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,á ;ö? képzett, helyesen 
nevelt ifjúsági labdarúgó 
játékos jelenti a magyar 
labdarúgás szebb és bol
dogabb jövőjét!

MLSe,

Itt az NB első osztályának őszi sorsolása
,..., . -y>,

Megkezdődtek az ökölvívóba! noki mérkőzések,
az úszókongresszus küzdelmei Nagyváradon és 
a vidéki atléták nagy vetélkedései Kolozsvárott

A magyar sport 
m egújhodásáért

A magyar sportnyelv
Is szarosán és elválaszthatatlanul 
hozzátartozik az ú jjáéledő m agyar 
sport fegyverzetéhez. Ahogyan ide
gen egyenruhában és puskával nem 
lehet m agyar a katona, azonképpen 
nem szolgálhatja a sporton keresz
tül a m agyar nemzet ügyét az, aki 
angol szavakat használ. És hogy a 
katonai hasonlatnál maradjunk: 
amiképpen hamar m egszoktuk és 
m egszerettük a m agyar vezénysza
vakat és katonai szakkifejezéseket, 
Ugyanígy lesz ez az újjáéledő ma
gyar sportban is az eleinte szokat
lan m agyar sportszavakkal. A  vé
rünkké fognak válni, sőt részben 
váltak is már, minden ellenkezés és 
fölényes bírálgatás ellenére.

A z új m agyar ezredév új magyar 
lelket is Kíván. E l kell tűnnie a 
m agyar lelkitulajlonságok közül a 
patópálös közönynek, amely azt 
vallja, hogy „én már, ne haragadj, 
tériek , eddig is startot mondtam 
és csak m egm aradok ezentúl is en
nél a m egszokott szónál". El kell 
hallgatniok —  m int mindenhol az 
új m agyar életben —  a csakazértis 
mindent másképp csinálóknak is. 
Akiknek évtizedekik jó  volt az an
gol „k om er ‘, de m ost, hogy sokan 
m ár szögletet mondunk, m ég jobb 
m agyarok akarnak lenni és a  szög
letet sarokra javítják . Am inthogy 
feltartóztathatatlanul el fog ja  
söpörni az új m agyar sport 
nemzeti szelleme azokat az idegen- 
imádókat is, akik nyugati művelt
ségűk fitogtatására m ég mindig 
traininget írnak és mondanak edzés 
helyett.

A z  új m agyar sportélet katonái 
bátran és lelkesen használják az 
ú j m agyar sportszavakat és nem 
törődnek a , csökönyösökkel, sem a 
Iemosolygókkal és a mindent jobban 
tudni akarókkal. Eszükbe kell, hogy 
jusson az, h ogy  nálunk minden kez
deményezésnek ez vo lt a sorsa. A  
„M agyar anekdótakincs" egy több 
mint százéves bírálatot közöl, amely 
gúnyos fölénnyel em lékezik m eg a 
túlzó m agyarokról, akik  az egészen 
jó l megtűrt idegen szavakat m a
gyar szavakkal akarják  fölcserélni. 
Szinte halljuk a m ai ellenkezők fö 
lényes kacaját, am int olvassuk en
nek a régi, száz év előtti bírálónak 
a- szavait: „olyan újításokat vittek 
véghez, hogy m ég a  született ma
gyarok is elhültek bele." De hiába 
tiltakozott eZ a régi m akacs nyelv- 
védő ügyész, az ü gyvéd  és a lelkész 
szó ellen, mégis ezeket a szavakat

használjuk ma m ár és elfelejtettük 
a  prókátort,, m eg a fiskálist.

A  m agyar sport az új m agyar 
életben honvédelmi feladatot telje
sít. Ehhez a m agyar sportnyelv pe
dig éppúgy hozzátartozik, mint a 
honvédséghez a m agyar vezényszó.

Ó R IÁ S I K Ü Z D E L M E K  
az N B  I-b e  va ló  ju tá sé rt
Szabadkán: SzVAK-Újvidéki AC 
Pécsett: DVAC MÁVAG

A z  NB 1 15. helyének sorsa már ma eldőlhet Szabadkán

720.000 nézőjük volt a német bajnoki 
döntő m»6rkő®éseikn©k a múlt évi 57o.OOO- 
ral szeműben. Jolen tosen einelke,d©tt az 
î ém. a kerületi bajnoki mérkőzések néző
száma *S:

Elmaradt NB 111- és vasutrrsbqjnoki mérkőzések 
mellett több b a r á ts á g o s  mérkőzést játszanak 

a Szt. István Kupára és a bajnokságra készülő csapataink

Palatínus az Újpest 
játékosa lesz,
ha a lába egészséges
nek bizonyul

A Törekvés hajlandó 
a játékos átengedésére

K ét sosrsdöntö m érkőzés van  a 
mai nap labdarúgómüsorán: as
egyiket Szabadkán vívja egym ás
sal a Szabadkai V A K  és az UAC, 
a másikát P écsett a D VAC és.' re: 
budapesti M'á V'AG. A  tét mind
két m érkőzésen  ugyanaz: az NB  
I-be jutás■ Szabadkán m ár való
színűleg el is fog  dőlni, hogy az 
NB I 15. helyére szabadkai vagy  
újvidéki csapat kerül-e, hiszen 
ma már a második osztályozőt 
vívja egym ással ■ a k ét csapat. 
Ha „ egyenlíteni tud a SzVAK, 
akkor harmadik m érkőzés lesz. 
A  Pécsi D VAC és a budapesti 
MA VÁG  ma m érkőzik először  
P écsett a nagy tétért. A  két 
osztályozó m érkőzés eredm énye 
élp nagy érdeklődéssel néz az 
egész ország labdarúg ótár sadal-

valószínüsége apnak, hogy négy. gól 
külnöbségfel. ,

Jóslatunk: i;S  a S zV Á K  javára.

A s ' em lített osztályozó m érkő
zéseken  felül néhány elmaradt 
NB Ill-m érkőzés, vasutasbajnoki, 
és barátságos m érkőzések vannak 
a mai nap labdarúgómüsorán.

Osztályozó mérkőzések s 
Szabadkai VAK-Új
vidéki AC

Múlt vasárnap —  nagy m eg
lepetésre —■ az U A C hatalmas 
(4:0 arányú) vereséget m ért nagy 
ellenfelére Újvidéken. A z újvidéki 
fiatalok alaposan elkapták az el- 
bízakodott szabadkaikat. A  mai 
visszavágó mérkőzés sorsa azon 
fordul m eg: vájjon  az újvidéki
fiatalok idegenben is tudnak-e úgy, 
mint otthon. N égy gól előny tekin
télyes előny és nem könnyű be
hozni, de —  nem is lehetetlen. 
Láttunk már példát, am ikor a  m á
sodik mérkőzésre nem bizonyult 
elegendőnek ekkora előny áem. H a 
a SzVAK nagyon belefekszik a 
mérkőzésbe, ha nyugodtan fo g  já t
szani, ezzel szemben az U AC ide
genben kissé elveszti a fejét, akkor 
sző lehet arról is, hogy a SzVAK  
már ma bekerül az NB I-be. Józan 
számítás' alapján azonban nehéz a 
SzVAK  négygólos, vagy ennél is 
nagyobb arányú győzelm ét jósolni. 
A  SzVAK  körülbelül győzni fo g  a 
visszavágó mérkőzésen, de kevés a

Nagy sikert arat a DÖRNER SPORT
által megújított és újra fücezett toniszlabda.

Kérjük, hogy lejátszott teniszlabdáit mielőbb b e k ü l d e n i  s z i v e s k e d j é k  
Krisztina-körút 73. Te lefoni 156-622.

Pécsi DVAC-MÁVAG .
Mindkét csapat csaknem abban 

az összeállításban - áll ki • az osztá
lyozom , amelyben az elmúlt ba j
noki év során az NB II-ben já t
szott. A  két csapat közel egyenlő 
erejű, bár a M AVAG hátsó vonalai 
valamivel jobbnak látszanak a  pé
csiek hátsó vonalainál. Erőnlét te
rén is inkább a budapesti csapat 
áll jobban, noha a pécsiek is erő
sen készülődtek erre a mérkőzésre. 
Sok fü gg  a p’écsi csatársortól, ame
lyet sokan jobbnak tartanak a 
M AVAG-énál. Ez a sor esetleg el
döntheti a  mérkőzést a pécsiek ja 
vára. Pécsett a  saját pálya előnyét 
élvező D VAC kisarányú győzelmét 
várjuk s így  az igazi döntömérkö- 
zés jövő vasárnap Budapesten lesz.

Jóslatunk: 2:1 a D VAC javára.

lsa, .fél 5. Vezeti: Palásti. ......
Pécsi DVAC—MÁVAG (Budapest), Péos- 

Ujlicgy, 5. vezeti;. Szőke II.
NB III. osztály

' Kecskeméti AT- Orosházi, TK. 'Kecske-
’ iflót,:5.'-.VezetiAGa'áPG. ■

IC. Törekvés—Ungvári AC, Kassa. 5. Ve
zeti: Hajrá. ,

Az NB m -ban
k ét mérkőzés van. Kecskeméten a 
K A C  és az. Orosházi TK, Kassán 
pedig a K. Törekvés és az UAC 
m éri össze erejét-

A  vasutasbajnoki
mérkőzések között legérdekesebb a 
Törekvés— Testvériség mérkőzés.

A  barátságos
m érkőzések közül kiemelkedik a 
Ferencváros győri vendégszereplése, 
továbbá az Újpest— Ganz mérkőzés.

R é s z l e t e s  m ű s o r
Osztályozó mérkőzések az NB I-be 

Jutásért
Szabadkai VAK—Újvidéki AC, Szabad-

Barátságos .mérkőzések 
Hungária SC—P. Juta. Vágóhid-u„ 6. 

— II. csapatok 4. — Ifi 2. — Kölyök 
ló. — Kelenföld—Compaktor, Bogyóm., 
6. — Ifik 4. — Kölyök 3.

Pestezenterzsébeti ain. vál.—Lampart.
Vágókíd-utca. G.

Vasutas bajnokság
Szabadka: Bp. MÁV Előre—SzVAK II. 
Marosvásárhely: M. MÁV—Kolozsvári

MÁV.
Fülek: F. MÁV—Losonci MÁV. -  ------0—Buda ' ------Újvidék: ÜVAC—Budapesti VSC. 
Budapest, Bihari-út; Törekvés—Tostvó 

riség.

A z erősítési arcvonalon újabb 
nagy esemény készül: Palatínus, a
Törekvés fiatal középcsatára az 
Újpest felé tart és könnyen lehetsé
ges, hogy az Ú jpest játékosa is 
lesz. Érdeklődésünkre újpesti „h i
vatalos helyről" a következő választ 
kaptuk:

—  Valóban jelen tkezett nálunk 
Palatínus, hogy az Ú jpestben sze
retne játszani, erről azonban jobb 
volna, ha egyelőre nem beszélnénk, 
m ert ki vagyunk téve annak, hogy  
a já tékost elszipkázzák az orrunk 
elöl. Sajnos, már volt példa erre a 
közelmúltban..,

—  És mii az Újpest álláspontja
Palatínus .jelentkezésével kapcsolat
ban ? V - 'V ' '1' ' '  - T *

— Palatínus érdekelne bennünket, 
ha —r a lába, teljesen  . rendben , van. 
Éppen e z é r t . alapos orvosi,, vizsgálat 
után tudunk csak dönteni, hogy tár
gyalunk-e Palatínus átvételéről. 
Ezenkívül term észetesen  edzésben  és 
játékban is látnunk kell re já tékost, 
mielőtt szerződtetnénk.

—  A  Törekvés kiadja a játékost?
—  K özvetett úton úgy értesültünk, 

hogy  re Törekvés elvileg hajlandó a 
já tékos átengedésére. Ha tehát úgy 
látjuk, hogy Palatínus teljesen  
rendben van és használhatjuk, akkor 
szó lehet a szerződtetéséről.

A Lampart m a délután
a pestszenterzsébeti 
amatőrválogatottal
Játszik

A  Lampart mára, vasárnap dél
utánra igen érdekesnek ígérkező 
mérkőzést kötött le. A  pestszenter
zsébeti am atőrválogatott lesz az 
ellenfél. A  m érkőzést a vágóhíd- 
utcai pályán já tszák  délután 6 óra
kor. A  két csapat összeállítása , a 
következő: Lam part; Berkes! (Csin
talan) —  Erdős, N ádasi —  Strak, 
Szenes (P urczeld), Szomolányi —  
Sós, Bihari, Lukács, Kisalagi, Tol
vaj. —- P estszen terzsébeti amatőr- 
válogatott: Fekete —  Seres, Kopper- 
— 1 Szépföldi, Preiner, Hanoid —  
Varga, Borbély H, Kiss, Balázso- 
vics, Hrotkó. .

—_L

c A m íg  egg hahzéhő 
eljut &dAig

Hétfő:
—  Hadd"menjen a Tóth M atyi! 

N incs is szükség rá! Majd játszik a 
Zsengellér Gyuszi' balszélsöt. Hiszen  
n ek i az az- igazi helye tulajdonkép
pen, a S técé kölyök, kettőben is ő 
vo lt  re balszélső.

Kedd:

- —  Majd. jön m ég sírni o> M atyi! 
A  Gyuszit ki se tudja szorítani a  
bálszélről.' Igaz,' hogy lassú' e g y " ki
csit, de éppen ezzel lepi majd m ég  
a z  ellenfél védőit. N em  számitamák 
rá !

Szerda:
—  R em ek a G yuszi a bálszélen. 

N eki ott középen nem  is ment úgy  
re já ték , neki a partvonal az igazi 
elem e . . _  ; ; -

Csütörtök:
—  Sajnálom szeg én y  Gyetvait, de 

hát az életben  nincs érzékenykedés. 
Á t kell adnia a h elyé t  re válogatott 
csapatban.

Péntek:
—  Látták azt re góljá t Kohut- 

szögbffl f ' Mit K oh u t-szög  ? Annak
idején Ko-hut lőtt Zsengéllér-szög- 
ből!

Szombat:
—  Olvasom, h o g y  a vezetőség  

m égszerezte K alocsait. K ő  esett le a 
szivem ről! V égre va n  balszélsönk!...

A  diósgyőri Kalocsaiért 
nem  tud anyagi áldosea- 

tót hozni az SzVSJE 
- Erdélyi csatár a lát

határon!
Vasárnap • Szeged—SzVSE barátságos 

mérkőzés,.lese. a űszápárli metropolisban.
— Ladányinak furuiikulusa van

ságolja Hosser.' Tibor. edző Gyuris jav- 
szik jobbfedezelet. Halasi lesz a jobibössze-
kötő. Ezzel a tehetséges fiúval nagy ter
veink vannak. Komoly/ígéret 

Bakos Béla. az SzVsE titkára, ezeket 
mondja a vasárnapi mérkőzésről:

Sulyok, vagy Bakos lesz a balszél-
aőak. Reméljük, hogy szombaton meeérke, 
zik az a próbajátékos _
jelentkezett. A nevét egyelőre nem árulom

is, aki Erdélyből
el. Csak annyit mondhatok, hogy a Ju- 
ventusban és a- Kupidban játszott kösép-
csatárt.

Szegeden még az az újság, hogy Kalá
csai Géza, a ÍMMAVAG fedezete véglege
sen Szegedre .költözött.

Csábítóéról nem lehet szó, — mondja
Bakos V titkár; — Kalocsai saját elhatáro
zásából .Jött Szegedre. Feladta diósgyőri
áltálát' és felvételét kérte a MAV-hoz. 
Most mar csak, a diósgyőriek belátásán 
múlik, hogy kiadják,e Kalocsait, vagv„ n/H AfrVOVflC L-ahVCSAnnlknnitMA ?í-/lÍL If.Xpedig egyéves kényszerpihenőre ítélik. Mi 
nem tudunk anyagi áldozatot hozni érte. 
Annyi bizonyos, hogy Kalocsai most már 
véglegesen Szegedén marad.

Egyenruhái, 
polgárt öltönyt

előnyös teltételek 
mellett késeit

nagy Kálmán
IV ., K o s s u tS  C .-U . c
(Saját ház) Tel. : 1-536-59 
A l a p i t t a t o t t :  1899.

év-*-.
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Vasárnap, 1941 augusztus 
M M H P H g n m m m m

Megkezdődött a labdarúgók 
„ S Z E N T  I S T V Á N - H E T E “

P écset! e lő v é te lb e n  
elkapkodtak m in 
den jegyet
A  D V A C  c s a p a t a  s z o m b a 
t o n  r e g g e l
k i v o n u l t  a  M e c s e k b e

Pécs, aug. 2.
Hihetetlenül nagy az érdeklődés a 

D VAC osztályozó mérkőzése Iránt. 
Csak. ma délelőtt adták ki az ülő
helyeket, de az árusítási helyeket 
mindjárt úgy megrohanták, mintha 
aranyat osztogattak volna ingyen. 
Vélni lehet attól, hogy holnap na
gyon sokan nem férnek m ajd  be a 
pécsujhegyi pályára.

A  DVAC csapata m a reggel ki
vonult a M ecsekbe s onnan csak 
közvetlenül a m érkőzés előtt jön be 
a városba. Végleges összeállítás 
m ég nincs. Szom baton este m ég ez 
volt az összeállítás: Grozdics —
Bencze, Loós —  önodi I, Krivitz. 
Kellel- —  Radnai IX, Szika, önodi II. 
U jj (M olnár), Keszler (Csirke).

A z  összeállításban szereplő játé
kosokon kívül Gálosi is az üdülő
helyen van.

Kovács József.

— Nem  olyan nagy 
baj, hogy nem  
osztottak be m in
ket az NB 81-be,

m a i d  m e g 

n y e r j ü k  

a z  N B  I I I  

b a j n o k s á 

g o t
— mondja a Csabai AK 

intézője
Békéscsaba, aug, 1.

A  tavaszi kezdéskor nemigen hit
ték a csabai szurkolók, hogy a  ba j: 
nokság utolsó helyén álló CsAK az 
idény végén az ötödik helyen köt 
M. Erről a váratlan fellendülésről 
beszélgettünk To-Tcaji Gáborral, a 
CsAK intézőjével.

—  A z  őszi gyen ge szereplésünk
nek azt volt az oka, hogy csapatun
kat fel kellett frissítenünk fiatal 
játékosokkal. E zek  bizony nemigen  
bírták az erős küzdelm eket és sok 
szor még elfogódotlan is játszottak. 
Ehhez járult még az is, hogy több 
jö játékosunk nem  állott állandóan 
a rendelkezésünkre, m ert kötelezett
ségük m essze v itte  őket Békéscsa
bától.

—  íg y  történt m eg azután, hogy  
az egész őszi idényben mindössze 5 
pontot tudtunk csak összehozni. 
Ennek a gyen ge szereplésnek a kö
vetkeztében  a szurkolók érdeklődése 
is erősen megcsappant és bizony az 
egyesületnek igen nagy áldozatokat 
kellett hoznia, hogy a  tavaszi sze
replést valamiképpen biztosítsa.

—  A tavaszi idényben a já téko
sok önm agukat múlták felül a m ér
kőzéseken és bár néhány fiatal já 
tékos kivételével , majdnem a teljes  
őszi csalódtunk já tszott, m égis csak  
három m érkőzést vesztettünk el. A 
■játék alapján azonban, eg y  kis sze
rencsével ezt a három m érkőzésün
ket is m egnyerhettük volna.

—  A  legtöbbet szerepelt já ték o 
sok, akikre a jövőévi csapatunkat is 
felépítjük, a  következők  voltak: 
Zahorán, K iszely III, Uhrin I, K o -  
rim, M arik I, Bogdány, Simon, 
Uhrin II, Perza. Többször szerepel
tek  m ég Balázs, Fáskerti, M arik  
IV, Koleavecz és Márta.

A rra a kérdésünkre, h ogy  van-e 
megfelelő utánpótlás, Tokaji intéző 
á kővetkezőket válaszolta:

—: öröm m el állapíthatom m eg, 
hogy az utánpótlásunk kitűnő, A  
második csapatunk m egnyerte a  
II. osztályú bajnokságot és m ost az
I. osztályban m eglesz a fejlődési le 
hetőségük.

—  Am ikor az MLBz az ú j baj
noki beosztási csinálta, abban bíz
tunk, hogy a tavaszi jó  szereplé
sünket figyelem beveszik és beosz
tanak bennünket az N B II-be. D e  
nem olyan nagy baj, hogy ez  nem  
így történt. M ost majd belefek
szünk és —  ha bírjuk —■ m egnyer
jük az NB III bajnokságot. A zt hi
szem, hogy sikerülni fo g  m egnyer
nünk, m ert most nagyon együ tt van 
a csapatunk,

—  Végül m ég csak azt szeretném  
kérni a szurkolóinktól ezúton is, 
hogy ha nem m egy jól a csapatnak 
a játék, akkor ne szidják mindjárt 
a vezetőséget és játékosokat, ha
nem inkább segítsenek bennünket. 
Éppen az elmúlt évben mutattuk  
meg, hogy szívvel és lelkesedéssel 
az utolsó helyről is fé l lehet jönni. 
És ha a közönségünk m ég jobban  
pártfogolt volna bennünket, akkor 
talán még ennél is szebb eredm ényt 
tudtunk volna elérni.

Bogdán Endre.

Fél 8 órakor eszményi sportidő
ben kezdődik meg a labdarúgás 
„Szent István-hete", * avagy két 
hete. A  délelőtti hagyományos, Ijesz
tő esőnek már nyoma sincs. Tiszta 
az ég, alig egy kis szellő lengedez. 
Ennél szebb időt a nyitányra el sem 
lehetne képzelni.

A z emberek a múlt év tapaszta
latai alapján borúlátók. A  szó szo
ros értelmében látják a borút, azaz 
félnek tőle: feltűnően sok az eső
kabát és az ernyő.

A  15-ös villamosokat a közönség 
meglehetősen megrohamozza, für
tökben lógnak le róla az emberek a 
pálya felé menet,

Közel ezer főnyi közönség már 
akkor van a pályán, amikor még 
csak az előmérközés kezdődik meg.

A z előjáték szereplője az ercsi 
edzőtábor két csapata- Molnár Ig 
nác, a tábor vezetője a következő 
két csapatot állította ki:

P irosak : Károlyi (D iM AVAG ) —  
Stolcz (D iM AVAG ), U jj (Sátoralja
újhelyi M Á V ) —- Cziczkó (Kassai 
A C ), Nepkó (Kassai A C ), Koka- 
vecz (C sA K ) —  Balajthy (M VSC), 
Pribelszky (D iM AVAG ), Szabados 
(E rcsi), Kiknek (K . Törekvés), K o
vács (M VSC).

F ehérek : Bartók (MOVE Rákos-

A z Ú jpest két új szerzeményével, 
a  tokod! Mészárossal és K ecskéssel 
ülünk szemben. Kíváncsiak va
gyunk: vájjon  hogyan érzik magu
kat az új környezetben. A  válasz 
szinte egyhangú:

—  K icsit féltünk, hogy a fiuk  
talán, nem  látnak bennünket szíve
sen, hiszen minden csapatban ki 
szoktak  alakulni baráti körök, 
am elyek nem veszik jónéven, ha 
az ú j em ber kiszorítja a régit. 
Hála Istennek, nem tapasztaltunk 
ilyesm it. Mindenki szeretettel foga 
dott bennünket.

E zzel a  kérdéssel tehát m eg
volnánk. M észárost faggatjuk a 
múltjáról.

—- 1919-ben születtem  —  mondja 
a  középfedezet — , tehát mindössze 
22 éves vagyok. A  D orogi AO ifjú 
sági csapatában kezdtem  futballoz
ni 1936-ban. Innen vitt át a To
kodba Barak, aki rokonom. A  To
kodban fé l évig csak a második 
csapatban kaptam szerepet, mint 
szélsőfedezet. A kkor m ég K ecskés  
Tóni vo lt a Tokod középfedezete. 
N em  is m ertem  gondolni arra, 
hogy Tónit kiszorítsam a csapat
ból, hiszen szinte állandó közép
válogatott volt. Egyízben azonban 
B ertát lerúgták és Tóth edzőnk 
K ecsk ést v itte  hátra, engem  pedig 
közép fed ezetbe  tett. A ztán  itt is 
ragadtam...

—  M indjárt kullancsot játszott?
—  N em . Talán egy  fé l éven  át 

m ég tám adóközépfedezet voltam. 
Csak akkor tértünk át a korszerű  
rendszerre, amikor, bekerültünk az 
NB II-be.

—  fis  hogyan ment az átnyer- 
gelés?

—  Könnyen. Mondhatnám min
den zök k en ő  nélkül. A karat kérdése 
az eg ész . Ha az em ber kellő ön
fegyelem m el rendelkezik, akkor be
látja, h ogy  a csapat érdekében  
nem  szabad kalandoznia. N ekem  
mindjárt m eg tetszett ez a szerep.

■— Sohasem  érzett vágyat abhoz, 
hogy  ú jra  támadóközépfedezar le
gyen ?

—  V á gya t éppen nem éreztem ,
ellenben a tavaszi Ferencváros—  
Tokod m érkőzésen , am ikor már 
2:0-ra v ez e te tt  a Ferencváros és 
láttam , hogy társaim legtöbbje nem  
tartja  b e  az utasításokat, akkor 
azt m ondottam  magamban: ,M eg 
próbálom  m egm enteni az amugyis 
v esze tt fe jsz e  nyelét. M egpróbálok 
tám adóközépfedezetet játszqni“ .

—  S e ?
—- N em  is szenetek visszaemlé

kezni e r r e  a  ballépésre. A  három  
feren cvárosi belső úgy kipasszolt, 
hogy e g é sz  gyámoltalannak éreztem  
m agam at. Mintha ott som  lettem  
volna a  pályán, Fintdbóí nagy fiút 
csináltam  ezen a m érkőzésen, de 
utána -mindjárt m eg is fogadtam : 
„Soha több é  ilyen kisérletet!“

Kecskés őszintén megmondja:
—  É n  is támadó középfedezetet

já tszo ttam  annakidején. N em  is ta
gadom : szerettem  ezt a játékot.
C sakh ogy  ma már nem  lehet, est

hegy) —  Veres (N A C ), Papp 
(N A C ) —  Fodor (Szolnoki A C ), 
Békési (C sA K ), Kövér (K TSE ) —  
Fuszek (N A C ), Schifler (R T E ), 
Széles (N A C ), Baum (Sim BTC), 
Bencze (Pécsi D V A C ).

A  pirosak játszanak szemfüleseb
ben és mindjárt az első percben 
Kiírnék lö gólt, majd 10 perc múl
va Szabados révén már 2:0-ra ve
zetnek a pirosak.

A  kispesti és csepeli játékosok 
m ég nem vetkőznek, az ifik  játékát 
nézik. Egym ásután érkeznek a Du
nán a csepeli hajók és szállítják a 
csepeli szurkolóhadat,

Pribelszky góljával már 3:0-ra ve
zetnek köziben a pirosak, az utolsó 
percben azonban Fuszek  gólt lő. 
3:1. U jj beletesz! a lövésbe a lá
bát, de csak m ég beljebb segíti 
a labdát. A  fehérek csapata 
megváltozik. K ozák N A C áll be 
Kövér helyére balfedezetnek.

Lassan megélénkül az élet a „na
gyok" öltözője körül. A z edzők egy
másután szólítják be a játékosokat 
a nézőtérről. Benes Ernőtől, a 
W M FC intézőjétől kérdezzük, hogy 
mi lesz az összeállítás ?

—  Rölck lesz a jobbszélső, Pintér 
tehát kimarad a csapatból. E zek

játszani, amikor az ellenfél nem  
hajlandó a régi rendszerben já t
szani. A m ikor belőlem szélsöhátvé- 
det. csináltak, azt m ondották: nem  
fogom  tudni ezt játszani, m ert bon- 
nem van a kalandozó vér. Én ma
gam  is m eglepődtem  azonban, hogy  
milyen könnyen ment az á tnyerge- 
lés.

Mészáros mondja:
—  H ogy középhátvédben jó l m ent

a já ték , abban nem kis része  van 
annak a körülménynek, ho-gy elég  
jó l fejelek . Ez nagyon fon tos egy  
középhátvédnél. Érdekes: kótízben
is eltört a karom, am ikor fejélés  
közb&n m eglöktek  és a földre estem , 
egyízben pedig az álkapcsom  tört 
el, a lábamon azonban soha nem  
szereztem  kom oly sérülést.

—  A z újpesti csatárok különösen 
annak örülnek —  m ondjuk M észá
rosnak — , hogy nem vág ja  ész nél
kül előre a labdát, hanem lehetőleg 
emberhez adja.

—  Ez attól fü gg , hogy hol szer
zem  m eg a labdát —  válaszol M é
száros. —  Ha a 16-oson belül szer
zem  m eg, akkor bizony nem  nézem , 
hová vágom , m ert a kapu e lő tt az a 
szabály: él a labdával a kapu elől! 
Ha azonban a m ezőnyben kaparin
tom m egy a labdát, akkor term észe
tesen igyekszem  azt em berhez adni. 
A Tokodban tanultam m eg , hogy  
saját érdekem  a passzolás, m ert ha 
céltalanul, vaktában előre vágom  a 
labdát, akkor az mindjárt visszajön  
hozzám és fellélegzésre sincs időm.

Kis szünet után ezt m on dja  Mé
száros:

—  Nem  szeretek  olyan kis em be
rek ellen játszani, am ilyen  a D. 
M agyarság középcsatára volt a  
szerdai edzömérkőzés&n. Valaho
gyan féltem  őket. Sokkal jobban  
szeretek  erős, m agas em berek  éllen 
játszani.

(M észáros 180 centim éter magas 
és 80 kiló a rendes sú lya!)

M észáros m ár válogatott je lö lt Is 
volt, sőt egyízben Fábián kapitány 
a B ) válogatottba is beállította, 
am ikor a B ) válogatott N agyvárad
ra készült. Közben azonban fo g - 
mütétet hajtottak rajta végre és így 
nemi mehetett N agyváradra. A m i
kor a válogatottságról beszélünk, 
M észáros m osolyogva m on dja :

—  Igyekszem , de nem  hiszem, 
hogy szóba jöjjek  a válogatásnál. 
E gyelőre nagy a tolongás a közép
hátvéd helyért: Polgár, T óth  Lajos, 
a szolnoki Szűcs és m é§  néháwyan 
előttem  vannak  —  egye lőre . H ogy  
mit hoz a  jövő/ majd m eglátjuk. 
Egyelőre nagyobb gond szám om ra  
az erős edzés. Ilyen e rő s  edzést, 
aminőt Takács edző v é g e z te t  ve
lünk, mi a Tokodban sohasem  csi
náltunk. Eleinte bizony szokatlan  
volt s  csak m ost kezdjük m egszok 
ni.

Kecskéstől kérdjük: m iért ment 
olyan gyengén a  játék neki az első 
kétkapus edzésen az Ú jpestben.

—  M ert az első labda leperdült a  
lábamról és ettől kezd ve ideges 
voltam. Ha az em ber ideges^ altkor

szerint a W M FC így  fog  felállni: 
Szekeres Kallói, Szalag —  Ba
kos, Gere, Dudás —  Iiökk, M aros
vári, Szabadkai, Jager, Tihanyi II.

A  Kispest annál titokaztosahb. A 
vezetők sehogyan sem akarják el
árulni az összeállítást. Egyelőre 
csak félhivatalosan sikerül megtdu- 
nunk a következő „változatot": 
Odor —  M onostori, Gazdag -— 
Ulicska, Szabó II, Hidasi —  Titkos, 
Kovács, Mészáros, Beke, Nagy.

A z  előmérközés félidejében Gidó- 
fa lvy  Pál dr elnök megköszöni az 
ercsi edzőtábor valamennyi részt
vevőjének a lelkes munkát. Az egyik 
fiatal játékos ígéri m eg válaszként, 
hogy amit tanultak, tovább fog ják  
terjeszeni.

A  fehérek kapujába Boldog SVSE 
áll be a II. félidőre. A  félidők 30 
percesek. Széles szép kitörés után 
3:2-re szépíti az eredményt. Közben 
már részleges világítás következik 
be, a közönség külön m egtapsolja a 
fehér labdát. Most már körülbelül 
4000 a nézők száma. És m ég állan
dóan jönnek...

A  WMFC— Kispest Szent István 
Kupa mérkőzés részletes leírását va
sárnap este m egjelenő hétfői szá
munkban közöljük.

sem m i sem  sikerül. Már a második 
edzömérközé8en leküzdöttem  az ide
gességem et és jobban is ment a já 
ték, de rem élem , hogy m ég ennél is 
sokkal jobban fogok  játszani, ha 
kom oly m érkőzésekre kerül a sor.

—  Bizony —  m ondja befejezésül 
M észáros —-  nagyon szeretnék jól 
játszani, m ert a tokodiak nagyon  
kíváncsiak ránk. Van, aki sokat vár 
tőlünk az Újpestben, de van olyan 
is, aki azt állítja, hogy az Ú jpest
ben le fogunk égni. Szeretnénk ez 
utóbbi vélem ényre rácáfolni és  sze
retnénk azokat igazolni, akik hisz
nek bennünk. Éppen ma kaptam két 
levelet is Tokodról, hogy társas
autóval sokan fognak jönni az első 
esti m érkőzésünkre: látni akarják  
a bemutatkozásunkat. Már csak 
ezért is szeretnék jó  játékkal elő
rukkolni...

A  N A G YVÁ RAD I AC 
m a délelőtt 10 órai kezdettel a N agy
váradi Vasutas elen játszik édzö- 
mérközést.

KOVÁCS II,
a  NAC kiváló jobbszélsője a  K őrös
vidéki válogatott elleni mérkőzésen 
sérülést szenvedett. A  seb elmérge
sedett és kisebb műtétre volt szük
ség. A z orvos véleménye szerint 
azonban Kovács II  már játszhat a 
Ferencváros elleni Szent István- 
Kupa mérkőzésen.

Szí led a és Keletporoízortizág váloga
tottjai BoroMlóban 6000 néző előtt 2:2 
arányban döntetlenül játszottak.

Futballoznak a német katonák. A bécsi 
katonai repülők válogatott csapata Pa
risban játszott az ottani német hadsereg- 
válogia toltál. 2:2-es félidő után a párisi 
csapát győzőit 4:3-ra. Becs város kato
nai válogatottja pedig Berlinben j,átázott az ottani katonai válogatottal a német 
Vítröf Kereszt javára. Az eredmény 1:1 
volt.

A zágrábi Gradjanski augusztus 16-án 
Becsben vcndégszorepzl a Vienna, az 
Alpcsi-dli győztesé elten.

Bóes élénk nemzetközi műsort tervez m
őszi idényre A naptár így fest: Augusz
tus 34: Zürich válthatott csapata. Szep
tember 14: Berlin. Október 5: Budapest.

Gálffy András, az MLSz főtitkára víbz- 
snzlért betegszabadságáról és pénteken este az elnöki ülésen már megkezdte a 
munkát. A közei .lövőiben Gidófalvy Pál 
dr megy nyári szabadságra.

Jellegzetes idényeleji edzőmérkő
zés, Am int ilyenkor történni szökött, 
a  „n a gy"  csapat kényelmesen, óvato
san játszott, m íg a  „k is" csapat 
szívvel-lélekkel küzdött. A  két csa
pat Így állt fe l a  Phötms-pályán: 
BLK: Rúzsa  —  próba játékos, Hajsza 
—  F ekete , Gug, SiroTtí —  Somogyi, 
Pénzes, Brlzsinszky, Rácz, Zurián,

Gamma: Bolem ónyí —  Szilváéi,
Kónya  —  Király, Tóth I, Híres —  
Kincses, Tóth II, Túrái II, Horváth, 
patkóié.

Három harmadat játszottak a  csa
patok. Mtnd a  három harmadban a 
Gamma óriási fölényben játszott. 
Szebbmél-szebb akciókat látl ak  a 
piros-fehérektől. A  közvetlen véde
lem máris jó  formában van. A  fede
zetsorban meglepetésre Tóth I  já t
szott a leggyengébben. Király és 
Hiree jó  formában van. A  csatársor
ban a  Kincses— Tóth II  jobbszárny 
roppant veszélyes és szebbnél-szebb

A SZOLNOK
pénteken erős edzéssel készült a vak-ár-
i.ap Püspökladányban eldöntésre kerülő 
vasutas bajnoki mérkőzésre. Sok vágta, 
gyors passzol: töltötték ki főleg az ed
zési időt. Móré edző Horváth kapussal 
külön foglalkozott. Az edzés után já- 
tékosérlekezlet volt. Ott kihirdették, hogy 
a Horváth — Csabai, Ki sp éter — Se!" 
meczi, Nagy Béla, Fazeka? —■ Szántó. 
Kolláth, Bűz a Nagy II, Korom össze
állítású csapat játszik a P. MÁV ellen. 
Tartaléknak Nagy I utazik a csapattal.

HÁKOM OLYAN JÁTÉKVEZETŐT
küldött ki a .JT  a Szent István Kupa 
mérkőzéseikre, akiknek személye sokak 
előtt ismeretlen. Pedig mind a három régi 
harcosa a magyar labdarúgásnak. Újvári 
Antal az Elektromos kapusa, Novotni- 
Nógrádi Sándor a BSE csatára és Damkó 
György a Törekvő: játékosa volt. Tehát 
nem „ismeretlen nagyságok" az illetők 
a magyar labdarúgásban. •

DIÓSGYŐKÖTT
napok éta sokat beszélnek egy fiatal 
játékosról, aki jelenleg az ercsi ifjúságii 
edzőtáborban van. Biztosra veszik, hogy 
a játóikost sikerül megszerezniük és ebben 
az esetben a Bcrecz távozásával megürült 
helyre egy kiváló fiatal játékos kerül,

SZEGEDRŐL
jelenti tudósítónk:
Újvidékről jött Bodó ügye már rendben. 
A vasutasok újabb próbajál okosokat te 
várnap Szegedre.

Bodó Mihály, az SzTK intézője mon
dotta :
. — Olyan hírek terjedtek e l. Szegeden, 
mintha az SzTK nem akarnia indulni az 
NB Ill-bain. Ez tévedés. Sőt igyekézünik 
mindent megtenni,i. hogy csapatunk jól te 
szcrepeljein. Uj játékosatok még nincsenek, de tesznek. Augusztus 10-én Bezöain- 
bain játszunk.

Korányi II, a Kecskeméti AC jele® csa
tára jelenleg Szegeden tartózkodik. Kije
lentette, hogy szeretne véglegesen Szögö
dén maradni. Könnyön meglehet, hogy 
így is tesz.

A győri Egyetértés játékosai a nyár 
folyamán komoly atlétikai •edzéseket foly
tattak, Több első vonalbeli játékos indult 
a kerületi bajnokságban i*. Egyelőre nőm 
termett babér a szá mú km. de a közön
né V le késén fogadta őket. A csapat egyéb
ként augusztus első napjaiban, kerüli meg 
a rendszeres futbalteözésoket. Az edzése
ket egyelőre még Pajor Jenő fogja irá- 
nyitaiDii, Paycr azonban nem tagja az 
Edzők Testületének 6 őzért az ETO kény
telen ú.i edző után nézni,

A győri és a spórául Játékvezetők csa
pata vasárnap Sopronban méirkőzéet ját
szik egymás ellen. Mindkét, részről több 
edzéssel készüllek a „nagy” találkozóra..

Az északdunáiitúli kerület és JT augusz
tus ifl-én tartja közgyűlését Győrött. A 
közgyűlésein vita várható az I, osztály két 
csoportra osztásával kapcsolatban felme
rüli kérdésekről.

Marosvásárhelyen a Székely Vasutas 
SE pályát építtet, 5ö méteres uszoda, te
nisz- én atlétikai pálya., is lösz, rajta a 
futball pú] yósi kívül. Az SzVSK-r.ek maris 
120(1 tagja van. Augusfetú* 10-ftn a dél
vidéki vasutasok látogatnak ci Maros- 
vásárhelyre.

Füleken az újonnan alakúit F. MÁV 
vasutas bajnokságot játszik a Losonci 
MÁV •allén. A fülek: játékosok a Losonci 
AEC-bon játszottak az, FTC feloszlása 
óta. tejiát az. összeállítás attól függ, hogy 
a LAFC k'ndja-c a füloki játékosokat. 
Ha igen. akkor a fülelitek így állnak 
fel: Bteoaky — Futó, Hankó — (V,Jgb 
(Tóth), Pokorny, Szabó — Kontár. Mi
hók, Héthy, Gatbúes, J uracsok (Ko- 
ronezy).

A Magyar Kupára készülő Pereces va
sárnap a. DiMAVAG II-vel .bonyolít le 
edzőanórikőzést. Ezen,a mérkőzésen néhány 
fiatal játékos is szóhoz, jut. mert Jávor. 
Halmos és Boreányi nem játszhat.

Szeged—Makó válogatott mérkőzés lesz 
augusztus 10-én Makón. Itt írjuk meg, 
hogy Vizslán Pál. a MÁK válogatott 
játékosa a Makói VSE-hez kérte i«azotá- 
sáL

A Kiskunfélegyházi Keménység csapa
tát. méltányosságból, beosztották az 
alföldi kerülőt I. osztályába.

.Szegedi VSE—Törekvés vasutas bajnoki 
találkozó zajlik Je augusztus 10-é» Sze
gődön,

Az ózdi VTK vasárnap már komoly 
mérkőzést játszik. A Quirin-serlogért 
folyó küzdelemben Borsodivá'!ásd csapata 
tesz az ellenfele. A csapat csütörtökön 
Farkaslyukon tartott edzést- Mindössze négy első csapatból! játékos volt kint 
s így a FOTE-t osaik 4:3-ra verték az 
ózdiak,

Gózncr, a Nagyváradi Törekvés jobb- 
szélső jo a Szegedit Vasutasban akart ját
szani, El is utazott Szegedre. Tegnap .a 
játékos visszatért Nagyváradra/ és kije
lentette, hogy továbbra is a Törekvés já
tékosa akar maradni.

tám adásokat vezetett. Turay II 
m ég  messze van igazi formájától. A  
baloldal nem  volt olyan jó, mint a 
jobboldal, bár Horváth  és Patkóid 
sem volt rossz, A  BLK  minden já 
tékosa —  17 játékos vett részt —  
derekasan küzdött. Rúzsa kapus 
egész kiválóan védett.

A z  első Harmadban Tóth II lövése 
hozza, az első gólt. OH.

A  m ásodik harmadban a  szemfüles 
Rácz  egyenlít, i : l -  A  harmadik har
madban T óth  I  hibájából Somogyi 
megszerzi a  BLK-nak a vezetést. 2U. 
Néhány p ercce l -később Szilváéi a  
tizenhatoson belül felvágja Káczot. 
A  U -est Brizsinsziky bevágja. $:1- 
Hiába tám ad a  Gamma, hiába igye
keznek a  játékosai, a hét emberrel 
védekező B L K  minden támadást 
hárít.

Vincze Jenő jó l vezette a  mérkö*
Zást,

Hogyan tette naggyá Fintát 
a tokodi, illetve ma már újpesti

Mészáros?
B eszélgetés Mészárossal és Kecskéssel, 
a l i l á k  t o k  o d i  s z e r z e m é n y e i v e l

K i k a p o t t  a  G a m m a !
B L K - G a m m a  3 :1  ( 0 : 1 ,  1 :1 )



Vasárnap, 1941. augusztus 3. $%sm
A Ferencváros 
uSyori csapa
tában1u Pősa 
is látszik egy 
félidőt

A  Ferencváros első kom'oly m ér
kőzésére ma kerül sor. A  zöld-fehé
rek Győrött, az ottani I. osztályú 
egyesületek válogatott csapatával 
játszanak.

—  A pénteki edzésen  —  mondja 
Dinuni! Lajos edző —  egy  kis Icét- 
kapus já ték  is szerepelt a műsoron. 
Határozottan jó  erőben van a társa
ság. Csak Sárosi dr fájlalja m ég a 
lábát, a jövő hétre azonban ő is 
rendbejön. A  Szent István Kupa 
mérkőzésünkön már rá is számítunk. 
Az edzésről csak K iszely hiányzott. 
Nem tudom, m iért nem jö tt ki „La- 
paj". Vasárnap a következő csapat 
játszik G yőrött:

Csikós —  Tátrai, Wáldinger 
(Pasa) —  Sárosi III, Polgár, Lázár 
■— Lukács, Kiss, Jalcab, Finta, Gyet- 
vai.

—  G yőrött —  folytatja  az edző 
—- W áldinger és Pósa eg y -eg y  fél
időt játszik, egyéb  változás nem  
lesz a csapatban. A zok  a játékosok, 
akik nem jönnek velünk Győrbe, va
sárnap délelőtt az FT C -vei tartatlak 
közös edzést az Üllöi-úton.

Lukács „hivatalosan'1 Győrött m u
tatkozik he a Ferencvárosban.

—  N em  szurkolok sem m it sem  —  
mondja Lukács. —  M ár összeszok
tam a fiúkkal. Igyek ezn i fogok, 
hogy m éltó tagja lehessek a zöld- 
fehéreknek.

A  Ferencváros az eredeti tervtől 
eltérően nem vasárnap délután, ha
nem vasárnap reggel 8 órakor uta
zik el a Keleti-pályaudvarról. Talál
kozás fé l 8 órakor.

A  Ferencvárosban m ég az az ú j
ság, hogy vitéz K em enesy  Sándor 
főtitkár visszaérkezett szabadságá
ról.

—  Szombaton m ég szabadságon  
•vagyok —, m ondotta K em enesy  
hétfőn aztán én is m egkezdem  az  
„ú j idényt"...

Csak a belsőhármas 
összeállítása bizonytalan
az Újpestben a Ganz 
elleni mérkőzésen

A z  Ú jpest ma délután 5 órai 
kezdettel a  m egyeriúti nagypályán 
tartja  főpróbáját a  csütörtöki T ö
rekvés— Újpest Szent István Kupa
mérkőzésre. A  m érkőzésre a JT 
Rónait küldötte ki. A z  ellenfél a 
Ganz csapata lesz, am elyben több 
volt újpasti játékos szerepel: Sza
lag, a  sokszoros válogatott fedezet, 
Berzi és Jobbágy. _

J,y. ú jp est összeállítása csak a  
belsöhármas tekintetében^ bizonyta
lan. N égy jelölt van a három hely
re: Zsengellér, Vidor, Szusza és
Zörgő. Valószínű, h ogy  a két fé l
időben többféle változatban fog  
játszani a belsöhármas. _ Kezdeni 
minden bizonnyal ez a három  fog : 
Zsengellér, Szusza, Zörgo. Rendel
kezésre fo g  m ég állni: Kármán,
Szűcs és Németh. A z  Ú jpest össze
állítása: ■, , rT

Sziklai —  K ecsk és , Balogh II  
Nagymarosi, M észáros, Balogh I 
Ádám, Zsengellér (V id or), Szusza, 
Zörgő, Kalocsai dr.

TeSies gőzzel 
a vasufasbajnokságért

Törekvés —Testvériség „ö ssze 
ütközés" a Bihari-utcában

A 'Szent István Kupára készülődő 
Törekvés „útközben’ ' vasutas bajnoki 
mérkőzést játszik a Testvériség együtte
sével. A kőbányai csapat igen komolyon 
készült a nagy „összeütközésre,” Csü
törtökiül ivén jól sikerült két'bapufs edzés 
is volt Kőbányán. A Törekvés összeállí
tásának érdekessége, hogy Kojak helyett 
Kiss II játszik kullancsot. Rójak ugyan
is még csak könnyebb mérkőzésre alka - 
más, rty alkalmasint a Vasas ellen ját
szik a IMkeúitcában ma délután. 5 ÓTa- 
kor A II. csapatot erősíti. • -

Ilivel Éles igazolása meg mindig nmes

“ S , - , S íKiss II, Garamszesi — h'raly'
Kr \ u " i  oidalo^"böem néztek tétlenül 
& tofezülődésoket. A -restvéritój 
•ián is serény előkészítő'. munkáitok.foly
tak. A következő együttes lép •
Sirpátki -  Juhász, Herde -  benkeífy I, Szollár Forró — Földes* iylo nar.> 
Blaskó, Gyömbér, Horváth. Ácsai. Lan- 
keffy IT. Hídvégi és Téglás a
Csapat re-ndelltezésére.Élvezetes, szép mérkoziesro 6za.mituii>h

' A BEZDANI SE
yaárnap barátságos mérkőzést játszik* 
Pácai VSK-val. A BSF, így áll felt Hi; 
feii Várkouy II. Kiss II ~  ,iF<ttt’ Mezei, Bodrogi — Jákfai, Horváth III; 
“ éitiai III Alberh Nagyi.

Itt az NBI. őszi sorsolása
November 30-án 

Ufpesten lesz az Ufpest- 
Fereneváios mérkőzés

Szombaton este terjesztette Ber- 
náth Ferenc egyesbíró az NB I őszi 
Idényének sorsolását az M LSz el
nökség 3 elé.

A  sorsolást alább közöljük.
A z október 26-ára kitűzött ma

gyar-ném et és a november 16-ára 
kitűzött svájci-m agyar  válogatott 
mérkőzéseken kívül az ősz folya
mán kerül . lejátszásra az olasz- 
m agyar és a  B ecs— Budapest m ér
kőzés is. E  két utóbbi válogatott 
mérkőzésnek napját az érdekelt 
szövetségekkel történő megállapo
dás alapján fog já k  később kitűzni. 
A z  így kitűzendő napokra eső NB
I-fordulók sorsáról az egyesületek  
meghallgatása után fog dönteni 
annakidején az országos elnökség.

A z „ X "  a M AVAG— P écsi DVAC  
osztályozó győztesét jelenti, az 
„ Y "  pedig az Újvidéki AC— Sza
badkai V A K  mérkőzés győztesét.

A  sorsolás eredménye:

Augusztus 20.
Kolozsvár— Szeged 
SalBTC— Elektromos 
DiMAVAG— Ferencváros 
Y — Nagyvárad 
W M FC— SzVSE 
X —Újpest 
Gamma— Kispest 
Szolnok— Lampart

Augusztus 24.
Szeged— SzV SE 
Elektromos— Újpest 
Ferencváros— Kispest 
N agyvárad— Lampart 
W M FC— Szolnak 
Y — Gamma 
DiMAVAG— X  
SalBTC— Kolozsvár

Augusztus 31.
X — Y
Gamma— W M FC 
S zolnok— Nagyvárad 
Lam part— Ferencváros 
Kispest— Elektrom os 
Újpest— Szeged 
Kolozsvár— DiM AVAG 
SzVSE— SalBTC

Szeptember 7:
Szeged— Kispest 
Elektromos— Lampart 
Ferencváros— Szolnok 
Napgyvárad— Gamma 
W M FC— X  
Y — Kolozsvár 
DiMAVAG— SalBTC 
SzVSE— Újpest.

Szeptember 14:
SalBTC— Y  
Kolozsvár— W M FC 
X — Nagyvárad 
Gamma— Ferencváros 
Szolnok— Elektromos 
Lam part— Szeged 
DiMAVAG— SzVSE 
Kispest—-Újpest.

Szeptember 21:
Szeged— Szolnok 
Elektrom os— Gamma 
Ferencváros— X  
N  agy várad— Kolozsvár 
Csepel— SalBTC 
Újpest— Lampart 
SzVSE— Kispest 
Y — DiMAVAG.

Szeptember 28:
DiMAVAG— W M FC 
Y — SzVSE 
SalBTC—Nagyvárad 
Kolozsvár— Ferencváros 
X — Elektromos 
Gamma— Szeged 
Lampart— Kispest 
Szolnok— Újpest

Okóber 5:
Szeged— SalBTC 
Elektromos— DiMAVAG 
Ferencváros— Y  
N agy várad— WMFC 
Újpest— Kolozsvár 
Kispest— X  
Lampart— Gamma 
SzVSE— Szolnok

Október 12:
Nagyvárad— SzVSE 
W M FC— Ferencváros 
Y — Elektromos 
DiMAVAG— Szeged 
SalBTC— Újpest 
Kolozsvár— Kispest 
X — Lam part 
Gamma— Szolnok

Október 19.
Szeged— Y  
Elektromos— W M FC 
Ferencváros— Nagyvárad

Lam part— Kolozsvár 
Kispest— SalBTC 
Újpest— DiM AVAG 
SzVSE— Gamma 
Szolnok— X

Október 36:
Bu-M agyarország— N  émetország 

dapesten
M agyar Kupa selejtező m érkőzé

sek második fordulója.

November 2:
Ferencváros— SzVSE 
Nagyvárad'—Elektromos 
W M FC— Szeged 
Y — Újpest 
DiM AVAG— Kispest 
SalBTC— Lam part 
Kolozsvár— Szolnok 
X — Gamma

November 9:
Szeged— N  agyvárad 
Elektrom os— Ferencváros 
Szolnak— SalBTC 
Lam part— DiMAVAG 
Kispest— Y  
Újpest— W M FC 
SzVSE— X  
Gamma— Kolozsvár

November 16:
Svájc— M agyarország, Svájcban.

November 23:
Elektrom os— SzVSE 
Ferencváros—-Szeged 
N agy várad— Újpest 
W M FC— Kispest 
Y — Lampart 
DIMAVAG— Szolnok 
SalBTC— Gamma 
K olozsvár— X.

November 30:
Szeged— Elektrom os 
Gamma— DiM AVAG 
Szolnok— Y  
Lam part— W M FC 
Kispest— N agyvárad 
Ú jpest— Ferencváros  
SzVSE— Kolozsvár 
X — SalBTC

December 7:
Újpest— Gamma 
Szeged— X
Elektrom os— K olozsvár 
Ferencváros— SalBTC 
N  agy vár ad— DiM AV  AG 
Csepel— Y  
SzVSE— Lam part 
Kispest— Szolnok

A  GYŐRI VÁLOGATOTT
így  áll ki a Ferencváros elleni mér
kőzésre;

Matuselc —  Mendel, Tohmena —  
Zárai, Szabó, Lakat —  Horváth, 
Lantos, Winkler, Kovács, Diószegi. 
Tartalék: Nagy, Tiboldi, Csofcánczá 
és  Tóth. A  mérkőzés 5 órakor kez
dődik. Vezeti: Seidler.

f ü v e s ít i  a  p á l y á j á t  a
SZOMBATHELYI FC

Szombathely a pályaépítésben is halad 
a korral. A muilit évben a Haladás füve
sítette pályáját, most pedig az SzFC 
te.lla meg erre az előkészületeket. O mise hl 
Antal elmük erről a következőket mon
dotta: . . .

— Bizonyos időn belül úgyis füvesíte
nünk kellene a pályánkat. Miért -no vé
gezzük azt előbb eít Már régóta foglal
koztam ezzel a gondolattal, d-e fno9t mar 
a gazdasági alhizottsúrrunlk mos: is bízta 
a•/. elnökséget a füvesítés előkészületeivel. 
Nc-m akarjuk, hogy az MLSz-nck egy 
esetleges sürgősebb intézkedésé mepkpc- 
téss-zei'űen érjen bennünket, hát inkább 
már most hozzákezdünk. Igaz, hogy a 
füvesítés igen sokba kerül, d-e mi enni e-k 
az összegnek az elő teremtűsét in vállal
tuk. csakhogy minél korszerűbbé tegyük 
pályánkat.

— Mikor kezdik a füvesítést és -addig 
hol játszik a-z S-zFG? — kérdeztük.

— Ha Iellet, már a jövő héten meg
kezdjük a munkálatokat. Azt szeretnénk, 
ha az ősz végjére, vagy legkésőbb a ta
vasz kezdetére már füves pályán -játsz
hatnánk. Amíg emiatt nem léphetünk a 
pályáinkra, -az SzSE-pályán fogunk ját
szani.

„Tudnak futballozni 
Jászberényben^

H orváth F erenc (Jászberény) a 
Szolnoki M ÁV jászberényi vendég- 
szereplésével kapcsolatban írja töb
b ek  között a  következőket: „H ogy  
a szolnokiak mennyire komolyan  
v e tté k  ezt a m érkőzést, az is alá' 
tám asztja , hogy a szolnokiak már 
a  kora reggeli órákban m egérkez
t e k  Jászberénybe, jóllehet utána 
m ég  két vonatjuk lett volna. Tény  
az, hogy a szolnokiak igen  szépen  
já tszottak , de csak szem re, ered- 
mér<,y nélkül. Cicázásról szó sem  le
h etett. Sőt nagyon m eg kellett «  
g yőzelem ért dolgozniok. N em  ae  
első  eset, hogy a jászberényi csapat 
kom oly sikereket ért el. Pünkösdkor 
i t t  járt a BLASz válogatott csapata  
s  az is csak nagynehezen tudott 
győzn i 4 :l-r e , pedig Fűzi II  volt a 
középcsatára. Július 6-án a  F erenc
város és a Gamma eg y  vegyes
csapata  játszott Jászberényben s  az 
is csak 8:6-os eredm ényt tudott el
érni, félidőben m ég a Lehel vezetett  
3:2-re. A  m érkőzés után Tátrai m eg  
is kérdezte: hol játszik  ez a jász
berényi csapat, hogy ennyire tudT 
E l kell tehát ismernie mindenkinek, 
h ogy  igenis tudnak futballozni a 
jászberényiek  és nem véletlenek  
ezek . a  szép -eredm ények

„Az igazi SzVAK most 
mutatkozik majd be I"

— rem éli a szabadkai 
vasutasok elnöke

Szabadka, aug. 2,
A  SzVAK házatáján szerda óta 

lényegesen rosszabbodott a helyzet. 
K ecskés  a  térdén levő sebtől mi- 
rigydaganatot kapott. Pénteken or
vosnál volt, az megállapította, hogy 
vasárnap aligha játszhat. K ecskés  
szombaton egész nap feküdt, boro
gatta a fá jós m irigyeket és ő maga 
bízik abban, hogy m égis résztvehet 
a sorsdöntő mérkőzésen.

Koppány  kint volt a  pénteki ed
zésen, de m ég nem  m ozgott úgy, 
mint kellene, kissé bátortalan volt. 
Cérnái is játszott, ő  m ár semmire 
sem panaszkodik- A  második csa
patot 5:2-re verte a  „nagy egy“ , 
da bizony elég gyenge játék  mellett.

A z  edzés után beszélgettünk Ba- 
kay  Lajossal, a SzV A K  elnökével. 
Többek között ezeket mondotta:

—  Ha az újvidéki m érkőzés  
szám szerű eredm én yét vesszük te 
kintetbe, akkor bizony az látszik, 
hogy az UAC sokkal jobb csapat, 
mint a SzVAK. E z azonban tévedés. 
Csapatom Újvidéken, mint hallom, 
nagyon, de nagyon gyengén  já t
szott. A z  igazi S zV A K , rem élem , 
majd m ost vasárnap m utatkozik be. 
Sok bajjal küzdünk m ost is, mégis 
bízom abban, hogy a csapat ezen  a 
második sorsdöntő találkozáson ki
vágja a rezet.

—  E gy kicsit sok  ugyan  a négy
gólos előny, de a zér t be lehet 
hozni.

A z SzVAK csajpatát m ég szom ba
ton este sem állítottáik össze. L eg
főbb oka ennek az, h ogy  K ecskés  
játéka bizonytalan. A  valószínű 
összeállítás ez: Sim on  —  Pertics,
K enyeres  —  Jakab II , Bogár, H e
gedűs —  Balázs I , K ecsk és  (N e
m ere), Koppány, B alázs II, Cérnái.

Elöm érkőzés: Budapesti M ÁV Elő
re— SzV A K  II vasutasbajnoki m ér
kőzés. Ezt m egelőzőleg  az SzVAK 
ifj. és a  Szabadkai Törekvés já t
szik egymással.

K ,

A VI. kér. SC vasárnap (I;-hl lap a Béke- 
utcai pályáján kölyök és ifjúsági toibor- 
zót tart,

ÚJVIDÉKI HÍREK
Az U. Törekvés vasárnap délután P«t- 

rőezön játszik. A* U. Törekvés ifjúsági 
csapata a Duna ifivel méri össze -erejét. 
A második csapat Köl.pónyben játszik 
aa oltan i csapattal. Az TJVAIC a Buda
pesti VSC-vol játszik vasutas bajnoki 
mérkőzést.

Nem megy az L’ jverbáwtl CSE Kapos
várra. A verbáazóak az utazási nohézsó- 
kogro való tekintette] lemondták a kapos
vári kirándulást.

Újvidéki VÁC—BVpC vasutas bajnoki
mérkőzés lesz vasárnarp Újvidéken. Eló'tte 
az UFC a Dunával játszik barátságos 
mérkőzést. — Az Újvidéki VAK 
augusztus 8-án kezdi erdélyi és felső 
magyarországi portyáját.

HÁROM I. OSZTÁLYÚ CSOPORTJA
LESZ AZ ALFÖLDI KERÜLETNEK,

amelyhez a délvidéki csapatokkal együtt 
közel 120 csapat tartozik. A tervek sze
rint szegedi, szabadkai -és kecskeméti 
csoport less az I. osztályban a IT, osz
tályún'!: pedig hat csoportban küzdenek 
csajd, '

N é h á n y  s z é

Telegdyről, 
Erdély 
elsőszámú 
kullancsáról

Nagybánya, július 29. 
H ogy az NSE milyen jó  csapat, 

illetve milyen jó  csapat volt, annak 
legélénkebb bizonyítéka az, hogy, 
milyen roham indult, m eg a nagy
bányai játékosokért. Lukácsot a  F e
rencváros csípte el, Domjánnak a  
N A C csapatát kell megerősítenie, a  
legújabb vándor pedig Telegdy„ 
akitől pedig a  Kolozsvári A C  vár 
igen sokat.

Lukácsot és, Domjánt jó l ismeri 
a m agyar labdarúgás társadalma, 
Telegdyről azonban eddig m ég ke
veset írtak a lapok. K i ez a f iú ’  

Telegdy  Antal 1918-ban született 
Szatmárnémetiben, tehát mindössze 
23 éves. A  szatm ári Törekvésbea 
kezdett játszani. 1934-ben az O lym - 
piába ment át és ott szerepelt egé
szen 1936-ig. Elekor fed ezte  fe l ő t  
Bíró Gyula edző, a békebeli M TK  
jéles jobb fed ezete  és ö hozta át 
Nagybányára. A  keménykötésü Te- 
legdy  előbb a második csapatban 
játszott, de tehetsége hamarosan 
kidomborodott és 1937-ben már aa 
első csapatban szerepelt. Amikor. 
Jeny Rudolf került az NSE-hez, ak
kor Telegdy  előbb szélsőfedezet lett* 
Itt bizony nem nagyon ment neki a  
játék és előrekerült a csatársorba. 
Volt jobbösszekötő, balösszekötő, 
majd később- szélső is. A m ikor ta
vasszal Dómján  elment N agyvárad
ra, Jeny Telegdyre bízta a közép
hátvéd nehéz szerepét. És Telegdy  
pár m érkőzés után valóságos tenge
lye, legfőbb erőssége lett a csapat-  
nak.

Kolozsvárra való távozásáról <S 
m aga így  beszélt:

—  Ha az NSE bekerült volna aa 
NB I-be, akkor eszem be sem  ju to tt  
volna, hogy átm enjek a KA C-hos, 
íg y  azonban fá jó  szívvel, de m eg
válók az NSE-töl. A z  NB I-ben  
m égiscsak több alkalma nyílik a

játékosnak arra, hogy m agára vonja  
a figyelm et. És én bízom magám -  
bán. Talán m ég válogatott is lehe
tek...

—  Géplakatos a m esterségem , 
ebben a szakmában dolgoztam  
Nagybányán. Kolozsvárott a  villa- 
m osm üveknél kaptam állást.

Erdély elsőszámú kullancsától 
így  búcsúztak cl a nagybányaiak?

—  A  viszontlátásra jövőre az N B
1-ben.

(E zt úgyis lehet érteni, hogy jö 
vőre a K AC és az NSE együtt já t
szik m ajd az NB I-ben, de úgyis, 
hogy jövőre Telegdy  visszatér N agy
bányára az I. osztályúvá váló N SE - 
hez.

R .

Barta vagy Schneider 
— ez az UAC gondja
Ab UjVidélci AC csapata vasárnap 

rcKRcl 8 oraíkov társas gépkocsival indul 
Szabadkára a. SzVAK ellem osztályozó 
mérkőzésre. A vezetőség a csapatot már 
nagyjából összeállította; A kérdés csak 
az, hogy Barta, avagy Sehneid-er .iáiszék-o 
a _ halszélen. Valószínű, hogy ebben a 
kérdésben csupán közvetlenül a mérkő
zés előtt fognak dönteni. Barta is. 
Schneidvr is ott lesz Szabadkán. A való
színű összeállítás: Lukács — Csillag,
Vinai — Fehér, Gergely, Rumos — Mol
nár, Tímár, Jakus, Lukanich, Barta 
(Schneider).

Kalocsai II Kolozsvárra 
készül

Kalocsai Aba, Kalocsai 1,-aeit, A 
Ferencváros volt jobbszélsőjének az 
öccse eddig az FTC csapatában sze
repelt. M ost híre jár, hogy ő is e l 
akar menni a  zöld-fehérektől.

—  Valóban ez a szándékom •— 
mondotta a kis Kalocsái, —  H árom  
helyre is hívnak, de m ég nem  dön
töttem , hogy hova m egyék. A  leg
valószínűbb az, hogy kolozsvári já 
tékos leszek. Kolozsvárott egyetem  
is van s így  tanulmányaimat is 
folytathatom  minden fennakadás 
nélkül. E gyebet m ost m ég nem  
mondhatok...

Majdnem országos válogatott számba
megy az a német vegyes csapat, amelyet 
aa abiórajinai kerület -küld Brüsszelbe a 
német hadsereg ottani sp-ortünnepcéspére;A csapat SsszoáMításít n következő: Klodí 
— Jones, Ducit — Zwola-nowski, Ht-ífli 
Gcllesoh — BioH-ns, Kuzorra, EpponhofL 
Iioscrfbaiior,' Hiniz.
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KERÉKPÁR

Ö t ö d s z ö r  a z  o I a s z  o k e I I e n :

A milánói olasz-magyar 
válogatott kerékpáros vágta
verseny három olasz és egy 

m a g y a r  győzelmet ígér

rENISZ ÖKÖLVÍVÁS

Pfaff nyert©
Svájc teniszbajnok** 
ságát

Nincs szerencsénk ebben az esz
tendőben az olaszokkal. E lőször a 
budapesti válogatott tornát mond
ták le, most m eg a beutazási enge
délyeknek későn való elküldése 
miatt veszély fenyegette a vissza
vágónak szánt vasárnapi milánói 
mérkőzést is. A z  utolsó pillanatban 
azonban mégis kézhezhapta az olasz 
követség a beutazási engedélyeket, 
úgy hogy a

Nagy —  Éles —  Karaki —  
Pelvássy —  Kovács

összeállítású m agyar válogatott 
ötösfogat pénteken délben elutaz
hatott Budapestről. Ez az egynapos 
késedelem súlyos helyzetbe hozta a 
hazai legénységet, am ely így , csak 
szombaton este érkezik Milánóba és 
alig 'marad alkalma arra, hogy a 
rendkívül gyors Vigorélli-pályával 
kellőképpen m egism erkedhessen. Ez 
pedig öreg hiba. A  Millenárishoz 
szokott m agyar versen yzők  gépeinek  
áttételezési arányát feltétlenül -meg 
kellene változtatni, hogy a milánói 
fapáiyához legyenek méretezve. A  
helyes arány m egválasztása azonban 
csak gyalcorlati kísérletezés  útján 
hajtható végre.

E z az egyik  baj. A  másik, hogy  a 
fiúk fáradtan fognak megérkezni. 
E gyetlen  rövid éjszaka áll csak pi
henőnek rendekélzésülcro s aztán 
hajrá, rajthoz kell állni a legjobb  
olasz ötösfogat ellen. A z  olaszok 
összeállítása egyébként a következő: 
N ervi —  Gugliélmetti —- Conte —  
Farini. A z  ötödik emberük m ég nem 
biztos.

Az 1000 méteres futamban
a m agyar legénység összeállítása te
kintetében nem áll a legjobban. A  
csapatból hiányzik N ótás, Európa  
leggyorsabb 1000 m éterese. Ha rajt
hoz tudna állni, úgy legalább ezen 
a távon győzelem re számíthatnánk, 
íg y  azonban, tartalékosán csak 
Éles lesz méltó ellenfél az olaszok 
legjobbjaival szemben. Kas-aki, a 
m ásik m agyar 1000 méteres 1:16- 
nál jobb teljesítményre nem képes s 
ezzel az eredménnyel a legjobb 
esetben csak harmadik lehet. Karaki 
nem is fapálya-lovag. Ezúttal első- 
ízben rajtol a Vlgorellin, úgyhogy 
esélyei m ég ebből az okból is csök
kennek ebben a futamban. De nincs- 
jobb nála.

A  vágtafutamban
N agy és P elvássy  áll szemben N er- 
vivel és Guglielmettiveil. N ervi —  
mióta Purann a súlyos bukása kö
vetkeztében hosszabb kényszerpihe
nőt tart —  a világnak messze kim a
gaslón a legjobb am atörvágtázója. 
Megnyerte az olasz bajnokságot és 
a németekkel és a svájciakkal szem
ben sikeresen megvédte az azúr szí
nek becsületét. A  válogató verse
nyen szerdán este 11.6 mp-es két
százméterest futott. Véleményünk 
szerint: legyőzhetetlen. A  második 
helyre azonban nagy eséllyel áll ra jt
hoz P elvássy és Nagy. H a okosan 
versenyeznek és a Vigorelli techni
kai adottságait kellőképpen kiism e
rik, Guglielmettit m aguk m ögé 
kényszeríthetik. Bizonytalan azon
ban, hogy Verri lovag, elnök nem 
állítja-e Farmit, vagy Cöntet Gug
lielmetti helyébe. Ezeknek a ver
senyzőknek form áját nem ismerjük 
s lehet, hogy átütőképességük erő
sebb, mint a nagyrészt csapatver
senyben kiváló Guglielmetti.

A  kétüléses gépek versenyében

öt perc körül, sőt azon belül ala
kulna. A z  olasz legénység' viszont 
szerdán este 4:59.2-t futott M ilánó
ban. S ettől az eredménytől igen 
nagyra nőtt a tekintélyük előttünk.

Mindent egybevetve: bár a m a
gyar csapat felkészültség és form a 
dolgában sohasem állt olyan jól, 
mint most, —■ nem hisszük, hogy 
Milánóban egyetlen  futam-győzelerp- 
nél többet tudjon m agának kivere
kedni. Ezzel szemben jóknak ígér
keznek a helyezéseink. És így  re
mény van arra, hogy  a vereség 
pontaránya nem  lesz olyan lesújtó, 
mint eddig.

A  m agyar és az olasz válogatott 
vágtázók eddig négyízben találkoz
tak egym ással. Mind a négyszer sú
lyos vereséget szenvedtünk az itáliai 
csapattól, m ely a mai összeállításá
ban jobbnak tekinthető a veszélyes 
német válogatott együttesnél is.

A  m agyar legénységet —  mint 
már megírtuk, Orczán László szövet
ségi edző és Eigner József intéző 
kísérte Milánóba.

K o v á c s r ó l ,

a N agy— Éles és a Pelvásy— Kar aki 
legénység méri össze az erejét az 
olaszokkal. A  N agy— Éles kettős ez
úttal először rajtol fordított ülés
rendben, tehát elől helyezkedik él 
majd Éles és m ögötte Nagy. E z az 
összeállítás szokatlan és kérdés, 
hogyan válik be. Ha nem lesz zök
kenő és a vágtát a két válogatott 
egyszerre  tudja megnyitni, úgy azt 
hisszük, vissza fognak tudni vágni a 
Pelvássy— Karakt bajnoklegénység
nek. Ez a győzelem azonban kevés 
lesz ahhoz, hogy a nagy technikai 
fölénnyel és lehengerlő pályaismeret
tel rendelkező olaszokkal szemben 
Is sikert arassanak, örülhetünk, ha 
a m agyarok ebben a futamban a 
második helyet el tudják m ajd ra
gadni az azúriktól.

A  csapatversenyben
a m agyar legénység Élest, N agyot, 
Kovácsot és Karakit küldi a tüzvo- 
nalba. Ez a  N ótást erősen nélkülöző 
válogatott ötösfogat pillanatnyilag 
remek formában van és nem kétel

kedünk  abban, hogy megszoríttatá- 
suk esetén túlszárnyaljak a fennálló 
5:12.6-os m agyar csúcseredm ényt. 
Azon sem  csodálkoznánkj ha idejük

a BSzKRT porfalhőlovag-vágtázójároil 
keveset tud a köaöttfléff. Miikor most vá
logatott lett. sokan felütötték a felüket, 
szimatoltak, ’ kedvezésre gyanakodtak és 
azt mondták: — Hogyan, futhatott be 
Kovács, ez az ismeretlen a magyar ötoe- 
fogatbn? ,, , . ..Persze, ezt csak a lelátóik gyengabo- 
órdoklőd'ésű tömegei mondogatták. Azok. 
akik közelebb általaik a korőkpáreport- 
hoz, tudják, hogy Kovács a hazai or
szágúti és pályasport egyik Jiegnaigyobb 
reménysége, akiitől még nagy eredménye
ket fogunk látni.

Kovács ma 25 esztendős, do csak isti
ben kezdett el sportszerűen kerékpározni 
Előzőleg Beillőm mester kezében, .mint 
ifjúságii középtávfutó hívta fel miagára a 
figyelmet. 800 méterre 1:59.8 és 1500 mé
terre 4:29 volt a legjobb ideje. He, mi
kor először ült a kerékpár nyergébe, 
hűtlen lett az atlétikához.

Az első rajtja már siikert hozott. Egy 
tehelságilni'tiató országúti tornán 67 ellen
fele közül elsőnek érkezett a célba. Oez 
Alajos, a BSzKRT jószmnű ímtézoj' 
óvómban lecsapott rá és igazolta egye
sülete számára. Azután gyorsam bontotta 
szárnyait a ,,szopós.” A népliget i 4xo0 
km-re, nagy váltón résztvelt abban 
BSzKRT csapatban, amely másodiknak 
végzett. 1938-ban, a tatabányai .versenyen 
végig az élen 1 verekedett, amikor négy
száz méterrel a cél ellőtt felbukott. Tört 
gépét a vállán hnrcolva. véresen futott 
.át a célvonalon s még így is 17-iik lett. 
Egy hét múlva Szegeden második. . De 
tehetsége csak ezután bontakozik ki iga
zán. Győzött a Balaton körüli kétnapos 
körversenyben és elsőnek végzett a 
Budapest—Kecskemét—Budapest tornán, 
legerősebb ellenfelét, Karakit a második 
helyre utasítja.Egy esztendő leforgása alatt az ötödik 
osztályból a vezérosztályosok közé tö-* 
fel! , , , , ,És most követk-eznk két esztendő. ami
kor Kovácsot alig látjuk. A rendiikívüli 
idők másfelé szólítják. Idén is csak ..fél- 
lábbal” versenyez. De a szövetségi kapd- 
lány mépr •ezzel a fél1 lábával is jobbnak 
tartja őt, mint másokat kettővel. Be
került az olaszok elleni válogatott csa
patba. , _ . ,Kovács napry vágya, ík w  az ősz folya
mán kísérletet tegyen Oremn 1932 öta 
fennáll! ó 1 őrás vezetes nélküli nlloraj
tós csúcsának megdöntésére. Amilyen 
lelkes, rajongó versenyző. sLkorulhet is 
a kísérlete!

Négy arcvonalon küz
denek kerékpáro
saink m a az ország
úton és a pályán

Mialatt válogatofetamik M illám óban az 
olasizok ellen bonta/nak vitorlát, addig* 
idehaza zsúfolt műsort bonyolít le az 
MKSz az országúton és a pályán. A 
parféi hőitovag-ok roffírel hat órai kezdet
tel a Budapest—-Várpalota—Budapest 140 
km-es útszakaszon tízosztály f utam ős ver
seny keretében mérik ös&z-o erőjüket s 
egy hónapos kénys-zorpikemo után nyílt 
küzdelem "után avatnak győzteseket.

A portyázóik hatalmas tömegei Gár 
donyt é s " Gödöt veszik colba. A nevezési 
ívek sci&riint közel 500 induló rajtjára 
lőhet számítaná.

A vidéki egyéni kerékpáros pályahaj 
n-oksájr harmadik fordulójaként az MVSC Miskolcon pálya versenyt rendez. Ezen az 
1000 méteres időfutam, a vágtafutatm, f 
párosvorseny és a , csapatverseny kereté
ben admafc találkozót egymásnak a vidék 
legjobbjai.

Az MKSz tanácsülésén Szittya főtitkár 
bejolenteito. hogy a kerékpáros honve
dek számára az egyesülőtök részéről ősz- 
szegyült öŝ Z'0-gből 60.000 fizj.varkát vasa 
rol a szövetség. A szivarbakon  ̂a követ 
koző felírás lesz: Derék kerékpáros hon- 
véd cinknek az MKSz. A tanács a mn- 
ködösében eddig felfüggesztett K&bC-nek 
a működési engedélyét ismét visszaadta

Újvári, Barvik és Gyurkovics elért 
eredményeik alapján a kezdők mezőnye 
bői XI. osztályú főversenyzőkke léptek 
elő.

Az MKSz vasárnap két szövetségi por
tyát bonyolít le. Az egyik portyám ezonv 
Gárdonyba, a másik Gödre hajt Németh 
Ferenc, illetve Wcseflimov tanácstag irá
nyításával.

Belgium 218 km-es távú professzionista 
országúti bajnokságát Defoordt nyerte. 
A távot 6 ó 11:30 alatt futotta meg es 
mag? mögött hagyta Overloopot és 
Bánkort. A nagy esélyesek tömi!őszaka- 
dás következtében már a rajt után ol- 
hnUóttafe;

A  fiatal Buser hannadlfe 
Itelye meglepetés

A svájci teniszbajnokságok a befejezés
hez közeliednek. A férfiegyest pedig már 
be is fejezték. A bajnoki címet a vára
kozásnak megfelelően a genfi Pfaff sze
rezte meg. A második helyre Grange 
került. A verseny meglepetése a fiatal 
Buser előkelő helyezése volt. Az elődön
tőben Pfaffot is nagyon megszorította. 
Eredményeik:

Férfiegyes elődöntő; Pfaff—Busót 4:6, 
6:4. 6:4; Grange—Spitzer 6:4, 6:3; döntő; 
Pfaff—Granigo 4:6, 6:2, 6:3, 5:7, 8:6!!

Női egyes: Weiss—Gandrian 6:4, 6:3;
S tudor—Stock 6:1, 6:2; S tudor—Weiss
6:2. 6:1.

Vegyespáros elődöntő; Busor, Studer—
SpitzeT, Blattinann. 6:4, 6:1; Pfaff, Weiss 
—Grango, Gandrian 8:6. 6:1.

Fórfipáros döntő: Pfaff, Spitzer—Buser, 
Grange 6:3, 6:1, 7:5.

Délelőtt 10 órakor és este fél 8-kor kezdőd
nek a küzdelmek az N T  E Szentkirályi - utcai 
ornatermében — Mindkét fordulóban 16—16 

mérkőzés kerül sorra
A z országos egyéni ökölvívó baj

nokság 2. és 3- fordulója ma, va
sárnap zajlik le az NTE Szentki
rályi-utcai tornatermében. A  m áso
dik forduló délelőtt 10 órakor, a 
harmadik, a „befejező”  forduló pe
dig este fél 8-kor kezdődik.

GYŐR Í  J ASBÓTH JÓSKÁKAT AKAR 
NEVELNI

Győrött újra nagy fejlődésntelk indult a 
tenisz. A GyCsE rábaparsi pályáin fia
tal tehetségek bontogatják szárnyukat. 
Különösen a diákok között dühöng a 
tcnisziláz. Kőhalmi István vezetésével 
röggel 6 órától késő cetiig folyik a tanu
lás. A fiúk közül különösen a Bencés 
diáko-k tűnnek ki. Ajtony János, Kuster, 
Mcixner a legjobbak. A lányok közül 
Sdbőlk Lili, Ajtony " Márta, Szerelmiéi 
Kató és a két Kvasni tzka-lány a tehet
ségesebb.- Győrött mindenki reméli, hogy 
az új Asbóth Jóska a Rába partjáról ke
rül ki.

A LEGNAGYOBB MEGLEPETÉS
H,a valaki az olasz-liorvát mérkőzés elő

estéjén azt mondta volna, hogy a Pun
csáé—Ballada horvát pár sima három 
játszmában megveri a Cucelilli—Del Bello 
olasz kettőst — egészen biztosan kimievet- 
tük volna. No. de ilyet nőm mondott és 
nőm is mondhatott senki, aiki valamicskét 
is ért a teniszhez. És mpst mégis azt Je
len tették Zágrábból, hogy- Puncscoék a 
hovvát-olasz mérkőzés keretében 6:1. 6:3, 
6:2 arányban legyőzték Cuoeltiékat.

Éppen a római olasz-magyaron állapi- 
tollúk meg, hogy az olasz kettős jobb 
mint valaha. Szédületes, játékot mutattak 
be az Asbóth—Gábori pár ellen. Az em
bernek az volit az érzése, hogy ez a két 
nagyszerűen képzett, robbanékony, csupa 
technika két olasz szint© egy fejjel gon
dolkodik. Ha a hálóhoz kerültek.. akkor 
már nem volt mentség. Már pedig min
den labdát a hálónál „játszottak” meg. 
Röptejátékuk tökéletes. A Gucelli-Iecsa- 
pások pedig világhírűek. A ab ö l ilék egyet
lenegy jábzmát eeim tudtak ellenük ösz- 
sziehoznd. Pedig Asbóth azon a mérkőzé
sen élete legnagyobb pároisjátökát mutat
ta he!

Ezért hihetetlen, hogy a köztradoimáisuan 
rossz párost játszó horvát kettős legyőz
te őket. Fune&ec is és Pal'lada. is jelleg
zetesen egyesjátékos. A hálónál a felét 
sem tudják annak, amit hátulról, az alap
vonalról tudnak. A röptéjük bizonytalan 
és gyenge. Ugyanez áll a leesapása-ikia 
is. Mégis szinte megseuinmisítő arányban 
győztek. Valaminek kellett azon a mér
kőzésen történnie!__  Vailamcnelr, ami a
csupa ideg olasz fiúkat kihozta a sod
rából. mert még egy esetleges rossz uap 
kifogása cselén eer.n tudnak ilyen arány
ban kikapni a horvátoktól.

Mindkét fordulóban folytatódnak 
a heves küzdelmek a legjobb m a
gyar ökölvívók között. Délelőtt Po- 
dány igyekszik visszavágni Vargá
nak, a tavalyi bajnokság döntőjé
ben elszenvedett vereségért. N agy 
csata lesz! A  „n agy“ mérkőzések 
közé tartozik m ég a F rigyes—  
Csapogya, Torma II— Csapó, Ho- 
molya— M ogyoródi, Kiss— M iriszlay, 
Bogács— Darai, Vojnovits— Kocsis 
és a Bondi— Daróczi összecsapás is. 
A  délelőtti m érkőzések:

Légsúly: Varga  BSzKRT— Po-
dány BVSC, Kiss W M TK— M irisz
lay (Szóin. L E ).

Harmatsúly: Szabó BSzK RT—
A rtner  BVSC, Bogács W M TK—  
Darai (Debr. T E ).

Pehelysúly: F rigyes  BSzKRT—
Csapogya  MPSC, Bondi W M TK—■ 
Daróczi (Kol. M Á V ).

Könnyüsúly: Poprócsi (Lapterj.)
— Bene BVSC, Vojnovits BVSC—  
Kocsis BTK.

AZ ERDÉLYI KÖRÚTON IÉVÖ 
MAGYAR TENISZEZŐK

első állomása Nagyvárad volt. Szomba
ton délután negyed 6 órakor a Dallos— 
Katona mérkőzéssel indult a bemutató. 
Győzött Dallos 6:2, 6:l-rc. Vasárnap .dél
után a Fehér—Dallos és arc Asbóth— 
Katona egyes és egy páros mérkőzés 
kerül sorra.

ima
T. OLVASÓINKHOZ!

A hozzánk Intézett kösérdekesséizirovatban Tála-•portkérdésekre ebben 
•solnnk.

2. Levél- vagy levlap-válaszm nem vál
lalkozunk. . . . . .3. Névtelen levelekre nem felelünk,

A, Meghatározott napra Móló válaazo- 
lásra nem vállalkozunk.

í. Kéziratokat nem őrizünk meg • nem 
adnnk vissza.

«. Tipp-pályáaatl kérdésekre nem ebben 
* rovatban felelünk. A* Ilyen kerdéaek- 
he* Tálaaz-levlap, va*y ▼álaaabélye* 
mellékelését kérjük.

Nikes Róbert, Budapest. A Ferencvá
ros a KK döntőjének második mérkőzé
sén, 1937 Október 24-én Rómában a kö
vetkező összeállításii csapattal győzte le 
5:4-re a Laziot: Háda — Tátrai, Korányi 
— Magda, Polgár, Lázár ■— Táncos, 
Kiss. Sáros! dr, Toldi, Kömény. __

Szabó András, Budapest. A tiaproba 
táblázat a MASz-nál (V. Atkofcmány-u, 
3.) kapható. _  ,

Mike Sándor, Jákó. 1; Avar 36 éves 
21-«zer volit válogatott. Sárosi dr meg- 
felölő adatai: 29—57, ZsenigcriéTé: 25—23. 
2. Sál ősi dr 1931 május 21-én volt először 
válogatott. 1935 óta játszik állandóan ? 
csatársorban. 3. A kérdezett gólkirályok 
Horváth 1926—27, Takács II  1927—28, 
1928—29. 1929—1930, 1931—32, Vmczc 1930— 
31, Avar 1932—33, Toldi 1933—34. Cseh 
1934—35. 1936—37, Sárosi d,r 1935—36,
1939—40, 1910—41. Zs&ngoH-ér 1937—38,
1938—39. 4. 1922 július 2-án Bochumban 
így állt fel Németország üllőn a ma,gyár 
válogatott csapat: Fehér — Fogl II,
Fogl III — Kertész II, Mandl, Blum. — 
Paulusz, Schwarcz. Molnár, Hirzer, Hím
mel. Az eredmény 0:0 volt. 5. 1926 óta 
a következő csapatok szerezték meg 
bajnoki elmet; Ferencváros: 1926—27,1927- 
28, 1931—32, 1933—34, 1937—38, 1939—40, 1940— 
41- Újpest’ 1929—30 19S0—31, 1932-33
1934— 35, 1938—39. Hungária: 1928—29:
1935— 36, 1936—37.

Úszórajongók; Az úszóvllágcsuos-okat
feltüntető hivatalos táblázatot  ̂most  ̂ké
szíti el Brewitz Ottó. Az európai és 
magyar csúcsokat a magyar bajnokságok 
előtt (augusztus 17) közölni fogjuk.

Paneléra Donald. Eddig 11 hivatalos 
ökölvívómérkőaést vívtunk ,az olaszokkal 
Eb hő! a mieink ötöt megnyertek, kettő 
dön tetten ül végződött, négyből az olaszok 
kerültek ki győztesen. Fgy ll:5-öis győ
zelmünket (tavaly októberban volt a mér 
kőzés Budapesten) utólag törölték a hi 
votístos mérkőzések sorábói;

Mi lesz az ökölvívó
bajnokság vasárnapi, 

befejező n ap ján ?

Délelőtt

Váltósúly: Torma II  BTK — Csa
pó (Szóin. L E ), Mándi ETC—  (Ko 
rányi M A F C )— Barát W M TK.

Középsúly: Csontos FTC— Farkas 
BVSC,, N yirati W M TK— Kass
M AVAG.

Félnehézsúly: Jászai W M TK—
Pálfi (Kol. M ÁV), Szigeti FTC—  
ősze  RPLE.

Nehézsúly: H om olya  FTC— Mo
gyoródi FTC, Szolnoki BSzKRT—  
Varga  W M TK.

E s t e
Este az izgalmas harcok minden 

bizonnyal csúcspontra fognak hág
ni. A z esti forduló mérkősései kö
zött ilyen összecsapások lesznek: 
Varga— M riszlay, Podány— Kiss,
Bondi— F rigyes  ( ! ! ) ,  Torma— Mán
di (K orányi), Szigeti— Jászai ( ! ) ,  
Homolya— Szolnoki ( ! ) .

A z utolsó forduló részletes mü-

Légsúly: Varga— Miriszlay, P o
dány— Kiss.

Harmatsúly: Bogács— Szabó, Da
rai— A rtner.

Pehelysúly: Csapogya— Daróczi,
F rigyes— Bondi-

Könnyüsúly: Bene— Vojvonits,
Kocsis— Poprócsi.

Váltósúly: Torma II— Mándi (Ko
rányi ), Barát— Csapó.

K özépsúly: Csontos— Nyirati,
Farkas— Kass.

Félnehézsúly: Jászai— Szigeti,
Pálfi— ősze.

Nehézsúly: Homolya— Szolnoki,
M ogyoródi— Varga.

Az országos egyéni 
ökölvívóbajnokság 

szombatesti küzdelmei
Szombaton este kezdődtek m eg a

küzdelmek az országos egyéni ököl
vívóbajnokságért az NTE torna
csarnokában. A  mérlegelésnél annyi 
meglepetés akadt, hogy Mándi nem 
jelent meg, Vojnovich, a BVSC 
könnyűsúlyú ökllözöje pedig 15 de
kával átesett a súlyhatáron. Mándi 
helyett Korányi, Vojnovich  helyett 
pedig Strincz indult. M integy ezer 
néző előtt kezdődtek el a küzdel
mek. Eredményeik:

L égsúly: Varga BSzKRT győz
Kiss W M TK ellen. R agyogó vere
kedés. Varga pompás hajrájával 
győzött. Podány BVSC győz Mirisz
lay (Szóin. L E ) ellen. A  fiatal 
szolnoki ökölvívó remekül harcol és

nagyon megkeserítette Podány „S e 
tét".

(Podány győzelmének kihirdetését
hosszú percekig  tartó füttykoncert 
követi.)

H arm atsúly: Darai DTE győz
Szabó Béla BSzKRT ellen. Kétme- 
neten át hatalmas ütések estek 
mindkét oldalon. A  harmadik menet 
közepén Szabó Béla szemhéja m eg
sérül és leléptetik. Bogács W M TK 
győz Artner BVSC ellen. A  második 
menet elején Bogács egy pontos 
jobbhoroggal kiüti Artnert.

Pehelysúly: Frigyes BSzKRT győz 
Daróczi K olozsvári LE ellen.

A  további mérkőzések eredményét 
holnapi számunkban közöljük.

Magy érdeklődéssel várják 
Moreyont Miskolcon

—• A rendezőség közlem énye —
Cheo M oreyon, a Budapesten is 

igen előnyösen ismert néger ököl
vívó ma este M iskolcon áll szórí- 
tóba. A  kubai négernek ezúttal is 
Trummel lesz az ellenfele. A  m a
gyar nehézsúlyú öklözönek talán a 
mai mérkőzés lesz a legutolsó alkal
ma, hogy visszavágjon Moreyon- 
nak. A z olaszországi portya előtt 
álló M oreyon  szép mérkőzéssel akar 
búcsúzni a m agyar ökölvívó szur
kolóktól s éppen ezért pompás küz
delmet várunk. H ogy melyikük 
győz, azt megjósolni sem lehet. A  
m érkőzés előtt a kacsai leventék 
és a miskolci leventék csapnak
össze.

A  mérkőzések fél 6 órakor kez
dődnek.

Salgótarjánban vasárnap az SSE ököl
vívói a Szolnoki LE csapatával vívnak 
barátságos mérkőzést. A mérkőzésen a 
MÖSz-t Abaliázi József képviseli.

Egisto Peire. a nemrés: njég amatőr
olasz váltósúlyú ökölvívó nagy sikert 
aratott másonliik hivatásos mérkőzésen is. 
Ezúttal a milánói. Garhollit ütfttto'líi a 
2. menetben. A mérkőzés Trevisoban 
folyt le.

Musina kiütötte Mertot. Az olasz hiva
tásos nehézsúlyú bajnokságért folyó küz
delemben Musina, a tavaly még amatőr 
félnehézsúlyú Európa-bainok a 3. menet- 
bon kiütötte Merlo Prceisot és ezzel meg
nyerte a bajnokságot. Musina legköze
lebb a német Heint Scndel-lol fog mér
kőzni Hamburgban.
LABDABUGAS

Meghalt Scheinost, a prágai Spar-ta 
egykori nemzetközi vezetője, alki 1922 óta 
mint sportújságíró működött Prágában. 
ScheiTOxst egyik legnagyobb szakértője 
volt a cseh -labdairágásaak-.

Zörgő

A  g yőri E gyetértés  csapata Ma
gyaróvárait a Hubertus ellen ebben 
az összeállításban játszik: Pécsi —- 
Fekete, B ányik  —  Farkas, Tóth II, 
H rabovszky —  Neiger, Selmeczi, 
Nyíregyházid, Tóth IH, Kovács. Tar
talék: F arkas III és Barta.

A berlini Lufthansa auprusztus-végi 
berlini tornáján, amelyen a Ferencváros 
ifi résztvesiz, a Lazio nőm vesz részt, 
A római csapat szorcpléso elé akadályon 
gördültök és a torna romdezőöáipre most 
a bécsi Vlennát hívta meg a Bazio bc- 
ly-óbe.

Vasutas bajnoki mérkőzés lesz Maros; 
vásárhelyen vasárnap. A. Kolozsvári 
MÁV vendésrszerepel az M. MÁV csapata 
ellen- Előzőleg a Székelyudvarlielvi KAG 
játszik az M. MÁV II-vel. Az M. MÁV 
újonnan alakult csapat, vasárnap lesz ® 
bemfutatikozíása-.



Vasárnap, 1941 augusztus 3, ssaa
Óriási sikert hoz az ezidei úszókongresszus és a vidéki 
bajnoki viadal

BánkE-Horváth d legjobb
vidéki hátűexé
§*J5S8 m á so d p e r c c e l  nyerte bal  n @ l £ i á i  át

Nagyvárad, aug. 2.
Borús, esőre hajló időben gyüle

keznek szombaton reggel a keleti 
Pályaudvaron a válogatott úszó- és 
vízilabdacsapat tagjai. A z indulás 
előtt kiderül, hogy Elem éri mégsem 
utazhat a csapattal, mert nem sike
rült szabadságot szereznie. íg y  
Eleméri, la to s  és Vörös csak va
sárnap reggel utazik Nagyváradra.

A  válogatott versenyzőkkel együtt 
utazott m ég a tatabányai csapat is 
és a BBTE erdélyi portyára induló 
legénysége. A z tuazás alatt regény- 
olvasással, kártyával és vidám 
portyaélmény'ék elmesélésével ütik 
agyon az időt a fiuk.

Nagyváradon szépszámú érdeklő
dő és cserkészek várták a verseny
zőket. Itt derül csak ki, hogy a pé
csi, orosházi, szolnoki és a palicsí 
gárda is a vonaton volt. Néhány 
perc múlva befutott a pályaudvarra 
a szegedi versenyzőket hozó vonat 
is.

Vitéz Nadányi János dr, Bihar 
vármegye alispánja, az NSE elnöke 
köszöntötte a vendégeket. A  ver
senyzők a pályaudvarról a szállá
sukra mentek. Rövid pihenés után 
városnézés és ebéd következett. Dél
után 4 órakor váratlanul hatalmas 
zápor kerekedett, de amilyen hamar 
jött, olyan gyorsan el is ment.

ö t  órakor a zászlódíszbe öltözött 
körösparti versenyuszodában már 
derült időben kezdődött m eg a 
kongresszusi viadal. E lőször Nadá- 
nyí János dr mondott ünnepi beszé
det, m ajd utána felolvasták vitéz 
Béldy A lajos üdvözlő táviratát. 
Ezután F ejér  István, a  MUSz erdé
lyi kiküldötte üdvözölte a vendége
ket.

Helyi versennyel indul a  műsor;
100 hát; i . Vasa 1:37.1, 2- Várfalvi 

U53.2, 3- Gál 2107-6-
A N G Y A L  II  BIZTO SA N  GYŐZ 

400-ON
Í00 m kerületközi gyorsúszás: 1.

A ngyal II (Északnyugat) 5:16-8, 2- 
Körösi II (Dél) 5.49.4, 3. Tóth
(Északkelet) 6:11.4, 4. Czulek (Dél
nyugat), 5. Puskás (Északkelet), 6. 
Fiilöp (Székelyföld.

Rögtön Angyal áll az élre és 
egyre nagyobb előnyre tesz szert. 
100-as ideje 1:10.2. M ásodiknak fo r 
dul Körösi II, harm adik Puskás. 
2oo-nél A ngyal m ár nyolc méterrel 
vezet Körösi II előtt. E zt tíz méter
rel hátrább Puskás követi. Angyal 
ideje 2:29.8. A  két vezető eg-yre jo b 
ban elhúz és  A ngyal II  jó  35 mé
terrel győz.

BANKY-H OEVATH  A  LEGJOBB 
VIDÉKI HATÚSZÓ

100 m kerületközi hátúszás: 1.
Bánky-Horváth (D él) 1:15-8, 2- K e
néz! (Délnyugat) 1:16, 3- Okai
(Észak) ] :]8, 4- K arai (Északnyu
gat), 5. Mohácsi (Északkelet), 6- 
Anti (Északerdély).

E lőször Kenézi Ás K oltai van elöl, 
de a fordulóban m ár Bánky-Horváth

még jobban megnövekednek. E r
délyi azonnal a m ezőny élére áll, de 
R ozgonyi és Ketnéndi követi. A  
fordulóban Erdélyi már tisztán ve
zet és előnyét a célig m ég jobban 
fokozza. A  második helyért folyta
tott hatalmas küzdelem csak köz
vetlenül a cél előtt dől el.

K erületközi 200 m ell: 1. Aranyosi 
Szf 3:0S.2, 2. Supka Ény 3:11, 3. 
Kiss D 3:12.4, 4. Szerafin Dny, 5. 
Adorján É, 6. Keresztesi ÉE.

K erületközi 1500 m g yors : 1. 
Szüle D 22:07.6, 2. Csapó Dny 23.45, 
3. Sziroko E 24:12.5, 4. Józsa ÉE, 
5. Horváth É, 6. Ligeti Szf| —  Szüle 
résziedje: 100 m: 1:11, 200 m: 2:38, 
400 m: 5:41, 800 m : 11:40.

100 m hölgy hál: 1. Csinosak 
SzUE 1:36.6, 2. Kiss SzUE 1:40, 3. 
Bereczki KAC. —  A z elsőnek be
érkező Molnár eredményét szabály
talan fordulás miatt megsemmisí
tették.

100 m helyi gyors: 1. Péchy
1:15.4, 2. Bauer 1:22.6, 3. Gubicza.

K erületközi 4x200 m váltó: 1.
Északnyugat (Puskás, Sárvári, A n
gyal II, Angyal I )  10:28.1, 2. Dél 
(Balugyánszki, Kiss, Keméndy, K ö
rösi II) 10:30.8, 3. Délnyugat (Vár- 
kor.yl, Kenézi, Czulek, Karácsonyi) 
10:47.7, 4. Észak, 5. Székelyföld, 6. 
Észak-Erdély. —  Angyal II 2:21.4-et 
úszott.

Ezután került sor a vízilabda- 
mérkőzésre.

Országos válogatott— Vidéki válo
gatott 13:0 (6:0)

V ezette : Beér.

zal —  Bozsi 
Brandy.

Szívós, Kislégi,

O V: Mézey dr —- Tolnay dr, Ha-

V V : Németh —  Stürzer, Cherula 
—  Károlyi —  Csik, Szaniszló, A ra
nyosi.

A  válogatott csapat végig óriási 
fölényben játszott. Góldobó: Brandy 
(6 ), K islégi (3 ), Hazai (2 ), Bozsi 
(2 ).

Ml lesz a második napon ?
A z úszókongresszus másodíknapi 

műsorának főesem énye M agyaror
szág 800 m gyorsúszóbajnoki ver
senye. Ebben a számban Tátos 
Nándor Intéz rohamot a 10:16 mp-es 
országos csúcs ellen. Tátos mai 
form áját tekintetbe véve, a roham 
alighanem sikeres lesz. Tátost 
10 :l3-ás időre is képesnek tartjuk. 
A  második helyért Vörös és Gróf 
küzd. A  ceglédi Szüle lesz a vidé
kiek között a legjobb.

A  válogatott keret úszói 100 m 
gyors-, 100 m hát- és 200 m mell
úszásban találkoznak egymással. 
K örösy, Elem éri, Hámori, Kovács, 
Gombos, Fábián, Szegedi és N é
m eth  mellett azonban a  vidék leg
jobbjai, Angyal II, Erdélyi, Körösi) 
II, Kiss, K en ézy , Bánki-Horváth, 
Veszprém i, Kelem en  és a többiek 
is ott lesznek a ra jtná l.,

Korompai 10.8-at futott
a vidéki bajnokság első napján

Ifjúsági és helyi versenyszámok 
egészítik ki a második nap úszómű- 
sorát, majd a válogatott vízilabda
csapat száll a medencébe, hogy a 
vidék legjobbjaival újabb mérkőzést 
vívjon.

ATLÉTIKA

O ő t e t orgi aprosagol
M egjártuk már Göteborgot és kap

csolt részeit. Visszaértünk szerencsé
sen, miután kevésbé szerencsésen 
versenyeztünk- Ezt. igye&szüpji..gyor
san elfelejteni. A z  északi portya 
szép - emlékei azonban élnek m ég 
bennünk. Kár lenne őket feledésbe 
meríteni.

Ragyogd fogadtatás

rezet. N agy hajrával egyre jobban 
ilöretör és Kenéz! m ár hiába ostro-
holja.

3x50 m váltó fiúk részére  (11 
Uduló, 2 idöfu tam ): 1. PAG 1:35.6, 
l. Ceglédi MOVE 1:35.8, 3- Esz
tergomi MOVE 1:36.8.

50 m gyors honvédségi és csend- 
őrségi legénységi állományúak ré
szére; 1. Kangl 41, 2. Feldichán
H.2, 3. Csiszér 44.

KÉT M EGH ÍVÁSOS SZÁM
A  válogatott keret 200 méteres 

iyorsúszása következik. Püllök, 
íám ori, Gróf, K őrösy, Kovács és 
Jalambos áll rajthoz. Hám ori és 
Cőrösy áll az élre és 100-nál Is ők 
ordulnak elsőnek, nyomukban 
Sróffal és Fülükkel. Fordulás után 
Cőrösy leáll- Ráúszott a kötélre. 
3róf fokozatosan fe ljön , előzi H á
borít akit a célban P ü llök  Is m eg-

200 m meghívásos g y o rs :  1. Gróf 
j'TE 2:23.8, 2. P ü llök  UTE 2:27,
> K ovács BEAC 2:31-2.
A  100 méteres m ellúszásban F á

ién, Németh és S iklós közül F á
ién biztosan nyer. A  m ásik kettő 
űzött nagy küzdelem. Németh egy 
londolattal előbb üt be.

100 m m eghívásos m ell: 1. F a
lián M AC 1:16.4, 2. Ném eth BBTE 
■:19,8, 3. Siklősy U T E  1:20,

Í00 m kerületközi gyorsúszas: I. 
Erdélyi (Észak) 1:03.4, 2. Angyal I 
Északnyugat) 1:06.2, 3. Kemendi
Bél) 1:06.3, 4. v . R ozgon yi (P el- 
tyugiat), 5. Békés (Székelyföld ), 6 
^ttllner (Északkelet).
» Angyal II  helyett az öccse indul 
-s jgy  Erdélyi győzelm i esélyei

Mindenekelőtt újra szólnunk kell a 
fogadtatás kedvességéről. Göteborg 
már megérkezésük előtt ismerte a 
m agyar fiúkat. Elsősorban a roppant 
népszerű sportlapokból. A ztán az 
egyik  nagy áruház hatalmas kiraka
tában egy  m agyar és eg y  svéd a t
létam ezbe öltözött bábú Alit Icezet 
fogva , m ögöttük a svéd és a m agyar 
zászló fonódott egybe. A  villam oso
kon nincs rendszeresítve a  hirdetés 

a  m agyar-svéd mérkőzés plakátja 
mégis ott volt mindegyiken. A  nagy 
hírverés eredményeként szállónk előtt 
állandóan autogram -gyüjtö gyerekek 
csoportja tolongott. Sokan jöttek ' el 
Stockholmiból a  verseny kedvéért. 
Ott volt a  svédországi m agyarok 
legnagyobb része is.

egy göteborgi fogorvos hamvas- 
szőke leányának a kezét. Ezen fe l
buzdulva, többen kijelentették, hogy 
ők. is szívesen követnék Csapiár pél
dáját és hoznának feleséget Svéd
országból. A  velünk együtt utazó 
Strandberg, aki civilben Malmöbén 
újságíró, nem volt rest, hanem fo r 
más kis cikket kerekített a m agyar 
fiúk véleményéről. Másnap a ren
dezőség előrelátása folytán fenntar
tott ülőhelyekről egész sereg férj- 
hezmenendö malmöi lány szurkolt a 
m agyar fiúknak.

A z igazi népszerűség azonban a 
verseny első napja után kezdődött. 
A  „H  aj - huj-hajrát11 annyira m eg
szerették, hogy Malmberg vezé
nyelte az egyik lelátó előtt kis svéd 
zászlóval a  kezében. Aho-vá csak 
mentünk, ezzel fogadtak. Mikor 
Malmöbe menet átutaztunk egy -kis 
állomáson, az ottani közönség huj- 
huj-hajrával üdvözölte a fiúkat.

M ég ennél is jobban esett az a 
nagy szeretet és szinte elképzelhe
tetlen kedvesség, amellyel körülvet
tek bennünket. Elfelejtettük a ve
reségeket és csak arra gondoltunk, 
hogy érdemes szeretni az atlétikát, 
érdemes dolgozni és áldozatokat 
hozni az eredményekért.

Malmöbén is Jó volt
A  malmöi versenyen nem ment 

valami jó l atlétáinknak. A  szeretet 
azonban, amellyel körülvettek ben
nünket, ugyanolyan tüzes volt, 
mintha mindent végignyertünk vol
na. Itt is volt hatalmas huj-huj- 
hajrá, atlétalányok felvonulása' nagy 
táblákkal, amelyre a m agyar fiúk 
nevei voltak felírva, autogram -osz
togatás és a  végén nyönyörü dísz
vacsora, am elyen m agyar és svéd 
népdalokat énekeltek felváltva ̂  a  
svéd és a m agyar atléták. Itt óriási 
fölénnyel győztünk.

A  malmöi leányvásár
Itt egy kis indiszkréciót követek 

el. E l kell árulnom, hogy Csapiár 
Bandi kom oly form ában megkérte

Gondviselés és jókedv
Nehéz volt az utazás, de a  veze

tők  mindent elkövettek, hogy köhy- 
nyebbé tegyék. Hepp  dr az elemó
zsiát osztogatta salamoni igazság
gal, Farkas dr pedig a kalauzokkal 
v ívott közelharcot egy-egy ülő
helyért.

A  derűről Görkái Hanzi és Bíró 
Gyurka, a székely góbé gondosko
dott. Voltam  már néhány portyán, 
de el kell ismernem, hogy ilyen baj
társiam szellem et, jószánd&kot, ösz- 
szetartást egyetlen  egyszer  sem  ta
pasztaltam . Mindenki a közérdeket 
nézte, mindenki igyekezett különc
ségeit a legkevesebbre csökkenteni. 
M ég a közismert különcök is erőt 
vettek  magukon. A  fiatalok ver
senyre keltek az öregekkel és bát
ran mondhatom, hogy ha csak a 
„sze llem tör  függött volna, legyőz
tük volna a svédeket.

Talán az olaszok ellen többet se
g ít ez a szellem.

Szabó Endre dr.

la n ti
Budapest m ég nem látta, mint ifjü  
fé r je t  és  mint H arbig legyőzőjét. 
M ost m ajd Iájuk a magyar-olaszon

Kolozsváron a pompásan átalakí- ] 
főtt várösi sporttelepen szombaton 
délután kezdték m eg az országos 
vidéki atlétikai bajnokság verse
nyeit. A  vidéki versenyzők nagy 
tömegben vonultak fel és jó  átlag- 
eredményeket értek el. Kiemelkedő 
eredmény csak egy akadt: K orom 
pai biztos fölénnyel nyerte a 100 
métert, és 10.S mp-es idejével beállí
totta idei, csúcsát. 800 méteren a k o
lozsvári Kiss győzött mérsékelt 
idővel, a 400-as gátat könnyen nyer
te Nádasdi, az 5000-et Pataki, a ka
lapácsvetést Bíró, . a rúdugrást a 
bácskai Léimért. A z első nap verse
nyei után Pestvidék vezet Észak 
előtt. Délkelet á harmadik helyen 
van! —  Részletes eredmények:

4Ó0 m éteres gátfutás: 1- Nádasdi 
Észak 57.3, 2. Kollárt Pestvidék
58.5, 3. Kiss Délkelet 58.9, 4. Béesy 
Kelet 61.9, 5. Uzsoki Pv. 64, 6,
Szántó K. 64. —  A z előfutam ok:
I .  : 1. Kohári 62, 2. Balázs Ény 62.4,
I I . : 1. Nádasdi 62.8, 2. Szántó 62.8,
.3- Zsigm ondy P v  64.3. —  H l.: !•
Kiss 62, 2. Úzsokl 62.3, 3. Eső Ény 
62.4. —  A  döntőben N ádasdi rögtön 
élre megy és könnyedén futva, biz
tosan győz. Tudott volna jobbat is. 
(13 induló.)

100 m síkfu tás: 1. Korom pai K
10.8, 2. Simonyi Pv 11, 3. Vadász
Ény 11.1, 4. M agyar É 11.1, 5. Gu
lyás é  11.2, 6. Antal PV  (megsán- 
tu lt). 1. e lö f.: 1. Simonyi 11.4, 2. 
Joó Dny 11.4, 3. Solym osi É 11.5. 
—  II. é lö f.: 1. M agyar 11-2, 2. A n
tal 11.3, 3. Bakos D k 11.4, —- III. 
élöf.: 1. Mados Ény 11.2, 2. Gulyás 
É 11.3, 3. Gruber D ny 11.4. —- IV.
elö f.: 1. K orom pai 11.1, 2. Vadász
11,3, 3. Tim a P  11.4. —  I. közép f-:
1. Simonyi 11.2, 2. Vadász 11.3, 3.
M agyar 11.3. —  II• közép f.: 1. K o
rompai 11.2, 2. Antal 11.3, 3. Gu
lyás 11.3. —  A  döntőben az első 
métereken Simonyi vo lt elöl, de 
40-nél már élre került K orom pai és 
biztosan másfél méterrel nyert. 
Szoros verseny a  helyezettek k ö
zött.

800 m síkfutás: 1. K iss Dk 1:58.2,
2. Kósa Pv 1:58.5,1 3. Szeben Pv
1:58.6, 4. Apró É 2:00.3, 5. Baranyai 
É 2:01.6, 6. Mákuska D 2:01.7, déli 
kerületi ifjúsági csúcs. —- A  nap 
legszebb versenye. A  lábát fájlaló 
Kiss csak nehezen szánta rá magát, 
az indulásra, de azután mégis ra jt
hoz állt. E lejétől' vezetett; éa a haj
rában biztosan verte ; vissza a töb
biek-tám adását. Há jobb  iramot fut, 
a többiek ideje is .jo b b  lett volna. 
(14 induló.)

Rúdugrás: 1. Léhnert D 370, 2.
Csutkái E 360, 3. Bakos D 350, 4. 
H erceg D 340, 5 .Bodnár K  340, 6. 
Farkas Ény 320. —  Léhnert a
370-et némi érintéssel ugrotta át. 
Csutkainak ez már nem sikerült. 
(15 induló.)

K alapácsvetés: 1- B író D k 46.84, 
2. Horváth fi 41.68, 3, Sík Dny
39.48, délnyugati kér. csúcs. 4. Re- 
emts P v 36.09, 5. Lechner Dk 33.38, 
6. Rácz Ény 33 34. —  A  kalapács- 
vetést az új gyep kím élése céljából 
az edzőpályán rendezték. Biró fö lé
nyesen győzött. (12 Induló.)

5000 m síkfu tás: 1. Pataki É
35:27.2, 2. Killmann P v  15:55.6, 3. 
Játékos Ény. 16:01.6, 4. M olnár Pv 
16:03.4, 5. Nemcnyt É 16:05.8, 6.
Indult és így Patakinak  nem kel
indult és így P atakiank  nem kel
lett igyekeznie. A z első 2000-en Já
tékos vezetett, 3000-nél Pataki elsza
ladt a többitől. P estvldék itt sok 
pontot szerzett. A z  5000 alatt már 
kiadósán esett. A dd ig  szemerkélt. 
(13 induló.)

A pontverseny állása: 1. Pestvidék 
35, 2. Észak 24, 3. D élkelet 18, 4. 
Dél 12, 5. Kelet 10, 6. Északnyugat 
6, 7. Délnyugat 3 pont.

tékos, Apró, Baranyai, Serényi, Vil
lás! eséllyel indul. Különösen az i f 
júsági Villásl szereplésére vagyunk 
kíváncsiak.

10.000 m éter: Ha Farkas itt nem
indul, Pataki könnyen fo g  győzni. 
Azért kívüle is lesz m ég 33 percen 
belüli eredmény.

n o  m gát: Nádasdi első helye
forog  veszélyben. M ögötte Konrád, 
Jovits, Kiss, Levente, Czéh próbál 
17 mp-en belül futni.

M agasugrás: A  válogatottságért
is ugranak a vidéki fiúk. Kiss, Gröl> 
ler, Máthé, Kurucz, Mados, Feren- 
czy elérheti a 180-at.

Távolugrás: Vadász és Léhnert
között áll a verseny. Lehet, hogy a 
hét métert is elérik. A  további he
lyezésekre Simonyi, Almás, Gruber 
pályázik.

H árm asugrás: H orváth győzelme
valószínű, reméljük, hogy nagyot is 
ugrik. Kapros, Bessenyei következ
het utána.

Súlylökés: Rákhely és Horváth,
között áll a verseny. Valószínű az 
utóbbi győzelme. Havas, ' Biacsy,. 
Varró is jól szerepelhet.

D iszkoszvetés: Hatalmas, küzdelem 
lesz a győzelemért és egyúttal a vá
logatottságért Józsa dr és Horváth 
között. Legalább 47-es dobás kellene 
ahhoz, hogy Riancanival szemben 
nyugodtan küldjük őket harcba. Re- 
mecz valószínűleg csak harmadik 
lesz Remete, Biacsy, Sik előtt.

Gerelyhajítás: Rákhely és Bényi
itt la a válogatottságért versenyez. 
E gy  63 méteres dobás m egnyug
tatna. Kínál és Nemes közül kerül 
k i a harmadik helyezett.

A teljes fő-városi gárda 
Indul a MAC-versenyen

A Hcí&ö;k emlékversenyét rendezi vasár
nap délután fél 5 órakor a MA# BSzKRT-pűlyán. A versenynek kukmos 
j ©Jen tőséget ad az a körülmény, nagy az 
északi portyáról hazatért (■?> a jövő heti 
válogatott viadalra toásziibklő gárdának 
i,tt. kell ■ számot adnia arról, hogy mit 
tanult és hogyan készült fel. Az edzések 
alapján azt kell roméinünk, hogy

A második napon
délelőtt is, délután is  lesznek ver
senyek. E z az első eset a  vidéki ba j
nokságok történetében, hogy  a ver
senyt így  rendezik, de a sok induló 
és a megszaporodott versenyszám ok 
miatt szükség van rá. A  második 
nap versenyeinek várható eredmé
nyei a  következők: y

200 m éter : K orom pai 200-on eddig 
nem mutatott olyan form át, mint 
100 méteren, de azért győznie kell. 
Legerősebb ellenfele Sim onyi lesz, 
de Nádasdi és m ég egynéhányan is 
23 mp-en belül futhatnak.

400 m éter : A  Verseny esélyese 
Marosi. Bizonyára igyekezni fog, 
mert a válogatott 4x400-as váltó
ban való helyét is biztosítania kell. 
51 mp-hez közel végezhet Szeben, 
Bánhalmi, Bakos, Markovit®, Jó
zan stb. M ár a z . előfutam okban 
nagy harc várható.

1500 m éter : Ha K iss elindul, való
színűleg . m eg is n yeri a versenyt, 
m ert Farkas m ost n incs valami ra
gyogó formában. E llenkező esetben 
Farkas, Kása, R ukonczai, Molnár, 
szóva l; a Testvériség futói, ellen Já-

cgy kis mesayusvást
kanunk az olaaz-manrya* viadal .előtt.

A válcwiUáBt a MAC-vvrsnny és az or- 
száffos vidéki bajnokság/ ereimén yeinelk 
egybevetéséből fogják nroffojteni. Nem 
elég tollát a kétes számokban győzni 
llmla-peUt n. jobb .rtcilm*iyt is kell elér
nie a győztesnek, miül a kolozsvári;

l<Wr méteren CRárryi, (^yén-e®.- 
Kiss indul. Itt a 4xl0ó-as váltó ö'sBzeMfo 
tása i«s tteztóz/ócUh tna.id. 2«0-on' ujryape* 
a mezőny áll Pujthaz. 4öfl-oti Görkói
valószínűleg pryőfcni fo;*:. ■.inhgdtfce Bévj§* 
nyi, Fatekiii). Góbi és a többiek a 4x4l)0-a« 
váltó helyeiért csatáznak, HM méteren 
Híres, Fi'ió, Istenes, Gyergyói és esetleg 
S'Ziabó Miklós áll rajthoz.

1500-on indulása esemény.
Isiéi válogatott iTOerfttíhö lenni. Ellenfele 
Harsány i, Almást, Zoltay stb, lehet, 
hogy Szabó is itt indul. StföO-en Szilagyi# 
Csaptor. Kelőn, Németh, Esztcrgomá áll
hat rajthoz. ....

tlO-Ps gáton újból összecsap Hzttbp dr 
6s Hidas. 40©-as gáton Polgár, Kiss,-He- 
tényi a legjühb. Magasugrásban Gáspár# 
Törd ni, Kerít ovi t« szeretné a 180-a-t inatíá 
mögött hagyni. TávoIugrásba» n Györt- 
eza—Vermes pár helyét más aligha fe
nyegeti, Rúduffrásban Zsuffka ás a két 
Kovács lesz majd elöl. Hármasugrásban 
Dusnoki, Somló, Somogyi igyeksztk jól 
túl ugran i a 34 métert. Súlylökesben Nó- 
meth. Darányi, Csányí, Kra«zuaí indúl. 
Diszkoszvetésben Kulitzy, Madarász, Tóth, 
Németh. Gerelyhüjításbíiii Várs-zegi, 
Osányi III, Koltai. Kalapácsvetésben 
Németh, Rácz dr. Gáspár, BctisJ-áti. Csak
az időjárás' legyein kedvező, a jó éretl- 
ményok aligha maraduak ol,

VeiNko Tuomlnen hősi ha?6!a,
am elyről csütörtöki számúnkban hírt 
adtunk, m egdöbbentette az atlétika  
minden hívét, Touminen a legtehet
ségesebb finn hosszútdvfuiók közé  
tartozott. 1915 novem berében szüle
te tt  Artjárviben. Tulajdonképpen 
csak 1937-ben tűnt fel a finn baj
nokságban elért 14:50-es idejével. 
1939-ben fu totta  $0:07.6 mp-es 
10.000-es idejét, aminél jobbat ed
dig csak Maki, Sahninen, Nurmi és 
Syring ért cl. 1940-ben volt form ája  
tetőpontján: 8:15.4-et fu tott 3000-en, 
l4 :22.4-et 5000-en. M egnyerte a finn 
5000-es bajnokságot. Ugyanebben az 
évben Budapesten szerepelt a finn
magyaron. 5000 m éteren  gyilkos küz
delem után m ellszélessépgel verte  
Kelent 14:33.8 m p-es „budapesti 
csúcs^-csal, 10.000 m éteren  a jól 
taktikázó m agyarok közül Szilágyi 
30:37.8 m p-es idővel m ellszélesség
gel m egelőzte. M indkét versenyben  
kitűnő harcosnak és sportszerű vem  
senyzönek bizonyult. - A z elmúlt té
len m egnősült és rendőr lett H el
sinkiben. Fiatalsága, ereje  és kitar
tása a finn lávfutás egyik  legna
gyobb rem énységévé avatta. A  ma
gyar sport együ tt gyászolja öt a 
finnel.

este.

Időjárás
Csak ne legyen eső szombat

—  H ogy lenne f  Ragyogó villany- 
verő fényes idő lesz!



%ssa
* 4 ?  '■ fi]E M I siBsewcsapattal nem Is

IStsetleK vsinal
Marian?, Lanzi és Be¥lacqya két-két wersenyfoen
indul ellenünk! — itt a végleges olasz válogatott csapat

dik váltás, mert az elfutó Szántó
nak szinte m eg kellett állnia. íg y  is 
csak egy tizeddel maradtak el a 
csúcstól. Jó váltásokkal 44-en belül 
tud az UTE.

3000 m, gyaloglás (4 induló): i.
Györfalvi FTC 14:13-8, 2. Gyarmati 
FTC 14:51.8. —  A z első és második 
helyre „befutó”  Peszekit M ÁVAG és 
Farkast PSE diszkvalifikálták.

4x800 m felnőtt, bajnokok kizárva: 
1. UTE (Vogel, Sárvári, Almási, H í
res) 8:29, 2. MOTE 8:32.2, 3. UTE 
B ) 9:04-

Vasárnap, 1941 augusztus S.

—  Különben a „vidéki bajnokság“  
az egész helybeli társadalmat m eg
mozgatta, főispántól, alispántól, pol
gárm estertől kezdve mindenki kint 
volt.. A  versen y  előtt ebédet kap
tunk, mindenki igen kedves volt 
hozzánk, a fogadtatás ellen sem le
het panaszunk. A  víz a mi szem 
pontunkból igen m egfelelt, bár a 
pálya m ég a csepelinél is rosszabb, 
m ert teljesen  kifjialakú, ami igen 
m egnehezíti a versenyzést. A z  át
vágásnak igen nagy volt a lehető
sége.

A z olasz atlétikai szövetség értesí
tette a M ASz-t, hogy a Budapesten 
szombaton és vasárnap ellenünk 
kiálló válogatottat összeállította.

A z összeállításnak több érdekes
sége van. Először is megállapíthat
juk, hogy

ez a legerősebb válogatott csa
pat, amit Olaszország valaha 

kiállított.
Legnagyobbrészt a bajnoki ered
ményeket vették alapul a csapat 
összeállításánál, ahol azonban ezen 
a réven kiesett volna egy-egy sok 
csatában diadalmaskodott nemzet
közi nagyság, ott javítottak a ba j
nokság eredményén. íg y  került be 
a csapatba M affei, Rom eo, Bettaglo  
és Calci.

A  nagyágyúk kétszer futnak 
ellenünk.

Lanzi indul 400-on, 800-on, sőt a
váltóban is, M onti és Mariani 100—  
200-on, Beviacquva  a két hosszú
távon. Külön érdekessége az össze
állításnak, hogy

4x100 méteren csupa fiatalból
állították össze a csapatot és
Monti és Mariani nincs is benne.
A  végleges összeállítás a követ

kező (a nevek után zárójelben levő 
első szám az illetők tavalyi, a m á
sodik az idei legjobb eredményét 
m u ta tja ):

100 m (olasz csúcs 10.4, Mariani) 
Mariani (10.5, 10.5), Monti (10.5,
30.5).

200 m  (olasz csúcs 21.2, Mariani) 
Mariani (2 1 .6 .2 1 .7 ), Monti (21.3, 
21.7).

400 m (46.7, Lanzi) Lanzi (46.7, 
47.1),. Ferrassutti (47.9, 48.6).

800 m  <1:49, Lanzi) Lanzi 
(1:49.3, 1:49), Dorasceni (1:52.6,
1:52.5).

150 m  (3:49, Beccali) Colombo 
(3:57 3:58.4), Vitale (4:01, 3:57.8).

5000 m  (14:44.4, Cerati), Beviacqua 
(14:52.4, 14:52.4), M astroienni
(15:09.8, 15:00.8).

10.000 m  (30:27.4, Beviacqua) 
Beviacqua  (30:27.4, 30:33.6), Bian- 
chi (32:22, 31:24.6).

110 m gát (14.4 Facchini), Fac- 
chíni 15.4, 14.4), Gritti (15, 14.8).

400 m gát (52.4, Facelli) Missoni 
(— , 53.3), Fantone (54.3. 54.6).

Magasugrás (195. Com pagner) 
Compagner (195, 193) Tanghetti
(190, 185).

Távolugrás (773, M affei) M affei 
4736, 727), Pellarini (706, 726).

Rúdugrás (415, Rom eo) Rom eo 
(400, 400), Conchi (370, 790).

Hármasugrás (15.01, Bini) B et- 
taglio (14.80, 14.04), Calci (14.06, 
? ) .

Súlylökés (15.37, P rofeti) P rofén  
(14.94, 14.84), Bertocchi (14.34,
14.55).

D iszkoszvetés  (51.49, Oberweger) 
Consolini (50.46, 51.05), Biancani

(47.78, 49.38).
Gerelyhajítás (65.23 A g osti) Rossi 

(60.14, 62.38), Drei (60.60, 58.44).
Kalapácsvetés  (51.96, Taddia), 

Taddia (48.60, 51.96), Supenna
(49.90, 46.64).

4x100 m Tito, Bettim , Daelli, 
Gritti.

4x400 m Donnini, Missoni, Ferras- 
stuli, Lanzi.

T artalékok: Barletta, Caldana,
Eritale, Pederzani, Pozzoli.

Az. olasz szövetség mindjárt ja 
vaslatot is tett abban az irányban, 
hogy

hogyan emeljék a magasságokat
magasugrásban és rúdugrásban. Azt 
hisszük, hogy a magasugrásban egy 
kissé „m agas" lesz nekünk a dolog, 
bár ha meggondoljuk, talán még 
nekünk lesz kedvezőbb. A z olaszok

Szombaton délután az UTE-pá- 
lyán ifjúsági és felnőtt számokból 
álló versenyt rendezett az UTE. A  
legnagyobb érdeklődés a 4x100-as 
ifjúsági váltófutás felé fordult. Eb
ben a Csányival az élén felvonuló 
UTE és a M AC csapott össze. —  
Részletes eredmények:

100 m felnőtt, bajnokok kizárva 
(5 induló): 1. Csányi UTE 10.9, 2. 

•Solti U TE 11.4, 3. Gilly FTC 11.6. 
—  Csányi bennragadt a rajtnál, de 
húsz méternél már ő volt elől. Vé
g ig  simán, könnyedén futva öt 
méterrel nyert. A  pálya elég ru- 
ganytalan.

D iszkoszvetés, felnőtt (6 induló):
1. M adarász BSzKRT 41.30, 2. D o
m onkos (D onogán) U TE 41.05, 3. 
Bótai M AC 40-70. —  Madarásznak 
a kem ény körhöz nagyon hosszúak 
voltak a szögei. Donogán minden 
évben m egdobja a m aga 41 méterét. 
Pedig m ár 45 felé jár. (Években...)

D iszkoszvetés, ifjúsági (6 induló):
I. Adám  UTE 35.90, 2. Labancz
M PeTSE 33.15, 3. Sugár M AFC
28.80.

100 m  ifjúsági (14 induló, 3 elő
fu tára ): 1. Szántó UTE 11.2, 2.
Papp FTC 11.4, 3. H egyes! UTE
II . 5. —  Szántó az utolsó húsz mé
teren könnyen húzott el.

M agasugrás, ifjúsági 11. o. (8 
induló): 1. Horváth M AC 170, 2.
vitéz Szom bathy M AC 170, 3. Le-
hoczky M PeTSE 160. —  A  két
M AC-ista a 170-et elsőre vitte. 
175-ön is volt mindkettőnek egy-egy 
jó  kísérlete.

1000 m, felnőtt, bajnokok kizárva 
(8 in du ló): 1. Hires UTE 2:34, 2.

ugyanis 160, 170, 180, 190 cm-es 
emelést javasolnak, utána 193-at és 
196-ot. Ezt el kell fogadnnuk, mert 
a 180-at m ég a mieink is átugorjak, 
a 190-et viszont a második olasz 
sem viszi keresztül. A  185 nyilván 
sikerülne Tanghettinek. Rúdugrás
ban 330, 350, 360, 370, 380, 390,
400, 405 az olaszok javaslata.

A  versenyszámok elosztásánál 
nincs m ég megegyezés.

A  m agyar és az olasz tervezet 
egyetért abban, hogy az első napon 
kell lennie a 100, 5000, 400 gát és 
súlynak, az olaszok azonban 400-at, 
rudat, távolt, gerelyt és 4xl00-at, 
ml 800-at, magasat, hármast, kala
pácsot és 4x400-at javasolunk az 
első napra. Szerencse, hogy az ola
szok már csütörtökön délben m eg
érkeznek és lesz elég idő a tárgya
lásokra.

Almási U TE 2:34.6, 3. Istenes dr
M AC 2:35.7, 4. Sárvári U TE 2:40. 
—  A z első kört Istenes vezeti 63 
mp-re. Jó lassú. Hires csak 750 mé
ter után m egy élre (2:06 a 800) és 
könnyedén fut a célba. Alm ási az 
utolsó 50-en fog ja  be Istenest és a 
végén a lelassító Hírest is m egkö
zelíti.

3300 m, felnőtt, bajnokok kizárva  
(6 induló): 1. Zoltay U TE 9:02.4, 2. 
K ővári TSE 9:05.2, 3. Farkas DM 
9:08.4. —  Zoltay könnyen nyert.

Távolugrás, ifjúsági (7  induló):
1. Csányi UTE 708, 2. Horváth 
M AC 638, 3. Szántó U TE 619. —  
Csányi óriási form ában van távol- 
ugrásban. Csak hármat ugrott. E l
sője 680 volt, a döntőben 708-ra. ja 
vított, aztán egyszer nem jö tt  ki a 
lépése. Távolban Is a  válogatottban 
a helye. ....

3000 m akadály, IV . o.' (4 Ind.):
1. Babusa PSE 10:11, 2. Rátonyl 
MAC 10:12, 3. Szűcs TSE. —  Rá- 
tonyi 2000 után leszakadt, a végén 
már hiába jött fel.

400 m, ifjúsági (10 induló, 2 elő
fu tam ): 1. Rétházi FTC 55.4. 2.
Viliik M AVAG 56', 3. M arkó MTE
57.5.

400 m, II. oszt. feln őtt  (10 Ind., 
2 előfutam: 1. Berényl U TE 51.8,
2. Paulusz MAC 52.2, 3. Kiss
BSzKRT 53.

4x100 m, ifjúsági (3 Induló): 1. 
UTE (Hegyes!, Vida, Szántó, Csá
nyi) 44.3, 2. M AC 46.2, 3. FTC
47.6. —  A  két tartalékkal kiálló 
M AC nem volt ellenfél. V ida elsza
ladt. H egyesi elöl és lassítania kel
lett, de m ég rosszabb volt a máso-

EVEZföS

Jellemző a vidékre:
egy vidéki sem indu t 
a vidéki evezős bajnok
ságon

P e s t i e k  K o m á r o m b a n
Komáromban a vidéki evezős- 

bajnoksággal lezárult az evezős
évad. (A  kajakosok m ég szorgal
m atoskodnak!) A  vidéki bajnokság 
ezidén arról vált nevezetessé, hogy 
egyetlen egy vidéki indulója sem 
volt, úgyhogy országos versennyé 
kellett átváltoztatni. A z egész or
szágból egy vidéki egylet sem volt 
hajlandó elindulni, hogy legalább 
hírmondó lett volna.

Most már kezdjük érteni, hogy 
miért nem jelentkeztek a test
nevelő tanárok a szövetségi edző- 
tanfolyamra. Minek, ha nincs kit 
oktatni. Pedig mennyi víz van M a
gyarországon, ahol evezni lehetne, 
mennyi izmos fiatal fiú és mégsem. 
Régi szép idők... Hol van a híres 
bajai, szegedi, váci, komáromi, 
győri viziélet. Elég okunk van a 
kétségbeesésre, mert ha Budapest
nek is elmegy az a kevés kedve, 
eltüzelhetjük a hajókat és néznünk 
kell majd, hogy vadevezösök, k i
rándulók lepik el a versenypályát.

H ogy lehetett idáig jutn i? Hiszen 
az evezés nem kíván a többi sport
ágtól elütő szellemi vagy testi 
megerőltetést, önmegtagadást, a 
szépsége ellen sem lehet panasz. 
Hát akkor m iért?

Senki nem tud rá felelni.
■*

Most van egy kis reményünk, 
hogy a jólsikerült komárom i ver
seny visszatérít egy-két tékozló 
fiút, újra kézbeveszik a lapátot és 
dolgoznak, hogy ráverhessenek Bu
dapestre.

Ez a verseny az evezésnek két
ségkívül jó  hírverése volt. Izgalmas, 
szép küzdelmeket, népes m ezőnyö
ket láthatott a közönség amely 
igen nagy számban vonult ki a 
Duna partjára. M ég fizető pézö is 
volt vagy hatszáz, nemfizető pedig 
több, mint 5000!

M egkérdeztük G yőry  Károlyt, aki 
szintén ott volt a versenyen, hogy 
mik a benyomásai a komárom i ver
senyekről.

—  Olyan gyönyörű küzdelmek 
voltak  —  mondotta sokszoros ba j
nokunk —  hogy szinte sajnálom a 
komáromiaktól. A  bajnokság is 
elég izgalmas volt, ott azonban csak 
a nyolcasoké volt vérbeli küzdelem, 
itt m eg valamennyi. A  befutó hajók 
között álig volt térbeli különbség, 
az is előfordult, hogy egyszerre ö t
hat kajakos hölgy fu tott be a célba. 
A ki kint volt, azt hiszem, most 
visszanyeri a kedvét.

Inotay, aki a Hungária nyolcasa-! 
bán az egyetlen föversenyzö volt, 
azt mondta, azért vesztették el a 
visszavágót, mert az újoncok az 
előző futamban is indultak s az 
meglehetősen kifárasztotta őket. 
Különben is két ember előnyt nem 
adhatnak a Pannóniának.

M ozgó lelátó nem volt, hiába 
ígérték a komáromiak. Pedig köny- 
nyen lehetett volna, mert az egyik 
parton vasúti sinek vannak.

—  íg y  aztán a lelátó helyett a 
közönség m ozgott —  jegyezte m eg 
Inotay.

*
Végül Török  Zoltán dr szövetségi 

kapitányt kérdeztük meg, hogy 
milyen hatást remél, vagy lesz-e 
szerinte egyáltalán serkentő hatása 
ennek a „bem utatónak".

Bizakodva jelentette ki:
—- Ennek a szép versenynek fe l

tétlenül hatnia kell a vidékre, K o
márom máris erősen fogadlcozik. A z  
edzőtanfolyam  dolgát pedig nem  
hagyjuk annyiban, minden vidéki 
egyletből eg y  tagot felhozunk, itt 
kiképeztetünk, hogy otthon szaksze
rűen oktathassa társait. A z  egy  ko
máromi jelen tkező mellé újak fo g 
nak jönni, már ígéretet kaptunk Új
vidékről, m eg Esztergom ból is. A zt  
hiszem, nem hiába hoztunk áldoza
tot, nem hiába utaztunk Kom árom 
ba.

*
Tehát nem kell m ég semmit sem 

eltemetni, m ajd csinál a szövetség 
kedvet, m ajd belátják ott vidéken, 
hogy nem is olyan csúnya sport az 
evezés. A  legközelebbi vidéki ba j
nokságon m ár nemcsak pesti evező
sök indulnak m ajd!

E gy legalább is!
■l I •mttmmmmmm—

íA KAJAKSZÜVETSlíG ELSŐ ÖNÁLLÓ 
VERSENYÉT

a Paamonia, TE szombaton kezdte meg. 
A G km-os távon az eredmények a kö
vetkezők: Féri iák I. o. : 'i .  Balatoni PTE 
29:10, 2. Cseh KKK 31:21, - 3. ' BajóUiy 
KKIv 91:317. Balatoni ideje nagyszerű, 
II. o.: 1. Rotili BSzKRT 33:35, 2. Nantes 
WMTK 33:57. Kezdőik versenye. 1. Woi- 
mert PTE 33:?7, 2. Sohlemlmr Ganz 33:35, 
3. Horváth KKK 31. Kettős hölgy ver
seny. I. o.: 1. Háry—.Szamosi PTE 34:54. 
II. o.: 1. Horváth—Molnár KKK 51:52. 
Kezdők: 1. D-alinady—Dárdai KKK 51:39. 
Ifjúságiak: 1. lírányi WMTK 35:10. 2.
Garai WMTK 36:23, 3. Oláh BSzKRT
36:27. A rövidtávú versenyek vasárnap 
délután 5 órakor kerülnek serna.

BIRKÓZÁS

A német súlyemelő bajnokságot augusz
tus 20 és 22 között rendezik meg Stutt
gart—Fcllhachban.

iii. iii — I   — — —  »

Nem dőlt meg
a 4x100-as ifjúsági csúcs az UTE versenyén

MOZI

Pátisban új Chevalier tűnt fel
Nem a filmkritikusok, hanem a 

közönség nevezte el „ú j Chevalier1'- 
nek René Daryt a „M oulin Rouge“  
című film  párisi bem utatója után. 
Ez az úfi énekesszinész éppen olyan 
kedves, vidán ember, mint a „rég i" 
„Chevalier, csak' —  jóval fiatalabb. 
N agy elődjéhez való hasonlatossá
gát ő maga is fe lfed ezte  és talán 
egy  kissé utánözla is Cheváliert 
ebben az első nagy film szerepében.

A  „Moulin R ouge" Párisban hó
napokig szerepelt a bemutatómozi 
műsorán. Hamarosan nálunk is be
m utatják s akkor m ajd a m agyar 
közönség is megállapíthatja, hogy 
mennyire hasonlít (kívül és belül) 
Clievalierre — Rcné Dary.

U t á n j á t s z ó  m o z i  l e s z  
a RIAL.TO

A  Rialto-moziban a nyári szünet 
alatt nem csupán a szokásos nagy- 
takarítás folyik, hanem kom oly  
átalakításokat végeznek, mind a 
nézőtéren, mind a kép- és hang
leadó berendezésen. A  Rialto 
ugyanis a nyári szünet után a fő 
városi mozik harmadik vonalából 
a második vonalba került, közvet
lenül a bemutatómozik mögé. A  
népszerű továbbjátszó mozi —  
amelyben egyébkén t gyakran tar
tottak eredeti bem utatókat is —  a 
jövőben utánjátszó mozi lesz. K öz
vetlenül a bemutatómozik után 
fog ja  játszani a m agyar és külföldi 
újdonságokat. Ezért végeztetik a 
költséges átalakításokat is.

A z  „ A l c a z a r “  H ő s n ő ié n e k
új francia filmje

Em lékezetes alakítást nyújtott az 
„A lcazar“  című óriási olasz film 
ben Mireille Bálin, aki előzőleg 
már több francia film ben is já t
szott Miréille Balint most ismét 
francia  filmben fog ju k  viszont
látni, a „Párbaj"-bán, amelyet a 
kitűnő Barbarisse rendezett. A  
film ben m ég egy fontos női szerep 
van, azt Jeanette L eclerc  játsza. 
A  férfifőszereplő: Raym ond Rou-
leau.

A  „P á rb a j"  néhány nap múlva 
kerül az egyik bemutatómozi mű
sorára.

n iT*»

V ég e i ért az Ufa
nag ysikerű  szakbemutatója

Szom baton ért véget az U fa nagy, 
hatnapos szakbemutatója, amelynek 
közönsége gyakran viharos tapsok
kal nyilvánította tetszését.

A  szakbem utató négy film jéről 
már beszámoltunk. A z ötödiket 
pénteken délelőtt vetítették: „S tu 
k á k"  a  címe és Kari R itter, a há
borús film ek nagyszerű rendezője 
örökítette m eg benne a zuhanó
bom bázó repülőgépek hőseinek ko
m oly és derűs élményeit. Olyan fel
v é te lek  is vannak a „S tukák“ -ban, 
am ilyeneket m ég eg y e tlen ■ háborús 
drámában, sőt riportfilmben sem  
lá ttunk! A  bom bázók parancsnokát 
Cári Raddatz, a „K ívánság-hang
versen y" főszereplője alakítja,.

A z  utolsó napon a ,fHiv^ a haza‘ 
című film  szerepelt a  műsoron. Eb 
ben is  Cári Raddatz a főszereplő és. 
ez is háborús film, de egészen más 
term észetűt mint ami eddig ebben a

m űfajban készült.
A  szakbemutató után a  m ozisok 

körében az a vélemény alakült ki, 
hogy az új U fa-film ek az 1941—  
42-es moziműsor „ nagyágyúi“  lesz
nek!

A  MOZIK M Ű SO RA
Nyári Szünetet tart: Átrium, Fórum. 
Scala, Capltol, Józsefvárosi, Lloyd, 

Olympiá, Pátria. Rialto. Savoy.
Rövidítések: n “  */«, f ■"*/*. h “  %

Sz “  szombat. V — vasárnap
Bemutató m ozik

BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6. 
T.: 181-244 10-tőr 24-iz folyt. Magyar-.
Ufa-, Luoe-, Fox- és rajzos híradó. Hon
védőink az orosz fronton. Bombazsák
mány. Átkelés a DnycsZteren; _ -Hadi
fogolytábor. Szovjet katonák^ rémtetteh 
A magyar kenyér ünnepe. Rajzos híradó 
a balti államokról. Urlovasok versenye. 
CASINO Eskü-út 1. T.: 383 102. f6, h8, 
hlO. Sz. V.: f4-kor is. boso Marié. (Fel
újítás.) 2. hét!
CITY Vilmos esászár-út 36. Tel.! 111-140. 
h6, !i8. hlO. Sz. V.: h4-kor is. Ejry vidám 
trafeódia (F. Rosay).
CORSO Váci-Utra 9. Telefon: 182-818.
f6. f8, flO. Sz. V.: fl-kor ts. Talpig, úri
ember (Laurencc Olivier).
DÉCSI Teráz-kíirút 28. Te!*: 123-952.
ffl. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Katja. (Fel
újítás.)
HÍRADÓ Erzsébet-körúf 13. T.; 222 499.
9-től 24-ig folyt Magyar-. Ura. Luce-, 
Fox- és rajzos híradó. Honvédőink az 
orosz fronton. Bambazsákmány. Átkelés 
a Dnyesztereu. Hadifogolytábor. Szovjet 
kator.ák rémtettei.. A magyar .> kenyér
ünnepe.: Tíz perc fjzika. Rajzos, híradó 
a balti államokról. Urlovasok versenye. 
OMNIA Kölcsey-ti. 1. T.: 13Q-125. 138-071. 
5. n8, flO. V.: ?3-kor is*’ Az a^zpny, .az 
orvos és a harmadik (Spenper Tracy). 
RADIUS Nagymcző-ntQa 22. T.: -122-098. 
Í6, h8 hlO. Sz. V.: f4-kor is. Sarga rozsa 
(Szörényi).
UOYAL APOLLO Erzsébet-feörát 45. í  * 
222 002. f6. f8» hlO. Sz. V.: 4. 6. 8, 10. 
Mind^nnok a férj az oka (Myrna Loy). 
URÁNIA Rákóczt-út 21, Tel.* 14C 046.

5, n8. flO. Sz. V.: li3-kor is. Hadjárat 
Jugoszlávia ellen. 2. hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károlv-körűt 3. T .: 422-722 
f4, f6, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Perzselő 
szerelem.
CORVIN üllői-út 40. T.: 138-988. f4. f6. 
f8, f 10. V.: f2-kor is. Szökik a kislány. 
ELIT Szent István-körút 16. T.: 114-502. 
f6, f8. flO. V.: 4 6. 8, 10. Szökik a 
kislány.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 225-003. 
f4. f6, f8. flO. Eszményi asszony. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11. 2, 4, 6, 8, 10. Édes ellenfél.
PALACE Erzsébet körút 13. T.r 221-222. 
11, 2. 4, 6, 8, 10. Fiatal ördögök. Szőke 
fürtök barna fürtök.
SIMPLON Horthy Miklós-út 62 T.: 268-
999 . 5, n8. flO. V.: 3-kor Is. Paris vado
nábán.
STÚDIÓ Akácfa*ntca 4. T.: 225-276. f4. Í6, 
f8, flO. V.; f2-kor is. Halálos tavasz.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös út 11. Te!.: S55 374.
n4, nG, n8, n-10. V-: 11 és n2-kor is. Bu- 
várhajók, nyugatra!
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T.í 384-5G3. 
4, 6, 8, 10. V.: h5 h7-kor ie. Kék
madár.
BUDAI APOLLO Széna-tér- T :  351-500. 
f5, h7, 9. V.: f2. f4, f6, f8 flO. Tokaji 
aszú,
ELDORÁDO Népszínház-u. 31. T.: 133-171.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Dalol a szív.
HOMEROS Hermina-út 7. T.: 496-178.
5, 7, 9. V.: 3-kor is. Veszélyes útitárs. 
Kanada ördöge.
IPOLY Osáky-utca 65. Telefon: 292-626. 
5, n8. flO. V.: h3-kor is. Hét szilvafa.
OTTHON Beniczkv-utca 3 Tel.- 146-447 
nt. n6, n8. nlO. V.: s2-kor is. Meseautó. 
V. d. e. 11: Az utolsó Katalin.
PHÖNIX Rákóczi-ót 68 Tol.s 223-242. 
11, 5, n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Rémület 
az alvilágban. A vasöklü kormányos. 
REX István-út 39. T.: 228-620. f5, h7,
9. Sz.:- f4. Í6. f8, flO. V.: f2-kor is. Kék 
madár.
RIALTO Rákóczl-út 70. Telefon; 224-443. 
Átalakítás miatt zárva.
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A  RÁDIÓ MŰSORA
Vasárnap, augusztus 3.

Budapest I (549.5 m): 8: Szózat. Hang
lemezek. — 8.45: Hírek. — 9: Unitárius 
iste-n tiszt ölet (Józan Miklós dr püspök). 
— 10: Egyházi ének és szentbeszéd (Rös« 
Bertalan dr házfőnök). —̂ 11.15: .Evan-' 
gótikus is len tisztelet (Scholz László). — 
12.30: Székesfővárosi zenekar. Vezényel: 
Polgár Tibor. — 13-45: Hírek. — 14:
Hanglamírzek. — 15: A földmívolésügyí 
minisztérium rádióelőadáeso* ozata. — 
15.45: Pert is Pali cigányzenekara. —
16.30: A gabona története. Mór a vök
Er.dro dr előadása. — 17: Hírek magyar, 
szlovák és ruszin nyelven. — 17.20: Hon
véd mű s-or. — 18:' Rpndőrzm'okar. Vezé
nyel: SzöllŐsi Ferenc. — Közben 18.20: 
Mezei órabérek között. Dévényi Nagy 
Lajos előadása. — 19: Hírek magyar, né
met és román nyotven. — 19-20: Kiss 
Ferenc és Szabó József hegedű és gitár 
jazz-kettős'3. — 19.35: Őszi párbaj. Dallos 
Sándor elbeszélése. — 20: Fazekas Mária 
és Palágyi István dr magyar nótákat 
énekel, kíséri Sárai Elemér cigányzene
kara. — 20.45: Sport eredmények. — 21* 
A kérő. Vígjáték -egy felvonásban. Irta: 
Dobozi István, — Üdvardy: vitéz Ga- 
raniszeghy Sándor; Udvardyné: Szabados 
Piroska; Llanka: Mosler Ilona:- Moskóez.y 
Péter: Szabó Sándor; Végrehajtó: Kő
műves Sándor; Cigányprímás: Koltay 
Gyula. — 21.40: Hírek. -  22.10: Butto-la E. 
tánczcnekíira. — 23: Hírek néniéi, olasz, 
angol és francia nyelven. — 23.25: Hang* 
lemezek. — 24: Hírek.

Kassa (208-6 m): 9: Egyházi énekek » 
Szent Erzsébet székesegyházból. — 10: 
Református istentisztelet. — 11: Hangig 
mezek. Kamarezcno. —- 31.15: Hírek, heti 
beszámoló. — 11.35: Megy az ezred. Iftöí 
Komáromi János. — 11-50: Magyar ma* 
vésziem ezek.

n em zeti sp o r t
Megjelenik szerda és szombat kivétéljp 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadód 
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca f* 
— Távbeszélő 132—499 óh 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42, — Posta* 
takarék: 53.366,

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hopp© László.
Felelős kiadó: Kultsár István. 0
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra ”■

2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9.—• Amerikába 10.—.
Nyomatott a Stádium Rt. körforgóé- 

pein. Felelős; Győry Aladár Igazgató.
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