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Becsüld meg 
ellenfeledet 
a pályán és 
azon kívül, 
mert az is ma
gyar, mint 
ahogyan te is
az vagy!i

MLSZ

A  n y á r  l e g m o z g a l m a s a b b  h é t v é g i é :
ökölvívó egyén i bajnokság, úsz és
viadal, országos vidéki atlétikai bajnokságba Szent István Kupa  
első mérkőzése, döntés az N B  újI. osztályának 15. és 16. helyéről

Ma délig megKesszaMMtot- tan az nb nevezési zamatét
Nagyvárad január elsejéig hoteles korszerű 

pályát építeni
Vasárnap értekezlet lesz Szabadkán a Dél

vidék beosztásáról
Az MLSz elnöksége szerdán este 

ülést tartott, amelynek fontosabb 
határozatai a kővetkezők voltak:

1. A z  M LSz elnökségének a „köl
ni ügyben“ hozott ítéletét az OTT 
jóváhagyta. Ezzel a kölni-ügy vég
leg befejezést nyert.

2. Az 1940—41. év bajnoki ér
meit elkészítik: és ünnepélyes for
mában fogják a győztes csapatok
nak kiosztani.

3 . A  német szövetség távirati 
megkeresésére engedélyt adott a 
szövetség a Ferencvárosnak, hogy 
a berlini Lufthansa tornáján augusz
tus 23-án egy m érkőzést játsszon 
Berlinben.. A  Ferencváros*.a,(igusz- 
tsu 24-i mérkőzését a szövetségh i
vatalból elhalasztja .azzal, hogy azt 
nyolc napon belül köteles a Ferenc-

F U T B A L L
A T L É T I K A

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

Lopos Sport
Budapest, IV., Véci-u. 27-29
Tornaszerek Játszóié
ros lejátszani. Ha nem a Ferenc- 
iros lenne a pályaválasztó, az el- 
nfél jogosult a pályaválasztási 
g felcserélését kérni.
4. A  hivatásos játékosok igazo
sát és szerződtetését tárgyaló 
a.bályzat átalakítása céljából az 
nökség értekezletet hív össze. A  
vatásos játékosokat tartó egyesie
tek vezetőinek, majd később & hi- 
itásos játékosoknak a bevonása
ik A kidolgozandó új szabályza- 
4 az Országos Tanács elé terjesz-
k.
5. A  Budapestre utazó vidéki csa
ltok elszállásolása ügyében tár
sulásokat kezdenek a fővárosi 
'.állókkal és penziókkal, hogy ad- 
g is, amíg felépül a szövetségi 
íz harmadik emeletére tervezett 
•tékosotthon, a csapatok ellátási 
ültsége megfelelően csökkenthető 
gyen. Hasonló akciót indítanak 
éléken-is.
6. A z elnökség üdvözölte a Bez-

Két világsztár eg y  Ilimen t
Spencer Iiacy. Hedy lamarr 
AZ ASSZONY, 

AZ ORVOS 
tSA HARMADIK

[Metio-fllm|
Nlálól egyedül:

O M N I A

dáni S E -t, a Hazatérés Bajnokság 
győztesét.

7. A  bécsi szövetséggel újabb tár
gyalásokat kezdenek, mert az ok
tóber 5-e semmiképpen sem alkal
mas a Becs— Budapest mérkőzés 
határnapjaként.

8. Augusztus 3-án, vasárnap dél
előtt Szabadkán értekezlet lesz a 
volt alszövetségi helységben a fel
szabadult Délvidék beosztása tár
gyában,

9. A z  M T K  játékosai július 13- 
ával — az Országos Tanács dönté
sének napján — szabadokká váltak.

10. Figyelm eztette az elnökség a 
Nagyváradi A C -ot, hogy amennyi
ben január elsejéig N B I-m érközé- 
sek színvonalának megfelelő pálya 
nem lesz Nagyváradon/  úgy a ta
vaszi idényben, a NAO  a bajnoki 
mérkőzéseit más városban köteles 
lejátszani.

11. A z  N B  mind a három osztá
lyára a nevezési zárlatot július 
31-ének déli 12 órájáig meghosszab
bította az M LSz. Újabb elnöki ülé
sen fog  dönteni az MLSz az esetleg 
megüresedő helyek betöltéséről.

12. Augusztus 3-án vonul be E r
csibe a második ifjúsági edzőtábor 
100 taggal, akik Délvidékről, Er
délyből, Felsötiszai kerületből, Kár
pátaljáról, Alföldről és Budapestről 
utaznak Ercsibe. Ugyanezen a na
pon kezdődik Győrött az Északdu
nántúli ifjúsági edzőtábor 70 részt
vevővel.

13. Amennyiben vasárnap a Sza
badkán lejátszásra kerülő SzVAK— 
UAC osztályozó mérkőzésen a 
SzVAK behozná az UAC négygólos 
előnyét, ebben az esetben semleges 
pályán később lejátszandó új mér
kőzés dönti el az N B I-be való 
jutás kérdését a két csapat közt.

Hárai súlyosan megsérült 
a Gamma szerdai edzé
sén

A budai piros-fehérek szerdai ed 
zésüket a GSE-pályán tartották 
meg. Kétkapus játék volt. Az első 
csapat a második csapat ellen ját
szott. Rögtön kezdés után súlyos 
baleset történt. A  nagy lendülettel 
futó káraira, az első csapat balszél
sőjére Havas, a kapus ráfutott. A 
két játékos egymásnak szaladt. 
Hárai jajgatva terült el  ̂ a földön. 
Azonnal ápolás alá vették a játé
kost, de mivel az agyrázkódás tü
netei látszottak a játékoson, kór
házba vitték.

— Valószínű, hogy az arccsontja 
eltört a játékosnak, — mondta Sós 
Károly edző.

A  játék különben igen élvezetes és 
változatos volt. A  második félidőben 
Kónya  a közép-, Tóth. a balhátvéd. 
Végeredményben az első csapat jö 
játékkal fölényesen győzte le a má
sodik csapatot. Az edzés után Vó- 
nosy Béla sportigazgató mondja:

—  Sajnálatos Hárai sérülése, re
méljük, nem lesz komoly! M ost már 
teljes erővel készülünk a Szent Ist
ván Kupára, Szombaton délután a 
BLK  ellen játszunk barátságos mér- 
TAKctéaf. n. Phrihuji-nnl'i/án.

ö lc ö lv ív ó £ B  eJö/díé& a 
sszombaíon é s  vasárnap  
áss hte- tornateremben:
O rszágos b a lno kság  Torma 31, Szigeti, 
Frigyes, B o n d i, Podány, Nándi, Csontos, 
Jászai, Homolya, egyszóval a legjobb 32 
magyar ö k ö l v í v ó  részvételével I

A  legnagyobb hazai egyéni ököl
vívó versenyt, az országos egyéni 
bajnokságot szombaton és vasárnap 
rendezi a MöSz Budapesten, az 
NTE szentkirályiutcai tornacsarno
kában (sportcsarnok hijjánl). A  
bajnoki verseny tulajdonképpen a 
szeptemberre tervezett EB előkészítő 
versenye, az ökölvívó szövetség en
nek alapján szeretné összeállítani 
az Európa-bajnokságon résztvevő 
legjobb 8 ökölvívóból álló csapatát.

ökölvívóink egész nyáron át ed
zésben maradtak, hogy' a bajnoksá
gon és az utána - következő EB-n a 
lehető legjobb formájukban vehesse
nek részt. A  MöSz minden súly
csoportban a legjobb négy-négy 
ökölvívót válogatta össze, ezek kör

mérkőzés formájában fognak meg
küzdeni a bajnoki címért.

Minden súlycsoportban 
nagy liarc lesz !

Minden súlycsoportban hatalmas 
küzdelem, hatalmas harc várható. 
Ez természetes is, hiszen hajszál
nyira egyforma erejű legjobbjaink 
fognak verekedni egymással'. Lég- 
súlyban .pl* Podány, Kiss és Varga 
csaknem teljesen egyenrangú. Igen 
veszedelmes ellenfélnek ig-érkezik 
Miriszlai, a tehetséges szolnoki ■ ök
löző is. Harmatsúlyban Darai és 
Artner meglepheti a bizonytalan 
formában lévő Bogácsot. A bajnoki 
viadal legerősebb mezőnye pehely

súlyban kerül össze: Frigyes, Ban
di, Csapogya és a kolozsvári Da- 
róczi egymás ellen! Csaknem ha
sonló a helyzet váltósúlyban is:-itt 
Torma II, Mándi, Csapó és K o
rányi között fog állni a harc! Kö
zépben Csontos és Jákits, az örök 
ellenfelek harca Ígér kemény csa
tát, félnehézsúlyban Szigeti szőri- 
tóba lépése jelent eseményt Jászai, 
a- „kiütö-klrály" és a kolozsvári 
Pálfi ellen. Nehézsúlyban Homolya, 
de: főleg Balatoni -Levente indulását 
várják az' „Ínyencek" nagy érdek
lődéssel.

A bajnoki körmérkőzés fordulói 
szombaton este, vasárnap délelőtt 
és vasárnap este fognak folyni.

Ma délután 1 órakor Milánóba 
utazik a magyar válogatott 
kerékpáros vágtázó ötösfogat

vagy 20-ra. A mérkőzés Újvidéken ke
rülne sorra.

Augusztus 3-án, vasárnap nagy 
napja lesz a magyar kerékpáros 
pályasportnak. A  milánói Vigorelli- 
stadionban mérkőzik ekkor a legjobb 
összeállítású olasz válogatott legény
séggel, a hagyományos olimpiai szá
mok keretében: a vágtafutam^an,
az 1000 méteres idöfutamban, a két
üléses gépek versenyében és a 4000 
méteres üldöző csapatversenyben.

A  szövetségi kapitány nagy gond
dal és körültekintéssel állította ösz- 
sze a magyar csapatot. Megállapít
hatjuk, hogy az adott körülmények 
között (Európa legjobb ezresének, 
N ótás Károlynak kényszerű távol- 
maradásával számolva) pillinatnyilag

Kerékpárok, alkatrészek
nagy választékban legolcsóbban

DIADAL,
Kerékpár árjegyzéket ingyen küldünk.

nincsen jobb csapatunk. Ez a csapat; 
E les—N agy— -Karakt —  Kovács—Pel- 
vá ssy . A  vágtafutamban N agy  és 
P elvássy, az 1000 méteresben Éles és 
Karaki, a kétüléses viadalon az Eles 
—-N agy és a Pelvássy— Karaki pár, 
a csapatversenyben pedig a Kovács 
— Eles— Nagy—Karaki: négyesfogat 
vonul harcba az olaszok ellen.

A  hírek szerint az olasz válogatott 
együttes összeállítása még nem vég
leges. Nérvi és Gugliclmetti helye 
m ár biztos. A  többiekre nézve csak 
m a döntenek, — a szerda esti válo
gatóverseny eredményeinek figye
lembevételével. •

Válogatott legénységünk egyéb
ként hétfőn este barátságos megbe- 

o-iíiiít össze. Ezen az érte

kezleten a kapitány kiadta a takti 
kai utasításokat és azokat a mód
szereket, amelyekhez a fiúknak tar- 
taniok kell magukat Milanóban. 
Tegnap még könnyű edzés is volt a 
Millenárison, gyúrással egybekötve s 
ma déli 1 órakor utazik a csapat 
Milanóba. Legénységünket Orczán 
László szövetségi edző és Eigner Jó
zsef szövetségi intéző kíséri.

S Z E G E D I  H I R A D Ú
Hodry Miklós, , a Szegedi AK  elnöke 

és Markovics Szilárd ügyvezető elnök 
felkereste Pálfy József dr-t, Szeged va
ros polgármesterét, hogy a SzAK részér© a város támogatását kérdek. A polgár- 
mester ismét nagy &portsssoretétéről tett 
tanúbizonyságot és Ígéretet  ̂tett arra, 
hogy a jövőben az eddiginél nagyobb 
mértékben fogja Szeged városa a SzAK-ot 
támogatni. ^

A Szegedi VSE-nek ismét ajánlkozott 
egy új játékos. Bodo. az Újvidéki AG vo.lt balösszekötője szeretne vasutas len
ni. Az elője^k szerint igazolása hama- 
rosan megtíírténiik.

A  Szeged visszavette a z  atadolistaról 
Mestert. A játékos mondotta ezzel kap
csolatban: , , ,_- gzoffed - varosánál. alilast kaptam e
í<ry rao®t már semmi okom sincs, hogy 
a SzAK-ot elhagyjam. Nagy örömmel 
fogok továbbra Is játszani ott, ahol mindenkit szeretek és ahol, azt hisaom, 
engem is szereinek,A • WJlTK-tól tavidét -kapott a SzEAC s ebben a csepeliek ingyen kérik Dósay 
kiadását. A SzEAC máris közölte a WMTK-val, hogy ingyen nem adja 
Dósayt, akit 13- éves- -kora- óta- tanítottak 
a szegedi egyetemi klubban futballozni.

-•
Pulai János, a Kecskeméti MÁV ka

pusa az SzVSE-hez kérte- igazolását.
* ■ ■.

' Az SzVSE Szombaton -este rendezi baj
noki lakomáját.

*
’ Alföldi kerület—Újvidék válogatott 
inérkóaést terveznek augusztus 17-re,

Megalakult a kajak- 
szövetség

Az Országos Magyar Ka ja teszi) vétség
szerdán este tartotta alakuló közgyűlését. A közgyűlésen Porcáéi György dr, 
a . MESz tiszteletbeli elnöke a MESz 
által alapított Id. Szendey Béla <lr vándordíját adta át Balatoni Kamilln-ah, a 
legjobb magyar kajakosnak. Prém György dr ismertette a magyar kajak
sport múltját és felolvasta az új alap-, 
szabályokat. Ezeket, ék. a hivatalos jelölő
listát az alakuló közgyűlés egyhangúlag fogadta el. Vitéz Tárczay-Felici-lca Ro
mán dr a kultuszminisztérium, Prém' Lóránd dr pedig az OTT nevében üdvö
zölte az új' szövetséget. ■

Őt iérjvadász bájos története

Á 1 P IG  
IESM B M R  

Greer Garson 
Laurence Olivler

ma premier :

C O R S O



\Spoil Csütörtök. 1941 július 31- '1

Csak az utolsó percekben adott 
ízelítőt a tudásából az Újpest
Zsengeiiér ismét balszélsőt  játszott
Újpest—D. Magyarság 5:2

Szerdán délután a D. Magyarság 
elleni edzömérközésre készülő újpes
tiek öltözőjében megjelenik Futó is. 
A  fiúk mindjárt tréfálkoznak vele:

— Vájjon ki lehet ez az úr?
—  Biztos valami fiatal próba

játékos.
Megjelenik Szikár is, a Phöbus 

volt csatára Zuriánnak, a FövTKör 
hátvédjének a társaságában. Sziics 
Gyuri kérdi Zuriántól:

—• Csak nem a D. Magyarság
ban, fogsz játszani?

— N em  — mondja a hátvéd. — 
Ott benn van egy kis tárgyalni- 
valőm.

Aztán a kis különszoba felé mu
tat, ahol Langfehler, az Újpest 
igazgatója és Takács edző tartóz
kodik. Szikár és Zűrién bevonul a 
kis szobába, bezárul az ajtó és kez
dődik a tárgyalás.

Az edzömérközésre így áll fel az 
Újpest:

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

D. Magyarság: Budavári -— Mül- 
ler, Sahin — Kakuk, Kupi, Páncél 
III —  Gengülyás, Forgács, Kiss, 
Osuti, Páncél V.

Zsengeiiér tehát újra balszélsöt 
játszik. Vidor hamarosan pompás 
helyzetbe hozza Szuszát, de a kö- 
zépcsatár mellé ló. Aztán Szusza 
teszi lyukra Vidort, de Vidor is 
mellé lő. Mészáros hazaadásából 
szöglet lesz. Megint lövöhelyzetbe 
kerül Szusza, de a lövés nem sike
rül. Látszik, hogy nem a góllövö 
cipőjét húzta fel ma délután. Végre 
akad egy vérbeli Szttsea-bomba, ezt 
azonban Budavári a léc fölé tolja. 
Gyenge a játék. Szombaton sokkal 
jobban ment. Valahogy nem tud 
belemelegedni az Újpest. Vidor már 
csak a kapussal áll szemben, de ad
dig viszi a labdát, míg bele nem 
botlik a kapusba, Ádám  keresztlab
dáját Zsengeiiér az oldalhálóba lövi.

Szépen adogat az újpesti csatár
sor, de a végén mindig becsúszik 
valami hiba. Végre Ádám  beadását 
Budavári kiejti és a beugró Szusza

gólba kotorja a labdát. 1:0. Potya
gól, nem is tudja tapsra ragadni a 
közönséget. Egy sereg szögletet rúg 
most az Újpest, de itt kiütközik az 
újpesti csatársor legnagyobb hibája, 
nincs csatár, aki fejeljen. A  nem is 
túlságosan magas dunakeszi védők 
mindent elfejelnek előlük. Közbe- 
közbe az ügyes dunakeszi jobbösz- 
szekötő megkeveri a lilák védelmét 
s bizony nem egy esetben csak n e 
hezen szabadul meg a góltól az új
pesti kapu.

Zörgő lövését Budavári bravúro
san tolja szögletre. Majd Nagyma
rosi— Vidor— Szusza adogatás után 
Zseyigellér szinte az alapvonalon 
kapja a labdát. Zsengeiiér azonban 
innen is tud gólt lőni. Kohut-ssög- 
böl! 2:0.

Továbbra is idegesen és lagyma
tagon játszanak a lilák. Takács 
edző bosszankodva rájuk is szól:

—  Miért- vagytok idegesek?
Még Vidor fejel egy gólt és az

tán vége a gyenge első félidőnek 
(3:0).

Szünetben Takács edző mondja:
— N em  érteni, mi van ezzel a 

társasággal. Kapkodnak, mintha 
bajnoki mérkőzésről volna szó.

Egy fiatal próbajátékost is lá
tunk lila, mezbe öltözve. Takács 
mondja neki:

—  Egyelőre várj, m-ajd szólok, ha 
be akarlak állítani.

Fordulás után a Dunakeszi jobb- 
szélső elszalad Balogh II-töl és gólt 
lő. 3:1. Tíz perc elteltével Ádám  
helyére Németh  áll.

A 20. percben a dunakeszi bal- 
összekötő lövését Sziklai kiüti, de a 
jobbösszekötö bevágja. 3:2.

-— H ol a nagy Ú jpest? —■ gúnyo
lódik a. nézősereg.

Erre az utolsó nyolc percben fel
lángol a lila csapat. Ekkor tömegé
vel látunk szép támadást. Vidor jó 
passzával Németh  elfut és, bár 
nyomják, a felső léc alá bombáz. 
4:2.

Zörgő ugratja ki Szuszát, Szusza 
labdája a léc tövéről a gólba vágó
dik, 5:2. Nem sokkal később vége a 
mérkőzésnek.

Ssöllösi lövi a harmad utolsó dugó
ját. 3:2.

Szünet után a MAVAG már teljes 
csapatával áll ki, vagyis a követke
zőképpen: Tihanyi —  Varga, Fácán 

Kaltenecker, Kéri, Steinbach — 
Stiffel, Opata, Németh II, Szállási, 
Nagy.

A  MAVAG hamarosan fölénybe 
kerül, de gól csak nem akar esni.

—■ Most jön ki a M A V A G  jobb 
erőnléte, —  állapítja meg a part- 

onalon Fodor László, a Ganz inté
zője. —  Végül N agy beadását Stif
fel befejeli. 3:3-

A  harmadik harmadra mind a két 
csapat változtat, de a Ganzban 
több a tartalék, így a MAVAG 
rönnyen húz el Stiffel és Németh  
TI (2) góljaival.- Végeredmény 6:3

MAVAG javára.
A MAVAG-on meglátszott, hogy 

erőnlét dolgában felette áll ellenfe
lének. Különösen a fiatalok: Szál
lási, Nagy, Németh II mutattak 
nagy harcikedvet, de -az „öregek" — 
így Kéri és Kaltenecker —  is kitet
tek magukért. Mindent összegezve

M A V A G  biztatóan mozgott.
Az edzés után mondotta Opata, a 

MAVAG edzője a vasárnapi össze
állításról:

— Csak a jobbszélsö helye kétes 
csapatban. H ogy Németh I, Stif

fel, vagy más lesz-e a D V A C  ellen 
a jobbszélsö, ezt majd csütörtökön, 
'agy pénteken fogjuk eldönteni. A  

csapat többi része a rendes lesz.
A MAVAG tehát a DVAC ellen a 

jelek szerint a következő csapattal 
áll fel:

Tihanyi —- Varga, Fácán —  
Kaltenecker, Kéri, Steinbach —■ 
Stiffel (Németh I), Opata, Németh  
II, Szöllösi, Nagy.

„NB II-ős“ csapatával áll ki 
a pécsi DVAC az első osztá

lyozó mérkőzésére a MÁVAG
ellen

5000 nézőt várnak Péesujhegyre!
Az NB I-be Igyekvő pécsi DVAC 

i legnagyobb erőlködés ellenére 
;em tudott erősíteni a MAVAG 
illem vasárnap sorrakerülö osztá- 
yozó mérkőzésére. Az elsőszámú 
jrösítés a Gamma Kovácsa lett 
/olna. Kováccsal már igen elöre- 
íaladt tárgyalások folytak, de a já- 
;ékos meglepő kívánságait a pécs- 
íjhegyiek nem tudták teljesíteni. 
<Kovács még a mérkőzésekre is 
Pestről akart lejárni!) A  másik je 
nit a Kispest Vig-ja lett volna. 
Vígnak szombaton kellett volna 
Pécsre érkeznie, de — Pesten ma
radt.

Császárt, a Törekvés jeles bal
szélsőjét is szerették volna megsze
rezni a DVAC-nak, de — kétszeri 
útiköltség megküldése után —  a 
közvetítő kijelentette, hogy a Tö
rekvés nem adja ki Császárt.

Mindössze a Z. Danuviából sike
rült a DVAC-nak Molnárt leigazol
nia. ő t  azonban nem játszatják a 
sorsdöntő mérkőzéseken.

A  két pécsi játékos Badnai 
PVSK és Czigler ZsSE Igazolására 
csak az osztályozó mérkőzések

után kerül a sor. Az ősztől kezdve 
már számítanak mindkettő játé-

Végül elhatározták, hogy a 
MAVAG elleni mérkőzésre az NB 
II-ben a dicső második helyet elfog
laló együttes áll ki. Vagyis:

Grozdics —  Bencze, Loós —  őnody 
I, Krivitz, Keller —  Radnai, Szikla, 
Onody II , Ujj, Csirke,

Pécsett és környékén másról sem 
beszélnek, mint a vasárnapi mérkő
zésről. Sokan rossz néven veszik, 
hogy a DVAC vezetősége nem erő
sítette m eg a csapatot, másik meg 
azon örvendeznek, hogy a „DVAC" 
verekszi ki magának —  az NB 
X-be való jutást ( ?).

A  pécsujhelyi pályát egész héten 
csinosítják a nagy mérkőzésre. Pót- 
ülőhelyeket is állítottak már fel a 
pálya* körül. A  bővítéssel kapcsolat
ban 5000 nézőt várnak a pécsiek.

A  hangulat igen bizakodó, olyan 
gólaránnyal szeretnének győzni a 
piros-fehérek, hogy azt Pesten ne 
lehessen behozni...

Ma délután tartja utolsó edzését 
a nagy mérkőzés előtt a DVAC.

W1,TillHailA>MfaiatiKJ-T3
✓

Csak a jobbszélső személye 
kétes a MÁVAG-ban a DVAC

ellen
A gépgyáriak b í z t a t d  mozgás után 6 :3-ra 

leverték a Ganzét
Borús, kissé szeles, igazi labda- 

ígóidőben, közel 200 főnyi szur- 
olósereg gyűlt egybe a MAVAG 
öbányaiúti pályáján, hogy tanúja 
gyen a gépgyáriak utolsó föpró- 
ájának az osztályozó előtt.
Az edzőtársul kiszemelt ellenfél 

egyed 6 tájban megérkezett. Rö- 
id bemelegítés után felállt a két 
sapat. A  MAVAG első csapatából 
sak m m  s m r n e m  m m

N a gy  és Opata játszott. A  többi if
júsági és próbajátékos volt, vegye
sen. A  Ganz így állt fel: Piánk
(M AVAG) —  Varasdi, Várhidi 
ónodi,  Turay, Budai —  Hollóst, 
Berzi, Herényi, Bartos, Pápai.

A  Ganz természetesen hamarosan 
fölénybe jut és 10 perc alatt Séffé 
Un (öngól) és Bartos dugójával 2:0 
ra vezet. Szöllösi szépít, de Berzi 
hamarosan_

Kétszázfőnyi közönsége 
volt a Ferencváros 
szerdai edzésének

Szegedi hírek szerint

Tihanyi II 
nem té r vissza 
Csepelre,

hanem a Szegedi VSE já
tékosa lesz

Szegedi tudósítónktól kaptuk a 
késő esti órákban a következő táv
iratot:

Szeged, július 30.
Tihanyi II, a W M F C  jeles csatára 

augusztus 1-én nyolc hétre Szegedre 
jön. Tihanyi 11-t az SzVSE szeretné 
megszerezni, a W M F C  azonban négy
ezer pengőt kér a kiadásáért. Ti
hanyi kijelentette, hogy ha felve- 
zik a M AV-hoz, akkor kivárja az 

átigazolási időt és mégis as SzVSE  
játékosa lesz.

Mélykúti Béla
Tihanyi II — mint ismeretes — 

szegedi fiú és alig egy évvel ez
előtt a KEAC-ból került Csepelre. 
Az SzVSE hatalmasan megerősödne, 
ha Tihanyi II a csapatba kerülne. 
(A  késői órákban nem tudtuk meg
kérdezni a WMFC vezetőségét, 
hogy mit szól szegedi jelentésünk
höz. Sserk.)

it uáiiaiafí csapatok ai 
osztaipáka az egyesüle
tek leientkezésí határ
ideje:

augusztus 11
A VÁLEA-hoz tartozó egyesületek már 

szorgalmasan jól entk ezríck a.z őszi baj- 
noksiuyra. Amióta el határoztak, h°í?y ,a 
jövőben á budapesti kertijét kő tetőkéi
ben szetrepoínck a vállalati egyesül otek, 
azóta egymásután, alakulnak az ni, ■©AT®" 
sülötök. Ujváry "Ferenccel, a V ALFA 
főtitkárával beszéltünk. ,— A jelentkező egyesületok mar mind 
bemutatták a belügyminiszter által enge
délyezett alapszabályaikat, —# montl-U a 
főtitkár. — Az őszi bajnokságra a ne
vezések egymásután f futnak be. Iaaz, 
hogy már csak néhány nap van hatra., 
mert a, nevezési határidő augusztus 
11-lke. , . ,A főtitkár elmondta meg, hogy az 
MLSz elnöksége először úgy határozott, hogy három vállalati ögyesiile-tet oszt he 
az NB III-Ea. Később azonban úgy dön
töttek. hogy csak két egyesület kerül az 
NB III-ba. Ez a két egyesület az első osztály két csoportgyőztese. Ebben az 
évben a Hangya, és a KaSG került be 
az NB III-ba. A tervbe vett _ OoSC— 
PraSC osztályozó tehát. elmairaa.

Az őszi bü.iuolei mérkőzéseket augusztus 
30-án. szombaton kezdik. A sorsolást 
augusztus közepén készítik cl.

Az üllőiúti pályán szabályos pénz
tár fogadja szerdán délután az ér
kezőket. Hiába, már komoly edző- 
mérkőzést játszik a Fradi, ezért 
fizetni kell. Fél 6 óra tájban népe
sedik be az öltöző. A két Sárost 
Kiszely és Fiút a hiányzik egyelőre.

— Pálinkásnál kaptam szállást 
újságolja a kis Lukács. —  E z jó

kabala, mert Nagybányán is a ka
pusunknál laktam és mindig jól 
ment a játék.

Pálinkás ezeket mondja nekünk: 
— Vigyázni fogok a kis Lu-kács- 

a, hogy sportszerűen éljen ebben a 
nagyvárosban.

Lukács egyébként még annak is 
örül, hogy nem ö a legkisebb ter
metű játékos a Fradiban.

-  Eddig mindig ön voltam a leg
kisebb, ahol játszottam. M ost kide- 
•ült, hogy a N agy Andris valamivel 
alacsonyabb, mint en.

A  Ferencváros öltözőjében még 
folyik a „duma", amikor s. vendég
csapat már régen mezbe öltözött. 
Pontosan 6 órakor, mintegy 200 
főnyi közönség előtt fut ki a Fe
rencváros. A zöld-fehérek ebben a: 
összeállításban kezdenek:

Csikós — Szoyka dr, Tátrai — 
N agy II, / Polgár, Pósa —  Lukács, 
Kiss, Jakab, Lázár, Gyetvai.

A  HSC összeállítása így fest: 
Mészáros II —  Vajda, ősi —  Mol

nár, Asztalos, Makádi — Handzcl, 
Stelczer, Mészáros l , N agy, Prosza- 
mell.

A pályán nincs letaszálva a fii. pedig 
legalább. egy araszra megnőtt. Nehezen 
indul ra.ita cl a .iá léik. Az első percekben 
Gsiicósna.k több dolga van, mént Mészá
ros II-Pek. De ragad a kezéhez a labda

AZ EDZŐK TESTÜLETÉBEN
hétfőn, EC'/rdá n és pántokéin délután 6-tál 
8-ig hivatalos órát tartanak a testület hivatalos helyieiégében (V. \ adafiZ-n. 31. 
XI, emelet), A. WM-rendeacrt ismerteti, 
könyvet 'ezekben az időpontokban lehet 
beszerezni.

AZ ALFÖLDI KERÜLET
vasárnapi m űsora : , _  , , .Vasutas bajnokság. ÍS-ncmtoS: Sz. MÁV —Békéscsabai MÁV (Dudás, Szabó)

II osztálvú döntő: Hódmezővásárhely: 
HMTE—K. MÁV (Nagy ML , .Barátságos. Szeged: DTC—Magyarfcam- 
zsai PO (Kiss).

BUDAPEST KERÜLET
válogatott kerete vasárnap délután fél 
5 órakor edzést tart a Forinyák-utea*pályán. Az edizésne egy cgrósz se reír ja* 
tókost hivbak meg. A„játékosok az FTO

Gye-tvai pompás lefutás után jól ad k»v* 
zépne*. <!■> a nagy fűben élakad a .labda. 
Meglepően jól mozog’ Kis, néhány halai" 
más lövése is feltűnést kelt. A nézőtér 
Lukácsnak szurkol. Jakabot és Kist 
biztatják, hogy adjanak sséh'e labdát. 
Szép támadás után Gyetvai lövi az első 
gólt, aztán Lukács nagy ballá basa kap 
tapsol. Ex a lövés azonban egy arasszal 
elkerüli a kaput. Finta megérkezik* 
Pófca kiáll. Lázár lesz a bal fedezet, Finta 
fjedig a balösszekötő. A Ferencváros 
most már állandóan eigykapura játszik- 
Kis hosszú lövése a bal sarokban akad 
meg (2:0)., azután újból Kiss lövi közei
ről a hálóba a labdát. 3:0. Végre Lukács 
is kap használható labdát, remeikül el
fut, beadását Finta egyből pompásan a. 
hálóba lövi. Remeik támadás, remek gól. 
4:0. Szépen gördülnek a zöld-fehérek tá- 
lundáisai. Lukács lövését a hátvédek kéz
zel ütik ki a kapuból, a 11-cst Kis lövi 
be. 5:0. Ezután Finta alaposan becsapja 
a eégcsapa*t védelmét. Kis elé tolja a 
labdát s ez közelről belövi a hatodikat. 
Finta gólja után (7:0) vége is az első 
harmadnak.

A második harmadban Csikós védi a 
vendégcsapat kapuját. Aztán Waldingor 
6s Kiszely is beáll erősíteni, az amatő
röket. Most nem is megy úgy a zöld- 
fehér csatársornak, mint az előbb. Csikós 
legjobb napja i ra legez te tő védések kel
hárítja él Lukács és Finta hatalmas lö
vését. Húrom gól_ azonban ebben a hár
madban is születik. Kettőnek Jakab, 
egynek Kis a szerzője. Kiszely szeretne 
szépíteni az „amatőrök1 * részéről. de 
Bőm tud megbirkózni Polgár Drumival.

A  ̂harmadii k lia rmaciiban Pál lakás vált
ja  fel Csikóst, Szoyka dr helyett periig 
Waídhigvr játszik. Kiszely egy darabig 
meg szerepel a vendégeik színedben, do 
nem kap labdát, megunja és lesétál a 
pályáról. A Ferencváros most is egv- 
kapura játszik és újabb barom gólt lő. 
Lázár, Finta és Jakab révén. A három- 
harmados edzömérkőzésen 15:0-fa győzött 
a Ferencváros.

Eltekintve a gyenge ellenféltől, 
meglátszott a zöld-fehéreken, hogy 
nagyszerű erőben van a társaság.

A Kispest főpróbát tartott 
az SzNSE-pályán

Látszik, hogy a Kispestnek a 
szerdal kétkapus edzése már a 
szombati mérkőzés főpróbája. Nagy
számú közönség kíséretében teszik 
meg a játékosok az SzNSE-pályára 
az erőnléti sétájukat. A  kispesti, pro
fik a kispesti amatőrökkel megerő
sített Hofherr-gyár ellen játszanak.

A Kispest így ált fel: Bogár —
Monostori, Próbajátékos —  UUcska, 
Szabó II, Füzesi — Kovács, Király 
(Hofherr S C j, Mészáros, Beke, Tit
kos.

Tóth Gyula sérült és nem vetkő
zik le, de szombaton minden való
színűség szerint tagja lesz a 
WMFC elleni csapatnak. Az ellenfél 
csapatában játszik Nem es, Serényi, 
Gallai és Odor.

Nagyon álmosan indul a játék. Jó 
tíz percig nem is megy lövés egyik 
kapura sem. A közönség Titkos és 
Nemes, a két öreg róka párharcán 
derül. Aztán megembereli magát a 
kispesti csatársor és Beke  remek 
lövést küld Odor kapujára, de a ka
pus gyönyörű elvetéssel véd.

A  Kispest továbbra is támad és a 
20. percben Király lyukra teszi 
Mészárost, aki nagy lövéssel küldi 
a labdát a hálóba. 1:0. A  Kispest 
két szélsöfedezete Nem es és Hidasi 
lesz, jobban is megy a játék és 
egyik lövés a másik után zudul 
Odor kapujára, de a kapus is he
lyén van. Beke  labdája azonban 
mégis megtalálja az utat a hálóba. 
2:0. Utána —  látszik, hogy ez az 
esti mérkőzés főpróbája —  valósá
gos tűzijátékot rendeznek a kapu 
előtt. A  sok lövés közül Nemes lab
dája zörgeti meg a hálót.

Szünet után Beke lő ismét gólt. 
3:0. Utána már lefékeznek a játé
kosok és így a további gólok a Kis
pest részéről elmaradnak.

'Egyénileg: Beke  ismét nagysze
rűen játszott. Odor, Ulicska és Tit
kos volt még rajta kívül jó.

Szombat estig teljes pihenőt él
veznék a játékosok.

A jobbhátvéd helye 
kétes a Kispestben

Szombaton este megindulnak a 
Szent István-Kupa. ezévi küzdelmei. 
Az első pályáralépö a Kispest. Ez 
alkalommal feltettük az egyik veze
tőjüknek a merész kérdésig „Hogy 
áll fel a Kispest az első Szent Ist
ván-Kupa mérkőzésen?" íme, a ka
pott felelet:

—  A  kaput Odor fogja védeni, 
kapusaink közül 6 van. a legmeg
nyugtatóbb formában.

—  Jobbhátvéd, ha nem áll be 
újabb fordulat a Kajdácsi-ügyben, 
Monostori lesz, de nem lehetetlen az 
sem., hogy Kajdáesi jog  ezen a 
poszton játszani.

—  A  BVSC-vel folytatott tárgya
lás eredményre vezetett és Gazdag 
hozzánk került. A  balhátvédünk ö 
lesz.

most operált Hidasi helyett játszik 
UUcska. ö  olyan játékot mutatott 
több ízben ezen a, poszton, hogy 
nyugodt lélekkel merjük beállítani.

— A csatársor problémája is 'meg
oldódott: sikerült megszereznünk az 
E M T K  fia ta l,’ téhétoéges középese- 
tárát, Mészárost. Bár eleinte anyagi 
ellentétek voltak köztünk, ezeket si
került kiküszöbölnünk és így a. játé- 
kos ci miénk lett. Tóth Gyulával is 
m egegyeztünk: a játékos marad
Kispesten.

—  A  csatársorunk tehát a követ
kező: K ovács, Tóth, Mészáros, Béke, 
Titkos. Bár inég tárgyalunk egy já
tékossal, a csapat valószínűleg a. 
fentiek szerint fog felállni a W M FC  
ellen.

A kispesti csapat érdekessége, 
hogy a két öregen kívül (Szabó és 
Titkos) legidősebb játékosa, Tóth: 
huszonegy éves sincs még. Egyéb
ként nem is olyan rossz csapat 
ez. A  két erősítés igen sikerült: 
Gazdag többszörös amatőr váloga
tott, jónevü játékos, Mészárosért 
pedig több NB egyesület futott ver
senyt. A  kispesti hangulat: „ezzel a 
csapattal nem is vagyunk olyan 
esélytelenek a W M F C  éüen...‘c

Suhai lesz a  Kispest 
fobbszélsőge (?)

A Kispest tárgyalásokat kezdett 
Suhaival, a Ferencváros volt jobb
szélsőjével, aki a Z. Danuvia szí
neiben játszott. Suhai így beszélt 
erről a kérdésről:

—  Tekintettel arra, hogy még az 
F TC tagja vagyok és csak kölcsön
ben szerepelek a Z. Danuviában, a 
Ferencvárostól függ, hogy a K is
pestbe m ehetek-e. Ma, vagy holnap 
eldől.

DálváB öltoakadnek.c

A szólnám mftu szerdai
edzését

megzavarta a  hirtelen kerekedett 
vihar. A z edzésen mindenki kint 
volt, az első csapatból senki sem 
hiányzott. A  Szolnok vasárnap Ko* 
lozsvárott szeretett volna játszani, 
ez a mérkőzés azonban kútbaesett, 
mert vasárnap az atlétikai, bajnok
ságok miatt, futballtilalom van Ko* 
lozsvárott. A  szolnokiak most ellen
felet keresnek.

—  Minden körülmények között 
játszania kell vasárnap a csapat
nak, —  mondotta Móré János edző. 
—  A z  idénykezdet már nagyon ® 
nyakunkon van, vétek lenne tehát 
egy ilyen, jó vasárna-pot kihagy  
nunk.

Nagybányán vasárnap az AkaaSngateííj 
LSE é  a Jó sizorrnesét SE bnrátsáZP*

<4 jfedezetkor, a  régi, csupán á ! mérkőzést játszik.
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Bíró Sándort a Gamma 
nem szerződteti
Tóth Gyula sem kerül 
a budaiakhoz

A Gamma vasárnapi mérkőzésé
nek egyik kellemes meglepetése 
Szilvásinak, a Gamma jobbhátvédjé
nek játéka volt. Nagyszerűen rú
gott, jól szerelt, gyors és ötletes 
volt.

— Szilvási most kendi végre be
váltani azokat a rem ényeket, ame
lyeket szerepléséhez füstünk, .-— 
mondta elégedettem Sós Károly, a 
Gamma edzője.

Éppen ezért meglepetés volt az a 
hír, hogy a Gamma Bíró Sándorral, 
a BSzKRT válogatott hátvédjével, 
tárgyal szerződtetés végett. Meg
kérdeztük Jánosy Bélát, a Gamma 
sportigazgatóját, hogy mi igaz a 
hírből.

— Csak annyi igaz ebből, hogy 
Bíró Sándor jelentkezett nálunk, -—* 
mondta Jánosy Béla. — Kónya szer
ződtetésével azonban mi újabb hát
védet már nem szerződtetünk. K ó
nya, Szilvást, Nádas és Tamás sze
mélyében négy hátvéddel rendelke
zünk. Mind a, négy fiatal játékos. 
Velük elégedettek vagyunk és ezért 
szó sincs arról, hogy Bírót is leszer
ződtessük. Biztos, hogy Bíró egy-két 
évig még nagyszerűen játszik. De 
ezalatt az idő alatt a mi fiatal játé
kosaink semmit sem fejlődhetnének, 
ha Bíró miatt nem kerülne rájuk a 
sor.

Szó volt arról, hogy a Gamma 
Tóth Gyulát, a Kispest csatárát 
szerződteti-

— A zt hiszem, ebből a szerződte
tésből sem lesz semmi, — mondta 
Jánosy Béla. — Tóthot a Kispest a 
Törekvéstől szerezte meg. Alig né
hány hete van csak náluk a játékos 
és most csillagászati számokban be
szélnek, amikor az átadási összegről 
van szó. Furcsa dolog ez. Tóth m eg
szerzése nekünk nem életkérdés, 
mert elég csatárunk van. Ha Ádám  
Zoli is hazajön, Tóthot nem is tud
nánk hol játszatni.

Nagy az öröm a Gammában azért, 
mert Király Sándor, a Gamma válo
gatott jobbfedezete hazatért. Vele 
nagyon megerősödött a fedezetsor. 
Király az edzéseket már elkezdte.

Tavaly is „temették" a Kispestet, 
mégis bekerült a Szent István 

K u p a  d ö n tő jé b e
A s z o m b a t m ii  „ n y i t ó  p á r u;  a ICíipeif él a W M FC  k a r r ié r ie  

a ta v a ly i  Szent Is t v á n  K u b á b a n
Senkey Gyula, a Kispest tavalyi 

Igazgatója és edzője (mondhatjuk: 
mindenese) a kezét tördelve szurkolt 
1940 augusztus 6-án este fél 8 óra
kor, fél órával a Szent István-Kupa 
mérkőzések rajtja előtt:

— M ost szerződtettem le Bekét, 
az FTC ifjúsági balösszekötőjét, így 
a Szilágyi— Beke ifjúsági balszámy- 
nyul állunk ki. M ég szerencse, hogy 
Cseh Matyi játszik.

Valóban, Kispest nehezen szedte 
össze a csapatát, amelyet már Bol
dizsár és önody elvesztése is fenye
getett, sőt Cseh kiválása is a küszö
bön állott. A  WMFC elleni mérkő
zésre mégis sikerült összehoznia ezt 
a csapatot: Boldizsár ■— Olajkár I, 
Önody — Rátkaí, Zalai, Víg —  Kin
cses, Cseh, Olajkár II, Beke, Szi
lágyi. A  WMFC a következő „bom- 
ba“ -csapattal állott fel: Szabó —
Kis. Korányi —  Keresztes, Gere, 
Szalay — Rökk, Harangozó, Sza
badkai, Dudás, Pintér.

A z  „eltemetett" Kispest bizony 
nem kezdett valami biztatóan. A 
WMFC állandóan támadott és a 25. 
percben a fürge csepeli balszélső, 
Pintér gólja ott ült Boldizsár háló
jában. Am a kispestiek nem hagy
ták magukat. Cseh ördöngös cselso
rozat után a 44. percben egyenlített. 
A II. félidőben ugyancsak bombá
zott a WMFC! Boldizsár mindent 
mentett, sőt — a 39. percben Cseh 
pazar passzát Olajkár elfogta, majd 
bevágta Szabó kapujába. 2:1! Hiába 
vigasztalódott a WMFC a Nemzeti 
Sport bírálatával:

„A Kispest némi szerencsével 
nyerte a mérkőzést, a W M F C  nem 
volt rosszabb nála."

A Kispest továbbjutott, a WMFC

,,nagy“ csapata bizony kibukott, sőt 
megbukott.

A hármas döntö körmérkőzésem 
azután tovább is remekül verekedett 
a Kispest. A kispesti szív valóban 
csodát müveit. Bár a Törekvés el
leni, első döntőmérkőzését 2:1 (0:1) 
arányban elvesztette, ebben a vere
ségben a Kispest számára is volt vi
gasztaló: ö lőtte az első gólt és a 
második félidő 10-ik percéig győz
tesnek is látszott. A. kitörő szél
vihar azonban hátbakapta a Törek
vést és igy sikerült a kőbányaiak
nak megfordítaniok a vesztettnek 
■látszó mérkőzést, majd a szelek 
szárnyán belovagolniok a nagy dön
tőbe. Beke rúgta a Kispest gólját. 
(Cseh Tagwnyi mellett alig tudott 
megmozdulni!)

Á Kispest augusztus 18-án az 
Elektromos ellen javított. 3:2 (0:2) 
arányban végződött ez az érdekes 
mérkőzés, amelynek első félidejében 
az Elektromos fölényesen játszva, 
Huszár és Pálinkás góljaival már- 
már végső győztesnek is látszott. 
Elekor azonban a második félidőben 
a feltámadt északi szél a Kispestet 
segítette a győzelemhez. Szilágyi 
szögletrúgását érintés nélkül vitte 
be Bakon kapujába, majd Kincses 
labdáját vétette el Bakon és még el 
sem múlott az első negyedóra, — a 
Kispest máris kiegyenlített

JiUqij a hajé,
lődí'ús a oíz utána ...
Vidám szurkolók és gondterhelt v e z e t ő k  
közt a „ WM" hajókirándulásán
Kiss Il-n kívül valószínűleg Tihanyi II is 
hiányozni fog a Kispest ellen

(A WMFC nagy labdarúgó tábora hajókiránduláson vett részt kedden 
délután. Err«9 a kirándulásról jelenti 
csepeli tudósítónk:)

A pompás napsütés jó hangula
tot teremtett a csepeli hajóállomás 
előtt gyülekező labdarúgó gardá
ban.

A WM-család
Amikor megindul a beszállás a 

fehértestü Szent Gellért-re, a több 
mint félezres tömeg bevonulása si
mán, szinte hang nélkül megy vég
be Hja, a sportemberek fegyelme
zettek. Ott látjuk a WM-vezetöség

taf iv a g  Wahl Henrik igazgató, 
ügyvezető elnök, Garas Lajos igaz
gató alelnök, vitéz Görgényi Imre 
ezredes, katonai parancsnok 1< öcsi
nek Nándor és Holló Béla alezrede
sek, üzemi parancsnokok, vitéz 
Benkö Antal főtitkár, Benes Ernő 
és Sludeny Ferenc intézők, Jávor 
Pál edző.

Boldogan legeltetik szemüket a 
nagy seregen, amely ezúttal a 
gyárvezetöség vendége. Lovag Wa/tí 
Henrik meghívta a gyár üzemi 
elektorait és azok hozzátartozóit is 
a labdarúgók kirándulására. Lovag 
Wahl Igazgató1 szívélyesen el.be 
szélgetett a munkásokkal is: ezen
a hajón csak sportemberek voltak. 

Meg is jegyezte Garas igazgató:
__Nagy öröm számomra, hogy

íau össze tudtuk hozni ezt a nagy 
családot — a W M -családot...

Marosvári — prímás
Naav sikere volt a zenekarnak, 

amelynek nótáit együi-t enekeltek a 
kirándulók. Nagy sikere volt Ma
rosvárinak, amikor kivette a prí
más kezéből a hegedűt es o kezdett 
játszani ezen a hangszeren.

Gere rosszmájúan meg is ]e-

— A halvacsorán harmonikaztal, 
most meg hegedülsz. Ha futballozni 
is így tudnál...

,Gyilkos küzdelem folyik a győztes 
gólért'•

állapította meg a Nemzeti Sport a 
mérkőzés leírásában. Cseh esze dön
tötte el azután végleg a mérkőzést. 
Egy „forinthuszas" labdájától sakk- 
matt" az Elektromos védelme és 
Olajkár II teljesítette a kötelességét. 
3:2-re nyert a Kispest. (Gergő vé
dett a Kispestben, már nem Boldi
zsár!)

„A  liabala igazolta magát — álla
pította meg a Nemzeti Sport bírá
lata — , az a csapat veszt a Szert 
István-Kupában, amely az első gólt 
rúgja."

A  Kispest végeredményben a má
sodik helyet foglalta el a Szent Ist- 
ván-Kupa versenyében a Törekvés 
mögött és az Elektromos előtt. A  
Törekvés győzelme után ez volt a 
legérdekesebb élménye az esti mér
kőzéseknek. Az „eltemetett" Kispest 
nem hagyta magát és megmutatta, 
mire képes a küzdöképes kispesti 
szív.

A WMFQ balszerencsés kiesését 
az idén akarja jóvátenni. Az ö csa
pata is megváltozott már tavaly 
óta, hiszen előreláthatólag Szabó, 
Kis, Korányi, Rökk és Harangozó 
helyén fiatalok fognak szerepelni. A 
Kispest tavalyi csapatából az idei 
villanyfényben szombaton vájjon ki
ket fogunk viszontlátni ? Kincses, 
Boldizsár, önody, Cseh már biztos,

Atelier-
íilm.

Paris közönsége hónapokig 
mulatott ezen ■ a különleges, 
szellemes francia filmen !

es? ! é
O R O E .E  D g  D R f lM E
A ragyogó főszereplők i

Ffasicüss Rosay 
sl&iu ís  J @ u u e t  tűi©tiisl Simon
Jean Pierre Huniont
MA PREMEBB!

CITY

sár,
hogy nem lesz ott, de vájjon ott 
lesznek-e a többiek? A  kispestiek 
még maguk sem tudják, de így bi-

Gondokban a vezetőség
A vidáman szórakozó tömegtől 

elvonulva találtuk meg az étterem 
egyik sarkában a WMFC vezetőit 
• —  Nagy baj van  —  mondotta 
Benes intéző, r-h Tihanyt II-nCK

pétiteken meg kell kezdenie szolgá
latát Szegeden. Kiss II harcképte
len, leglendületesebb két csatárunk 
esik ki egyszerre. N em  i-s tudjuk, 
mit csináljunk.

Jávor edző már elkezdte törni a 
fejét, hogy mit is lehet majd csi
nálni? így  gondolkozott hangosan: 

— Talán legjobb lesz Dudást elő
revinni balösszekötőbe és akkor a 
fedezetsorunk ' ez lenne: Kapta -
Gere—Bakos. A  csatársor pedig l 
Pintér—Marosvári, Szabadkai, Du
dás, Ja+er. De lehet, hogy Rökk  
Edét hívjuk vissza a jobbszélre és a 
jdger— Pintér balszárnnyal állunk 
ki.

A Jószívű Szekeres
Szigetújfalun szállt partra a ki

ránduló társaság. Ez Pintér szülő
faluja. Kapott Is engedélyt, hogy a 
szüleit felkeresse.

A vendéglőben kévés volt az asz
tal. Wahl elnök intézkedésére a 
hajó kapitányától kértek engedélyt 
és az onnan kölcsönkért asztalokkal 
és székekkel rendezték a vacsora
lehetőséget.

Csak Szekeresnek nem volt ét
vágya, amit így indokolt meg:

- ü g y  megesett a szivem azon a 
halon, olyan bánatosan nézett ki a 
tálból...

j ó  edzés volt a Latorca
utcára,

Ezután ^táncra perdült a fiatal
ság. A játékosok közül ezen a té
rén Szekeres volt a legszorgalma
sabb. ű még a falu szépeit is meg
táncoltatta. Itt most Studeny Fe
renc, az amatörcsapat intézője vette 
kezébe a hegedűt és ö irányítottá 
a zenekart.

Már éppen elérkezett a beszállás 
ideje, amikor a vészesen gomolygo 
felhőkből zápor kerekedett Ez 
azonban már nem zavarta a derek 
csepelieket abban, hogy a hajon ne 
folytassák a táncot.

Benes intéző elmondta, hogy a 
szombati kupamérkőzésre hat csa- 
vargözös szállítja fel a W a. 
szurkolókat.

—  E s a kirándulás most jó ed
zés volt szurkolóink részére!

Juhász Károly.

Zeuta boldog,
de Közben nem feledke
zik meg csapatának erő
sítéséről sem

Zenta, július 29.
Zentán nagy örömet keltett az 

MLSz elnökségének a határozata, 
amellyel a Zental AK-ot az NB II 
Zrinyi-csoprtjába osztotta be. A 
Z A K  rögtön nekilátott, hogy csapa
tát megerősítse. Kiss Ferenc az 
egyesület ügyvezető-elnöke azonnal 
felutazott Budapestre, hogy ott ed
zőt és néhány játékost szerezzen. 
K iss Ferenc most tért haza és útjá
ról a következőket mondotta:

—  Több edzővel tárgyállam, de 
véglegesen még nem egyeztem  meg  
egyikkel semm. Több játékossal is 
beszéltem  —  neveket természetesen  
nem mondhatok — és minden re
m ény megvan arra, hogy a napok» 
bán már néhány igen tehetséges új 
játékossal bővül a Z A K  gárdája. 
Legjobban szerettem volna olyan 
edzőt szerezni, ■ aki még mint já
tékos is erőssége lett volna a csa
patnak, ilyent azonban, .sajnos, nem 
találtam.

A  városban egyébként komoly 
mozgalom indult a ZAK anyagi 
helyzetének a feljavítására. Máris 
több mint kétezer pengő gyűlt 
össze.

A  csapat állandóan edzésben van 
és mint az elmúlt vasárnapi ered
ménye mutatja — , a Szabadkai TC-t 
verték a zentaiak '6 :2-re— nincs is 
rossz formában az együttes.

Csincsák Lajos.

„szörnyen erős a cso- 
poruinK. de Pereces 
azei*i mást is ott lesz 
az éiuonaidamr

Pereces, július 29.
A Porcoesi TK city hónapi szünet után megkezdte előkészületeit az őszi idényre. 

Vasárnap már barátságos mérkőzést ját
szott a csapat az AMierttolöpi MAVAG- pal. A játékosok közül Jávor és Érsek 
máris Inlünií formában vau. Jávor ess- inasa hat sóit helyezeti cl a mucsonyiak 
hátójáhan. . .Az egyhónapos szünet alatt -is szinte 
állandóan élénk volt az élet a pályán. Mogyorósi edző lietonikéimt háromszor is edzést tartóit az utánpótlás részére._

— Most, végre Kikerült olyan ifjúsági csapatot összehoznunk, — mondotta Mo
gyorósi — hogy az utánpótlás évekre 
biztosítva van. Mi olyan szerény anyagi 
viszonyok kiizütt tartjuk fenn az egvcsü 
letet. ho«y idegenből nem hozhatunk já 
tokosokat. Nekünk magunknak kell fel- 
nevelnünk az utánpótlást.

Az ilj bajnok,sásról ezt mondja:— Szörnyen erfis a mi csoportunk s bizony fel kell készülnünk, ha Pereces 
jó hírnevét további a is fenn akarjuk tar
tani. Úgy érzem azért, hogy most Is ott

1 leszünk az élcsoportban. N

Berta, a győri Bencés gimnázium KISOK válogatott csatára az ETO játékosa
lett* .A Nagyváradi AC lse dili edzését elmos- 
ta az eső- Csütörtökön most kiadósaid) 
lesz az edzés.

„U jverbá'z Jóbírneve 
kom oly veszélyben  
Sor og66

Ljverbász, július 29.
Elkeseredve fogadták a verbá- 

saiak az UCSE-nek a Hazatérés 
Bajnokság döntőjében elszenvedett 
vereségét. Sokan a vezetőséget hi
báztatják s azt állítják, hogy a 
csapat nem volt jól előkészítve a 
döntőre.

— Hiba volt az is —- mondják a 
szurkolók —, hogy néhány játékos
nak nagyon a fejébe szállt a dicső
ség. Áll ez különösen Polyvásra, 
aki eddig a csapat legjobbja volt, 
Bezdán ellen pedig úgy játszott, 
mintha sohasem .rúgott volna még  
labdába. Longai és Ménesi is kezet 
foghat vele és a támadósorban is 
egyedül Gömöri küzdött igazán.

' A  játékosok és a vezetők Igye
keznek elfelejteni a mérkőzést és 
fogadkoznak, hogy a csapat hama
rosan kiköszörüli a csorbát. Ez nem 
lesz olyan egyszerű dolog, mert 
Ménesi, Polyvás és Gömöri az elő
jelek szerint hamarosan , hosszabb 
időre elhagyja a várost. Rátkai fe
lett pedig már eljárt az idő. Négyü
ket nagyon nehéz lesz pótolni. A  
tartalékok még nem ütik meg az 
NB II mértékét.

Az edzökérdés körül is zavarok 
vannak. Domonkos ugyan már alá
írta a szerződését, de még nincs 
itt, pedig nagy szükség lenne rá. Az 
UCSE jóhírneve komoly veszélyben 
forog.

B. I*

Vidéki eredmények
Jánoshalma: Pécsi TSK—JSE 2:2 Bar. Vozctte: Hoffenann. Golilovo: Soos, 

Karics. iil. lCishoníi (2), Krosiranra .ia: 
ték. Dunaföldvár: K L E -B p. N&mzeli
Munkaköripomt 2:1 (1:0). B r̂. Vez&tle: 
Sziitkovics. 'Szép játék, fio-lióvo: Oészter, 
Szabó, illetve Krumpreeht. Nagybánya: 
ffyári iizem—Bak-ato'S üíem 5:2 #(2:1 . -  
Kisa&azjny bánya—Herz&aba.nya 3:0 (.1.0).

SC ma, csütörtökön dél, 
a kénutcai pályán elkezdiA Hungária

után 5 órakor
az edzéseket. , , . .Ay FTC is elkezdte aj. edzéseit. Két
kapus is jelentkezett a kis „ Fradihoz. 
Az ogvik válogatott keM labda kapus volt, 
„ 'másik úioesli játékos. Miiül a Kotta 
tohcklges. Az PTC augusztus 10-én 
Nagyváradon vendoirszoiepel aa ottani 
Törekvés ellen,

az

ANGOL PMK
K A R A D I  K A T A L I N

Szilágyi Szabó E., Lantos Ida, 
Kökény Ilona, Szép Ilonka.

jáuoi* Pál, Toronyi Imre,
Solthy György, Kertész Dezső, 
Bihary Nándor, Köváry Gyula; 
Pártos Gusztáv, Anday Béla,

NÍGY PRÓBA JÁTÉKOS A LAMPART EDZÉSÉN
Kod deli délután tarU-lla első két kapus 

ed jutóét ,1 Lampart. Az edzésen négy próba játékos is m eg jóién t: három csatar 
c.ö cfíy fedezet. Az első csapat ©‘Bén a tartalékosapat játszott, ott adtak helyét a próba játékosoknak. A 2x30 peroes ed- 
ző mérkőzést az első csapat nyerte 4:3 aráuyian. A próbajátékotok közül kettő 
megnyerte a vezetők tetszését, volük 
tovább tárgyalnak.

A Bezdáni SE-nefc minden 
játékosa Bezdánban szüleied!

Bezdán, július 29.
A Bezdáni SE győzelme bizonyá

ra meglepetést keltett az MLSz- 
ben is. Ez az eredmény is azt mu
tatja, hogy az „ illetékes“  délvidéki 
szakértők sokat tévedtek. Itt nagy 
a bizalom, hogy a BSE-vel szemben 
elkövetett nagy tévedést még hely
rehozza az MLSz elnöksége és a 
bezdáni labdarúgás nem az NB III 
osztályában, hanem az NB II osz
tályában indulhat.

Lássuk csak, kik is azok a játé
kosok, akik a BSE-nek megszerez
ték a Hazatérés Bajnokságot.

A  rendes kapus- Hermann Már
ton. Sérülése miatt a döntőn nem 
játszhatott. Helyettese Kovács Ist
ván volt, aki mindössze 20 éves. 
Kovács a tartalékcsapatban közép- 
fedezet! Ezen a helyen szerepelt 
már többször az első csapatban is. 
A  két hátvéd, K iss  Lajos és Vuko- 
vics (Várkonyi) II  Ignác —  mind
kettő öreg róka. Előbbi 28 éves és 
közel 15 éve játszik már a BSE- 
ben, utóbbi egy évvel fiatalabb és 
tíz éve rúgja a labdát a bezdáni 
csapat színeiben. Matheisz (M e
gyeri) Miklós a középfedezet 30 
éves, cipészmestev. Ha formában 
van,’ nehéz rajta átmenni. Bemek 
társai vannak. F ejes  István és Bir- 
her (Bodonyi) A ndor személyében. 
Bodonyi nagy erőssége a csapat-
nak- , •A  támadósorban N agy kivételé
vel csupa „öreg fiú "  játszott. N agy

mindössze 20 éves, az áprótermetü 
Jeszenszki (Jákfai) János ellen
ben 28 éves, Ruff II (Rérnay) Fe
renc 29 éves, Horváth III János 
28 éves, Albert József pedig 30 
éves. Ennek a támadósornak leg
jobbja Nagy Pál. Igen alacsony ö 
is, de oly remekül fut és oly pom
pásan lő, hogy kevés délvidéki bal- 
szélső , veheti fel vele a versenyt. 
Albert nemcsak játékos, ő vezeti az 
edzéseket is. Szegedről a visszacsa
tolás után tért vissza Bezdánba. 
Szegeden jónevü játékos volt és a 
főiskolai válogatottban is többször 
játszott.

Az utánpótlás legjobbja Ruff III, 
Kiss és Hordóst, ők  a Hazatérés 
Bajnokságban is szerepeltek.

Ennek a gárdának minden egyes 
tagja ■bennszülött bezdáni.

s '
Azok a játékosok, akiknek a nteve 

idegenhangzású volt, örömmel 
egyeztek bele, hogy ezentúl magya
ros néven szerepeljenek. Csak Ruff 
II panaszkodott az újvidéki mérkő
zés -után:

—  Mit ér a két gólom, ha as új
ságban az lesz, hogy Rérnay lőtté 
azokat. Ki fogja nekem elhipni Bez
dánban, hogy én vagyok as a Kő* 
may.

#
A  BSE vasárnap a 'P écs i VSK-t 

látja vendégül. Elömérkőzés: BSE 
II— Kisköszegi SC.

tr. E.
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Súlyos összeállítási gon d ok 
kal küzd a Szabadkai VAK,
szurkolói és Játékosai m égis M znak a sikeres

visszavágásban
alább egy hetet pihennem kell.Szabadka, július 30.

Az újvidéki 4:0-ás vereség alapo
san mellbevágta az SzVÁK szurko
lóit. A hét elején valóságos siralom
ház volt az SzVAK tanyája. Ma 
már azonban megváltozott a han
gulat. Most már egyre inkább han
got adnak a reményüknek, hogy a 
4:0 ellenére is az SzVAK kerül be 
az NB I-be.

— Nem olyan nagy csapat az az 
UAC, hogy itthon akár hat góllal is 
meg ne verjük őket. Vasárnap csak 
kifutott nekik! —  hangoztatják.

Ma kint jártam az állomáson és 
ott találkoztam Kecskéssel, az 
SzVAK kitűnő csatárával. Meglepe
téssel láttam, hogy húzza a lábát.

— Bizony fáj a lábam — mon
dotta. — A z újvidéki pálya salakja 
felhorzsolta a térdemet és a seb el
mérgesedett. Remélem, azért tudok 
vasárnap játszani és részese leszek 
a nagy visszavágásnak. Mert visz- 
szavágunk, az biztos!

Csatlakozik hozzánk Kopilovics- 
Koppány, az SzVAK egyik legfőbb 
erőssége, aki kulcscsonttörése miatt 
hosszabb ideje pihen, örömmel mu
tatja, hogy már forog a válla.

—■ Nagyon szeretnék már 
szani —  mondotta —, de az 
sok azt mondják, hogy még

Könnyen lehet azért, hogy Kop
pány az orvosi tilalom ellenére is 
„beszáll". Nagy szükség is lenne rá.

A fütöházban Bencze Ferenc ügy
vezető elnököt keressük fel.

— Fő a fejünk, hogy milyen csa
pattal álljunk ki, — kezdte rögtön. 
— Koppányi az orvosok még nem 
engedik játszani, Cérnái is harckép
telen és tetejébe Kecskés is m egsé
rült Újvidéken, örülök, ha a pén
teki edzés után a csapatot össze 
tudjuk állítani.

— Szó van arról, hogy Perticset 
elörevisszük a támadósorba. A z ö 
elejére és lendületére nagy szükség 
lenne ott. Annak a tervnek is van 
híve, hogy Bogár m-énjen a csatár
sorba. N agy kérdőjel, hogy ki lesz 
a balszélsö. Siflis gyengén szerepelt 
Újvidéken, azonkívül meg is sérült. 
Balázs II és Nemere pályázik a he
lyére. Sághi és Kenyeres is helyet 
kaphat a csapatban.

— A z  összeállítás körül tehát 
nagy gondjaink vannak, de régi té
tel a futballban, hogy ha nehezen 
jön össze a csapat, akkor az min
dig jól játszik. Remélem, hogy ná
lunk is így less most. \

K.

ját- 
orvo- 

leg-

Szombaton és vasárnap 
Ungvárott látszik 
a D iM A V A G

Miskolc, július 30.
A  DiMAVAG ma Itt bent Miskol

con az MVSC-vel együtt tartott ed
zést. Az első csapat tagjai Füzér 
kivételéyel mind kint voltak. Füzér
nek fáj a bokája, ezért pihent, Tú
rán most már az egész edzést végig
csinálta. Soós a II- félidőben Fel
földi helyén hátvéd volt. Meglepő jól 
ment a játék a támadósornak, külö
nösen Fazekasnak és a csapat 9:2 
arányban győzött. Igaz, hogy a ki
lenc gólból kettő öngól volt.

Az edzés után így nyilatkozott 
Csapkay:

—  Múlt hét óta szemelláthatólag 
javult a csapat, bár egyeseknek még 
döcög a játék. Túrán és Soós között 
áll a harc. Turánnak többet kell 
mernie, ha felül akar maradni.

Csapkay közölte még velünk, 
hogy a DiMAVAG szombaton és va
sárnap Ungvárott vendégszerpel. 
Mindkét nap az UAC lesz az ellen
fele. A kettős mérkőzésre való te
kintettel a héten már nem tart ed
zést a csapat.

K.

Szeged—SzVSE találkozó
lesz vasárnap Szegedien. A  város két NB 
I. osztályú csapatának ez lesz az első 
komoly találkozója. A két csapat való
színű összeállítása: Szeged: Tóth —
iizabó, Raffai — Ladányi, Baráti, Bertók 
— Bognár, Gyuris, Kalmár, Mester,. 
Nagy. — SzVSE: Papp — Sebők I,
Sajtos I — Sebők II. Balogh!, Varga — 
Gózner. Borbély I, Péli, Botié, Kecskés. 
A  mérkőzés játékvezetője Adányi. Szín
hely a Vasutas-sporttelep.

.  ----------------- < ♦ > -----------------

Lyka Rezső lesz továbbra is 
a Haladás edzője

Ha minden simán m egy, a jövő 
héten négy új csatára lesz a 
szombathelyi zöld-fehéreknek

Hetekkel ezelőtt edzőválság volt a 
Haladásnál. Lyka  Rezső, a Haladás 
edzője lemondott megbízatásáról. 
Akkor maga az edző mondta:

—  Már hónapokkal ezelőtt kértem  
elbocsátásomat. Nem azért, mert a 
csapat rosszul szerepelt, hanem mert 
■pihenni szeretnék.

A  Haladás vezetősége nevében Pa- 
lágyi László intéző is megerősítette 
Lyka lemondását, de hozzátette:

—  Ez azonban még nem végleges. 
Lyka lemondott ugyan, de a vezető
ség még nem döntött, elfogadj-e 
Lyka lemondását, <vagy sem ?

A  döntés most megtörtént.
—  N em  lesz új edzője a Haladás

nak, —  újságolta Palágyi Intéző. -— 
A  vezetőség további egy évre Lyka  
Rezsőt bízta meg a Haladás edzői 
tisztével. Megkönnyítjük azonban 
Lyka munkáját: Marth József a Ha
ladás volt játékosa és edzője, akit a 
játékosok Lykával együtt nagyon 
szeretnek, lesz Lyka segítőtársa. 
Szükség is vün erre. Elvégre Lyká- 
tól, de Mariktól sem kívánheftjuk, 
hogy egyszrre négy csapattal foglal
kozzanak. Már pedig az a célunk, 
hogy , magunk neveljük ki utánpót
lásunkat és hogy ezt eredményesen 
végre is hajtsuk, fenn kell tartanunk 
mind a négy csapatunkat. A  négy  
csapatnak a kiképzéséhez pedig nem  
élég Lyka, hanem Marth Józsefre is 
szükségünk van. Marth a vezetőség  
és a játékosok kérésére vállalta a

megbízatást és így a jövő héttől 
kezdve kelten foglalkoznak a Hala
dás-csapatotí edzéseivel.

(—  Lesznek-e erősítések?)
—  Ha minden jól m egy, akkor a 

jövő héten négy új csatára lesz a 
Haladásnak. És pedig: jobbössze
kötő, középcsatár, balösszekötő és 
balszélsö. E z persze nem jelenti azt, 
hogy a régi játékosokat „talonba“  
tesszük, csak azt akarjuk elérni, 
hogy a jövőben ne történhesség meg, 
hogy ha egyik játékos kidől, ne le
gyen helyettese. Nevekkel egyelőre 
nem szolgálhatok, csőik a hét végén.

NAGY GONDOK AZ ÓZDI VTK-BAN
Az ózdiak nagy gondban vannak. Nem 

kevesebb, mint hat játékos hiányzik az első csapatból. Aíiskoiczi edzővel beszél
tünk :

-—- Majercsik. Poffiák, Bisztri és Árvái szolgálati beosztása miatt hiányzik, Matu-sz sérülése kiújult, Tóth pedig man
dula.gyulladás bán fekszik. Ezeket a játé
kosainkat nélkülözni leszünk kénytelenek.

Az ÓVTK ma, csütörtökön délután a Fa,rkaslymki OTE ellen edzőmérkőzést 
játszik. Vasárnap pedig eerlegmérkőzéat 
játszanak a Borsodnádasdi LASE ellen. 
A csapatot csak a osütö-trüki edzés után állítják össze.

V E G Y E S  HÍREK
ATLÉTIKA

TUOMINEN ELESETT!
Szűkszavú távirati jelentés közli lap

zártakon  ̂ hogy Veiíkko TuomLncn. a fiún 
lávfutógárda egyik büszkesége hősi halált halt.
KERÉKPÁR

Vasárnap bonyolítják le 
Miskolcon a vidéki 
országos egyéni 
pályabajnoki küz
delm ek h a r m a d i k  
fordulóját

Az MKSz tavasszal a kerületi képvise
lők bevonásával ülést tartott. Ezen ol- haitározta, hogy idén kísérletet tesz az 
országos összetettfutamú egyéni vidéki 
pályabajnokságok lé-bonyolítására-. Ez a k ez d örmény ezés dús -eredményt aratott. 
Debreceniben és Győrött bonyolították le ed'dig a kerületek -e bajnokság két for
dulóját s a harmada k fordulóra vasárnap, augusztus 3-án Miskolcon kerül sor. 
E versenyen az ország legjobb vidéki 
vá-gtázói ismét találkozót adnak egy
másnak, hogy a vágtafutaim-, az 1000 mé
teres id cf u lamve-rse-n y-. a páros és a 
csapat ver seny bajnokság futamainak ke
retében összemérjék erejüket.

A szövetséget ezen. a tornán Győrffy 
Imre szövetségi edző és Makay tanácstag fogja képvisel ni.
ÖKÖLVÍVÁS

A Moreyon-Trummel 
mérkőzés iránt nagy 
az érdeklődés Kassán

— A rendezőség közleménye — 
Kassán igen nagy érdeklődés 

előzi m eg Cheo Moreyónnak, a hí
res kubai néger öklözönek a szo- 
rítóba lépését. Kassán szeretnék, 
ha a Csiszárt olyan fölényesen 
verő négerrel is „elbánna" már va
laki. Például Trummel. A  Lapter
jesztők egykori nehézsúlyú ököl- 
vívójábaii —  érdekes! —- nagyon 
bíznak Kassán. A  nagy összecsa
pást a Kassai AC és a Kassai LE 
ökölvívóinak mérkőzései egészítik 
ki. A  viadalt a lovarda hatalmas 
helyiségében rendezik meg szomba
ton este.

A visszavágó mérkőzés vasárnap 
lesz Miskolcon.

K észéi II a  Törekvés  
legjobb  lövöcsaíára  
(legalábbis az edzésen)

A Szent István Kupára készülődő 
egyesületek egyik legszorgalmasabb 
együttese a Törekvés. A  derék kő
bányai csapat — mint a tavalyi 
Szent István Kupa győztese —  az 
idén kettőzött szorgalommal látott 
neki az előkészületeknek. A  keddi 
ex-önléti edzés is igen komoly meder
ben folyt és alaposan kimelegedtek 
a fiúk.

W éber Lajos edző gyengélkedik 
(sárgasága van). De betegen is ö 
irányította az edzést és jóformán 
minden játékossal külön foglalko
zott. Rámutatott a játékosokon ta
pasztalt hiányosságokra. Rövid vág
ták, kötelezés és lövöedzés volt mű
soron. Az utóbbin feltűnt Készéi II 
nagy lövökedve. ő  lőtt legjobban.

Az edzésen megjelent Palatínus is. 
Egyelőre még igen óvatosan moz
gott az operált lábával.

— Nagyon jól érzem magam  — 
mondta nekünk — , szeretnék már 
játszani.

Ez azonban egyelőre még korainak 
látszik.

Kiss II  ügyében szerdán délelőtt 
tartott ülést a Törekvés fegyelmi 
bizottsága. Tekintettel arra, hogy a 
játékosnak ez volt az első fegyelmi 
ügye, továbbá pedig komoly meg
bánást mutatott, ezért csak szigorú 
dorgálást kapott. Ez egyben figyel
meztetés másoknak is: legközelebb
szigorúan torolnak meg minden fe
gyelmi vétséget. Kiss II  megtérésé
vel természetesen nem oldódott meg 
a jobbszélsökérdés, mert nem biztos, 
hogy bekerül a csapatba. Valószínű 
az a megoldás, hogy a Dobay, Kar
dos, Készéi II, Déri, Éles csatársor 
játszik az Újpest ellen. Dobaynak 
—  saját bevallása szerint —  mind
egy, hogy jobb- vagy baloldalon ját- 
szik. Élest még nem igazolták le, 
de a napokban ez elintéződik. A ma
rosvásárhelyiek azt kívánják a Tö
rekvéstől, hogy az átadás fejében 
egy mérkőzést játszanak. A  Törek
vés belement ebbe a megoldásba, 
úgyhogy Éles a közeli napokban már 
a Törekvés játékosa lesz.

A Törekvés csapata ma délután 4 
órakor tart kétkapus edzést.

Pákozdi megsérült, 
az első mérkőzésen 
aligha játszhat

Az Elektromos szerdán a Z. Da- 
nuvia, Obitz Gábor csapata ellen 
játszott kétkapus edzömérkőzést. 
Az Elektromos a kővetkezőképpen 
állott fel: Boldizsár —  Király,
Ónodi —  Pázmándi, Marosi, Pálin
kás —  Béky, Rozsáli, Szendrüdi, G. 
Tóth, Buzássy.

Pákozdi, a válogatott hátvéd a 
partvonalról felkötött karral nézte 
az edzömérkőzést. A  felkötött ke
zére mutatva, így beszélt a hátvéd:

—  Oly szerencsétlenül jártam az 
edzésen, hogy kifordult a jobbkezem  
könyökben. M ost ki tudja, meddig 
kell borogatnom és gyógyítanom , 
amíg rendbe jövök. N em  hiszem, 
hogy kedden a Gamma ellen már 
játszani is tudok.

A  játék első negyedórájának el
telte után Rozsáli és G. Tóth he
lyet cserél. Sebes edző gyakran ma
gyaráz a hibás akcióik közben. Az 
Elektromos csatársora zavarodot
tan működik. A  Z. Danuvia többet 
támad, de a kapu előtt tehetetlen a 
csatársora. Suhai, a volt ferencvá
rosi jobbsaélsö játszik a Z. Danu- 
viában a jobbszélen és versenyfutá
sai ónodival élvezetes pillanatai az 
edzésnek. Jól működik az Elektro
mos fedezetsora és közvetlen vé
delme. '

A  második félidőben Pálinkás a 
jobbhátvéd és Török a balfedezet 
az Elektromosban. A Z. Danüvlá- 
ban Szebeni, a Gamma volt hát
védje játszik balhátvédet, Suhai ki
áll. A  játék képe a második félidő
ben sem változik. Ekkor lövi az ed- 
zömérkőzés legpazarabb gólját Ro
zsáli. Kapásból lövi B ék y  szöglet
rúgását tizenöt méterről a kapu 
jobbsarkába. Pálinkás megsérül, 
helyébe ifjúsági játékos áll.

Az edzőmérkőzés után megbeszé
lés volt.

Győrött válogattak
a Ferencváros ellen

Nagy napja lesz vasárnap Győr 
labdarúgásának. A  Ferencváros lá
togat el a városba! Ellenfele a győri 
I. osztályú egyesületek válogatottja 
lesz. A győri csapatot így állították 
össze:

Gyöngyi DAC (Matusek GyAC)
— Lantos GyAC, Mendel II. kér. SC
— Horváth DAC, Szabó II. kér., 
Horváth GyAC — Diószegi II. kér., 
Lakat SzEAC, Winkler II- kér., K o
vács GyAC, Tiboldi GyTC.

Az összeállítás legfőbb érdekessé
ge, hogy helyet kapott benne Lakat 
is, ’a Szegedi EAC jeles csatára. 
Lakat, győri fiú és most szabadsá
gát tölti a  városban.

Hires László beszámol 
a göteborgi 800 m-es 
okelwsv© mérkőzésről

A  svéd újságok meglehetősen el- 
ítélöleg írtak Larsson és Malmberg 
taktikájáról, amellyel magyar el
lenfeleiket maguk mögé utasították. 
,Harsányi még a Balatonon üdül, 
így csak Hires Lászlót, a verseny 
elsőszámú szenvedő hősét faggathat
tuk ki, hogy hogyan is folyt le az 
a göteborgi ökölvívó mérkőzés.

■— Előrebocsátom  —  mondotta Hi
res —, hogy én nagyon jó formában 
éreztem magamat. De tudtam, hogy 
Harsányi is jó, hiszen engem eddig 
megvert. Nem az a fontos, hogy én 
jól szerepeljek, hanem az, hogy va
lamelyik magyar szerepeljen jól. 
Verseny előtt odamentem Harsdnyi- 
hoz és közöltem vele, hogy rendel
kezésére állok, beszéljük meg a tak
tikát, én végrehajtom azt, amit kí
ván. Ha azt akarja, elöremegyek és 
tőlem telhetőén visszatartom a své
deket, hogy az iram lassú legyen és 
ö a hajrában kereshessen. Ha úgy 
gondolja, én hajlandó vagyok 53-on 
belüli első körrel kezdeni, a svédek 
jönnek velem, ö meg menjen a szo
kott iramában. Lehet, hogy annyira 
kifullasztom a svédeket, hogy a vé
gét nem birják.

—  Harsányi azt mondta, hogy 
egyik sem jó. A  svédek biztosan ko
moly iramot mennek, menjünk ve
lük, ameddig csak bírunk. Hát eb
ben maradtunk.

■— Rajt után Harsányi került az 
élre és egészen álmosan kezdett. 
Erre a két svéd villámgyors erősí
téssel élre ment és egymás mellett 
futott egyre csökkenő iramban. Én 
közvetlenül mögöttük futottam, Har
sányt kicsit kijebb. íg y  jutottunk 
600 méterhez (a cél az egyenes köze

pén volt). Teljesen frissnek éreztem  
magam, kitűnő erőben. Láttam, hogy 
itt a döntő pillanat. Kívül nem ke
rülhettem, m ert akkor előbb Harsá
nyat, majd a két svédet kellett volna 
kerülnöm. Belül azonban egy kis rés 
nyílott, ott szabad volt a pálya, mert 
Larsson kihúzódott egészen a máso
dikra. Hirtelen belevágtam és már 
azt hittem, hogy sikerült eléjük ke
rülnöm, amikor olyan hatalmas ütést 
kaptam a mellemre, hogy majd el
szédültem. Larsson volt a tettes, így  
akarta megakadályozni, hogy előre
törjek. Harsányi ezalatt kívülről tá■* 
madta Malmberget, ö m eg tőle kap
ta az ökölcsapásokat. Ennek fele 
sem tréfa, gondoltam magamban és 
én is elkezdtem karral dolgozni. 
Csakhogy Larsson könnyebb helyzet
ben volt, futás közben hátrafelé ütni 
sokkal nagyobbakat lehet, mint élőre. 
Beértünk a célegyenesbe. Ott m ég  
egy rohamot próbáltam, ezt is „visz- 
szaverték". A z  utolsó métereken újra 
nyílt egy kis lehetőség előttem, azt 
is felhasználtam, dé csak annyit ér
tem el, hogy majdnem beértem őket 
a célban.

—  Nem  akarom azt állítani, hogy 
ezek nélkül az erőszakosságok nélkül 
megnyertem  volna a versenyt, de az 
bizonyos, hogy l:55-ön  jóval belül 
futottam volna. De annyit megtanul
tunk, hogy válogatott viadalokon, 
nemzetközi versenyeken nem lehet 
kesztyűs kézzel küzdeni. Ha az el
lenfelék erőszakosak, nekünk is an
nak kell lennünk, mert különben alul 
maradunk. A z  aztán nem vigasz, 
hogy utána az újságok elítélik ezt 
az erőszakos küzdő-modort. A  győze
lem és a pontok mégiscsak az 
övék...

Páhány kabalája, 
mi fáj Rohrmannak
és egyéb apróságok a nő' 
atlétikai bajnokságokról

Két napig1 tartó pompás küzüeflmók 
után <I0.lt el Magyarország ezévi női át
ló t ilka i bajnoksága.

Amilyen korszerű és minden igényt ki
elégítő sporttelep a népligeti Diák-stadion, a verseny színhelye, éppen olyan nagy hábráinya, hogy csak hosszadalmas 
gyaloglás árán közelíthető meg. Ennek 
tulajdonítható, hogy mind a két verseny
napon igen gyér látogatottságnak örven
dett a többet érdemlő verseny.Minden dicséreteit megérdemelnek -a 
rendezőik,, Won/ke Rudolfné és Sírnék Ferenc, a két „főrendező’' fáradhatatlan 
volt.A hölgyatléták ugrásszerű javulása is SimJ?k tanár hozzáértő, lankadatlan mun
kájának a gyümölcse. _ Magáról a versenyről néhány apróságot szedtünk 
össze. íme:

A RAJTPISZTOLLYAL
kezdjük -el a dolgot. Valljuk meg őszin
tén, az indítószenszáim — a szombat és 
vasárnap ellenére is — csütörtököt mondott. Már sokan azt kívánták, hogy 
tapssal indítsák a mezőnyt. Hosszas kí
sérlet után azonban sikerült a rajt és 
a végén a — vágtázok a t tapsolták meg.

miiklosi Józan pompás eredményei ésl 
sokoldalúsága tűnt fel. Belőle egészen 
nagy 4—$00-as lehet. — Eredmények- lő® m: 1. Józan Kszra. 11.1 (1), 2. Bernáfc 
Kszm. 11.6. 3. Hegedűs Kszm. 11.9. 40®m: 1. Józan Kszm. 52.7, 2. Hegedűs
Ksam 57.4, 3. Pozwg-ai Nk. 57.9. 800 ms 
1. Józam Kszm. 2:11.6, 2. Szakáll Nk, 
2:19, 3. Horváth Nk. 2:31.4. 1500 m: 1, 
Szakáll Nk. 4:39.3. 2. Horváth Nk. 4:48.8, 
3. Tóth Nk. 4:59.2. 30®0 m: 1. Szakáll Nk. 10:04, 2. Horváth Nk. 10:23.9. 3.
Tóth Nk. 10:33.6. Magas: 1. Józsa Cegléd 160, 2. Vámos Nk. 155. 3. Lakos Kszm, 
Távol: 1. Kalmár Nk. 590. 2. JózanKszm. 583, 3. Lakos Kszm. 575, Rúd,
I. Székelyhídi Nk. 260, 2. Tóth c  230, 
3. Kerepesi C 220. S ú ly : 1. Pri-ozel Kszm.
II. 86, 2. Füle C 10.57, 3. Lakos Kszm. 9.92. Diszkosz: 1. Pricziel Kszm. 32.82. 2, 
Fülc C 30.81, 3. Somogyi Nk. 27.75.

AZ ÜTE VERSENYT RENDEZ
szombaton délután 4 órakor az UTE-pá-< jyán. A versenyen első osztályú számok is szerepelnek (lOOi) m, 100 m bajnokok 
kizárva, 3000-cs akadály) és lesz néhány 
no ifjúsági verseny szám is. Ezek közül a 4x100̂  méteren az IJTE és a MAC , Ösz- 
szeosppáea az IJTE valószínű győ'zeImiével új ifjúsági csúcséit hozhat.

A BSzKRT'pályán lesz 
a MAC-verseny

TIHANY ÉS A KABALA
Páhány Irént, a. Koszorú kitűnő ma

gasugróját nem kísérte szerencse ugrá
saiban. Páhány, aki időközben Királyné lőtt, „csak’* 140-ig vitte. De hogyan? 
Eleinte, míg Páhány néven szólították, minden magasságot átvitt elsőoâ  A 140-es magasságot — ekkor már Királyné néven 
szólították — elsőre leverte. A szócsövön ezt mondták, mikor Páhány harmadszor 
próbálkozott a 145-ös magassággá]:— Királyné, Páhány Irén.

A kabalához híven Királyné, Páhány 
Irén — az egyik lábával verte a lécet.

MI FAJT JOBBAN ROHRMANNAK?
Robrmann Mária, a tavalyi magas- 

ugróba j nők indult az idén a 80 méteres gáton. Balszerencséjére azonban az utolsó előtti gáton ‘felbukott. Az említett gát 
előtt még nem száradt fel a salak a 
friss locsolás után, R oh r maiim megcsú
szott és így nem tudott átrepülni a gát 
fölött. Alaposat esett.— Nem fáj semmi? — kérdezték tőle 
a bukás után.

Míg Kolozsvárott az országos vidéki 
bajnokságban a legjobb vidéki atléták 
mérkőznek, addig itt Budapesten a MAG viadalán a fővárosi atléták legjobbjai csapnak össze. Küzdenek egymás ellen, 
de küzdenek egyúttal a vidékiek ellen is, mert a két verseny eredményeinek egybevetése után állítja majd össze m 
szövetség az olaszok ellen kiálló váloga
tott csapatot. Érthető ha teljes erővel küzdenek majd a válogatott jelöltek.'

A szövetség a versenyszá,mókát a4  
olasz-magyarra való tekintettel megváltoztatta. így olyan számok lesznek, ame
lyek az előkészületek szempontjából hasznosak vagy szükségesek. Lesz 100* 
200, 400, 800. 1500 és 3000 m síkfutás, 
magas, távol, hármas és rúdugrás, súly
lökés, diszkosz vetés, gerely haji tás éá (szombaton a MAC-pályán) kalapács- vetés.

A verseny, a BSzKRT-pályám lesz. Hm azért is előnyös, mert legalább hozzá- 
szoknak atlétáink a magyar-olasz színhelyéhez.

— De igen. A z, h o g y  nem lehettem  .első!
— mondta Rohirmaon.

MI NEHEZEBB?
Liieszkovszky Ilona. az NTE csinos atlétája nyerte a magasugrást. Mikor 

a 152-os magasságot leverte, ezt mondta 
egy hölgy-szurkoló:

— Tudtam, hogy ez már nehéz dolog.
— Van annál még nehezebb is, — toldja 

meg, a szót a szomszédja. — Kimondani a győztes nevét.
DISZKOSZVETŐBEN

Szepcsvári Tessza végzett elől. Pompásan 
bánt a „fatányérral.”  Egy férfi-szurkoló 
meg1 is jegyezte:

— E nnek se lennék a (é r je , m ilyen 
könnyedén d ob á ln á  hoznám a tán yérok at!

-  e o » i .

A KUNSZENTMIKLÓSI JÓZAN Jó 
EREDMÉNYEI

emelkedtek ki a Nagykörös bajnokságáéit randizett atlétikai verseny teljesít
ményed közül. A nagykőrösi atlétika 
újjáélesztése Miklóesy János testnevelő 
tanárnak, a szövetség szakoktatójának az 
érdeme. Lelkes munkája nyomán kora 
tavasz óta élénk atlétikai élet folyik a 
nagykőrösi MOVE pályáján és sok fia
tal tehetség bontogatja szárnyait. Nagy
körösről már számos tehetséges atléta 
kerüli ki (többek közt Szabó Endre dr) 
és bizonyos, hogy kellő szorgalommal a 
mostaniak közül is kiválik majd egy- 
kettő. Most Nagykörös bajnokságaién'! 
roudéztak versenyt és ezen a kunszeat-.

A műnk astatisztika 
Állása

június 30-án. (A rengeteg verseny pro*?" 
ramjának földolgozása csak eddiig az idér4 
pontig készült még el.)

í. TFSO 266. 2. BBTE 249, 3. MAO 
221, 4. KISOK Dél 214, 5. Testvériség 
12(1, 6. DiMAVAG 112. 7. PEAC 104, 8. 
UTE 101, 9. KISOK Délnyugat 100, 10. 
PAG 97.

11. MAFC 85, 12. WMTK 76, 13.
MRTSE 75. 14. BSzKRT 71, 15. TSE 64, 16. DEAC 63, 17. GyuAO 62, 18. KoAO 
60, 19. FTC 59 , 20. BEAC 55.

21. B. MÁV 50, 22. DTE 47. 23. ETO 44. 24. LASE 44, 25. MTE 41, 26. Sz.EAÖ 
39. 27. MPeTSE 38, 28. Bajai LE 43, 29. 
BLE 35, 50. K. MOVE. SzVSE és UAÖ 
33, 33. MA VÁG 32, 34. SzTIv 31, 35. 
ARAK 28, 36. Koszorú 29, 37. TUSOK! 
Északnyugat 27, 38. Ko. Vili. és MOVTK 25 . 40. KISOK Észak 22,

41. TFSK és SzEAK 21, 43. DM és NTE 20. 45. MVSC és RSE 19. 47. PSE és 
DiLE 16. 49. MOTK GyLE és SzAVAK! 15, 52. GyAIÍ és Pécsi LE 13, 54. SoSB
12. 55. DGASE és KISOK Bd 11, 57.
NyVSC & TSC 10, 59. KISOK Kelet. 
DVSO, VRE és MSE 9, 63. Olimpia
SaLE. Békési LE és ZSE 7, 67. MTK. 
Farbaslyuk, Orosházi LE 5 70 GFB« 
KTSE, NVTE és MVTSE 4 74. Kain mer 
SO 3, 75. Sz. MÁV. Sz. MÁVETK, SLE. Doir. 6. zlj., DLE, CsLE, Soltvadkerti 
LE, Kiskőrösi LE. SSE. NSE 2. 85-
SziLE, KLE. Bócsai LE, Dóvavafuy3̂  LL 1.
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T ö b b  m i n t  4 0 0  n e v e z é s  a, 
S z o m b a t o n  é s  v a s á r n a p i K o 

l o z s v á r o t t  m e g r e n d e 
z é s r e  K e r ü l ő  v i d é k i  
a t l é t i k a i  b a j n o k s á g r a

Magyarország Kolozsvárott meg
rendezendő ezévi vidéki atlétikai baj
nokságára eddig még soha nem ta
pasztalt hatalmas tömegek neveztek. 
Szerdán megérkeztek a déli kerület 
nevezései is és ezzel a nevezések 
száma jóval meghaladja a 400-at. 
Minden számban a legjobb vidéki 
versenyzőket nevezték a kerületek- 
Különös érdekességet ad a verseny
nek, hogy a déli kerület színeiben 
indulnak a visszatért Bácska ver
senyzői is. Velük a tavaly gyengén 
szerepelt Dél .nagyon megerősödik és 
a pontversenyben is lesz szava. — A 
kétnapos verseny fontosabb nevezé
sei és időbeosztása a következő:

Szombat délután 4 órakor:
400 m gátfutás: 33 (Nádasdi, Ka

rácsony, Szeben, Vigl), Kiss, Jovits, 
Kohári). —  100 in: 33 (Korompai,
Nádasdi, Simányi, Tirna, Antal, Ma
gyar, Vadász, Mados). —  800 m :
27 (Kiss, Marosi, Szeben, Baranyai, 
Apró, Serényi, Markovits, Rohm 
Mikuska). —  Rúdugrás: 23 (Léh- 
nért, Csutkái, Kohári, Bakos, Far
kas, Tokár). —  Kalapácsvetés: 19 
(Horváth, Remete, Bíró, Sík. Józsa, 
Lőrinc*, Rácz). -— 5000 ni: 25 (Pa 
taki, Farkas, .Játékos, Kovács, Ne- 
ményi),

Vasárnap délelőtt 9 órakor:
110 m  gát: 13 (Nádasdi, Konrád, 

Levente, jovits, Karácsony), —  Ma
gasugrás: 24 (Máthé, Kiss, Csogezy, 
Antal, Kászon, Horváth, Oszlánszky). 
— 400 m : 37 tMarosí, Nádasdi, Jó
zan, Bánhalmi, Markovits, Képes, 
Szeben, Kiss). —  Cterelyhajitás: 2i 
(Rákhely, Bényi, Kínál, Horváth, 
Nemes, Kertész). — Távolugrás: 29 
(Vadász, Léhnért, Simonyi, Horváth, 
Bakky, Almás).

Vasárnap délután 4 órakor
200 m : 32 (Korompai, Simonyi,

Nádasdi, Marosi, Tima, Zádor). —• 
Súlylökés: 21 (Rákhely, Horváth,
Havas, Varró, Biacsy). — Hármas
ugrás: 23 (Horváth, Kapros, Simo
nyi, Bessenyei). -— 10.000 m : 21
(Pataki, Farkas, Mauréry, Finta, 
játékos, Kovács). -— Diszkoszvetés: 
22 (Horváth, Józsa, Remetz, Remete, 
Biaesi, Sik). —  3000 m  akadály: 20 
(Killmann, Sárvári, ördög, Juhász).

A  bajnoki viadal keretében „a 
legjobb vidéki hölgyatléta" címért 
indulnak a  kerületek legjobb hölgy- 
Vérsenyzöi is.

H o r v á th , é s  N á d a s d i
b e n n  a k a r  m a r a d n i  
a  v á lo g a t o t t b a n .

A kerületek közül legnagyobb efezá- 
nás«al ús igyöbcmoltél  ̂Észak  ̂készül a 
kolozsvári országos vidéki atlétikai baj
nokságra.. Tavaly aiiig .néhány ponttal 
szőrűit a k-orület P est vidék inogé, most 
azonban megkísérli a rnaöa. javára 'Ctl- 
döntoni a küzdieil&m sorsát.

Az ész,aki csapat egységes íwnes
olyan szám* amelyben síz-ámotlpvo erőt 
ne tudna kiállítani. Ám a vidéki ba.i- 
noksáy pont versem .vében nemi. az ájl-ac? 
dönt, hanem a kivá 1 ósá;.ok. lvi hány baj
nokságot tud nyerni, hány kom oly he
lye?; és-ro képes a ma&y vetélkedésben. A  
szokottnál hs nagyobb teher nyu.g '̂/iiik 
tehát a kerülőt két pillérének, H oirv át Il
ii ak és Nád-asdinak a válilán.

A  váioigiatO'tLba va.ló bek&rülésükro 
büszke volt a kerület, szereplésük aizorn- 
b-am egyáltalán nem elégítette ki. a. szur
kolókat. Hazatérve H orváth vasárnap e! 
indult a versenyen. Súllyal igém jó l do
bott, magasban is szépen vitte a 171 
cm-t, de nem ugrott tovább.

— Mi volt a haj Éusakon? — kérdez
tük tőle.

Vasárnap
Magywáractott rendezik  meg 
M agyarország 800 méteres 
g y o r s á s z ó  b a j n o k s á g á t
Mit vár Tatabánya és K olozsvár az á s zé ' 
.kongresszust versenytől

A  kétnapos nagyváradi úszókon
gresszus első napján a kerületközi 
mérkőzések jelentik a föeseményt. 
A z  egyes vidéki kerületek legjobbjai 
állnak ki egymás ellen, hogy a 100, 
400 és 1500 rn-es gyorsúsaásban, 
100 m hátúszásban és 200 m mell
úszásban, " valamint 4x200 m-es 
gyorsváltó'ban összemérjék erejüket 

— Mátráin sem _ tudom. Az erőnlétemmel i és eldöntsék, hogy melyik kerület 
nem volt baj, hiszen két kilót bíztam, is j versenyzője a legjobb az egyes tá- az úton. De bármennyire szerettem volna I e j  ojdobni, nem ment- Sokat rontott VOKOu.

HOSSZÚ TÁVFŰTŐ VERSENYNAPTÁR
Augusztus 10-én a., népli^óti nagykor- 

ben ar. MTK 20 km-es futóversenyt ren
dez. 17-éii Özdon Vesz 25 km-es verseny, 
szeptember 7-é Diósgyőrben 30 lem-es. 
Az országos inaratlKmi bajnolreáigot ok
tóber 5-ón rendezik vagy Csepelem, vagy 
Öregeden.
A NÉMET NŐI FŐISKOLAI BAJNOKSÁGON
13Ö0 résztvevő volt (!). 100 m: 1. Wi-ntkels 
12.0, 2. Soltúja 12.7.. — 200 na: 1. Winkels 
25.8, 2. Erroer 27.6. — 80 m gat: 1. B-ics-s 
1 2 4 , 2. H-auseh 12.9. — Magas: 1. Sohute 
156, 2. Loctoemamt 156, 3. Wink&ls 156.
— . Diszkosz: 1. Yard 86.45, 2. Profoaeka 
33.70. — Gerely: 1. Piáink 45.90, 2. tSelin 
haucr 43.24. — 4x100 m: 1. Berlini egye
tem 50.8, 2. Jénai egyetem al.4. 3. Eres- 
laui egyelem 52.2.

nagyot dobni, iwm a hűvös, esős, kellemetlen időjárás _ és 
valahogy mindig baj van a disz
koszvető stílusommal. Jó erőben vagyok, rujranyossájrom is kifogástalan, — cffysaer 
rsak el kell kerülnöm arról a mélypont
ról, ahova eljutottam. Nem caüg°edek 
el. Tudom, liosy Reinecz és főként Józsa 
veszélyezteti a helyemet a válogatottban, de majd összekerülünk Kolozsváron.
Lehet, hoi*y ott nem dobok inásr nagyot, 
de sryőznpm kell. A napry dobás maradhat az olaszok ellen. Do mese akarom- 
helyemet tartani hármasugrásban is. 
Nagyon ruganyos vagyok és ebben a 
szántban is kicsúszhat ejry jó eredmény 
Kolozsvárott. Ezen a héten esik buni- lizni fosok és remélem, hojyy Kolozsváron 
jó formában állhatok ki.Nádiasidiioak a diósgyőriek csalódását 
tolmácsoltuk.

— Nőm sterepeit lisy, mini vártuk I
— Ez nem csoda. Igaz, hog\v az indu

lásnál már nagyon jó erőben éreztem 
masam de a hosszú úton kijött a beteg
ségem okozta r yen íveséi?. A hosszú éráihoz 
különösen jó erőnlétre van szükség;, az 
nagyon próbára teszi az embort.. Külö
nösen olyan kellemetlen időben, mint 
amilyen Göteborgban volt! A &véd po- lánkosok kitűnőek és én igen sok tapasztalatot szereztem. Remélem, hogy ezeket 
már Kolozsváron hasznosítani tudom és benn maradok a válogatottban az olaszok 
ellen is.

A második nap műsorán a teljes 
válogatott gárda szerepel. Az e.Lső 
napon vidéki bajnokságot szerző 
versenyzőkön felül a fővárosi él
gárda tagjai is megjelennek a rajt- 
kövön és olyan nagyszabású ver
senyben küzdenek a győzelemért, 
amilyen csak egyszer van egy év
ben Magyarországon. A második 
versenynap eseménye: Magyaror
szág 800 m-és gyorsúszóbajnoksága. 
A  MTJSz a leghosszabb távú baj-, 
noki versenyek megrendezését a leg
nagyobb erdélyi városoknak, Kolozs
várnak és Nagyváradnak ajándé
kozta. Két héttel ezelőtt Kolozs
várott az 1500 m-es bajnokság 
pompás csúcseredményt hozott. Ta
lán a nagyváradi 800-as verseny is 
meghozza a maga új csúcsteljesít
ményét...

A  kongresszusi versenyekre ké
szülő vidéki városokból egyébként 
a következő jelentéseink futották b

HtmmimMGBAM
U t ó u l ,
£ FILMJE !Kl7A‘RÓLA6.f

Im Ö H IX
A V M K LO K O m m s
ÜSZAS

A déli úszókét'illet
mái* válogatót t

A vasárnapi kerül,éli versenyek után 
mm -sok töprengeni való volt Szegeden ;i déli ó szóké r illet csapatának összeadj Húsán. Székács Béla dr a nagyváradi úsaó- 
kongreiSfiaEusi versenyen á követikiazí) úszókat indítja a, kerületközi számokban:

100 m: Keniéndy
400 ni: Kőrösy II
1500 m; Szüle
100 m hát: Bánki-Horváth
200 m mell: Kiss
4x200 m váltó: Kőrösy II, Keméudy>

Balúgyánssky. Kiss.
A vidéki vízilabda válogatott összeáll í- 

tásánál a déli kerületből a következő 
játékosok kerülnek szóba: Pintér, Kiss, 
Szaniszló.

Tatabányán két győzel 
met Is várnak Angyal 
Károlyiéi

A  labdarúgó idény befejezése után 
Tatabányán az általános érdeklődés 
a viz-isport felé fordult. A  TSC első 
mérkőzései azonban keserves csaló 
dást hoztak a derék hazai szúr 
kólóiknak. Az első mérkőzésén a 
MAC csapatával került össze a tata
bányai csapat és 7:0 arányban ve
reséget szenvedett. Ezután az ÚTÉ 
következett. 9:0-ra kapott ki 
TSC. Már mindenki borúlátó volt 
felrémlett a kiesés réme, csak K e
serű Haló, a, válogatott csapat ed
zője, aki a TSC-vel is foglalkozik, 
nem vesztette el a kedvét.

—  A nagycsapatoktól kaptunk ki 
—  mondogatta — , de ha több edzé
sünk lenne, nelvik is munkál adtunk 
volna,

A  III. kér. elleni mérkőzést nagy 
balszerencsével 5:3-ra vesztette el a 
TSC. De a BEAC ellen már meg
született az első győzelem. 0:2-s első 
félidő után 3:2 arányban a magúk 
javára fordították az eredményt a 
tatabányaiak. Az NSC ellen 7:l-re 
az MTK ellen 4 :l-re győzött a TSC

A  TSC viailabdacsapatában ját 
szartak azok a versenyzők, akik 
most a nagyváradi versenyen az 
északnyugati kerület úszósportját

fogják képviselni. Itt játszik Angyal 
II, aki 100 m-en és 400 m-en első
rendű esélyekkel indul az úszókon
gresszus vidéki bajnokságában. Az 
elmúlt héten 100 m-en ellenfél nélkül 
1:02.2-t, 200-on 2:21-et úszott. Vasár
nap a kerületi bajnokságbaqn 1:01.6 
mp-es kitűnő idővel nyerte a 100-as 
versenyt. Ezzel az idővel Nagyvára
don Is első lehet. 400 m-en legutóbb 
5:18-as idővel győzött. A tatabá
nyaiak azt mondják, hogy komoly 
versenyen, ha megszorítják, 5:10-en 
belüli időre is képes. Ez pedig alig
hanem még egy első helyet jelentene 
Nagyváradon.

Rajta kívül nincs olyan versenyző 
Tatabányán, aki győzelmi remény- 

égekkel indul a szombat-vasárnapi 
versenyre. A  hátúszásban Kraut 
csak tisztes helyezésre számíthat. A  
kerület 4x200-as váltójába Angyal 
7-en és Angyal Il-ön  kívül Puskást 
adja Tatabánya. Ebben a számban 
bíznak a sikerben.

Nehéz körülmények között dolgo
zik Tatabányán a kicsiny, de lelkes 
úszógárda. A  versenyzők kivétel 
nélkül mind a legnehezebb testi 
munkát végzik. Legtöbbször a bá 
nyából jövet, vagy a bányába való 
leszállás előtt rohannak el az uszo
dába, hogy napi edzésüket elvégez
zék. Keserű  Laló nagy lelkesedés
ei és szervező erővel fogta meg 

ezeknek a fiúknak a szivét és hó
dította meg őket ismét az úszósport 
számára. Seifrid Gyulával ők kelten 
sokat dolgoznak a nyugati bányavá
ros úszósportjáért. De munkájuk 
nem hiábavaló. Mia már egész sereg 
12—16 éves fiú dolgozik az edzése
ken, hogy Tapálczay János, Székely 
András, Angyal István, Angyal Ká
roly és Magasházy Rózsi örökébe 
lépjen.

f i s r a
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Kolozsvár egyelőre 
néhány helyezéssel Is 
megelégszik

Kolozsvár városa nem dicsekedhet 
az úszósportra előnyös adottságok
kal. Nyara általában rövid, nem 
egyszer ’ megtörténik, hogy a július 
1. előtt néhány nappal megindult 
edzéseknek véget vet egy augusztus- 
eleji esőzés. A  gyalui havasok hideg 
légáramlata éjjelenkint alaposan le
hűti az uszodákat tápláló Kis-Sza- 
mos vízét és bizony erős kánikulára 
van szükség, hogy azr úszók 20 fo 
kon felüli víznek örvendhessenek. 
Az elmúlt esztendőkben mindezek
hez sok más gátló körülmény is 
hozzájárult és mindezeket szem 
előtt kell tartanunk, ha Kolozsvár
nak országos viszonylatban nem elég 
előkelő színvonalú úszósportjáról be
szélünk.

A  férfiak közül Csizmás ernelke' 
dik ki. 1939-ban l:05.5-öt úszott 100

m-en, de azóta sem fejlődött, sőt, 
betegsége, majd az állandó vlallab- 
dázás és kevés úszóedsás következ
tében ma csak 1:09 mp körül tud. 
Még csak 19 éves, tehát egy jó 
edző kezében, megfelelő körülmé
nyek között lehetne belőle valami.

A fiatalok közül Anti I, a hátúszó, 
100 m háton 1:22, gyorson. 1:10 mp 
körüli időket úszik. A 17 éves Vá
rad* idén 400 m-en 6:30 mp-oel kez
dett, de vasárnap már 6:00.6-ra ja
vította az ifjúsági csúcsot. Galffy, 
Anti II, G yörfy  és Jordálci játszik 
még jelentősebb szerepet Kolozsvár 
úszósportjában.

A. hölgyek között három kiemel
kedő versenyző van: Rapkael Sva,
Bereczky Baba és Ágoston  Anna 
mind a három a KAC-nalt, Kolozs
vár legnagyobb úszóegyesületének .a 
tagjai. Raphael többször nyert ro
mán bajnokságot. Vasárnap 1:23.4 
mp-et úszott 100 m-en, de van már 
1:21.6 mp-es eredménye is. Bereczky 
eredetileg hosszútávúszónak indult. 
Most háton versenyez, 100-on l:4-0-et 
tud. Ágoston  a 200 m mellúszásban 
ál az élen. 3:36.4 mp-cel legutóbb 
kerületi csúcsot úszott ezen a távon, 
Setényi Zsuzsával sokat- küzdött a 
KAC versenyein, csak legutóbb 
hagyta maga mögött.

A KAC-on kívül még a KEAC és 
a KMSC foglalkoztat úszószakosz
tályt. Vízilabdában a KAC csapata 
ellenfél nélkül áll. így  azután maga 
sem tud fejlődni.

— Néhány helyezéssel is megelég
szünk a kongresszusi versenyen, — 
mondja N agy Zoltán dr, a KAC 
szakosztályvezetője. — Sajnos, nincs 
edzőnk és ezt nemcsak aa titánpót
lás, hanem a felnőtt gárda is m eg
érzi, Edzőre van szükségünk, meri 
csak így tudjuk magunknak m eg
szerezni azt a helyet, amely egy  
ilyen nagy várost már csak lélek
számúnál fogva is megillet:

MOZI

Újra kivirul
a „Sárga rózsa*

Móricz Zsigmond írta át filmre 
Jókai Mór bűbájos hortobágyi regé
nyét, amelyet most ismét műsorra 
tűznek az egyik nagy fővárosi be
mutatómoziban. Szörényi Sva, <?re- 
guss Zoltán és Kamarás Gyula ját- 
sza a „Sárga rózsa“  három főszere
pét.

Mit akar a Nemzetközi 
Filmkamara?
Az ül m agyar-ném et film
egyezm ény végreh a jtására
ham arosan sor kertit

Az újjáalakított Nemzetközi Film
kamara legfontosabb célkitűzései:

1. A  nemzetek filmgyártásával 
szorosan együttm űködve, megvizs
gálni és megoldani minden nemzet
közi filmkérdést.

2. A, film 'tnűvés^ícti t&chnik&i 
fejlődését elősegíteni.

3. A  Nem zetközi Film kam arábm  
egyesült országok kulturális és gaz
dasági kívánságait képviselni, azo
kat előmozdítani és egymással 
egyeztetni, amíg azok a tagok ősz• 
szességének érdekében állanak, vet- 
lamint a filmcserét megkönnyíteni.

4. A  Kamarának és a tagoknak a 
rendelkezésre álló minden eszközzel 
nieg kell akadályozniok azoknak a 
filmeknek az előállítását és a tér
fosztásét, amelyek alkalmasak arra, 
hegy a Kamara tagjai között az
egyetértést és a jóvisssonyt zavarják. 

»
A  Nemzetközi Filmkamara köz

gyűlése előtt m agyar-ném et kultn-
r<iíw tgrg^alásgk ifi felgt&U S§£Ü&*

ben, a két ország közötti filmkap
csolatok újabb szabályozásáról. A  
teljes összhangban lefolytatott tár
gyalások — amelyeken magyar 
részről Balogh László dr min. o. 
tan., Paikert Géza dr min. o. tan. és 
B ing ért János dr, a Hunnia igazga
tója vett részt —  újabb magyar
német filmegyezménnyel. végződtek. 
A z egyezm ény magyarországi végre
hajtására a közeljövőben kormány
rendeletek jelennek meg.

A siker kötelez
Ezért mutatja be a Radius 
már augusztusban az „Inter- 
mezzo“ -t

Az 1940/41-es filmesztendö a bu
dapesti bemutatómozik közül talán a 
Radiusnak eredményezte a legna
gyobb sikereket. Ebben a moziban 
játszották a „Notredamei torony- 
ör“ -1, a „Tóparti látomás‘‘ -t, az 
„E g y  asszony három életé"-! és a 
„Közbelép a feleségem "-^!'. Még a 
„közepes siker“ is 2— 3 hetet jelen
tett a Radlusban.

A  Radius igazgatósága úgy érzi, 
hogy a siker kötelez és ezért mind
járt az új, 1941/42-es idény legele
jén, augusztusban igazi nagy filmet 
tűz műsorára. Ez az elsőrangú nagy 
film, amellyel a Radius az új idényt 
az előzőhöz méltón akarja megkez
deni, az in te r m e zz o "  lesz, Leslie 
Howard és Ingrid Bergmann gyö
nyörű müvészfilmje.

nya Miehel Simon. A  filmet a világ
hírű Marcel Carné rendezte.

U| francia film
kerül műsorra Budapesten. A  cime: 
„E g y vidám t r a g é d i a Csupa nép
szerű párisi színész szerepel benne: 
Francoise Rosay, Louis Jouvet. Jean- 
Plcrre Auinpnt és a nagyszerű, csú

A LEGNAGYOBB GARBO-FILM. 
a ..Kareniii:'. Anna’’ felújítása naff.v sikert aratott. A remek filmet most a 
Vcsta, a népszerű körúti mozi játs«i 
tovább.

A MOZIK MŰSORA
Rövidítések: n — ’/i. t “  Vs. h — ü Sz = szombat. V — vasárnap
Nyári szünetet tart: Átrium. Fórum, Radius. Scala, Budai Apollo, Falútól, 

IJoyd, Olympia, Rialto.
Bemutató mozik

BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sáivdor-u. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-iír folyt. Magyar-,
íl'fa-, Luce-, Fox- és rajzos híradó. Hon
védőink arz orosz fronton. Iknnbozsáil;- 
mámy Átkelés a Dnyesztercu. Hadifogolytábor. Szovjet katonák rémtettaú 
A magyar kenvér ünnepe. Rajzos híradó 
a balti államokról. Urlovasók versenye.

GARBÓ legszebb filmje

karenina Anna
mától V E S T A

CASINO Eskü-út 1, T-í SS84®- » .  M.hlO S- V.: f4-kor is. hoso Marle.. (Fel
újítás. Másodiké hétre prolongálva!
CITY Vilmos császár-út 36. Tel.: 111-140. 
h6, h8. hlO. Sz. V.: h4-kor is. Egy vidám 
tragédia (F. Rosayl-
CORSO Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
Í6. fS, flO. Sz. V.: f4-kor is. Talpig uri- 
c-miber (Laurence Olivier).
DÉCSI Teréz-körút 28. T e l.: 125-952,
f6 f8 fio. Sz- V.-: t4-kor is. Repülő 
kálózok. Személyzeti jutalomjáték. 
HÍRADÓ Erzsébet-körút IS. T.;' 222-499. 
9-löi 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-. Luce-. Fox- és rajzos híradó. Honived«nk az 
orosz fronton. Bombazsákmány. Átfedés a IJnyesz térén. Hadifogolytábor. Szovjet 
katonák rómtettei. . A magyar kenyér 
ünnepe,. Tíz pere, fizika. Rajzás lúrado 
a balti állaniotoóli .Urlovasok versenye.

OMNI A Kölc&ey-u. 1. T.: 130-125. 138-071.5. nS, flO. V.: 3-kor is. Az asszony, az 
orvos és a karma-dilik (Spenoer Tracy). 
ROYAL APOLLO Erzséhnt-kürü' 45. T: 
222 002. Í6. fS, hlO. Sz. V.: 4. 6. 8, 10. 
Mimtonm-ak a fór: az . oka (M ym  Loy). URANIA Rákóezi-út 21. Tel: 146-046.
5. n8, flO. Sz. V.: ll.Tkor is. Hadjárat 
Jugoszlávia ellen. 2. hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károlv-lcSrút 3. T.; 422-722
14, f6, f8, no. Sz. V.: f2-kor is. Perzselő 
szerelem.
CORVIN üllői-űt 40. T .: 138-988 f4. ffi.
f8, flO. V-: f2-kor is. Szökik a kislány. 
ELIT Szent ístván-körút 16. T.: 114-502. 
ffi, f8, flO. V.: 4. fi, 8, 10. Szökik a 
fcieláuy.
HOLLYWOOD Bethlen-tór 3. T.: 225-003. 
i‘4, fii, Í8. 110. Eszményi asszony. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11, 2, 4. 6. 8, 10. Modern szimfónia.
PALACE Erzséhet-krirút 13. T-: 221-222.
11, 2. 4. 6, 8, 30. Fiatal ördögök. Szo-kc
fürtök barna, fürtök. _PATRIA Népszínház-utca 13. T.: 143-67.3. 
\, 6, 8. 10. Lányok a tüzvon-alban. Sze
mélyzeti jutalomjáték.SAVOY flllöi-út 4. T.: 116-040. f4, f6. f8. 
flO. Lány óik a lűzvonalban. Személyzeti 
jutalom játék. , ,SIMPLON Horthy Miklos-ut 62 T-: 268- 
999. 5, q«. flO. V.; 3-kor is. Páris vado
nábán.STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 225-276. f4. f6, 
£8. flO. V,: f2-kor is- Halálos tavasz.

Továbbjátszö mozik
ALKOTÁS GHmbös-út. 11. Tel.; S55-374. 
n4 né, Ü8, nio. V.: 11 és n2-kor is. Bu- 
vá'rhajók, nyugatra!
BELVÁROSI Irányi-útca 21,. T.: 384-563. 
4,. 6. 8, 10. V.; h5. li7-kor is. Kék
madár,
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 851—500. 
Augusztus 1-én nyit á Tokaji aszúval- ELDORADÓ Népszinház-u. 31. T.: 133-171.
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Dalol a s-ziv.
HOMEROS Hertnina-üt 7. T.: 496-178.
5. 7 9. V.: S-kor is. Varjú a toronyórán.IPOLY Osáky-utea 65. Telefon: 292-626. 
5, n8, flO. V.: h3-kor is. Hét szilva-fa. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér T. Tel.: 
134-644. f4, f6, f8, Í10. V.: fS-lsor te.
B-alalajka.
OTTHON Beniczkv-utca 3 Tel.* 146-447
ni n6, nS, nlO. V.; nSdcor is. Mcseauló. 
PHONIX Rákoczí-U! 68 Tel.; 223-242. 
il, 5, nS, flO. Sz. V.: 3-kor is. Rcmlüot 
az ahúlágban, A vasökJü korraajiyos,

REX Tstván-út f.9. T : 228-620. fö, _hL
9. Sz.: f4, ffi. f8, 110. V.: 12-líor is. Kék
IuaETO Rákóezi-út 70- Telefon: 221-443.
Atalakílúd miatt zárva.

A  RÁDIÓ MŰSORA
Csütörtök, július 31.

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Harslemczok. — 10: 
Hírek. — 19.20: Móricz Pál elbeszélései
ből.' — 10-45: Külföldi híradó. . 11:G yászisíén liszt ek-t a !iel vá.ros4 Fer ene- 
rc-iuU tctntplómból. Liszt Ferenc halálának 55. évfordulója alkalmából. Elő
adásra kerül Liszt: a) Gyászóda; b)
Istent zj -n-gi: rí) Aniir n Chrlsti; d) 1,1; bora me. A mire végén -,Weioen-Ívl-agen 
változatok. Énekel a belvárosi Szent F*e rene-rendi tcanplo-m r-ne-k-k-nra. Orgonáit 
Gcrsely Ferenc. — 12.10: Ilni-czky Lúsdó szalonzenekara- — Közben 12.40: Hírek.
— 13.30: Hanglemezek'. — 14.30: Híreik,
— 15.30: StókesfővArosl lüz-oitózcnekar.
Vezényel: Magya-r László Dánra. — 16.15: 
Ruszin félóra, — 16.45: Hírek. — 17í
Hírek szlovák és ruszin nyelvin. — 17.1e: 
Melles Béla zenekar. Vezényel: Vinoz* 
Ottó. — 18.15: Segesvár. Bmlék-czés. El
mondja vitéz Somogyváry Gyula. — 
18-25: Az istucreU.m Petőfi. Erdélyi Jó
zsef előadása. A verseket elmondja Abo- nyi Géza. — 19: Hírek magyar, német 
ói román nyelven. — 19.20: Kéke® Irén 
és Bálint Zoltán magyar nótákat énekel, 
kíséri Farkas Béla cigányzenekara. — 
29.19: Vándormadarak. Színmű húréin 
felvonásban. Irta: Pa'erdy Sándor. Ze
néjét összeállította Vireze Ottó. — Föld* 
vári* Gábor, Pest megfő alispánja: Sem- 
1-ay Artúr: Bajza Jhsef szinigaisató;Toronyi Imre; I4n,g A iám vidéki szta- 
ignzgató: Kürthy Gyft--jfy; Kato-nn József író és színész: Kói'Jv Kovács Antal;
Déry István szinész: Fá-,- Béla: Paehá karmester: Hatány Antal; Prepcíiczsy 
Sfimu patvartet-a: Nagy István; Széppataki Róza színésznő: Sí mór Erzsi;
Mércy Antónia Eőry Kató; Betyár: 
Vért-o-s Lajos; Kocsis: Makláry János; Kikiáltó: Tassy Antrús: Első- férfi; Sefi- 
meczy Mihály; Második férfi: PrimuS* 
István; Els-3 níi: Hernády Gizi; Második 
nő: Oscrey Irma. — 21.40: Hírek. —
22.10: Hir Bárt Liszt-művöket zongorá
zik, Liszt halálának 55. évfordulóján.
— 22.40; A rádió szalonzenekara. — Kiiz- !>.’!! 23: Hírok nén'ct, olasz, angol, fran
cia és eszperantó nyelven. — 24: Hírek.

Kassa: 11.05: Szb-viik előadás. — 11.J5; 
Túnrtetnesck. — U 40; Hírek mágj-ar ás 

i szlovák nyélven. Műn tri&mértetéa.
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TEKÉZÉS

A  Ganz T E  tekcs/cilt osztály a augusztus 
1-én déluát-, 5 óva l t r  avatja ^fel újon
nan épüli kettes tekevorsenypólyáját a 
Simor-utcai sporttelepen. E z alkalommal 
bemutató mérkőzést játszik a Kőbáinyaá 
Kaszinó csapatával, A  Ganz csapata az 
1940—41. évben a 3, 4 és 8-as csapatbaj
nokságban vett részt s különösen a 8-as 
ciapattal ért el szép helyezést. A  kettes 
versenypálya megépítése által a csapat 
csak javulhat, mivel mérkőzéseit, mint 
pályaválasztó saját pályáján -fogja  le
játszani.

A nyolcas csapatbajnokság I I . osztá
lyának III . és IV . helyeiért folyó küz
delemből a Lám páit került ki győzte
seit. A z első mórközéaon 2913:288$. a má
sodikon 3055:3035 arányban győzött a 
Polgári csapata ellen. Az e’ ső mérkőzé
sen elért fa  eredményeik. Gállá 361, 
Varga 354, UH marni 392. Brandta-er S53, 
Bénáé 354, Taroásy 346. Kohuí: 345, Bratkó
406, illetve Preéhla A-r tál 384. Juraszilk 
342, Stark 338, Szörnyei 373, Musikant 
370, Bonét 364, Sehuk 344, Pete 370 fa. 
A  második mérkőzésen elírl fa  erahné- 
nvek: Bor,de . 377. Murvai í'83. UHimann 
387, Bramtner 302 Tárná1 y 882, Kőhíd 
417, Varga 355, Bratkó <12, flj. Prechla
407, Maróik ? 338. Stark 354. Tar 364, 
Muslicán t 380, Szörnyei 40? Pete 391

ASZTALITENISZ
K ézd ivásárh elyen  a Gábor Áron SE 

vasárnap jói sikerült asztali tenisz ver
senyt rendezett. Férfi egyesben: 1. Bá
ró fchi, 2. Bándy. 8. Saőcs. A. Tamás. 
U-m, adattak.

A fradisták pompásan 
érezték magukat 
a háromnapos por-j 
tyán

T á t o s  2 :1 4 .4  rasp-et ú s z ó i t  
a  z o m k o r !  e d z é s e n

Egész éjjel tartó utazás után ér
kezett haza az FTC 18 tagú portya- 
csapata Zomborról. Ennek ellenére 
nyoma sem volt fáratdságnak a ver
senyzőkön, délután már valameny- 
nyien lejöttek az uszodába és meg
szokott edzésüket végezték.

A portyacsapat tagjai nagy elra
gadtatással mesélnek a zombori na
pokról. A  fogadtatás, elszállásolás, 
vendéglátás olyan volt, amelynél job
bat már elképzelni is a-lig lehet.

•— Vasárnap hatalmas vihar zú
dult a városra. Délelőtt tízkor elkez
dett esni és késő délutánig meg sem  
állt, —- meséli az FTC egyik veze
tője, — Estefelé azután kimentünk 
az uszodába és edzést tartottunk. 
Ekkor úszta Széliéig Éva 1:26 .4 
mp-es 100 m -ét. Volt azonban egy  
másik eredmény is az edzésen, ame
lyet nem árultunk el a zomboriak- 
nak. Tátos Nándi 200-at úszott. 
Ideje: 2:14.4 m p! A z uszoda egyéb
ként a Ferenc-csatornában van. Bár 
a csatorna folyása egészen gyenge, 
a zomboriak vízfogókat szereltek fel 
és minden félreértést kiküszöbölve, 
keresztben helyezték el a verseny- 
pályákat. íg y  azután a számottevő 
módon egyáltalában nem folyó, in
kább csak enyhén mozgó víz oldal
ról éri a versenyzőket.

Az FTC úszói Szecsei Ferencet, a 
portyavezetőt dicsérik. Azt mondják, 
hogy nála eszményibb utimiarsalt el 
s m  lehet gondolni. Mindenre gondj-a 
volt, mindenre ügyelt és minden a 
legnagyobb rendben ment . is. Haza
felé Szecsei 15 kiló gyümölcsöt ho
zott a társaság részére. Egészen 
Szabadkáig... Ott azután leterhelitek 
egy nagy takarót, arra ráöntötték a 
barackot, almát, körtét és azután 
„aki kapja, marja'1.

Szecsei Ferenc szerepléséhez fű
ződik egyébként a legkedvesebb két 
portyatörténet. Mindkettő a hango- 
sanbeszélővel kapcsolatos. Sombor
ban ugyanis „Szecska“  volt az ered
ménybemondó.

Tátos 400 m-es versenye közben 
Szecsei fel akarta hívni a közönség 
figyelmét a kiváló versenyző haj
rájára. Tátos az utolsó fordulóhoz 
ért, amikor Szecsei a hangosan- 
beszélöhöz lépett. A  masina azon
ban az első pillanatban nem akart 
működni, közben valaki mondott 
valamit Szecseinelc, ö válaszolt, 
elég az hozzá, hogy a szándék és a 
tett közé mintegy félpercnyi idő 
befurakodott. Tátos közben elérte 
a fordulót, megfordult és az utolsó 
hosszban már csak négy-öt méter 
volt hátra, amikor Szecsei hangja 
megszólalt:

—  M ost az utolsó 50 m követ
kezik!
. Hát nem következett. Egy-két 

húzás után Tátos beütött a célba és 
nem volt hajlandó Szecsei kedvéért 
még 50 rn-et úszni. A  közönség 
persze jót mulatott az elkésett be
mondáson.

A másik alkalommal Szecsei Fe
renc a következő bejelentést tette:

—  Öt perc szünet következik. Ez 
alatt az idő alatt a leventezenekar 
indulókat játszik.

A bemondást óriási derültség kö
vette. Mindenki látta ugyanis — ki
véve Szecseit — , hogy a levente
zenekar vidáman, lubickol a vízben. 
A kis zenészek azonban nem hagy
ták cserben az FTC vezetőjét. Ki
rohantak a vízből és úgy, ahogy 
voltak, fürdőruhában, vizesen, rá
zendítettek egy indulóra.

—  M égis csak jó volt a „konfe- 
fansz“  —  törölte meg izzadt hom
lokát Szecsei.

N őragadás!
A v a g y

A z aggódd szülő

Kispesthy m am a: Hallatlan! H át nem jönnek azok a leányszöktetők? !

if csinál a sz 
amikor ne
Zsens^Hér Ábel nyilatkozata a szélső
játékról

— A  BÖK újpesti különtudósítójától —
Megkérdeztük Zsengellért, hogy I —  Am ióta Tóth áttért a fásszak- 

ízlik-e a  szélsöjáték. I mára, én áttértem a szélső szak

mára. Én is szakmát változtattam,
— H ogy áll a gyorsasággal?
—  Állok. Ha állok, akkor nem 

hiányzik.
—  És ha fül ?
—  Az Is futás?
—  Mivel pótolja a gyorsaságot?
—  Lassúsággal.
■— Mit csinál majd, ha nem éri el 

a szöktetést?
—  Ravasz cselezésekkel töltöm 

ki az időt.
— Mi szeretne lenni?
—  Lassú középcsatár, aki csípő

re tett kezekkel szidja a szélsőt.
Több kérdést nem tettünk fel 

neki. Elhanyagoltuk!

Előny
— Óriási! A  svéd király már 

nyolcvanhárom éves és még mindig 
versenyez!

—  Na hallod, ekkora rutinnal!...

Rőkk az edzésen
E g y  lelkes csepeli szurkoló kiált 

fel:
—  N ézze csak az Edust! Micsoda 

szélső! ö  mindig szabaddá tudja 
tenni magát!

Számítás
—  Mondja, mennyit ad a Kolozs

vár a két Olajkárért?
—  összesen ötezret, A  kis Olajért 

adnak hatezret, a nagy Olajért le
vonnák ezret.

nif¥W¥UIHrUlAjf.

Villámsorsolás
A v a g y

Milyen villam os K és& iiléK eU eí nyerget 
asz esíi mérlcöszésete tárgy sor sfátéU án?

— A  B Ö K  s z e n z á c i ó s  r a jz r i p o r i j a  —

a gyengítést
A nagy erővel és utánajárással 

elkezdett gyengítési akció befejező
dött a PIFC-ben. Alkalmunk volt 
beszélni Hóhem  Sándorral, a PIFC 
intézőjével, aki a következőket 
mondotta:

•— M ost már nem gyengítünk 
tovább. Csapatunk most már, úgy- 
ahogy, szétvan. A  lényeges pasato
kon már m eggyengítettük a csapa(- 
tót, most már csak

egy jóképességű csatár és egy 
kapus eladásáról lehet szó.

Ha ezt is nyélbe tudjuk ütni, akkor 
nem lesz erős pont a csapatunk
ban, A  P IFC  mindig arról volt ne
vezetes, hogy

kiegyensúlyozott
csapat.

S ie t i k é r d é s :
— Jó sorsolás, —  semmi m ás?

M a i  m a m á k
—  Mondja, szomszédasszony, 

igaz, hogy a fiát m egvette a 
Gamma ?

— Igaz!
— Könnyű magának! K ét fia is 

eladósorba került!

Vége

í .  E lektrom os kapuskesztyű, am elyik magához vonzza a  labdát. Nincs többé lyukas kéz, nincs többé 
negatív  kapus. 2. Légcsavar szélső csatárok számára. G yorsaság nem  boszorkányság. (Lapzártakor tud
tuk m eg , hogy Zsengellér két tu ca tot rendelt máris.) 3. E lek trom os serkentő. Ha a játékos lustán mo
zog, a z edzőnek van eszköze arra, hogy csak úgy szikrázzon a  jdtélcos az akarástól. 4. Játékoseltávolitó 
elek trom os daru. J á tékvezetők  szám ára nélkülözhetetlen . K ülönösen  akJcor, ha a  k iá llított já tékos nem
akűjr4s w ti a™ - - _*,.— i«...

.— Mondja, befejezte a Gamma 
az erősítést?

—  B e! M ost már csak legfeljebb 
nyolc-iíz játékost szerződtet!

Kültelki legenda
— És mondd, öcsém, milyen állást 

ígértek?
—  A zt mondták, mérnök leszek!
■— M egörültél? Hiszen nem tudsz

írni sem !
.— A zt mondták, írni nem kell, 

csak rajzolni!

ö n á l l ó  t ö p r e n g é s :
-— Jelenleg szünetel a hálvédfel- 

vétel a Gam ma-gyárban?

Házmesterek
—  Mi lesz az esti mérkőzéseken 

tíz óra, után?
—  Mi lenne? A  csatárok majd 

minden lövés előtt csöngetnek a 
kapusnak és utána, tíz fillért ad
nak neki.

Fiatalítás Kispesten
— A z  új összetételű Kispest jel

legzetesen egy  félidős csapat lesz az 
esti mérkőzéseken.

__ f  ? f
—  A  gyerekeknek csak tízig van 

kimenőjük.

Kispesti gőg

—  Hallottad? Hajóval jönnek a 
csepeliek a szombatesti mérkőzésre.

— H ajóval? Nos, legalább mégis 
lesz egy kis örömük abból az esti 
mérkőzésből...

Nem történt meg
Já?iosy Béla, a Gamma sport- 

igazgatója megtörli gyöngyöző hom
lokát és íg y  sóhajt fel:

—• M ég eg y  pár erősítés és —- 
járni sem  tudok a gyengeségtől!...

önálló töprengés:
—  A z esti mérkőzéseken világos

ság derül a sötét csapatokra?

NEMZETI SPORT
M eg je len ik  szerda és szombat k ivételé

vel m inden nap . Szerkesztősé/- és kiadó* 
hivatal B p . V I II . ,  Rökk Szilárd-utca 4. 
— T ávbeszélő  132—499 és 133—977 Levél
c ím : B u d a p est 72. Poslafiók  42. — Posta- 
takarék: 53.366.

F őszerkesztő : D r. V adas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felelős kiadó; Kultsár István.
E lőfizetési d b ;  B elfö ldre  rg v  hóra P 

2.20. n e g yed év re  6 . - .  külföldre 9 . - .  
A m erik ába  10.— .

Nyomatott a Stádium Rt. körforgóié*
*“ EslfiUki Sir tor. Aladár icauraik


