kün kell elindulni, a határon át 
kell szállni kerékpárra, majd 

/ gyalog. Berclyék ott laknak egy  
tanyán. Rosszul kezdődött a do
log, m ert amikor a portól m eg
vakult szemeimet dörzsölgettem, 
eg y  kutya letépte a nadrágot 
rólam. Mondom Serclynek, miért 
nem írjátok ki, hogy harap a 
kutya. Bercly megmagyarázta, 
hogy e z  azért van, mert nem tud 
írni, viszont úgyis hamar kide
rül mindig, hogy a. kutya harap, 
tehát fölösleges kiírni.

M ondom  neki, hallom, nem jól 
érzi m agát a BULI-nál. Aszon- 
gya , e z  igaz. N o és mit szólnál 
a P U L I-h oz. Rázta g  ,fe jé t  és

azt mondta, hogy a PU LI-ban  
nem akar játszani, mert ott min
den labdát Makonyára játsza
nak.

Mondom, ez csak olyan szó
beszéd, a labdák felét neki ga
rantálnánk és még egy nyugdíjas 
állást; is. Kijelentette erre, hogy  
csak irodába hajlandó menni, a 
nyugdíjat pedig a szerződés alá
írásakor kell folyósítani. M on
dom, de fiam, azt nem  lehet, 
hogy gondolod azt, mindjárt az
zal kezdeni, hogy nyugdíjazza
nak. A zt mondta, akkor tárgy
talan.

Nehéz ember. k érdeztem , 
mennyi lelépést akar. A zt  mond
ta tízezer, de két fivérét és egy  
nővérét is el kell helyeznünk, 
neki pedig egy kis családi ház ia 
kell. Megígértem  neki. M egem lí
tettem  neki, hogy az elnök úi-iál 
kellene laknia, az elnök úr akar
ja ellenőrizni a játékosok ma
gánéletét. A zt mondta, azt nem, 
de az ellen nincs kifogása, ha az 
elnök úr hozzájuk költözik.

Mondtam neki, hogy nálunk 
megalapozhatja a jövőjét, legyen  
esze. A  PXJLI mindig em bereket 
nevelt. Kijelentette, h o g y  rd- 
pénzt nem kér, ellenben ö t pen
gőt kíván minden jól sikerült 
passzért, tizet keresztlabdáért, 
nyolcat minden jól sikerült cse
lért, elfejelésért hetet, sarkosért 
tizenötöt, toppolásért hatot, 
szabadrúgásért kilencet, szögle
tért tizenhatot.

Megígértem neki,

Kártérítést kötött ki arra az 
esetre, ha nem lesz válogatott. 
A  szerződést egyelőre húsz évre 
kössük m eg, mondotta. Mond
tam, rendben van, mi nem is 
kötünk szerződést rövidebb idő
re.

Kijelentette, hogy majd egy  
hét múlva ad választ.

Kezet fogott vélem, ebből azt 
láttam, hogy nem vagyunk m ég
sem ellenszenvesek előtte. Hej, 
de szép lenne! Bercly — P U L I!

Amikor éppen a határ félé 
ballagtam, egy ismerős alakra 
lettem figyelm es. Nini, hiszen ez 
Hóhem Sanyi, a P1FC intézője,

—  Hát te mit keresel it t f
Leereszkedő mosollyal mondta:
—  Játékos-ügyben. Bercly ná

lunk játszik már ősszel. Nehe
zen ment, de végül is ment.

— M i ment nehezen f  —  kér
deztem majdnem sírva.

—- A z  állás. Polgármester 
akart lenni. Tudod, milyen ne
hezen elégedett meg az alpolgár
mesteri fizetésself Végül is úgy  
sikerült a dolog, hogy külön 
kap húsz pengőt minden becsú
szó szerelésért...

Másnap így nyilatkoztam egy  
újságíró számára:

—  A  P U LI nem erősít, a 
P U L I nem vesz játékost. Mi ne
velünk, nem pedig veszünk. A  
P U LI nemes hagyományaihoz 
nem illik a játékosvásárlás. A  
csapat most különben is együtt 
van!

Bök Muki.

E l m a r a d  a  F & p © í f o > i r o s  
mai edzése

A  Ferencváros vezetősége úgy 
tervezte, hogy vasárnap délelőtt is 
tart edzést, annak ellenére, hogy 
játékosai közül tizenkettőn a Hon
védkórház csapatában játszanak 
ma délután.

—  Szombaton úgy alakult a hely
zet — mondotta Dimény Lajos 
edző — , hogy vasárnap délelőtt 
mindössze két játékos jöhetett vol
na ki az edzésre, Pálinkás eluta
zott Kistelekre, Finta ügyeletes a 
hivatalában, Sárosi dr beteg, K i- 
szely a pénteki edzésre sem  jött 
ki, Lukács vasárnap költözik be új 
lakásába s Így csak a két amatőr, 
Nagy I és Thurzó vehetett volna 
részt az edzésen. Ezért lefújtuk a 
vasárnap délelőtti edzést. A  vörös 
Takács és én vasárnap délután ki
megyünk Rdkosszentmihályra, meg
nézzük a fiúkat.

A Ferencváros jÖvöhéti műsorá
ról özeket mondja D im ény:

—  A  jövő héten már a rendes 
kerékvágásba lendülünk. Kedden, 
szerdán és pénteken tartunk ed
zést. Szerdán kétkapus játék fe
less:, ellenfelünk azonban még isme
retlen. Vasárnap kerül sor az első 
komoly mérkőzésünkre Győrben, 
ahol az ottani válogatott csapattal 
játszunk.

Sarak az A1-5 A K -bán
Az Álba Regi a Is ítészül már. Csü

törtökön tartatta az első edzését-.
— J ól nkafuiik az idén szerepeln i, — mondotta az egyik vezető — s ezért kezd

jü k  Ilyen k orá n  az edzéseket.
Az edzésen derült ki, hogy u csapat 

kapuját ősszel nlig-hantní) Borait, a Tokod 
jeles kapusa védi majd. Harakot szolgá
lata jelenleg Székesfehérvárhoz kúti. 
Kint volt az edzésen Háry dr, aki sé- 
rfilúso miatt az egész tavaszi idényben pihenő

— J ó l érzem  m agam , — közölte a ve - 
zfHflsófCirel — 8 ull/r várom , hogy ismétjátszhassak.

Cs.

G yu lán  m érk őzés  v o lt  csütörtököm 
Kórházi o r v o s o k —V árosháza  5:2 (2:0).
V eaatlo; H orv á th  II. A  k órh áz csapatá
ban játszott, A n ta l ós  T re ff, a SzE A C  két játékosa. G ó llö v ő : Tóth II (3), T óth  I 
és W orrtcr, i l l .  D om ok os , fízrnoln.

A Csabai Alt mű* erősíti csapatát az 
N I! I l l - t á .  L eigazolta  a G yulai T K -böl 
V rá n yít. Á ll í t ó la g  néh án y G yA C -játók os 
is a C sA K  sz ín e it  ölti m agára

A Marosvásárhelyt SE augusztus 8. ás 
9-én Nagybányán vendégszerepel. Szomba
ton a „J o  szerencsét ' SE-vel, vasárnap 
nedt? az NSE-vcl mérkőzik. Nagybányán 
különben a Ferencvárost várják nagy -
órdek lod feae l. Luliuea átadása  kapcsán 
u gyan is  a F e ren cvá ros  kötelezettséget 
vá lla lt a rra , h o g y  m ég  az Idén ellátogat 
N a g y b á n y á ra . A  m érkőzés n ap ia  m ég b i
zonytalan . \
,  A  ***• A n »á d  SE  kedden délután  
3 ora k or k ü ly ök tob orzó t  rendez a  nngy- 
szom hatntcai P ó ly á n . Szerdán  délu tán  
p ed ig  I l ln g y i  G y ö r g y  edző vezetésével 
m egkezdődnek „ „  edzésolt.

vasárnap óh öcsén ven- dfttfízcTcpftl. Itt említjük me$r. hogy 
Kutrncz Jéne* Temorlnbe-n Is Járt és 
előad,csát rgen sokan hallgatták, illetve nézték végig.



Vasárnap, 1941 Július 27. SSotf
Hét öj játékos volt 

a Haladás első edzésén
Szombathely, július 25.

Közel egyhónapos szünet után a 
Haladás csütörtökön megkezdte az 
edzéseket. A  nyári szünet alatt bar
nára sült játékosok teljes számban 
összegyűltek. A  gárda nagy öröm
mel fogadja Marth Józsefet, a H a
ladás egyik legrégibb és legbecsül- 
tebb játékosát, aki mostantól kezdve 
Lyka  Rezsővel együtt készíti fel a 
szombathelyi zöld-fehéreket a kö
zeledő bajnokságra.

Amikor a gyeppályán megindult 
az erőnléti edzés, sok új arcot fe
deztek fel a rajongók. Hét „isme
retlen" játékos mutatkozott be!

—  Egyelőre —  mondotta Bajáit 
Béla szakosztályvezető — hét lakat 
alatt tartjuk a játékosok neveit. 
Nem  is lenne értelme nevekkel szol
gálni, mert csak egy-k ét új játéko
sunk igazolása biztos. A többiekért 
most folynak a tárgyalások és majd 
csak akkor nevezhetjük meg őket, 
ha már végleges lesz az igazolható
ságuk.

—  Annyit azonban megmondha
tok, hogy egy igen nagytudású bel- 
sőcsatárrál is folyik tárgyalás. H ogy  
eredményes lesz-e, azt nem tudom, 
csak remélem. Ha ezt a játékost 
m eg tudjuk szerezni, akkor igen nagy 
értékkel gyarapodik a csatársorunk.

A z edzésen különben 34 játékos 
vett részt. A z első csapatnak vala
mennyi tagja ott volt —  Körmendi 
is, aki éppen olyan jókedvvel és 
hangulatban kezdte meg a munkát, 
mint a többi játékos.

Lyka  mondotta:
A  mai nappal megkezdődtek a 

rendszeres’ edzések, a fiuk a jövő 
héten már labdát is kapnak. A  
vezetők pedig azon dolgoznak, 
hogy egy-két kom oly bemelegítő 
mérkőzést biztosítsanak_ az idény
kezdetre.

Maidueiu kazépUátt/éd 
i uUUiit (támadt. . .

— Kicsodát
—  A z  osztályozóra készülő egyik  

csapat,
—  M icsodát
—  Többet nem mondhatok, mert 

oki nekem elmondotta, az k é r i ,  
hogy ne áruljam el.

_, és hova menne az a középhát
véd?

—  A z  N B I-be m ost bekerült 
egyik csapathoz, ahhoz, amelyiknek 
középfedezete visszavonulni készül.

Telegdi ma mutatkozik be 
a Kolozsvári AC-ban

Kolozsvára júius 26. 
Vasárnap délután az egyetemi 

stadionban a K A C  és a K . M ÁV ba
rátságos mérkőzést játszik egymás
sal. Valószínűleg mindkét csapatban 
már több új játékos szerephez jut. 
A  KAC-ban játszani fog Telegdi, 
azonkívül egy-két volt Húsos-játé
kos is szerephez jut.

A  K . M Á V hívei nagy várakozás
sal tekinteneik a találkozó elé, mert 
az eredmény fényt vet majd arra, 
hogy milyen reménnyel rajtolhat az 
együttes az N B  Xl-ben. Lörincz in
téző mondotta:

— Sokat dolgosunk azon, hogy 
csapatunk megállja a helyét az N B  
II-ben. Több új játékost igazoltunk 
le és új csapatunk m ost a K A C  ellen 
mutatkozik be,

A  K A C  vezetői már napok óta 
tárgyalásokat folytattak Pem ekw el, 
a Nagybányai SE jeles csatárával. 
Ezek a tárgyalások nem vezettek 
eredményre s így P em eki nem lesz 
kolozsvári játékos.

«— Erősítés azért lesz jelentette 
Jel a K A C  egyik vezetője. —  Ha 
minden jól m egy, akkor augusztus 
10-ike körül lesz már új középcsa- 
tirunk, egy új hátvédünk és egy új 
szélsőnk.

Neveket nem volt hajlandó el
árulni. Titokzatos ö is, mint a K A C  
egész vezetősége.

Sokat beszéltek a napokban K o
lozsvárott arról, hogy Csákány fő
városi egyesülettel tárgyal és el
hagyja a K A C -ot. Ezek a hírek ha
misaknak bizonyultak. Csákány a 
keddi és csütörtöki edzésen is részt- 
vett és kijelentette, hogy eszeágá- 
ban sincs elhagyni Kolozsvá'-t.

B. A .

A Gamma a tartalékcsapaíái benevezi 
a budapesti kerületi bajnokságba, mert 
üt szerepelteti azokat a játékosait, akik i 

nem játszhatnak az első csapatban
K é l  k i f o r r o t t  l á t é k o s s a l  s z e m t a n  h a t  „ í g é r e t  
a b í s á a i a k  g y a r a p o d á s a

A  Kapuvári Rákóczi, mint JrdclwM

A Rákóczi azon a címen óvott hWT Ha 
vasi jogosulatlan ni játszott a l+pG , wt patában. Gliw&ivl Bajos ab ro helyt 
adott az óvóinak, miután row^nltotta. 
hogy Havasi kiadatást a KISOK !» £  
február 10-én megszüntette s bán jogosulatlanul ját&aott. Az egyesbír 
a mérkőzést megsemmisítette a 2 P»nw
0:0 gólaránnyal ii PBTC javára írta, a Turult 20 pengőre büntette. Havasit pe 
dl# hat honnpra eltiltotta a játéktól.

Rácalmás: Siket Sport Club k o m b -
JtéoalmáBi FC SU (1:1) Barátságos Gól- 
Jövő: TJjheffyií Rotoirid^sz és Weumb

A  labdarúgás nagy közönségé
nek biztosan feltűnt az, hogy 
Buda legnagyobb futballcsapata, a 
Gamma milyen erőfeszítéseket vé
gez a labdarúgó csapatának erősí
tése érdekében. Ennek a  nagy 
erőfeszítésnek a háta mögött min
denki arra gondol, hogy a Gamma 
vezetőségének nagy tervei vannak 
a csapattal. Tény az, hogy ezek az 
erősítések túlmennek azon a ke
reten, amit mifelénk egy közép
csapat szokott végezni akkor, ha a 
csapatát erősíteni akarja. Eddig 8 
új játékost szerződtetett a Gamma 
és —  hír szerint —  az erősítési 
folyamat még nem fejeződött be.

Igen gyakran kérdezgetik is már 
azt, hogy miért vásárol össze annyi 
sok játékost a Gamma. Hallottuk 
már a következőket:

—  A  Gamma bajnakságoot akar 
I nyerni!

Azt Is hallottuk, hogy nagy hi
bát követ el a budai csapat veze 
tősége a sok játékos összevásárlá 
sával.

—  M ost összevásárolnak minden 
kapható játékost. Annyi lesz az 
emberük, hogy kénytelenek lesznek 
olyan játékosokat tartalékba he
lyezni, akik máshol pedig érvénye 
sülni tudtak volna.

Ml az igazság ebben. M l lesz 
azokkal a játékosokkal, akik eset
leg nem kapnak helyet az első 
csapatban.

Jánosy Bélához, a Gamma sport- 
igazgatójához fordultunk.

A z első kérdésünk az volt, hogy 
miért erősít ilyen nagy arányokban 
a Gamma.

—  A  tavasszal kijelentettem, 
hogy minden erőnkkel azon va
gyunk, hogy a kiesést elkerüljük.

j Amikor aztán ez sikerült, minden 
! erőnkkel azt igyekszünk elérni, 

hogy a csapatunkat úgy m egerő
sítsük, hogy híveink az új bajnoki 
idényben ne idegroncsokként legye
nek kénytelenek távozni a m érkő
zéseinkről. N em  akarunk mi baj
nokságot nyerni, nem ringatjuk 
magunkat ilyen ábrándokban. Min
den vágyunk az, hogy fiatal, jó 
kedvű, m egfelelő' hangulatú, lelkes 
együttesünk legyen. Első nálunk a 
sport.

Második kérdésünk az volt, hogy 
ml lesz azzal a sok játékossal,

akiket a Gamma most összevásá- 
l tolt.

Jánosy Béla papirt vese elő és 
a most szerződtetett játékosok "ne
vét írja fel. Aztán mondja:

—  A  következőket szerződtettük  
a nyári szünetben. Kincses, Kónya, 
Patkóid, Tamás, Híres, Bolemányi, 
Horváth László és Horváth Bandi. 
Kincses és Kánya nevét mindenki 
ismeri. Elsövonalbeli, kész játéko
sok. A zt mondják, hogy könnyű 
nekünk, pénzűnk van, m egvesszük  
a legjobbakat. N os, mondják m eg  
a birálgatók, hogy mikor hallották 
Patkóidnak, Tamásnak, Horváth  
Lászlónak a nevét, akiket mi m ost
szerződtettünk.

A  névtelenségből ragadtuk ki 
őket!

j Talán sohasem nyílott volna nekik 
| alkalmuk arra, hogy az első vonal

ba kerüljenek. M i azonban m ódot, 
lehetőséget nyújtunk nekik. V agy  
például itt van Horváth Bandi, az 
PTC volt játékosa. Mindenki elra
gadtatással beszélt róla, hogy m i
lyen jó játékos. Aztán eltűnt. M ost  
alkalmat adunk neki arra, hogy  
valóban az élre kerüljön és bebizo
nyítsa, hogy van benne ■ képesség! 
Nem kell attól félnie, hogy eg y  
vagy két esetleges gyengébb játék  
után kitesszük öt a csapatból. M i is 
tudjuk, hogy milyen tehetséges. H a  
nem m egy neki azonnal a játék, 
nem leszünk türelmetlenek. M i tu
dunk várni. Vagy itt van Bólém á- 
nyi. Mindenki elismeri, hogy igen  
jó kapus. Miért nem kellett senki 
nek sem a fiú t Tehát mi

két kiforrott játékossal —  Kin
csessel és Kónyával —  szemben 
eddig hat olyan játékost szer
ződtettünk, akikről eddig senki 
sem akart tudomást venni, vagy 
nem is ismert, esetleg már el- 

ejttt.
N agy hévvel beszél most már J é  
nosy Béla.

—  Olyan lesz az őszi csapatunlc, 
Hogy a középhátvédet játszó

Tóth Lajos lesz a csapat leg
idősebb tagja,

—  mondta tovább Jánosy. —  P edig

Tóth sem  éppen „öreg“  fiú. Mind
össze

23 éves.
Evekben fiatal csapatot igyekez
tünk most összehozni és abban bí
zunk, hogy ha összeszoknak majd 
ezek a játékosok, akkor nem kell 
félnünk attól, hogy megismétlődik 
a tavaszi keserves küzdelmünk.

—  Tudjuk jól, hogy valamennyi 
szerződtetett játékosunk nem ke
rülhet be az első csapatba, — 
fűzte tovább a mondokáját a 
Gamma-vezető. —  Barcsay János
sal, a budapesti kerület ügyvezető
jével tárgyaltam és megállapodtam 
vele abban, hogy

a tartalékcsapatunkat benevez
zük az amatőr I. osztályba és 
küzdeni fogunk az amatőr

bajnokságért.
Íg y  aztán minden vasárnap komoly 
mérkőzést játszik majd valamennyi 
játékosunk. Folyton a szemünk 
előtt lesznek. Mindenkiről tudni

fogjuk azt, hogy milyen formában 
van. Fejlődött-e, vagy pedig vissza- | 
esett a formájában. N em  azért vá- | 
súroltuk össze ezeket a fiúkat, 
hogy ne foglalkoztassuk őket. N em  j 
ismeri a mi vezetőségünket, aki 
ilyeneket gondol, vagy állít rólunk. 
Ezeket au amatörcsapatokkal való 
mérkőzéseket, a mikor mi vagyunk  
a pályaválasztók, az első csapat 
mérkőzései elé visszük majd. !

Két célt szolgálnak ezek a mér
kőzések.

A z első az, hogy a mi játékosaink 
komoly m érkőzéseket játszanak | 
majd hétről hétre. A  másik cél az, 
hogy ezek az amatörcsapatok ko
moly mérközéshes jussanak, ami- 
kor a mi csapatunkkal kerülnek I 
össze. Nevelöhatású lesz tehát a mi I 
szereplésünk az amatőrök közt. | 
íg y  gondoskodunk azokról a játé-

---1
tehetségét bemutassa.

tökéletesen rendben tartja testi éa 
lelki egyensúlyunkat, felfrissít éa 
megpihentet egy alapos bedörzsö- 

lés a valódi

D i A N A
sásborszesszel

Mindenütt kapható. 
Jelenlegi árak:

k\
is próba eredeti közép nagy

p a i a c k

70 f 1 1.20 P ' 3 50 P 6.40 P

M ég el sem  k e z d t é k ,
de mégis remélik, hogy még a labda
rúgó évad megindulása előtt befejezik

a  B E A C - le lá t ó  ja v í t á s i  
m u n k á la t a it
N a g y o b b ítá sró l egyelőre nincs sző

üaigezHefSts kbzép-  
csaiáp eHi&ivezksdiial 
K i s p e s t e n  L“
C?aíc a betöltetlen posztokról 
beszélnek a kispestiek, a többi
től mélyen hallgatnak
Szombaton délolőttt KLsneston a város

gazdái hivatal o lyan ,... osy-an tamil, 
mint c#ty. meg'bolygnlott méhkast — oh, 
dehogyt Olyan, mint amilyen csak cjpr 
labdarúgóvezető irodája lehet egy hét
tel a bajnokság kezdető előtt — ha iné# 
nincs kész a csapat!

Megírtuk már, hogy a BEAC- 
pálya lelátója olyan állapotban van, 
hogy javításra szorul. Am i annál is 
inkább veszélyes, mert —  mint is
meretes -— a BEAC-pályát a Gam
m a bérli a BEAC-tól és a mérkőzé
seit a BEAC-pályán rendezi.

Néhány héttel ezelőtt a B EAC ve
zetősége hatósági felszólítást kapott, 
hogy a lágymányosi sporttelep lelá
tójának a javítását sürgősen kezdje 
meg. A  B EAC vezetősége ennek a 
felszólításnak igyekezett azonnal 
eleget is tenni. A  lelátót még a té
len megvizsgálta Váczy István épí
tészmérnök és a javítási munkára 
ajánlatot tett a B EAC  vezetőségé
nek. A z építészmérnök a B EAC fel
szólítására most ismét megvizsgálta 
a  lelátót. A  vizsgálatról Ecsödy Jó
zsef, a BEAC-pálya igazgatója a kö
vetkezőket volt szives velünk közöl
ni:

—  Váczy István építészmérnök Úr 
nemrégen újra megvizsgálta a lelá
tót és megállapította, hogy a lelátó 
állapota a tél óta sokat romlott. 
M ost már szükséges volt az építész
mérnök úrnak a lelátó eredeti szer
kezeti tervrajzaira. A  tervrajzok 
nélkül nem tudja a javítási munká
latokat elkezdeni. A  tervrajzot ná
lunk nem találtuk. Kerestük a kul
tuszminisztériumban is. Ott sem  
találtuk. M ost aztán rem ény van 
arra, hogy a városházán hozzájut
hatunk a tervrajzhoz. Akkor aztán 
azom al megkezdődhetnek a javítási 
munkálatok.

A  pályán pénteken délután né
hány kőművest találtunk. Dolgoz
tak. Ecsödy József pályaigazgató 
erről a következőket mondta:

—  A  pálya egyik pénztárfülkéje 
rossz állapotban volt és ezt hozták 
rendbe a munkások. A  klubház te
raszának a burkolatát is kicseréltet
tük.

Tekintettel arra, hogy augusztus 
20-án megkezdődnek az őszi N B I- 
mérkőzések, megkérdeztük az Igaz
gatót, elkészülnek-e a lelátójavitási 
munkálatokkal eddig az Időpontig

—  A z  építészmérnök úrral közöl 
tűk, hogy milyen sürgős a lelátó 
helyreállítása —  válaszolta Ecsödy.
—  ö  azzal biztat, hogy ha július 
utolsó hetében megkezdődhetnék a 
javítási munkálatok, akkor remény 
van arra, hogy a bajnoki mérkőzé
sek kezdetéig rendbe tudják hozni a 
lelátói

Reméljük, hogy a munkálatok 
tényleg elkezdődnek a jóvö héten. 
Annál is inkább sürgős ez; mert ha 
a Gammának a sorsolás következté
ben otthon kell az első bajnoki mér
kőzését lejátszania és a lelátó ad
digra nem készülne el, ez a tény 
igen kellemetlen lenne a budai csa 
patnak.

A  lelátó javítási ügyéra a Gam

ma egyik vezetője a következőket 
mondta:

__ H agy örömmel értesültünk a
lelátó javítási munkálatainak elkez 
déséröl. Sajnálattal vettük tudomá
sul azonban azt, hogy csupán helyre
állításról és nem megnagyobbításről 
van szó. Pedig mi ezt reméltük. Mi 
ugyanis bízunk abban, hogy ősszel 
a jelenlegi nézőtér kicsinek fog bi
zonyulni. A  nézőteret tehát meg kell 
nagyobbítani. E z különben a B E A C - 
nak is érdeke.

ölti Gyulának a szepzod- 
M s M i  tárgyal 
a Gamma a Bísussiiei

Naponta új szerződ teteti hírrel lepi 
meg a Gamma a labdaragas híveit. A legújabb lUr: Tóth Gyulát alkarja a budai 
csapot szerződtetni. A két egyesület, a Gamma és a Kispest kozott a tárgyalá
sok megindultok. A Kispest yraetósege hajlandó a játékos átadására. Döntés 
azonban még nincs, mert Saguly János szövetségi képviseld szombaton i kJ ókon volt és az 6 hozzájárulása nőikül nőm 
akarnak ebben a dologban dönteni.

—  llasaan-lassan a zé r t  m ajd  csak be fe 
jezzük a szerződtetéseket. — mondta mo
solyogva Já'ttouy Béla., a Gamma vezetője._ Tóth Gyula dolgában már csak elvi
akadályok vannak. Ha azonban ezek nz 
akadályok nehézséget okoznának, akker 
mi Tóthról lemondunk. A Kispest vezető, 
ségétól függ, hogy vasárnap délutánra 
engedélyt adnak-e Tóthnak, hogy a pcst- szenterzsébeti amatflrválogatott ellem 
mérkőzésünkön próbát játszhasson. Ha Igen, akkor kipróbáljak őt a esatarsor-

A Gamma ma. vasárnap délután fél 6 
órakor az erzsébelutcai pályán a pest
erzsébeti amalőr válogatott ellem barátságos nvérkfeésre így áll fel: Bolemányi 
— Szilvás!, Kónya — Magda. Tóth L,, Híres — Kincses. Tóth Gy. (Horváth). Turay II, Horváth (Kémény). Patkoló.

Újonc toborzót tart szerdán a KAC.
A Kispesti AC vezet ősege felhívást intéz 
azokhoz a* U jono j á tél: os ok h íz. _ akik a 
KAC-ban szeretnének játszani, hogy 
szerdán délután öt órakor jelenjenek meg 
a kispesti pályán éa jelentkezzenek Ro
mán intézőnél.

Már ma k iü l mérkőzésre á Magyar 
Pamutlpar csapata. Ellán feli: a HaSC
lesz A mérkőzés délelőtt 9 órakor kez- 
dőflilk a Horthy Miktáa-úti pályán.

A szegedi kártérítési „perben”  Marko- 
vles, a Szeged és Bakos, az SzVSE ve
zetője mogj^hmt Gidófalvy Pál dr ©lőtt. 
A megbeszélésen rászívott Kiss Pál, a. 
Alföldi terület elnöke is. Gidófalvy dr 
Utasította Kis* Pált, hogy hívja osstze 
az .egyesületeket á j megbeszélésre, való
színű azonban, hogy nz első tervet fogad 
jók cl (mérkőzéueivkéint kártalanítják az 
amatőr cgycsiUctetet).

A Siket Sport Club augusztus hónap
ban tartja első edzését. Réoztve*® ezen 
Fülöp. továbbá Debrecenből <» Vacról ltét-két és Dunakesziről egy uj játékos. 
Ezenkívül az egylet nemzetközi siket 
mérkőzést is rendez Szent István ünnep
napién. Valószínűién ugyanis Németor- 
sKágbói eljön a válogatott siket csapat. Augusztus 3 án Saékefifobórvi.te'on, vagy 
Adopvbon játszik az egylet,

A  Kassal T ö re k v é s —U ngvári A C  NB 
I I I  m érkőzést a u g u sz tu s  S;án m inden 
körü lm ények k öziitt l e  k e ll játszan i. íg y  

. határozott Görgényi hajóz egyes-bíró.

Mindezek ellenére és élénk nmed epe tű
sünkre Papp János főtitkár megsúgta, 
hogy kész már a Kispest csapata csak 
jné» c$?y jobbhátvéd és e&y közápesatár ; 
„hiányoltátik.”  Többéi a-z-onban nem \ 
árul cl.

— H olnap  este, — m ondja  később 
v a g y  lejrkésSbb h étfőn  e láru lh atok  m in
dent. A n n y it  azonban inessúj?ok, hosry 
ha m a kellene b a jn ok ira  ki állanánk* 
ak k or a mai S porth irlapban  k ö zö lt  csa
p a tta l á llnánk k i. (Bogár — Mo-n-oslori,
Rátkai — Füzesi, Szabó, Hidasi — Kor 
váos, Tóth, tíallai, Béke, Titkos.) M ivél 
azonban  csak cg;v hét m úlva  játszu nk , 
ez a  csapat m eg főj? vá ltozn i. M sk hozza 
nem kevesebb, m int k ll«nc helyen ! F őleg 
jó l  helyezkedő k özép csatórt keresünk.

Megtudjuk méí?. ho<ry a Kispest va ló 
színűid": át fői? adni e g y  játékost a \VS€- 
ne-k Kovácsért. Tóth Gyuláról, a Törek
véstől a KAC-ba igazéit játékosáról van 
szó, aki kijelentett© távozási szándékát, 
íreket czonb&n h og y  a Gamma veszi őt 
át. Kajúáesi üs:yc az c^yesbiró döntőséig 
füg"'döbcn ina-rad.

(V asárnap délután az S zN S E -p á lyáo 
sorra  kerülő edzömdrkőzé&en ism ét látha
tunk szép szám mal p ró b s já té k o st  — súgja  
©ffy névtelen szurkoló, am ikor indulunk 
k ifelé  —, m eri a napokban  elutazott ve
zető ,,nyara lásáh oz”  vérm es reményeket 
fűznek vezetők  és szu rk o lók  e g y a rá n t)

A  Lampart a huogáriautl 
pályán akarja lejátszani 
az ősszel a bajnoki mér
kőzéseit

A z MLSz elnöksége elutasította it 
Lampartnak azt a kérését, hogy 
ősszel a mérkőzéseit az erzsébet- 
utcai pályáján játszhassa le. Köte
lezték a Lampartot, h og y  az őszi 
mérkőzéseit füves pályán rendezze 
meg. Laucsek Gyula, a Lampart 
szakosztályvezetője szombaton a kö
vetkezőket mondta:

—  A  határozat értelmében az 
őszi mérkőzéseinket nem játszhat
juk otthonunkban. Azonnal érint
kezésbe léptünk a M OVE elnök
ségével, mert az őszi 'mérkőzésein
ket, amikor mi vagyunk a pálya- 
választók, a hungáriaúti pályán 
szeretnénk megrendezni. A  tár
gyalások sikerrel kecsegtetnek.

A  Lampart ma, va^érnan délelőtt 
9 órakor az ersséhctutcai pályán 
edzést tart. Az edzés keretében a2 
első csapat megmérkőzik a tartalék  
csapatával.



$ssm Vasárnap, 1941 július 27.

Kezdenek kialakulni 
a nagf Újpest köivonalai

Tizennégy gólt lőttek a lilák szom
bat délaíáni edzőmérkőzésiikön — 
Futó helyett Balogh Bonzó lett a csa
patkapitány -  Zsengellér egy félidőn 

át balszélsőt látszott — remekül
(Az Újpest szombat délután 

edzömérközést játszott a ChiSC 
nevű cégcsapáttal. Az edzömérkö- 
zésröl az alábbiakban számolunk 
be:)

Az öltözőben egy kis „útravalót" 
kapnak a lilák. Komoly játékot 
kérnek tőlük. Hiszen már itt van 
a Szent István Kupa nyitánya. 
Langfelder igazgató bejelenti, hogy 
Futó kiválása után Balogh Bonzó 
lesz a csapatkapitány, helyettese 
Zsengellér.

A  mérkőzés egészen úgy indul, 
rrdnt egy bajnoki mérkőzés. A já 
tékvezető vezetésével két sorban 
vonul fel a két csapat. Középen 
ima, üdvözlik a közönséget. Az Új
pest így áll fel:

Sziklai —  Kecskés, Balogh II — 
Nagymarosi, Mészáros, Balogh I  — 
Ádám, Vidor, Szusza, Zörgő, Zsen
gellér.

Zsengellér mindjárt jól mutatko
zik be a balszélső szerepében: Zsen
gellér beadása úgy jön fejre Adóm 
nak, hogy azt cl sem lehetett hi
bázni. 1 :0.

Aztán megint Zsengellér megy el 
egy szép csellel, Zörgőhöz ad, ez 
hátra játszik a balösszekötőbe hú
zódott Vidorhoz, Vidor hatalmas 
ballábas bombája a felső sarokban 
köt ki. 2:0.

Zörgő bemutatkozása is igen jó. 
Zö: gő--S zu sza  adogatás után me
gint Vidor lö gólt.. S:0.

Zsengellér balszélsöjátéka annyi
ra tetszik a közönségnek, hogy ha 
pár percig ne.m kap labdát, már 
kiabálják:

— Labdát Zsengellérnek! M eny a 
Zsengellér!

Mészáros is kitünően mozog, 
nem lehet előle labdát elfejelni. 
Annál bizonytalanabb Kecskés. Ha
tározottan idegesnek látszik. Ba
logh Bonzó oda is kiált hozzá 
csapatkapitányi minőségben:

•—- Tóni, nyugodtan!
Adám keresztlabdáját Zsengellér 

Zörgő elé gurítja és a labda már 
a felső léc alatt van. 4:0.

Aztán Zsengellér— Zörgő adoga
tás után Szusza gólba sétál. 5:0.

Most a két kapus helyet cserél. 
Sziklai védi a cégcsapat kapuját 
Mészárosnak vérzik az orra egy 
összefejelés után. Vattát kell dug
ni az orrába. Kecskés megzavaro
dik, Mészárost is megzavarja és a 
ellenfél gólt lö. 5:1.

Pompásan megy újra a lilák 
csatársora. Vidor süvítő bombáját 
szépen fogja Sziklai. Zörgő kotorja 
be a hatodik gólt. Szusza a 7-et és 
i -engeXlér a 8-at. Sziklai mérgeid 
dik... 8:1.

Fordulás után az Újpest összeállí
tása ez: Aknavölgyi —  Kecskés,
Balogh II —  Nagymarosi, Szűcs, 
Balogh I  — A.dám, Zsengellér, Szu
sza, Zörgő, Jobbágy. Vidor az ellen
fél csapatában játszik jobbfedezetet.

Az újpesti védők kapkodnak és a 
cégcsapat balösszekötője gólt fejel. 
8:2. Aztán újból kétszer is sakk- 
matt a lilák védelme, de előbb A k- 
navölgyi, majd Balogh II  az utolsó 
pillanatban ment. Nem megy úgy a 
játék, mint az első félidőben, bár 
most is potyognak a gólok. Zsen
gellér lövi a kilencediket, Szusza a 
10., 11. és 12-iket. A 13-ik gól szer
zője Zsengellér, a 14-iké Adám. 
Végeredményben tehát 14:2-re g yő
zött az Újpest, első komoly edző— 
mérkőzésén.

Kezdenek kibontakozni a nagy Új
pest körvonalai. Ha Kecskés megba
rátkozik az új környezettel és 
Nagymarosi nem játszik olyan felü
letesen, mint most, akkor még job
ban is fog  menni. Nekünk jobban 
tetszett a csatársor elsöfálidei össze
állítása, Vidorral a jobbösszekötöben 
és — Zseng &Tlérrel a balszélen!

„A  DVAC megerősítését 
pécsi üggyé keli fenni i
Mikor van esélye a DVAC-nak £ rra, hogy 

az MB-he Jusson?
Hét új játékos szerepel vasárnap a DVAC-ban

i S

Pécs, július 25.
■ A DVAC legutóbbi kétkapus ed

zését végignézte Gencsy István, is
mert erdélyi író és tudós, aki régi, 
vérbeli sportember. ’ Az edzés után 
így nyilatkozott:

—  A hogy látom, lendületesen és 
jól futballozik a D VA C  csapata. A  
játékosok közül különösen Krivitz 
tetszett nekem nagyon, .de Bencze 
és Onódy I is kitűnő játékos. Több 
ponton azonban erősen sántít az

' együttes. A  M Á V A G -ot csak hírből 
és eredményeiből ismerem, de úgy  
érzem, hogy a D V A C  csak akkor 
győzhet ellene, ha komolyan erősít.

— E z rr.o néni lehet nagy problé
ma, mikor mindenfelé elég sok jó 
játékos vált szabaddá.

Pécsnek mindent el kell követ
nie, hogy a DVAC bekerüljön 

az NB I-be.
A nagy vállalatoknak vállalniok 
kellene néhány játékosnak az elhe
lyezését és a hivatalos város támo
gatását sem nélkülözheti a D VAC. 
Ennek a  gyönyörű városnak a sport
ban is be kellene végre azt a szere
pet töltenie, amire nagyságánál és 
magas kultúrájánál fogva hivatott. 
A  D VA C  megerősítését pécsi üggyé  
kell tenni! M ost még nem késő. Van 
még idő arra, hogy egy-két edzésen 
megismerjék egymást a régi és új 
játékosok, az osztályozók napja 
azonban rohamlépésben közeledik és 
gyorsan kell a vezetőknek cseleked
niük.

*'

Pécsett különben
megalakult a DVAC-közép.

Több megbeszélést tartottak már a 
szurkolók s azon mindegyik alka
lommal igen sokan vettek részt. Az 
előjelek szerint biztatásban nem lesz 
hiány.

—  És ha jól szerepel a csapat az 
első mérkőzésen, akkor Pestre is 
felmegyünk! —  hangoztatják a szur
kolók.

A csapat vasárnap délután fél 6 
órai kezdettel kint, Pécsújhegyen az 
óbudai hajógyár csapatával játszik 
edzömérközést. A  mérkőzést igen 
nagy érdeklődés előzi meg, mert a 
kiszivárgott hírek szerint hét új já
tékos mutatkozik be. Az űj játéko
sok közül négy budapesti és három 
pécsi.

H.

Kovács II
a NAC-feao 
marad

Nagyvárad, július 26.
Ma összeállították a NAC csapa

tát, amely vasárnap a Körösvidéki 
válogatott ellen fog  játszani. A  csa
pat a következő: Váradi — Molnár, 
Záborsky —  Krasznai, Juhász, De- 
mény — K ovács II, Kovács I, Spiel- 
mann, Bodola, Haláti.

Kovács I I  aláírta szerződését és 
ezzel megszűnt minden olyan talál
gatás, amely a szélsőnek Csepelre 
való távozásával forgalomba került. 
A  közeli napokban egy új csatár 
fog bemutatkozni, akinek nevét hét
pecsétes titok alatt őrzik.

Jeney Rezső, a NAC elnöke Buda
pestre utazott s ott az Újpest veze
tőivel tárgyal Tóth Mátyás átvétele 
ügyében.

Nagyváradon még mindig számí
tanak arra, hogy sikerül Solymosit 
megkapni a BSzKRT-tóI.

A SZEGEDI VSE TOVÁBB ERŐSÍT
Lasrujabb szerzeménye Góancr és Pinkc, 

mindkettő Nagyváradról. Előbbi a Nagy: 
váradi Törekvés balszélsője volt utóbbi 
pedig a mofvszünt Crisan.a-ban középfer 
dezetet játszott. Pinkc már öregebb fiú 
és így csak tartaléknak számít. Inkább 
mint segédedző fog működni. Gózner 
©Illemben erőssége lehet a csapatnak. A 
csapat vasárnap délután öt órakor taTtja 
első edzésén >

A® U A C  g y ő z e l e m r e
m e g y  a  S z a b a d k a i  
V a s u t a s o k  e l le s i

Újvidék, július 26.
Újvidék sporttársadalma nagy vá

rakozással néz a vasárnap délutáni 
nagyszabású labdarúgó műsor elé.

Az UAC vezetői és játékosai is 
bíznak, abban, hogy sikerül legyőz
niük a Szabadkai Vasutas csapatát. 
1—2 gólos győzelemben reményked
nek és azt mondják, hogy ez elég 
lesz a szabadkai visszavágó mérkő
zésre is.

Az UAC a következő összeállítás
ban áll ki a nagyfontosságú mérkő
zésre: Lukács —  Szluha, Vina-i —
Csillag, Gergely, Fehér — Molnár, 
Tickmayer, Marjanovics, Lukanics, 
Barta.

Az elömérközés résztvevői: a Bez- 
dáni SE és az Ujverbászi Cukor
gyár játékosai csak vasárnap dél
előtt érkeznek társas gépkocsin Ú j
vidékre.

A kettős műsort a volt NAK- 
pályán bonyolítják le.

Túrán már egészen 
Jól Játszott 
a D iM Á V A G  első  
kétkapus edzésén

Diósgyőr, július 23.
A DiMAVAG ma tartotta első két

kapus edzését. Az edzés a régi pá
lyán zajlott le és igen sok néző volt 
rá kíváncsi. Az érdeklődés magya
rázata az, hogy a szurkolók kíván
csiak voltak, lesz-e új játékos az 
edzésen, vagy sem. A szurkolókra 
csalódás várt, mert nemhogy új já
tékos nem volt kint, de még a régiek  
közül is többen hiányoztak, így Gás
pár, Barta és Barna. Természetesen 
Kalocsai is, aki ma már nem játé
kosa a DiMÁVAG-nak.

A második csapat volt az ellenfél 
s az első csapat így állt fel: Káro
lyi —  vitéz Bohus, Felföldi —  K er
tész, Túrán, Keszthelyi —  Füzér, 
Réhn, Fazekas, Liptai, Turbéki.

A  figyelem Túrán játékára irá
nyult. A  középfedezet játékán már 
alig volt látható hosszú betegségé
nek a nyoma. Beteg lábával ugyan 
közelharcokba nem nagyon bocsát
kozott, de más tekintetben már 
szinte kifogástalan volt a játéka. 
Mégis csak egy félidőt játszott s 
utána így beszélt:

—  Már semmi fájdalmat sem  ér
zek, de azért valahogy egy kicsit 
m ég féltettem  a lábamat. Hamaro
san elmúlik ez is.

Szünet után Sós volt a középhát
véd és Pribelszky a jobbösszekötö. 
Végül is elég álmos játék után 6 :1-re 
győzött az első csapat Fazekas (2), 
Turbéki (2), Réhn és Füzér góljai
val:

Gsapkay így nyilatkozott az edzé3 
után:

•— A z első kétko.pus játékból nem  
lehet messzemenő következtetéseket 
levonni. A z  biztos, hogy a két hát
védünk máris formában van.

Az edzés után N ém ethy Imre 
ügyv. elnök a következők közlésére 
kért fel bennünket:

— A z egyik helyi lapban olyan hír 
jelent meg, hogy Csapkay helyett 
Riff lesz a D iM ÁVAG  edzője. E z  
nem igaz. Senkivel sem tárgyaltunk, 
mert Gsapkayval a D iM AVAG  veze
tősége teljes mértékben elégedett.

Három külön vonatra való 
boldog spanyol
A s p a n y o l  k u p a d ö n t ő  é r d e k e s s é g  e i
43 fokos m eleg  
45.000 n éző
M o sca rd o  táborn ok , a díjátadó

K.
-< ♦ > -

nyolc uMt Solt számláim  
TöPOfsugs csatin^era
öraKués—Jasc tn:oi
A  Szent István Kupa varázsa még 

a Törekvés-szurkolók lelkében: 
Szépszámú közönség nézte végig a 
szombati edzömérközést.

A Törekvés ellenfele egy válla
lati csapat, a JaSC volt. A  Törekvés 
így 'kezdett: Kiss -— Lőrinczy, Bán- 
kuli — Szűcs, Róják, Garamszegi —  
Horváth, Kardos, Készéi II, Déri, 
Dobay. Jofcbszélsönek voltaképpen 
Kiss II-1 állították be, a fiatal csa
tár azonban kijelentette, hogy ö 
nem játszik jobbszélsőt. W éber  edző 
le is küldte a pályárój. Kiss II  házi- 
fegyelmi elé kerül, örvendetes m eg
lepetés volt Szűcs jelentkezése. 
Mégsem vonul vissza...

A  második félidőben a kapusok 
cseréltek, Lőrinczy helyett Szifasi 
állt be, Szűcs helyett Bujáki, D obay  
helyett pedig Éles. Majd játék köz
ben Garamszegi és Horváth helyet 
cserélt.

A  gólokat Készéi II (&), Éles 
(2), Déri (2) és Szűcs, illétve 
Ulicska, Varga és F érs  lőtte.

A Törekvés formája még erősen 
idényeleji. Általában bíztatóan 
mozgott a társaság. A csatársorban 
azonban nincs jobbszélsö, Horváth  
nem megoldás. Lehetséges, hogy 
Dobay játszik majd jobbszélsöt és 
Éles balszélsöt, ha —  addigra sike
rült Élest leigazolni.

Kedden tartja a Törekvés a leg
közelebbi edzését.

Barcelona, július hő.
Mint minden országban, itt is 

nagy meglepetések történtek a kupa- 
küzdelmek során. Eleinte úgy lát
szott, hogy a bajnok Aviacion 
(Madrid) és az Atl, Bilbao kerül a 
döntőbe, de azután a kiscsapatok 
hatalmas lelkesedéssel kezdtek ját
szani, a szerencse is melléjük állt 
s így kiütötték a sokszoros kupa
győzteseket.

íme néhány meglepetés:
Celta de Vigo— FG Madrid 1:1 és 

2:1. Tovább jutott a ligában utolsó 
helyen végzett Celta de Vigo.

Reál San Sebastian—Atl. Aviacion 
2:1 és 0:0. A spanyol bajnokot ki
verte egy másodosztályú csapat!

FG Valencia— FG Sevilla 1:4 és 
8:0. Ebből a két csapatból került ki 
az utóbbi időkben a válogatott s 
éppen ezért a 8:0-ás eredmény ha
talmas megelepetés, volt. Mindkét 
csapat ontotta a sikerdús eredmé
nyeket a bajnoki mérkőzések során 
s mindkettőt „Stuka-csapatnak" ne
vezték el a hívei. A  Sevilla 10'0, 
12:2, 8:0, 7:0 és ehhez hasonló ered
ményeket ért el a ligabajnoki mér
kőzések során s erre a kupában ki
kap S:0-ra...

Espanol— FO Barcelona 3:1 es 
2:2. (Előzőleg az Espanol a másod- 
osztályú Gimn. Levante csapatával 
játszott. Kétszer döntetlenül — 0:0 
és 1:1 —  csak a harmadik mérkő
zésen tudott az Espanol 3:0-ra 
győzni.)

A Valencia a Sevilla ellen elért 
8:0-ás győzelmével, az Espanol meg 
a San Sebastian ellen aratott 6:0-ás 
győzelme és 2:2-ös döntetlenje alap
ján jutott a döntőbe.

Ott a két csapat így állt fel: 
Espanol: Martorell — Teruel,

Perez —  Arrasa, Rovira, Macala — 
IUmos, Jorge, Chas, Olíva, Mas.

FO Valencia: Pio —• Alvaro, Juan 
Ramon -— Bertoli, Sierra, Lele — 
Epi, Amado, Mundo, Asensi, Goros- 
tiza.

43 fokos hőségben, az előkelőségek 
sürü tábora előtt zajlott le a mérkő
zés, amelyre 45.000 ember jelent 
meg. Ituralde vezette a mérkőzést.

Először a Valencia támad és Mar
torell bizonytalankodik. Az egyik 
valenciai ezt kiabálja mellettem:

—  N e nyúlj a labdához, mert 
robban!

Nagy sikere van a szurkolónak, 
mert a kapus ebben a pillanatban 
feltűnően rosszul fog egy gyenge 
lövést.

Azután jön az Espanol, de most 
meg a valenciai hátvédek erőteljes 
játéka domborodik ki. Valaki meg
jegyzi:

— Alvaro és Juan Ramon úgy 
szúrja le a Sevilla csatárait, mint 
a toreúdor a bikái.

Változatos játék folyik! óriási az 
iram még a 43 fokos hőség ellenére 
is. Az Espanol inkább gurigázik, la
posan igyekszik játszani, a Valencia 
viszont egyszerű húzásokkal tör a 
kapura.

A 27- percben Gorotiza szögletet 
szerez a csapatának. Beküldi, bent 
Martorell és Perez zavarja Asensit, 
a  labda hátrakerül Mundohoz, ez 
hatallmas erővel vágja be. Vezet a 
Valencia i :0 -ra.

Ügyes taktikával játszik a Va
lencia és EM  beadásából Mundo el
éri a második gólt. Már 2:0-

A  II. félidő elején a Valencia még 
gyorsabb játékot kezdeményez. A 
Sevilla igyekszik ezt átvenni, de 
hiába. A  10. percben Epi góljával 
már 3 :0 . Most a Sevilla durva já
tékba kiezd, ezt a Valencia is át
veszi. J.uan Ramon a 16-oson belül 
elgáncsolja Jer get. 11-es! Teruel 
bevágja. Most 3 :1  a Valencia javára. 
Innen kezdve a Valencia inkább csak 
védekezik, de .sikerrel.

A  Valencia lőtt a kupavédö!
Vége a nagy mérkőzésnek. A  csa

patok felsorakoznak. Moscardo tábor
nok, Alcazar Toledo hőse kezet szo
rít a két csapat kapitányával és át
nyújtja a Valenciának a Copa Gene
ráli ssimot.

A  Valencia először nyerte ezt a 
díjat.

A  45.000 ember tapsol. Ebből ki
jut a vesztesnek is. A  pálya egyik  
részében óriási az öröm. Hja, ott 
vannak azok, akik három külön- 
vonattal Valenciából jöttek el. Most 
majd szétszedik a pályát.

Aki még nem látott rrífrközés 
után boldog spanyolt, az nem Is 
tudja, hogy mire képes egy ilyen 
lelkes spanyol. Es ezek három kü- 
lönvonatra valóan sereglettek egybe.

Elvonulnak a csapatok s lent az 
öltözőkben így beszélnek a vezetők: 

jTews, a szövetségi kapitány: Az

eredmény igazságos, a Valencia tel
jes csapata jól és kifogástalanul 
játszott. Helyes volt az, hogy össze
kötőik hátramentek labdáért s hátul
ról remek keresztlabdákat adtak 
előre az előretolt három csatárnak. 
Az Espanol cseles, körülményes játé
kával nem tudott magára találni. 
Ez a játék ma már nagyon lassú. 
Az Ilyen játékot a kapu előtt kényel
mesen rombolják szét a hátvédek.

Saura dr, a szövetség elnöke: 
A játék nekem nem tetszett, az 
Espanolnak volt huszonöt perce, de 
ez eredménytelen maradt. A Valencia 
kupastílussal eredményesen játszott.

*
A kupadöntővel itt is befejeződött 

a labdarúgó idény. Most eljött a pi
henő, amely két hónapig tart, mert 
nemzetközi mérkőzéseket nem lehet 
játszani. Az egyesületek elkezdték 
a játékos-keresést és az edzők is 
vándorolhatnak ide-oda.

Külföldi edző csak egy működik 
Spanyolországban: Platkó István, ö  
az elmúlt évben Baleares szigetén a
C. Dep. Constancia edzője volt, most 
azonban visszaszerzödött ’ a C. Dep. 
Valladolidhoz, a volt egyesületéhez.

Platkó József 
-------- - y —■■

Sóhajdát, a SzAK játékosát l-oigaizolta 
a Szegedi VSE.

Az Újvidéki Törekvés vasárnap dél
előtt 8<z újvidéki Duna csapatával ját
szik barátságos mérkőzést. Az UVÁG 
pedig Petrcezérc látogat el a PSE-hez.

Seimeezi Alajos, u JT főtitkára és 
Kútrucz János, az ET főtitkára pénteken 
este az Újvidéki Katholiku« Otthoui nagy
termében tartotta meg előadását nagy
számú hallgatóság előtt, amely h álás 
érdeklődéssel kísértő a két kiváló előadó 
fej tóga Jéseit. N

Az M. Közt. Uv. ma a Magyar Pamut 
tisztviselő csapatával szemben így álll fel: 
Linn — Rottler, Kasztelszky — Kurilla, 
Harányi, BiruHi — Szamosi, Arlhoffer, 
Csontos, Rom hány i, Csaba.

ÜJ EDZŐ A  PÉCSI VSK-BAN
Palkó István megvált a PVSK-tói,.mért 

a klub anyagi helyzete nem engedi inog, 
hogy hivatásos edzőt tartson. Ezentúl 
Jánosi Károly, a PVSTv volt kitűnő já
tékosa foglalkozik majd a csapattal ama
tőr alapon. A PVSK egyébként már ja
vában tartja az edzéseket. Vasárnap, 
augusztus 27-én Jánoshalmán szerepel a 
csapat, jövő vasárnap pedig Bezdáiníba 
megy; Az egyesület vezetői mindent ''el
követnek hogy a csapat jobban szere
peljen, mint tavaly.

A SZABADKAI VAK
csapata Benéző Ferenc és Ken-eyercs 
Mihály kíséretében vasárnap reggel uta
zik Újvidékre. Az összeállítás a múlt hét
tel szemben egy  bolyén megváltozott. 
Cérnái a Sport ellen megsérült s még 
nem jött annyira rendibe, hogy a játékot 
vállalhatta volna. Helyette Siflis lesz a 
balszélső.

ATLÉTIKA

4  bácskaiak és a leven
ték szerelték  a déli 
kerületi bajnoksá
gok m eglepetéseit ;

Szegeden szombaton kezdték meg a ke
rületi atlétikai bajnokságokat. A  ver- 
n?ny a bácskai atléták átütő erejű sike
rével indult: a 800 méteres síkfutásban* 
az első három helyet — még ho>zzá ki
tűnő időikkel — a visszatért délvidék at
létái foglalták el. Még két bajnoki címét 
szerezlek. Kívülük a déli kerületben 
nagy erővel munkához kezdő levente 
egyesületek szerezte k kellemes meglepe
téseket. — Részletek.

8<M m: 1. Markovits Újvidéki AC 2:01.1, 
2. Rehm Szabadkai EAC 2:01.7, 3. Mi- 
kuaka Szabadibai EAC 2:03.6. Rúdugrás:
I. Bakos Zombori SE 353. 2. Kendrrési
SzVSE 280, 3. Balogh SzTK 260. Távol
ugrás: 1. Léimért Zombori SE 682, ’2-
Atmá-s I SzTK 659. 3. Zstóér S?VSE 605. 
1P0 ni: 1. Mészáros Kiskunfélegyházi LE
II. 3. 2. Kocsi** GyuAC 11.4, 3. Almás- I
SzTK 11.5. 1Í0 m gát: 1. Almás II SzTK 
1 8 .6 . 2, Fonyód i SzTK 192. 3. Zsófór
SzVSE 20. Gerelyhajítás: 1. Dómján' Bé
kési LE 46.38, 2. Fonyód! SzTK 43.00, 3. 
Énekes <3. k. 42.80. 5000 m: 1. Qso'nka
SzVSE 16:59 2. Lóri néz Dévavúnyai LE 
17:22, 3. Szénái SzVSE 17:35.4. A 41 éves, 
mezítláb futó Csonkát lelkesen ünnepel-* ték.

A versenyt vasárnap délelőtt folytat" 
.iák. .

Rákhely csak 
57.45-öt dobott

az északnyugati kerület bajnoksá
gának első napján Győrött. Az ETO 
rendezésében 1000 néző előtt meg
tartott verseny eredményei elég 
gyengék.

109 ra: 1. Vadász ARAK 11.3 2. Mados 
MAFC 11-V 3- Tlvnmm MAIK) 31A  8 »  
m: 1. Lugosi Z. MOVE 2:04, 2. Serényi
V. MOVE 2:08. 3. JáliUs ETO 2:09 2. 59*0 
ni: 1. Játékos TSO 16:13.2. 2. Irirbelb'aali 
ARAK 37:00, 3. Simon RSE 37:04. 31« 
ni gát: 1. Twordi RSE 38.9, 2. Groeisj 
maiin, RSE 20.3, 3. Sehwendlnrr ARAK
20.7. Távol; 1 . Vadász ARAK 682, 1 2i 
Tharain MAFC 639. S. Főidőéi ETO - 622. 
Rúd: 1. Farkas Z. MOVE 880, 2. Tétk 
ZLE 280, 3. Tasehner RSE 260. Gerely* 
1. Rúklvely ARAK 67.45, 2, Pann dr Ha4 
ladás 55.47, 3. Bolond ETO 53.37.
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Atlétáink svédországi és dániai 
eredményei közül csak magáról a 
svéd-magyarról jelent meg eredeti 
tudósítás a magyar sajtóban. A két 
göteborgi versenynap után ugyani3 
sikerült' beszélnünk a tudósításra 
felkért magyar atlétákkal, illetőleg 
vezetőkkel. A malmöi, borasi és 
örebroi verseny után azonban a 
háborús helyzet következtében a 
legerősebb kétoldali Igyekezet elle
nére sem sikerült telefonösszekötte
tést kapnunk. Kopenhágával pedig 
a fennálló rendelkezések értelmében 
egyátltálán nem lehet telefonon be
szélni. így  a malmöi és kopenhágai 
versenyről csak hiányos távirati 
jelentések láttak napvilágot azok
ról a verseriyszámokról, amelyeket 
a svéd és a dán távirati irodák 
jónak láttak kiadni.

Ezért szükségesnek láttuk, hogy 
a magyar csapat visszaérkezése 
után pótoljuk a hiányokat és közöl
jük pótlólag az elmaradt, verseny- 
eredményeket. Van közöttük érde
kes is.

Borászait Várszegi
és Németh Ernő győzött

Borúsban is zuhogott az eső, 
mint általában —  Malmö kivételével 
—- az egész északi portya minden 
versenyén. Kulitzynak tehát meg
volt a kifogása, hogy miért nem 
győzte le Berghet.

1500 m : 1. A. Andresson 3:56.4,
2. Pettersson 4:00.8, 3. Szabó Mik
lós 4:07.4. — Szabó a svéd-magyar 
után kínzó reumatikus fájdalmakat 
érzett. Több versenyben nem is 
indult. —  3000 m : 1. Haglund
8:40.2, 2. Németh B. 8:43.6. —  400 
m gát: 1. Larsson 53.4 ( ! ) ,  2.
Bjekholm 56.5, 3. K iss 58.1. —
Hármas: 1. Axelsson 14.08, 2. Dus- 
nokí 14.08. —  D iszkosz: 1. Bergh
47.73, 2. Kulitzy 45.97. —  Gerely:
1. Várszegi 64.21, 2. Tegstcdt
62.52, 3. Eriks&on 61.81. —  Vár
szegi biztosan verte a két váloga
tott svédet.

Csapiár, Vermes,
Kovács, Bárány!

örebroban is hétfőn versenyeztek 
a magyar atléták. A z eső itt is 
esett. ...■•*

200 m : 1. Schönheyder 23, 2.
Görkói 23.1. — .400 ni: 1. Bergström
50.4, 2. Tolf 50.8, 3. Pettersson
51.4, 4. Góbi 51.5. —  3000 m : 1.
Csapiár 8:41.2, 2. Brink 8:41.2, 3-
Johansson 8:43.8. —  A  10,000-től
még fáradt Csapiárnak alaposan 
küzdenie kellett. —  110 m  gát: 1.
Nilsson 15.4, 2. Hidas 15.8. -— Tá
vol: 1. Vermes 694, 2. Strand 681.
__ Rúd: ■ 1. Kovács 380, 2. Nord-
holm 360, 3. Lángé 360. —  Súly:
1. Darányi 14.10, 2. H orváth 13.60.

Harsány! SOOO«et Is
futott Malmöben

Az első napi eredmények:
200 m : 1. Strandberg 22.2. 2.

Nilsson 22.4. 3. Högström 22.9. -
Gyenes feladta. —  200 na ,,B cso
port: 2. Szabó dr 2S.5. —  400 m : 
1. Franzén 49.9, 2. Edfeldt 50.5, 8. 
Polgár 50.8. —  1000 m :  1. B.
Andersson 2:30.2, 2. Harkányi
2:30.8, 3. Kristlernsson 2.32.2.
1500 m : 1. Högg 3:48.6, 2. Isoerg 
3:54-4, 3. Híres 4:04.4. —  3000 m 
akadály: 1. Arvldsson 9:12.6, 2.
Szilágyi 9:18.8, m agyar csúcs, 3. 
Söderström 9:24.4. —  200 m gat.
1. Lidman 24.8, 2. Andersson 26.4,
3. Arnberg 26 6, 4. Nádasdí 27.4. 
Távol: 1. Csányi 702, 2. Hallgren
693, 3. Gvurícza 684, 4. Jonsson
683. —  Kalapács: 1. Ti-yvelli 50.85,
2. Warngaard 48.93, 3. Erlk33on
48.88 4. Németh 48.52, 5. Eacklund 
48.47’ 6. Bíró 47.92. —  G erely: 1- 
Csányi III 56.90, 2. Landqvlst 55.78. 
—  4x100 m : 1. M agyarország 42.8, 
2. Svédország 46.7.

A  második napi eredmények:
100 m : 1. Strandberg 10.0, 2.

Nilsson 11, 3. Gyenes 11, 4. Korom- 
pai 11.1, 5. Högström IL I . — 800
ín; 1. Nilsson 1:55.4, 2. B. Anders
son 1:56.4, S. Híres 1 :t>7.1. “
m> ] . Hellström 8:16.6, 2. Nilsson 
8:18:2, 3. Larsson 8:35-8 4 Har
sányt 8 :39.2 . — HÓ m g a t: 1. Lid- 
rnan 14.5, 2. Arnberg 15.6, 3. An
dersson 15.8, 4. Hidas 15.8. —  M a
gas: 1. Brr. ham mar 185, 3.
qvist 175, 3. Bergsten 170, 4 
rnes 170. —  Hármas: 1. Hallgren
14.63, 2. Jonsson 14.35,
14.04, 4. Horváth 18.80.
1.. Kulitzy 47.27, 2

az ugrópálya agyonázott és a vizes 
szerekkel nem nagyon ment a do
bás.

A  már közölt eredményekhez 
azt tesszük hozzá, hogy 3000 mé
teren Siefert Ideje 8:30.4 mp volt, 
Szilágyi csak a hajrában verte. 
3000-en Kelen is indult és 8:42.2 
mp-es idővel ötödik lett. Reumája 
kiújult. Szabó dr annak köszön

heti súlyos, vereségét, hogy a ver
seny előtti melegítésnél a pálya 
szegélyére lépett és kibicsaklott a 
bokája. Fájós lábbal futotta végig 
a versenyt. Híres elindult 800 mé
teren és 56-os első kör után fel
buktatták. Elterült a földön, vesz
tett vagy 50 métert, de feltápász- 
kodott és végigfutotta a versenyt. 
Külön tiszteletdíjat kapott érte.

fíeffen fu to tta k  4 5 .8 - a t  
az UIC M éltó iéb a n , m égis  
k i k a p t a k  a  v ilá g csú cso t  

fu tó  C a iifo rn iá tó l
Steers a l i g  v e r t e  a 213-at!

Ltod
Ver-

3. Tlsen 
■ Diszkosz 

Knutsson 44.86, 
3. Németh E . 42.27. —  Súly: 1
Németh E. 14.24, 2. Darányi 13.92 
3. Nilsson 13.80. —  4x 200 m :
Magyarország 1:29.8, 2. Malmö
1:30.4.

A fcopenhágat verseny
eredményeiről csak azt kell meg
jegyeznünk, hogy ott is szakadt az 
*sö. a . futópálya ugyan jó  volt, de

Esti fényben, 10.000 néző előtt 
tartották meg Los Angelesben a pár 
év előtt rendszeresített párviadalt a 
kaliforniai egyetemek válogatottja 
és a „Nagy Tiz“ néven csoportosult 
tíz egyetem legjobbjai között. A 
80:56 arányban a nyugatiak javára 
végződött versenyt két nagy ered
mény teszi emlékezetessé. Az egyik 
Steers 6 láb l i  hüvelykes (210.7 cm) 
új magasugvó világcsúcsa, a másik 
a felejthetetlen küzdelem és új vi
lágcsúcs 4x440 yardon.

Steers eredményéhez még hozzá 
kell tennem, hogy

soha még ember olyan közel 
nem állott a hét láb (213 cm) 
átugrásához, mint Steers itt 

második kísérleténél.
Az ő stílusa az egyes mozzanatok 

tökéletes egymásba-fonódása követ
keztében olyan, hogy szinte minden 
porcikáját külön-külön emel át a léc 
fölött. Most is tökéletesen megvolt a 
magassága, csak a mellével — 
szinte azt mondhatnák, hogy a tri
kójával —  horzsolta a lécet és így 
esett az utána a homokba. Kár érte.

De hát ezt a magasugrást csak az 
igazi Ínyencek tudták értékelni. Azt 
a 4x440 yardos váltót. azonban soha
sem fogja elfelejteni, alti látta.

A  „Nagy Tíz“ válogatottja ellen
nem kaliforniai válogatott állt 
ld, hanem két egyesületi, ille

tőleg egyetemi váltó,
a Califomia és a Southern Caliíor- 
nla-egyetem négyese. A  küzdelem 
csak közöttük folyt, a második fu
tótól kezdve a „válogatott" már 
nem szólt bele a harcba.

A kezdő emberek közül Beeső 
váltott elsőnek, meglehetősen gyen
ge, 48.9 mp-es idővel. Az USC kez- 
döembere, Warren Smith még gyen
gébben futott: kerek 50 mp-et mu
tattak az órák, amikor a vonalon 
áthaladt. De csüggedésröl nem volt 
szó. Upton a hétméteres hátrány 
ellenére hatalmas erővel ment Froom  
után. Felnyomult, aztán visszaesett, 
de még így is hozott valamit. 
47.8 volt az ö ideje, Froomé 47.9.

Most Bourland, a tavalyi junior 
bajnok vetette magát Bam es után. 
A  loeangelesl közönség tombolt, ami
kor kedvenc egyetemének futója egy
re közelebb ért Bameshoz. Már csak 
öt, négy, majd három yard volt a 
távolság és a célig ez kettőre csök
kent!

Bames ideje 46.5, Bourlandé 
45.8 volt!

Most Kerns következett Klemmer 
ellen. A  tavalyi bajnok Indulása 
csak az utolsó pillanatban dőlt el. 
fficlősatyja előző nap halt meg egy 
kórházban és Klemmer csak anyjá
nak határozott kívánságára vállalta 
a versenyzést. Kerns nem volt kí
méletes a gyászoló fiúval szemben. 
Kőtynrdos hátrányával ragadt rá, 
ahogy csak bírt és a végén hatal
mas rohamot intézett ellene. Klem 
mer azonban állta a harcot és

a legrövidebb mellszélességgel 
ugyan, de 5 érte el előbb a cél- 

szalagot.
Mindkét váltó ideje 3:09.4 mp, de 
csak a California nevéhez fog  fű
ződni a Stanford 3:10.5-Ös csúcs
eredményének megjavítása, Klem 
mer ideje 46.1, Iiernsé 45.8 volt!

Ha válogatottat állítanak ki a ka
liforniai egyetemek és az egyes ta 
gok ugyanígy futnak,

ma 8:04.3 lenne a világcsúcs.
Ez pedig az amerikai válogatott 
Los Angelesben elért 4x400 méteres 
3:08.2-es világcsúcsánál is sokkal- 
sokíkal jobb. De tulajdonkérmen jobb 
— vagy legalábbis olyan —  ez a 
3:00.4 is, mert a 400 méterre való 
átszámításban általában 3 tizedet 
kell a 440 yardos időkből levonnunk, 
Ezt vegyük figyelembe a részidő
kön Is éa tűikor

Bourland és Kerns ideje 45.5-re, 
Klemmeró 45.8-ra csökken.

A  verseny érdekességei közé tar
tozik, hogy a Nagy Tíz válogatott
jai között magyar fiú is szerepelt, 
a gátfutó Horváth. Itt nem ment 
neki volami jól. 440 yardon a nagy 
váltóbeli összecsapás miatt a kali
forniai csillagok nem indultak. — 
Részletek:

100 y :  1. Qvale K 9.8, 2. Sinclair
K, 3. Piker NT. —- 220 y :  1. Sin
clair K 21.5, 2. Qvale K, 3. Piker
NT. —  440 y :  1. Coehran NT 47.5,
2. Jenkins BT, 3. Long. — 880 y :  1.
Breidenbach NT 1:52.6, 2. Dalé K,
3. Hyde K . —  1 m ér}.: 1. Kané NT 
4:13.9, 2. Peter K, 3. Leibowicz K.

2 m érf.: 1. Tolllver NT 9:15.6, 2.
Williams K, 3. Wllt NT. — 120 y  
gát: 1. Kacewicz K 14.9, 2. Hőmmel 
K, 3. Horváth NT. —  220 y  gát: 1. 
Coehran NT 23.2, 2. Wrlght NT, 3 
Johnson K. —- M agas: 1. Steers K
210.7, 2. Wilson K, 3. La Cava K. 
Távol: 1. Bleeker K 712, 2. Findlay 
K, 3. Lewis NT. — Búd: 1. Schaefer 
K és Smith K 427, 3. Thlstlewaite
NT és Defield NT. — Súly: 1. Mer- 
ritt K 15.38, 2. Harrls NT, 3. Molda 
NT. —  Diszkosz: 1. Harrls NT
51.32, 2. Johnson NT, 3. Fitc'n K. — 
G erely: 1. M. Biles K 66.31, 2. R.
Biles K, 3. Timmerer NT. —  4x110 
y :  1. Nagy Tíz (Hammond, Tho-
mas, Piel, Piker) 41. —  4x440 y :  1. 
California (Reese, Froom, Barnes, 
Klemmer) 3:09.4, világcsúcs, 2. 
Southern California (Smith, Up
ton, Bourland, Kerns) 3:09.4, 3.
Nagy T íz.

Kozma Oszkár.

( R t a a i - p s r l ,  vo3 i H u s g B i a

30 filléres
Olcsó lagyek :
MFTR hajóállomáson és a 

K i S t l a ő  v e E U l é g l s □ l e n e  n

ra
S t r a n d )  B u d a jja s l te rm etén
HÉV átszálló- v. hajójegy, 120 méteres 
kr i s t á 1 y t i t a v i z ú m e d e n c ö
IB U S z  pa vili ónokban, jegyirodákban 
r ó m a i p a r t i  á tk elés i pénz tárná 
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A Svédországból 
hazatért atléták 
is indulhatnak 
a BSzKRT- ver
senyen

A  BSzKRT vasárnap délután fél 5 
órai kezdettel országos versenyt 
rendez saját pályáján. Az egyesü
letek nevezték néhány válogatott 
atlétájukat is, de a szövetség módot
nyújt a Svédországból hazatért at
létáknak az indulásra^ akkor is, ha 
egyesületük elfelejtette őket nevezni. 
Bizonyára lesznek, akik élni fognak 
ezzel a joggal.

A  nevezések szerint 100 méteren 
G yen es, Szigetvári, Kiss, 400-on Dé
vényi, Marosi, Farkas, magasugrás
ban TordaA, Kottán, Eosonczí, súly- 
lökésben Németh, Osányi, Darányi, 
diszkoszvétésben Madarász, Tóth, 
R em ete  a legjobb. A többi szám ki
zárásos, vagy ifjúsági.

BÉKÉSCSABAI MÁV—DÉVAV ANYAI Lb
esrycsttletköi! m érkőzés vo lt  Dévayányáffl. 
A B MÁV 6*2:54 aranyban gy fenti. — 
Eredmények- 1SS tn: 1. Kopcsa B 12.2. 2. 
k: «  Í )1 2 2 . 3. Schwatai D 12.4. 200 
ni: . Kopcsa B 24.6. 2. Kummnr D 25,
3  Sebwotm D 25.3. 40» in: 1. Kopcsa B

10:15, 3. Csabai B 11:15. ' Máltás: 1. An 
esin B 164. 2. Ssalai D 160. 8. Rumifier 
1)1%  Távol: 1. AncMn B 583. 2. Kum- j) 573 3. Rózsa D 518. Súly: 1. An- 
S in  B 18.65 (könnyebb snlyl), 2. Szó- S á l  B 1165. 8. öyá-nyi D 10.85. Disz
kéi*- 1 AnWln B 82.50. 2- Gyányi T> 
27 nn* 3 Szalui I) 26.20. Gerelyt í. Anesin 
B 44 40 2 Ulatovszkt D 32.74 . 3. Szoko- 
fsi B 80.00 A svéd- és olimpiai váltó 
csabaiak kérésére elmaradt.

A Paliéit Sport Klnb közgyűlésén a M* velkayA ííl vezetőséget választották meg: 
Elnöki Kosztolányi Árpád dr ügyvezető Lengyel Ppreâ  dr, fltdmrk: Leírd- 
t-ay hajó-.' Mátkevlch István, titkár: 
Rtmetich Bélé é* Sorfliai Zoltán, pénztárok  Marjanoviob Ernő é. Búzás 
Láeslóiuéc hazaiaffy. Berta Mátyás*

Megtörve bár,  
de íogyva nem
érkezeit meg a magyar 
atlélaválogafoft

Pénteken este atlétafeleségekkel 
volt tele a Keleti pályaudvar váró
csarnoka. A  svéd portyáról haza
térő férjeiket várták az asszonyok.

Ott volt a szövetség vezetősége 
is. Nem sokan, de annál súlyo
sabbak. Vangel Gyula dr elnök és 
Tatár István ügyvezető alelnök 
képviselte a MASz-t.

Pár perccel 11 éra előtt futott 
be a bécsi gyors villanymozdonya 
az állomásra. Az egyik elől lévő 
kocsiból egyszer csak felharsant 
Görkói vidám jódlizása. ö  volt az 
első, aki megismerte a várakozókat.

Hivatalos fogadtatás nem volt, 
nem is igen volt rá ok. A  fiúk 
megtették, ami tőlük tellett, de hát 
—  sajnos — nem sok tellett tőlük. 
Az ember azért részben szokásból 
mégis inkább gratulál. Ha nem 
Göteborghoz, hát Malmöhöz vagy 
Kopcnhág'ához. Vagy ki tudja, hát
ha Borosban és örebroban volt va
lami em’ ítésreméltó siker!

Megfogjuk Hepp Ferenc dr szö
vetségi kapitányt, hogy mondja el 
általános megjegyzéseit:

—  Nagyon fáradt az egész társa
ság, mert Kopenhágából egyfolytá
ban utaztunk. De fáradtak voltak 
Göteboi gban is. A z úton való étke
zés nem volt valami kifogástalan. 
De amit az úton leadtunk, felszed
tük Svédországban. Ettől függetle
nül mindenki becsületesen harcolt 
és tőle telheteön igyekezett jó ered
m ényt elérni. N em  vitás, hogy a 
svédek jobbak. A  gyen ge kopen
hágai eredmények ne tévesszenek  
m eg senkit. Hétfőn és kedden ver
senyeztek a fiúk, kedden éjjel dísz
vacsora volt : Malmöben, szerdán 
reggel utaztunk Kopenhágdba, dél
ben értünk oda és délután volt 
verseny. Ráadásul m ég  . szakadt 
eső, ■—• nem csoda, ha gyengék az 
eredmények. Nem  hiszem, hogy 
valaki letört volna, egyesek  
elsősorban Szilágyi, Harsányt és 
Németh Ernő r—. remekül - bírták 
sok versenyt. Sérültünk, illetőleg 
betegünk három van. Szabó Miklós
nak a lába fájdult m eg kitűnő gö
teborgi futása utáni. Valószínűleg 
reuma. Szabó dr rosszul lépett 
Kopenhágában és kibicsaklott a 
bokája. V égül Gyenes huzatot ka
pott az úton és hatalmasan m eg
dagadt az arca. De remélem, hogy 
néhány nap alatt mind a hárman 
rendbejönnek.

— Hogyan viselkedtek a fiúk?
— Kifogástalanul. Igazán mond

hatom, hogy egy szavam, sem lehet 
ellenük'. Á  svédek is nagyon m eg
szerették őket, népszerűek lettek a 
közönség körében is. Hátha még  
jobb eredményeket tudtak volna 
elérni!

—  A  magyar-olaszról mi a véle
ménye ?

— Olvastuk az olasz bajnoki 
eredményeket. Valóban félelmesek. 
De azért nem adjuk fel a reményt. 
M ost ők fognak utazni, ha nem is 
olyan hosszú és . fáradtságos útvo
nalon, mint mi. Mindent elkövetünk, 
hogy a legjobb csapattal tudjunk 
kiállni. A z  elnök úrrl m ár meg is 
beszéltem, hogy hétfőn este 7 órára 
a szövetségbe összehívjuk a váloga
tottakat és megbeszéljük velük az 
olasz-magyar előkészületeit.

A z  atléták közben oszladoznak. 
Már csak Kelent csípjük el.

— Valami baj van?
—  Igen, a combomban érzek 

erős fájdalmat. N em  is akartam 
indulni 10.000-en, jobban szerettem  
volna, ha Csapiár m ellett Szilágyi 
fut. De azért valahogy végigmen
tem. M ost majd kezeltetni fogom  
a lábam. Remélhetőleg őszre rend
bejövök.

—  Hogy érezték magukat a por
tyán ?

__ Oh, nagyon jól. A svédeit
rendkívül kedvesek volták és el
árasztottak minden jóval. Gondos 
holtunk is minden szükségletünk  
röl. Egyedül Várszegi vesztett raj
ta. A  svéd pénzügyőr őt válasz
totta ki és még a borasi tisztelet
díját is elkobozta. N e m  csoda, ha 
kicsit dobott Kopenhágában...

—  Legközelebbi program ja?
— Aludni és pihenni -—  felváltva. 

Aztán majd nékilátok az edzésnek 
és a gyógykezelésnek.

A  többieknek is ez a műsoruk. 
Taxikon és villamosokon szétszó
ródnak a városban a világot járt 
atléták. „

Mégis csak a legjobb otthon.

KERÉKPÁR

A  Törekvés Nagy-Németh- 
Liszkay lakalos össze- 
tételű legénysége 
5:10.8-ra [avltotta 
a 4 0 0 0  méterei üldöző 
csapatverseny magyar ■
(SÓCSát

Pcntek-en este bony old tolta In az MKStt 
Magyarország 4000 méteres t üldöző .̂ osor' 
patbajnokftág-áiiiaik előfutamait. A rajthoz 
a ncvez-ctt 8 kwónyaét;? helyett csak hat 
vonult ki s eaek az edzők utasítása ér
tőimében ezúttal valóban 4CfiO métert éft 
nem a „hagyományos”  4Í5J) métert teljesítették. I;;y tiirtánit aztán, hogy a nap 
legjobb idejét futó Tij*riek\Yvs-l©fp6injT8ég:' majdnem két másodperccel túlszárnyalta 
n válogatott csapat álltai felállított 5:12 6 os or&aAgos csúcsot, amennyiben 
5:10.8-ais teljesítményt ért c.1.Az előfutamok eredménye egyébként a 
következő:I. l. Tönnkvrg (Noijty, Németh, Liszkny*. 
Lakatos) 5:10.8, 2, HSzKlíT (Karaki, Bar 
nadits, Kovács Biró) 5:17.8. Az első há
rom körben ■ egyénin erők küzdelme fiaiul 1 ki. A Törekvésben Lisz.kay inéi? iider
í?onül mozog és Lakatosnak is nagyon igyekeznie M l, hogy a Németh és Nagy 
állal vezényelt iramat tartani tudja. A. mérkőzés további 6orá<n Bamdits tönrld- 
sznkia d ás következtében felbukik, a 
]JSaKliT4c'*rénységr három főrê  csökken. Lnnék következtében a Törekvés csnipatf 
egyre több tért nyer és végül is orszá
gos csúccsal győz.II. 1. PSE (S®a*l<ny, Pelvánsy, Theraa, 
Kárász) 5:17.4, 2. WMTK (GyurkoViesr, ■' Zsdcnszkn, Király, itajczy) 5:líí.8. A 
PSE Nótást nélkülözte, de így is várakozáson felül jól szerepelt. A papírfor
ma szerint erősebb WMTK-logény&ég dl- 
mosan' mozgott, egyenlőtlenül v ál tölt i és 
így történt, Ivogy a Postások közel két másodpercet vertek rájuk a célban.III. l. FTC (lílcs, Barvik, Kucsora, 
Morvay) 5:10.8, 2. MPSE (Fü-lÖp, Tenfiscd/ 
Varga, Erős) 5:24.2. Az FTC játsteva in
tézte el ellenfelét. Csak félgőzzel haj
tott és így itt majdnem befogta a rend- 
szertelenül küzdő és edzésszcgény MPSE 
csapatot.A .legjobb benyomást természetesen a 
védő Törekvés Icrényséyo keltette.

A szövetségi kapi
tány Összeállította 
az olaszok ellen 
Milanóban augusz
tus 3-án nyeregbe
szálló magyar 
válogatott kerék
páros vágta-ötös- 
fogatot

Szabó László, az MKSz szövetségi kapitánya tegnap este össze állította az olasz 
válogatott cdilcn auguniztUiS 3-án Milánóban, a Vigorelli-staitliionban nyeregbe 
özáíló mogyar ötösfogatot. . ' /  -A csapat azonos azzal az összeállítású 
legénységg'űl, aand.y a múlt vasárnap Bú-" üai>C«ten állt volna ki az olafízök ellen*. 

Az ütöttfugatunk így fest:
N a g y , P c lv á s sy , K a ra k i, Éles, K ov á cs. 

Tartalék Németh és Rajczy.A szövetségi kapitány szerint Rnjczy 
beváLoaatáfitUol cl kellett tckiPtCnd, mert a WMTK-ágyú most „hulláin völgy bon’' vaui.:. 
Németh Miklós büntetésképpen teük ki 
a keretből és így őt a válogatás szem
pontjából c levo  nem lehetett flgyeleurrbö 
venni. > v

A válogatott legénység egyébként hét
főn osto hét órakor a Millenáris kis tanácstermében taktikai me^beszélésré 
gyülekezik. A szövetségi kapitány coca 
a megbcfizé!c#en való jdcpaélít kötele* 
aövé teszi.

--------------- <■$>_— -

erünmtt
a bsiagvminiszttrlani: 

Augusztus havában  
részben m eg
szűnik az ország
úti versenyzési 
tilalom !

A p o rfe lh ő ln v a gok  kényszerp ’ lu’ tiője 
autrnszius e lsc jín  m effozünlk. A  beliiK?1 
raióiazW riuui uz M K Sz beudvfinyót k cd . 
vczüijn intézte ot én v u y  határozott, 
hosy « B udapest—S sé k ís fe h írv á r—V é»«ti. 
rém  hu lytíacJtct Oamekőtő orsadsút sza* 
ii.ttuMn fr lo ld já  a versenyzési tilulmnt é» 
eiurcüéiyt ad u s 34ivCí«é«iiek a rra . h o g y  
ezcii n te rep m  nrazáKtili versenyeket b o . 
nyolitiiassaiiuk  le az egyesü letek .

A versenyzők köré-ben kitörő ör«m4nol 
fogadták ezt 3 dihilést ti máris ip-íffke*- 
délitek az előkészületek:

A z M K S z-‘.ől nyert értenüléte-ink szerint 
az ciafi, ezen az útvonalon rw id («on dő 
versen yre

an gu eitu e  S An kerül sor a Budapest— 
V árp u ia ta —Budapest kUzBtil 141 tiu -L t 

távú szakaszon.
A második versenyt 

augusztue IT-ún rendezi nz MKSz a 
Bnaapest—Vrszprétn—Budspest 2«A km- rts szakaszon.

E z a m érkőzés M agyarország összetett* 
futamú hosszútáv!! egyén i országúti b a j ,  
nokságának második fordulójának szánul
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SZOMBATON 
este 8 órakor kezdődött az MKSz 
pályaversenye. A  Millenáris-pályán 
nagy közönség előtt lefolyt verseny 
részletes lefolyását holnapi szá
munkban ismertetjük.

MISKOLCON AUGUSZTUS 17-ÉN OR OHSZGÜTI VERSENY LESZ MELYEN AZ EGÉSZ EÖVÁROSI VEK 
SENYZÖGÁRDA IS ELINDUL

A kcrckpársporiban, .idősen: a migyav Országúti sportban új ragály kapott 
labra: a nyorcgióh&ég. Versenyzők kö
zött nagy a siránkozás és mindennapos 
a panasz, hogy a változatosnak ígérkező 
idény helyett kényszerpihenőre vannak 
ítélve.  ̂ A rendkívüli idők nem teszik lehetővé, hogy a bndapestkörnyékj uta 
kon nyílt tornákat lencsén lebonyolítani

Annál nagyobb örömhírt kürtőitek 
most szét Miskolcról, ahol megerősített 
hírek szerint augusztus 17-én az MVSC 
anyagi támogatásával egy körpálya te
repen tízosztályfutarnos országúti tornát bonyolítanak b s ennek mezőnyében 
fővárosi versenyzőket is vendégül látják.

E verseny iránt ország szerte óriási 
érdeklődés. A szövetség most dolgozza ki az MVSC-v-el karöltve a 1 észlelés mű
sort. Valószínűnek látszik, hogy közel 
kéthónapos szünet után így végre mégis lesz országúti verseny Magyarországon.
EURÓFABAJNOKSÁG MILANÓBAN (?)

A német és az olasz kerékpáros szövet
ség komolyan foglalkozik azzal a gondo
lattal, hogy a szeptember havában a 
milánói Vigorelli kerékpárstadionban 

’ kprrakerülő olasz-német válogatott kerék
páros mérkőzést Európb'ajnoksággá bő
vítik. A tervek szerint a mérkőzés mű
sorába a vágta, a kétüléses, az 1000 
méteres és a 4000 méteres csapatüldöző versenyszámokat venné fel és nemzeten
ként 3—3 válogatottat engedne a rajihoz.

A tárgyalások megindultak és remény 
van arra, hogy a rendkívüli idők ellenére 
is sor kerül erre a nagy versenyre, mely 
színvonal tekintetében semmi körül
mények között sem maradna el egy 
világbajnokság mögött. Köztudomású 
ugyanis, hogy a világ legjobb kerék
párosai a németek, a dánok, a hollandok, 
a svájciak és a franciák soraiból kerül
nek ki s ezeknek rajtját nem akadályozza 
meg most semmi. Az MKSz — mint 
értesülünk — minden körülmények 
között elindítaná ezen az Európá
ba jnpkiáágon a magyar válogatott 
legénységet.

Duna harasztira és Nógrádvcrőcére szól az MKSz vasárnapi kerékpáros, portyája. 
Hír czerint közéi 400 résztvevő indul.

Az MKSz északi kerülete augusztus 
'3-án rendezi Magyarország összetett fu- 'tamú egyéni i áiyabajnokságának harma
dik: futamát Miskolcon.

A ftaltttüiii kerület augusztus 10-én
bonyolítja le páilyabajnoki viadalát- ííbergényit WMTK a Millenárison oko
zott botrányért hat hónapra minden ver
senyben való részvételtől eltiltotta az 
M K Sz.

i i r is  2 0 :@l
1500 m-m a

.§  m p-9! ŰSZ08IH E  iirsea^ii
HuszSi Judit emlékét® e&w^st<se$ sz- 

szünetel tartottak

m a
É

„Fogadás.”  1. A 4G:29 jobb gólarány, 
mint a 34:22. 2. A gól arányt, úgy szá
mítjuk ki, hogy az adott gólok számát 
elosztjuk a, kapott gólok számával és 
a nagyobbik hányados jelenti a jo-bbik gólarányt. Ha fordítva végezzük el az 
osztást (a kapott gólokat osztjuk az adottakkal', akkor a kisebbik hányados je
lenti a gólarányt. 3. A kérdezett újság neve:- Gucrin Lportivo. Torinóban jele
nik meg- Az IBUSz utján rendelheti meg a legkönnyebben. 4. Átjövő évben 
is rr,l:g fogjuk rendezni a fiatal nemze
dék. szántára a sportújságíró toborzást.

Szombaton délután a MUE a 
lágymányosi uszodájában elscosz- 
tályú úszóversenyt rendezett, amely
ben az FTC Zomborra utazó ver
senyzőit kivéve csaknem a teljes él
gárda rajthoz állt. A  hullámos, ne
héz vízben néhány jó eredmény is 
született. így  elsősorban Vörös 
1500-as ideje, Nováknak a váltóban 
elért 1:21.4 mp-es 100 méteres hát
úszó eredménye.

A versenyt a 100 méteres hölgy 
mellúszással kezdték. Szigeti-Varga 
Emőke, Felhős Magda és Sajgó Lili 
között állt a harc, amelyből a MAC- 
hölgy került ki győztesen. Ered
mény:

100 m hölgy mell: 1. Szigeti-
Varga MAC 1:31.2, 2. Felhős MUE
1:32.6, 3. Holtai UTE 1:36.4. —  Ver
senyen kívül: Salgó FTC 1:33.2.

Most. a 100 méteres hölgy hát
úszás mezőnye gyülekezik a rajt
hoz. Egy pálya üresen marad. Ver
senyzők és közönség helyéről feláll
va egyperces gyászszünettel adózik 
Iluszti Judit, a MUE tragikusan el
hunyt versenyzője emlékének.

100 m hölgy hát: 1. Novak  MUE 
1:23.2, 2. Felhős MUE 1:41.4, 3.
Mosonyi MUE 1:50.2. — Novak 
nyert, ahogy akart.

200 m g yors: 1. Körösi UTE
2:22.8, 2. Eleméri MAC 2:30.2, 3.
Pogány MUE 2:30.4. —  Kezdettől
fogva Körösi vezet, de Elaméri 
igyekszik ragadni. Körösi 100 mé
tere 1:07.8, Elemérié 1:08.2. Forduló 
után Körösi erősít és fokozatosan el
húz Eleméritől, aki ettől kezdve 
csak a második helyet igyekszik 
tartani.

200 m mell: 1. Kánya WMTK
:02.8, 2. Siklósi UTE 3:04.8, 3.

Langer MAC 3:12.6. Versenyen kí
vül 2. Salgó FTC 3:03.6. Fábián, 

egedi -s Németh távoüétében nem 
sikerült a háromperces határon be
lüli eredményt elérni.

100 m  ifjúsági g yors: 1. Polgár
MAC 1:07.4, 2. Jeney MAC 1:10.4, 
3. Ignáczi MAC 1:10.8. —  Demjén 
a rajtnál beleesett a vízbe és leállt, 
így  azután a MAC-versenyzök egy
más között intézték el a versenyt.

100 m  ifjúsági mell: 1. Németh
BBTE 1:18.8, 2. Bartalis MAC
1:20.8. A  harmadiknak beúszó Dem
jén eredményét (1:21.2) szabályta
lan versenyzés miatt megsemmisí
tették.)

50 m  leány g yors: 1. Hornyok
MUE 37.2, 2. Nádor MUE 41.8, 3.
Nádas UTE 49. —  50 m leány mell:
1. Fonó UTE 50.6, 2. Szekeres UTE 
50.6, 3. Tóth MUE 51.8. — 50 m
leány hát: 1. Nádor MUE 46.4, 2.
Hornyok  MUE 48, 3. Sárosi UTE 
52.

1500 m gyors: 1. Vörös MUE

20:09.8, . 2. Bállá MAFC 22:14, 3. 
Kovács NTE 23:45.2. —  Vörösnek
nem volt ellenfele, de pompás idő
beosztással egyenletesen úszva ki
váló eredménnyel nyerte versenyét. 
A napsütéstől zavarva szokásától el
térően kellett levegőt vennie. Énei
kül a zavaró körülmény nélkül és 
ha nem kezd túl kényelmesen, 20 
perces időt is úszhatott volna a ne
héz lágymányosi vízben. Versenyen 
kívül indult Deák BSzKRT Ideje 
22:58.

100 m II. osztályú g yors: 1. Ker
tész UTE 1:04.4, 2. Ácsai BEAC
1:05.2, 3. Püllök UTE 1:05.4. —•
Az első harminc méteren Püllök ve
zetett, azután Ácsai felnyomult és 
75 méterig jelentős előnyre is tett 
szert, de a hajrában nem tudott 
ellentállni Kertész ostromának.

100 m II. o. hát: 1. Barbácsi
MAC 1:20.2, 2. Eleméri MAC 1:23.2,
3. Pienes MAC 1:24.6.

100 m  ifjúsági hölgy g yors : 1.
Gerle WMTK 1:25.6, 2. Dénes MUE 
1:32.8, 3. Tóth MUE 1:48.

3x50 m leány vegyesváltó: 1.
MUE (Nádor, Tóth, Hornyák) 
2:14.6, 2. UTE (Sárosi, Fonó, Ná
das) 2:31.4.

3x100 m hölgy hátváltó: 1. MUE 
B) (Fülöp, Komonczyné, Novak) 
5:25.4, 2- MUE A ) (Mosonyi, Fel
hős, Komár) 5:28.2. —• Novákot
eredetileg az A ) csapatba tették, 
de amikor az utolsó váltásnál 25 
méteres előnnyel indult volna, Ko- 
márral gyorsan kicserélték. A  csere 
bevált: Novák mindent beleadva
1:21.4 mp-es, a lágymányosi vízben 
egészen nagyszerű eredménnyel 
megnyerte versenyét.

J:xö0 m II. osztályú gyorsváltó: 
1. BEAC (Pokorny, Kertai, Kovács, 
Ácsai) 1:56.4, 2. UTE (Püllök/
Ullrich, Nagy, Kertész) 1:59.4, Ö. 
MUE (Pogány, Komonczy, Nagy, 
Kajcsányi) 1:59-6.

3x100 m vegyesváltó: 1. UTE
(Kertész, Siklósi, Körösi) 3:55.8, 2. 
MUE (Vörös, Adler, Pogány) 
4:07.4. -—- A 3:52.6 mp-es idővel
győző MAC-esapatot (Barbácsi, 
Langer, Eleméri) Barbácsi szabály
talan fordulója miatt a versenyből 
kizárták.

Az FTC úszói
Zombortoan verse
nyeznek

Szombaton délután Zomborba uta
zott az FTC úszó- és vizilabda- 
csapata, ahol vasárnap a helybeli 
úszókkal méri össze erejét. A  ver
senynek bemutató jellege van, mert 
hiszen küzdelem csak a fővárosiak 
között lesz. A  fradistákkal együtt 
elutazott Hámori I, a BBTE kiváló 
gyorsúszója is. ö  is résztvesz a zom- 
bori versenyen. Az úszószámok után 
bemutató vizilabdamérközés lesz, 
amelyben résztvesz az FTC teljes 
gárdája.

A kolozsvári kerületi
úszóbajnoksások első napja

Szombaton kezdődtek meg Ko
lozsvárott a kerületi úszóbajnoksá
gok. A  versenyen Nagyvárad, Ko
lozsvár és Nagybánya versenyzői 
vettek részt. A  szombati verseny 
győztesei:

100 m ifi g yors: 1. Anti KAC
1:12.6. —■ 200 m  férfi m ell: 1. Ara
nyosi Nagyváradi SE 3:04 (kerületi 
csúcs.) —- 100 m  ifi leány hát: 1. 
Kovács KAC 2:01.2. —  400 m  férfi 
gyors: 1. Schmidt NSE 6:13. —
3x200 m ifi g yors: 1. KAC (Drot-
lef, A.nti I., Váradi) 9:03.6. — 100 
m hölgy mell: 1. Ágoston KAC
1:44. -— 400 m női g yors: 1. Be-
reczki KAC 7:11 (kerületi csúcs).

Az úszámok után vizilabdamér
közés került sorra. Nagyváradi SE  
— Kolozsvári A C  1 1 : 1  (5 :0 ). Ve- 
zete: Vízvári (Bp.). Góldobó: Gu- 
bicza (5), Szántai (4) és Pécsi (2), 
illetve Radu. A  versenyeket vasár
nap folytatják.

NEMZETI SPOKT
Megjelenik szerda éo szombat kivételivel minden nap. Szerkesztőség és kiadóhivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4.
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K É Z I L A B D A

A NŐI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGOK UTÁN
kézilabda és kosárlabda bemutatót vív
tak a hölgyek. Budakalászi Koszorú—• 
Kispesti Koszorú 2:2 (1:1). Kézilabda 
mérkőzés. Népliget. Vezette: Szol/lősi. 
Góldobó: Sz-evies (2), illetve Sziklai és 
Szilvágyi.. Kosárlabda mérkőzés: Koszorú Na Mi—Gamma 15:12 (3:8). Vezette: 
Mészáros é>s Mauréri. Nagy meglepetés 
a Gamma veresége. Kosárdobó: Báthiné 
és Kövér (4—4). Kurhejja (3). Poty- 
kiewirz (2) és Pintér (2), illetve Bánki 
(6), Wcrth (2). Gaál (2), Lukáes (2).

EVEZÉS

—  Talán maid jövőre!
— mondotta Max Vogt, 
a svájci kajakszövetség 
elnöke

Az evezősbajnokságoknak külföldi 
vendége is volt. Végignézte a verse
nyeket Max Vogt, a svájci kajak
szövetség elnöke, a Nemzetközi Eve
zős Sportbizottság tagja is, aki üz
leti ügyben jár Magyarországon.

Megkérdeztük tőle, miért mondot
ták le a svájci kajakosok magyar- 
országi vendégszereplésüket és miért 
maradt el a stalbergi verseny.

Ezeket válaszolta:
— Olyan rendkívüli időket élünk, 

annyi az utazási nehézség, hogy nem 
tehettünk másképpen. N em  lehetett 
vízumot szerezni, igen viszontagsá
gos az utazód, úgy, hogy bármeny
nyire szerettünk volna eljönni Ma
gyarországra, nem lehetett.

—- És jövőre?
—  Jövőre talán... Reméljük, ad

digra megváltozik a helyzet és eljö
hetünk. Ha csak egy mód lesz rá, 
nem fogunk otthonmaradni. A  ma
gyar kajakosok ellen versenyezni 
mindig nagy örömünkre szolgált.

Megkérdeztük, mit szól a nyolcas
versenyhez.

—  N ekem  nem újság a magyarok
jó szereplése, hiszen nem egyszer  
tanúja voltam külföldön sikereiknek. 
Erről a versenyről pedig csak az 
elismerés hangján szólhatok, önök
nek nagyon sok tehetséges fiatal 
evezősük van.

A  mielőbbi viszontlátás reményé
ben veszünk tőle búcsút.

TORNA
A Balaton férfi tornászjbajnokságát

vasárnap rendezi a MOTESz. A verse
nyen a legjobb férfi tornászaink indul
nak. A viadal egyúttal válogató verseny 
az augusztus 16-án BraMauba tervezett 
négy nemzet tornászviadalára.

TENISZ
Olasz-Svéd teniszmérkőzés lesz Olaszországban. A svédek a bostadi verseny

után adják vissza az olaszok téli látogatását. A svéd színeket Sohrfíder, Rohls- so:i és még egy harmadik I. osztályú ver
senyző fogja képviselni. A verseny a DC szabályai szerint kerül leibonyolításraaugusztus 15 és 17-e között. A színhely egyelőre még bizonytalan.

ÖKÖLVÍVÁS

ik vasárnapi 
ökölvívó versenyek

közül a válogatott csapatnak maros vásárhelyi szereplés© emelik odak ki. A válo
gatott csapat Kiss, Bogács, Csapogrya. 
Kocsis Vojnovits, Kass. Jászai, Homálya
összeállításban lép szőri tób a a leprjobb marosvásárüelyi és környéki öklözőík ellen.

Kaposvárott a KLE a budapesti BTK
fiatalokból álló együttesét látja vendé
gül. Itt bizonyára kíváncsian várják az 
öklözök és a szurkolók egyaránt Torma 
II szereplését.

Salgótarjánban az SSE csapata a Szol
noki LE együttesével vív barátságos mér
kőzést. Ezt az összecsapást a két egye
sület az országos vidéki bajnokságra való előkészület műsorába állította.

AUGUSZTUS 16. ÉS 17-ÉN RENDEZIK MEG
az elhalasztott ökölvívó tanfolyamat a 
honvéd sporttá nárképző intézetben. A 
testnevelő tanárok és a KISOK-öktatók 
részére rendezendő kétnapos tanfolyamot 
vitéz Kalándy Imre. a MÖSz társelnöke 
nyitja meg agusztus 16-án. A tanfolyam 
be zására után a vidéki résztvevőket a 
MÖSz még egy napig vendégül látja, 
hogy megtekinthessék az országos vidéki 
ökölvívóbajnokságot. A tanfolyamira a 
meghívottakon kívül „vendégek" is je
lentkezhetnek, természetesen csak edzők.

MOZI
Lovasroltam

nőragadással a Film iroda udvarán
Félóra az új Mikszálh*fifm felvételeinél

Az új Mikszáth-film utolsó jeleneteit 
rendezi a Film-irodában Itadványi Géza, 
akiu-ek eddig mindegyik filmje nagy sikert aratott. A most készülő „Beszélő 
köntös" pedig a legnagyobb méretű s a 
legdrágább valamennyi filmje közül. A fiím gyártási. költeégoi minden képzeletet 
és minden költségvetést túlhaladnak. De 
igazán nem nyom tálamul adtá k ki a ren
geteg pénzt. ^

Az, utolsó' szabadtéri jelenetekhez pél- 
dátíP a régi Kecskemét egész főterét fel
építették, a környező épületekkel s az 
ntcatorkólátokk al együtt. Pontosan, ahogy 
az ogybqri feljegyzések 6s rajzok sze
rint állt a Valóságban, a török hódoltság 
idején. S most a főtéren éppen vásárt 
tartanak.... ■ *

MézcRlwjlácsosok. Inoikonvhák, fazeka 
©ok. Nyuzwgő tömeg. Férfiak, nők. 
gye-rrVtekck. Falusiak, kecskemétiek.. Es áüa-tok. Lovak, ökrök,; tehenek, kecskék, 
libák, tyúkok. A háziállatokat a gazdáikkal 
együtt szerződtette Katona Jenő dr, # a. 
film gyártási vezetője. A derék  fa lu sia k  
m inden elfogódottság  nélkül já rk á ln á k  a 
m egszokott öltözetükben, a  m egszokott 
vá sár i környezetben , A tér három pont
ján; felállított felvevőgépekre nem is h-e- 
dérítének. * *

Rád ványi 'Géza, a f i lm rendező je és
Pa-lásthy- Géza, aki Asztalos Miklóssal 
és Pncáérŷ  Ágostfel égy üt fc- f ilúvro írta 
a gyönyörű Miksz-áth-re^ényt. egy bar
nára sült, villogófogú fiatal rendőrtiszt
tel beszélget a kecskeméti főtér egyik 
sarkában. A rendőrtiszt azonban nem 
.togykorú". hanem a magyar k irá ly i 
állam rend őrség  va lóságos  fe lü g y e l őjje De 
olyan szakértelemmel vesz részt a követ
kező jelenet megbeszélésébon mintha régi tapasztalt filmrendező lenne. S követke
zik  a jelenet...• ■

A Filmiroda igazgatósági épülete mö
gül lovas szpáblk törnek á vásár népére. 
A  lova k  vadul vágtatnak a tömegen k e 
r e k tő l ,;  fegy v e re k  rop ogn ak , handzsárok 
villogn ak . A szakáihis törökök között 
derékig meztelen, lógóbajézú tatárok is 
lovagoln ak . Kiabálás, sikoltozás. E gy ik - 
m ásik  török  h irte len  m ozdulattal felránt 
m aga élé a nyeregbe e g y  Medt leányzót 
ég e lragadja . De a kecskemétiek is véde
keznek. Itt-ott e g y  török vágy tatár lo
m b a n  a lováról.,..

A szpáhik és lovas tatárok valameny- 
nyicu — lovasrendőrök! A legjobban lo
vagló, legügyesebb budapesti lovasrend
őrök a belügyminisztérium különös engedélyével vesznek részt a „Beszélő köntös" 
filmváltozatában. Mégpedig észrevehetően 
n.agy kedvvel és ügy buzgalommal vesznek részt benne. A nőragedússal egybekötött 
lpvasroham vezetője, a félelmetes nagy- 
baju§zú szpáhitiözt pedig Thiringer Mik 
lós rend őrlőiéi ügy elő!— Ez megírható? — kérdezzük.

— Hogyne, —- válaszol mosolyogva Szi- 
nyei-Mcrsc. Miklós, a rendező igazgatói 
megbeszélésen résztvevő' rendőr felügyelő. 
•— Áz sem titok, hogy délután én is beöl
tözöm, kur uckapitúny nak....

*

A két rendőrtiszt fi lm &ze r eplé sé ne k 
ugyanaz a magyarázata, ami a belügyminiszteri különös engedélynek; a „Be
szelő köntös" film változatát mindenki 
nemzeti ügynek tekinti. Bizonyos, hogy 
a közönség is annak fogja tartani.

Hétfőn kezdődik az Ufa 
hatnapos szak bemutatója

Hat napig fog  tartani az Ufa első 
nagy 1941— 42-es országos szakbe
mutatója, amelyen azonban nem is 
6, hanem 7 nagy filmet mutatnak 
be a meghívottaknak.

1. A  becsület lovasa (...reitet für
Deutschland). Willi Birgel és Ger- 
hild W eber. Rendezte: Arthur M.
Rabenált.

2. A  kegyelm es úr papája (Mein 
Sóim, dér Herr Minister). Heli Fin- 
kenzeller és Hans Moser. Rendezte: 
Veit Harlan.

3. Stukák  (Stukas). Cári Raddatz 
és Albert Hehn. Rendezte Kari Bit
tér.

'4. Vera Nikolskaja (DrelmalHoch- 
zeit). Marté Harell és Willy Fritsch. 
Rendezte: Bolváry Géza.

5. H ív a haza (Über alles In dér 
W elt).Carl Raddatz és Hannes Stel- 
zer. Rendezte: Kari Ritter.

6. A  végtelen  ú t .(Dér 3Sfeg ins

Freie). Zarah Leander, Hans Stüwe. 
Rendezte: Rolf Hansen,

7. A  svéd csalogány (Dle schvve- 
dische Nachtigall). Use W erner  és 
Kari Ludwig Diehl. Rendezte: Peter 
P. Brauer.

Az Ufa egyébként 1941— 42-ben 
még a következő filmek magyaror 
szági bemutatására készül:

A z  ősi rög (Paula W essely), Asz^ 
szonyfurfang (Rökk Marika, Willy 
Fritsch), Csoda a hálókocsiban 
(Anny Ondra, Heinz Rühmann), 
Földöntúli muzsika (Gustav Gründ- 
gens), Baku lángokban (Willy 
Fritsch, René Deltgen), Tánc a; csá
szárral (Rökk Marika), Hűség  
(Heinrich George), Integer (Rudolf 
Forster), Táncoló Becs (Hans Mo
ser), Furcsa házasság (Marlanne 
Hoppé), E g y  szív regénye  (Lulse 
Ullrich), Gyilkos vadon (a  nagy 
Amazon-expedieió film je), Válasz
úton (Brigitte H orney), íg y  is lehet 
repülni (Heinz Rühmann), Eg és 
föld (Werner Krauss), K etten  a 
sors ellen (Heinrich George, Ilse 
Werner), Tavaszi álom (Willy 
Fritsch, Adelheid Seecsk), Oroszlán- 
kölykök (a legújabb Nagy Frigyes
film).

A  MOZIK MŰSORA
Rövidítések: n — V., f — V* * * * * 4 * * * * 9. h *= % 

Sz — szombat. V -  vasárnap 
Nyári szünetet tart: Fórum, Radius, 

Scala. Budai Apoílo, Capitol, Elit.
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel: 153-034. 
fS f8. fio. Sz. V.: f4-bor is. Ököljoff 
(Wallaoe Beery).BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-ier folyt. _Maíyar . 
Ufa-, Luce-, Fox- és rajzos híradó. A 
Sztálin-vonal áttörése. Hatalmas légi csa
ták. Szovjet kegyetlenkedések. Harcok a 
Peipus-tónál. Három a kislájiy. Város a vulkájj felett.
CASINO Eskü-út 1. T-: 383 102. f6, h8, 
blO. Sz, V.: f4-kor is. Kosé Maxié. (Fel
újítás.)
CITY Vilmos esászár-út 36. Tel.: 111-140. 
h6, h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Fehér 
sejk (Romon Novarro)
CORSO Váci-utca 9 Telefon: 182-81S.f6. f8, fio. Sz. V.: 14-kor is, össztánc 
(Lana TnrnerL

DfiCSI Teréí-bBnit 28. Tel.: 125-952.
Í6. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Repülőkalózok.
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 222-499.
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa . Luce-, 
Fox- és rajzos híradó. A Sztalin-vonal áttörése. Ilajalmas légi csaták. Szovjet- 
kc-gyeticr,l;edések. Harcok a Peipus-tónál. 
Kekordtfogás. Három a kislány 
OMNIA Kölcsey-u. 1. T.: 130-Í25, 138-071. 5, ri8, fiú. V. és Ü.: 3-kor is. A fehér sejk (R. Novarro).
ROYAL APOLLO Erzsóbet-kőni: 45 T.: 222-002. f6, f8. flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10.
Copgo Maósie (Ann Sothern).
UHANIA Rál;óezi-út 21. Tel ; 146 046.
5, n8. fiú. Sz. V.: h3-kor is. Hadjárat Jugoszlávia ellen.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T.• 422-722 
f4, f6. f8, fio. Sz. V.: f2-kor is. Csalódéit lányok.
CORVIN üllői-út 40. T .: 138-988 Í4. £6 
f8, flO. V.: f2-kor is. Madridi kém. 
HOLLYWOOD Betblen-tór 3 T.: 225-003i'4. f6. Í8, flO. A nagy keringő. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: • 423-901. 
11. 2, 4, 6, 8. 10. Modem szimfónia. 
LLOYD Hollán-utca 7/a Tel.: 111-994. 
f6, £8, flO. V.: fí-kor is. Cisco és a lady 
PALACE Erzsébct-kőrnt 13. T.: 221-222 11. 2, 4, 6. 8. 10, Cisco, a száguldó lovas 
Stan és Pan hamvazószerdája.PATRIA Népszinház-utca 13. T.: 145 673. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Eszményi asz- szony.
SAVOY miői-űt 4. T.: 146-040. f4, f6. £8, 
flO. V.: f2-kor is. Eszményi asszony. 
S1MPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 268 
999. 5. nS, £10. V.: 3, n6, f8, hlO. Méltó- 
ságos asszony.
STÚDIÓ Akácfa-ntca 4. T.: 22.5-276. f4. fg, 
£8, flO. V.: £2-kor is. Bercsényi liuszárok

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös út 11. Tel.: S55 374. 
n4, n6, n8. nlO. V.: n2-kor is. Gibraltár V. d. e. 11: D. III. 88.
BELVÁROSI Irányi-útca 21. T.: 3S4 563.4 6, 8. 10. V.: h5 és h7 is. Bnvárhajók, 
nyugatra!
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351—500
Augusztus 1-én nyit a Tokaji aszúval ELDORADÓ Népszinház-u. 31. T.: 133-171.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor ie. Mátyás rendet csinál.
HOMEROS Hermina-út 7. T .: 496-178.

9' 3-kor is. Hazajáró lélek. IPOLY rviáky-Dtea 65. Tetefou’ 292-626,
5. n8, flO. V-: h3-kor is. A holnap ha-;ósa.
OZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 

134 644. f4. f6, fS, £10. V.; f2-kor is. 
Jud Süss. V. d. e. 11: Három bajtárs. 
OLvMPlA Erzsébet körút 26. T.: 423 iss 
t- 6, 8, 10. V.: 11 és 2-kor is. Titkos 
házasság.
OTTHON Beniczkv-utca 3 Tel.: 146-447 
n4, n6, n8, cIO, V,: n2-kor ja. Búvár'

hajók, nyugatra! V. d e. 11: Színiiskola, PHONIX Rákoczi-üt 68. Tol.-. 223-242, 
11. 5, n8, no. Sz. V.: 3-kor is. Acélkaraván.
REX István-út S9. T .:. 228-G2Ú. f5, h7,
9. V.: f2-től folyt. Pepita kabát.KIÁLTÓ Uákóez'-út •" Teleron: 224-44.3. 
£4, f6. £8, £10. V.: f2-kor is. Viki. Fehér Sas.

A  R Á D IÓ  M Ű S O R A
Vasárnap, július 27,

Budapest I  (549.5 m): 8: Szózat. Hang
lemezek. — 8.45: Hírek. — 16: Egyházi 
ének és szentb.vszéd (Tasi Ferenc mező
kövesdi hitoktató). — 1.1.15: Evangélikus 
istentisztolet (Kapy Béla dr dunántúli 
püspök), — 12.30: Mamdits Judit és
Básthy-Badics Gyula magyar nótákat 
énekel, kíséri Vidák József cigányzene
kara. — 13.45: Hírek. — 14: Hangleme
zek. — 15: A  földimívelésiigyi miniszté
rium radioelőadássorozata. — 15.45: Ilei- 
ncmann Sántlor túneaenekara. — 16.30: 
Az arany szőrű bárány. Irta: Móra Fe
nnie. Elmondja Mészáros Ági. — 17:
Hírek magyar, szlovák és ruszin nyel
ven. — 17.20: Hcnvédmiisor. 18: A iiki- 
gyar kenyér ünnepe Szabadkán. Hely
színi közvetítés. Vezoli: Budinszky Sán
dor. — 19; Hírek magyar, német és ro
mán nyelven. — 19.20: Portié Pali ci
gányzenekara. — 19.50: Sportcre-dmcnyek. 
— 20.05: Három a kislány. Operett Schu
bert zenéjére.. Szabadtéri színpadra át
dolgozta Bubik Árpád. Vezényel: Paul 
Tibor. .Hangfelvétel. — Schubert Ferenc: 
Pntaky Kálmán; Orisi Lucia udvari 
énekesnő: Ilonlhy Hanna; Schober br.s 
If.imory Im re: Táehöll Kercsztély udv. 
üvegfestő: A jtay  Andor; Tsohöllné asz- 
sznny: Medgyasszay Vilma; Médi: Ba
rabás Sári; Hédi: Zimouyi Márta;
Edi: Balogh Klári; Novotny titkos rend
őr: Ujváry Lajos: Schantorff gróf dán 
követ: Vándory Gusztáv; Vogcl János 
udv. énehef; Sárossy Andor; Gumpeil- 
wícser rajzoló: Borczy Géza; Bruncder 
András nyerges mester: Szomolányi Já
nos; Binder Nándor postahivatalnok: 
Antók Ferenc; Schwindt Móni: Voszelv 
Pál; Házmesternél Simon Marosa; Wc- 
berné, szomszédasszony: Egyed Lenke;
Udvarmester: Máfray József; Róza szo
balány: Fáy Kiss Dóra; Bézi szobalány: 
Kardoss K lári; Jodhzo nő- öors Ernő- 
né; Utcai énekes; Kratnarik László; Süni 
pincér: Banhidy László: Szólótánrosok:
Szalay Karola Goil Beatrix Bradn 
Rezső, feallay Zotjan, -  Közben kb. 21.40: 
Hírek. — 23: Hírek német, olasz, angol 
és francia nyelven. _  23.25; Bura Sán
dor cigányzenekara muzsikál, -  24:Hirclc.

Kassa (208.6 m); 9: Szórakozlató h-ang- 
1 emezek, -  11 1,5; Hírek, heti beszámoló.

ll.oo*. Csatadal. Petőfi Sándor költemé
nyei ea nang-leme'Zek. A  verseket
rossy Lajos adija elő.


