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4  labdarúgás a lég™ 
szebb sportjáték, csak 

egy-egy önm agáról 
meg feledkezett játé
kos ronthatja el hír*
nevét! MLSZ

UióQangok, rés&leiek, további eredmények 
vasárnapról, amelyen az  e g é s z  ország  

labdarúgó-tábora megmozduli
A KÖZÖNSÉG

kívánkozik a témák élére. 8000 néző 
nézte végig a szombat délutáni 
olasz-m agyar atlétikai viadalt, az
nap este 16.000-en voltak kint a L a
torca-utcában, vasárnap délután pe
dig 10.000 nézője volt a válogatott 
atlétikai viadal második napjának s 
6000 főnyi közönség kereste fel a 
M ÁVAG mérkőzését. Ehhez hozzá
tehetjük még, h ogy  a latorcautcai 
16.000 jóval több lett volna, ha —  
több fért volna be a pályára.
. Van tehát közönsége a jó  sport

nak a mai rendkívüli időkben is, 
m ert a mi közönségünk tudja, hogy 
tnit érdemes megnézni. Szombaton 
délután a BSzK RT-pályán sok kel
lemetlen m agyar vereséget látott, az 
eső is esett, egy korlát is leszakadt, 
mégis vasárnap délután m ég többen 
mentek ki. Mert tudták, hogy jó  
sportot kapnak, láthatják Lanzít, 
láthatnak izgalmas tízezres, ezer- 
ötszázas versenyt.

Sokszor halljuk a  kifogást: el
nyom nak minket, rossz helyen van a 
pályánk, stb. —  ezért nincs közön
ségünk. A zt hisszük, a latorcautcai 
J01ektromos-pálya elég rossz helyen 
Van, közlekedése pedig nemcsak 
hogy  rossz, de —  tulajdonképpen 
nincs is közlekedése. M égis szakadó 
"Csőben egymást ölték az emberek, 
hogy bejuthassanak a pályára, hogy 
Végigázliassák a Ferencváros—-NAC 
mérkőzést. A  m érkőzés kitűnő spor
tot nyújtott, s utána a nézők hiaba 
szorongtak hazafelé éjfél utánig, 
hiába taposták le egym ás cipőjét 
legközelebb is kimennek.

Á  közönség tehát m ost is megvan, 
Pia is hajlandó áldozni, egy-két el
szakadt kabátot sem bán, ázik is, 
tolong is, szorong is. De —  megnézi, 
hogy miért teszi mindezt. A z iuete-
kesek tehát ezt tekintsék szem előtt, 
he a közönségtől várják  a „tám oga
tást", hanem ellenkezőleg: _ ők „tá 
m ogassák" a közönséget jó  sporttal 
s akkor a közönség kénytelen lesz 
tám ogatni az illető sportágat. Ezért 
Van szükség például a labdarúgás
ban belső megerősödésre. Akkor 
m ajd joggal bízhatunk abban, hogy 
a közönség nem m arad el.

Ú gy  látszik, a rendezők borúlátók 
Voltak, mert úgy vettük észre, hogy 
nem egészen rendezkedtek be a 
meglepő tömegekre. A z egyik Szent 
István Kupa-mérkőzésen a közönség 
ezrével tódult be a m érkőzés után a 
játéktérre, éppen az után a mérkő
zés után, amelyen a játékvezető el
len sok panasz volt. Ilyen nagy ro- 
hánásnak lehettünk tanúi az atléti
ka} viadal első napján is, amikor az 
állóhely közönsége százszám ra ro
hant át a gyepen, korláton, szeges
dróton keresztül. M indkét alkalom
mal nélkülöztük a rendezők és a 
rendőrök közbelépését. Reméljük, 
hogy legközelebb jobban  felkészül
nek s nem születnek kellemetlen je 
lenetek abból az örvendetes tényből, 
hogy —  sokan vannak.

A Lumpurt Kegyelmi kérvény
Biró ügyében

• •

U  U

jutszu majd u bajnoki
zéséit

A z NB I két újonca —  a Lampart 
és a MA VÁG  —  nehéz helyzetbe ke
rült, mert az MLSz csak gyepes  
pályán enged játszani m érkőzést az 
NB I. osztályában. Márpedig sem a 
pestszenterzsébeti, sem a kőbányai- 
úti pálya nem füves. Mind a két 
csapat kénytelen tehát egyelőre ide
genbe menni, am íg otthon meg nem 
oldja a gyepesítés kérdését.

A MÁVAG a Törekvés 
pályáján mérkőzik, sőt 
edz is
H étfőn délben ült össze a M A VÁG 

és a Törekvés vezetősége. A  M AVAG 
részéről B erta  Sándör ügyvezető el
nök, Jakab Márton intéző és Opata 
Zoltán edző jelent meg, a Törekvést 
pedig Tasnády. József intéző és Irá 
nyi Mihály elnökségi tag képviselte 
a tárgyalásokon. Ezeknek ; eredmé
nye az lett, hogy a M ÁVAG  ebben

az évben a Törekvés pályáján fogja  
játszani azokat a m érkőzéseket, 
am elyeken ö a pályaválasztó. H eten- 
kin egy  edzésnapof is kap a M ÁVAG  
a Törekvés-pályán, valószínűleg a
szerdai napot, amelyen a kétkapus 
edzéseit fog ja  megtartani a M AVAG. 
A  Törekvés csak azt a kikötést 
tette, hogy esős napon nem köteles a 
pályáját edzésre átengedni, m ég
pedig a fü  kímélése okából. Ilyen 
napokon a M AVAG a m aga köbá- 
nyaiúti pályáján , fog ja  a kétkapus 
edzését is megtartani.

A Lampart a MOVE 
Stungáría-útí pályáján 
Ing játszani
A  Lam part vezetősége részéről 

L aucsék  Gyula intézőt kérdeztük 
meg, hogy hol fog ja  játszani csa
pata a  bajnoki m érkőzéséit?

—  Elvben már döntöttünk, hátra 
van azonban m ég a megállapodás 
végleges m egkötése a M OVE v eze 
tőségével. A  Hungária-úton fogunk  
játszani, az egykori M TK-pályán. A  
talaj gyepes, itt tehát nincs hiba. 
A z öltözőket és a n ézőteret azonban 
m ég rendbe kell hozni. Éhez azon
ban lesz m egfelelő ideje a MOVE  
vezetőségének, m ert először csak  
augusztus 31-én leszünk pályaválasz
tók. Mi csak félévre állapodunk meg  
a M OVE-val, m ert bízunk abban, 
h ogy P estszentérzsébet városa az 
ősz folyam án gyepesíten i fog ja  a: 
erzsébetutcai pályát. Term észetesen  
változatlanul dolgozunk azon is, 
hogy a sa já t1 pályánkat m egfelelően  
kiépíthessük. Ha ihegállapodunk a 
M OVE .vezetőség ével, akkor heten- 
kint e g y s z e r —  a kétkapus edzéssel 

;-r~,’• szintén a H úngária-útra m e
gyünk. J.-'i

Izeged edzője
a Bezdáni SE-ről

vasárnapi barátságos mérkoze 
legnagyobb meglepetése a Sze- 
ek a Bezdáni SE -töl elszenve- 
veresége volt. A  Szeged vezetöi- 
nagyon tetszett a jokepessegü 
kai csapat játéka . Mérkőzés 

H esser Tibor, a  Szeged edzője 
vetkezőket m ondta:
Nem  győzök  csodálkozni azon, 

egy  olyan kis helységben, 
Bezdán, sikerü lt ilyen erős 

írugócsapatot összehozni. N agy
ít, szép m érkőzésen  teljesen  
érdemelten g y ő z ö tt  ellenünk a

Igaz, nálunk Szabó, Baráti és 
ár nagyon h iányzott, ezenkívül 

gyengén já ts zo tt  Hajdú es

n GöűHiEői R80«E minden 
előkészületet megtett, hogy a kormánuzópár 
Htjaiért méltó keretek között küzdjenek a te- 

’ niszezök
Eddig a gödöllői nemzetközi te

niszverseny éppen olyan volt, mint 
a többi hasonló kiírású verseny. A  
pályán sem történt különösebb vál
tozás. Felállították a korm ányzópár 
díszpáholyát és legfeljebb a zöld 
ponyvákat feszítették ki, hogy a 
játékosokat ne zavarja a háttér.

A z idei verseny azonban minden 
tekintetben felül fog ja  múlni az 
eddigieket. Erről a szövetség és a- 
Gödöllői MOVE karöltve gondosko
dik. , 1 * .

A  szövetség felkérte Szem eti Béla 
dr alelnököt, aki hosszú ideig a G. 
MOVE versenyzője és vezetője volt, 
tehát ismeri a  helyi viszonyokat, 
hogy vegye kezébe a pályaelökészí- 
tés irányítását. Szemeti dr már „te 
vékenykedett" is.

__ A  Gödöllői M OVE ú gy átalakí
totta  a tenisztelepét . —  mondotta 
Szemeti dr — , hogy aki minden év 
ben kint volt a versenyeken, rá sem  
fog ismerni. Először is a három pá
lya közül egye t eltüntettünk, a m eg- 
'maradt kettőt pedig úgy m eszeltet
e k  fel, hogy kényelm es kifutók áll
janak ’ a versenyzők rendelkezésére. 
Azonkívül lelátókat is építettünk  
részben fából, részben pedig föld
ből. Eddig ugyanis az volt a baj 
Gödöllőn, hogy a közönségét nem  
tudták elhelyezni. Ha otven em ber 
kint volt, akkor már a m érkőzése
két sem  lehetett zavartalanul lebo
nyolítani. A  m ost épített lelátókon  
600 néző fér  el kényelmesen. Ezen  
a versenyen már sem  a versenyzők, 
sem pedig a közönség nem fo g  
bosszankodni.

■ R indulnak

ÚJ NÉMET CSÚCSEREDMÉNYT
állított fel Kainál a Tötofürdőben rett- 
dezelfc versenyen.' 2000 méteren 5:25-8 
m]5-re javította -Schaumbúíff 5:27.4 mp-ós 
csúcsát.

GYALOGLÓ VILÁGCSÚCS!
A Berlinben szombaton rendezett 1 órás 

gyaloglóversenyben a német Schwab 
13 308 m-es ■ teljesítmnéyével világcsúcs
eredményt állított;fel. dót az angol Popé tartotta 13.294 méter
rel.

O laszországba
A  szombat-vasárnapi hölgy úsző- 

bajnokságok után B. Stieber Sarolta 
dr és W anié András dr, a szövetség 
két úszókapitánya összeállította azt 
a  csapatot, amely augusztus 17-én 
San-Remoban az olasz válogatottal 
nemzetközi mérkőzést vív. A  csapat 
összeállítása: ;■■■ ,

100 m gyors: Rafael (Kolozsvári 
A C ) és Tiszolczy  (Kecskem éti A C ).

400 m gyors: N ovák  MUE és M. 
Á cs  Ilona MAC.

100 m  hát: N ovák és Lovász I  
FTC.

200 m mell: Á goston  (K olozsvári 
A C ) és Litom ericzky  SzUE.

M űugrás: Zságot F T C  és Ligeti 
FTC.

4x100 m váltó: N ovák— Rafael 
Tiszolczy— M. Á cs  Ilona.

A  válogatott hölgygárda csütörtö 
kön délben repülőgépen utazik Ve 
lencébe. Onnan vonaton fo lytatja  az 
utat San-Rémoba. H a csütörtökre 
nem érkezik m eg a beutazási enge 
dély, akkor egy nappal eltolódik az 
utazás. Ebben az esetben csak a 
verseny előtt érkezne m eg a csapat 
a nemzetközi ta lálkozó színhelyére.

A  válogatott csapatot B. Stieber 
Sarolta dr és B eleznai László dr ve
zeti.'

Bitóval, a BSzKKT jeles hátvédjével 
beszélgettünk. Főként, arról volt szó. mit 
fog  scinálni a hátvéd egyéves eltiltási 
ideje alatt. Visszavonul-e, vagy lovába 
akar játszani? Biró íg y  beszélt;

Mindenképpen edzésben maradok. 
Először is, lehet, hogy kegyelmet kapok, 
hiszen, még sohasem voltam ..büntetve. 
Másodszor, lehet, hogy talán szükség lesz 
rám az őszi válogatott mérkőzések vala- 
melyikén. Természetesen, ezt csak úgy 
titokban remélem, de mit lehessen tudni...

— Egyik BSzKRT-üzemi csapatban a
Hungáriában vagy az Autóbuszban a át
ázom az ősszel, valószínűleg hátvédét. De 
ha valahol csatár fog hiányozni, akkor 
előre rukkolok----  . ■ f

A  B Szív BT nem akarja annyiba nagyni 
dolgot. . ,  „ , .— Biró ügyében kegyelmi kérvénnyel 

fordulunk majd — mondják — az orszá
gos elnökséghez. Engedje el, vagy leg
alábbis mérsékelje Biró büntetését. Hi
szen azon a mérkőzésen olyan nagy tét 
forgott kockán, hogy nem csoda, ha egy 
játékos elvesztette a fejét. Meg azután. 
Ili rónak olyan érdemei vaniak a magyar 
labdarúgócsapat nemez tkozi vetélkedésé
ben, hogy talán ez is nyom valamit a 
latban....

Rövid összefoglaló 
a Szent István Kupa 
négy selejtezőmér
kőzéséről

N e m  a z  F T C - p á l y á n ,  h a n e m  a  

T ö r e k v é s - p á l y á i t  r e n d e z i k  

p é n t e k e n  a  G a m m a - S z e g e d  

é r e m m é r k ö z é s t
Végleges már az, hogy N agybol

dogasszony ünnepén a Gamma a Sze
geddel játszik éremmérközést. A  
k ét egyesület vezetősége m ár vég
legesen megállapodott ebben. Ú gy 
volt, hogy a mérkőzést az FTC- 
pályán játszák le. A  Ferencváros 
vezetősége m ár beleegyezését is adta 
ehhez. Hétfőn aztán kiderült, hogy 
péntekre atlétikai versenyre már 
régebben lefoglalták az FTC-pályát, 
íg y  tehát a m érkőzést nem lehet ott 
megtartani. Jánosy Béla; a Gamma 
F C  sportigazgatója azonnal' érintke
zésbe lépett a Törekvés vezetőségé
vel és sikerült megállapodnia abban, 
h ogy  a Szegeddel a  m érkőzést a 
Törekvés-pályán játszák le.

—  íg y  legalább sok  Törekvés
szurkoló jön  majd ki a m érkőzésre, 
m e r tis m é t  láthatják k é t ‘kedvencü

ket, K ónyát és Tóth Gyulát —  m on
dotta Jánosy Béla, a  Gamma FC
sportigazgatója.

Tekintettel arra, h o g y  a mérkőzés 
pénteken lesz. a G am m a e heti ed- 
zésmüsora Is m egváltozik. Kedden 
és szerdán tartanak erőnléti edzést. 
A  csapatösszeállításra vonatkozólag 
Sós Károly, a G am m a edzője ezt 
mondta: >' ' "

—  Lehet, hogy A dám  pénteken  
már rendeíkezésünkre állhat. Ebben  
a z  esetben ő a középcsatárunk. Ha 
nem játszhat, akkor a  csapatössze
állítás a < következő le s z : Bolemányi 
—  Szilvást, K ónya  —  Király, Tóth
I, Híres — K incses, Horváth. Tóth
II, Kém ény, P atkóié . A  végleges  
csapatösszeállításra csak  szerdán, 
az edzés után kerül sor.

Felülmúlta a várakozást: a kö
zönség; amely a tavalyinál is na
gyobb tömegekben látogatta a mér
kőzéseket.

A  legizgalm asabb m érkőzés: Elek
tromos— Gamma.

A  legjobb m érkőzés: Ferencváros 
— Nagyvárad.

A  legsim ább: Ú jpest— Törekvés.
Minden „leg “  nélkül is meglehető

sen bizonytalan kimenetelű volt: a 
W M FC— Kispest.

A  sorsolás: nem a legjobban sike
rült. Kár, hogy Nagyvárad már az 
első fordulóban összekerült a Fradi
val, továbbá kár, hogy a Ferenc
város— Újpest az elődöntőben lesz.

Feltűnt új játékosok: Mészáros, 
Nagy, Odor (K ispest), Szekeres, Ba
kos WMFC, Híres, Patkoló (G am m a).

Csalódást keltett: a Törekvés, a 
tavalyi győztes második félidőbeli 
összeroppanása. (H ol a hires ,.há- 
romfélidös Töri" ? )

Kissé humoros volt: a sorsolások 
alkalmával némelyik nyeremény- 
tárgy csekély értéke. M ert mi ■ nem 
féltjük egyik résztvevő egyesületet 
sem, hogy tönkremegy, „néhány jeg y " 
árától, vagy egy lábastól fedővel, 
üdítő lett volna, ha valamelyik 
nagyszivü egyesület ö t  deka sava
nyúcukrot ajánlott volna föl.

Kifogástalan játékvezetést: egye
dül Újvári, pontosabban a „hosszú 
Ú jvári" mutatott be.

Kellemetlen lehet: kapura lőni.
miközben magnéziumbomba robban 
a szemünkbe. A  kép esetleg jó l si
kerül, de a lövés nem.

Kiegyensúlyozott mérkőzés volt: 
a Gamma— Elektromos. Sorsolással 
kezdődött, sorsolással végződött.

A  legjobban örültek a nézők: a 
hosszabbításnak. Ezt mindig viharo
san megtapsolták. Talán azért, meijt 
kétszer tíz perccel később kell to
longani hazafelé —  gya log?...

F ittyet hánytak a  nézők: az eső* 
nek is. A  Ferencváros— N AC m érkő
zésen ügyet sem vetettek az esőre. 
(Nem  lett volna csoda, - ha az eső 
szégyenletében eláll.)

N agyon „kllett* a  második félidő* 
ben: a N agyvárad és a Törekvés.

Zavartalan élvezetet nyújtott: a 
nagyváradi csatársor játéka.

K ialudt: egy fényszóró.
Nem  forrt még teljesen össze: a 

Gamma és az Újpest csapata.
Sikerült a  nagyok pótlása: a K is

pestnek.
Nem  sikerült: a Törekvésnek.
Ragaszkodik a lestaktikához: az 

Elektrom os védelme.
N agy érdeklődés előz! m eg: a k ö

vetkező Szent István Kupa-mérkö* 
zéseket.

■
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Ül. 1
Beérkezési batáridő: aiig. ÍS, IS óra í
Kolozsvár—SalBTO

Szöged—Elektromos

Di MÁVAG—F erenc város •••
Nagyvárad—Újvidék

WMFC—SzVSE
Mii VÁG—-Pécsi DVAC győztes—-Újpest

Gamma-Kispest
Szolnok—Lampart
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül ] 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.
DiMÁVAG — Ferencv. I . félidő 

WMFC—SzVSE I. Télidő 
Gamma—Kispest 1. félidő 
Szolnok—Lampart I. félidő

Név* ..................................................

Lakhely: .............................................

Utca! .............................................................
A beküldő alávoti magát a feltételek
nek. Minden szelvényhez ép és fór- \ 
galombau tevő használatlan 10 filléres | 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten-E 
kint ötnél több szelvényt küld, kö- s 
teles ide keresztet (csillagot) lenni.

Nagyvárad második gólja
körül —  legalábbis a szakemberek 
közt —  egy kis vita keletkezett. Ez 
a gól ugyanis úgy esett, hogy a ki
törő Halátit, a NAC balszélsöjét kö
rülbelül az ötös táján danesolta 
Szoyka  dr, a játékvezető azonnal 
fújt, de Haláti közben (tizedmásod- 
percekröl lehetett csak szó) estében 
gólbakotorta a labdát a kétségbe
esetten vetődő Csikós mellett. A  já
tékvezető erre megadta a gólt.

Az ellenvetés az, hogy a gól volta
képpen, ha a másodperc tört részé
vel Is, de már a fü tty  után esett. 
Fütty után pedig nincs játék. Ha te
hát a játékvezető korán fütyült, 
nem várta meg, hogy gól lesz-e, 
vágy nem, akkor tizenegyest kellett 
volna ítélnie, mint ahogyan nem két
séges, hogy 11-est Ítélt volna, ha a 
labda nem megy be.

A  játékvezető azonban a NAC-ot 
sújtotta volna azzal, ha tizenegyest 
ad gól helyett. A  gólt a NAC kiér
demelte s a ferencvárosi védő csak 
szabálytalanul kísérelte meg a meg- 
akasztást.
. Más lett volna a helyzet, ha a já 

tékvezető  fü ttye  és a gól között lé
nyeges idő, mondjuk eltelik legalább 
eg y -k ét másodperc. Ekkor ugyanis 
az ellenfél védelme leállhatott volna 
s várhatta volna, hogy mit ítél a já
tékvezető. Ha tehát Iíaláti ekkor 
rúgta volna be a labdát, akkor csak 
11-est lehetett volna ítélni s legfel
jebb bosszankodhattak volna a nagy
váradiak azon, hogy a játékvezető 
elhamarkodottan fújt s ezért nem 
tudta alkalmazni az előnyszabályt. 
Erről azonban szó sem  volt, villa- 
násszerü gyorsasággal m.ent végbe  
az egész, úgyszólván a fü tty  pillana
tában már bent is volt a labda a há
lóban.

Jelen körülmények között a játék
vezető ítélete felelt meg a sportsze
rűség követelményeinek.

A Lampart kapust keres
A  Lampart heti műsora a pénteki 

ünnep miatt megváltozik. A  mai, 
keddi edzését délután 5 órai kezdet
tel megtartja a csapat az erzsébet- 
utcai pályán. A  pénteki erőnléti ed
zés azonban elmarad. Helyette edzö- 
tpérkőzést játszik a csapat, később 
kijelölendő ellenféllel.

Berkesi vidékre távozása megne
hezíti a csapat összeállítását. Jelen
leg csak Csintalan, a volt ifjúsági 
válogatott áll kapusként a Lampart 
rendelkezésére. Csintalan megbíz
ható, ruganyos kapus, aki az NB- 
ben is megállja a helyét. Egy kapus
sal azonban már csak az esetleges 
sérülésekre való tekintettel sem in
dulhat neki a bajnokságban a csa
pat. így a Lampartnak jelenleg ka
pusgondjai is vannak.

Soroksárott a SAC ellen már ját
szott is egy próbajátékos kapus. 
Laucsek  szakosztályvezető a kővet
kezőket mondta erről:

—  Nem  igen volt alkalmunk m eg
ítélni a próbajátékos kapus képessé
geit, m ert alig volt dolga a m érkő
zésen. A  keddi edzésünkön újból 
m egjelenik a já tékos. Utána eldől, 
hogy hozzánk kerül-e, vagy sem.

* Jó állapotban levő, használt 
teljes labdarugófelszerelést vásárol
nánk. Ajánlatokat „Két garnitúráig" 
jeligére a kiadóba kérjük.

A KŐBÁNYAI-ÚTI „ISTENÍTÉLET
Az NB I. legfrissebb sütetü tagiáról 
Hol kell még erősítenie a MAVAQ-nak

A  MA VÁG köbányaiűti pályája
nagy harc színhelye volt vasárnap 
délután.

Küzdelem volt, sőt „isten- 
ítélet**
Könnyű a lelátóról i.ézni az ilyen élet

halálharcot és könnyű fölényesen biral- 
gatni a teljesítményeket. De próbáljuk 
magunkat a játékosok helyzetébe kép
zelni. A játékosok már annyit küzdöttek 
a pályán ezért a nagy dicsőségért, az 
NB I osztályába való jutásért. Most itt 
áll előttük a lehetőség ..  . Csak azt kell 
megtenniük, hogy eggyel többször jut- 
•atják a labdát az ellenfél hálójába. És 
ehhez másfél óra áll rendelkezésükre.

Lehet-e csodálni ilyenkor azt. _ hogy 
nem tud kialakulni szép játék, jó játék. 
Lehet-e csodálkozni azon, hogy még az 
a játékos is. aki egyébként simán játssza 
meg a legnehezebb labdákat is. ilyen 
lelki állapotban egyik hibát követi el a 
másik után1.  „Amikor ilyen nagy a tét, akkor nem 
lehet biráló szemmel mérlegre tenni a 
játékosok képességeit, nem lehet bizo
nyítványt kiállítani „egyik csapat ;áték-
erKüzdelínm' volt a MAVAG-PDVAC 
mérkőzésen. Küzdelem a javából. Miiül 
a két csapat valamennyi játékosa mindent 
beleadott ebbe a játékba. Ha valaki 
hibázott, két bajtársa ugrott mar oda 
segítségére. A pécsiek talán egy árnya
lattal még nagyobb lelkesedéssel küz
döttek és ha a játékvezető sokat fütyült 
Is a játékot nem lehetett durvának 
nevezni. Akadtak kemény összecsapások, 
akadtak n játék hevében kicsúszott 
szabálysértések is, de egyetlenegy rossz
indulatú húzást sem láttunk.

IW e g é r d e m e líe -e  a M Á V A G  
a  g y ő z e lm e t ?
Az I. félidőben határozottan a pécsi 

csapat volt többet támadásban. Ennek 
azonban az volt az oka, hogy a pécsieket 
nagyon erős hátszél támogatta. Szünet 
után már a MÁVAG támadott többet. 
Sohasem volt azonban egyoldalú a játék 
A MA VÁG az I félidőben is vezetett 
veszélyes támadásokat és a PDVAC a 
szünet után is sokszor dolgozott ki gól- 
helyze tét.Mind a két csapatban azonban a csatár
sor volt a leggyengébb esapatrésx. 
Akárhogyan is igyekeztek a csatárok, a 
védők rendszerint felülmaradtak a pár
harcokban. így azután nagyon sok 
kínálkozó helyzet már fogantatása pilla
natában meghalt, több nagy helyzet 
pedig csak a véletlen folytan maradt 
kihasználatlanul.

A pécsiek joggal hivatkozhatnak arra. 
hogy a MÁVAG csak egy öngóllal került 
az NB I-be.. Valóban, aki játékos volt, 
az tudja, hogy mit jelent 1:1 állásban 
a II félidőben bekapni égy öngólt. 
Olyan öngólt, amely voltaképpen már 
meghiúsult helyzetből esett. Kaltenecker 
szabadrúgása szélien ível a pécsi kapu 
jobb sarka elé, de ha Krivitz nem fejel 
a labdába, kiment volna, mert későbbi 
pályáján már nem találkozott volna 
MÁVAG-csa tárral.

Viszont meg kell állapítanunk azt is, 
hogy a MÁVAG a játék döntő szakaszá

ban' általában a II. félidő legnagyobb 
réaz'ében fölényben volt és az egy gól
különbségű győzelme körülbelül híven 
fejezi ki a két csapat erőviszonyát.

A pécsiek büszkék lehetnek arra. hogy 
idegen pályán ennyire meg tudták 
nehezíteni a fővárosi csapatnak a győzel
met és hogy ez a győzelem a legkisebb 
gólarányú volt. Ha az első mérkőzésü
kön odahaza nem játszott volna oly 
meglepő gyengén — igaz, tartalékosán 
is — a pécsi csapat, ma már az NB I 
tagja lenne!

Meg fogja-e Állni a MÁVAG
a helyét az NB I. osztá
lyában?
Erre a kérdésre már nehezebb vá

laszt adni.
Amint már bevezetőben mondot

tuk, ilyen istenítélet számba menő, 
az idegeket a végsőkig felcsigázó 
mérkőzés alapján lehetetlen tárgyi
lagos bírálatot mondani a csapatok 
játékerejéről.

Általában azonban az ilyen játék 
is megmutatja rendszerint a csapat 
erős és gyenge pontjait.

Nos, ez megmutatkozott a vasár
napi mérkőzés során is.

Erős pontoknak számítanak a kö
vetkező helyek: Tihanyi a kapuban, 
K altenecker  a jobbfedezet, K éri a 
középfedezet helyén. Elfogadható 
Varga  a jobbhátvéd helyén.

Tihanyi az első gól előtt egy kissé 
elmélázott, mentségére szolgál, hogy 
egyenesen a szemébe sütött az erős 
nap. A  II. félidőben volt egy egészen 
nagy védése, amikor Csirkének  10 
méteres, kellemetlenül éles és helye
zett lövésére reflexszerüen dobta le 
magát.

K altenecker  öreg róka. Tele ta
pasztalattal, nagy technikával. TeS' 
tileg is nagyszerű felépítésű játékos. 
Egy-két évig még nagy erőssége 
lehet a csapatnak.

Kéri legelső vonalbeli játékos. Va
sárnap nem nyújtotta ugyan azt, 
amire képes, de a nagy tét bizonyá
ra, az ö idegeibe Is beíefürészelt.

Varga  sok hibát vétett, de a ké
pességei megvannak ahhoz, hogy jó 
hátvéd legyen. Gyors, kemény, jól 
rúg.

A  csatársor „külön szám". N é
m eth II, Tölhai és N agy  tavaly még 
az ifjúsági csapatban koptatta a 
börszeges cipőt. Mindegyik tehetsé
ges, de egyik sem kiforrott játékos. 
Stiffel is fiatal erő. bár már régeb
ben túllépte az Ifjúsági korhatárt, 
mint az előbb említett három játé
kos. Opata II  számit csak a csatár

sor vénjének. Stiffel gyors, Opata 
nagyszerűen küzd.

E gy hátvéd, egy fedezet és egy
két tapasztaltabb csatár kellene a 
M AVAG-ba erősítésnek. A kkor e g é 
szen  jó l megállná a helyét a nagyok 
közt is ez a derék együttes.

Bfcséret a* edzőnek
Külön dicséret illeti meg Opata Zoltánt, 

a réjíi válogatott játékost, aki nem vált 
hűtlenné szeretett sportjához. Aránylag 
szerényebb képességű játékosokból nagy 
szerű együttest alakított ki kitartó és 
szinte tudományosan képzett munkával. 
Sportszerűen küzdő, fegyelmezett csapat, 
a M AVAG és ha „K astclhk”  nem is hem
zsegnek a csapatban, egészséges, jó  el- 
íromlolású futballt játszik ez az együttes,

MII; mondanak a vezetők
a vasárnap i osztályozőról ?
Berta Sándor, a MAVAG ügyvezető el

nöke: — Egyik csapat sem mutatta azt 
ami benne van. Nagyon ideges volt mind 
a két gárda. Azt hiszem, azért ezzel az 
egy góllal jobbak voltunk----

Opata Zoltán, a M ÁVAG edző jé : — 
Idegesek voltak a fiúk. Ar gyökeimet ter
meszeteken — második félideji játékunk 
alapján — megérdemeltük.

W ágncr Károly, a DVAC intézője: — 
Szerencsétlen mérkőzést vívtunk. Krivitz 
öngólja döntötte el a mérkőzés sersát...

Sági József, a DVAC szakosztályveze 
tője: — Most sem sikerült!.... Nagy bal 
szerencsénk volt. Rúgtunk egy öngólt 
egy kapufát, ami bemehetett volna, ezen
kívül kaptunk egy potyagólt. Hiába, nem 
sikerült....

Egy kis „hogy Is volt csak
- A  köbányaiűti pálya ünnepi díszbe 

öltözött a nagy tétért menő m érkő
zésre. N agy sikere volt a levente 
zenekarnak, a M AVAG-dalárda 
éneke pedig annyira tetszett a kö
zönségnek, hogy a félidőben zúgva 
követelte, a lelátó az újabb éneket.

—  Dalárda! Énekeljenek egyet  
legalább ezért az egy pontért!

(Félidőben ugyanis még döntet
lenre állt az eredmény.)

Am ikor pedig a zenekar rázendí
tett a „Piszkáld ki, de piszkáld ki... 
qímü népdalra, a M ÁVAG-szurkolók 
megáll apítottak:

—  E zt a játékosoknak fú jják, hogy  
piszkálják ki az elsöosztályúságot. 
legalább a II. félidőben.

A  mérkőzés végén azután m eg 
állapította az egyik boldog szur
koló:

—  N agyon okos volt, hogy a pé
csiek öltözője előtt állt fe l a zene
kar, m ert K rivitz alaposan meghall
gatta a nótát és öngóljával kipisz
kálta nekünk az NB I-e t!

B a r á t s á g o s  m é r k ő z é s e i t
Bczdám  SE—Szeged 3:1 (4:0). Bezdán.

900 néző. Vezette: Sehmldt.
HSfC: Hidasi — Várkonyi II. Mészáros 

— F ejes, Mezei, B odrogi — Jászai, H or
váth III , Béniai II, A lbart, Nagy. — 
S z e g e d :  Tóth — Juhász, B nffai — La
dányi, Hajdú. Bortók — Bognár, Éne
kes, Gyuris. Mester. Nagy. — A z első 
félidőben sokkal .jobban Játszott a B ök , 
a gólarány nem is hű k ifejezője a já 
téknak. GóKovő: Rém ay II  (2), Nagy, il
letve Énekes. , ,  . . .  T

Elektromos—BLK 4:1 (1:1, 1:1). Latorcá
mon. Vezette: Neszvár. Három liarmadot 
játszottak a csapatok. Az Elektromos így  
állt fe l: Boldizsár — I’ á.kozdi, Ónodi — 
Pázmándi, Marosi. Pálinkás — Bélit, G. 
Tóth, Rzendrídi. Rozsai!, Buzássy. A  má
sodik harmadban nincs változás a csa
patban. A  harmadik harmadban a csatár
sor összeállítása ez volt: Rozsáli, Tőrös, 
Buzássy. G. Tóth, Szendrődi. A z Elek
trom os könnyű edzésnek vett-e a mérkő
zést, csak a harmadik harmadban játszott 
kom olyan. Gólliivő: Szendrődi (2), Bu- 
vássv é« Pá'zmándi fll-ésbőD. 111 Bánfalvi.

Ú jpest—Z. Danuvia 8:2 (4:0). M egyeri- 
öt. Vezette: Óhegyi. A z Újpest a követ
kező összeállításban szerepelt: Sziklai — 
K ecskés (Próbajátókos), Balogh I I  - -  
Szűcs. M észáros.' Balogh I  — Ádám, 
V idor, Szusza, Zsengellér, Kalocsai (Ír.
_ A Z .  Danuvia: Krasznai — Molnár
(D eli). Fákozdi — Prinoz, H offor, Fe- 
kccs I I  — Csengődi. Sárvári, Kuruoz, 
Bad-ics, B abrányi (Dezső). A  Z. Danuvia 
nem tudta teljes J őklfe Jésro kénysz-ri- 
teni az Újpestet. A z Újpest különösen 
az első félidőben játszott jó l. Golliivó. 
Szusza (4),' V idor (3) es Zsengellér, ill- 
Sárvári és Dezső. J o : Balogh I I  Mé
száros. Szusza és. Kalocsai dr, illetve 
ICranznai és Sárvári.

LoSC —KTE 2:1 (2:3}. Rákoskeresztúr. 
V ezette: Erdős. Gőllövő: Horváth IV  és 
B orhi, illetve Bosánszky.

I!TE I I -L o S C  II  3:0 (3:0). Gólluvfi: 
Juhász I  (2) és Juhász H - 

R ákosligeti MOVE I fi-R T E  m lyők  S:Z

( íp T S C -3 3  PC II  «:# (ő » ) .  fróllGyö: 
Antal, Jiigcr, Aranyosi, Onurus I . Bíró 
és Hargltta. . . . . ,  , T

K elen föld—GSE 3:0 (0:0). Kelenföld. Ve- 
zette  Iáimon (Kozák). Uóllüvő; Krajoa 
II  (2) és Simon II . „ „ „ „  „ .

M ai' Cs, MOVE—Régi Cs. MOVE 7:2 
(3:1). Csepel. Vezette: Hernádi. A  „rég i 
játékosok nem birták végig  a fiatalok 
által d iktá lt erős Iramot. G óllövő: Koszll 
I I  (1). Egresi, Gáti és Hevosi. Illetve 
K ov ács  ér thvári.

M O V E  RTSE—PSC 4:1 (4:1). Rákos
szentm ihály. Vezette: Somlyón. Gólldvo: 
Gócai. M aros Tézler (ll-eoböl) és Szabó 
(H -eshőI). illetve Juhász.

SzRTC—JT 4:2 (1:«). Rendessy-tetep. 
Vezette: Skuitéty. Szép játék után ala
kult k i az igazságos döntetlen. Góllovő: 
S zera fícs és Kroslin, illetve U.iváry (2).

Sst A C —BSzKRT (Baross) 5:1 (1:1). Kea- 
lov leh -u . Vezette: Burián. A  SzAC fiatal 
já tékosa i remek játék után. győztek a 
jóképosségű  Baross ellen. Golkivő: Deák
(3), Strelieki és Csörgő (öngól), illetve
Bak.

KTK—MOVE Báltoshegy 2:t (1:1).
Rákoshegy. Vezette: Fehér. Végig len
dületes játék. Góllövő: Ryzmajer és
Weiner, illetve Illik.ETC—P. Juta J,:h <*:»)• Vezette: Sándor. Góllövő: Boros (3) és Bohra, illetve 
Fegyvernek!, Kasza, Kazi és Borbély.

P. Juta—WMTK 1:0 (1:0). Vezette:
Diószegi. Góllövő: Koppét-.

KAC—TJMSé  8:3 (2:2). Attila-utca.
Vezette: Sörös. Góllövő: Tóth II (6,
egyet 11-esből) és Sárközi (2), illetve 
Herberth II, Herberth III és Varga.

Kispest—BMTE 2:2 (1:0). Az első fél
időben a vendég kispestiek gólját Nagy 
szerezte. A II. félidő 10. p-ben Gazdag 
megsérült s így csak tiz emberrel ját
szott a Kispest. A BMTE Így kiegyen
súlyozza a játékot és végeredményben 
gazságos eredményt ér el. Góllövő a szil 
net után: Titkos, illetve Katrinkn (2). 
Jó: Titkos, Mészáros és Gazdag, iltetvo 
Katrinkn
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esett ezidén eddig a Szent iBtván Kupa 
mérkőzésein. Az Újpest lőtte a legtöbbet 
14) és a Törekvés a legkevesebbet (1). A 
góllövők:

8 gólos: Ádám (Újpest). Szabadkai, Vi
dor.

1 gólos: Bodola, Dobay, Gyetval, Ha-
láti, Horváth II (Gamma), Jüger, Lukács 
(Ferencváros), Mészáros ll-e3ből (Kls-

n , Pázmándy 11-esből, Sárosi III, 
őth Tőth I (Gamma). 
öngól: Dudás WMFC a Kispest ellen.

«
Tavaly a Szent István Kupa döntőjé

ben született meg a nézőcsücs: 12.000
néző. Idén már a selejtezőben lő.OOO-re 
ugrott a Csúcs. Ez a csúcs most már csak 
alig növekedhet, mert az Elektromos ve
zetőinek szombatesti nyilatkozata szerint 
lelenleg csak 17.000 és egynéhány néző 
fér be a Latorca-utcába.

•
Azok közül, akik tavaly már játszottak 

egymással, eddig csak a Kispest és a 
WMFC került szembe ezidén is. Tavaly 
a Kispest 2:l-re győzött, most a WMFC 
3:2-re. A tavaly egymással játszott csa
patok közül most már csak az Elektro
mos és az Újpest kerülhet egymással 
szembe — ha mindkettő a döntőbe kerül.

A Kiskunhalasi MOVp labdarúgócsa
pata augusztus 15-én óbeesén vendégszere
pel. A kiskunhalasi csapatot a Bocskai 
csapata látja vendégül. Ugyanezen a 
napon vendégszerepelnek, Obcesén a. ha
lasi astzaii teniszezők is. Az üsztali 
teniszezőket az alsóvároei KIÉ csapata 
látja vendégük

Biztosan, szép játékka  
győzött a budapesti 
amatőrválogatott 
Rimaszombatban
Budapesti kerületi válogatott—  
Rimaszombati válogatott 4:2 
(3:0)

Rimaszombat. 800 néző. Vezette: Lakatos 
(Losonc).

A budapesti kerületi válogatott már 
szombaton este megérkezett Rlmaszom- 
batba. Vasárnap délelőtt megnézték 
várost. Délután jó időben, igen nagy ér 
deklödés közepette folyt a játék. A bu 
dapest i csapat így állt fel: KUncsok —
Fekete II, * Zuridn III — Urhegyi, Sel- 
meczl, Ádám — Németh, Teveli, Kosaras 
Kalmár, Hrotkó II.

A mérkőzést ünnepség vezette be. 
budapesti csapat azonnal támadólag té 
pett fel és nagy fölényben játszott. A he' 
lyiek azonban nagy lelkesedéssel küzdőt 
tek és majdnem a félidő végéig meg tud 
ták őrizni a kapujukat gól nélkül. Ekkor 
azonban gyors egymásutánban három gólt 
értek el a vendégek Németh, Kosaras és 
Rtes (öngól) révén. 3:0.

Szünetben a budapestiek változtatta.* 
Tévéit helyett Bányai állt be. A második 
félidőben nvomasztó volt a vendégek fö
lénye és Kosaras négyre emelte a gólok 
számát. 4:0. Néhány kapufát Í3 lőnek a 
fővárosiak. Azután a rimaszombati csapat 
is lélekzethez jutott és védelmi hibából 
Palesch, majd Barczi lőtt egy-egy gólt. 
4:2.

A játék szép és élénk volt. A közönség 
elégedett volt a mutatott játékkal. Külö
nösen Kalmár Jenő játékára voltak ki 
vüncsiak a nézők. Kalmár jól játszott és 
néhány hatalmas lövése is nagy tapsot 
aratott. A budapestiek közül még Kl'ii 
csők Selmeczi, Adám, Németh és Hrotkó 
II, á rimaszombatiak Közül a kapus, 
balhátvéd és a balszárny játszott ki 
válőan.

A III. Ver. Árpád SE edzőt ttsrié! az új 
idényben Mihalek S.. az OTE régi 

•játékosa vállalta el amatőr alapon.
PESTKÖRNYÉKI SZENT ISTVÁN KUPA

mérkőzés
SASO-RTK 4íl ft:l). Rákosszentmihály. 

Vezette: Lombos. Góllövő: Babocsay (2), 
Szántó és Paulovics (11-esből), ill. Kiss.
PESTSZKNTBBZSÉBETI VILLÁM TORNA

WJITK—F.TC 3:0 (2:0). Vezette
Csepreghy, Biztos győzelem. Gőllövő 
Kiss (2) és Novák.

PeMTK—P. Juta 1:1 (1:0). Vezette.
Sándor. A PeMTK csatársora gyengén 
működött Gőllövő: Szépföldi (11-esből), 
illetve Dávid (öngól).

W3ITK—PeMTK 5:0 (0:0). Vezette:
Diószegi. Szünet után a WMTK egy 
kapura játszik és biztosan győz. Gőllövő: 
Kiss (3). Nagy és Lovas.

PeMTK—KTC 4:0 (3:0). Vezette:
Sándor. Gőllövő: örsi (2). Matlag és
Hrotkő.

Beérkezési határidő: aug. 23, 13 ÓTA 

WMFC—Szolnok

Ferencváros—Kispest 

Nagy vá rád—Lampart 

Szeged—Kolozsvár 

SalBTC—SzVSE 
Újvidék—Gamma 

MÁVAG—DiMÁVAG

Elektromos—Újpest
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak hoilver- 

eenvt dönt e:.
Szomb. FC—Szabad, VAK

Goldbergcr—Debr. VSC

Ujverbász—Soproni VSE

Tokod—Egyetértés

Név................. ......................... ................

Lakhely:

Utca-
A beküldő aláveti magút a feltételek 
nrk. Minden szelvényhez ép és for
galomban levő használatlan Hl filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heleo 
kint ötnél több srelvényl küld, kő 
teles ide kérésziét (csillagot) tenni.

Ismét kikapott
a bécsi Rapid

Az elmúlt vasárnap 
az Admlra győzte le 
a Rapidot, Német
ország bajnokát, 
most meg a Waeker. 
A  Rapid a Frey- 
serlegmérközés so
rán került öasze a 
Wackerral s csak
nem teljes csapatá
val állt ki (R aftl —  
W agner II, Gern* 

hardt, —  W agner I , H ofstatter, 
Skoumal —  F itz, Bchors, Binder, 
H olec, P esser ), de csak a félidőig 
tudott vezetni (2 :1 ), szünet után a 
Waeker kerekedett felül s 3:2 arány
ban győzte le a bajnokot. Gőllövő: 
Reiterm aier  (2), Zischek, ill. Binder 
és H olec.

Tscham m er-kupam érkőzések: 
Schallte 04— Fortuna (Düsseldorf) 

4:2 (4 :0), I. FC Nürnberg— SV
Fürth 4:1 (3 :0). TV Metz— Rot-
V/eiss (Frankfurt) 2:0.

A  fenti eredmények után a Tscham- 
mer-kupában már csak a következő 
nyolc csapat áll: Admira (Bécs), 
Austría  (Bécs), K icker  (Stuttgart), 
TV M etz, SpV Wa-ldhof, Dresdner 
SC, Schallce 01 és az I. FC Nürn
berg.

Buzássy középcsatár (?)
Az Elektromos— Gamma Szent 

István Kupa mérkőzés után sem az 
eredménnyel, sem pedig csatársorá
nak mutatott játékával nem volt 
meglégedve az Elektromos vezető
sége. Egy kicsit enyhített „nyomott" 
hangulatán, hogy a sorsolás őket 
vitte tovább a középdöntőbe, de 
azért csak töprengenek azóta Is: 
hogyan állítsák össze támadósoru
kat csütörtökön, a WMFC-vel való 
mérkőzésre.

Nem könnyű eset, mert hiszen je
len pillanatban mindössze hat olyan 
csatár áll rendelkezésre, akik közül 
.válogathatnak". A  hat csatár: 

B éky, G. Tóth, Szendrődi, Rozsáli, 
Buzássy, Törös. . Vasárnap a BLK 
ellen játszott barátságos mérkőzést 
a bordósárga csapat s már ezen a 
mérkőzésen is többféle összeállítás
ban próbálgatták a csatársort. Előbb 
a Gamma-mérkőzésen látott össze
állításban, majd össze-vissza for
gatva. Még talán akkor látszott a 
leglendületesebbnek a csatárok já
téka, amikor Buzássy játszott kö
zépcsatárt.

A  csütörtöki mérkőzés előtt még 
kedden erőnléti edzést tartanak „Tro- 
mosék". Addig is s az edzésen is rá
gódni fognak az ötösfogat összeállí
tásán. Nem lehetetlen, hogy nagy 
meglepetést fog Jiozni az összeállí
tás. Egyelőre Buzássy a középcsa
tár jelöltjük.

o a a p P M N W M * *

A Blochner-hirdeíőiroda  
50 éves

A Blcckner-hlrdetöiroda most ün
nepli fennállásának 50 éves jubileu
mát. Ez a jubileum magában véve 
is már sokat jelent. De sókat jelent 
az újsághirdetés szempontjából. 
Amikor a Blockner-cég 50 évvel 
ezelőtt megalakult, akkor Magyar- 
országon még jóformán senki seb* 
tudta, hogy a hírverés milyen lehe
tőségeket rejt magában. A  Blockner- 
cég érdeme az, hogy az újságok^®1* 
való hírverés milyen hasznos ere^ 
ményt jelent a magyar kereskede
lemre és iparra. A  céget 50 éves ju' 
bileuma alkalmából mind az Ipái} 
mind a kereskedelem köréből renge< 
tegen tidvözlték.
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K iss ib ő l ! n a g y  f i ú  l e t t
A  Ferencváros csaknem tiszta 

fehérben játszott, csupán az ingjük
hajtókája, kézelője és a harisnya
száruk volt zöldszínü. A z első per
cek után valaki m egjegyezte:

.—M ilyen pompásan fe st  Polgár 
ebben a mezben.

Toldi Géza a lelátón hozzátette: 
—  Érdekes, hogy ebben a mezben  

a kis Kiss is milyen nagy fiunctU 
látszik.

US taktika
A  közönség többször bosszanko

dott amiatt, hogy a  kapu m ögött 
guggoló fényképészek a villanó
fényükkel m egzavarták a játékoso
kat. A z  Elektromos egyik  szurkolója 
azonban másként vélekedett s így 
szólt:

___Rőtnek ö tlet! Uj taktikát v e
zetünk majd, be. A  legközelebbi m ér
kőzésünkön a kapunk m ögé ülte 
tünk eg y  tartalékot s ha jönnek az 
ellenfél csatárai, akkor majd min
den veszélyes helyzetben  „becsúszó  
villanófénnyel“  zavarjuk m eg őket.

Milyen erős a fény ?
A z egyik néző nagyon érdeklő

dött aziránt, hogy milyen fényerös 
ség mellett játszanak a csapatok, 
A  felvilágosítás így  szólt:

—  Egym illió gyertyafény ég. 
Később a  m ásodik félidőben az 

egyik reflektor elaludt, mire az ér
deklődő így  szólt;

__K ém  te tudtam, hogy Ilyen erős
m&\ van... Néhány ezer gyertyafényt 
elfu jt a  szél...

P ó t j á t é k
Am ikor 

vonult a
a, nagyközönség már el- 

latorcautcai pályáról, ak
kor a  pompás füvön a  vezetők ked
vet kaptak egy kis játékhoz. Fehér 
labdával rugdostak egy kapura.

Gidófalvy Pál etr, az M LSz elnöke 
is rugdosott egy kicsit, de a negye
dik rúgása után abbahagyta s elkez 
dett ugrálgatni. Közben így  szólt:

—  Elég a lábdázásból, m ost tart
sunk egy  kis levezető mozgást...

Toldi esete
Toldi Géza, mint említettük, a 

lelátóról nézte a mérkőzést. A z 
egyik szurkoló, amikor észrevette, 
így  szólt hozzá:

—  Mi az, G éza? —  Itt a lelátón? 
Mint néző?

Toldi helyett egy másik néző fe  
lelt:

—  H ja kérem, ez a —  Toldi estje,.

Pósa önbizalma

Az eső
Délután ötkor kezdett esni és csak 

este 10 óra után állt el az égi áldás.
A  Ferencváros— N agyvárad m érkő
zés előtt az egyik néző m egjegyezte.

—  Már elállhatnal
__ Csak essen  —  mondta a másik

Méí f '  Miért —  kérdeztük tőle — , ta
lán ön te a vezetőséghez tartozik és 
az esőbiztosításért szurkol?

—  D e h o g y - Szabó vagyok Tessek 
elképzelni, hogy hány öltönyt . ífel
öltőt küldenek m ajd hétfon vasal
hatni—

Hazafelé menet a villamoson Pósa  
került mellénk. Ketten hallgattuk, 
hogy miként vélekednek a nézők 
mérkőzésről. A z egyik néző éppen 
Tátrait, csepülte és Szoyka  dr-t di
csérte. Mire Pósa  halkan ezt mond
ta nekünk:

-—• M ilyen rosszul látják a nézők! 
Tátrai sokkal jobb volt, mint 
Szoyka ár.

Nem sokkal később Pósa  leszállt 
s m i tovább utaztunk. A z  előbbi 
szurkoló ekkor a társainak ezt 
mondta:

—  Tudom én, hogy Tátrai jobb 
volt. Csak azért dicsértein inkább 
Szoyka dr-t, hogy visszatérjen Pósa 
bizalma-. Tátrai ugyanis Pósa régi 
helyén játszik.

c s a t á r -

I-el

B ő d  ó l a
A  nagyváradi csatárok tetszettek 

a közönségnek. Különösen Bodolat 
dicsérték sokat:

—  M ilyen m e s s z i r ő l  lő  é s  milyen 
jól...

—  N agyszerű labdákat ad...
—  Folyton  szökne...
Erre m ár hozzátette az egyik 

zöld-fehér szurkoló:
—  Á tszökhetne a Fradi 

sorába!
Valaki hozzátette:
—  Sárvárival cs Kovács 

együ tt!

Frissítő
A  nagyváradiak egy kis tévedés

ben voltak. Nem tudták, hogy a 
Szent látván-Kupa mérkőzésein nincs 
rendező egyesület, nincs vendéglátó 
egyesület s nem gondoskodtak előre 
a félidőben frissítőkről. Am ikor az
után a félidőben látták, hogy nincs 
frissítő, akikor kifakadtak.

Micsoda vendéglátás...
A z  egyik ferencvárosi erre csende

sen így szólt:
__ Itt mi éppen olyan vendegén

vagyunk, mint- önök.
A  nagyváradiak erre megnyugod-
, .. • n í nir IrOP.rHf'lr SÍm í !

Baj van az atlétikával
K im entem  megnézni az olasz- 

m agyart. Gondoltam-, táján m-ost si
kerül az, ami tizenöt (azaz már t-

##a a Ferencwár®$ bekerül a Szent István 
Kupa d ön tőiébe, akkor Sebet* hogy aug* 
27-én este

senhat) éve  nem  sikerült.
E szel szem bon kikaptunk. M ent

ségeink persze bőven vannak.
A  400 gát nem  felel m eg a m a

gyar vérm érsékletnek.
M agasugrásban zavarta verseng

őin ket a szokatlan magasság. Szer
vezetü k  nem  szokta  m eg a nagy  
m agasságot és szívdobogást kaplak.

100 m éteren  Csányi ügyesen  m eg  
akadályozta, hogy Monti m ögéje k e 
rüljön.

Súlyban N ém eth nem bírta az 
utolsó húsz centit.

800-on Harsányt olyan nagy gyö  
elm et aratott H íres fölött, hogy 

Lanzira m ár nem  tellett.
'Váltóban nem  váltak be a rem é

nyeink.
Szokatlan volt a kiima a kalapács- 

vető  ketrecben.
200 m éteren  az olasz vágtázók f e 

n yegető  módon viselkedtek.
Polgár, a 400-as, pályát tévesztett. 

A sztali teniszt kellene űznie.
Diszkoszban nagyon hiányzott ne

künk  —  öt. m éter.
Hármasugrásban az volt a baj, 

hogy túl sok  volt az ugrás, ö t  ugrás 
éppen elég  le tt volna.

H ej, ha nekünk eg y  M eazzdnk  
volna!

B ök M uhi

Palásti vezeti
a Fe re n eváros-1jí pest 
Szent István Kupa 
középdöntőt

Tegnap este ejtette m eg a JT 
Szent István Kupa középdöntő és 
döntő, valamint az NB I. osztályá
nak augusztus 20-án meginduló 
rajtjára a játékvezetöküldést az 
alábbiak szerint:

Vár-

Kitünően szerepelt az elmúlt baj 
noki évben a Drezdai SC: kupa
győztes lett s az országos bajnok
ságban is csak a középdöntőben llivl 
esett ki. A  DSC 43 mérkőzést utcaj 
játszott, ebből 40 mérkőzést m eg
nyert, kettő döntetlenül végződött s 
csupán az országos bajnokság közép
döntőjében szenvedett a bécsi Rapid
től 2:1 arányú vereséget. A  csapat 
gólaránya: 206:38!

Svájcban barátságos m érkőzések
kel m ár elkezdődött az új labda
rúgóidény. A z első nagyobb ese
mény: augusztus 24-ikén: Becs—
Zürich városközi mérkőzés. Ez a 
mérkőzés Bécsben lesz, a vissza
vágója télen Zürichben keiül sorra. 
Zürich színeit valószínleg a Grass- 
hoppers teljes csapata képviseli 
majd. A  Grasshoppers a bocsi m ér
kőzésre tornán készül. A  torna 
16-án és 17-én lesz s ezen a Grass- 
hoppersen kívül a Servette, a. Young 
Boys és a Lausanne csapata vesz 
részt. # .

Október S-án a lyoni stadionban 
Franciaország— Svájc válogatott 
m érkőzés lesz.

------------— <♦>----------------

lak, majd íg y  kezdtek sírrá
__K erítsen ek  n ck iln k  elő  vaiaiian-

”* l z CgL t  n S  aki ekkor sodró
dott'be  az öltöző elé, így  .•swlt:

_ _ v iz e t ? Hát nem  kaptak elég  
vizet a- pályán ?

R l a e s b a - c f í é r  h a r c  
A  II. félidőben nagyon vissza

esett a NAC. . ,
—  M acsak-egér harc folyik,

hangzott el a lelátón 
. A  Fradi egyik 

gyintve tette hozzá:
—  Sajnos, ez a  macska sokat

eicttzik.

szurkolója le-

S o l y m o s i
Sólymost, a, fiatal kapus nagy si

kert aratott. 6  volt. az. akit m érkő
zés után a levonuláskor megéljenez
ték a nézők.

A z egyik váradi szurkoló csak a 
mérkőzés után látta közelebbről elő
ször a tehetséges já tékost s  amikor 
meglátta, így szólt:

—  M ilyen fiatal m ég  ez a gyerek. 
lift lesz ebből, Iw- bekerü l majd- a vá- 
fadí labdarúgó, iskolába-.*..

EGYESÜLNEK A GYÖMKŐI CSAPATOK
Gyömrőneik ar, elmúlt idényben négy 

csapata volt. A csapatok azonban isten 
gye-ngé11 szerepel lek és ezért a ve-zelö-k 
elhatározták, hogy valamiképpen m rgold- 
ják n helyzetet. A  RCW)0 J-akosú 'községnek 
ugyanis sok volt. n négy csapat és a 
gyenge szereplés is részben ennek tu la j
donítható. Megbízható hírek szerint a 
tívSE minden körülmények között b e 
olvad az, egyre éle!képesebb Gy. VOGE-ba. 
A harmadik gyöm rői csapat, a G yTS 1-1 
már a tavaszi idényben beszüntette m ű
ködését é-s jobb játékosait a Gy. VOGE 
igazolta. Tavasszal egy rendelettel eltil
tották a ievantekőteles játékosakat a tár
sadalmi egyesületekben való szerepléstől. 
Ezt a rendeletet azonban már vissza is 
vonták és így a leventék is szerepelhet
nek a VOGÉ csapatában. Gyom ron az 
egyesüléstől nagy fejlődést ős jó  szerep
lést Várnak. A  VOGE egyébként már 
szorgalmasan végzi az. edzéseket ̂  és a ve
zetőség barátságos mérkőzéseken igyekezik 
a csapatot egybekráC-,nini. \

TOLDI GÉZA — SZEGED (?)
Nagy feltűnést, keltett néhány nappal 

ezelőtt az a hír, hogy' a Gamma vezető
sége Toldi Gézát, a sokszoros váloga
tottat augusztus 15-év cl átadólistára 
helyezte. Ezzel kapcsolatban a Gamma 
egyik vezetője kijelentette-, hogy 
Gammában elhatározták azt, hogy a 
csapatot fiatalítják és Toldi ezért került 
átadólistára. Hétfőn a szövetségben 
Markovits Szilárd, a Szeged elnöke 
hosszas tárgyalást folytatott Jánosy 
Bélával, a Gamma FC .sportigazgatójá
val. Nemcsak a' pénteki Gamma—• 
Szeged, mérkőzésről volt szó, hanem 
arról is. hogy Toldit a Szeged szeretné 
megszerezni. Lehet, hogy a dolgot hama- 

nyélbeütik.

Augusztusa 14:
Szent István Kupáért

Elektrom os— W M FC, Latorca-u.
349. Vezeti Vasa A . (Siklós, 
szegi.)

Augusztus 15:
Érem m érkőzés:

Gamma— Szeged, Bihari-út,
Vezeti: Horváth dr.

Augusztus 16:
Szent István Kupáért

Ferencváros— Újpest, Lntorea-u.
%9. Vezeti: Palásti. ' (Moldoványi,
Návai.)

Augusztus 19:
Szent István Kupáért

Elektrom os, W M FC-g yöstes— F e
rencváros, Ú jpest-győztes, Latorca 

%9. Vezeti: Lantos.
Szigeti.)

Augusztus 20-án:
NB I. osztály

Kolozsvár— SalBTC, vezeti: 
más dr (2 kolozsvári kér.).

Szeged— Elektrom os, vezeti: N agy 
L. (2 alföldi kér.).

DiM ÁVAG— Ferencváros, vezeti
Szőke II (2 felvidéki kér.).

Nagyvárad— Újvidék, vezeti: B ő  
ross P. (2 kőrösvidéki kér.).

Szolnok— Lam port, vezeti: Ú jvári 
F. (2 Duna-Tiszaközi kér.).

W M FC— SzVSE, vezeti: Tihaméry 
(2 Budapestről).

MÁVAG—  Újpest, vezeti:
(2 Budapestről).

Gamma— Kispest, vezeti: 
gozó  (2 Budapestről).

(Kékesi,

Tho

Kékesi

Haran-

villanyfén yb©sí* u JLcsfofcct-* 
uteáham kerül sorra a Ferenc» 
város-DiMÁWÁG bajnoki mér
kőzés

V itéz K em enesy  Sándorral beszél
gettünk a Ferencváros .szombatesti 
tapasztalatairól és terveiről.

(—  H ogy tetszett a m érkőzés?)
—  Elég jő  m érkőzés volt.
(__ Láttak-e hibákat a  Ferenc

városban, javítanivalókat és h o l? )
—  A  csapatunkban mindenütt van 

m ég javítanivaló. A  Ferencváros 
m ég korántsem  já tszott úgy, aho
gyan az idény közepén szokott já t
szani. Különösen az volt bosszantó, 
hogy a csatársorunk annyi helyzetet 
hagyott ki a II. félidőben. Ennek az 
volt az oka, hogy a, csatáraink túl 
könnyűnek, puháknak bizonyultak. 
H iányzott például K iszely.

Ú gy vesszük ki a főtitkár szavai
ból, hogy  a zöld-fehéreknek nem 
tetszett a belsöhármas összetétele s 
éppen ezért m egkérdjük:

(—  Terveznek változtatást ? )
■— Erről m ég korai beszélni. 

Majd az edzéseken dől csak el ez a 
kérdés. Ma, hétfőn  nincs edzés. Ked
den délután kell a. fiuknak kijön- 
niök a pályára s akkor tudják majd 
m eg azt is, hogy a héten a keddi 
edzésen felül szerdán és pénteken, 
avagy csak csütörtökön lesz-e edzés.

Vitéz K em enesy  ezután ezt mond
ja:

—  A Szent István Kupa a részt
vevők közül a F erencváros számára 
a legm egerölteiőbb. M i az első mér 
közősünket a nagyszerű  váradiak 
kai játszottuk, a második m érkőzé
sünkön pedig az Ú jpest lesz az ellen
felünk! Ha a döntőbe kerülünk, 
akkor a másik ág legerősebb csapa
tával, valószínűleg a  W M FC -vel ke

rülünk össze. A Ferencváros szá
móira tehát nincs könnyű m érkőzés , 
a Szent István Kupában.

(__ Mi lesz a Ferencváros első
bajnoki mérkőzésével, ha a csapat 
bekerül a  döntőbe?)

—  A z  első ellenfelünk augusztus 
20-án a D IM ÁVAG  lenne, D iósgyő
rött. Mint már köztudomású, a F e 
rencváros nem utazik Berlinbe. 
Ezért, ha a döntőbe kerülünk, ak
kor az első bajnoki m érkőzésünket 
nem halaszthatjuk szeptem berre, 
vagy októberre, hanem a szövetség  
rendelkezése értelm ében nyolc na
pon belül kell lejátszanunk. 24-én is 
teljes bajnoki forduló van s így  a 
DiM ÁVAG elleni m érkőzésünket csak  
augusztus 21-én, vagy  28-án já tsz
hatjuk le. Ez viszont hétköznap s 
így a D IM ÁVAG  valószínűleg eze
ken a napokon nem  lesz hajlandó a 
m érkőzést D iósgyőrött m egrendez
ni. Ehhez az M LSz engedélye sze 
rint joga van. A  DiM ÁV AG-valc 
joga van a pályaválasztó jogo t fe l
cserélni, tehát azt kérni, hogy ősszel 
a Ferencváros legyen a pályaválasztó  
és tavasszal m eg a , DiM ÁVAG. A  
mi tervünk az, hogy ha- a DiM ÁVAG  
valóban kéri a pályaválasztó jog  
felcserélését, akkor a m érkőzést 
augusztus 21-én este villanyfényben  
a latorcautcai pályán tartjuk m eg, 

A  D iM ÁVAG-tól fü gg  tehát, hogy 
mikor kerül sorra a D iM Á VAG — 
Ferencváros mérkőzés. No és fü gg  
természetesen az Újpesttől is, mert 
ha az Ú jpest kiüti szombaton a ku
pából a Fradit, akkor a DIM ÁVAG 
— Ferencváros mérkőzés Szent Ist
ván napján D iósgyőrött kerül sorra.

J a v ít a n i  a z  e rő n lé te n  
—  e z  a  je lszó  V á r a d o n

Kalocsay II. a NAC játékosa lesz — Fuszekot 
hívja az Újpest

N agyvárad, aug. 11. l sokkal jobb erőnlétben legyen  a  esti 
A  Nagyváradi AC  játékosai szom- J Pat

haton éjjel a  m érkőzés után a szál 
lásukra mentek s ott vacsorához ül 
tek. Hamarosan m egjelent a vára
diak körében Kalocsai dr, az Újpest 
jöbbszélsöje. A z öccsével, Kalocsai 
Abával jött együtt. Megtudtuk, 
hogy Kalocsai II  a N A C  színeiben 
óhajt tovább sportolni s hamarosan 
a váradiak játékosa lesz.

Később fölkereste a váradiakat 
Gidófalvy Pál dr, az M LSz elnöke 
és G álffy  András -főtitkár. A z  MLSz 
vezetői gratuláltak a váradiaknak 
a jó  játékhoz és további kitűnő sze
replést kívántak. A  váradi já ték o
soknak nagyon jó l esett ez a láto
gatás.

Ha ez a csapat játszott 
volna Pécsett is. . .

. Pécs, augusztus 11.
Vasárnap a késő délutáni órákban 

nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlítottak 
Pécs főutcái. Az utcákon rengeteg ember 
állt na»y csoportokban és várta aMÁVAG 
—DVAC mérkőzés eredményét. Fél 8 óra 
tájban érkezett, meg a szomorú hir: „lei- 
estünk". Valaki nagyon jószívű volt és 
megkímélte a pécsi szurkolók idegeit a 
nagy izgalomtól. A szurkolók elkesere
detten tárgyalták az eseményeket és 
mindenki tudott valami jó  ötletet arra 
vonatkozólag, hogy hogyan kellett volna 
a csapatot összeállítani. De bizony most. 
már minden jó tanács hiábavalónak bi-
zonj ult.̂  „gébként hétfőn reggel ér
kezett haza Pécsre. A csapat tagjai, de 
maguk a vezetők is olyan lehangoltak és 
elkeseredettek voltak, hogy egyikükből 
sem lehetett egy szót sem kivenni. Vé
gül Somlai József dr főtitkár csak ennyit 
jegyzett meg:

— Ha c.2 a csapat játszott volna, a pécsi 
mérkőzésen is. akkor ma az NB 1-ben 
lennénk.Az egyik játékos csendesen megje
gyezte: ' , . „— Ha hét-karom góllal kikaptunk vol
na akkor nem- bántana úgy a dolog. mint. 
így, hogy csak egy balszerencsés góllal
vesztettünk.

Zentai híradás szerint pénteken 3
Szolnok, vasárnap pedig az SzVSE 
szerepel Zen tán.

Velkryt kiadta az PTC a 7.. Danuviá- 
nak. A  kiv.áló! játékossal nagyon _ meg 
fo g  erősödni a /y , Dan-uvia lámád ósora, 
mert V elkeyi a közepe sztár helyén akarja 
ezerepeUctni a zuglói csapat.

Magyar Fámul TI—É R Á K  I I  5:1 (3:1). 
H orthy Miklós-út. Vezette: Baló. Gól
lövő: Holbock (2). Dftpfy, Nagy. StcfkÜ 
U l-osból). íHctve Girsík. , , , . ,  ,

M ég a vacsora után egy másik ér
dekes játékos-h írről értesültem. 
Fuszek, a N A C ifjú ság i jobbszélsö- 
jc, aki K ovács II  sérülése miatt 
csaknem szóhoz ju tott a Ferencvá
ros elleni mérkőzésen, jelentkezett a 
vezetőknél. F u szek  elmondotta, hogy 
az ifjúsági edzőtábor mérkőzésén 
feltűnt az újpestieknek s közölte, 
hogy az Ú jpest át akarja  öt venni a 
NAC-től.

Erre a vezetők ezt mondták:
—  D e hiszen Ú jpestnek van egy  

kitűnő job bszélső je : Adóm.
F uszek  erre ezt felelte:
—  II!]y hallottam , hogy Adómból 

hátvédet alcarnak csinálni.
A  tárgyalás eredménye az lett, 

hogy a NAC, vezetősége közölte Fu- 
szekkal, hogy nem ad ják  ki.

K ésőbb arról értesültem, hogy 
mégis lehet valami az ügyből. Ha 
ugyanis azt Ú jpest átengedi Tóth 
III-at, akkor a N A C  elengedi Fusze- 
kot.

Tóth III  különben a váradiakkal 
együtt utazott N agyváradra, ahol 
már rá is sokan vártak. Tóth III 
nagyon jól érzi m a gá t Nagyváradon 
s kedden m ár részt is vesz a vára
diak edzésén. A  váradiak különben 
péntekre nagy kétkapus játékot ter
veznek, vasárnap m e g  pihenni akar 
nak.

A  váradiak pom pás hangulatban 
utaztak hazafelé. Ú tközben  beszél
tem Rónai edzővel, ak i ezt mondta: 

—  A csapat á llóképességével ba
jok  vannak. E z onnan van, m ert mi 
tavasszal szinte csu pa  könnyű m ér
kőzést játszottunk. M ost a jelszó az, 
hogy javítsuk az erőn léte t s mindent 
elkövetünk, hogy a  bajnoki rajtra

A  játékosok nagyon sokat beszél
gettek a szom bati mérkőzésről. Mi 
abban a fülkében ültünk, ahol Tóth 
III, Bodola, Sárvári és Juhász uta
zott s itt ezt hallottuk:

Tóth H l: N agyon örülnék, ha a 
NAC-ban játszhatnék. Ilyen pompás 
csatársorban lehet játszani! K itü
nően szerepelt a NAC csatársora.

Sárvári: Nekem tetszett Polgár
játéka. Polgár nagyon erősen küz
dött ugyan, de én sem vagyok az a 
fiú, aki megijed a saját árnyékától.

Juhász: A zt hittem, hogy Sáfosi 
dr ellen nehéz munkám lesz. Hát 
egészen könnyen ment. Nem okozott 
sok gondot.

Általában a játékosok mind di
csérték a Ferencváros játékát s úgy 
beszéltek, hogy ezen a mérkőzésen 
sokat tanultak, ami hasznukra, lesz 
az NB I ra jtja  előtt.

- « » >

W z f y i s  l á i s t z a u & l c  

picsák a<z HB
— M ik et b eszé l m ár m eg in t T é r  e j  ere  

ű r?  H iszen  a p écs iék  vasárnap k ika pta k  
a M Á V  A G -tó l!

—= A zt nem- is  m ondom  h o g y  m in d 
e g y ik  p écs i já ték o s  az NB T-he kerü l. Én 
csa k  e g y , va gy  le g fe l je b b  k é t  játékosr& l 
b eszé lek .

—  É s k irő l va n  s z ó ?
— A n ev ét  m ég  n em  árulhatom  el. m ert

ez  n a g yon  ro ssz  v i t z  len n e , .A n n yit  
azonban  m áH s m on d h a tok , h o g y  m a már 
vonaton  a T isza p arlra  u ta zik  k issé  körü l~ 
nézn i. _ , \ \

—  é s  lei le sz  a másilc NB T -ú jonc?
—  A z  ő . n e v é t  sem  áru lhatom  e l , d e  

g y ó n  „ k ö z e l  á ll"  az e lő b b i já ték o sh o z .

Mikor keli
kezdeni az ősszel ?

,. A? MLSz rendelkezése értelmében -w  őszi idényben »  legkésőbb kezdődő mér- 
ii7. egyes hönapöfeban"aközösek kezdete 

következő:
Ah0. IS— .ÍI: 4 órft 30 perc. 
S zep t. 1— U-. 4 óra.
RsepC. ifí— sg : 3  ó ra  30 perc. 
O k t. I—15: 3 óra.
O k t. 16-—.ti.- 2 óra S0 pertí. 
N o v . 1 --3 0 : 2  óra.
Dee. 1—31; 1 óra. 80 perc.

. A Kispest vásárnál) délután Mctfotou 
játszik U7 clI-ini MOTE egyiiHívse eilen.

A  Hargita ■ SE teljesen újjászervezel t 
csapattal indul az 1 . osztályban. A  csa
pat- 8  következő: Hérics'- — K ursics, Fiírst 
~  QíMcH. Cettel. I’app — Fiákká r, Freoi- 
b e tg e r .  k  ram a n i .  Szabó. H irseh,

Ü 1
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V id ék i e red m én yek
Békéscsaba: B. Törekvés—Szabadikai SE 

6:2 (4:1). Barátságos. 800 néző. Vezette: 
Boros. A szabadkaiak nagy csalódást 
keltettek. GóLlövő: Bikfalvi (4), Kliment, 
Szombati, illetve Kopasz, Gabrics. — B- 
Rokka—B. Törekvés II 2:1 (2:1). Vezette: 
Kova. Alacsony színvonalú mérkőzés. 
Góllövő: Gyarmathy, Zentai, i-11. Zalán.

Zenta: ZAC—Kecskeméti AC 4:1 (1:1).
Vezette: Feisz. Szép mérkőzés, a máso
dik félidőben visszaeső keoskenn éti ele ellen 
biztosan győz a ZAC. Góllövő: Borbélyi, 
Juhász, Újházi, Rárkányi, Ilii. Korányi 
II (ll-e&ből). — ZAC II—Z. Bocskai 3:3 
(2:1). _  _Magyarkanizsa: Szegedi Kertész—I od-
T&sz AC—MSE 1:0 (0:0). Vezette: Sibnlics. 
Kgyenlő erők küzdelme. Góllövő: Ker
tész. „ „

Rákosliget: R. MÖVE—Vízmüvek 5:2
(3:1). Bar. Vezette: Dénes. Góllövő: Bá
nyai (2), Puszta (2). Házenekker, illetve 
Silbert és Fehér (ön^ól). _Jánoshalma: Szabadkai MTE—JSE 4:2 
(0:2). Barátságos. Vezette: Hoffimann. 
Góllövő: Korcsmár (3) és Berkes, illetve 
Ver va ab er ű (2).Érsekújvár: ÉSE—Losonci AFC 5:0 (S:0). 
Barátságos. 1000 néző. Vezette: v. Szalay. 
Az ÉSE máris nagyszerű formában van., 
különösen a csatársora jó. A Korányival 
megerősített losonci védelem sem tudott 
komoly eüenálást kifejteni. Góllövő: Pin
tér (3). Szláviik, Deosi. Jó: Pintér, ^Kle
in anovics, Jurik, ill. Egri és Csapó. — 
Fér. Vasutas (Budapest)—É. összetartás 
2:1 (2:0). Vezette: Vince. Góllövő: Csc-p- 
regby (2). illetve Erdész.

Kishegyes: Bocskai—Csantavéri AK
4:,0 (3:0). Barátságos. Vezette: Rudics. 
Erősiramú mérkőzés, biztos győzelem. 
Góllövő: Mészáros (2), Kurin és Szemesi.

Topolya: TSC—Szabadkai AFC 2:2
(2:1). Barátságos. Vezette: Tököly. Gól
lövő: Rind és Lakatos, illetve Vujkovics 
és Misinovics. \Aknaszlatina; AMTE—Felsőbányái AC 
3.9:0 (9:0). Barátságos.

Barcs: DVAC II—BLE 3:2 (1:1).
Barátságos. Vezette: Molnár. Góllövő:
Fürtös (2) és Benye II, illetve Kövesi és 
Gellért.

Hódmezővásárhely: HTVE — Szegedi
Postás 3:3 (2:0). Barátságos. Vezette: 
Kovács. Góllövő: Tóth II (2) és Tisolci, 
illetve V. Eördög (3). — Szentesi MÁV— 
HMTB 6:1 (4:1). Barátságos. Vezette:
Páljános. Góllövő: Mihály (2), Fazék % 
(2) és Szabó (2), illetve Rostás. — Toldi— 
HTVE II 3:3 (2:0). Barátságos. Vezette: 
Nagy. Góllövő: Hegyi. Török és Szőke, 
illetve Székely dr (2) és Barkovits.

Bácsfeketehegy: Kiskunhalasi MOVE— 
BBFC 4:4 (4:1). Barátságos. Vezette:
Déri A. A bácsfeketehegyi csapat szünet 
után nagyon feljavult. Góllövő: Szalai
(2), Szabó és Nagy. illetve Tarkó (2), 
őri és Vékony.

Gyula: Csabai AK—GyTE 1:0 (0:0).
Barátságos. Vezette: Szamosvölgyi.
Mindvégig nagyiramú és változatos 
játék folyt, — Levente—GyAC vegyes 
2:2 (2:0). Barátságos. Vezette: Freiber- 
ger. Góllövő: Cseke II és Gácsi, illetve 
Draskovich.

Ungvár: Rusj—Munkácsi Levente SE 
7:2 (3:1). Barátságos. 400 néző. Vezette: 
Borsos. A Rusj mindvégig nagy fölény
ben játszott és biztosan győzte le lelkes 
ellenfelét. Góllövő: Simon (3), Tóth (3) 
é3 Czvekus, illetve Fialko (11-esből).

Marosvásárhely: Újvidéki VSE—Maros-
vásárhelyi MÁV 2:2 0:1). Barátságos. 
Vezette: Rockó. Igazságos eredmény.
Góllövő: Ajtai és Kurici, ül. Csányi (2).

Pécs: Dombóvári VSE-PVSK 4:3 (2:1). 
Vasutas bajnoki. Vezette: Urbán. Csap
kodó játék, a PVSJÍ ezzel a vereséggel 
kiesett az I. osztályból. Góllövő: Galam
bos (2), Po-llácsik. Piszkare-k, ill. Lendvai 
(2) és Sós. A PVSK egy 11-est kihagyott.Ujverbász: UCSE—Bácska 8:0 (5:0).
Barátságos. Vezette: Emődi. Az UCSE 
nagyszerű játékkal győzte le a Bácska 
csapatát. Góllövő: Gömöri (5), Dénes (2) 
és Rapp.

Makó: Szeged vál.—Makó vál. 3:1
(2:0). Barátságos 500 néző. Vezette: 
Szijjártó. Mindvégig erősiramú, szép 
mérkőzésen biztosan győztek a szege
diek. Góllövő: Sebestyén. Kalmár és
Báló, illetve Bajusz. — Makói tiszt
viselők—Szegedi játékvezetők 7:2 (0:1). 
Barátságos. Vezette: Solti III. A tiszt
viselők biztosan győztek a szünet után 
visszaesett játékvezetők ellen. Góllövő: 
Balog (3). Földeáki (2), báró Bánffy és 
Rácz. illetve Szopori és Gombkötő Báró 
Bánffyt a játékvezető tiszteletlenség 
miatt kiállította.Baja: Apatini SE—BTISE 4:3 (2:2).
Barátságos. Vezette: Sós. Az apatini
csapat sokkal jobban felkészült erre a 
mérkőzésre és ez meg is látszott a 
játékukon. A bajaiaknak viszont ez volt 
az első mérkőzésük ebben az idényben. 
Góllövő: Puca (3) és Natheisz, illetve
Somogyi és Cselényi. Jó: Puca és
Notheiisz, illetve Matos éö Somogyi.

Gyó'r: Egyetértés—Ifi edzőtábor 4:2
(2:1). Barátságos. Vezette: Szalay. Gól- 
lövő: Sclimidt, Eiger, Kovács (11-es- 
bőil), Nyíregyházid, illetve Kovácsi cs 
és Göce. — Egyetértés II—Ifi edzőtábor 
II 2:0 (1:0). Vezette: Csizmadia. Gól
lövő; Balogh és Varga. — Soproni 
játékvezetők—Győri játékvezetők 3:2 
(1:2). Vezette: Mikóczi. Góllövő:
Neumann. Bodnár és Varjú, illetve Kul
csár és Károlyi.

Dunaszerdahely: DTC—Szenei SE 4:3 
(2:2). Barátságos. Vezette: Terstyánszky. 
Góllövő: Koráik (3), Takács II. illetve 
Fürsterízeller II (2), Fíirstenzeller.

Szekszárdi TSE—Bonyhádi TK 6:4 
(2:3). Barátságos. Vezette: Tihany*.
Góllövő: Sárosi (2). Mihók (2), Négyes!, 
Altvater (öngól), illetve Takács (3) és 
Gráf.

Cegléd: C. MOVE—Üllői TSK 4:1
(1:0). Barátságos. Vezette: Hajdú. Gól- 
lövő: Balázs (2), Molnár és Balogh,
illetve Vickó — C. MOVE  ̂ II—-Haladás 
0:0. Vezette: ív. Varga, Ifjúsági mérkő
zés.

Szatmárnémeti: Sz Törekvés—SzSE 3:2 
(3:1). Barátságos. Vezette: Barta. Idény
ele ji játék. Góllövő; Kátai (2). Csendes, 
illetve Farkas III (11-esből), Tóth 
(11-esből).

Nagykároly. NAC—Mátészalkai TK 
2:2 (2:0),. Barátságos, Vezette: Kele.
Igazságos eredmény. Góllövő: Wéber,
fítruez, illetve Böjti, Molnár.

Deb récén: N y i lantéi ep i 'DöPökvés—
BMTE 2:1 (1:1). Debreceni Kupa, Vo- 
ssettte: Tavasz dir.

Szombathely: SzF C—Ceilld ö mö Ik i VSE
4:0 (2:0). Bar. Vezette: Lőrincz. Góllövő: 
Viktora (2), Deák és Németh.

M iskolc: D. M agyarság—MVSC
5:3 (3 :1 ). Vasutasbajnakság. V e
zette: Haskő. Erősiramű, helyenkint 
túlkemény mérkőzés. Góllövő: Kiss 
(2 ), Csuti (2 ), Gulyás, illetve Győr, 
Kovács II, Balogh.

ózd : MOVE ÓVTK—Farkaslyuki OTE 
3:2 (3:1). ,

Miskolc: DiMÁVAG II—MSC II 3:1
(2:1).

Vállalva: Salg. SE—P. BÜSE 4:2 (4:1). 
Barátságos. Vezette: Takács. Góllövő:
Szabó (4). illetve Huszár IV és Baranyi. 
SalgSE II—P. BüSE II lo:2 (4:2). Ba
rátságos. Vezette: Szabó. — Salg. SE ifi

—P. BÜSE ifi 6:2 (2:1). Barátságos. Ve
zette: Táborhegyi.

Diósgyőr: HLE—DLE 5:1 (3:1), Barátsá
gos. Vezette: Orencsák. Góllövő: Szabó
(2), Kerékgyártó (2) és Tóth, illetve Sze
rencsés.

Tatabánya: TSC—KSC 2:2 (1:0). Bar.
Vezette: Martos. Jóiramú, szép mérkő
zés. Góllövő: Pallag, Rozmaring, illetve 
Konrád, Frey 11-esből. A második félidő 
közepén Libnig csúnyán belerúgott Za
kariás _ térdébe, aki nem tudott tovább 
játszani. Libniget a játékvezető kiállí
totta.

Tokod: Dorogi AC—TÜSC 2:1 (0:0). Bar. 
Vezette: Lázár. Évadaleji játék, mind a 
két, csapatban több tartalék játszott. Az 
első félidő változatos, a másodikban 
inkább a DAC a többet támadó. Vízik 
és Magyar góljaira Pozsonyi szépít az 
eredményen.Nagyvárad: FTC (Budapest)-rN.
Törekvés 3:1 (0:0). 1500 néző Vezette: 
Kovács. FTC: Vadnai — Waldinger,
Czígi — Csanádi I. Nagy, Pósa — 
Thurzó, Füstös, Várszegi, Koczó, Ortu- 
tay. N. Törekvés: Isztor — Kovács,
Eocska — Balk, Csont, Nagy — Oskó, 
Papp. Kiss, Mihók. Szilágyi. Nagyszerű 
játék folyik, az FTC hamarosan fölénybe 
kerül és magas iskolát mutat # „be. 
A lövések azonban elmaradnak. Később 
feljön a Törekvés is. Szünet után Vár
szegi helyett Csanádi I a középosatár és 
Balogh a jobbfedezet.. A Törekvésben 
Mihók és Szilágyi helyet cserél. Eleinte 
támad a Törekvés és Waldingernek, 
valamint Pósárnak alkalma nyílik arra, 
hogy megmutassa a tudását. A 6. perc
ben Isztor kiüti Thurzó lövését S utána 
Füstös bevágja a labdát. 1:0. A 20. 
percben Waldinger szabadrúgását 
Csanádi kapja, Füstösnek adja a labdát 
K az újabb gólt rúg. 2:0. Majd Csanádi 
ér el gólt. 3:0. A 30. percben Mihók 
eredményes. 3:1. Jó: Vadnai, Waldinger 
és Pósa, illetve Isztor és a két szélső. 
A közönségnek nagyon tetszett a zöld
fehérek játéka és a mérkőzés után meg
tapsolta az FTC-t.

Nagybánya: N'SE—Jó szerencsét 3:0 (0:0). 
Barátságos. Vezette: Vadász. Góllövő: 
Pcrncki, Székely és Nenmayer. — NSE II 
—Petrozsényi SC 5:3 (2:0). Barátságos. 
Vezette: Király.

Újvidék: Sovei FC—U>v. Rapid 2:1
(1:0). Német alszöv. döntő.

Túrja: Bácsföldvári AK—Túrjai SC
0:0. Barátságos.

Mohács: MTE—Foherceglaki SE 4:3
(2:2). Barátságos. Vezette: Hortobágyi. 
Góllövő: Molnár (3) és Jakobi, illetve 
Lakeek (2) és Bayer

E r ő s í t  a  W M F C  s

Váradi és Olajkár II. 
a csepeli támadósor
ban!

Kiss II kidőlése óta állandó jobbszélső- 
gondja van a WMFC-nek. A Kispest 
elleni mérkőzésen Rökk végképpen 
beigazolta, hogy már nem való a csapat
ba. vasárnap a Vasas elleni edzőmérkő
zésen az amatőr Füzessyvel kísérletezett 
Jávor edző, de eredménytelenül.

— Fiizessy tehetséges fiatal játékos, 
de még nem elég érett az NB I erős 
küzdelmeire — mondotta Jávor Pál a 
mérkőzés után.

A fenti megállapítás után Renes 
Ernő. a csepeliek intézője gyorsan szét
nézett a ,,piacon“ . Hamarosan megakadt 
a szeme Váradin, a Gamma kitűnő 
fiatal jobbszélsőjén, akit most Kincses 
kiszorított a budai csapatból. Azonnal 
érintkezésbe lépett Jánosy Bélával, a 
Gamma futballigazgatójával Váradi át
vétele végett. Rövid ideig tartó tárgya
lás után készen volt a megállapodás, 
amelynek értelmében a Gamma kölcsön
adja Váradit a WMFC-nek.

— Váradi nemrég gyógyult fel sérü
léséből és egyhamar most nem tadott 
volna bekerülni a Gammába — mondotta 
Benes Ernő. Mi legalább játékba hoz
zuk őt.

— Csütörtökön tehát az Elektromos 
ellen már Váradi lesz a WMFC jobb- 
azélsöje?

— Minden valószínűség szerint. Váradi 
már résztvesz a keddi edzésünkön és ha 
már nem érez semmit sem a sérüléséből, 
akkor csütörtökön már ő lesz a jobb-

Később még egy hírt kaptunk a 
WMFC ügybuzgó intézőjétől:

— Sikerült megegyeznem a Kispest 
vezetőségével Olajkár II átvétel© ügyé
ben — újságolta örömmel Benes Ernő. 
— Most már csak a játékossal kell meg
állapodnunk és Olajkár II a mienk!

— Olajkár Il-t is játszatják már 
csütörtökön?

— Ha lehet, Igen. A kis „Olaj4* ogyan 
jelenleg vidéken tartózkodik, de megvan 
a reményünk, hogy Budapestre tudjak 
ot helyeztetni. Természetesen akkor ő is 
helyet kap az Elektromos elleni csapatban.

— Ki fog akkor kimaradni a csatársorból ?
7”  _ Azt még egyelőre nem tadjak. 

Kérdés az is, hogy mi lesz Tihanyi II- 
vel. Hétfőn express levelet küldtünk 
neki. hogy azonnal jelentkezzék. Ha még 
a keddi edzésünkre sem jönne fel 
Szegedről, akkor már nem vesszük öt 
számításba az Elektromos ellen. Ebben 
az esetben Váradi. Marosvári. Szabad
kai. Olajkár II, Jáger és Pintér közül 
kerül ki az ot csatár. Ha aztán még 
Tihanyi II is itt lesz, akkor már igazán 
nagy lesz a választék. Nem is tudom 
hamarjában, hogy akkor kit is hagyjunk 
ki a csapatból. Mindenesetre a keddi 
edzés után már többet tudunk majd 
mondani . . .

I ■ ......6HP11

Kolozsvári AC-
Szolnoki MÁV 4:3 (3:1)

Kolozsvár. 2000 néző. Vezette: FVeiser. 
KolAC: Seprényi — Szai.iszlő II, Vass

— Bokor, Telegdi, Pál —- Brassai, 
Reinhardt, Párkányi, Fántői, Lukácí.

Szolnok: Horváth — Csabai, Kispéter
— Selmeczi, Nagy I, Fazekas — Szánté. 
Kollát, Labonc, Nagy II. Korom.

Élvezetes, szép mérkőzés. A KolAC 
fiatallal mind beváltak. A látottak 
alapján megérdemelt a hazai csapat 
győzelme. Az 5. percben Lukács lövi az 
első gólt. 1:0. A 9. percben Szántő 
rúgása a kapufáról csúszik a hálóba. 1:1. 
A 24. percben Brassai leadását Lukács 
értékesíti. 2:1. A 36 percben Pántói 25 
méteres lövése vágódik a kapuba. 3:1.

Szünet után a Szolnok változtat a 
csapatán. Selmeczi és Kolláth helyett 
Csóti és Barna játszik. A 2. percben 
Szántó szerez gólt. 3:2. A 9. percben 
Korom egyenlít. 3:3. Döntetlennek látszik 
már a mérkőzés, amikor a 36. percben 
Párkányi fejese a KolAC-nak szerzi meg 
a győzelmet.

Jó: Vass, Bokor, Telegdy, Lukács,
illetve Kispéter, Kórom.

A S3FC Wébert és Mezeit, a Phöbus 
volt jeles játékosait igazolta.

Az SzVSÉ erős,
de tovább erősít

Bakos Béla, a Szegedi VSE intézője
mondja:

— Nagyon örülök, hogy sikerült le
győznünk, a Törekvést. A védelmünk és 
fedezetsorunk egészen jól játszott s csak 
a csatársorunkban van javítanivalónk.

Megtudjuk még az S&VSE intézőjétől, 
hogy az egyesület egyik megbízottja el
utazott Nagyváradra, hogy elintézze Se
bők és Goldner kiadatását a Nagyváradi 
Törekvés vezetőségével.

-  .........<♦>—  -

JÓS mozogtak 
a próbajátékosok 
a SalBTC edzőmérkőzé
sén

A SalBTC csapata vasárnap Baglyasal- 
ján játszott edzőmérkőzést a BSE-vel. A 
mérkőzésen Jenő fi és Takács IV nem vett 
részt. A csapat egyébként így állt fel: 
fíéczi — Budait Tímár — Kiss, Debre
ceni. Mátrai — Balázs Csuberda. Próba
játékos, Laczkó, Trenha. Az edzőmérkő
zést mintegy 500 szurkoló nézte végig. A 
tarjáni csapatnak az első félidőben nem 
nagyon ment a góllövés. Mindössze egy 
gólt rúgtak a tarjániak Csuberda révén. 
Szünet után a középcsatár helyére egy 
másik próbajátékos állt be, Trenka he
lyét pedig Borsányi foglalta el. Ekkor 
már sokkal jobban ment a játék, pedig a 
helyi együttest Kovács, Kecskés és Ko- 
hut is erősítette ebben a félidőben. A 
próbajátékos két szép gólt is rúgott, Csu
berda pedig ebben a félidőben is rúgott 
egy gólt és Így l:0-ás félidő után 4:0 
lett a végeredmény. A tarjáni csapatban 
máris kitünően játszott Kiss, Csuberda., 
továbbá az új szerzemény Debreceni, akit 
már le is igazoltak, ügyes volt a második 
félidőben szerepelt próbajátékos is.

H. A.

A DiMÁVAG csapata osak hétfőn dél
után utazott haza Debrecenből. Délelőtt 
a strandon lubickoltak a diósgyőri já
tékosok. majd egy kicsit alaposabban 
megnézték a város nevezetességeit és csak 
azután utaztak haza. A csapat kedden 
délután" csak könnyű erőnléti edzést tart, 
mert a játékosok nagyon fáradtak a 
hosszú utazástól. A csapat egyébként va
sárnap Kassán vendégszerepel.

A Debreceni r VSC szombat-vasárnap 
Ungváron vendégszerepel. Szombaton az 
UAC, vasárnap a Rusj lesz a debreceni 
vasutasok ellenfele. Az az újság még a 
DVSC körében, hogy komoly szerződte- 
tési tárgyalások folynak két jeles csatár 
megszerzése ügyében. Az egyik a kolozs
vári Szilárd, jobbszélsőt játszik, a másik 
nevét titko-lják, de annyit elárultak, hogy 
a Bocskaiban játszott középcsatárt és 
jelenleg az egyik előkelő fővárosi NB
I. osztályú csapatban rúgja a labdát.

Magyar Pamut—URAK 6:1 (3:1). Horthy
MLldos-út. Vezette: Rauchmaul. A Pamut 
az első félidőben jól játszott. Góllövő: 
Kurics (4), Papp, Vida III, illetve Vajda 
(11-esből).

Pécsi, az ETO kapusa az ETO—Ifjúsági 
edzőtábor mérkőzésen az ujját törte.

Esztergom ifjúsági válogatotH jelöltjei 
kedden délután Tokodon játszanak rosta- 
mérkőzést. A rosta után jelölik ki a pén
teken Esztaergomban eldöntésre kerülő 
BLASz ifj.—Esztergom ifj. mérkőzésre az 
esztergomi csapatot.

Asbóth és Szabó Miklós is játszik a 
kereskedelmi minisztérium csapatában a 
ma eldöntésre kerülő f kér. min.—kereske
delmi hiv. fabdarúgóimérkőzéően. A két 
csapat összeállítása: Kér. min.: Fülöp — 
Láng. Farbinger — Kiss. Vánkos, Hárai
— Szabó, Rózsa, Asbóth, Székely, Dalios
II. — Kér. hiv.; Tomple — Baritz, Paris
— Bol vári, Straub, Gajdits -7- Fejér, 
Ferenczy, Pólyák, Macslkási. Szigeti. A mérkőzés a MAFC bertalanutcai pályá
ján kerül eldöntésre fél 6 órai kezdettel.

A Vasas szerdán délután fél hatkor a 
Béke-utcában ed^zőmérkőzést játszik a 
1ILSE csapatával.

ÚJVIDÉKEN
pénteken Szeged amatőrválogatotfcja ven
dégszerepei. Az Újvidéki AC utolsó erő
próbája lesz ez a mérkőzés az NB I rajt
ja előtt. Újvidéken még az az újság, hogy 
megalakult az UAC 3 ) -közép közel 1000 taggal.

A SZENTESI MÁV
NAGYON KÉSZÜL A BAJNOKSÁGRA

A Szentesi MÁV csapatát teljesen át
szervezik az új bajnoki évre. A csapat 
vezetői és játékosai nagyon bíznak 
abban, hogy Szentes legnagyobb 
csapatának végre sikerült megnyernie a- 
bajnokságot és ezáltal felkerülnie az 
NB III-ba. Annak ellenére, hogy a 
csapat legjobb két játékosát elvesztette 
(Koóst és Vasst a Szegedi VSE igazolta). 
Szentesen bíznak abban, hogy fiatal, 
tehetséges játékosokkal rövidesen pótolni 
tudják a jelentékeny vérveszteséget. 
A közeljövőben már komoly edzőmérkő
zést játszik a csapat. A Szegedi VSE 
látogat el Szentesre. Az edzések szor
galmasan folynak és a szentesi zöld
fehérek az ET-től már edzőt is kértek, 
mert a bajnokságra benevezett három 
csapat edzéseinek irányítását szakértő 
kezekre akarják bízni.
BUDAPEST IFJÚSÁGI VÁLOGATOTTJA 
augusztus 15-én, pénteken Esztergomban 
játszik egy helyi válogatottal. Budapest 
csapata így áll fel: Polócz II  (Törekvés) 
•— Hegyi, Fleck BMTE — Jeszmás II 
(Elektromos), Rosner UTE, Kéri (Pénz
ügy) — Englert CsMOVE, Stibinger 
(Elektromos) Tevely KSC Kontror IV 
BRSC, Hegedűs III. kér. Tartalék: Do
bos MAFC és Zakariás IV  BMTE.

EAMPART—TÖREKVÉS
barátságos mérkőzése lesz Nagyboldog- 
aőS2ony napján a bihariúti pályán, a 
Gamma—Szeged találkozó előmérkőzése.

augusztus 17-Sí
A)—B) uáiogatott uíziiabda- 

méPiSzfis lesz!
S í r n i t ó  J á n o s  b e s z é l  a  s v é d e k  e l l e n i  c s a p a t r ó l

M ár rég nem volt olyan népes a 
válogatott vizilabdakeret edzése, 
mint legutóbb. Egyfelől közön
ség is akadt, m ert a M USz-nak a 
fedettuszodában tartott tanácsülé
sére érkezők megnézték a váloga
tott munkáját is, m ásfelől maguk 
a játékosok is teljes számban m eg
jelentek, mert az edzés után hir
dette ki Simkó János vizilabda- 
kapitány a  Svédországba utazó 
csapat összeállítását.

Feszült érdeklődés közben emel
kedett szólásra a  tanácsülésen 
gimlvö János. Vázolta a vizilabda
keret munkáját, m ajd így folytatta:

—  A  svédek elleni válogatott 
m érkőzésre a következő csapatot ál
lítottam  össze: M ezey dr M AC  —• 
Tolnai dr M AC, Molnár FTC  —  
Hazai BSE  —  Bozsi UTE, Kilégi 
UTE, Brandy BSE.

Elmondta ezután a vizilabda- 
kapitány, hogy Svédországba csak 
hét játékost vihet m agával a por
tyacsapat. Ha az úton bármi elő
adná magát, tartalékként rendelke
zésre fog  állni az úszócsapat egy
két tagja. (Tátos és esetleg Eleméri 
is.)

M agáról az összeállításról Simkó 
János munkatársunknak a követke
zőket mondotta:

—  A válogatott csapatban erede
tileg is elintézett dolog volt három  
já tékos h elye : Tolnai dr, Hazai és 
Brandy versenytárs nélkül áll.

A  középcsatár szem élyének kivá
lasztásakor K islégi és N ém eth kö
zö tt haboztam. M indkét já tékos jó 
formában já tszotta  végig a bajnoki 
m érkőzéseket, a választás nehéz 
volt közöttük. Végül azután maga 
Ném eth oldotta m eg a kérdést, aki 
igen sportszerűen kijelentette, hogy  
minden keserűség és m ellőzöttség  
nélkül fogadja döntésem et, ha a 
fiatalabb Kislégit viszem  Svéd
országba.

—  A kapuban M ezei és M ezey dr 
jö tt  számításba. A  múltban a BSE- 
M ezei volt a jobbik, ebben az idény
ben azonban M ezey dr árult el na
gyobb form át. A  BSE kapusa nem  
tudott eleget edzeni és Így nem tud
ta elérni régi teljesítm ényeit. A  M AC  
kapusa kapta az idényben a legke
vesebb gólt, biztoskezü, jószem ű ka
puvédnek bizonyult, ő t kellett vá

lasztanom. A  m ozgó hátvéd szerepé
ben Molnárnak nem igen volt ver
senytársa. A z  egyesületi m érkőzése
ken jól játszott, Svédországban is 
m eg fog ja  állni a helyét. A  csatársor 
jobb széle okozta a legnagyobb gon
dot. Bozsi a legutóbbi egyesületi 
m érkőzéseken nagyon jól játszott, 
régi, kipróbált harcos. Szívós előtt 
is nagy jövő áll. Hibája, hogy a mér
kőzéseken  mindig hátra húzódik. E gy  
sajnálatos félreértés folytán Szívós 
iratait nem készítették  elő, távollé
tem ben nem  pótolták a hiányt. A  
mai nehéz utazási viszonyok között a 
m egfelelő iratok, engedélyek beszer
zése ilyen rövid idő alatt már csak
nem lehetetlen. íg y  azután a jobb- 
szélső helyéért fo lyó  verseny, am ely
ben nagyobb rutinja folytán amúgy 
is Bozsi volt az esélyesebb, kény
szerítő körülm ények hatása alatt is 
az újpesti já tékos javára dőlt el.

A  vízilabdakapitány elmondotta, 
hogy átérzi, milyen fontos lenne Szí
vós  további fejlődése m iatt ez az út 
és ezért elhatározta, hogyha m eg 
tudják szerezni a  fiatal játékos ré
szére az utazáshoz sükséges okm á
nyokat, elviszi Svdországha őt is. 
Ebben az esetten  Simkó János fe-< 
dezi Szívós költségeit olyanképpen, 
hogy a  poartyacsapatban a  m aga he
lyét átengedi a játékosnak, ő  pedig 
saját költségéin m egy el a  csapat
tal.

M egemlítettük a  kapitánynak, 
hogy sok hang hallatszott az utóbbi 
Időben a  következő összeállítás mel
lett is: M ezey  dr —  Tolnai dr, Hazai 
—  Bozsi —  Szívós, Kislégi, Brandy, 
Mi a  véleménye erről a  csapatról?,

-—E z a megoldás nekem  is eszem 
be ju tott, —  de ism étlem  —  Szívóst 
utazási nehézségei m iatt nem  Avat
hattam be véglegesen. Miután pedig  
nem  akartam  a játékosokat továbbra  
is bizonytalanságban tartani, a  v ég 
leges csapatot ki kellett hirdetnem.

A  válogatott csapat egyébkén# 
augusztus 17-én a  B ) csapattal 
mérkőzákl. A  B ) csapat így  fo g  fel
állni: M ezei —  Laky, Fábián D. 
A ngyal I I  —  Lemhényi, N ém eth, 
Szívós.

Etet a  mérkőzést
megnézni!

érdemes

V EG Y ES  H ÍREK
ATLÉTIKA

Hőméből jelentik: Az olasz :naraton- 
fu-tóbajnoki versenyben a 42.195 m-es 
távon Maffeis győzött 2 óra 47 p 23 1 
mp-es idővel Balbusso előtt. A Pescara- 
ban lebonyolított 50 km-es ryalogló- 
bajnoki számban Guglielmo szerezte mee 
a bajnoki címet 4 óra 43 p 30 mp-es 
idővel Malaspina előtt.
LABDARÚGÁS

A Nagybányai SE 15-én & 17-én Ung-
yi'/yd vendégszerepel. Az első napon az 
UAC, a második napon egy később ki
jelölendő ellenfél lesz & nagybányai együttes ellenfele.
ÜSZAS

A DOROGI AC
országos úszóversenyén a fővárosi ver
senyzők közül Vörös és Barbácsi is 
résztvett. A verseny keretében került le
bonyolításra _ az északnyugati úszókerü
let 1941. évi ifjúsági bajnoksága. Ezek 
részletes eredménye: 100 m gyors:
1. Villányi Esztergom 1:07.8, 2. Horváth 
I. Dorog 1:10.8, 3. Krajesirovics Tata
bánya 1:13.4. 100 m mell: 1. Supka
Tatabánya 1:25.2, 2. Németh Esztergom 
1:30.4. 3. Haffner Komárom ,1:34.4. 100 m 
hát: 1. Árki Tatabánya 1:31.2, 2. Hor
váth II. Dorog 1:31.4, 3. Strobel Komá
rom 1:38.4. 400 m gyors: 1. Villányi
Esztergom 5:45.2, 2. Vizkeleti Komárom 
6:42. 3. Czuth I. Dorog 6:44. 3x100 m 
vegyesváltő: 1. Tatabánya 4:13.2, 2. Esz
tergom 4:24. Egyéb eredmények: 100 m 
hát: 1. Barbácsi MAC 1:17.8 2 Vörös
MUE 1:21, 3. Czapkó FTC 1:28 2. 400 m 
gyors: 1. Vörös MUE 5:09.6. 2. Czapkó 
FTC 6:05.2. 50 m gyermek gyors:
1. Nagy Dorog 32.2, 2. Tihanyi II
Esztergom 37. 3. Czuth III Dorog 38.2. 
50 m gyermek mell: 1. Tihanyi II Esz
tergom 41.8. 2. Rományi Dorog 42,
3. Zsíros Tatabánya 45.4. 50 m gyermek 
hát; 1. Czuth III Dorog 42.2, 2. Búkor 
Dorog 48.8, 3. Szarvas Tokod 51.4.
3x50 m gyermek vegyes váltó: 1. Dorog 
2:00.5. 2. Tokod 2:30. A bemutató
műugrásban a teljes fővárosi műugró 
gárda, Hídvégi, Kovács, Bállá, Sipeki 
dr, Dömény, Kegyes és Holubán vett 
részt. Nagy sikert aratott, humoros 
műugrásaival Nagy Károly is.

meglepetések voltak a kortanéihölgyuszóbajnokságokban. a  fiatal Bij- 
Iand a 200 m mellúszásban' 3:05.8 mp-es 
idővel legyőzte Waalberget, van Veen 
pedig 100 m gyorsúszásban utasította 
maga mögé 1:06.9 mp-es teljesítménnyel 
Stijlt. A 100 m hátúszásban Fleggelen 
1:18.6 mp-cel győzött.

Az ETO nagyszabású óozóversenyt TOTT 
dez augusztus 17-én Győrben. A verseny 
győztesei és helyezettjei értékes dijakat kapnak.

Szolnoki vízilabdázók Kolozsvárott,
Szolnoki MÁV—KolAC 2:1 (2:0). Kolozs
vár. Barátságos. (Vasárnap.) Vezette: 
Perónyi dr. Egyenlő ellenfelek küzdel
me. Góldobó: Rágó és Fodor, illetve
Bázsa. — Szolnoki MÁV—Kolozsvári 
vegyes 7:1. (4:0). Kolozsvár. Barátságos. 
(Szómba tón.) Góldobó: Ragó (3), FodoV 
(3) és Bükköst, illetve Kerekes.

Cegléd úszói nyerték meg a duna-tisza-
közi városok között rendezett úszóver
senyt. Végeredmény: 1. Cegléd 101 pont, 
2. Kur.szentmiklós 89 p, 3. Szered 84 p. 
Az ifjúságiak csoportjában: 1. Szeged
81 p, 2. Kunszentmiklős 66 p, A hölgyek 
versenyében Szeged győzött 81 ponttal, 
2. Cegléd 53 p. Az Ifjúsági versenyben 
a legnagyobb feltűnéat a kunszent- 
miklősi !ózsa Sándor keltette. A 16 éves 
úszó egy éve versenyez és a 100 m hát
úszásban 1:15 mp-es kitűnő idővel győzött.

Pécs—Kaposvár 4:0 (2:*). Városok- kö
zötti vízilabdámé t-kőzés. A pécsi csapat 
biztosan győzte 1,B ellenfelét. Góldobó; 
Papp (2)_ é3 Kenézi (2). A vízilahdamér- 
kozes után Cretticr őrnagy osztotta ki aa 
uszo,szamok ée vízllaüdaménkőzés díjait.

Björn Borg négy svéd bajnokságot 
nyert.. Lidpőpingben bonyolították le a 
svéd úszóbajnokságokat. amelyeken a 
legeredményesebb versenyzőnek Björn 
Borg bizonyult. 200 m-cn 2:18.3. 400 m-en 
*■57.6. 1500 m-en 21:04 4 mp-es idővel
nyert bajnokságot. Első lett a 100 m 
hátúszásban is. Eredménye ebben a 
számban 1:14.5 rap. A 100 m gyors- 
úszásban Olsson győzött 1:00.2 mp-cel. 
B:'örn Borg ebben a számban második 
lett 1:01.2 mp-es idővel.

A kopenhágai űszőversenyen Petersen 
100 m gyorsúszásban 1:06 6, 100 m hát- 
úszásban 1:14.6 mp-es Idővel győzött. 
A 200 m mellúszást Sörensen 3:02.8 
mp-cel nyerte.

Az év legjobb úszóeredményei (május 1-től):
100 m gyors: 
200 m gyors; 
400 m gyors: 
1500 m gyors: 
10* m hát:
508 m mell: 
200 m mell:

1*8 m gyors: 
400 m gyors: 
100 m hát: 
10* m mell; 
20* m mell

Kőrösy UTE 59.4 
Tátos FTC 2:1722 
Tátos FTC 4:52.4 
Tátos FTC 19:35.4 
Kovács BEAC 1:11.6 
Fábián MAC 1:14.2 
Fábián MAC 2:49 8

Vámos FTC 1:12.6 
Vámos FTC 5:45.6 
Novák MUE 1:20.8
Székely FTC 1:27.8 
Székely FTC 3:10

Férfiak:
Tátos FTC 1:00 
Kőriisy UTE 2:13-2 
Vörös MUE 5:02 S- 
Vörös MUE 19:59.8 
Kenézi PÁC 1:13.6 
Németh BBTE 1:17.4 
Németh BBTE 2:56.4

Hölgyek:
Novak MUE 1:12.8 
Nórák MUE 6:02.2 
Vámos FTC 1:26.2 
Felhős MUE 1:29.2

Elemért MAC 1:00.6 
Gróf UTE 2:18.6 
Gróf UTE 5:11.8 
Gróf UTE 20:49.5 
Bánki ÖTJE ,1:14.2 
Hámori BBTE 1:18 
Hámori BBTE 2:56.8

Tiszolezy KAC 1:18.6 
Felhős MUE 6:24.6 
Lovász FTC 1:27.4 
Várkonyi FTC 1130.8ret-jios M urj t:z9 .z varttonyt I n ,  ‘

Sz.-W argha MAC 3:16.2 Felhős MUE 3:20.4 
Kimutatásunkba csak nyilvános ve rsenyen eltért eredményeket vettünk ,fei.

Hámori BBTE 1:012 
Elcmcri MAC 2:20 8 
Végházi BBTE 5-12 4 
Szüle O. MOVE 2J.;'l9 
Galambos UTE 1:14.3 
Bernjén UTE 1:18.2
Szegedi MUE 2:57.6

Zsákot prpQ 1;19
Molnár MUE 6:37.6 
FclbOs MUE 1:31 
Sz.-Warjdia MAC 1:31.2 Várkonyi FTC 3:26.2
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Pataky a 48 kilós

újdonsült bukósisakot bajnok 
öt új országos csúcsot állított 
fel a 100 km-es bajnokságon

Vasárnap cslo bonyolította 1c az MKSz 
Magyarország 100 km-cs bukósisak-os 
bajnokságát. Ez volt az első 100 km-es 
távú bajnokság, mióta az MKSz fenn
áll. Nem is nagyon Ízlett ez a verseny 
egyes vezetőknek, főként néni Nagy 
Károlynak, aki n futam előtt a ver
senybíróság asztalánál kijelentette, bog.v 

■̂esetleges balesetekért nem vállalja a 
felelősséget” , mert feltehető, hogy a 
motor tartályában Iá vő üzemanyag kő
vé* lösz a 100 km-es távhoz s ez a 
körülmény zavarokat okozhat.

A.z akndekoskodók ezúttal is esuful 
megjárták. Szittya főtitkár ragaszko
dott a bajnoki futamnak eredeti kiírásá
hoz és a mezőny lo is futotta a lOit 
km-t. És semmi baj sem történtVáilaini azonban mégis történt. 1 ataky, 
a VilKK 22 éves fiatalja elkeseredett, 
kemény küzdelem után nem vart io- 
lénnyel elhódította a bajnoki címet Sze
kerestől (aki végül is felnidta a remény
telen küzdelmet) és korhatranyouba 
utasította Nagy Bélát, a ba.vnola cini 
jogos várományosát. Pataky lobbi c-len- 
tele nőm számított. Kárász nem értetto 
meg magát vezetőjével és nlo dou  Ki

a
azért

a kitűnő bukósisakos fan yaru l— Nincs 
elegendő edzésein. Az utóbbi időkben 
mint vágtázó Gzol&áltam a magyar válo
gatott színeket. A bukósisakos sport 
egészen más edzést és előkészületeket 
igényel s ez mindent megmagyaráz.

Eigner József
szövetségi intéző 
lemondott,— 
az MKSz-ben vihar 
van kitörőben

Lesz EB, nem lesz E B ? . . .
A magyar Ökölvívás érde
kes hírei

Az ökölvívó EB megrendezését már 
kétszer elhalasztotta a MÖSz. Harmad
szorra szeptember 10-ben jelölte l  eg 
ennek a nagyszabású ökölvívó viadalnak 
a kezdetét. De a verseny minden való
színűség szerint ebben az időpontban sem 
lesz megtartható. A MÖSz ugyan 
egyelőre azon van, hogy megrendezze a 
versenyt, ám — a magyar ökölvívók sem 
folytatnak közös edzést. A legfrissebb 
hír az. hogy október közepére halasztják 
el az SB-t.

A marosvásárhelyi ökölvívókat 'eddig 
nem nevezték az országos vidéki bajnok
ságra. Miért nem? •— senki sem tudjíi 

! Budapesten. Pedig a marosvásárhelyi 
ökölvívók vidéki viszonylatban a legelsők 
közé tartoznak.

vált. Farkas pedig csak ép, hogy lé
zengett a teknőben.A bajnokság eredménye egyébként a 
következő volt: , . ..Magyarország IflO km-es motorvezeté- 
Scs bajnoka: Pntnky VilKIv 'vezette: 
(latsa) 1:25:10, 2. Nagy Törekvés (yoz.: 
Mazák) 1240 m h. 3. Farkas Torokvés 
(vez : FI cseh) 4010 m k. Szekere* és 
Kárász feladta.
•Télen fék telén kis embernek látszik Pn- 

taky. Vékonydongájú, szerény, első ra- 
T)|llantásra az ember azt gondolná: el- 
fu.Ha a szél. , , . , ,Midőn ©l'kcmltc a bukósisakon sportot: 
senki sem jósolt neki nagy jövőt. A 
fizaikértők lebeszélték. A motorvezetők nem 
akartak nrk* kötélnek állni. De ő csend 
ben és szívósan mégis utót tört ma igá
nak. Dolgozott, öisszosz-orított fogakkal 
Reggel, délben és csto edzett, mindenkit 
meghallgatott. akitől tanulni roméit 
Hogy megerősíts© magát, rengeteg szön
kid rá tturtninni tápszert ezoűctt. A szőlő- 
Cukor mindig ott volt a zsebében.... 
Hogy von nyolc kilót nyomott.

És toltok, múltak a hónapok. És egy
ezerre csak azon vettük magunkat észre, 
hofty Pataky a magyar bukósisakos sport 
kisebb bolygóit sorra legyőzi. Aztán egy 
szer Szekerest is lehengerelte. Az embe
rek azt mondták: véletlen. De aztán jött 
<*gy másik nap és cpy másik Potnky- 
gyözelcm* Most már kezdtek rá felfi
gyelniÉs vasárnap aztán lefutották a 100 km-es 
bajnokságot. Két olyan ellenfél állott 
kíi eMenc, mint tfagy Béla és Szekere*. 
Általános volt az » mega lle pl tás, hogy 
ezt a hosszú Iává tómat Pntnky nem 
fogja hirni tüdővel Vasárnapi szamunk
ban megírtuk, hogy ebben a harcban » 
leült. a jelen és a jóvá all cp-mással 
eremben. Idősorban o rajit (SreUorM) és 
a jelen (Nagyi. t,a Patakyról, mint 
bevető harmndíkról évöd tünk.
»cm gondoltuk, - hogy betör. .Eb betört. Bajt után a harmadik 
helyről indult. Előbb Szekeres ellen 
Intézett zuhatagos támadást és eztán 
hiindjárt Nagy Bélát célozta meg. »s 
Nagy Béla. ez az izig-vérig született 
bukóslsakos ezekben a heves harcokban 
és Pataky állandóan meg-megujuló 
ostromainak hatására végül is kénytelen 
Volt lerakni a fegyvert..

3-ig Pataky száguldott tovább Nem 
elégedett nieg az elért eredménnyel 
Szárnyakat növesztett és n hosszú táv 
ellenére néhány 19.8-as körrel hálha
tom adta ellenfeleit. fis: körelőnyöket
Szerzett! A VilKK ágyú most már meg
mámorosodott a sikertől. Jó idővel 
akarta ezt a győzelmét megpecsételni. 
Hiába táma-ztott a szél ellene akadályt. 
csak Pergette a haj*ókart,, mint \alaml 
«6wé p vagy óramű, egyenletesen és 
erőjének végső megfeszítésével

S így történt, hogy Tataky 100 km-re 
l:35:l»-et futott. . . . .  . . . .Pataky bajnoki eredménye tehut JODIJ, 
mint a tízmozílnyös idei német inotor. 
vezetésen bajnokság ideje. Mert a n.met 
betonon a győztes csak 1 -.uS:4.4-et ért el* 
Be tovább kell dicsérnünk ezt az ered
ményt Pataky ideje a legjobb magyar lno km-es teljesítmény Jobb T'tenea 
Jánosnak 1928-ban elért 3:2C ,18.4-es
T ;követség Pataky Idejét mégsem 
fogadja el csúcsnak hanem alamt.fcne^
Hogy miért, nem tudjuk. IvenM 
km-es csúcsát a budapesti ^ *^ a ,n ok - 
táeok idolén már az u.i Millenárisonérte el s* teljesítményét akkor hitelesí
tette ifl a szövetség. Érthetetlen hát 
Miért helyezkedett most erre az óvatos 
álláspontra trPataky jé. részidőket Is futott. Be ezek 
az eredmények 1 óráig elmaradtak
Szekeres 1938-ban elért csúcsaitól, az 
összehasonlítás kedvéért alább ismertet* 
lük az elért részidőket:

Pataky Szekeres. 193*
E km: 4:60 4:08.4

10 km: 9 02 4 7:59.2
15 km: 12:26.4 11:38.2
20 km: 18:14.2 15:41
25 km: 21:218 19:58
3t km: 25:31 23:06S5 km: 29:41 27:11
40 km: 33:44 2 30:54.6
45 km: 38:09 34 :48
50 km: 42:23.8 38:45.5
55 km: 46:35 42:17
60 km: 50:49.6 ín'*??’®65 km: 54:58 2 £0:07
70km: 59:01.4 54:06.4
1 ára: 70.900 m '0.840 mIstene*, 1928
R!) km! 1:04:37 b m l ? '4
86 km: 1:11.02 J .42:11,
90 lan: 1:14:M V-oVa*95 km : 1:21:08 l-M M

100 km: 1:25:10 1.26.18.4
Pataí-y tehát a fenti kimutatásból kitűnően Szekeres egyetlen r to Cu ^ t 

sem tudta túlszárnyalni, viszont alapo 
•an megjavította Istenesnek
^Pataky iry  hát bevonult a magyar 
Jjükósisakos csúcstartók közé. Egye o 

eredménnyel. *
Jellemző Patakyra az alábbi áset: 
Mikor megnyerte a bajnokságot^ s .

Dobránsíky István, a MÖSz edzője — hír 
szerint — nagyszabású ökölvívó szak
munkán dolgozik. A két részre tervezett 
mű első Túszé az ökölvívás technikájával, 
második része az oktatással, az edzés 
vezetésével és az öklözök versenyre való 

rí* iurcre.» Iüo- I előké3zílésével, versenyutasításokkal stbEigner JÓZSII, az MKSz egyik lég- I foglalkozik. Szakkörökben — magátol 
régibb vezetőségi tagja  vasárnap I értetődően — nagy érdeklődéssel és türel- 
este bejelentette a lemondását. A  1Ü- metlenséggel várják a hézagpótló könyv 
tűnő vezető, M agyarország többszö- jelenését. ^
uös vágtabajnoka, nem igen n jila t-l ^  MÖSz a közeljövőben 20 testnevelő 
kozott senkinek sem a lemondása-1 tanár közreműködődével az ország húvsz 
nak okairól. Nekünk végre sikerült különböző részén ökölvívó gócokat” 
n, .» « ^ i , i t .t « n < ir  „ Winner nvilntko. I akar létesíteni. A húsz kiszemelt tanár a megszólaltatnunk s Eigner  nyilatKO | TF.en kiemelkedő előmenetelt tanúsított
zatát az alábbiakban adjuk: I ebben a férfias, nemes küzdősportban

A z a közöny és kényelem szere
tet és az a nagyfokú lelkiism eretlen
ség , am ely az M KSz vezetőségi tag 
jainak zöm ében megnyilvánul, arra

minden remény megvan tehát arra. hogy 
az új gócok nary erősítést fognak jelen- 

I teni ökölvívó sportunkban.

az egyesületek vezetői 
a vidéki bajnokságok 
megrendezése előtt!?

Sulkó Béla, nz ökölvívók kapitánya 
fele von panasszal a vidéki bajnokságok 
megrendezése előtt*

— Nyakunkon van már a vidéki baj
nokságok rajtja és még — három (!) 
egyesület kivételével — nem kaptunk vá
laszt körleveleinkre, amelyekben arra kér
tük a vidéki egyesületek vezetőit, hogy 
Írásiban, vagy szóban jelentsék be, hegy

- . , ,  . , .. , ■ A KISOK- és Levente-Csoportok oktatói
indított, hogy visszalépjek az ügyek  I és felügyelői részére augusztus 18—17-én 
ntézésétöl. A  pályaversenyek ren - 1 rendezendő kétnapos továbbképző tan- 

****** i • n nnntatntt JehonnoU-1 folyamot 16-án reggel 8 órakor fogja dezési hibái, a vontatott lebonyon  meífnyitni vitéz Kalánűy Imre, a MÖSz .
tás, egytől egyik  ennek a közönynek  társelnöke a SPOTI timótutcai intézeté- | rE ííÉ ZÉ S 
a következm énye. A  vasárnapi ver- I ben.
seny alkalmával magamnak kellett ____ v a s
váltamra kapnom a rókaverseny  I ^
akadályfáit, hegy azok lekerüljenek  I TVjr*<5,r + h n l l r t n i n o l r  
a betonra, m ert senki sem  volt, aki I Jv a iü i  i  n a  i 
azt helyettem  elvégezze. A z  időmé
rés rendszertelenül történik. Részidő- 
jcet, —- ha a N em zeti Sport nem in
dítaná meg a versenyóráját, sokszor 
senki sem mérne. A  célbíráskodás 
körül is bajok vannak. A  pálya bel
seje  mindig tele van nem oda való 
elem ekkel s ez állandó zavarok for 
rása. A  versenyzők viszont a legrit
kább alkalommal tartózkodnak  a  
rajt előtt a vonal közelében. Ilyen
kor fullajtárokat kell utánuk k ü l- . . ..-------- -. , ,  „ .
doni, amiáital csúf zökkenők és «»0 - f ő m o f  m JPké"cbb BIEKÖZAS
netelc állnak be. A  fordulóban elhe- l mér Srciit István hetében szinte képtelen- 
lyezett pályabirák csak\ vapiron sze- ^ irtlc^ ár " j t i ő r e ^ ^ l u n ^ 'h o ^ T  é^ 
repelneh. A  azaoalytaldnsagoiMV l.|iefise panasz őket a azáPás tekintetében. 
nem  ellenőrzik  —  s így  félő, hogy  Tereit jó lenne, ha már ebben az órában 
sportszerűtlenségek miatt irreális észbekapnának n vezetők. 
y  , , 7 I — A nevezési zárlat után Összeszámoltukeredm ények alakulnak ki. I *  „evezéseket, -  folytötta Sulkó. -  A

•— Ha a versenyzőktől fegyelm et \ versenyre 170 ökölvívó küldte be a neve

ugyanezt kívánjuk m eg a vezetőktől közén; 16. té’ nehéz: 17 és nehéz: 7.
is Mivel azonban ez csak papíron | Ez összesen 170 ökölvivó. Ehhez bátran 
van mea, én nem vállalom többé a ™ámítlmt.,nk 39 kísérőt, ez 2M személy. .„  . . __  ____ I lennel Most tessek mnid az utolsó pil-felelősseget és csak akkor vagyok  | j|tpatbr.n — Szent látván hetében! — 2n9 j 
hajlandó ismét kivenni a részem et «  azemélyrfí! gondoskodni. Naurvon csodál- 
munkából, ha a tisztségvállalók \ ™ n-mtl’r-.uimségen
mindegyike dolgozni fog. Remélem , 
hogy lemondásommal felkavarom  
egy  kicsit a szövetségi hangyabolyt 
s főkén t azoknak a lelkiism eretét, 
akik csak viselték a cím eket, de 
munkát nem végezték . A  legfőbb  
ideje volna, ha a szövetség  egy  ki
csit utánanézne ezeknek és rendet 
terem tene a portáján.

IFJÚSÁG
Pécsi diadal a K e r ü le t k ö z i  

leventetoajnoksíigokom
Szépszámú közönség előtt rendezték

meg Pécsett vasárnap a kerületi levente 
úszóbajnokságokat a városi uszodában.
A vándordíját ismét a pécsiek nyerték 
meg (tavaly is a pécsi leventék lettek 
elsők). A versenyen Pécs, Kaposvár. 
Dombóvár és Nagykanizsa úszói vettek 
részt. Az eredmények a következők: 

Felnőtt
100 m gyors: 1. Pap (Pécs) 1:02.
Karácsonyi (Kaposvár) 1:12.3, 3. Szabó 

(Nagykanizsa) 1:17.6. löö ni mell:
1. Szy (Dombóvár) 1:25.4, 2. Krasznay
(Kaposvár) 1:28.4, 3. Bogdán (Pécs)
1:35.2 100 m hát: 1. Kemény (Pécs) 1:21.
2. Hitzu (Kaposvár) 1:29.6. 3. Szy II
(Pécs) 1:30.8. 400 m gyors: 1. Csapó
(Páca) 5:59, 2. Szabó, (Pécs) 6:22.4.

Karácsonyi (Kaposvár) 6:35.
Ifjúsági

100 m gyois: 1. Karácsonyi (Kapos
vár) 1:05.8, 2. Várkonyi (Pécs) 1:13.
3. Latincsics (Pécs) 1:29.8. 100 m mell:
1. Szerafin (Kaposvár) 1:21.8, 2. Kádas
(Pécs) és Tóth (Nagykanizsa) 1:27 2. 
holtversenyben. 400 m gyors: 1. Kará
csonyi (Kaposvár) 5:40. 2. Várkonyi
(Pécs) 5:42 lo0 m hát: 1. Latincsics 
(Pécs) 1:24.4, 2. Sas (Kaposvár) 1:30.2.
3. Kecskés (Kaposvái / 1:30 8.

ApródverBeny
50 m gyorr: 1. Kádas (Pécs) 312,

2. Szerafin (Kaposvár) 34. 3. Bogen-
réder (Kaposvár) 34.2. öö in mell *
1. Szabó (Nagykanizsa) .40 8, 2 SzeAfin 
(Kaposvár) 4Í.4. 3. Bogi* Ír (Pécs) 43. 
50 m hát: 1. Sáfrány (Kaposvári 43.8.

Gömbös (Pécs) 46. 3. Latin (Kapos
vár) 47.C

Hölgyek
50 m gyors: 1. Horváth (Pcés) 43.2.

2. GerŐczy (Pécs) 50. 50 m mell: 1. Sas
(Pécs) 55, 2 GerŐczy (Pécs) 55.8.
3. Császár (Pécs) 59.

A pontversenyben: 1 Pécs 53 p,
2. Kaposvár " 35 p, 3. Dorr.bovár 8 p,
4. Nagykanizsa 3 p.

KÉZILABDA

hnf;y a hosszá nyári szünet ulán újra 
meskozü áliitt nz élet az. MIvBSz-oen. A- 
nyaralásból hazaérkező elnökséget to mr 
várta• aa. OTT leirata, amelyben értesíti 
a szüvctaétrcl. hogy az MHC most épült lóverseny téri s]>ortlele-pe vasarnap es 
ünnepnap 2' órától a kézilabdázók rendel- • 
kciAséro áll. Az edzésekre a srerdai na
pokon ogy pályát, [^nteken pedig két 
pályát kapnak a kézilabdázók....

koigy a nyári szünetben mintegy 1j0 
kézilabda játékszabály könyvet rendeltek 
az erdélyi levente kézilabdacsapatok;.

lioi-v az MKESz a mcst alakult újonc ; 
k^ziíab daosapatokat be szándékozik osz
tani — természetesen versenyen kívül — 
a bajnoki mezőnybe....

hogv új középese tara lesz őszre a non 
kérUul>rlnho inok Magyar Powzto csapatá
nak. Váradyné, a csapat volt kapusa. 
Várdynó a középcsatár helyén is nagyon 
tehetségösnek igérkey-k*... '

hogy Szeocsvári Stockbaucr Tössa, az 
Olynipia válogatott hátvédje a Ko. Habs.r 
be tépett.... , ,  . ,ho*,y Kolos Ferenc testnevelési tanár, 
az MÍCES-z játékvezető bi^otlságának el
nöke a jövő liét elején Németországba 
utazik és bekapcsolódik a német kézi
labda-játékvezetőkkel való rnegboszéjések' 
be, amelyeknek célja a kézilabda játék* 
szabályok teljes átdolgozása és korszerű 
kibővítése....

BAJNOKI EREDMÉNYEK
A hármas csapatbajnokság kit csoport

jában 16 csapat 85 játékossal szerepelt. 
A 200 vegyes dobásban, továbbá a teli 
dobások és tarolásokban elért fa átlagok 
szerint a sorrend a következő: (Az ada
tok sorrendje: vcgycu dobás, toli dobás 
és tarolás átlaga.) 1. Előre C) 790.2, 5-13.6. 
246*6, 2. BSzKKT A) 776 9, 536.8, 240.1, 3. 
Előre D) 773.7, 534.7 $5)9, 4. BS/KET B)
771.7, 527, 2-14.7. 5. WMTK A) 770, 528 5, 
241.5. 6. WMTK B) 767.7. 529.3, 238.4, 7. 
Corvin 767.4, 528. 239.4 8. Köb. Ka~nnó
762.4. 527.9, 234.5, 9. Közt. Szöv. 761.8,
530.4. 231.4, 10. Előro A) 758 9, 527.2, 231.7, 
U. KiPtex 747.8. 510 9, 236.9. 12 DrSC
747.7, 521.3. 226.4. 13. HÉV 746.7 516 9. 
229.8 14. MA VÁG 711.8. 515.5. '226.3, 15. 
Danuvia 733.8, 50S.9, 2219, 16. Gan-z 728.8,
510.8, 218.

A német görög-római stílusú birkózó- 
bajnokság első részét most rendezték 
Mánnhóimban. A' pehely- és váltósúlyban 
inog rendezett viadalon 60 v^rsoüyző vett 
részt. Eredmények: pehelysúly: í. Puliiéim 
2 hibapont,' 2. Bi«ch 4 hp, 3. 0 dirin" 5 
hp, 4. Müller V hp; váltósúhv: 1. Gócke 
2 hp. 2. Köhne-n á hp, 3. WHtmann 7 
hp 4. Rohcle 8 hp.

ATLÉTIKA
Győrött nagy örömet keltett, hogy a 

győri ifjúság milyen szép eredményeket 
ért el az utóbbi időben, de különösen a 
kolozsvári atlétikai versenyen. A leg
szebb eredményt Tulner érte el, aki a 
400 m síkfutásban új kerületi ifjúsági 
esúcsóf javított. (52.6) A régi csúcs 52.9 
volt. A szakértő irányítás mellett fej
lődő győri atlétikától még i'ijabb szép 
eredményeket várnak a közeljövőben.

összeállították  a  p e st v id é kEBIEN KIÁLLÓ fSZAK VÁLOGATOTT 
CSAPATÁT

Vasárnap Diósgyőrött Pest vidék—Éazak 
válogatott atlétikai viadalt rendeznek. 
Az érvznki gárdát nagyon fűti o visszavá- 
,,'vási vágy. mert az országos vidéki l>aj- 
nokp<ű gokon a pest vidékiek legyőzték az 
északiakat. A válogatott gárdát az észa
kiak a kíivctkozől'ó'ppcn állították Összo: 
ÍOö m: Núdasdi, Magyar. — 400 m: Ná
das dl Baranyai. — 800 m: Apró. Bara
nyai. — 1500 rn: Apró, Erős. — 5000 m: 
Ördög, Nem dny l. — 110 m gát: Nádasdi» 
RzakAiy. — Súly: Horválh, Heves. —f 
Diszkosz: Horváth. Heves. — Gerely: 
Nemes, Horváth. — Távol: Bakky, Gulyás.. 
— Máté, Szakúly. — Rúd: Csut
kái, Sznkály. — 4x100 m váltó; Nádasdi, 
Gulyú-s, Magyar, Bakky.

VEGYES FELVÁGOTT
lc*z nz FTC nagyboldogasszonyi verse
nye. Eróarn magán viseli a közönség kJ- 
kapcsolásának és a haza írásnak l>élyegét. 
Lesz súly lökés hármas csapat (bajnokok 
kizárva), hármasugrás ötös csapat (baj
nokok kizárva), ifjú-sági II. osztályú ína- 
gasugrú otík csapatverseny, 100 m III. 
o., 400 m IV. o., 3000 m II. o., 800 m 
ifjúsági, súly ifj. II. o., 4x400 m ifjú
sági és végül t 3000-cs gyaloglóverseny. ' 
Ebben Sclmeczi próbál újból világegu- 
csot javítani. A szövetség ide helyette a 
MAC irpíiOO-aa váltóját. Ez lesz a ver
seny vigosz-szíima. Ha a henevez-ett 7 
egyesület inául, szép küzdelem alakulhatki. S

Danhold. a dán motÁjr- 
vezetóses bajnok ’ d  

Szent István napján 
Budapesten áll rajthoz

A 7. MKSz a rendkívüli idők kény
szerítő hatására idén m é g  nem tu
dott külföldi bukősisakos versenyzőt 
vendégül látni a Millenárison. Most 
végre sikerült megállapodást létesí-
tenis Danholddal, a dánok hatszoros I BSzKRT-e&ölvívánák

‘ ‘ ‘  "  Dk

«t~ ü n íep irtöm éi gyü?ajéből ‘ WBjJ*-
«ujt, első útin Nagy Bélához vezetett, 
“kinek a következőket mondta: _

Najry úr. ne haragudjon ríiin, n< 
■hegnyertem a hajnokságot.

Megkérdeztük Nagy Bélát, mivel 
“ Sgyarázza a vereségét.—* A magyarázat egysaerfi — mondta

Baumznrten kikapott a hraunsohweligl 
üköivivótornén. A kiváló német fúlnohóz 
súlyút a brémai Ivoetgeii győzle le. A 
viadal középsúlyú tornáját Kari Scbmidt 
íllninburíJ). a váillósúlyút Diekman-n (Ilap- 
pover), n Uarnratsúlyút Wilko (Hanno
ver) nyerte. . , . ..

Bondavalllt, az olaszok kiváló _ luvatá-

Símpsois mester 
a m agyar-olasz előkészületi 
h ib á ir ó l  és a magyar rúd
ugrás fövőféröl

A magyar-olasz viadalon szerzett
w knak^m erfe “ iBü! benyomásairól beszólgettünk sim p-

.........................* 1 són mesterrel az ugrókeret hétfői
edzésén.

—  H ogy tetszett a verseny?

_ francia Cerclant megfosztották vá.lto- 
jsúlyú purópab/ijnoilrj címétől. ■ f

R. Proictti legyőzte Bbterzot, a köüy- nvűsúlyú liivatásos Európai-bajnokot n 
RtVpúban megtartóit vimtlalon. A több! [ 
firftftÜtctÜ hivatásos öjílöző is inagyszc- 
rücn szerepelt cze-p n viadalon. Pelro pól-

N agyon jó  versen y  volt. Ha- 
. , . gyón  örültem . hogy olyan sokan lel-

SSSÍ sr r6?rt » fî »  »  «  “  másJi/c napon. Lám, az
telto l ’ unturit, Bottá n 2. menetben ki- 1 - - —Y- -----  i ..i ^ -
lltiillo Buraltit, a félnchézsályií Musina 
|K'di« pontozással győzőit a nehézsúlyú 
Lazzarl ellen

A BSZKKT OKLŐZÖI
vasárnap Barcson álltak a szoritőba. 
A barcsi leventék ellen Vívott mérkőzé
süket több, mint háromszáz szurkoló 
nézte végig. Igen nasy sikere .volt a két

atlétik á n a k  is van  k ö zö n ség e .
Hogyne, válogatott viadalokra 

szívesen jönnek a nézők.
D e a zért jó  v o lt , h o g y  a z t a 

10.000-et ilyen  szép en  m eg n yertü k . 
K eserít szá jízze l tá v o z ta k  volna a 
n ézők , ha i t t  v é le tlen ü l kikapunk. 

q . v. “  v észé ig  is fen n á llt , mert. ha B e-

motorvezetéses bajnokával. D anhold  I s7aYa7nakT'"Dk '  egymással vívtak be- ^ á l^ m easíökn í ^ 'talán°  ív  m *  PÍ Ó~ 
Rzer7ődé=-ileg kötelezte masát arra. I mutató mérkőzést. Meglepetésnek számit I bai m egszökn i, ta lán  s ik erü lt volna  szerzoaesiieg Koterez m gat aira, ESzKBT döntetlenje Antal ellen. neki. D e a z  u to lsó  SOO-on m ár nyu-
hogy augusztus 20-án és 24-én meg- Nagfay aikernek könyvelheti el Kapocsl „o d t  voltam . 
mérkőzik Budapesten a magyar b l e  a döntetlenjét Németh ellen. Szabó Szóval eiérrew*. a
bukósisakos vezérosztállyal. B. győz V adas ellen. Frigyes szép mér- ^ zoval elégedett az eredmény-

D anhold  rajtja elé nagy érdeklő- S t a O M í p f  a í  t t o  StH?« ^  E gyá lta lá n  n em  E légedett 
déssel tekintenek. A  dén b_ajnok a* | bszKRT győz Csap^eilen. vépl ™ m \  a k k or  l Z é k , Z  g y l z lü n k  volna

Ea győzhettünk volna?
idén isten gyors. Legutóbb az Ordrup- I Pandrok ellen. A barcsi Far.drok nagy-

f 1 1 órára 78 410 méteres télié- szeröen harcolt. A találkozóból a pályán 1 orara <8.aAo m eie its reije I RSzKRT 9:5 arányban került ki gyöz-
sltményt ért el és németországi kör 
útja során legyőzte S tachot és 
W englert.

lesként.

fflGÉS T® kM parok ’*ZAO

*— N em  a k a ro k  o lya n  k ifog á soka t  
hozni, h o g y  „h a  O yu ricza  k é t  cen ti
v e l  n a g yob b a t ugrikf‘ , m eg  „h a  K u - 
litzy  n em  lá za s" é s  ig y  tovább. 

HOSSZÚTAVA KAJAKVERSENYT I Csupa olyan  k ifog á s  é s  „h a " , am iről 
rendezett szombaton délután az OMKSz, | n em  teh etü n k , am i n em  tőlünk fiig - 
A férfiak 10 km-t a hölgyek és ifjúsá-1 g ö tt . D e  vannak o ly a n  d olgok  is.

EVEZÉS

a magyar válogatott I giak 3 knvt eveztek. Az e*S nagyon za- I nn,iv  íí,r.lin1 ■ versenyzőket. Többen lekéstek a I amxlc ra jtu n k  m últak.
KÖ

Megírtuk. ^nánói útja alkaíz , , a í u u  H .  , Például

A z  olaszok  e llen  n em  két h ét- 
hanem  k é t  é v v e l  e lőbb  ke llett

A*Uflúk?1azlán* háíSjöitek s riapról-nnpra I ióa-nxh''*2 Méze,r (Karakán); kajak-kettős: I volna  elkezdenünk k észü ln i. A k k o r . 
várták a képeket, amelyek „valahol M . Blahfr-líováos BSzKBT: Ifjúsági: amifcor kikaptak  T orin óban . K a

sárnáp reuaci aztán mégérkozett az érte- 1 p )'E . 
sí lés áz MKSz-hez, hogy á korékpárols 1 
viszontagságos ntazáp után visszatértek 
Budapesira és nz iz zó it tnlajdono^o-lt 
ozoftnt átvahetik. Mini kiderült, a ffépc*
két Milánó helyett Rámába irányították 
S csak ftz olasz fővárosban vettt*ik észre 
a tévedést. így történi, hoffy a vulofiatot* 
tak vasárnaj> már minid a sajÁJ gépükön 
állhatták rajthoz.

MOTOR
JÓL SIKERtlXT AZ FTC MOTOROS PORTYÁJA
A Fradi-motorosok' tervszerű első por 

tyújára vasárnap került sor. Reggel 8 1

a k k or  is ú g y  u g ro tt  b e  az o laszok  
ellen. H a azóta  r en d szeresen  edzett 
volna, nem  k é tség es , h o g y  m eg n yeri  
a m a gasugrást, H a  a  k is  K ová cs  
n em csak  a z  u to lsó  h é te n  já r  k i a 
k ezem  alá, m ost is  á tu g r o tta  volna  
a  n ég y  m éter t. D e  n e  en g ed je  e lfő - 

rú d u g rá stó l m ég  a k a rok  
it t  van

órakor Znjítcesnik szakosztályvezető és.
Siendlcr portyakapitány vezetésivel hiW-1 lejten i, a

ÖKÖLVÍVÁS „ I motoros Indult yiscgrádra. A társaság fa  1 m ondani valam it... A z tá n
Páriában nagyszabású lflvatásos ököl-1 reptornát" és° különböző gya,ltorkitol;at I Csapó, Is ten  ellen  vá ló  v é te k  kién- 

vívéverseiiyt rendeznek a közéljövőben. I végeztek. Ezután Zamocsnik aaaiknsztály-1 gedni ffl k ézb ől e z t  a  fiú t. H a  k é t  
A viadal közánpont,iában a. nchézsuljúyak I vezeti elméleti oktatást tartott. Az. FTC- I £v e  kézb en  ta r th a tta m  Válna, fo a a -  
összeosiapása, Neusel es HeuSor küzdcl-1 motorosok ezentúl minden vasárnap ren-1 »£me áll. i domek hasontó portyát. * dók, h og y  n em  n y e r t  m eg  e g y  P r o 

fé n  a sú ly lök ést. A ztán , ha H idas
nak nem  kellett volna az év  e g y  r é 
s z é t  B udapesttől távol tö lten ie  és  
akadálytalanul ed zh etett volna eg ész  
éven  át, Facch in i sem  n y er t  volna  
ilyen  biztosan. Talán seh ogysem .

—  A  rúdugrásról akart még va
lamit mondani.

—  Igen . Én a zt erősza k o lom , 
h og y  a m ércék e t eg é sz en  közelh oz
zá k  az u grószek rén yh ez . M eg  is m a
gyarázom , h ogy  m iért. M a gya rorszá 
gon  általában rosszu l ta n ítjá k  a rúd
ugrást. A z  ugró n em  a k a r  a  rúdon  
fü g g ő leg es  kézá llá st csinálni, hanem  
kitolózkodás nélkü l a k a rja  átdobni 
m agát a lécen . H a k özel vannak a  
m ércék , ilyen  fö lv e tő d ésn él m eg tö r 
tén ik, h og y  m ég  ' f ö l fe lé  m en et le
rúgja  a léce t. É pp en  a zér t v iszem  
én  a m ércék e t  a  leh ető  legk öze leb b , 
h og y  k én yszer itsem  a z  u g ró t  a  fü g 
g ő leg es  kézállásra . A  sú lyp on tna k  
a rúd m ö g ö tt kell m aradnia, külön
ben  Sohasem  tud te ljesen  k ito lózkod n { 
a z u gró , sohasem  tud ren d es  k a p cso t  
csinálni. K o v á cs  m ár ka p iská lja  ez t. 
A  vá log a to tton  e z é r t  a  4 m é ter es  
m agasságnál e g é s z  közelh a rco t v ív 
tam  m ásokkal, h o g y  a m é r cé k e t  a  
szek rén yh ez  k özeleb b  v igyü k . S ajnos, 
m á soknak a h á tszélre  h iva tkozva  
m ás v o lt  a  v élem én yü k . E z  vo lt a z  
ok a  annak, h o g y  K o v á cs  e g y  n a g y 
szerű en  sik erü lt ugrásánál a k e s é 
v e l szin te  r á es e tt  á  túl m essze  elhe .  
ly e z e tt  lécre.

—  A  magyar rúdugrókat jóknak 
tartja?

—- K o v á cs  m ost m eg íg érte , h og y  
ren d szeresen  k i fo g  járn i a z  edzé
sek re  J övőre  4é0-as ugró léhet. 
Z su ffk a  is en n ek  a helytelen  beideg
z ésn ek  köszön h eti, h ogy  n em  le tt  
J,s.0~tts ü gró . E bben  a szám ban u tán
pótlás van  bőven. A z  eg észen  fia ta 
lo k  közü l leg teh e tség eseb b n ek  a  i t -  
év es  H om on n ayt tartom , de k é t  é v  
m úlva  Tölgyesi,' két-hd röm  év  m úlva  
H érczeg  és Csupor is e lérh eti a  n é g y  
m é ter t . Van m ég  kivül&k is n éhány  
elsőrangú  erő. A  fo n to s  csa k  az, 
h o g y  állandóan szem  e lő tt  le g y e n e k  
é s  h ibáikat len y eseg essék . A  m a
g y a r  rúdugrás jö v ő jé t  n em  féltem *
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Mi kellett volna ahhoz, 
hogy győzzünk a ma
gyar-olaszon?

Az olasz bajnokság és az olasz-német 
Viadal eredményeit figyelők eleve nem sok 
esélyt adtak a magyar csapatnak az 
olasz ellen. így nem is keltett nagy 
csalódást, hogy végeredményben 10 pont
tal kikaptunk kitűnő ellenfeleinktől. 
A verseny alatt azonban előfordult néhány 
olyan — könnyen kikerülhető és nekünk 
mégis súlyos pontveszteségeket jelentő — 
eset. amelyek nélkül a pontverseny a mi 
javunkra dőlt volna el. Vegyük sorra 
ezeket:1. Ha Polgár 400 méteren teljesen feles
legesen nem hagyja el a pályáját, illető
leg nem fut mind a két __ fordulóban 
egészen a vonalon (itt-ott néhány centivel 
azon belül is), nem veszik el egyetlen 
pontját. (Ez ellen a szokás ellen most 
majd a szövetség is erélyesen fellép. 
Vannak versenyzők, akiknek szokása 
egészen a vonalon futni és máskor is elő. 
fordul, hogy egy-egy lépésük belül kerül 
a vonalon. Eddig szemet hunytak az 
ilyen esetek fölött, most azonban kímélet
lenül diszkvalifikálni fogják az illetőt. 
Erről le kell szokniok.

2. Ha 800 méteren Híres feláldozza 
magát, kemény iramot fut. akkor Har- 
sányi esetleg megveri a második olaszt. 
(Két pont.)

3. Ha Szabó csak a multheti közepes 
formáját is kifutja. Biztosan ki is futotta 
volna, ha szombaton pihenés helyett 
kemény edzést tart. Már rájöhetett volna, 
hogy a kétnapos verseny második napján 
fut a legjobban. (Két pont.)

4 Cserna hosszú idő óta nem edzett. 
Ha* a versenyig nem csinál semmit, a 
benne levő ruganyossággal a 180-at biz
tosan. a 185-öt is valószínűleg átugrotta 
volna, így elég oktalanul az utolsó héten 
három edzést is tartott és alapos izom
lázzal. az alig megkezdett edzés után 
természetes visszaeséssel állott rajthoz. 
Ha csak Tanghettit megelőzi, már két 
pont.

5. Gynriczának volt egy 720-as ugrása, 
amelynél visszaült 686-ra. Ez rendben van. 
De volt egy 710-es is, ahol nem ült vissza, 
de az olaszok mutattak egy nyomot a 
homokban és azt állították, hogy ez 
Gyuricza könyökétől van. Ez az ugrása 
volt 694. Ha nem ismerik el az olaszok 
bemondását, Gyuricza második. (Ez is 
két pont.)6. Ha Kovács nem kezd 350-en ugrani, 
hanem akkor, amikor Zsuffka. ő a 
második, mert kevesebb kísérlete lett 
volna, mint Rómeónak. (Ez is két pont.)

7. Ha Németh Ernőnek nem kell 
vidékre mennie augusztus elsején és 
zavartalanul edzhet, átlagformájával biz
tosan megelőzi Superinát. (Ez is két 
pont.)

8. Ha 4x109 méteren a pályabírák 
idején bemondják az olasz váltónak egy 
,,majdnem biztos*’ és egy egészen bizto
san megtörtént túlváltását és a váltót 
diszkvalifikálják, ez már 5 pont.

Azt már nem is számítjuk, hogy mi lett 
volna, ha Pellarini nem múlja felül ön
magát az utolsó ugrásnál, mert az már 
nem is lett volna fontos.

így is 8 ponttal nyertük volna a ver
senyt.
. Ha az olaszoknak is nem lenn© 

néhány ,.volná4,-juk, amellyel, akár meg
kettőzhették volna a pontkülönbséget!

Hz ügyességi számokban 
tökéletesen egyformák 
voltunk az olaszokkal
Vágtában és középtávon, valamint gáton szerzett előnyük
kel győztek az olaszok, mi hosszútávon voltunk fölényben

ELUTAZTAK AZ OLASZ ATLÉTÁK
Vasárnap este a MASz díszvacsorán 

látta vendégül az olasz és a magyar vá
logatott csapatot. Közben megbeszélések 
is folytak a két szövetség vezetői közötb 
Megállapodtak abban, hogy jövőben 
évenként fog egymással találkozni, a 
magyar és áz olasz allét a-válogatott. A 
magyar szövetség kívánságára abban is

négy, de lehet, hogy még több magyar 
atlétát hívnak meg az olaszok. Az olasz 
válogatott csapat hétfőn délben 1 óraikor 
indult útnak Bécsen át hazafelé.

OSENDARP FORMÁBAN
A holland bajnokságok kiemelkedő ered

ményét Oscndarp érte el. 100 méteren 
JÖ.4 200 méteren 21.4 nip-cl győzött. Ez 
azt' jelenti, hogy o pillanatban újra ő 
Európa legjobb vág tázó ja. — De Bruyn 
13.88-as eredménnyel nyerte a súlyt, 
45.15- tel a diszkoszt.

Érdemes egy kicsit boncolgatni a 
magyar-olasz viadal tanulságait. Elsősor
ban nem is azért, hogy lássuk, miért is 
vesztettünk az olasz csapattal szemben, 
hanem azért, hogy megállapítsuk, hol és 
milyen mértékben van is szükség javí
tásra.

Mert, hogy javításra szükség van, az 
nem is vitás. Sok kirívó hibát láttunk, 
sok számban játszottunk alárendelt szere
pet. Éspedig olyan számokban, amelyek
ben a múltban már sokkal jobb eredmé
nyeket értünk el, ahol tehát a visszaesés 
nyilvánvaló. Ezeknek a visszaeséseknek 
okait kikutatni, orvosságait megkeresni 
és alkalmazni a legelső feladata a szövet
ség: vezetőségének.

Iía csoportokra bontjuk a válogatott 
viad̂ J versenyszámait, azt találjuk, hogy 
vágtában és középtávon nagy fölényben 
voltak az olaszok, olasz fölényt látunk 
gáton is, míg hosszútávfutásban a mi 
javunkra billen a mérleg. A két ügyességi 
csoportban, a dobásokban és az ugrások
ban hajszálnyira egyformán állunk. Ez 
nem azt jelenti, hogy egyes- kiemelt szá
mokban (magasugrás!) nem jelentős az 
egyik nemzet fölénye a másikkal szem
ben. Ez azonban a többi ugrószámban ki
egyenlítődik.

A számok íí?v beszélnek (-— . z
mri'gyar mérkőzés hivatalos, bár i
vitatható 4—3—2—1. váltóban 5—1
zása alapján):

Vágta
M O

100 m 5 4
200 lil 3 7
4x100 m i 3

9 14
Középtáv

400 m 2 7
800 m 3 7
FiOO m 6 4
4x400 m 1 3

12 21
Hosszútáv

5000 m 7 3
10.000 m 7 3

14 6
Gátfutás

110 TT) gá t 5 5
4t>0 in gát 3 7

8 12
Ugrások

Magas 3 7
Távol 6 4
Rúd 6 4
Hármas 5 5

20 / 20
Dobások

Súly 5 n
Diszkosz 5 5
Gerely 6 4
Kalapács 4 6

20 20
Most szóljunk mi is hozzá kiesé a 

számokhoz.
Vágtában még nagyobb lett volna az 

olaszok fölénye, ha a Csányi előtt beér
kező, de pályáját elhagyó Monti helye
zése is számít. Pedig ez felelt volna meg 
az erőviszonyoknak, amint az a váltóban, 
is bebizonyosodott.

Az olasz atléták nagylendületű javu
lása Comstock mester működésének 
,.megérésétől“  számítódik. Kétségtelen, 
hogy Comstocknak három év előnye van 
Simpsonnal szemben. Az is igaz viszont, 
hogy az olasz 4x100-as váltó már az 
1936-os berlini olimpián „betört“ . 
Komoly vágtázók feltűnéséhez nem okvet
lenül szükséges két évnél nagyobb idő.

Ennyivel jobb anyag lenne az olasz, 
vagy ennyiyel jobb edző lenne Comstock 
Simpsonnál? Nem Írjuk alá egyiket 
sem. A különbséget ott kell keres

nünk, hogy Olaszországban mindenki 
belenyugodott abba, hogy az amerikai 
edző többet tud nála. Aki nem nyugodott 
bele, azt félreállították. Comstock tehát 
akadálytalanul keresztülvihette elgondo
lásait az egész vonalon. Nálunk — de 
hiszen ismerjük az egész történetet 
Talán majd az egészen fiatalokból 
kialakul a Simpson-gárda.

És a váltás! Ezen bosszankodott leg
jobban a közönség. Igaz, hogy inkább a 
4 x400-as váltó alatt. Ez nem volt 
annyira megokolj _ A magyarok és 
olaszok váltásai között észlelhető óriási 
különbséget itt nem a gyakorlat hiánya 
okozta, hanem az, hogy az olaszok friss 
erővel tudtak végigfutni 410 métert, a 
magyarok ereje pedig már 390-nél el
fogyott. A „repülő’* váltásból így „ván- 
szorgó“ , sőt álló váltás lett.

Mi a nagyobb hibát és különbséget a 
4 x100-as váltón láttuk. Az olaszok 
következetesen követik azt az elvet, hogy 
a lényeg a váltásban az, hogy mindkét 
futó teljes sebességgel haladjon, amikor 
a váltás megtörténik. Ez az egyetlen 
követelmény. Hogy azután amerikai 
módra a csípőre helyezett kézbe kell-e 
betennje a botot, vagy az induló futó 
hátrafelé vágott kezébe, az másodrangú 
kérdés. Az olaszok a biztosabb amerikai 
módszert követik, de a KAOE és a 
BBTE hajdani váltója a bizonyítéka, 
hogy mi a nehezebbet is meg tudjuk 
tanulni Csakhogy ehhez rengeteget kel
lene váltani minden egyesületben min
den edzésen. Az olaszoknak három 
egyesületi váltójuk is van. amely 42 
mp-en belüli időre képes. Csak így 
alakulhat ki ilyen válogatott váltó.

*
Ami a. középtávokat, főként a 400 

métert illeti, itt még siralmasabb a 
helyzetünk. Görkói fejlődésében joggal 
bíztunk két évvel ezelőtt. Most teljesen 
visszaesett. Pedig tehetsége, gyorsasága 
legalábbis Ferassuttiéval egyenlő, bár 
ahogy indult, még Lanzi is lehetett 
volna belőle. Az utánpótlást láttuk a 
váltóban. Nem lehet nagy 400-a« abból, 
aki nem tud 22 mp-hez közeli 400-at, 
már pedig Dévényi és Marosi még 
23-at sem futott. Nagy tehetségkutatás
ra van szükség, ha a hiányokat pótolni 
akarjuk.

800 méteren feltűnő volt a magyar 
futók taktikai alsóbbrendűsége. Itt 
látunk tehetséges utánpótlást és néhány 
kemény verseny meg fogja hozni a leg
jobbak bátorságát is ahhoz, hogy 
komoly iramot fussanak.

*
Hosszútávon nincs hiba. Itt az a 

helyzet, hogy annyi a j,ó hosszútáv
futónk, hogy szívesen elcserélnénk egyet- 
kettőt olasz 400-asért, vagy vágtázóért. 
A két olasz 5000-est például épp úgy el
verte volna Csapiár, Kelen, Eper. Pataki, 
Farkas, vagy Esztergomi, mint ahogy 
Szilágyi és Németh elverte.

•
Gátfutásban sem vigasztalan a hely

zet. Szabó dr és Hidas megbízhatóan 
képvisfeli a magyar színeket, hosszú 
gáton Kiss hivatott nagyra, ha síkon Is 
javul. Az utánpótlásról azonban mind a 
két távon gondoskodnunk keli,

•
A magasugrásról ne is beszéljünk. Itt 

a legtöbb a tennivaló, ez azonban nem 
fér bele egy ilyen cikk keretébe. Rúd
ugrásban az idén nagy javulást látunk 
a hátsóbb régiókban. Itt már ,nő az 
utánpótlás. Távolugrásban is van jövőnk, 
hármasugróink is megállták a helyüket. 

*
A súlyatléták közepesen szerepeltek. 

Németh kilökése nem elég energikus. Itt 
kellene javítani. Átlagban itt jól állunk. 
Diszkoszvetésben visszaestünk, de ez 
— reméljük — csak átmeneti és az úi 
stílus tanulásával kapcsolatos. Itt újból

meg kell állapítanunk, hogy lehet, 
hogy van ,,legjobb“ stílus, de egyedül 
üdvözítő nincs. Andersson — és most 
Harris — északi, beváltás nélküli stílus
sal dobta világcsúcsát, Carpenter és sok 
más nagy amerikai szinte pörgött a 
dobás után, mint Consolini is. Wotapek 
meg Christmann módszerével győzte lo 
tavaly a mieinket. A lényeg az, hogy 
bármelyik stílust is sajátítja el valaki, 
azt a lehető tökéletesen meg kell tanul
nia. be kell idegeznie.

Gerelyhajításban is visszaestünk. 
Visszaesett Várszegi is, de vele a 
többiek is. Valamit kell csinálnunk, 
mert már az olaszok is a fejünkre 
nőnek! Kalapácsvetőink elég jól tar
tották magukat. Némethnek van ment
sége gyengébb szereplésére. Az azonban 
nyilvánvaló volt, hogy a mieink a for
gásra nagyobb súlyt helyeznek, az 
olaszok viszont a kidobást tartják lé. | e- 
gesnek. Az az érzésünk, hogy nekik van 
igazuk.

•
Végeredményben az igazi segítség 

nem tüneti kezdésekből áll. Ahogy az 
olasz atlétikát sikerült egészen széles 
alapokra helyezni és sok tízezres tömeg
ből válogatni ki a legjobbakat, úgy 
nálunk is mindent el kell követnünk a 
tömegek átrostálása érdekében. Talán a 
magyar sport átszervezésével kapcsolat
ban erre is sor kerül.

Btagg megjavította 
az 1500 m éteres 
világcsúcsot!
Ideje 3:47.6!

A  Stockholmban szombaton és va
sárnap rendezett svéd bajnokságok 
szenzációs eredményt hoztak. A  svéd 
1500 méteres futók az egész eszten
dőben olyan pazar időket futottak 
és különösen H a g g  állandóan olyan 
nagy form át árult el, hogy az 
1500-as világcsúcs megjavítása „a  
levegőben lógott". M ár a svéd-ma
gyar viadalon megpróbálta a H agg  
-—Andersson  pár a világcsúcs m eg
javítását, de akkor a rossz időjárás, 
az ázott'pá lya  megakadályozta Lo- 
velock  eredményének elérését. K é
sőbb Malmöben 3:48.6 mp-es idejé
vel H agg  beállította Szabó Európa- 
csúcsát, most pedig

Lovelock 3:47.8 mp-es világ
csúcsát is sikerült kéttizeddel 

3:47.6 mp-re javítania.
N agy verseny volt: H agg  m ögött
Andersson  fu tott be másodiknak 
3:48.6 mp alatt, Kálarne pedig 
3:49.2 mp-el lett harmadik. A z első 
400 méter ideje 58.8, a 800 méteré 
2:02 volt. —  A  svéd bajnokság többi 
eredményei: 100 m  Strandberg 10.7, 
200 m  Strandberg 22.2, 400 m Ljung- 
gren 48.9, 800 m  Malmberg 1:51.5,
5000 m  Hellström 14:33.4, 110 m gát 
Lidman 14.3, 400 m gát Larsson
52.9, hármasugrás Hallgren 14.66, 
rúdugrás Gusfavsscn 410, súlylökés 
Bergh 14.58, diszkoszvetés Bergh 
47.65, gerelyhajítás Atterwall 65.12, 
kalai ácsvetés  Eriksson 51.60, 3000
m akadály Arwidsson 9:12.4.

HÁRUIG GYORS!
Drezdában vasárnap 21.4 mp-et fuboti 

200. 47.6-ot 400 méteren és 4xl00-on is győ- 
zeleimre vitte a DSC váltóját. Azt hisz- 
sziilv, hogy most bátran ív iái ihatna Lanzi
ollen.

TENISZ

Gies lett a ném et bajnok
Braunscliweig, aug. 10.

A* német teniszbajnoki versenyt 
zsúfolt nézőtér előtt nagyszám ú ver
senyző részvételével bonyolították le.

E lődöntök:
F érfieg yes : Gles— Bawarowszki 3:6, 

6:0, 6:4, 1:6, 6:2, Gies— H. Henkel 
6:2, 13:11, 2:6, 6:3.

Női eg y es : Rosenow— Dolechell
6:4, 3:6, 6:0, Kaeppel— Thiemen 6:3,
8 :6.

D öntők:
F érfieg y es : Gles— Baworowski 3:6, 

4:6, 6:2, 6:4, 6:3.
F érfipáros: Henkel, Gies— Koch,

Buchholz 6:3, 6:4, női eg y es : Rose
now— Kaeppel 6:1, 2:6, 6:4.

Katona egyenrangú volt 
Asbóthtal Kolozsvárott

Kolozsvár, aug. 10.
Vasárnap délután az eső m iatt a 

a teniszbemutatókból csak két egyes 
mérkőzést bonyolítottak le. Dallos 
6:2, 6 :l-r e  győzte le Fehért, Asbóih  
pedig 7:5, 6:8-ra végzett a fiatal 
Katonával. A  párosmérkőzésekre a 
sötétség m iatt nem kerülhetett sor.

Aki nyaral,
nem indulhat Gö
döllőn (?)

Jankó Józseffel, a nők kapitányá
val a gödöllői versenyről beszélget
tünk. A  kapitány ezeket mondta:

—  Bizony magam sem  tudom, 
hogy mi lesz. E gyelőre az a hely
zet, hogy már hosszú hetek éta  nem  
láttam azokat a hölgyeket, akikre 
Gödöllőn elsősorban sz á mit ha tná nk. 
Som ogyi férjh ez ment, a többiek 
pedig a szélrózsa minden irányában  
nyaralnak. Fogalmam sincs róla, 
hogy mit tudhatnak. Erősen gondol
kodom, hogy érdem es-e egy  teljesen  
edzésnélkiili gárdával a kormányzó 
hitvesének dijáért m egküzdeni? 
A  m agam  részéről legalábbis ellene 
vagyok. A  végszót term észetesen  a 
szövetség  fog ja  kimondani.

------ —
NEMZETKÖZI VERSENY LIVORNÓBAJ*

A nemzetközi teniszversenyen a férfi' 
©gyesben Cueelli 6:3, 6:4 arányban verte 
Schröder svéd bajnokot. Iioman-oni 5:7» 
6:1, 6:1 arányban győzött Radó ellen. .A 
női egyes döntőjében Manfrédi 7:5, -6:8 
arányban verte Quintavallét, a női páros 
döntőjében pedig a San Donnini, Tőnélli 
együttes szerezte meg a győzelmet.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételi 

vei minden nap. Szerkesztőség és kiadó* 
hivatal Bp. Vili., Rökk Szilard-űtca 4. 
— Távbeszélő 132—499. és 133—977. Levél
cím : Budapest 72. Postafiók 42. — Posta- 
takarék: 53.366.

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

2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9.—• 
Amerikába 10.—.

Nyomatott a Stádium Rt. kÖrforgó*6- 
oein. Felelős: Győry Aladár igazgató.

MOZI
Több hem utatóm ozlra

l e n n e  s z ü k s é g e  a  m a g y a r  
f i l m g y á r t á s n a k !

A  m agyar film gyártás költségei 
az utóbbi esztendőkben jelentősen 
növekedtek. Nem csak a személyi és 
anyagi költségek fokozódtak, hanem 
a  színvonal em elése is pénzbe kerül. 
K ét év előtt m ég általában 120— 140 
ezer pengőbe került egy magyar 
film . 1941 tavaszán is jó  film et lehe
tett gyártani 140 ezer pengőért és 
160— 170 ezer pengő volt a nagy m a
gyar film  gyártási költsége. Most 
pedig már három film  van készen 
(a. „M iért az „E g y  éjszaka E r
délyben“  cs a „B eszélő kön tös"), 
am ely egyenként jóval drágább 
200.000 pengőnél. Több, mint 200.000 
pengőbe kerül a jelenleg készülő 
„B ob herceg“  és a „H áry János“  is.

Filmgyárosaink bátran és habo
zás nélkül kockáztatják ezeket az 
óriási összegeket, kétségtelen azon
ban, hogy bár az ekkora költséggel 
készített film  mind művészi, mind 
technikai szempontból is fokozott 
értékű, a kockázat mégis sokkal na
gyobb, mint a régebbi olcsóbb fil
mek kockázata volt. E gy-egy  ma
gyar filmmel ugyanis a fővárosi to
vábbjátszó mozikban, továbbá a vi
déki városok és községek film szín
házaiban az ország m egnagyobbo
dása ellenére sem lehet 150— 180 
ezer pengőnél több bevételre számí
tani. A  most érvényben lévő hely
árak és fizetési feltételek mellett pe
dig a gyáros a bemutatómoziban és 
a közvetlenül utánjátszó filmszín
házban m ég 100.000 pengőt sem ke
reshet a film jével. Ilyenform án te
hát a 250— 280 ezer pengős filmek 
bevételi lehetőségeit nem tudják ará
nyosítani a kiadásokkal. 1

■ I .......
A  film gyárosok már régebben 

m egkísérelték felemeltetni a bemu
tatóm ozik helyárait, mert ennek k ö
vetkeztében az őket illető százalé
kok  is magasabb összegre rúgtak 
volna. A z Arellenörzés Korm ánybiz
tossága mindezideig nem tartotta 
megengedhetőnek a mozik helyár
emelését., mert a kérdés elbírálásá
ban természetesen nem a mozik be
vételeiből részesülő m agyar film 
g yá rtók  költségvetéseit, hanem a 
m ozisok  üzletm enetét tette vizsgá
lat tárgyává. (S az utóbbi időben a 
m ozisok  igazán nem túlságosan pa
naszkodhattak.)

E lképzelhető a m agyar film ek be
vételi lehetőségének fokozása más 
m ódon is. Újabb bemutatómozikat 
kellene nyitni a fővárosban. Termé
szetesen nem a belső pesti kerüle
tekre gondolunk, hiszen az eddigi be
m utatóm ozik nagyrészt éppen ezek
ben a  kerületekben működnek. De 
érthetetlen, hogy m iért nincsen be
m utatóm ozija  az egész 1. és az egész  
III. kerületnek. Csodálatos, hogy a 
főv áros  budai oldalának mindössze 
egyetlen  - bem utatómozija van, az is 
csupán néhány esztendeje! Egyetlen 
pillanatig sem kétséges, hogy egy 
bem utatóm ozi akár a Krisztina-kör- 
úton, akár a Horthy Miklös-téran, 
ak á r  a  Flőrián-téren éppen olyan 
életképesnek bizonyulna, mint a 
N agykörúton. De m ég a kőbányai 
bem utatóm ozit sem kellene csődtől 
félten i!

A  m ozisok körében tulajdonkép
pen nincsen sok barátja a bemutató
m oz ik  szaporításának. A  működő 
bem utatóm ozik tulajdonosai nem ra
jon gan ak  a létszámemelésért (pedig 
eg y ik n ek  sem  ártana, ha a város 
távoli pontjain néhány újabb bemu
ta tóm ozi létesülne), másrészt az 
utánjátszó és a továbbjátsző m ozi

—- biztosabb üzlet! K evesebb száza
lékot kell kifizetni a  bevételből a 
filmekért, mint a bemutatómoziban.

A  m agyar film  üzletképességét je 
lentősen fogokzná, ha a pesti bemu
tatóval egyidőben nem csak egy, ha
nem két budai és esetleg egy kőbá
nyai bemutatómoziban is műsorra 
kerülne —  m egfelelő haszonrészese
déssel!

A  bemutatómozik szám ának ilyen  
form ájú  emelése tulajdonképpen 
nem fokozná a  film szükségletet, 
mert a külső városrészek bemutató
m ozijai mindig közös m űsort adná
nak valamelyik belterületi mozival. 
De jelentősen  növekedne a bemuta
tómozik. közönségének a száma és 
ennek következtében  a film ek  bevé
teli lehetősége. íg y  lehetne esetleg 
nagyobb mértékű helyárem elés nél
kül is fedezetet találni a  m agyar 
film ek költségtöbbletére.

A  MOZIK MŰSORA
Nyári szünetet tart: Átrium. Scala, 

Lloyd, Rialto. Savoy.
Rövidítések: n “  ■/., f — */». h -  %, 

Sz . — szombat, V — vasárnap
Bemutató mozik

BELVÁROSI HÍRADÓ Petőül Sándor-u. 6. 
,,T.: 181-244. 10-161 24-ig folyt. Magyar-. 
'Ufa-, Luce-, Fox- és rajzos híradó. Hon- 
véiümszárok és páncélosok előnyomulása 
Keleten. Háreok Vitebszk körül. Ukrajna 
felszabadítása. Légitámadás Moszkva ellen. 
Vadcvczösök. Szénégelés- Rajzfilm. 
CASINO Eskü-út 1. T.: 383-102. f6. h8. 
bio. Sz. V.: f4-kor is. Los© Marté. (Fel
újítás.) 3. héti
CITY Vilmos esászár-út 86. Tel.! 111-140.
h6, h8, blO. Sz. V.: h4-kor is Eev vidám 
tragédia (Franchise Rosay). 2. hét! 
CORSO Váci-utca 9- Telelőn: 182-818.
fö. f8. no. Sz. V.: fl-kor ts. Talpig úri
ember (Laurence Olivier). 2. héti 
OÉCKJ Tetéz-körút 28. Tel.: (25-952.
f6, f8, fio. V.: f4-kor Is. Párbaj (Mireille 
Bálin).FÓRUM Kossuth L.-u. 18. T.: 189-543. 
Í6, f8, 00. Sz. V.: f4-kor is. Hotel 
Mimóza (Praaooise Rosay),

HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T.: 222 499. 
9-től 24-ig folyt. Magyar-. Ufa , Luce-. 
Fox- és rajzos híradó. Honvédhuszárok 
és páncélosok előnyomulása Keleten. Har
cok Vitebszk körül. Ukrajna felszabadí
tása. Légitámadás Moszkva ellen. Svájci 
tavasz. Szénégetés. Rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-u. 1. T.: 130-125. 138-071. 
5. n8, flO. V.: 3-kor is. Az asszony, az 
orvos és a harmadik (S. Tracy). 2. hét! 
RADIUS Nagymező-utca 22. T.- 122-098. 
£6. h8. hlO. Sz. V.; f4-kor is. Dalol az 
éjszaka (Moulin Rouge).
ROYa L APOLLO Grzsébet-körút 45. T : 
222-002. f6. f8, ÍHO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. 
Mindennek a férj az oka (Myrna Loy). 
2. hét!
URÁNIA Rákóezl-út 21. Tel: 146-046.
5, n8. flO. Sz. V.: h3-kor is. Hadjárat 
Jugoszlávia ellen. 3. hét!

Utánjátszó mozik 
BROADWAY Kárólv-körút 3. T .: 422-722 
f4, f6 fS, flO. Sz. V.: f2-kor is. össztánc. 
CAPITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
4, 6, 8, 10. V,: 2-kor is. Mákvirágok. 
CORVIN Üllői-út 40. T .: 138-988 14. £6,
fS. flO. V.: f2-kor is. Ellenségek 
ELIT Szent István-körút 16. T.: 114-502. 
4, 6, 8. 10. Uj hold.
HOLLYWOOD Betnlen-tér S. T.: 225-003. 
f4. f6, 18, flO. Uj hold.KAMARA Dohány-u. 42. Tél.: 423-901.
II 2, 4, 6, 8, 10, Édes ellenfél.
PÁLACE Erzsébet-körút 13. T.r 221-222 
11, ,2 4, 6, 8 10. Fiatal ördögök! 2. hél! 
PATRIA Népszínház-utca 13. T.; 145-673. 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. A fehér sejk. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62 T-: 268-
999. 5, n8. flO. V.: 3, r.6, f8, hlO. Vissza 
az útón.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T-: 225-276. f4. f6, 
f8, flO. V.: í2-kor is. ' Halálos tavasz. 
2. héti

Továbbjátszó mozik 
BELVÁROSI Irányi-útca 21. T.: 384-563. 
4, 6, 8, 10. Aki az igazságot keresi. 
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : 351—500. 
Í5, h7, 9. V.: f2, f4, f6. f8, flO. Elkésett 
levél. V, d. e. 11: Potyautas.
KLDOKADO Népszínház-u. SÍ. T.: 133-171.
4. fi, 8, 10. V.: 2-kor is. Két lány az
utcán.
HOMEROS Hermina-út 7. T.: 496-178.
5, 7, 9. V.: 3-kor is. Dovagias ügy.
IPOLY Osáky-utea 65. Telefon: 292-626. 
5. n8, flO. V .: h3-kor is. Titkok kastélya. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T.: 143-644. 
f4. ffi, f8, flO. V.: f2-kor is. Elkésett 
tevét. ,,,
OLYMPIA Erzsébet-körút. Tel-: 423-188. 
U, 2. 4, 6, 8, 10, Egy. életen át.

OTTHON Benirzky-utca 3 Tel.: 146-447. 
n4, n6, n8, nlO. V.: i.2-kor is. Egy
életen át.
PH ÖN 1X Rákóczi út 68. Tel.: 223-242.

11, 5, n8, £10. Sö. V .: 3-kor is. Bűn-
hődés.
REX Tstván-út í!l. T.: 228-620. f5, h7.
9. Sz. 14, £6. £8, flO. V.: Bekor is. Egy 
életen át.
IUAI.ro Rákóczi-út 70. Telefon: 224-443.
Átalakítás miatt zárva. \

A  RADIÖ MŰSORA 
Kedd, augusztus 12. t

Budapest I (519.5 m): 7: Hírek. Hang* 
lemezek. — 10: Hírek. — 10.20: Sarak
Bernliard emlékeiből. Szenlgyqfgyí El* 
vira előadása. — 12.10: A rádió zenekara.
— Közben 12.40: Hírek. — 13.30: Hei
ne, manu Sándor lánczenekara. — li.30! 
Hírek. — 15.20: Kováts Jolán, énekel,
zonigoraikísérettcl. Grieg-dalok. — 15.55: 
Czifra György zongorázik. — 16.15: Mesék 
a mókus gyermekről. Irta; Práter Er
zsébet. — 16.45: Hírek. — 17: Hírek szlo
vák és ruszin nyelven. — 1.7.15; Vfilliu- 
ser Ede szalonzenekara játszik. —, 17.451 
Hadvezérek babonái, vitéz Borkő István 
ny. ezredes előadása. 18.15: Hanglemezek.
— Közben 18.20: Parádi séták. Nagy Béla
László dr előadása. — 19: Hírek, maigyar* 
német é« román nyelvén. — 19.20: Ilokl- 
világos csillagos az éjszaka-, ^Az össze,- 
kötő szöveget írta Volly István. Közre
működik Dóry József (ének), kísér* 
Gáspár Lajos cigáuvzenekara. — 20: AP 
ismeretlen Arany János. A bevezető* 
írta Kerosztury Dezső dr. A verseket 
elmondja Lehotav Árpád. — 20.30: Az 1* 
honvéd gyalogezred zenekara. Vezényel1 
Fongrácz Gáza. Olasz operanyitányok, -v 
21.10: Bífé&zség'ü.íyyi kalendáriatn.- Farflíf® 
Ferenc dr előadása. ~  1̂-20; Polgá1*
Tibor és Mecseki Rudolf kélzonícorás jaz?; 
műsora. — 21.40: Hírek. - -  22.10: Sl>1 
német kamaramuzslka. A bevezetőt Ili? 
Farkas Ferenc. Közreműködik a rád*® 
zenekarából alakult kamarazenekar. RaT 
tér Lajos vezénylésével. — 23: Híre*
német, olasz.. aiieol és francia nyelvén.
— 23.25: Pertis Pali cigányzenekara 
zsiikál. — 24: Hírek.

Kassa (208.6 m): 11.05: A szilied fen® 
síkon- Dernoi Iílekner Emil előadása. -** 
11.25: Szórakoztató hanglemezek. — Í1.4®! 
Hírek 'magyar és szlovák nyelven.;^  
17.15: A  rád lob all írat ás művészete. Zab° 
nyi Tivadar előadása. — 17.35: A 21. h00- 
véd gyalogezred zenekarának müsora* 
VezényeU- Hadányi. Antal. — 18.35:
rodosten Kákóczi-kápolna hazahozatal**
Jtteigl László ár előadása*




