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Drukkol — szurkol 
Drukker =  szurkoló
(Lásd: Pintér Jenő: Ma.
gyár Nyelwédö Könyv, 
1939. 144. oldal.)

Szűcs nem vett részt 
a Szoluok szerdai
edzésén

A Szolnoki MÁV csapata szerdán dél
után- kétkapus edzőmérkőzést játszott a 
22) csapatával. Az edzésen nem vett részit 
Szűcs (a vezetőség tudomása szerint 
Pesten járt). Koliáth (megfázott és ezért 
kérte az edzésen való részvétel alól fel
mentését) és Nagy I (a vasárnapi mér
kőzésen megsérült.) Résztvett viszont két 
Próbajátékos is. Az egyik középcsatárt 
játszott. Állítólag volt román válogatott 
játékos, a nevét azonban még titokban 
tartják. Egész ügyesen mozgott a fiú. de 
azért meglátszott a játékán, hogy hosz- 
szabb ideje nem játszott. A másik próba
játékos kapus. Az egyik félidőben ő vé
dett és igen tehetségesnek látszott. Va
sárnap a NAC elleni mérkőzésen való
színűiéi helyet is kap a csapatban. A 
játékosok közül néhányan máris egészen 
3ó formában vannak. Különösen Korom, 
Kispéter, Sclmeczi és Szántó játszott 
nagy kedvvel.

Szűcs ügyéről a vezetőség nem nyilat
kozik. Általában az a vélemény, hogy ha 
Szűcsöt mégsem sikerül . visszatartani, 
akkor akad megfelelő helyettese. Szóba- 
Höliet Nagy Béla, esetleg a pécsi Kri- vitz is.
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Szeged válogatottja — 
a Szeged és az SzVSE 
játékosai nélkül

Szeged, amatőrválogatott csapata pén
teken Újvidéken játszik hírverő mérkő
zést. A tizenegyet így állította össze 
tegnap Solti Mihály szövetségi kapi
tány :

Károly SzAK — Kovács 11 SzTE, v. 
Deák UTC — Szegedi MVSE, Fakó 
SzTK, Varga SzVSE — Báló SzlE. Szabó 
SzTE, Kalmár SzAK, Bajusz MVSE, Ha
lasi SzAK. Tartalék: Sebestyén UTC,
Kovács IV SzAK.A válogatásról a következőket mondta 
Solti szövetségi kapitány:

— Kényszermegoldás volt részemre 
így összeállítani a csapatot m,ert a sze
gedi két NB-egyesület, a Szeged és az 
SzVSE nem, akar játékost adni a válo
gatott csapatba.. , A jövőben a legszigo
rúbban fogom védeni a szövetség érde
keit s nem leszek tekintettel az egye
sületi érdekekre, mert csak Így tudok 
felelősségteljes munkát végezni.

Az újvidéki mérkőzést a szegedi Re
mény fi vezeti.

A  Szent István Kupa diadalmasan 
halad a végső kifejlődés felé. Ezúttal 
az első középdöntő kerül sorra csü
törtökön este a latorcautcai „fény- 
stadionban".

Általában a „gyengébbik" ágnak 
szokták minősíteni sportkörökben 
azt a vonalat, amelyben az Elektro
mos és a W M FC csapata találkozik 
egymással. Ha a másik ágon egy
másra találó Ferencváros és Újpest 
nevét nézzük, akkor a csütörtöki 
mérkőzés valóban a gyengébbik ág 
középdöntőjét jelenti. De talán nem 
is helyes ez az elnevezés. A  jelen 
esetben ugyanis a „gyenge" sző 
használata nem helyénvaló. Inkább 
a „kevésbé erős" kifejezés a m eg
felelő, mert az Elektromos és a 
W M FC ma már az igen erős bajnoki 
közép-csoport legkiválóbb tagjai 
közé tartozik.

A z Elektromos éppen a Gamma 
elleni esti mérkőzésen mutatta meg, 
hogy kom oly játékerőt képvisel és 
hogy játékosai egytöl-egyig nagy
szerű futballisták. Ha a neveket 
vizsgáljuk, a W M FC sem marad az 
Elektromos m ögött. Sőt talán egy
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A sszKRT ®)0§asf®SíftP2 Se 
vasárnap a hosszáéval 
bainoKság második 
füleméi

2 0 0  Bem:
Budapest—V ersp rém —Buda

pest
A BSzKRT nagy fába vágta fejszéjét. 

Ay, MKSz megbízásából elvállalta Ma
gyarország hosszútávú országúti össze- 
tettfutamú egyéni bajnoksága második 
futamának lebonyolítását. Ez a torna 
*nost vasárnap délelőtt a Budapest 
Veszprém—Budapest 200 km-es távú út
vonalon jut dűlőre. A bajnoki futamon 
kívül mellékversenyek is lesznek s . a 
rendező egyesület legalább 400 indulóra* 
számít A BSzKRT dicséret reméltó mó
don elhatározta, hogy szakít a hagyó* 
mányos éremdíjazással, és művészi becsű 
tisztelettárgyakat ad a ,A bajnokság szempontjából módfelett 
jelentős ez a torna. Az eL3° <i7f ° rp7?p után Nótds vezet 15 ponttal, 2. Éles b io  
12 p., S. Karaki BSzKRT 10 P-, h. Var
ga <Testvériség) 8 p., 5. Gyurkomts
WMTK 7 p., 6. Kárász PSE 6 p., 7.
Szabó WMTK 5 p., 8. Kőszegi ESsKKl 
í  p., 9. Rácz WMTK 3 p., 10. Ecke-t
WMTK 22 pont. ,,

Nótds elfoglaltsága miatt nem tud rajt
hoz állni a bajnokság második futamá
ban és így Eles és Karaki lenne most 
a legnagyobb esélyes. Karaki azonban 
multvasárnapi bukásából még nem épült 
fel s így rajtjával nemigen lehet szá
mítani.

NAGY AZ ELKESEREDÉS NAGYVARADON
a Nagyváradi MÁV vezetői ellen amiért 
a legjobb váradi ifjúsági játékosokat el
helyezi a vasúthoz állásba és araikor 
már elhelyezte, letiltja a játékosok sze- 
renl&oőt a társadalmi egyesületekben, 
így járt többek között, Renge, a NAC 
Válogatott ifjúsági középfedezete. Híd
végi a Törekvés jeles játékosa és az 
Elektromos és Vasas játékosai közül 
többen Az egyesületek vezetői azt té t  
Vezik hogy panaszt emelnek a N. MÁV 
ellen az MLSz-ber.'.

üf a. c s ü t ö r t ö k ö n  e s t e :

az első középdöntő a Szent István Kupáért
Az EieKiroinos-uiNiFG mérkőzésen egyenlő 
erűK nagy kőzdeime namatú

árnyalattal még: nagyobb .súlyt is 
jelent a csepeli csapat, ha a nevek 
után m érjük le a klasszist.

A  valóság pedig az, hogy a hét 
csapat ma teljesen  egyform a já ték 
erőt képvisel. Mind a két csapatban 
a hátsó részek jelentik a biztos ala
pot. Mind a -két csapat a csatársorá
val kísérletezik. Pillanatnyilag a 
W M FC mintha több jó  csatárral 
rendelkeznék, sok fü gg  azonban 
attól, hogy a kiválasztás, illetve az 
összeállítás hogyan fog ja  m ajd a 
valóságban igazolni a vezetőket.

Van egy körülmény, amely az Elek
trom osok becsvágyát legmagasabbra 
fokozza: a tavaszi bajnoki találkozás 
során éppen a Latorca-utcában és még  
hozzá esti világításban, a W M FC  
5::l-es kegyetlen  arányú vereséget 
m ért az E lektrom os együttesére. Ezt 
a kudarcot megtorolni -— ez az 
Elektrom osok legfőbb vágya.

Mi mégis azon a véleményen va
gyunk, hogy a csütörtökesti közép
döntő kimenetele a legnagyobb mér

cékben  bizonytalan. Szép játék és 
nagy küzdelem has 'ás —• érzésünk

szerint —  a m érkőzés’ a szabályos 
játékidőben döntetlenül fo g  végződ
ni. A  meghosszabbítás hozhat majd 
döntést és itt m ajd az kerekedhetik 
feliül, am elyik többéit gondolt az 
erőnlétre. De könnyen lehetséges, 
hogy —  csak a sorsolás dönti majd 
el a meghosszabbítás végén, melyik 
csapat jut be ezúttal egészen külön 
rangot jelentő döntőbe.

Részletes mii sor
, Szent István Kupa középdöntő 

Elektromos— WMFC
Latorca-utca, y49. V ezeti: Vass A.

E lektrom os: Boldizsár —  Pákozdi, 
önody —  Pázmándy, Marosi, Pálin
kás —  Rozsáli, Tőrös, Szendrődi, G. 
Tóth, Buzássy.

W M FC : Szekeres —  Káliói, Szalay 
—  Bakos, Gere, -Dudás —  Váradi 
(P intér), M arosvári, Szabadkai (O laj
kár II ) , Tihanyi II, Pintér (Jáger).

Kölyökmérkö'zés
Gamma— W M TK, Latorca-utca, fél 

8. Vezeti: Istvánfi.
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Pnncsec lemondott,
m ár csak Mitics és  
Flórián jön számí
tásba a gödöllői 
teniszversenyre

A teniszezövetségf nagy reménységekké® 
kezdte 'meg a gödöllői nemzetközi tenisz- 
verseny előkészületeit. Az volt a terv* 
hogy a - kormányzó • aranyserlegéért Né
metország. Olaszország, Horvátország ég 
Magyar ország bajnoka fog küzdeni. Idő*4 
ben elküldték a meghív ásókat, -de válaens 
sehonnan sem érkezett. Néhány napp 
ezelőtt a szövetség sürgető táviratot ad 
föl a meghívott játékosoknak. A vá 
szók befutottak, de egyik sem volt ked* 
véző. Szerdán délután a „külföldi” fron* 
tón ez volt a helyzet:

Punoseo lemondta a versenyt. Az olasts 
szövetség is arról értesítette a magyar 
szövetséget, hogy a svédek -elleni válo
gatott viadalra való tekintettel nem lód 
játékost küldeni. A németek válasza is 
nemleges volt

— Most már csak Mitics és Flór Iám 
Aliz indulásában bizakodunk, — mon
dotta Hcrzum János főtitkár. — A -■‘ét 
játékos megígérte, hogy mindent elkö* 
vet, hogy imlulhason a versenyen. Bár- 

ely pillanatban befuthat a 
cly, remélem, kedvező leŝ .

mc
amc

válaszuk*

Teljes a bizonytalanság
a csepeli támadósor 
összeállításában

Tihanyi II játszik, Váradi és Olajkár II 
játéka kétes

Csepelen serényen készülődtek az 
Elektrom os elleni nagy mérkőzésre, 
am ely siker esetén a Szent István 
Kupa döntőjébe nyitja meg az utat 
a W M FC számára. A  keddi edzésen 
már megjelent Váradi is, akit a 
W M FC kölcsönbe kapott a Gammá
tól. Olajkár II -1 és Tihanyi II -1 el
lenben hiába várták a szurkolók.

Olajkár II  ügyében Benes Ernő 
intéző a következőket mondotta:

—  A  Kispesttel már teljesen  m eg
egyeztünk Olajkár II átvételéről, a 
játékossal azonban még folynak a 
tárgyalások. Tihanyi II  jelen tkezett  
már nálunk és bejelentette, hogy  
vállalja csütörtök este a játékot.

Váradi mozgása nem nyugtatta 
m eg teljes mértékben a W M FC hí
veit. A  szélsöcsatár szemmel látha
tóan húzta a ballábát. Ezért az ed
zés után m eg is kérdeztük tőle, hogy 
nem érez-e m ég valami fájdalm at a 
ballábában?

—  Nem  érzek  sem m i fájdalmat —  
felelt Váradi —  talán csak azért 
m ozgok m ég egy  kissé félszegen , 
m ert három hónapig sérült voltam. 
Ez bizony nagy idő és annyira hozzá
szoktam  a sántításhoz, hogy m ég  
most is ösztönösen húzom kissé a 
lábamat. Ez azonban hamar el fog  
múlni, csak az a fontos, hogy m ost 
minél többet és minél erősebben  
edzzek.

.—  Nem lesz majd szokatlan, 
hogy annyi új arcot lát maga kö
rül?

—  N em  idegen itt nekem  a kör-

E le k tr o  m o s p á ly a Latorca-u.
c si; m érkőzés a Széni István Kupáért 

Augusztus 14-én , csütörtökön este három negyed 9 órakor

E le k t r o m o s —W M F C
középdöntő mérkőzés

alőtte fél 8 órakor G a Ü W i a -----W M T K  kölyök mérkőzés

Helyárak: Ü lő h e ly  4 .  , 3 .5Ö , 2 *’
és 9 9  fillér

p. Á llóhely  l . ' O ,

_ le g y e k  a  s z o k á s o s  e lő v é te li  h e ly ek en  kaphatók

nyezet. Hiszen már játszottam  is a 
W M FC ellen a Gammában. Látásból 
tehát jól ism erem  a fiukat. Bízom  
abban, hogy rövidesen jól m egis
m erkedem  mindenkivel.

—  Meri vállalni csütörtökön este 
a já tékot?

—  Ha a vezetőség  m egtisztel bi
zalmával, örömmel vállalom a já té 
k o t az Elektrom os ellen.

Fölvetődik tehát a kérdés, mi
képpen fo g  felállni a W M FC tá
m adósora áz Elektromos ellen?

Benes Ernő intéző erről a prob
lém áról így beszél:

—  M ivel Tihanyi II jelen tkezett 
já tékra , a balszárnyon nagy a to 

longás. Itt van P intér, Jager és 
Tihanyi II. A  középcsatár helyén  
Olajkár II  jön  szám ításba Szabad
kai m ellett, ha m eg tudunk vele 
egyezni.. Jobbszélen sző  lehet esetleg  
Pintér játékáról is. M ég  nem  dön
töttünk, hogy Váradit be m erjük-e  
dobni mindjárt ilyen erős m érkőzé
sen. Erről csak közvetlenül a m ér
kőzés előtt fogunk dönteni.

—  A  csapat többi része?
—  A  változatlan: . S zekeres  —  

Kallói, Szalag —  B akos, Gere, Du
dás.

—- Megint felvonul a csepeli szur
kolók gárdája a Dunán?

—  N égy csavargőzössel jönnek  o  
csepeli hadak és rem éljük, hogy  
ugyanolyan jó  hangulatban fognak  
távozni, mint a K ispest elleni Szent 
István K upa-m érkőzés után.

■— Milyen eredményt vár?
—  Bízom győzelm ünkben, m ert 

amint a tavaszi 5 :l - e s  győzelm ünk  
m egm utatta, csatáraink értenek  
ahhoz, hogy m iként kell ártalmat
lanná tenni az E lektrom os védőinek  
lesreállító taktikáját. E zúttal azon
ban m egelégszünk kisebb gólarányü  
győzelem m el is.

Jenőfi és Hrotkó II a Lám
pádban!

A Lampart-csapat erősítési terveit je
lentős siker koronázta szerdán. Az er
zsébetieknek sikerült megszerezniük Je
nő fit, a SalBTC kiváló középcsatárát és 
Hrotkó Il-t. a PeMTK fiatal BLASz- 
válo-gatott balszélsőjét.

Laucsek Gyula, a Lampart szakosztály-

Kerékpárok, alkatrészek
nagy választékban legolcsóbban

DIADAL, ™Sr-“
Kerékpár árjegyzéket ingyen küldünk.

vezetője szerdán délután a következőket 
mondta:

— A Jcnőfi és Hrotkó II megssersé- 
séért folytatott tárgyalásokat sikeresen 
befejeztük. Mindkét játékos egyesületé
vel sikerült megegyeznünk. Jenő fi és 
Hrotkó II már alá is írta az egyesüle- 
tünk részére as átigazoló lapöt. A Sál. 
BTC-vel telefonon tárgyaltam, Jenő fi át
adási ügyében. Még ma Salgótarjánba 
utazom a játékos kiadatásának végleges 
elintézése végett. Egyébként már telje
sen megállapodtunk mindenben.

— örülünk a két játékos megszerzésé
nek. Velük lényegesen megerősödik a 
csatársorunk. Jenöfit nem teli bemutat- 
nőm,. öt ismerik mindenütt a . labdarúgó 
körökben. Hrotkó II,. a BLASz váloga-.

*■£ott balszélsöje többször, volt ifjúsági

válogatott is. A játékos még csak 19 
éves. Gyors, ügyes labdarúgó, aki mind
két lábbal egyformán rúg és játszik. Mi 
a jobbszélen szándékozunk öt játszatni, 
mert a balszélsőnk természetesen Tolvaj 
marad.— Nagyboldogasszony napján, a Tö
rekvés elleni barátságos mérkőzésünkön 
már valószínűleg Jenő fi és Hrotkó II is 
bemutatkozik a csapatban:

A MAC
a BBTE-uel Kötőit meg
állapodásai

A MAC és a BBTE között egy minden 
sportágra kiterjedő megállapodás létesült 
az elmúlt években. Eszerint a megállapo
dás szerint az egyik egyesület csak 
abban az estíbpn vehette fel a másik 
egyesülőiből kilépő versenyzőt, ha ahhoz 
a régi egyesület hozzájárult.

Az utóbbi időben különböző esetekből, 
kifolyólag a két egyésülétközti barátság 
sok csorbát szenvedett- Ezek következté
ben a MAC értesítette a BBTE-t. hogy 
a megállapodást felmondja.

Megszűnt a GSE Szentendrei-úti pá
lyája. A vállalat a sporttelepet üzemi célokra használta fel.

Újabb halasztást
szenved a ném et

magyar atlétikai viadal
Ismeretes, hogy a. német szövetség as 

credctilcír augusztus 9—10-re, a mapryar- 
olasz viadal napjára kitűzött német- 
magyar viadal elhalasztását javasolta. A 
MASz ehhez készséggel hozzájárult és a 
maga nászéról szeptember 7—8-at hozta ja
vaslatba. | {

A német szövetség tegnap érkezett táv
irata szeriut még ez az időpont is korai-. 
A németek arra kérik a MASz-t, hogy 
későbbi időpontban jöjjön el Bécsbe a 

; magyar válogatott.
A. MASz válaszában hangsúlyozta, hogy 

a német-ma gyár atlétikai viadalok foly- 
toiíósságánk fenntartására nagy súlyt 
helyez és ezért a német szövetségre 
bízza, hó£.y október 13-ig terjedő időben.
• melyik, napon óhajtja B ácsben megren
dezni a versenyt, A. MASz a németek 
által- választott időpontot készséggel elfogadja.

{Az eddigi tapasztalatok szerint a ma
gyar atléták általában október elején 
vannak a legjobb formájukban. Uállia az 
id'éh ie így lesz.)

Két próbajátékos
szerepelt tegnap a 
DiMÁVAG-nak 
Miskolcon mérkőző 
csapatában

A DiMÁVAG szokásos sezrdai kétkapus 
edzőmérkőzése elmaradt. A csapat, 
ugyanis' pénteken Kassán vendégszerepei 
és ezért az első csapat játékosai csak 
könnyű erőnléti gyakorlatokat végeztek. 
A IX. csapat viszont Miskolcra látogatott 
el és az MVSC-vél játszott. A mérkőzés
nek különös jelentőséget adott, hogy a 
II. csapatban szerepelt a két új szerze
mény. akik ezen a mérkőzésen mutat* 
koztak bej a vezetőségnek és a szurkolók
nak. Éppen ezért igen nagyszámú szúr-' 
kóló kísérte el a csapatot. Az egyik 
prőbajátékos balszélsőt játszott. Volt né
hány egészen ügyes elgondolása, de na
gyon kevés labdát kapott és így meg
bízható képet nem lehetett alkotni a 
tudásáról. A másik próbajátékon hátvé
det játszott. Ennek a fiúnak meglehető
sén gyengén ment a játék. Nem való
színű, hogy helyet kap a csapatban. A 
diósgyőriek egyébként a következő csa
pattal utaznak Kassára: Gáspár — v. Bo- 
hus, Felföldi — Kertész, Sós. Barta — ’ 
Füzér, Réhn fPribelszky), Fazekas, Bar
na. Turbéki (Próhajálékos). 1

•Az SzFC vasárnap a Soproni VSE-ef 
látja vendégül Szombathelyen barátságod 
mérkőzésre.

Az ózdi VTK pénteken a Borsodnádaecll 
UASE ellen edzőmérkőzést, vasárnap pe
dig Salgótarjánban' az SSE-Vel Quirín- 
serlegdöntő mérkőzést játszik.

NAC—Szolnoki MÁV barátságos mérkő
zés lesz vasárnap Nagvváradón

A Nagyváradi Törekvés vasárnap a Ká 
kosligeti MOVK csapatát látja vendégül 
barátságos mérkőzésre.

A HALADÁS
szerdán délután kétkapns edzést tartott. 
Pénteken a Pécsi VSK-val játszik a Ha- 
] adás vas utas bajnoki mérkőzést. As 
összeállítás cs lesz: Körmendi — Krasz- 
nai’e „SY'd"% IÍI -  Miller, Kiss, Kalotai -  Szabó, Osyat, Moróez. Koroknál. Lo- 

A tavalyi csapatból csak Gazdag 
a béten már ő ie ron-deUv-ezésre fog állni.

Törekvés-pólya X., Bihari-utca

Augusztus 15-én. Nagyeoldogasszony-napján 
délután fé l 6 órakor

Ciamma—Szeged
serleg-mérkőzés

előtte három negyed 4 órakor

-Törekvés
barátságos mérkőzés 

előtte 2 órakor
T örek vés  v .—Gamma v .
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Itt az Elektromosok csapata 
— m e g l e p e t é s e k  n é l k ü l
Három játékos beszél 

ról, ellenfelükről -
A  csütörtöki Elektromos— W M FC 

Szent István Kupa-középdöntőre ké
szülő bordósárgák kedden délután 
tartottak nagy erőnléti edzést s azt 
követően egy kis taktikai értekezle
tet. Ezen az értekezleten Kovács 
Dezső dr, az egyesület főtitkára 
ecsetelte a csütörtöki, mérkőzés 
sportbeli és anyagi fontosságát. Majd 
kihirdette a W M FC ellen kiálló csa
pat összeállítását. Ez a következő: 

Boldizsár —  Pákozdi, Önody —- 
Pázmándy, Marosi, Pálinkás —  Ro
zsán, Tőrös, Szendrödi, G. Tóth, Bu- 
zássy.

öom agáról, csapatá- 
és a másik ágról
Tartalék: Béky.

. A  várt nagy összeállítási szenzá
ció tehát elmaradt. Arról volt ugyanis 
szó, hogy Buzássyt fog ják  Szendrödi 
helyett a csatársor közepén játszatni. 
Nem találtak azonban Buzássy he
lyére megfelelő balszélsö-helyettest 
és így inkább a fenti összeállítás 
mellett döntöttek.

A  W M FC elleni esélyek felől m eg
kérdeztük Szendrődit, Pázmándyt 
és M arosit, az Elektrom osok három 
kitűnő játékosát. ím e a válaszok:

Szendrödi:
— Nehezen bár, de egy góllal többet rágunk 
mint a WMFC és mi játszunk a döntőben 
a Fradival

T e m e s s  é s  m é g  ía ü á i?  m á s  fs  
e r ő s í t i  a  ü iJ jS í-t

Az NB II~ben szereplő BLK nagyban 
erősít az új. idényre. Bóka Bajossal, az 
egyesület vezetőjével beszéljünk,

Néhány új játékost akarunk sze
rezni. mert jól akarunk szerepelni az új 
idényben. — mondta Bóka Lajos. — 
Elsősorban Temest. az Újpest volt já
tékosát szerződtetjük. Az Újpest ne
künk már kiadta a játékost. Temesen 
kívül még Dombai. a Tokod csatára és 
Somogyi, a Salgótarjáni SS robbszái- 
i-Öjs az, akivel tárgyahu.k Pagác^ot, a 
BTK hátvédjét is szeretnénk megsze
rezni. Ha aztán ezek a játékosok nálunk 
játszanak, akkor nyugodtan nézünk az Új idény elé.
. A BLK pénteken. Nagyboldogasazony- 
napján fél (5 órakor a Budakalász ellen 
á váciúti pályán barátságos mérkőzést 
játszik. Előtte a második csapatok szó- 
repelnek.

(Szendrödi helye a csapatban veszély
ben forgott, , A jeles válogatott közép 
CS; tár a nyári szünetben meglehetősen 
elhízott és bizony ez a Gamma mér
kőzésen erősen látszott igen mérsékelt 
játékán.)

— Fogyott-e már valamit a Gamma
mérkőzés óta? — kérdjük Szenrlrödnől 
elöljáróban.

—- H ogyne, már csak 7fi lciló va - 
ayok.

— .Mennyi szokott lenni jő formában?
—  H etv en ö t!

No. akkor jobban fog menni a já- 
a WMFC ellen.

•—• Biztos és kell is, hogy jobban 
menjen, m ert törleszteni valónk 
van velük szemben.. A  tavasszal 
nagyon „kinyírtak ’1 bennünket.

ték

— Gondolja, hogy sikerülni fog?
—  Nehezen, nagyon nehezen, de 

egy  góllal többet rúgunk, mint a 
W M FC és mi játszunk a döntőben
a Fradi ellen.

j — Biztos, hogy a Fradi kerül a dön- 
j tűbe?

-— Bár mi kerülnénk olyan biz
tosan a döntőbe, mint a F erenc
város. A z  Újpest egyelőre  még  
sötét csapat. Igaz, hogy a Törek
vés ellen rem ekül já tszottak a lila- 
fehérek, különösen a csatársoruk  
de nem valószínű, hogy kom olyabb  
ellenfél ellen is kijön nekik úgy  
lépés, mint a Törekvés -ellen.

A Jövő héten elkészül 
a fővárosi ama töt ö \ 
és a váliafati egyesü
letek őszi sorsolása

Most hogy elkészült már az NB III. 
osztályú csapatok sorsolása is. nincs sem
mi akadálya sem annak, hogy hozzá ne 
kezdjenek a fővárosi amatőrök őszi sor
solásának elkészítéséhez. Erről beszél 
tünk Barcsay Jánossal, a budapesti ke 
rület ügyvezetőjével.

— Csak az NU III. csapatok sorsold 
Sára vártunk, — mondta Barcway. -  
Még ezen a héten elkezdeni az egyesiile 
lek beosztását és utána a sorsolást készí 
teni el. örvendetes, hogy mindazok az 
egyesületek, amelyek tavasszal szerepel 
tek, máris mind beneveztek az őszi baj 
nokságra. Remélem, hogy a jövő hét ele
jén sikerül elkészülnöm a sorsolással.

Ismére les, hogy a vállalati csapatok 
főosztálya í<* ugyanakkor kezdi el a baj 
nokságot. amikor a fővárosi amatőregye 
sülelek kezdenek.

— A jövő héten mi is elkészülünk 
sorsolással, — mondta Ujváry Ferenc, 
VÁLEA főtitkára.

Arról hallottunk, hogy a Magyar Ku 
púban sorsot VÁLEA egyesületek nem 
indulnak l. Magyar Kupa első fordulójá
ban, mert még nem készültek el a esa 
py [Szervezési munkála tokkal. ,

— Tény az, hogy nehézségek vannak a 
csapataink indulása körül — válaszolt 
Ujváry. — A kcttős-igazolású ügyek elin 
tézése még rém ért véget és ezért néhány 
egyesületünk kevés játékossal rendelke
zik. Ez azonban nem lehet ok arra, hogy 
izt/k. nkik honeveztek n Magyar Kupára, 
tényleg cl ne induljanak Ha másképpen 
nem tubának kiállni, akkor akár ifjú 
sági játékosokkf 1, de játszatok kell.

• Lázasan készülődnek 
a kolozsváriak oz I-re

A Sí ölnek ellen elért győze’me nagyon 
fftlvlHanyosta n KolAC együttesét. A 
mérkőzésen őrömmel, látták a vezetők, 
hogy Bokor, a Húsos fiatal fedezete mi
lyen jól jélezik, A keddi edzésen már 
egy másik Húsos-játékost. Hun&ot ia 
kipróbált a vezetőség1, Hans a csatársor
ban kapott helyet és ő is elég jól moz
gott. Edzés után Kovács edző ezeket 
mondta:

— A védelmünk már együtt van, 
most még a csatársorunkat kell megerő
sítenünk és akkor nyugodtan nézünk az 
NB [ küzdelmei ólé is. A csatársorban 
a két szélső személye már véglegesnek 
tekinthető, mert mind Brassói mind 
Lukács igen jó formában van, A belső- 
hármasban azonban még változások lesz
nek. Hogy kik lesznek tíz tíí szerzemé
nyek az egyelőre még a jövő titka.... 
Remélem. a közeljövőé, — teszi hozzá 
Kovács eds ő.

Pázmándy:
— Csak akkor győzhetünk a WMFC ellen 
ha ló napot fogunk ki!
Az Újpest kerül a döntőbe

Tóttá SS a sazógsesaíáp 
a Gs»K«3ia&an a 
elleni sepieamórKSzt- 
sen

A Szeged pénteken, Nugyboldogaez. 
ezony-i.apján a fővárosban játszik. A 
Gamma lesz az ellenfele és a mérkőzés 
a két egyesület által kitűzött Igen érté* 
kés eztl3taerlerért megy. A Gamma na
gyon felkészült orré a mérkőzésre. Ezen 
a héten három edzést tartott a csapat. 
Szerdán volt a pénteki mérkőzés alőtt 
az utolsó edzés, Ez az edzés több mint 
ogy érán át tartott. Tulajdonképpen 
erőnléti edzés vált, de labdát 13 kaptak 
a játékosok.

— Néhány nap múlva már a Kispest
tel bajnoki mérkőzést játszunk. — 
mondta az sózásán Sós Károly, a 
Gamma edzője, — így tehát a pénteki 
mérkőzésen tapasztaltak alapján állítjuk »ssze az őszi csapatunkat.

Nagy gondot okoz a Gammában az, 
hogy Adám még mindig nem állhat a 
csapat rendelkezésére. A szerdai edzés 
után aztán a vezetőség ügy döntött, hogy 
a jó formában lévő Keményt beteszi a 
balösszekötőbe és Tóth II lesz a közép- 
csatár, Ezek szerint a Szeged elleni 
cgapatősszeálUités a következő: J?ole-
mányi — Szilvás!, Kónya _  Király. Tóth 
I, Híres — Kincses. Horváth, Tóth II. 
Kemény, Patkóid,

A Szeged elleni mérkőzést — mint 
már megírtuk — a Törekvés-pályán 
játsszák le. A Gamma két volt Törek-
6rüítátmnek KÓnya éS Túth 11 igaa
,y- Pénteken ismét sok Töri-sznrkoln 

•lőtt fogunk játszani, — mondta Kó- 
?y«- - -M a jd  ybatják, hogy nem te-IrjtetMink pl futballozni

A Gamms;~Szesgd mérkőzés előtt a 
Törekvés a Lampurttnl mérkőzik, A Tö* 
rekvés—Lampart mérkőzés előtt pedig a 
Gamma vegyes a Törekvés vegyessel játszik.

— Három pompás mérkőzést ldth*t s 
közönség a Törekvés-pályán! Azt hiszem, 
elégedett les* minden néző. — mondta 
Jánosy Béla, a Gamma FC sportigazgatója.

* Tisztviselő labdarugó, aki töké
letesen beszél németül Is, 25— 26 
éves, állást kaphat 200 pengő kezdő- 
fizetéssel. Csatárok előnyben. Állást 
kaphat kárpitos és pincér is. Csak jó 
játékosok jelentkezzenek, Érdeklődni 
lehet: Köröm testvérek hírlapter
jesztő, Zombor.

{Pázmándy, az Elektromos népszerű 
,,S?.nci” -ja máris remek farmiban van. 
Ezt bizonyította be a Gamma mérkőzé- 
son, ahol csapatának legjobb embere 
volt.)

— Mit vér a WMFC ellen?
—  Hm, sötét ügy. A ttól függ, 

hogy milyen napol fogunk ki. Sze
rintem  a W M FC jobb csapat az 
Elektromosnál, több benne a Idász- 
ssiajátékos. Úgyis mondhatnám, 
hogy az Elektromos hangulatcsa
pat, Ha sikerül jó  napot elfognunk, 
akkor elkaphatjuk és el is kapjuk

Fradit, vagy az Újpestet várja 
oldalról a döntőbe?

őket.
— A 

másik
— A z Ú jpestet. Minden Szent 

István Kupa-m érkőzésen kint vol
tam és bizony nekem  az Újpest 
tetszett a legjobban. Pom pás a lila 
fehérek csatársora. A z  Adóm — 
Vidor jobbszárny pazar. A  Fradi 
egyáltalán nem tetszett. A ■zöld
fehérek csatársora lényegesen  gyen 
gébb az újpestinél 
delmiik sem  jó.

és bizony a vé-

M arosi:  ̂ .
— Nagy küzdelem után megverjük a WMFC-t

(Marosi hosszú idő után visszakerült a 
küzépíedezet helyére. Mér a Gamma- 
mérkőzésen is ezt játszott, ha nem is feltűnően nagy formában, dö ,,rendesen1', 
Azóta az edzéseken is javuló erőnlétről 
adott bizonyságot. A latoreauteni pálya 
környéken azt. beszélik, hogy nála csak 
az erőnléttől függ a jó forma.,.)

— Hogyan állunk erőnlét dolgában?
—  Hála Istennek, teljesen m eg

gyógyultam , mennie kell a já ték 
nak, nem  úgy, mint' a tavasszal. 
A kokriban sokat betegeskedtem , nem  
tudtam lábra állni. M ost már 
semmi hiba.

— Nem szokatlan a középfedezet 
helye?

—  Kezdem  újra megszokni. Pisla 
bácsi kezében (T óth-Potya m ester)

1
valahogyan nem találtam m eg  a 
formámat, úgy látszik, Guszti bácsi 
alatt (Sebey Gusztáv) jobban fog  
menni.

— Megverik a WMFC-t?
—  M indenesetre nagyon fogunk  

igyek ezn i.. 8 n ugyan tavasszal az 
NB-m eccsen nem játszottam , de a 
fiúk mind nagyon bele fognak  
szállni, m ert vissza akarunk vágni 
az ö t-egyes vereségért. 9z az érzé
sem, hogy nagy küzdelem  után 
m egverjük a csepelieket.

— A Fradit,
döntőbe?

vagy az Újpestet várja

—  A z Újpestet, 
szeretném , hiszsn 
rek  vagyok...

L eg a lá b b  is ez t  
p es tú jh e ly i  g y e -

» , /Y in

uasápssau Saplía
es m  jtittóstolóiáfl** 
a BnAuao a EJSiiapz- 
ű i o n

Egy kissé csodálkoztunk szerdán dél
után, amikor a köbányalúti pályán pillan
tottuk meg kétkapuzni n MÁVAG csapa
tát. Tudomásunk szerint ugyanis a 
MAVAG megállapodott a Törekvéssel a 
bihariúti pálya használata ügyében. Ja
kab intéző azonban rögtön magyarázat
tal szolgált:

— Mivel ma délután jócskán esett az 
esti, úgy állapodtunk meg Tasnádyval, 
a Törekvés intézőjével, hogy a inai 
edzésünket itthon fogjuk megtartani, jü- 
Himélés szempontjából. Pénteken ugyanis 
a Gamma—Szeged találkozót vívják meg 
a Törekvés otthonában,..

A MAVA0 saját tarts lókcsapatával Ját. 
gzott kiadós edzőmérkőzést, amelyről 
«sak Fdczán és Opata hiányzott, mind a 
kettő igazoltan, •

A jó  egyőt’ás e-dzűmérkőzésen a hátvé
dek közül varga, a fedezetek közül 
Steinbach és Halteneeker, a csatárok 
közül Töltőéi és Nagy mutatott föltűnő 
harcíkedvet. Azért a többi sem maradt 
sokkal ezek mögött.

Az edzé3 után ezt mondta Jakab 
Intéző:

— Vasárnap tartjuk a* első nagy „fii, 
kóstolónkat”  a Blhari-Aton. Délelőtt fél 
to órakor játszik egymással az alsó és 
n második csapatunk. Szén minden ép
kézláb ember szóhog jut...

A soproni csapatok I* elkezdték a ké
szülődést, Az SVSE vasárnap Szombat
helyt!;. játszik az HzFC-vel a SFAC pe
dig az ETO-t tapadja Sopronban.

A Szekszárdi TSE vasárnap ünnepli 
fennállásának tízéves jubileumát. A 
TSE ez alkalommal a Szabadkai VAK-ot 
látja vendégül,

„M sem en" naai ©űzési 
ü p i ma a Kispest

— valam elyik  s z o m s z é d o s  p ő -
íyén

A kispesti pálya szemre már szép, de 
játszani bizony még nem lehet rajta. 
Ezért kénytelenek a piros-feketék ide
genben tartani az edzőmérkőzéseiket. A 
csütörtöki edzés színhelye is bizonyta
lan még.

— Valamelyik közeli pályatulajdonos 
csapattal fogunk megegyezni, — mondja 
Happ János főtitkár. — A mi pályánkon 
vetkőzünk és úgy megyünk át az egyik 
szomszéd pályára, Jól is Jött nekünk a 
füvesítésünkre való tekintettel, hogy az 
első bét mérkőzést idegenben kell Ját
szanunk,

(— A játékosgárda körül mi újság?)
— A pótlást a most Igazolt BTK-iá- 

tékossal. Bedeccsel befejeztük. 0  szóba 
jöhet a jobhhátvéd helyén is Egyébként 
játékosaink cgyréeze behódolt az új 
szellemnek és amatőrré nyilváníttatják 
magukét, Odry, Vig, Szabó II  a jövőben 
mint amatőr fog működni, Olajkár II 
tekintetében megegyeztünk a WMFC.vei, 
a fivére pedig augusztus lő-én szabaddá 
válik, Ekkor válik szabaddá Vécsey és 
Nemes is.

(—  Gazdag sérülése komoly baj?)
— Nyolc napon belül teljesen rendbe 

fog Jönni, A szemhéjjá repedt föl, de 
ettől már tegnap vígan edzett a fid.

(— K lk.íognnk csütörtökön játszani?)
— Saját játékosainkat szerepeltetjük 

mindkét csapatban. Nagyszámúi Játékos- 
gárda áll rendelkezésünkre.

Tehát a mennyiséggel nincs baj Kls- 
pestan. Hogy a mniőséggel mi van, az 
eldől a bajnokságban...

Kaszab, az 
RAC-ba lép.

MSC középfedezete a
A* FSC Nepkót, a

csatárát igazolta.
Kassai AC közép-

Ünnepélyes Falt 
a labdarúgó bajnokságban

Augusztus 20-án, Szent István napján 
rajtol az klón a Nemzeti Bajnokság I 
osztálya, hogy azután fokozatosan belő 
knpe«oUkljanak a bajnoki küzdelembe 
NB többi osztályai ús a kerületi bajnok 
osztályuk is.Az MLSz ünnepélyes keretek közt 
óhajtja moírközdcni a bajnoki küzdekne 
ket. Ezért az olnöksé# elrendelte, hogy 

augusztus 20-án, Szent István király 
napján délelőtt fél 12 órakor az MLS; 
minden tagegyestilete küldöttséggel vo 
nul fel az illető város va,<yy falu or- 
szá^zászlójához.
Ahol ©rszáíízászló nincs, ott oly-in em 

kíkmű elölt kell tisztelegni, amelyik 
leghívebben fejezi ki az örök magyar 
gondolatot. A küldő* tséarok koszorút i*s 
helyeznek ol az orszá#zászíó elölt. A 
érvényben lévő kormányzati intézkedések 
folytán a küldöttsÁííek legfeljebb 3 tó
ból állhatnak. Ahol töbr> oíryeaület van 
ott az oíryeftülctek közösen rendezik meg1 
ezt az ünnepséget.

Budapesten az MLSz és ezaktestületci 
a JT ós ET, továbbá a budapesti szók 
hellyel működő kerületek o,'yút tekeri jO’ 
lennek megf a Szabadság térj orszáifzászíó 
női. Ebből a célból az au;?u«ztus 20-ára 
ö fizeti ívott rendkívüli közgyűlést fél 32 
ómkor félbe fogják szakítani.

A magyar bíbdf rúgás ezzel a tisztelet 
adással óhajt eip’ékezni a magyar nem 
zeti gondolatról: „Pro patria őst. dum 
íuderc vkíenin-” Magyarul; ,,A hazának 
ií< szolgálunk akker. a pikor látszólag cwak játszunk !*'

---------- <̂ >----------

A MABOSVASABHEEYI SE FEI-JELEN
TET TE AZ SZVSE-T JATÉKOSCSABI

t a s é b t
A Marosvásárhely! SE értesítette a: 

VSzSE-t, hogy Sikő leigazolása miatt 
játékoscsábítás elmén feljelentette az 
MESz-nél, Bakos Béla. az SzVSE inté
zője nz ügyről ezt mondta:

— Sikó önként jelentkezett nálunk 
a leghatározottabban visszautasítjuk 
MSE játékosceábítási vádjait.

TOI-DI GÉZA NEM MEGY 
A SZEGEDBE 

Megírtuk, hogy a Szeged Toldi Gézát, 
a Gamma FC szabaddá lett játékosát 
szeretné megszerezni. Toldi Géza é3 
Markovits Szilárd, a Szeged elnöke kö
zött a tárgyalások mer is Indultak. Hét 
főn és kedden tárgyaltak a felek, de 
megegyezni nem tudtak. Jövő terveiről 
Toldi Géza ezt mondta: — A Gamma 
szabaddá tett. Nem tudom még, hogy 
hol fogok játszani. Az biztos, hogy még 
néhány évig játszani akarok és fogok 
is, Nem hagyom még abbu a futbal- 
lozást.

ÉBEMHUEEAS I.ESZ A SZKNTIST- 
VANI BENJOKIVCEI KÖZGYŰLÉSEN 

AZ MESZ-BEN
Az MLSz Szent István napjának dél

előttjén tartja mer rendkívüli közgyű
lését, Az ülés összehívását nagy részben 
az önkormányzatra való áttérés több 
megteendő intézkedése tette szükségessé. 
Ezen a rendkívüli közgyűlésen fogják 
ünnepélyes keretek között kiosztani az 
NB-ben és a Hazatérés Bajnokságban 
győztes csapatok érmeit. Ugyanakkor ke
rülnek kiosztásra a sportszerűség dijá
nak oklevelei a győztes egyletek kö
zött, A JT 12 tagja a JT átszervezése 
körül szerzett érdemekért az MLSz ju 
bilcumi emlékveretét kapja végül veratet 
kapnak az ifjúság nevelésének munkájá 
bán jeleskedő edzők is.

NAGYKABOEYBAN 
azonnal megindultak az erősítési tárgya
lások, amint értesültek arról, hogy a 
csapatot az NB III. osztályába osztották 
be, Az eddig KAC néven szereplő egye
sület beolvadt a helybeli vasutas csa
patba éa az új egyesület neve Nagyká
roly! MÁV AC lett, A közeljövőben több 
fi  játékos és egy edző megszerzésére 
kerül sor. Nagykárolyban bíznak abban, 
hogy a megerősített csapat meg fogja 
állni a be'vít na NB ni-bs-: K

A Italai AFC vasárnap is folytatta 
győzelmi sorozatát. A szurkolók körében 
igen nagy az öröm és s bizakodás, mert 
a csapat a bevonulás óta még egyetlen 
mérkőzésen sem kapott ki. A két új 
szerzemény, Vörös és Csauth is jó be
vált és így a vezetőségnek minden re
ménye megvan arra nézve, hogy a csa
pot az NB III-ban jól meg fogja állni 
a helyét. Kulán egyébként még a leg
szegényebb szurkolók is adakoztak, hogy 
a csapatot valamiképpen mentesítsék a 
sok utazással járó nagy terhektől. Eddig 
800 pengő gyűlt már össze. A csapat 
vasárnap a Bácsalmási MOVE ellen ját
szik visszavágó mérkőzést, de lehet, hogy
16-én Kalocsára ts ellátogatnak 

A III. kor. Árpád SE Vajdát a Ko
lozsvári Unlverzitatea jeles játékosát 
igazolta. Vasárnap a Gázgyár ellen már
játank la.

Ül. Drszágos fippslő Barnásai 2
Beérkezési határidő: aujr. 23. 13 óra
WMFC—Szolnok

Ferencváros—Kispest
Nagyvárad—Lampart
Szeged—Kolozsvár «0.

SalBTC—SzVSE
Újvidék-Gamma

MÁVAG—DiMÁ VÁG

Elektromos—Újpest
Fól verseny: a pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül sziUTiilasha, egyébként csak hol tver 

senvt dönt el.
Szomb. FC—Szabad. VAK
Goldbcrger—Debr. VSC

Ujverbász—Soproni VSE

Tokod—Egyetértés

Névt ................................... ..............

hakhely: ........... ................................
Uica* ............................................... .
A beküldő aláveti magát a feltételek” 
tiek. Minden szelvényhez ép és for- 
'.a|j>mbnti ievő nuszfJálatlan 1.0 fillérei? 
bélyeget keli .nellékelni. Aki lieten 
kint Ötnél több szelvényt küld., kö
teles ide keresztet (csillagot) lenni.

Négy évig tartalék volt 
Tihanyi, de most már 
(a MAVAG-bán) 
v é d e n i  akar

A MÁVAG csapatában az osztályozó 
mérkőzéseken új kapus mutatkozott be: 
Tihanyi László, a WMFC volt tártál ék- 
kapusa. Tihanyi két évig volt a WMFC 
játékosa, de csak ritkán tudott a csapatba 
bekerülni. Előzőleg két évig a Ferenc
városban volt — állandó tartalék.

Tihanyi csepeli nevelésű játékos, sok 
csepeli közelről ismeri őt. Ezek így véle
kednek :

— Tihanyiból ezután lesz csak nagy 
kapus. Eddig az volt a baja. hogy nagyon 
korán, 17 éves korában került nagy
csapathoz, A Ca. MÜVE ifjúsági csapatá
ból szerződ tette öt 1937-be h a Ferenc
város. Abban az időben sokszor bekerüli 
az ifjúsági válogatottba — még Boldizsár
ral szemben is. Négyévi profiskodása 
alatt nem tudott fejlődni, hiszen m űiig  
csak tartalék volt. Ila azonban most a 
MAVAG-ban állandóan védhet, hamarosan 
beérkezhet. Hiszen még csak 21 éves* 
Lehet, hogy még sajnálni fogja Ót a 
WMFC . . .

A fiatal kapus az átlépéséről és a jövőjéről így beszél:
— Nagyszerűen érzem magam az űJ 

csapatban. A legtöbb fiú már régi isme
rősöm. Egyáltalán nem éreztem magam 
idegenül, amikor ide kerültem, örömmel 
jöttem a MAVAG-hoz, mert úgy gondo
lom, hogy itt végre védeni is fogok. 
Éppen elég volt a tartaléksorből!

(— Nem volt lámpaláza az osztályozó- 
kor;. hogy a tartaléksorból mindjárt 
ilyen döntő mérkőzésre ..dobták be“ ?)
. Z  Pécí {t m¥  e®y kicsit bizony szúr- lcoltam De valamennyien idegesek vol- 
tnnk hiszen igen nagy tét forgott koc.

Ha nyugodtabbak vagyunk, legalább 
két g-ólall megnyerjük már azt a mérkőzést is.

Ezután elmondja a fiatal kapus, hogy 
nagyon sajnálja az elmulasztott négyévet.

— Már-már oft tartottam, hogy vissza
vonulok — mondja végül. — Most azou- 
ban, hogy a MAVAG érdeklődött utánam, 
meggondoltam a dolgot. Hiszen most 
majd újra védhetek! Igazolhatom hogv 
négy évvel ezelőtt nem tévesen fedeztek fel . . .

Érsek a* ivar komolyan  
készül a® NB BB-re

A z éwoikújvári csapatnak az NB II. 
osztályába történt beosztó wa osztatlan 
örömet keltett: a helyi sporttáisadalo-m- 
Lan. A  csapat' testileg és lelkileg is na
gy oi i k»óiB7Áil az  ̂őszi n agy k Ü •/,ú el jnők re.

A z okúul t idény ben egy b ok ov ácsoló- 
od*lt csapat nőm is tartott nyári pihe
nőt. Hazai és vidéki mérkőzésekkel igye
keztek a. csapat form áját tartani. Érsek- 
ívj váron a szurkolók és a játékosok is 
egyaránt tudatában vamunk annak, 
hogy a csapatnak minden mérkőzésen 
szívvel-lé'lokk cl kell játszni, ha meg 
akarja á lln i a helyéit, az NB II leg erő 
sebb eső pofjában, a Zrinyi-esoporthan.

A m ultévi csapatot három-négy helyen 
rneg is oroísítjk. Tárgyalások folynak 
két csatár, egy' fedezett és hátvéd 
m-egSK'Orzéftéről

Az edzőik ér dóst úgy oldják meg. hogy
csapat kap itán yát Sok tanár K árolyt 

Colküldik a fővárosba edző tan folyam ra. 
A tanfolyam  elvégzése után Sok tanár 
veszi m ajd  át a csapat edzéseinek irányí
tását, (le m int játékos is a csapata ren-
eleik ozáséi-e all.

A púivát állandóari jav ítják  és bár nz 
anyagiak teljes hiánya miatt egyelőre 
füvesítésre gondolni som lehet. 
igyekeznek a pályát a körülményekhez 
kénest a fog ióbb  állapotba hozni.

A szurkolók  körében kom olv szervez* 
kedéti folyirk abban az Irányban, hogy 
nz anyu»fjing etag gyengén álló egyesü
lő tót valam iképpen tá m og a tók  és átaö- 
gííf.ák a kezdeti nebéztségeken,

A város sport támadni ma tobát^ m in- 
dcpií cjkövcif, hogy n vnr<w* színeit kép
viselő eigyüttos minél jobban i szerepel'
breton é̂ s 1110/ 1 mór « * ’  ° a  játékos ok ott
vall a wor- ^  j

A Ceirlécíi MOVK , Nagy boldogasszony, 
napján ünnepélyes keretek között ren
dezi meg az Újvidéki VAK ellen vasutas-
bajnoki mérkőzését. Cegléden az egészsnorttársadalom megmozdult a mérkőzés 
sikerének érdekében. A fiúk erős afl* 
zéssel készüta-ek ezen a héten a vasár
napi na*y  összecsapásra,

A Törekvés ogyopfiit n KaSí33-1
Vasutas Sport Egyesülettel. Az ..ú.1“ 
egyesület működése elé nagy bizakodás*’ 
sál néznek Kassán mert remélik, hogy 

X í?utaso*í támogatással újra felKassa város labdarúgó-
sportjának a szír^onaldt.



Csütörtök, 1941 augusztus 14. sssur

A PEST

1 3  Az Újpest tárgyal új jobb- | | |
U  hátvéd meqszerzóséről - és 11—1

augusztus 12.-i számában „M iért lel
kesedett a közönség a Nagyvárad já 
tékán és a hosszútávfutók küzdel
mén ?“  címmel megjelent cikk némi 
kiegészítésre szorul:

Idézet: „H a figyelem be vesszük,
hogy a középfedezet nélkül játszó  
csapatok az idényeleji m érkőzéseken  
váratlan vereségeket szenvedtek sok
kal gyengébbnek tartott csapatok
tól, mint például a Szeged a Bezdán- 
tól, a Szolnok a Kolozsvártól, a 
WMFG a pestszenterzsébeti am atő
röktől, a D iósgyőr az Ungvártól, a 
nem rég m ég I. o. Törekvés a Test
vériségtől és a Szegedi Vasutastól, 
akkor értjük m eg igazán, hogy miért 
lelkesedik a közönség a Nagyvárad  
játékáért

H iányok: 1. Ha már a Pest eny- 
nyire figyelemmel kíséri az ídeny- 
elejl barátságos, eűzö-_ és különféle 
másodrangú dijmérközéseket, akkor 
joggal hiányolhatja az olvasó annak 
megállapítását, hogy a Szegedet 
megverő Bezdán is kullancs-közép- 
fedezettel iátszik, továbbá, hogy a 
Törekvést éppen a legjobb játékosai 
hagyták ott. 2. Ha a Törekvés vere
sége a Testvériségtől a „közép fed ezet 
nélküli já ték“  ( ?  > ellen bizonyít, ak
kor mit bizonyított éppen egy éve a 
Szent István Kupa döntőjében a 
Törekvés 5:0-ás győzelm e a „közép- 
európai-olasz-m agyar" futballt játszó 
Elektromos ellen ? Mellékes m eg
jegyzés: akkor a Törekvés játékán 
talán m ég jobban lelkesedett a kö
zönség, mint most a Nagyváradén. 
M ég mellékesebb m egjegyzés: a T ö
rekvés akkor győzö tt, a  Nagyvárad 
pedig, szépen  ugyan, de kikapott.

Idézet: „A  rég i m agyar erények  
.— a támadó és küzdő szellem , len
dület és pillanatnyi elhatározáson  
alapuló ötletesség  —  azonban nem
csak a fu tballközönséget lelkesítette, 
hanem a m agyar-olasz m érkőzésen  
legnagyobb sikert arató hosszútáv
fu tások közönségét is."

H iányok: 1. Hiányzik, annak m eg 
okolása, hogy a ,,küzdőszellem ‘ 
hogyan kaphat dicséretet abban az 
újságban, amely a labdarúgás küzdő 
jellegét nem nagyon szerette. (Lásd: 
„b irkózás"-vád.) 2. Megtudtuk, hogy 
újabban már aki az atlétikában győ,z 
az is m agyar erényekkel éri ezt eb 
aki pedig kikap —  az tálán skandí- 
návul kap k i?  H iányzik viszont az 
az igazság, hogy a  m agyar hosszú
távfutás fellendülése nem régi, ha
nem új m agyar erényeknek köszön
hető szorgalomnak, kitartásnak, 
szívós edzésnek, a finn (Nurm i) 
rendszer átvételének. A kit érdekel, 
h ogy  mit értünk el rég i m agyar eré
nyekkel a hosszútávfutásban, az la 
pozza fe l a régi 5000-es, 10.000-es 
versenyeket. A z atlétikában ugyanis 
l e  l e h e t  m é r n i  a teljesítménye
ket ez tehát sok visszaélést lehetet
lenné tesz. Nem lehet tehát azt mon
dani hogy „hej, a régi m agyar
hosszútávfutók tudtak csak igazán 
m ert nem fertőzte  m e g  őket az a 
sok korszerű finn  je lszó. _

Idézet: „5000 m éteren  Szilágyi cs 
N ém eth, 1 0 .0 0 0  m éteren  pedig Szí 
lágyi és Csapiár m egm utattak, ho
gyan kell küzdeni, de azt is, hogy™} 
kell okosan versenyezni, taktikázni, 
az ellenfél támadását visszaverni, 
majd akkor elkezdeni a ? e3kuzdel 
m et, amikor már az ellenfelnek nincs 
ereje az újításra. Sajnos, sem  a rö
vidtáv futóknál, sem  ^ u g r ó k n á l  es
dobóknál —  tisztelet a k iv é t f  ivek —  
nem látta a közönségünk „
erényeket, ezért nem  is lelkesedett.

H iányok: 1. H iányzik  annak m eg
magyarázása, hogyan  kell luu " 
térén (rövidtávfutás) „okosan = '  
senyezni, taktikázni, a z  ellenie! tá
madását visszaverni, m ajd akkoi e - 
kezdeni a végküzdelm et, amikor ma 
az ellenfélnek nincs ereje újítani. 
Továbbá, hogyan kell ezeket  a „m a
gyar erényeket11 keresztülvinni ugró 
és dobószám okban?! 2. Hiányzik 
annak a tárgyilagos megállapítása 
is, hogy a közönség a futószámok, 
főleg  a közép- és hosszútávfutó 
számok közben jobban  lelkesedik, 
mint ugró- és dobószámokban, 3. 
Hiányzik annak megállapítása is, 
hogy Szilágyi, N ém eth és Csanlftr 
árért e'vözött ellenfelei fölött, mert 
mind a három egyszerűen jobb futó, 
mint olasz ellenfeleik (Ez á l külön 
ben a NAC több labdarugójára is.)

' Idézet: „...lestoppolják..." ..........tré
nertestületének..." ■

H iányok■ 1. H iányzik a magyar 
szó a fent olvasható angol szayak 
helyett. H olott m agyarul b j j z e l m ^

s a a  »°gy
nincs, mert a volt trén ert^  
v a t a l o s  neve: ..Edzők Testületé.

o Ferencváros áll ki új jobbhátvéddel
Ferencváros: Izovfta cl?

lég Pofa, eset les er
látszik

újpest: A szolnoki Sziics íátékéva 
még akkui sor

batom, fia Szűcs az üipesf 
láSékosa lesz

n y é k ,  h a n g o k  a n a g y  r a n g a d ó r ó lV é l e m ©
Ferencváros— Újpest!
A  bajnoki idény őszi és tavaszi 

csemegéje kerül sorra szombaton 
este a  Szent István Kupa döntoje-

Nagyon helyesen mondta valaki 
fent az M LSz-ben:

Telt ház lesz a Latorca
utcában. Először azért, m ert a F e 
rencváros— Újpest m érkőzés mindig 
nagy esem ény, másodszor azért, 
m ert most olyanok is m egnézhetik  
ezt a m érkőzést, akik a bajnoki 
idényben a saját m érkőzésük miatt 
nem m ehetnek ki a rangadóra. 
Most minden játékos, vezető es 
egyesületi szurkoló kimehet a nagy  
rangadóra.

Természetesen Újpesten es 
rencvárosban is nagy készülődés 
folyik  a rangadóra. Szerdán mind
két csapat pihent, csütörtökön 
azonban mindkettő edz. Azért szer
dán is történt valami. Megállapod
tak abban, hogy milyen mezben 
játszanak, ím e:

F erencváros: fehér ing, zöld nad
rág. , .

Ú jpest: lila ing, fehér nadrág, 
íg y  tehát valóban: zöld-fehér es 

lila-fehér rangadó lesz.

lnnék is szerencsét hozunk!
a

A  F e r e n c v á r o s  ö s s z e 
á llí tá s ú n a k  m e g le p e 
té s e

a zöld-fehérek

E gy kis terepszemlét tartottunk 
mindkét tanyán. A  véleményekre 
voltunk kíváncsiak.

A F e r e n c v á r o s  Ismét 
együtt u z s o n n á z ik

Vitéz Kemenesy Sándortól kérdeztük
egybe-ismét

A KEAC mindennapos edzéssel s _  
az Őszi idényre. A játékosok ® ■ -
sága miatt ugyanis csak megkérve> 1 t 
ták elkezdeni az edzéseket és 
a mulasztást akarják pótolni. Az a 
lános vélemény az egyetemisták kbrea m 
az, hogy a KEAC nem akar — és nei 
fog a SzEAC sorsára jutni.

meg:(— Szombaton délután 
ítvüitik a játékosaikat?) .

igen. Eszel megakadályozzuk azt, 
hogy felesleges mdsskálásokkal töltik az 
idejüket.(— Mit vár a mérkőzéstől?)
_ Most is olyan kemény ellenfelünk

less, mint volt az elmúlt szombaton s 
teljes erübedobás szükséges ahhoz, hogy 
tovább menjünk. Szerintem, ha a csa
patunk jól játszik s mindent kiad ma
gából. akkor bennünket nem érhet 
meglepetés.

A  s z o ln o k i  S z iic s  m é g  
n e m  fo g  s z e r e p e ln i

Beszélgettünk az Újpest egyik vezető
iével Is. Ezt mondotta:_ A szolnoki Szűcsöt valóban meg
akarjuk szerezni, de ez egyelőre még 
csak álom. Az Újpest mindenesetre azt 
kéri a Nemzeti Sportól. hogy írja meg 
a következőt: , Újpest megbízottja
lent járt ugyan Szolnokon, de nem 
Szűccsel tárgyalt, hanem a Szolnoki 
MÁV vezetőivel.’ ' Ami ugyebár nagy 
különbség. Ha Szűcsöt meg is szerezzük 
a héten még akkor sem kerül már most 
a csapatunkba. Az Újpest nagy csapat. 
máról holnapra az ilyen csapatba nem 
kerülhet új ember, bármilyen tehetséges 
is az illető.

(_ Mit vár a mérkőzéstől?)
_  Körülbelül már nyolcvanszor el

mondtam a sportmüködésem alatt, hogy 
M  ilyen nagy mérkőzések előtt semmire 
sem lehet építeni. Még az idény kellős 
közepén sem, hát még lámpafény mel
lett' Bármelyik fél győzhet, a mérkőzés 
eldőlhet lobira, vagy balra ts. Magam- eiuumcc. abban bízom., hogy

miért bízom! Tálén 
^zértVmert láttam az Újpestet és a
Ferencvárost is villanyfényben

Az Újpest összeállítása
Takács Géza, a Illa-fehérek ed

zöje ezt mondja:
—  C sü törtök  délután fél ö tk o r

edzést tartunk, erőnléti edzest. 
Olyan edzést, amilyent máskor pén 
teken szoktunk tartani 

(—  Hogyan állnak f e l . )
—  A  legvalószínűbb, hogy ez  a 

csapatunk já tszik : Sziklai
kés, Balogh II  —  Nagymarosi M é
száros, Balogh I  —  Ádám, Vidor, 
Szusza, Zsengellér, Kalocsi dr. R e 
mélem , hogy m egnyerjük a m érkő
zést. Már csak azért is, m ert tavasz 
szál fogadtam  a ferencvárosi szur
kolókkal és szeretném  ezt a fog a 
dást megnyerni. Tavaly nem tudtuk  
m egverni a Fradit...

(Igen, igen ez érdekes: amióta Mari 
néni az Újpest edzője, azóta az Újpest 
még nem nyert a Fradi ellen, viszont 
Mészáros edzővel egy év alatt kétszer 
is nyert az Újpest s Guttmann edzővel 

i is le tudták győzni a zold-fehereket.).

Dimény Lajos, 
edzője ezt m ondja:

.— Csütörtökön korábban kezdjük 
az edzést. Már ötkor a pályán le
szünk. A z edzés után ugyanis nyom 
ban egyesületi vacsorát tartunk s 
mindannyian ki akarunk menni a 
W M FC— Elektrom os találkozóra. A  
m érkőzés után nyomban hazame
gyünk s így mindenki már negyed- 
tizenkeltökor ágyban lehet, viszont, 
ha szombaton tovéibb jutunk, akkor 
legalább láttuk a döntőben ellen
felünket. A  csütörtöki edzésen nem  

, .lesz kétkapus játék. Erőnléti edzést 
a F e-y  â rfUnk, de labdásedzés is lesz.

(—  Sérült v a n ?)
—  Jakab m ég mindig nem bírja 

a futást. M ég G yőrött sérült meg.
(—  No de az ö játékáról nem is 

volt szó...)
__ De sző lehetett volna.
(__ Milyen változást tervez

n e k ?)
—  Sárost dr ezúttal balösszekötőt, 

Finta meg középcsatárt játszik. Még 
eg y  változást tervezünk. Szoyka dr 
valószínűleg nem játszik s helyette  
alighanem Pósa, esetleg Waldinger 
ju t szóhoz.

( —  Kinek van nagyobb esélye?)
—  Pósának. A  hírek szerint na

gyon  jól játszott Nagyváradon. Bár
m elyik is jut szóhoz, mindenképpen 
csak a jobbhátvéd helyén lesz vál
tozás. Tehát Pósa és W aldinger is 
csak iobbhátvéd lehet. Tátrai ma
rad a'baloldalon. Nem aakrunk na
gyobb bolygatást. Szoyka dr szom 
baton gyengébben játszott A zt mond
ja  hogy előtte sem játszottak úgy, 
ahogy kellett volna. Ebben van 
igazság, de viszont igaz az is, 
hogy Szoyka dr néhány elég tiszta  
helyzetben  is kapkodott, olyankor, 
am ikor abban semmi szerepe sem  
volt az előtte játszónak. íg y  például 
a második gólunk előtt is elrúghat
ta  volna a labdát. Különben, rem é
lem, hogy a csatáraink többet lő
nek majd, s akkor nem kérdéses, 
hogy m elyik csapat győz.

(A  Ferencváros összeállítása te
hát: Csikós —  Pósa (W aldinger), 
Tátrai —  Sárosí III, Polgár, Lázár 

Lukács. Kiss, Finta, Sárosi dr, 
Gyetvai. Érdekes, hogy Gyetvai és 
K iss  játéka majdnem bizonytalan 
lett. Ú gy volt, hogy elkerülnek Bu- 
dapestről...)

Két játékos hangja
Csikós Gyulát polgári foglalkozása 

Újpesthez köti. Az Újpest elleni mér- 
kőzések előtt mindig összekerül az új
pesti szurkolókkal. Csikós ezt mondja:

- Most is sok újpesti szurkoló kere
sett fel. Nagyon kötik az ebet a karó
hoz, nagyon mondogatják, hogy nieg- 
vernek bennünket, ők az Újpest Tö
rekvés mérkőzésből indulnak ki. Én 
figyelmeztetem őket, hogy a Törekvés 
sokkal kisebb képességű csapat, mint a 
Nagyvárad. Szerintem a Nagyvarad szom
baton megverte volna az Újpestet Mi 
már a Nagyvárad ellen megszoktuk a 
nehéz mérkőzések légkorét az Újpest 
majd csak ellenünk fogja megszokni.

Ez is sokat számít. Szombaton volt az 
első komoly mérkőzésünk, az Újpest 
ellen már sokkal jobban megy Majd 
nekünk is a játék. Beszéltem Zsengcller- 
rel és Szuszával is. ők azt mondják> 
hogy nagyon jó az Újpest, Kíváncsi 
vagyok rájuk.Az Újpest játékosai közül Z sen gellér  
Gyulát szólaltattuk meg. így beszél:

— Tavaly 5:0-ra és 5:2-re kaptunk fct 
a Fraditól. Azóta lényegesen javult a 
csapatunk. Azt hiszem, most majd el 
tudjuk tüntetni azt a különbséget, ami 
tavaly volt a két csapat között. Nem
szeretem a hosszabbítást, de mégis a 
az érzésem, hogy hosszabbítás után a 
Újpest nyeri meg a mérkőzést.

(— Most összekötőt játszik s így nem 
kerül szembe majd Polgárral...)

— Nem olyan biztos. Szuszával mi 
gyakran cserélünk helyet. Az 5:0-ás 
mérkőzésen alulmaradtam Polgárral 
szemben, az 5:2-nél viszont megálltam t 
helyem s így most körülbelül döntette 
nül állunk. Most én következnék. Talán 
már szombaton is lesz aljqplmam Pol
gárral szembekerülni.

Zsengellér még ezt mondja:
— Nálunk mindenki bizakodik a jó 

játékban és a továbbjutásban.

m  t , í
i ;

Csepreghy-ülm

Ma premier!
S C A L A

ím e: itt is, 
egyik tanyán 
hogy a másik

ott is bizakodnak s 
sem m ondják azt. 

az esélyes.

Legufabb!
Késő este érdeklődtünk az Ú jpest

nél, nincs-e valam i újabb újság a 
Szűcs-ügyben s erre a következő fe l
világosítást kaptuk:

-—  A tárgyalások megszakadtak. 
Szűcs számunkra tárgytalanná vált. 
Különben is a Töréícvés ellen a csa
patunk olyan kitünően szerepelt, 
hogy m ost már leg feljebb  csak az 
utánpótlás m egerősítéséről lehet szó.

Hatalmas gardával készül 
az őszi idényre a Kolozs
vári MÁV,
Kolozsvár á] N S B lcsep aía

A tel szabadul ás után! hetekben alakult 
csak u iiá, de múcis Kolozsvár egyik leg
erősebb csapata u Kolozsvári MÁV agyút 
teso Vezetőinek fáradhatatlan munkája 
és játékosainak lelkesedése az őszi idény
re már az NB II-be juttatta nz „ú j" 
egyesületet. A csapat még az utóbbi na
pokban is több új emberrel erősödött és 
őzért az együttes még nem elég egységes. 
A csapatban rejlő képességékünk azonban 
tanúbizonysága a Szolnok elleni 1:1-33 
első félideii eredményük. A csapat egyéb- 
ként csupa fiatal játékosokból áll. A 
három kapus, Nemes, Nagy és llerbert 
is alig húsz éves. A hátvédek közül Már
ton és Horváth 25—25, Ungvári pedig 19 
éves. Az öt fedezet: Schaff. Kiss, Csíki, 
Szimesák és Oláh, valamint a kilenc (!) 
csatár: Oroszt. Lukács I. Lukács II,
Dodi, Szednicsok, Ménesié*, Kovács, Sir 
és Hódi 20—25 év közötti tehetséges já
tékos. Közülük bármelyik megüti az NB 
II csapat játékosainak a mér ékét. ösz- 
szesen azonban több, mint 50 (!) játékos 
vesz részt rendszeresen az egyesület ed
zésein. A népes szakosztály 'vezetősége 
Weidlich Géza MÁV mérnök, ügyvezető 
elnök. Benőre Márton eankoeztályvesetö, 
Lőrincz Sándor intéző és Hokeáry Balázsi 
edző nagy szeretettel és hozzáértéssel 
igyekezik a fiatal gárdát minél jobban 
összekovácsolni és előkészíteni a nagy 
mérkőzésekre. A csapat egyébként nagy 
lelkesedéssel készül első mérkőzésére, 
amely egyben n helyi rangadó is lesz. 
A MÁV ellenfele az első fordulóban 
ugyatis a KEAC csapata L sz-

D É L V I D É K I  H Í R A D Ó
ÚJVIDÉK:

Az UAC szurkolói nagyban szervezik 
az újvidéki B) Középet.

Az UAC csapata erősen készülődik 
utolsó két próbamérközésére A pénteki 
ünnepnapon Szeged válogatott csapatá
val Újvidéken, vasárnap meg Zomborban 
a ZTK-val mén össze erejét.
ZOMBOR:

A zombori sporttelepen kéthavi mun
kával befejezték a talajmunkát. Most a 
lelátót Matyók Aladár tervei alapján 
kezdik majd építeni. A labdarúgópálya 
mellé korszerű uszodát is építenek.

A ZTK és a Z8E egyesülése — sajnos 
• meghiúsult.

PAI.ICS:
Itt rendezik mer vasárnap a felsza

badult bácskai városok úszóversenyét. 
Szabadka. Zombor. Újvidék és Zenta leg
jobb úszói indulnak.

Mamusich Tibor dr, kiváló evezős baj^ 
nokunlt Szabadkán telepszik le. Mamu
sich dr megtekintette a palicsi tavat s 
kijelentette, hogy itt az ország legjobb 
evezős pályáját lehet létesíteni.
SÓVfi:

A bácskai rémetek bajnokságáért tud
valévőén 28 egyesület négy csoportban 
küzdött. A H etit most vi’-tál: Újvidé
ken. A döntőben a Sővéi FC 2:1 (1:(0 
arányban legyőzte az újvidéki Kapidot.

A Ganz pénteken
simoruteai pályán 
toborzót tart.

délután S órakor a
ifjúsági és kölyök-

BA.IMOK:
A BAK átszervezte a vezetőséget Az 

egyesület ügyeit a jövőben négytagú 
igazgatótanács vezeti. A tanács tagjai: 
Pfeiffer István, Szemhcs Mátyás, Alerko- 
vics Miklós és Holchacker Ferenc A 
BAK pérteken Jánoshalmán játszik a 
JSE-vel.
ZENTA:

A ZAIÍ nagyon készül a rajtra. Két 
nagv esemény lesz Zentár.. Pénteken a 
Szolnok, vasárnap a Szegedi VSE ját
szik a ZAK-kal.
ÓBECSE:

Az óbecsei Bocskai vasárnap az 
SzTK-t látja vendégül vinsznvágó mér
kőzésre.
BEZDJN:

Bezdánban nagy az öröm a Szeged 
ellen elért győzelem után. Vasárnap a 
BSE Baján játszik Szent Iefván-napján 
a BSE nagy spertbálat rendez s a be
vételt a szertár gyarapítására fordítja. 
A BSE II csapata vasárnap Sztapáron 
5:2 (3:1) aránytar. győzőit.
SZENTTAMÁS:

A Csaba FC vendégül látta az adaí 
Turult s nzt 8.1 (2:1) arányban legyőzte.

1'"  —  -  »■■■
Az SzVSE pénteken 

Testvériséggel játszik 
döntőt.

Budapesten a 
vasutasbajnoki'

ryn  M iu v f litM '
Zene: Polgár Tibor

h e r c ze g  FERENC regénye tilmen
Rendezte: H a m z a  Á k o s  -------~  --------
Turay. Simor, Sziiassv, Peránví, Rózsahegyi, Rainay, Árpád m arsit, Somiay.

p ma?1 Uránia, Átrium, Omnia, City
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Vidéki műsor
KÖKÖS VIDÉKI KERÜLET

I. osztály. Békéscsaba; Cs. MÁV—NAC
I I  (Szainosvölgyi). CsAK II—MSE (Hű- 
gye). Gyula; GyAC-OTK (Énekes). Oro«- 
haza; OMTK—.MTB (Kován). Békésszent- 
wndras: B.  ̂Hunyadi—GyTIv (Magyar
dr). Nagyvárad: N. Elektromos—GyTE 
(Kovács János;. Kondoros: KTE—B.Kokká (B-oross).

II. osztály. Békéscsaba: Cs. MÁV I I —
S ;r ir -ieír^'s (Gáspár). Orosháza:OMTK I I—Sz. Turul (Kovács József). 
Gyula: Gy. Levente—GyTE II (Tóth).
Nagyszalonta: XSE—Nagyváradi Kolping 
(Kristóf). Sarkad: CASC—N. Törekvés
JI (fíj* Erdős). Nagyvárad; N. Vasas— 
vésztői SE (Szabados). N .. MÁV—Na.gy- 
ezalontai Bocskai, (Máté). Mezőberény: 
MSE 11—ISISE (Győri). Orosháza: OFC 
—B. Hunyadi TI (Vr-anka). Békéssámson: 
B. Levente—OTK TI (Diniók). Gádoros 
GSE—KTE I I  (Mácsai).

Vidéki eredffsiénfek
Kassa: Perecesi TK—Kassai Törekvés 

5:2 (1:1). Barátságos. A perecesi csapat 
csak a második félidőben játszott jól. 
Góllövő: Polcz II (2), Futó (2)' és Érsek. 
Ül. Pollák (2). — Kassai AC—Rákóczi SE 
4:2 (3:1). Barátságos Az eredmény nagy 
meglepetésnek számít, mert a KAC-ban 
6 ifjúsági játékos játszott. Góllövő: Vis- 
nyánszky (4). ill. Balázsházi és Kaincz IV.

Szombathely: Bőrgyári FC—Cserkészek 
5:5 (4:3). Omoschl Kupa mérkőzés. Ve
zette: Varsányi. Igazságos eredmény. — 
SzTK—Leventék 1:0 (0:0). Omoschl Kupa 
mérkőzés. Vezette: Potyi. A kupa rang
adója igazságos eredménnyel végződött 
— Főposta—2-es posta 2:0 (1:0). Barát
ságos. Vezette: Horváth. Megérdemelt
győzelem. Góllövő: Szakály és Gyurák.

Kistelek: Cipészek—Szabók t  :1 (2:1).
Barátságos. Vezette: Lantos. Góllövő:
Martus (öngól). Ignátz. Kiss és Pintér, 
ill. Deutsch III.

Léva: Lévai TE—Gyomrai VOGE 4:1 
(1:1). Barátságos. Vezette: Gábris. Meg
érdemelt ■győzelem.

FEGYELMI ÍTÉLETEK AZ MLSZ-BEN
Az MLSz egyesbírája szerdái.1 este a 

következő ítéleteket hozta: Majtányt, az 
Újvidéki Vasutas játékosát egy évre 
(1942 aug. 16.) eltiltotta a játéktól a jú
lius 19-i mérkőzésen tanúsított, közbot
rányt okozó magaviseleté miatt. A fo
kozatos felelősség alapján a játékos 
egyesületére 50 pengő pénzbírságot rótt 
ki az egyesbíró. Springert, az Orosházi 
TK játékosát trágár szavak használata 
miatt dcc. 31-ig tiltotta el a játéktól az 
egyesbíró, Krihunovics (Temerini TC) 
büntetésié pedig július 23-ával kitöltött 
nek vette az egyesbíró.

* Villámmal igazolható könyvelő 
gépkocsivezető és villanyszerelő jó - 
képességü, fiatal csatárjátékosok 
azonnali belépéssel állást kapnak. 
Jelige: Jó állás, Balassagyarmat,
Postafiók 5. sz.

A kereskedelmi hivatal labdarúgócsa
pata 5:4 (4:1) arányban győzte le a ke
reskedelmi min'sztérium együttesét. A 
gólokat Pólyák (3), Macskási és Gajdics, 
illetve Szabó Miidós (2), Asbótli ós Hárl 
rúgta.

Az NB II-bc került Ganz nem szeretne 
alárendelt szerepet játszani, így eddig 
is már több jónevű .játékost igazolt, át. 
A szerda délutáni két kapus edzésen egy 

' tehetséges hátvédet próbált ki a vezető
ség. Mint hírlik, nem rajtuk múlik, 
hogy a vörös-fehérekhez kerüljön a játé
kos. Pénteken is kétkapus edzés lesz, 
tnajd vasárnap Tatabányán a TSC ellen 
játszik a csapat barátságos mérkőzést.

Játékvezetöküldós péntekre. Törekvés 
—Lampart, Bihari-út, 3. Vezeti: Pusztai. 
— Testvériség—Szegedi Vasutas. Tatai- 
út. 2. Vezeti: Papp Á,

A B, Vasutas—Haladás vasutas ifjú
sági rszágos döntőmérkőzés vasárnap 
délután 3 órai kezdettel a Szonyi-úton 
kerül sorra. Játékvezető: Újvári F.

Losoncon nagy az elkeseredés a LAFC1 
hívei körében a csapatnak Érsekujvárott 
6:0 arányban elszenvedett veresége miatt. 
A vezetők azonban nem esnek kétségbe. 
Van mentségük: Érsekújvárra mindössze 
egyhetes edzéssel és több tartalékkal 
utaztak. Vasárnap a LAFC a . Salgótar
jáni BTC-t látja vendégül edzőmérkő
zésre. Előttük a két egyesület ifjúsági 
csapatai mérkőznek.

A Szeged tegnap délután kiadós erőn
léti edzést tartott. Az edzés a szegediek 
új gryepestalajú pályáján zajlott le.

Toldi Géza esetleg ..beszáll** pénteken 
Szeged csapatába a Gamma ellen. Leg
alább is szó van erről — Szegeden.

Sebőkért lelépést kér n Szegedi VSE- 
től a NAC és ezért egyelőre megszakad
tak a két egyesület között a tárgya
lások.

Az SzVSE II augusztus 20-án Ma- 
gyarkanizsán játszik barátságos mérkő
zést.

D É L V I D É K I  K Ö R Ú T O N

A lelátó nélküli Zenta

TEKÉZES
RÉSZLETEK A HÁRMAS CSAPAT- 

BAJNOKSÁGRÓL
A tarolásokban legjobban szerepelt 

játékosok faátlaga: 1. Pongrác Corvin 
263.6, 2. Vida WMTK 261.4, 3. Kiricsi 
Előre 256.9. 4. Adamik ESzKRT 251 8, 
5. Ónozó BSzIÍRT 2512. 6. Nováki Köb. 
Kaszinó 2ŐÖ. 7. Györy BSzIÍRT 249, 
8. Tóth J. WMTK 243, 9. Tábcrszky 
BSzKRT 247.2, In. Gosztoiay BSzKRT 
246.4, 11. Fejes HÉV 246, 12. Staffa Előre 
245 6. 13. Barna Corvin 245. 14. Melczer 
Előre 244.8, 15. Répásy Előre 244.3.

Bácsvidék, augusztus.
Zenta!
32.000 lakosa van Zentának s eb

ből több, mint 30.000 magyar. Jelen
leg két egyesület működik Zentán:
1. ZAK, amely a Hazatérés Bajnok
ság során csoportbajnokságot nyert.
2. Bocskai.

Guelmino Sándor, a ZAK  intézője 
pompásan ismeri a zentai sportvi
szonyokat. Elbeszélgettünk az olasz 
nevű, de jó  m agyar intézővel.

(—  Hány pálya van Zentán?)
■—■ K ettő , m indkettő a városé. A z  

egy ik et a Z A K  bérli, a másikat a 
Bocskai. A Bocskai a volt Radnicski, 
a munkások csapatából alakult.

(—- És milyenek ezek a pályák?) 
—  Bizony, hiányosak. E gyik  pá

lyán sincs lelátó. E z Zentának a 
legnagyobb baja. Tessék elképzelni 
egy  ilyen nagy várost lelátó nélkül. 
A lelátóépítés lenne m ost nálunk a 
legfontosabb. Rem éljük, hogy a vá
ros, az M LSz és a kultuszm iniszté
rium majd kissé a hónunk alá nyúl, 
hogy végre Zentán is lehessen ko
m oly m érkőzéseket játszani. Nálunk 
például a hölgyek is szívesen járnak 
m érkőzésekre, de csak szép időben. 
Ez term észetes is, hiszen senkinek  
sincs kedve esernyő alól nézni a já 
tékot.

(—  Milyen nézőszám szokott 
lenni Zentán ?)

-  H át bizony az elmúlt időkben 
nagyon el voltunk nyom va s a kö
zönségnek nem volt kedve m érkö- 
ésre járni. Nálunk nincsenek gyá 

rak, van néhány tisztviselő, de a kö
zönség javarészt egyszerű  földműves. 
A nézőközönség a H azatérés Baj
nokság m érkőzései során örvendete
sen  m egnövekedett. Ú gy véljük, 
hogy az NB-ben az első m érkőzé
seinken 700— 800 néző lesz s ez a 
szám  később bizonyára emelkedik. 
Különösen akkor, ha majd tisztvise
lők telepszenek le Zentán. A  tiszt
viselői kartól mi nagyon sokat vá
runk. N em csak nézőszaporulatot, 
hanem rem éljük azt is, hogy a tiszt
viselői karból majd néhány jó  já té 
kos is kikerül. H ogy mást ne mond
ja k : jelenleg három aljegyzői állás 
van üresedésben. Talán akad oda- 
átról, az anyaországból jól futbal
lozó aljegyző is.

(—  Mi a helyzet az ifjúság te
rén?)

—  Sajnos, a z történt, hogy a zen
tai gimnáziumot a szerbék lecsók, 
ken te tték . A  nyolcosztályos gimná 
ziumból csak négyosztályos gimná
zium lett. M ost ősszel m egnyílik az 
ötödik osztály, sőt esetleg  lesz any- 
nyi jelen tkező, hogy már most m eg  

.lehet nyitni a hatodik osztályt is. Ha 
m ég a hetediket is m eg lehetne 
nyitni, akkor már most, az első év 
ben sok  tehetséges fiatal játékosra  
számíthatnánk.

.(—  Milyen a ZAK pályája?)
—  A  m érete 120x65. A  környezete  

nagyon egészséges, m ert hiszen a 
pálya ligetben fekszik. H ely v ö m  bő
ven  s éppen ezért szeretnénk egy  le
látót és nyolcm éteres futópályát is 
építeni a labdarúgó játéktérhez.

(—■ Milyen más sportágak mű
ködnek most Zentán?)

—  Pillanatnyilag csak a tenisz, no
m eg az úszás. K ét teniszpályánkon  
íO tag  játszik. f

(—  Mit szólnak ahhoz, hogy az 
NB II-be kerültek?)

Zenta számára ez nagy kitünte
tés. H a a támogatás nem marad el, 
akkor Zentán jó sportot csinálunk 
majd. Természetesen számolunk az
zal, hogy a rajtunk az NB II-ben  
nem lesz majd valami fényes, mert 
hiszen a csapatunk még nincs együtt.
A  Z A K  ugyan nagyon sokat javult a 
vissza térés óta, de még erősítenie 
kell. S okat tanultunk a Zentán járt 
D iM A V A G -tól a B. Vasutastól, vala
mint a  Honvédkórház csapatától, de 
m ég nagyon sok tanülni valónk van.

(—  Hogyan állnak az erősítés
se l?)

—  T á rg ya lu n k  s legalább három

játékossal kívánunk erősíteni. A  já 
tékosok elhelyezkedhetnek a város
nál, a malomnál és néhány nagyobb  

■cégnél. Am íg a gimnázium a régi 
osztályaival állt fenn, addig nálunk 
nem is volt gond az erősítés. A kkori
ban a Z A K  mindig félelm etes ellen
féln ek  bizonyult.

(—  Van edző jük ?)
—  Borbély, a középcsatárunk fo g 

lalkozik a  játékosainkkal. Most
azonban szeretnénk Budapestről egy  
olyan edzőt lehozatni, aki egyben já
tékos is lenne a csapatban. A  já téko
saink között van néhány nagyon te
hetséges, így  például Kiss I., aki az
előtt Zágrábban játszott és éppen  
Bukovi M arci keze alatt fejlődött so
kat.

Guelmino újra csak visszatér a 
pályakérdéshez s ezt m ondja:

—  A  népkerti pályából állami tá
mogatással nagyon rendes sporttele
pet lehetne csinálni. E zen a pályán 
otthont találnának a leventék és a 
K ISO K is. A  labdarúgó já téktér  90 
százalékban füves. Csak az egyik  
16-os táján nem akar kibújni a fü. 
Itt  ki kellene cserélni a talajt, vagy  
gyeptéglákat beépíteni s nyomban  
pompás füves pályánk lenne. A  le
látó hiánya miatt az öltöző is szegé

nyes . No, de csak jobban lesz majd 
minden, m ert hiszen Zenta járási 
székhely, ezenkívül bíróság és álla
mi adóhivatal is van Zentán. Majd 
adódnak innen szurkolók és játéka  
sok is s egy  csapásra m egfelelő ke
rékvágásba kerül majd a mi sport
életünk is.

A z  intéző most ezt mondja:
—  ZAK-nak K iss F rigyes fogász  

az elnöke, ő nagyon sokat tesz az 
egyesületért. Egyesületünk mindig 
jó  m agyar egyesü let volt. A  Sza
badkai Sporttal együ tt mi mondtuk 
ki a jugoszláv időkben azt, hogy ki 
kell írni a M agyar Kupát.

(—  H ogy állnak felszerelés dol
gában ?)

—  Itt nincs baj. Van mindenünk, 
m ég a cipők terén is jól állunk. In
kább az NB II-beli utazások ag
gasztanak bennünket, de m ost g yű j
tést indítottunk. Utazási alapot lé
tesítünk s a gyű jtés eredménnyel 
kecsegtet.

Ú gy látszik a zentaiakat nem kell 
félteni. Ebben a szinte színmagyar 
városban jtörödnek a sporttal és a 
zentai sportolók majd bizonyára 
m egkapják azokat a támogatásokat, 
amelyeket megérdemelnek.

Bókái M attanovich Béla

K ERÉKPÁR

Hogyan nyerte
a BSzKRT Magyar- 
ország csapatver
senybajnokságát ?

Pata.ky bukósisakos bajnokságán felül 
a # legnagyobb- kerékpáros-meglepetést va
sárnap a BSzKRT üldöző nógfyesfogratának. 
a győzelme keltette. A 7, ötszörös bajnok 
Törekvés-legénység a biztos bajnoki eínl 
tudatában vonult ki a Millenáris teknő
sébe s akkor szenvedett vereséget, amikor 
arra a legkevésbé sem számított.

Hogy történt a BSzKRT-nak ez a sikere?
Karaid a következőképpen számol be róla:
~  Már egy hónappal ezelőtt elhatároz

tuk, hogy nekimegyünk a csapatbajnok- 
sagnak. A fiúkat masam köré gyűjtöt
tem, a lelkűkre beszéltem> aztán utasítá
sokat adtain és köteleztem őket, hogy ki
adós országúti edzést is tartsanak, A 
csapat tagjai kötelezték magukat arra, 
hogy mindennapos terepedzésük végpont
járól levelezőlap útján számolnak be ősz 
Alajosnak, az egyesület intézőjének. Ezek 
a lapok a posta helyi bélyegzőkkel ellát
va. ellenőrzésül szolgáltak. És a csapat 
minden héten együtt dolgozott a pályán 
ts. Váltási technikánkat csícsoltuk, össze
forrtunk és így; egységesen: győztünk.
Nem volt meglepetés számomra ez a siker. 
A győzelmet nem adják ingyen, azért 
keservesen meg kell dolgozni. A Törekvés 
legénysége egyénileg jobb volt nálunk, de 
szétesett, inért kevés volt az előzetes össz
munkája. Időeredményünk gyenge. De 
az erős szél mindent megmagyaráz.

— Külön dicséret illeti Bírót, a 
BSzKRT-iogénység egyik oszlonát, akinek 
sokat köszönhetünk, hogy a bajnokságot 
megnyertük. Esküvője volt szombaton s a 
lakodalmi mulatságot este 10 órakor otK 
hagyta, hozzám költözött és itt várta be a versenyt. Mikor aztán leszállt megint a 
gépről, nyakába öltötte a bajnoki Szalagot 
és rohant haza. folytatni a tegnap félbe
szakított esküvőt__

Östmnrk kerékpáros vágtabajnokságait
vasárnap bonyolították le a bécsi Práter 
Stadion betonján. A vágta futamban 
Wölfl messze kimagasló jó formát mu
tatva fölényesen győzte le Chlyiket. A 
25 km-cs bajnokságban Augusti felett 
aratott győzelmével jutott a bajnoki 
címhez, a páros verseny bajnokságban 
Augustivai társulva szintén bajnok lett. 
Lehengerlő fölényii sikert vívott ki ezen
kívül a Wölfl—Ohlyik kétüléses pár is, 
mely a nőmét, bajnoki cím mellé remek 
versenyzési módjával most még Ostmark 
bajnoki óimét is megszerezto.

Derksen vasárnap Antwerpenben ke
mény küzdelem után legyőzte Van 
Vlietcf, a volt vágtavilágbajnokot.

Németországban amatőr bukósisakos ver
senyeket bonyolítanak le. A német kerék
páros szövetség ilymódon akar gondos
kodni az utánpótlásról. Ezeket a verse
nyeket kismotorok, után rendezik.

A BALATON KÖRÜLI VERSENY 
VÉGLEGES KIÍRÁSA

hosszas vajúdás után végre megjelent. 
Ezek szerint ez a mérkőzés az eddigi gya
korlattól eltérően csak egy napig fog 
tartani és augusztus 31-én ̂  jut dűlőre. A 
torna rajtja a Fehérvári-út és a Buda
örsi műút kereszteződésénél reggel 6.30 
órakor lesz. A verseny távja pontosan 
125 km. A verseny mezőnyében minden

Az augusztus 17-re kiírt portyaver- 
senyt közbejött üzemi természetű aka
dályok miatt csak augusztus 24-én bo
nyolítja le az MKSz. A verseny útvo
nala a következő: Váci országút 15 km-es 
kő, Hótkápolna, őrszentmikltüs. Veres- 
egyháza, Szada,, Gödöllő, Kerepes, Cin- 
kota, gödöllői országút 10 km-es kő.

Â  Balatoni kerület augusztus 24-én, 
vasárnap délután két órakor rendezi a 
székesfehérvári ARAK-pályán a vidéki 
összetettfutamú országos pályabajnoki 
mérkőzések utolsó fordulóját.

A Miskolci Vasutas SC augusztus 
24-én a Szikszó—Onga—Felsőzsolcai úti 
háromszögben országúti tornát bonyolít 
le 108 km-es. távon. A verseny ötosztály- futamos.

Ladányi I MKSz harmadosztályú or
szágúti versenyzővé lépett elő 
, Scberens az országúton is kiváló. A
kitűnő, hatszoros belga, világbajnok va
sárnap egy országúii verseny keretében 
összemérte erejét a legjobb porfelhőlo- 
vag-hon fi társakkal. Ezen a tornán álta
lános meglepetésre a belga bajnok- Over- 
Jop után a má-sodik helyen kötött ki és 
messze maga mögött hagyta Kacrst, a 
verseny esélyeséi. A 125 km-cs mérkőzés
ben Sckcrens egyébként 3:25-ös kitűnő teljesítményt ért el.

szerűtlenül visszautasította. Homolyát 
őzért a cselekedetéért fegyelmi elé ál" 
lítja a MöSz.

Október 15-én lesz 
az ökölvívó EB (?)

A  M agyar ökölvívó Szövetség 
székhazában sok szó esett szerdán 
este arról, hogy m ikor legyen az 
ökölvívó EB, ha történetesen ismét 
el kellene halasztani a rajtot. Az 
illetékes tényezők abban állapodtak 
meg, hogy elhalasztás esetén a lég* 
alkalmasabb időpont október 15.-e 
lenne.

Nagfyjszeríí küzdelm e
se et várunk a vidéki 
ökölvívó bajnok Ságo
kon

, Augusztus 18-án és 19-én nagv ököl
vívó esemény színhelye lesz a MÁVAG 
Golgota-úti díszterme. Itt rendezik 
ugvanis a vidéki ökölvívóbajnokságokaf.

Az -első ízben Budapesten rendezendő 
vidéki bajnokság küzdelmeire a zárlati# 
170 versenyző nevezett. Ez nem jelenti 
azt, hogy 170 versenyző áll majd a rajt
hoz, mert a nevezettek között sok van 
olyan, nki két súlycsoportban is „felirat
kozott.’ *

A nevezési szám súlycsoportonként így 
fest: légsúly 22, harmat 27, pehely 28. 
könnyű 27, váltó 26, közép 16. félnehéz 
17 és nehéz 7.

Az a város, amelyiknek vnsenyzői a 
legtöbb pontot összeszedik. megnyeri a 
„vitéz Kalándy Imre-vándordíjat.”

A vidéki ökölvívók közül már jónéhá- 
ny-an „befutottak” a magyar bajnoki 
versenyen (Miriszlai, Csapó, Pátfi, Pa- 
róezi II. Darai) és vidéki mérkőaósek 
során (Jappo, Veres, Síiké, Kövesi. Ceap- 
lár. Szalay, Mezei, Szász, stb.).

Érdekes mérkőzéseket és — főleg — jó 
sportot várunk a vidéki ökölvívók össze
csapásától.

TENISZ

Sorsoltak a ma kezdődő 
gödöllői versenyre

A  gödöllői teniszverseny mái csü
törtöki (első napi) kiírása: 4 óra: 
Gábori— Fehér, 5: Szigeti— Ferenczy 
dr, 6: Asbóth— Dallos II. 7: Szent- 
pétéri— Katona.

A  férfipáros mezőny négy párból
áll: Asbóth— Gábori, Szigeti__
M ayer dr, Katona— Fehér, Dallos II 
— Frigyest. Ebben a számban pén
teken indul a játék.

A  hölgyek szombaton és vasárnap 
bemutatót játszanak.

Gábori foglalkozott szerdán délután a 
hölgy teniszkeret kint lévő tagjaival. 
Jusits Ilonka, Gallnerné, íad Zsuzsi és 
Hlrmaim Lenke jelent meg az edzésen.

ASZTALITEN ISZ
Szabadka—Diósgyőr asztali tenisz válo

gatott csapa tmérkőzés lfe&z pénteken
Diósgyőrben. Szabadka csapatában a két 
Harangozó és Csovich Ica játszik. Diós
győr színeit Farkas József, Soltész és 
Farkas Gizi képviseli.

ÖKÖLVÍVÁS
HOMOLYA' ELLEN FEGYELMIT 

INDÍT A MÖSZ
A magyar ökölrívóbajnokságok befe

jező mérkőzéseként a nehézsúlyban Ho- 
molya FTC Szolnokival BSzKRT csa
pott össze. A harmadik menet közepén 
Homolya, aki némi pontelőnyre tett 
szert addig, tarkón ütötte Szolnokit, 
akit a mérkőzés vezető kiszámolt, majd 
szabálytalan ütés miatt Homolyát lelép
tette. Ezzel az ítélettel Homolya a 2. 
helyet foglalta el a nehézsúlyban. A díj
kiosztásnál a második helyért járó tisz-t—x,*r........“ ---------- * ír. , M jiioöuuik. liciten joiu licsa-I—IV. osztályú porfelho-lovag elindulhat. I teletdijat Homolya megsértődve és sport-

VÍVÁS
Glykais Gyulát. Szolnok város ny. fő-

számvevőjét a pnézügyminiszter szám
vevőségi tanácsossá nevezte ki és a 
kecskeméti városi számvevőséghez osz
totta be. A kinevezés híre rendkívül örö
met keltett Kecskemét sportköreiben, 
mert a kiváló vívó áthelyezésétől a vívó
élet nagy fellendülését várják.

AT L É T IK A
l A Ceglédi MOVE augusztus 17-én. vaJ
sárnap délelőtt rendezi meg Cegléd vá
ros ezévi atlétikai bajnokságait, ame
lyen a nagykőrösi és kunszentmiklósi at
léták is rajthoz állnak.

Leichum és Schecle hősi halált halt. A
néínet atlétika újabb két áldozatot ho-' 
zott a haza oltárán. A Völkischer Beo- 
bachter jelentése szerint a keleti harcok
ban hősi halált halt Leichuim hadnagy 
és Sohoolc főtörzsőrmester. Leichum a 
legkiválóbb német vágtázok és távolugrók 
közé tartozott. 100 méteren 10.4. távol- 
ugrásban 776 cm volt a legjobb ered
ménye. A berlini olimpián Maffeivet 
holtversenyben 773 ern-es eredménnyel 
negyedik lett távolugrásban, 1938-ban 
Parisban Európa-bajnokságot nyert. 
Schecle 1934-ben Torinóban volt Európá
ba j no-k 400 méteres gátfutásban. 53.2 mi> 
volt a legjobb ideje. A német 400-ns 
gáti utókat nagyon megtizedelte a halál 
Glp.w és ITölling, njclcn legkiválóbb ket- 
í?-io, után most a már visszavonult 
Európa-bajnok is a hősi halottak listájára került.

MÉGSEM LESZ VILÁGCSÚCS 
PARISBAN?

Megírtuk, hogy a német véderő Paris
ban rendezendő atlétikai versenyén 4x800 
méterén katonai válogatott megkísérli 
a világcsúcs megjavítását. Mint most értesülünk, a terv megváltozott. A ver
senyen, a berlini ■ Luftwaffen SV csapata 
ellen áH ki a llarbig, Kaindl, Grau, 
Méh 1 hőse csapat. Bem ez, sem a légierő 
Giefien  ̂Brandscheit, Linuhoff, Hess ösz- 
szeáillitasu váltója nem képes világesúcs- 
ra. ezt csak a kettő válogatottja érheti 
•el. A 7:45.2 mp-es német csúcsot azon- 
bán mind a tetten túlszárnyalhatják.

NAGYSZERŰ FORMÁBAN VAN 
HELSINKIBEN

újból folynak az atlétikai versenyeik és 
néhány jó  eredmény is született a lég- 
utóbbi viadalon. 100 méteren Ali innal a 
11.1-et, 80fl-on Kainlauri l:56-ot, 3000 en 
Sarkam a és Pekuri 8:35-öt ért cl. J-lan- 
ninen 14.16-ot dobott súllyal, Veirllá 
52.81-ct kalapáccsal, Toiwonen 677-ct 
ugrott távolba.
SZAMOS 59 MÉTEREN FELÜLI DOBÁSA
volt Németh Irénnek a legutóbbi edzé
sén. Nagy balszerencse, hogy éppen két 
nappal a válogatott elolt kerüli elvan 
körülmények keze, amelyek néhány: napra 
visszavetettek. A bajnokságban azonban 
előreláthat óláig' 50 méter fülé emeli a 
magyar kalapácsve!8 csúcsot.

A BELGA BAJNOKSÁGOT
Antwerpenben rendezték meg az alábbi 
eredményekkel: 100 m: Salenes 10 8, 200 
m: Saelens 22.3. 400 m: Smet 51.4. 800 
Tno Pranl*aort 1:58.5, Í500 m: Mostert

• 5000 m: Schroeven 13:33, 310 mPat: Braeckman 15.4, 200 ni , gát:
Schwarz 26.1, 400 m gát: Schwárz 57.2. 
magas; Buxar.t, távol- Binet 675. súly: 
Magits 12,20 diszkosz: Vos 38.36, gerely: 
Fontaine 52 07.

100 m :
200 m :
400 m :
800 m :

1500 m :
3000 m :
5000 m : 

10.000 m :
110 m gá t: 
400 m gát: 

M agasugrás: 
Távolugrás: 
Rúdugrás: 
Hármasugrás: 
Súlylökés: 
D iszkoszvetés: 
Gerelyhajítás: 
Kalapácsvetés:

Legjobb magyar atlétikai eredmények 1941 augusztus !4>én
10.7 Csányi U T E  10.8
22 Csányi U T E  22.1
49.4 Polgár B B T E  49.8

1:53.6 Híres U T E  1:53.8
3:52.6 Szabó M A C  3:53.4
8:28.8 Szilágyi BB TE 8:32

14:38.6 Szilágyi BB TE 14:38.8
30:25.6 Csapiár M A C  30:46.8

14.8 Szabó d r  M AC 14.9
55.2 Kiss T S E  56

184 Gáspár M A  VÁG  182
722 G yuricza M AC 719
400 Zsu ffka  M A C  390

14.42 D usnoki M AC 14.40
14.96 Ném eth BSzK RT 14.55
52.40 K ulitzy B B T E  50.46
65.31 V árszegi M AC 63.09
49.37 Ném eth M A C  48.14

Korompai DEAC 
Gyenes M AC 
Görkói BBTE 
Harsányl BBTE 
Harsányi BBTE 

Farkas Testv. 
Csapiár MAC 
Szilágyi BBTE 
Hidas BBTE 
P olgár BBTE 
Tordai FTC 
Csányi UTE 
Kovács TSE 
Kapros dr DEAC 
Darányi dr MAC 
Remeez MCsSE 
Bényi PEAC 
Bíró K AC

10.8 M ados M AFC 10.9
22.3 K orom pai DEAC 22.6
50.1 D évényi M AFC 50 2

1:54.6 F iló  B B T E  1-548
3:55.8 H íres U TE 3 ; 56.2
8:32.8 Csapiár M AC 8-33.2

14:40.6 N ém eth M AC 14-41
30:57.2 K elen BBTE 31:47.2

15.2 N ádasdi DiMAVAG 15.4
56.3 N ádasdi DiMAVAG 57.3

181 M áthé DiM AVAG 180
717 V erm es BBTE 708
390 K ová cs M AC 380

14.22 H orváth  DiMAVAG 13.88
14.52 H orváth  DiMAVAG 14.48
47.13 H orváth  DiMAVAG 47.10
62.85 R ákhely  A R A K  62.29
45.11 R á cz  dr M AC 43.41

1) 10.9-et futott m ég Szigetvári dr B B T E . —  -) ,22.6-ot futott m ég Bólai I.t • *x 684 cm -t ugrott még. Zajki B B T E  és Simonyi TFSC.

Sir dr BBTE 10.9
Polgár BBTE 22.6
Góbi BBTE 50 2
Gyergyói VK 1:56.4
Iglói M AC 3;58
Németh M AC 8:36.2
Farkas Testv. 14:42 2
Németh M AC 31:59
Kiss TSE 16
Hetényi BEAC 57.8
Csegezi KISOK 180
Lehnert ZSE 694
Tölgyesi BBTE 370
Somló M AC 13.78
Rákhely A R A K  14.45
Józsa dr PEAC 44.87
Csányi BEAC 60.07
Horváth DiMAVAG 43.14

Em ber dr B B T E 1) 
Sim onyi MPeTSE 5) 
M arosi Testv.
K iss K AC 
G yergyói M ÁVAG 
Zoltai UTE 
P ataki M RAF 
Sajtos BBTE 
G örög  dr BEAC 
Szeben Testv.
K iss GyuACB) 
K apuvári M A V Á G 4) 
Lehnert ZSE 
Verm es II  BBTE 
Csányi M AC 
T óth  BBTE 
K olta i TFSC 
G áspár M AC

ICO cm -t ugrott Kertész Gyű AC, Kászon Testv.,. B scsy T F S C  és Vermes BBTE.



Csütörtök, 1941 augusztus 14. tffStíS
Szett isisái napian i®sz 

a soao-es afcaHáSs?- 
fiü  és nafepáes- 
uetö tgaiiioüsÉi

'A BSzKRT-pályád rendezi mc? a MASz 
kftgusztüs 23—24-én Magyarország atl-eti- 
kai bajnokságait. Mivel azonban ott 
akadálypálya nincs és a kalapacsvcle&erl 
sem rajong a pálya vezetősége, ezt a ke. 
versenyt Szent István t apján rendezi!* 
kiég a Margitszigeten. (Más őrs zásokban 
is rendeznek egyes pályabajnokságokat 
a többitől elkülönítve. A svédek a 
10.00-est. az olaszok a 10.000-est <es az 
akadályfufásfc st'b.) ,

A két számot ifjúsági versenyekkel 
köri tik. Azokban a számokban, amelyek' 
ben Boroszíóban indulnak a magyar le-" 
ventc-válogatottak, lesz majd ekkor ver
seny. Teliét 100, 400, 800, magasv  súly, 
gerely és 4x100 m szerepel a műsoron- 
Természetesen minden ifjúsági versenyző 
indulhat majd, az is, a,ki a német szabá
lyok szerint idős ahhoz, hogy Boroszlo- 
ban versenyezhessen.

----------— -------- '

E g y  é v i g  n a  e n g e d l e k  
v e r s e n y e z n i  a z  ú j  s h -  
lu s r c i  á t f é r ő  m a g n s -  
tsgráhal!

. A most fo lyó , csütörtökön már be is 
fejeződő in a * a su *r óta nf ol y a m vesztvevör 
Jlagy lelkesedéssel tértek ■ át a koiszu i 
inagasugró s ti 1 usnak. a ka 11forn iái ffuru 1) 
stílus különböző változatainak ^yekoiU " 
sára. Egyik iik-masikuk maris meglepő 
haladásr ál' tett tanúságot.  ̂rn ásóknak ne
hezebben megy az átállítás. í?e +J ‘ í  " 
mennyien azzal a meggyőződéssel 
nn'k, hogy ez a fejlődés útja ojs in 
törik, ha szakad - . e z e n  az utón akar
já k  haladni tovább is.

— Csak egy baj vant — közölte velünk 
a tanfolyam egyik résztvevője. — 
beláttuk, hogy kockáztatjuk egész mun
kánk sikerét, ha most más stílussal w 
próbálunk ugrani, főként pedig akkor, 
ha a régi stílusunkkal indulunk verse* 
hven Ott még nem tartunk, hogy az ú,l 
stílussal cl tudjuk érni régi eredményein
ket és bizony, ha versenyre kerülne a 
sor, mindenki a jobb eredményre töre
kednék. Ezért az volna a .egholyesebb, 
ha

a szövetség egyenesen megtiltaná ne
künk, hocy ebben az évben magas

ugró vei,s<myen muuljunk. 
így legalább sem mi, sem az egyesüle
tünk nem jönne kísérte.-.k\ hogy egy-egy 
fontos, vagy kevésbe fontos versenyen 
mégis elindítson bennünket.— Mi tisztában vagyunk vele, hogv ez 
áldozat az rgyesulelek_ részéről, de áldó 
zat a mi részünkről is.

Közös érdekből és a magyar atlétika 
érdekében meg kell hoznunk ezt az 

áldozatot,
mórt csalt fey lobi* reményünk

S f l ^ l  V « a n i .  h1:  a szövetéé* ilyen
h A V ° S * t ó ° t nn Í » M  ötletet mindjárt 
közöltük Simnson mesterrel.; Igen. mondta Smipsou, én mar. re 
Ben. hirdettem, ho*y

stilustanulás közben nincs hely* T*Tv senyzésnek.

í é £ i k \ T ^ % ^ n  P á r to n  a fiái
nak ezt a tervét és ba a e | 0 ^ ^  é n>
kan segíteni akar a L = „érez a lépés komoly eredményt 8 

Megemlítettük n tervet
VanRcl Gyula dr-nak,

a m \s -/ elnökének is. Neki is tetszett.
- - 1 örülök, hos-y masuknak az^atléták-

hnk. jutott ,'y ^ ” 1Veic “h ó k ’ Alnmit kell 
I V u T u fT  « « « & * ■  iíneudítóse ér- 
elekében és

s E í r r . " , & » “  ■ « » S > i

atléták fejlődésén, meg fogjuk találni 
rá a módot, hogy ebben az érdekeltek 

segítségére legyünk.
Akarata ellenére természetesen senkit sem 
fogunk eltiltani, de ha valaki a komoly 
tanulásra rászánja magát, azt a nyugodt 
készülésben ilyen módón is segíteni 
fogjuk.

M i e z  c ls e ,
h o g y  n e  r. íu íte n k  v á ü a n í ?
A válogatott Viadal egyik, kínos tamá

sára az volt. hogy atlétáink nem válta
nak >51 Semmiesetre sem olyan .01, 
mint az olaszok. A 4x100-as váltóban 
csak a Csányi—Gyenes-váltás volt roesz. 
az azonban olyan rosszul sikerült hogy 
legalább három métert vesztettünk vele.

A legjobb magyar váltó-eredményt a 
BBTE 4xlo0-as váltója érte el annak 
idején 41.2 mp-cel. Jobbat futottak, mint 
Itt az olasz válogatott. A BBíh-váUo 
Pericht Rezső nevelése volt éa a szövet
ség felkérésére

ő foglalkozott most a válogatottak
kal is.

Megkérdeztük, hogy  mi az ő véleménye 
a váltásban való visszaesésünkről.
_ Ami a válogatott váltó szerepleset

illeti — mondotta Pericht mester . a 
fiúk 42.1 inp-et futottak annak ellenere, 
hogy a Csányi—Gyenes-váltáson legalább 
3 tized elveszett. Éneikül 41.8 lett volna 
az idő, ami a futók formáját és a vat
tások gyakorlására rendelkezésre állott 
rövid időt, tekintve

nem is olyan rossz.
Hogy Gycnea miért váltott Ilyen gyen
gén. azt nem tudom, hisz'.n oz edzése- 
ken voltak egészen kitűnő valtasar is.

— A legnagyobb baj az volt, hogy ősz 
szesen csak

négy edzési alkalmunk volt
a két válogatott viadal előtt. Hol zxvm 
tar hol szakadó eső akadályozta a szer 
dii’ edzéseket és különböző okok ^iatt 
hol az egyik, hol a másik fiú hiányzott. 
Nem lehetett szó olyan osszeszoktatasrol. 
mint amilyenben a régi klubsíafeták tag 
jai részesültek, „ au-a— Hetcnkii»t csak egyszer volt váltó-,

— Igen szerdán. így volt ez ükkor is, 
amikor V  BBTE olyan kitűnően valvott 
Csakhogy az a váltó nem egy hónap, de 
még csak nem is egy cv alatt jött össze.

Éveken' át együtt edzettek, 
ismerték egymást tökéletesen. Ha ilyê n 
klub staféták lennének, könnyű lenne vá
logatott váltót összekovácsolni.

— ’ Az olaszoknak is az a nagy előnyük, 
hogy vannak kitűnő egyesületi csapa
taik. Hajdan nekünk i3 voltak, nem is

gy."' Most miért nincsenek'?
— Miért? Hónapok múlnak el,

egy 4xlC0-as váltót rendes valamelyik 
egyesület. *

A váltóbajnokságok mozgatják csak 
meg

egy kicsit az egyesületekben a vágtáto
kat abban az irányban, hogy váltóba tö
mörüljenek. Ha minden két hétben lenne 
cgy-egy 4x100-as váltó, majd nevelődné
nek az egyesületekben is a váltani tudó 
versenyzők.

— Ez teljesen igaz. Ilyen irányban le
hetne befolyásolni az egyesületeket, meyt 
a versenyszámokat végeredményben ők 
írják ki és nem a szövetség. Mi lenne 
még a teendő? ..év.

— Nem volna szabad félbeszakítani a 
4krl90-ás válogatott Váltó edzéséit. Hogy 
lesz-e német-magyar még az idén. vagy 
nem, azt nem tudjuk, de

a - jövő'évi válogatott viadalokra -svaié 
tekintettel sem lenne szabad/a váltó- 

edzéseknek megszűnniük.
Amint mondtam, évek' kellenek ' ahhoz, 
hogy egy váltó igazán összeszokjon. Ha 
most folytatjuk az elől észületeket, jö: 
vó're 41.4-cs idővel nem fogunk kikapni 
4xlö0-on!

A  v á l o g a t o t t  v i a d a l  
r ú d u g r á s á r ó l

Fai-has Mátyás a következőket .roon- 
dotta: ,— Simpsonnak igaza van abban, hogy 
az az ideális, ha valaki- közvetlenül a 
rúduál éri el legnagyobb magassagat. Az 
is helyes, ha azzal akarja erre szorítani 
a versenyzőket, hogy edzés közben egé
szén közei húzza a mércéket a lyukhoz. 
Ez helyén van edzésen, de a válogatott 
viadal nem arra való, hogy a versenyző
ket neveljük. Ott a meglévő fogyatékos
ságokkal kell számolnunk és ezek figye
lembevételével kell előmozdítanunk a 
lehető legjobb eredményt. Sajnos, nem 
tudtam keresztül vinni, r hogy Kovács 
ugrásaihoz a mércéket távolabb tegyük.
Ezért történt meg, hogy kétszer is a 
mellével Sodorta le a lécet, még mielőtt 
a rudat elengedte volna. Kovács nem a 
rúd fölött, hanem azon jóval túl éri el 
a legnagyobb magasságát. Elhiszem, hogy 
ez hiba, de ezzel kellett volna számolni a 
válogatott viadalon.

•WWW*
WESZELI.

az északi kerület leggyorsabb vágtázója 
hatalmas előnnyel veaet Magyarország 
vidéki egyéni pálya-bajnokságainak har
madik fordulója után. Eddig Debrecen 
ben, Miskolcon és Győrött tartották inét 
az egyes fordulókat. A helyzet most ez: 
Vág’tnbajnokság: 1. V/cszeli (Északi ke
rület) 11 P, 2. Walter (Balatoni kerület) 
7 p. 3. Kalasai (Észak) 5 p, 4. Madarász 
(Balaton) 3 p, 5. Adorján (Balaton) 2 p, 
6. Gyarmati (Észak) 2 p, 7. Liberant 
(Nyugat) 2 p, 8. Szabó (Alföld) 2 p. 
1009 méteres időfutamverseny bajnokság: 
1. W eszel). (Észak) 13 p, 2. Waltér (Ba
latont 8 p, 3. Szakolczai (Észak) 4 p. 
4. Lóháti (Észak) 4 p, 5, Csilla (Alföld) 
2 p, 6. Arany (Balaton) 1 p. Páros ver
seny bajnokság: 1. Walter—Debrcczcni
(Balaton) 12 p, 2. Arany—Madxtrászr (Ba
laton) 8 p, 3. Szakolczai—Kalaéai- (Észak) 
5 p, 4. Madarász—Glüclc (Balaton) . 3 p. 
40W) méteres üldöző csapatverseny baj
nokság: 1. Észak 5 p, 2. Balaton 4 p, 
3. Alföld 3 p. 4. Nyugat 3 p, 5. Dél 2 p. A vidéki egyéni összetcltfutamú pályái
ba jnokságoknak^ kétségen kívül Wcszcli a 
legesélyesebb cím várományosa. Bem a 
vágta» sem a*z 1000 méteres idüfutam- 
verseny bajno-ki címe nem vehető már 
cl tőle

Ú js z e r ű ! ö ü e i e s l  V id öm ! SzaíSesnesS Sxös-akJstaSói Kem e5«I

MFI-film

IS

Jávor, T o ln ay  
1 M ály, Turay - Forum-i-Boyal Apotlo

Szívós 1:16.6 mpercet úszott 
100 m háton a MAC versenyén

ÜSZAS
líajlti Bélit dicsérik a marcsvSsárhc- 

lyick. Rajki Béla; a kiváló játékvenető, 
nemrériben két hetet Marosvásárhelyen 
töltött és ott az MSE úszóival és vízi
labdázóival foglalkozott. Az MSE veze
tősége most levelet intézett vitéz Béld-' 
Alajos vezérőrnagyhoz, a MUSz elnökér 
hez « köszönetét mond RnjW Béla ki
küldéséért és beszámol arról a hasznos 
e.s eredményeiben csak később megmu
tatkozó munkáról, amelyet Kajki a vá
rosban váEsett. . .

Az országos bajnoki versenyekre 
MUSz a következő vidéki versenyzőket 
hívta meg: Angyal -TSC. Erdélyi MESE. 
Szüle C. MOVE, Bánki-Horvátb OUE, 
K-enézi PÁC, Keméndi SzUE, Osváth 
MESE, Szot.dl C. MOVE, Arunvosy 
MSE. A fenti versenyzőkön kívül a 
szövetség vendégül látja a marosvásér- 
helyi Gróza Tituszt is. akinek, a részére 
gyermekversenyt, fognak kiírni.

Az I. B) osztrilyú kerületközi döntő- 
mérkőzéseket augusztus 23—24-én Buda- 
l»S»t3K reRdezlkiim-ev ...

A Gruppá lín-versitario nápolyi egye
sület értesítette a MUSz-t. hogy szep
tember -első napjai-bon szívesen vendégül 
látná Nápolyban a legjobb két masyui- 
egyesületi, csapatot. A magyár csapatok 
ellenfele a legjobb két olasz csapat 
lenne.

YAI.MY,
a franciáik fiatal vágtázója. Komausban 
10.4-ot futott lüü-ou és 21.6-ot 200-on. A 
verseny azonban nem volt szövelSóKi fenn- 
liatósé*. alatt rendezett viadal és így az 
eredmények nem hí telest thetfik.

Családias hangulat uralkodott a 
Nemzeti Sportuszodában a MAC 
úszóversényén; Az egyes számokban 
főleg a rendező egyesület versenyzői 
jeleskedtek: az egyesületközi pont
versenyben Intézett nagy támadást 
a MAC a vezető MUE ellen. Külö- 
nnsen a MAC ifjúsági versenyzői 
tüntették ki magukat: Polgár, V esz
tek , Ignáczy, Jenei, Bartalis egész 
sereg versenyszámban elindult.

A  csúcsot azonban Vörös  tartotta. 
A MUE kiváló úszója -— rossz nyel
vek szerint :—  csak az ifi-számokban 
nem állt rajthoz: Alig nyerte meg 
a 200 m gyorsúszást, rögtön indult 
a következő számban, a 3x100 m 
vegyesváltóban. Még hozzá első em
berként a hátűszásban. Most rövid 
szünet következett. Csak annyi, 
amennyi idő alatt a 100 m ifj. hát
úszás résztvevői beúsztak a célba. 
Vörös már Ismét a 200 m II. o. hát
úszás mezőnyében áll a rajtköre. Es 
így tovább. Az eredményei is egé
szen „megfelelőek" voltak. A 200 rn 
gyorsúszásban 2:23 m p-es idővel le
g yőzte  Hámorit és ezzel az idővel 
csaknem végleg „beúszta magát" a 
svédországi portyacsapatba.

A  3x100 méteres vegyesváltó
nak is megvolt a maga. ese
ménye. Qzivós, a M AC jeles vízi
labdázója, a kék-sárgák B) csapa
tában úszva. 100 m háton 1:16.6 
mp-es időt ért el. Meg Is jegyezte 
valaki:

Ma nyílik a  fényesen átalakított 
RIALTOm , Megnjilí mim:
i  m u m i m e s  ni* roKona

Szifnyal Zoltán vigjátéka.
(M ezey  Mária, Slm or Erzsi, SsiBasgy, C sortos, Sotnlay)

—  Szívóst sürgősen cl kell tiltani 
a vizílabdázástól. Ilyen  kiváló úszó
nak csak árthat a vízilabda...

Az bizonyos, hogy Szívós ezzel az 
eredménnyel egészen előkelő helyet 
igényelhet magának hátúszóink kö
zött.

E lem én  a MAC vegyesváltójának 
utolsó embereként 100 m gyorsúszási 
bán l : 00 .6-ot úszott, ö  nyerte a 200 
m II. o. hátúszást is 2:52.2 mp-el. A  
bajnokságban dől el, hogy bekerül
het-e a svédek elleni csapatba.

Nagy feltűnést keltett Zólyomi, az 
UTE kiváló gyorsúszója. A  3x100 
m II. o. vegyesváltóban l:16.4-et 
úszott 100 m mellen. Zólyomi a? 
utóbbi két évben már nem folytat 
rendszeres edzést. Időnként meg
jelenik egy-egy versenyen, amikor 
az UTE csapatának szüksége van 
rá és úszik egy 1:03-as 100 m gyor, 
sót, vagy egy 1:16-os mellet. Azután 
veszi a melegítőjét és eltávozik, szo
morú érzést hagyva azokban, akik 
szentül hiszik, hogy ő a magyar 
úszósport eg y ik  legnagyobb teh etr  
ségff,‘ aki rendszeres edzéssel biztos 
1 percen belüli úszónk lenne.

Jól szerepelt a versenyen a BBTE 
mellúszógárdája, a MAC kiváló flü- 
versenyzöje, Csuvik, aki a 3x50 m
vegyesúszásimíi lsgyözte Szatméryt,
továbbá D eá k , a BSzKRT Ifjúsági 
gyoraúszőja. Az UTE 4x50 m II. o. 
mellúszó-váltója 2:18.4 mp-es kitűnő 
átlaggal nyerte versenyét.

4x50 m lfj. sryorsváltó: 1. MAO A>
(Jeucí, Polgár. Dcszlck, Isrnóczy) 3:00.8, 
3. MAO B) 2:04.2, 3. MAC C) 2:10 mp- 
3x50 in lfj. im-llváltó: 1. BBTE (Hámori, 
Kun, Németh) 1:46.6, 2. UTE 1:50, 3. MAC 
1:50.2. 3x50 m fiú vegycuúszás: 1. Csuvik 
MAC 2:00.2, 2. Szabnáry ITC. 2:12, 3.
Sulis WMTIC 2:13.2. 4«0 m ifj. gyors-
úszás: 1. Deák BSzKRT 5:2*. 2. Rn*o
MAO 5:50.8. 3. Konlor WMTK 5-50. 4x50 
111 II. o. mcllvúltú: 1. UTE (Siklósi, nem
jón. Gróf, Zólyomi) 2:18,4, 2. MAC A) 
2:23.4, 3. BBTE 2:23.8 mp.

, 1 sir, n Telemé- hatosó*, alatt rendezett viadal és i*y az ( l i e j e y  m a r ja , ----------------------ha n szakrrobereknfK ]n«x Sccjthet az oredmiányek nem hitelesíthetők. ..........  ..„ r , ., . . un . ................... ........  ■! ..... . 1111 . . ______

. Rialto megnyitó-filmje: a „K eg y el-  URANTA, RákóczHít 21: . Tel • 116 046. OfcTMMA • B m á e m rát^
MOZI mes úr rokona". B,^n8, fl0,_Sz. V.: _h3-kor is. Gyurkovics ü ,_2, 4, W- Aí f, ;, y ? !! . , ,

FILM A FUTÁSRÓL
A berlini olimpiai játékok ötesz- 

tendös évfordulója alkalmáí,í ^ pt 
Tobis rendkívül érdekes sportfilmet 
készített a f u t á s r ó l .  Ez a f»ln\ lb' 
merteti a sportszerű futás szépség , 
technikáját, sőt történelmet is. Mina 
sport-, mind tudományos szempont
ból nagyjelntöségü ez az új Tobis- 
sportfilm.

399 meghívón néző
előtt, kezdődik meg a Rialto-mozi új 
korszaka. A  film- és színházi világ 
előkelőségei kaptak meghívót erre 
az előadásra, hogy megtekintsek az 
új Rialto-t. Nem is csoda, hogy az 
igazgatóság a legkényesebb Ízlésű 
szakértők előtt akarja, vizsgáztatni 
a" mozit. A nagy k ö ltség ge l végre
hajtott átalakítás révén  a Rialto a 
főváros egyik legkényelm esebb és
legkellem esebb film színháza lett.
Technikai téren is tökéletesítették,
felszerelve a legújabb W ide fa i ig e -  
rcndlaerü hangleadóberendezést. A  
Riálto már -  majdnem bemutató-
mozl.° £ * * •  . és. " eS o t o .  %,i„ t  bemotatomozi «  J
tény egniajd iem w . uö?vetle^m a
mozivá lépvén eio, ü.
bemutatómozüf u tán  tmü80ron
sorara fdmeket. Az alneiyet
olyan magyar film szerepe áhe
a tavaszi idény ve»en ^ntpttek 
s nyáron át éppen azért pihentettek,
hogy a nyár végén ez 1 gy

mes úr rokona“

A  MOZIK MŰSORA
\ pénteki ünnepnapon vasárnapi kez

dések!
Riividílések: n “  ‘ó, t -  ’/». h -  %

Sz -  szombat. V -  vasárnap
Bemutató mozik

ÁTRIUM Marrit-krt. T .: 154-024. f6 Í8, 
flO. Sz. v .: f4-kor is. Gyurkovics fiuk.
(BEi'vA11 u l  1 HÍRADÓ Petőfi Sándor-u. 6, 
T : 181-244 ln'lííl 24-1* folyt., Ma*yar ,Uta-, Luce-. Eox- és .rajzos híradó. Tu- 
riÁ̂ íiás a keleti hadszíntérről. A magyar 
'kenyér'' ünnepe. AZ olasz-nm/ryar attéti-
rAÍ<6Í1NOkUEuü-út 1. T.J 883 102. f*. hS, 
hl0.S Sz. V : f4-kor Is Rose Marté. (Fel-
(T rv ’>viliniw császár-út 36 T?l.: Ili 140. 
iVo hS hlO. Sz. V.: h4-kor is. Gyurkovica

Telefonj ,82 818. 
, y  f0 no gz. V.: f4-kor IS. Talp:* un- 

u (Tnuréuco oiivler). 3-Ik hét! omhci. í , /  IV).; 125-952.
16 fs no! Sz. V.: í4-kor is. Párbaj.
(Mireille Bahn V 2->k hét - 100040yoROM Kossuth L.-u. 18. X.. loJ. 543.
^  no. Sz. V.: f4-kor is. A három
osen*á (Jávor, Tolnai>-HÍRADÓ Urzsébet-koiot 13. I.. -42 4J9.
OKI 24-1" folyt- Ma*yar. Dfa. Lupe-, 
FoJ. ó, rajzos híradó. Tudúsi/ás a_ keleti 
hadszíntérről. A ina*yar .kenyér ünnepe. 
Az olasz-magyar atlétikai nJír,2j ZÍji8 n71 OMN1A Kiilcsev-u. 1, T .:. 139-125, K8-071, 
5, n8, flO. Sz. V.: 3-tor i«. Gyurkovics 
fiúk. (Rajnay. Turay.-)HADI US Kauyinezfl-utco 22, T.; 122 098. 
fii, h8, hlO. Sz. V,; 3-kor Is. Intermezzo. 
(Lesik- Uoward. Ingrid Beygnian.) 
k o v a : a HULLÓ Erxsátnu-Iinrui. 48 T
222—0-02. f6. Í8, hlO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. 
A három esen*ő. (Jávor. To'nay.) 
8CALA Teréz-lccirút 80, T.t 114-411. n4, 18, 
hlO. Sz V.: 3-kor la.. Mindenkit érhet 
szerencse." (Douglas Falrbanks.)

5. tié, flO. Sz. V.~: Íi3-kor is. Gyurkovics 
fiúk. (Rajnay, Turay.)

Utánjátszó mozik
BROADÜVAV KArolv-köröt 3. T .; 422-722
ft, ff, f8, fid. .Sz. V.: f2-kor is. össztánc. 
CÁRITÓL Baross-tér 32. Tel.: 134-337.
4 6 8, 10. V.: 2-kor Is. Egy tál lencse,
CORVIN. Üllöi-út 40. T .; 138-988. f4. f6. 
f8, Í10. V.: f2-kor is. A kegyelmes úr 
rokona.
ELIT Szent Tstván-kürut 16. T.: 114-502. 
4. G 8 10. Vissza az úton.HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T .: 225-003. 
f4 fé f8, flO. Uj hold. 2-ik hét! 
KAMARA DohAny-u. 42. Tel.! 423-901, 
11 a. 4. 6, 8. 10. Édes ellenfél.LLOYD Hollán-u. 7. T .: 111-994, f4. f6, 
f8, flO. V .: í2-kor is. A kegyelmes úr
p 'aiTa CE Erzsébet-körút T8. T.: 221-232.
11. 2 4, 6, 8, Ki. Dnmkó Pista.PATRIA NéTMsmü|liz utc® 13. T.: 145-673. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-hor is. Lützow sasok. 
RIALTO Rákóczi-út 70. T .: 224-443. 11,
1. 3. n6, f8, flO. A kegyelmes úr ro- 
kona.SAVOY Üllöi-út 4. T.: 146-040. Í4, 16,
f8 flO V.: f2-kor is. Lützow-sasok. 
S1.MPLON Horthy Mlklós-út 62 T.: 268- 
999. f4, f6, f8, flO. V.: f2-kor is. Lützov
STÚDIÓ Akácfa-utra 4. T-: 235-276. f4. f6. 
f8, flO * V.: í2-kor is. Halálos tavasz.
2. hét!'

Továbbjátszó mozik
BELVÁROSI trányi-útuB 21 T.t 384 .863,
4. 6, 8, -10. V.: 4, 1>5, 6, li7, 8, 10. To
kaji aszú. . „  „  . „BUDAI a POLLO Széna tér T - 851-500. 
£5 h7 9. V.; Í2.1 fU fe, f8, flO. A ke
gyelméé úr rokona. V. d. c. 11: Riói rej
tély. 18-én d. e. 11: A potyautas.
LLDOllADÓ Népszínház-u, 31, T.; 183-1 TI. 
4 6 8. 10 V,: 2-ltor lg. Budai cukrászdu. 
HOMEROS Harmma-út 7. T.: <96-178.
5. 7. 9. V,; 3-kor is. Lovaglás ü«T. 
IPOLY CBáky-u. 65. T.i 292-626. ti. f6, 
£8 flft V,; f2-kor is. Tokaji aszú. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T,: 143-644. 
f4, tó, f8. no. V.; 12-kor le. Elkésett 
lovól.

u j j i * r i . i  nrssewi'suiu..11, 2, 4,. 6, 8, 10. Az eszményi asszony. 
OTTHON Beniczky utca 3 Tel.; 148-447 
n4, n6 n8, nlO. Ví': ,n2-kor is. Tokaji 
aszú. V. d-. e. 11: Café Moszkva.
PHÖN1X Rákóczi-út 68 Tel.! 323 242.
11, 5, n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Tokaji 
aszú.
REX Tstván-űt Í9. T.: 228-620. f5, h7.
9: Sz.: Í4, Í6, Í8, Í10. V .: f2-kor is. To
kaji aszú.

A  RADIÖ MÍ5SORA
CsütBrtSk, augusztus 14.

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek.' — 10: Hírek. — 10.20: Nagy boldogasszony nap
ja. Irta: Pctró Sándor. — 12.10: Orszá
gos postáMscnekar. Vczéúvel: Eördöeh Ja 
nos. — Közben 12.10; Hírek. — J3.30. 
M'-k ulal Gusztáv szalonzenokara. — «-g0‘ 
Hírek. — ,15.20: Hanaíumexák.
Ruözm félóra. — 16.45: llírok . — 17: Hl 
rek szlovák és ruszin nyelven. — 17 m:
Lengyel Amia és Oláh Terepe magyar 
nótákat énekel, kíséri Horváth Elemei- 
cigúnyzenekoia. — 18: Vén tollty- a •««- 
tuson. Tóth László BÍSadasa.• — .18.30. 
Táa-clcmczcik. — Közben 18-40: Sportk(»-/le- 
mér.yek. — 1 9 . Hírük magyar, nemet és 
román nyelven. 19-26- farkas Marta 
hegedül, zongoiakiséréttel. — 19.45. N já ri 
éiszakák A " verseket elm ondja Somogyi 
lírzsi. —  20.10: Strauss-hangvem eny A 
székesfővárosi zenekart Fercnesik , János
vezényli.. — K0*b«* 21: Cs. Szabó KáD 
mán előadása. — 21.40. Hírek. 22.10. 
Mozart- G-dur zongoraverseny 17. sz- 
iuálm sü  Ellharmón ikusok zongora: 

Dolinányl Ernő.) Hanglemez. --- 9 «|
A rádió zenekara. — Közben 23. Hírek 
német, olasz, anaol. francia és csmerantó 
nyelven. 24; Hívek.

Kassa (208.6 mii 11.05: Szlovák cloadas 
— 11.25: Hanclemezck. — 11.40: Hírek
magyar és szlovák nyelven. — 19.20: Me*- 
szólaínak a kassai múzeum zenélődobozai 
ce órát. Bálint Alajos di 5s Ficdlcr Jó
zsef báró heszülgotéve.

VIZILABDA5ICSOB
Aucusztus 14: BBTE—MUE I. B)

bajr.. MUE-pálya, negyed 7 (Somóczy).
BSE—MAC I., o. szöv. díj. Fedett- 

uszoda, háromnegyed 7 (Szecsei). —-
BEAC—NSC I. o. szöv. db. NSC-pálya, 
7 (Gábori). — Typosrátia—FTC ifj. 
NSC-pálya. 7 (Lemhényi). — MUE—MAC 
lfj. MUE-pálya, 6 (Zsingor), UTE)— 
BBTE lfj. UTE-pálya, ' ? (Senye!). — 
MTE—III. kor. ifj. NSC-pálya, tf
ÍAAusuysVtus IS: Pécsi AC-KTSE II, o,
Kaposvár.

A DUNA—TISZAKÖKI VAROSOK 
KÖZÖTTI USZÓVRESENY

részletes eredményei a következökí 26# 
m gyors: 1. Tomcsányt Cegléd 2:40.2, 2. 
Csiky I Kur.szontmiklós 2:42, 3. Szent- 
györgyi Szeged 2:43. 400 m gyors: .T. 
Szüle Cegléd 5:34.2, 2. Király Kunszení- 
mlklóa 6:00. Versenyen kittül: Novák
Zom bor 5:43.2. 100+200+100 m vegyes- 
váltú; 1. Szeged (Nagy, Szaltná,' Szent- 
györgyi) 5 :41,2, 2. Kunszentihiklós 5 :42 6. 
3. Cegléd 6:22.A, 1530 m gyors: 1. Szüle 
Cegléd 22:17.4, 2, Nagy Szeged 24:29. 
103 m gyors: 1. Tóth Kunszentiniklő?
1:08 8, 2. Palágyi Szeged 1:09,4, 3. Vár
nai Cegléd 1:21. 206 m mell: 1. Szalma 
Szeged 3:02.8, 2. Gyöngyösi Zombor 3:11, 
3. Csiky I Kui.szentmíklós 3:16.2. 100 m 
hát: 1. Józfia Kunszentmiklóa 1:18.4. 2. 
Nagy Szeged 1:23 8 , 3. Szabó Kecskemét 
1:24,2. 4x200 ■  gyorsváltú: 1. Cegléd
11:00.8, 2. Kunszentmiklóa 11:04.6. 8e0 ni 
gyors; 1, Szüle Cegléd 11:34. 2. Novák 
Zombor 12:14, 3. Király Kunszentmiklóa 
12:41 Ifjúsági számok: 100 in gyors; 1. 
,Tóz5a K 1:09.2, 2. Palágyi Sz 1:09.4. 3.fi 1.10 4AA .. ... 11 1 ___~

' \ o-., VU1-„  ------
tea 1:25, 4x103 m gyorSváltó; 1. Szeged 
4:48.8 ■ 2. .Kunszantmiklós 5:02,6, 3. Ceg- 
léd 5.04.8, 3x10# m vegyesválté: 1. Sze
ged 3:o4.S. 2. KunszeUmiklős 4:07.6. 409 
m gyors: X. Szondy C 8-Ö3.2, 2. Matko- 
vits Szabadka 6:36.1, - 3. TVenner Sz 
6:45 8. Hö'gyszámok: 200 in mell: 1.
Tary Sz 8:34.2. 2, Tokody Sz 3:40.2. 3. 
Lengyel C 4:02 2. 130 m hát: 1. Czin- 
osak Sz 1:33.8, 2. Baky K 1:55.8. 100 m 
gyors: 1. Kiss Sz 1:30.2. 2, Kocsis Cr. JIVISS BZ 1:30.3. Z, KOCSIS
1:35.1, 3. Baky K 1:41. 3x100 m gyor 
váltó: 1. Szeged 4:S7 2, 2. Cegléd 5:26.

•ors-
6.

L U T Z O W  S A S O K
H H  W  Tnhia-film
Randezte; W #M $

S A V O Y
M á t ó l

S l M P L O M

Tobis-fdm

PÁT RI A

K aridy és j á e r
örökszóp magyar filmje 

m A t ö h

H]fagit«)ózsefvárosi



6 Csütörtök, 1841 auguszt» 34.U S *
E g y  héttel elhalasztották  
a z  o l a s z  -  m a g y a r  h ö l g y -  

ú s z ó  m é r k ő z é s t
Kiilön-bazo utazási ucliézséíi’Cik miatt a 

bét elején r.z úszószíiv.ei.s6fi: azzal a. kévés
ed  fordult az olsö-z szövetséghez, hogy 
az agusztus 17-re kitűzőit válogatott 
hölgy úszóviadalt halásszák el egy hét
tel. Annál is inkább kérhette ezt a ezö- 
véhség-. minthogy értesült arról, hogy a 
németek i<s. akiket szintén Snn-Remonvba 
várlak 17-ro az olaszok, kérték az egy* - 
hetes halasztást. A MUhJz még’ az iránt 
Js érdeklődőit, hogy nem lenne-e mód a 
válogatott versenynek San-Remo helyett 
Velőimében való megrendezésére.

Huszonnégy^ óra alatt megérkezett az 
olasz szövetség válasza. Hozzájárulnak 
az egyhetes halasztáshoz, de a mérkőzés 
színhelyét nem tudják megvált áztatni. 
Augusztus 21-rc 8 an-Remoba várják vá
logatott hölgygárdánkat'. A  beutazási en
gedélyeket az olasz szövetség sürgeti.

Ezeiv  ̂ szerint tehát hölgyúszóink csak 
egy héttel később indulnak Olaszország
ba. A válogatott osapat összeállításában 
egyébként az a változás van, hogy a 
szegedi L ilom ericzky helyett a szintén 
szegedi Tary Piroska lesz a másik 20O-as 
moll úszó.

m a :  a z  h i e  m o s s d

bainoHi sssi^íiiiéss 
a si§. Kei*, ellen

A vizilabdabajnokság küzdelmei befe
jezéshez közelednek. A BSE és a MAC 
már lejátszotta minden mérkőzését, az 
UTE csütörtökön délután a III. keik
től játsza utolsó bajnoki küzdelmét. H i
vatalosan ezen a mérkőzésen dől el a 
bajnokság. Ha az UTE győz, egy pont 
előnnyel Megszerzi a bajnoki címet. L é
nyegében azonban a bajnokság sorsa 
már hetekkel ezelőtt eldőlt. Am ikor az 
UTE 4:1-re legyőzte a MAC csapatát, 
akkor már bizonyosnak látszott, hogy 
az újpesti csapat visszahódította tavaly 
elvesztett bajnoki címét. Azt ugyanis 
aligha gondolhatta valaki, hogy  a BEAC, 
vagy a III. kér. csapata veszélyes lehet 
az UTE-ra. Az újpestiek vasárnap a 
BEAC-ot 7:1 arányban le is győzték, ma 
délután pedig a III. ker.-rel játszanak. 
A  mérkőzés minden emberi számítás sze
rint az UTE győzelm ét fog ja  hozni. En
nek ellenére szép, élvezetes játékot fog 
nak látni azok, akik ott lesznek az UTE- 
uszodában. Az UTE csapata szép játék
kal akar elbúcsúzni a bajnoki idénytől 
és bajnokhoz méltó form át akar m u
tatni.

A bajnokság állása csütörtök délután 
6  ó rá ig :

Mf asE eredmény ?
E g y  t a l á l ó s  k é r d é s

Szombaton éjszaka, a Ferencváros < M ásik: Nyolc-nullra, vagy tiz-

1. MAC
2. UTE
3. BSE
4. FTC
5. III. kér.
6 . TSC
7. M TK
8 . NSC
9. BEAC 

10. SzVSE

7 1 1 36: 6  15 
6 2 — 49: 7 11 
6 2 1 55: 8 14 
4 3 — 36:10 11 
3 1 2  10:18 7 
3 — 4 17:33 6
3 — 6 15:41 6 
2 —  7 7:42 4 
1 1 7 13:38 3 
------ 7 10:45

Kézilabda híradó
Megírtuk, hogy a németek október 19-re 

teivezik a német-magyar válogatott közi- 
labdamérkflzés budapesti visszavágóját. 
Pakli Ernő, áz MKESz főtitkára ozerint 
a mérkőzést az október 26-i német-ma,gy,ar 
Jabdarúgómérkőzés előtt, vagy ugyanezen 
a napon a német-magyar gyeplabda mér
kőzéssel közös rendezésben szeretné le
bonyolítani az MKESz. A tárgyalások 
most folynak....
_ Quo vadirá UTE? — Lehet, hogy nem 
indulunk az őszi bajnoki fordulóban 
beszéli le hangol tan Cztráki, a lila-fehérek 
kitűnő kézilabdaedzője, — Az egyesület 
alig támogat bennünket. Tiodig a csapat 
a volt pamut-játékosokkal komolyan 
megerősödött. Két hét múlva lesz az első 
bajnoki forduló és eddig mindnössze ket
tőn járunk edzésre. (Az a benyomásunk, 
hogy _ KoHaira igen nagy szüksége lenne 
az újpesti csapatnak. Vele talán vissza
nyerné önbizalmát a társaság__ )Egyik Szemével «ir, .. másikkal novet 
a MAFC. — Megkezdtük a komoly kézi
labdaedzést — jelenti Doblcr Antal Ká- roiy. a műegyetemiek művezetője. — 
Annak ellenére. hogy tíz elsővonalboli 
játékosunk hiányzik: több, mint három 
csapatra amié játékos jelent meg az első 
edzésen. Köz ,-tűk néhány igen tehetséges 
újonc is. Ami a Iegörvendetesobb: a csa
pat szelleme elsőrangú, így azután nem 
panaszkodhatunk....

Kedden volt a női csapatok részére ki
írt vitéz Pál Imro-vándordíj nevezési 
zárlata. A nevezési zárlat egyik megle
petése, hogy alig néhány női csapatunk 
nevezett. A másik meglepetés ez volt, 
hogy a BTC is benevezte — férficsapatát. 
(A vándordíj ugyanis évek óta női csapatok 
neszére van kiírva, de idén a,z MKESz 
nem jelölte meg, hogy aői, vagy férfi 
csapatok részére írta-o ki.)

Augusztus 19-én kerül sorra az MKESz- 
ben a kézilabdabajnokság őszi fordulójá
nak sorsolása. Eddig az időpontig fogad
ja el az MIvESz az újonc csapatok je
lentkezését a bajnoki mezőnybe való be
osztásra. Az első forduló időpontja: augusztus 31.
PÁLYÁZATI ÜZEMETEK

FONTOS FIC.YELMLZTETÉSEK
Több pályázónk különböző kérdést in

tézett hozzánk. Ezekre most együttesen 
válaszolunk, íme- a válaszok:

1. A szelvényekre nem kell ráírni, 
hogy ,,Heti verseny'1, vagy ,,Főver
seny'1 gtb.. mért hiszen minden szel- j 
vény minden versenyben résztvesz.

2. Bárkinek módjában áll a saját ne- I 
vére és különböző jeligékre is szelvényt 
küldeni. A jeligével pályázók azonban 
kötelesek mindig a „Név" rovatba 
előbb a jeligét írni s csak azután a ne
vüket így: „Kárpát" (Nagy Béla).

3. Akik az 1. és 2. számú szelvényt 
együtt küldik be, azok egy kis cédulán j 
tegyenek figyelmeztetést a borítékba.

.4. A Szent István Kupa döntőjébe ke-/| 
rülő csapatok első bajnoki mérkőzését 
majd törölni fogjuk a szelvényről mert I 
augusztus 24-én már ki akarjuk hirdetni 
az I. forduló eredményét.

5. Az 1. számú szelvényt a hétfői szá
munkban közöljük utoljára.

6 Minden kerékpár, íe-y tehát a I 
Weiss Manfréd-féle segédmotoros kerék
pár is levesen felszerclv-e, gumival együtt kerü1 kiosztásra.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda é« szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal ilp. Vili., Riikk Szilárd-utca 4.
-- Távbeszélő 132—499 én 133—977. Levél
cím; Budapest, 72. Posiafiók 42. — Poéta- 
takarék: 53.360.

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

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

Nyomatott Stádium Rt. küríorgógé- 
pein. Felelős: Győry Aladár igazgató.

— N agyvárad mérkőzés után Egyik  
úr találkozik a Másik, úrral. Egyik  
úr kint volt a mérkőzésen, M ásik úr 
pedig nem volt kint.

M ásik: Mi volt? Mondja el, mi 
volt ?

E g yik : Hát az a NAC valami re
mekül játszott. Pompás, ragyogó! 
Őrjöngtünk az elragadtatástól! Mi
csoda pompás csatársor! A z a Sár
vári! Szeme van minden labdájának! 
Sőt füle, szája! A z a Bodola! Ú gy 
m egy mint a villám, azaz a villám 
m egy úgy, mint Bodola! M eg az 
K ovács! H ogy épít! Mint egy mű
építész! fis az a Haláti is milyen 
remek! És az a kis K ovács! Nem is 
beszélve arról a Juhászról! Micsoda 
remek játékos! Na és az a Krasznai! 
Gyetvai m eg sem mozdult mellette 
M eg az a Demény! Hát valam i re 
m ek! M eg az a hatalmas Dómján! 
H ogy  rúg, hogy fejel! Ccc! És az a 
M olnár! Milyen esze van! R agyogó!! 
M eg aztán a kis Solymosit sem lát
tam m ég ilyen remekül védeni! 
Uram, az a NAC úgy játszott, hogy 
szemünk, szánk elállt! Valami csoda 
volt! Bocsásson meg, ha egy kicsit 
rem eg a hangom, de egészen rend
kívüli volt!

M ásik: És hogy játszott a Fradi? 
E g y ik :  A  F radi?... Nna... Még

nincsenek formában. Csikós bizony
talan volt, nem mutatott semmit. 
Szoyka néha úgy kereste az ollót, 
hogy rossz volt nézni. Polgár Drumit 
ilyen gyengén m ég nem láttam játsza
ni. Brrr, miket csinált! Tátrai! Nna, 
neki néha m ég volt egy-két rúgása. 
Sárosi Béla ? Ismeri a Bélát, remekül 
m egtáncoltatta az orra hegyén a 
labdát, de összevissza szaladgált. 
Lázárnak volt egy-két szép passza, 
de m ég nem az igazi. A  kis Lukács
ból m ég lehet jó  játékos. Gyetvai 
sem volt éppen rossz, azt nem mon
dom, de tudja, amit az a belsöhár- 
mas müveit, hát arról csak a leg
m élyebb felháborodás hangján be
szélhetek. A z valami rettenetes volt, 
h ogy  m it müveit az a három ember 
labdarúgás örve alatt.

M ásik : Most már csak egy kér
désem van.

E g y ik :  M icsoda?

nullra győzött a N A C ?
>.g>«7r»-

Magas&igrótenyészet
létesítését határozta e! 

a'MASz
A z olasz-m agyaron kínos feltűnést 

keltett magasugróink letűnése. Ma
gasugrásunk színvonala nagyon ala
csony. Nem kétséges, hogy alacsony
ugrásban fölényesen győztünk volna 
az olaszok ellen.

A  M ASz-t végre 
felébresztette a sok levert mérce 

lármája.
Elhatározták, hogy m agasugrö- 
tenyészetet létesítenek s ott valóság
gal kitenyésztik a magasugrókat.

Erdélyben, magaslati helyen lesz a 
tábor színhelye.

Kapu nem lesz,
mindenkinek át kell ugrania a 160 
centi magas kerítést. Később majd 
emelik a kerítést. Lesz persze női és I 
Ifjúsági kerítés is.

A z ágyak meglehetősen magasait I 
lesznek s mindenkinek fö l kell ugor- 
nia az ágyára.

A  reggeli ágakra les# fölakasztva
s csak az ehet reggelit, aki felugorva 
el is éri. Bőséges reggeli lesz, gyü
m ölcsöt is kapnak a résztvevők. 
Szőlő is lesz például felakasztva s 
aki persze nem éri el, az esetleg 

savanyúnak
bélyegzi azt.

Egész nap egym ást kell 
ugratnlok 

a versenyzőknek.
A  beosztott edzők között lesz egy

ló, egy  zerge, egy  kenguru és egy  
bolha.

A MASz ugrásszerű fejlődést vár
ettől a tábortól.

Ha pedig m égsem terem nek jó  ma
gasugrók, akkor a M A Sz lépésekét 
tesz a nemzetközi szövetségben, 
hogy

töröljék el a magasugrást,
mert ártalmas az egészségre, a Jel
lemre, gyomorsüllyedést és erkölcsi 
züllést okoz.

dolga...
Avagy

Kinek mi tetszett az olasz-magyar 
atlétikán?

Az állóhelyes | A célbíróknak 
nézőknek

A

az eső tetszett, 
rohanhattak

Ezen a címen át- 
a másik oldalra...

A karikatúra- 
rajzolóknak

i
öröme a 10.000 méter két résztvevője 

volt.

a 800 méteres verseny tetszett- 
Könnyű volt megállapítani a győztest 

és az utcahosszt...

A dotektiveknek

' o * /

a 100 m-es verseny utáni lábnyom- 
vizsgálat tetszett a legjobban.

( U tóirat: H ogy kinek mi nem tet
szett, azt helyszűke miatt nem tud
juk közölni.)

740 kg
Skultétinck, Középeurópa legkö

vérebb já tékvezetőjén ek  mondta 
valaki:

—  Tudja, Skuttéti úr, cn már sok  
jó  já tékvezetőt láttam, de ennyit 
egyszerre, mint ön...

Ja j
—  Mondd, hogyan mondhattad 

Mélákra, hogy bíztatóan já tszott!
—  Bíztatta a többieket...

Erősítenek a csapatok
(Kép 3942-ből)

Csapataink nagyban készülnek az 
őszi idényre. Egy egész sereg já 
tékossal erősít a legtöbb csapatunk, 

íg y  például a
Kispest

m egszerezte Kincsest, a két Olaj
kárt, Boldizsárt és Onódyt.

Hír szerint a

Heti kérdés:
-— Nem szívta el m ég az Újpest a 

Szolnokkal a békeszipkát?
* * * * * * * * * * * * * * * *  W . - y y i y i  V|

H u n á n

"Pályati öv ííés asz

Gamma
már m eg  is egyezett a WMFC-vel 
s Váradi legközelebb már a Gam
mában játszik.

A
Törekvésnek

sikerült egy  vékony, de technikás 
csatárt átvennie az Újpesttől, Zör
gőnek  h ívják, Kónya  is a  kőbá
nyaiakhoz kerül.

Minden ellenkező híreszteléssel 
szemben: R ck k  marad a W MFC- 
ben. --<♦>--

—  Mit 
Szűcs?

önálló töprengés
sütött ki a szolnoki kis

V
9.-.

Panaszkodnak, hogy kevés néző fé r  be az E lektrom os-pályára. K i leéli bővíteni a pályát. P ersze megint 
a B ö K -n ck  kall megoldania a kérdést. Tessék kihasználni a D unát! Tessék földuzzasztani a vizet, hogy  
látni is lehessen a .vízről. H ogy énnek érdekében le kell bontani az A ) lelátót is? Hm, Istenem , 
áldozatot is kell hozni a nagyobb nézőszám érdekében!!

Ellenszer
—  M ondd, van e g y  p o ty a jeg y ed  a 

F eren cv á ro s— Ú jp es tre?
—  V an, p a ra n cso lj! D e v igyá zz , 

csa k  n a ppal é rv én y es !

Nyakas fiú
—  L á tta d  Z sen gellért a halszé

len ?  M ind ig  behúzódott.
—  M o s t  ö s sz ek ö tő t  já tszik . M ajd  

kih ú zód ik !

Ja j de magas. . .
—  O lvastad? Kalocsai dr 160-at 

ugrott m agasba!
—  I g a z á n ?  A z  a Csorna nem, is 

lehet r o s s z  fu tballista ...

Fakereskedelmi FC
—  H a t k ik a p o tt  a  N A C !
—  H ja , a  fá k  nem  n őnek  ao  

ég ig !

H arci kedv
E g y  E le k tr o m o s -já ték o s  m eg k e 

m én y íte tt  izm ok k a l d örg i:
—  C sa k  m á r a sorsolásnál tarta 

nánk!...




