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Titkos ellenőréit 
m i n d e k
a vasárnapi döntő  
MB-mérk©2és©kr@

Az MLSz elhatározta, hogy a vasárnap 
esedékes három döntő jellegű NB-mérko- 
zésre tehát a Taxi—Ferencváros, a Hun
gária—Gamma és a Kispest—Újpest-mér
kőzésre . két-két szövetségi ellenőrt jelöl 
ki. Szövetségi ellenőrök mennek az NBB 
fontos mérkőzéseire is. Az alföldi cso
portban a. WMFC—MAVAG-ra, a felvidéki 
csoportban a DiMÁVAG—Sal̂  BTC-re. a 
dunántúli csoportban a Zugló—Pénzügy
re. Ezeken kívül az egyes NBB-csopor- 
toknak még két-két mérkőzésére njegy 
szövetségi ellenőr. Az NB- és az NBB- 
mérkőzésekre kíküldendő ellenőrök nevs-t 
a legszigorúbb titokban tartják.

Három nagycsapatunk utolsó készülődései a végső fordulóra
Jelentéseink három edzésről, a három ellenfélről —  Három beszél
getés a három harm inchét pon tos csapat három kapusával

Körlevél a vasárnapi 
három döntő mérkő
zés résztvevőihez

rAz MLSz miniszteri biztosa körlevelet 
intézett a vasárnapi három NB döntő 
mérkőzés hat csapatának vezetőségéhez, 
valamint az érd ekeit játék vese tőkhoz.
Ebben a levélben többek között a követ
kezőkre hívja fel az érdekeltek figyel
mét:

— Kérem az egyesületeket, hogy a mér
kőzések sima, zavartalan lebonyolítása 
érdekében külön Is tegyenek meg: minden 
intézkedést. Figyelmeztessék a játékosai
kat, hogy a vasárnapi mérkőzéseken fo
kozottabb mértékben ügyeljenek a fegye- 
lemre, a sportszerű, lovaglás, tiszta já 
tékra.

Felhívom a Játékvezetőket arra, liogy 
a mérkőzéseket a inai elgondolásoknak 
megfelelően a legszigorúbb, sportszerű 
keretek között bonyolítsák le. A legkisebb 
szabálytalanság esetén egyszeri  ̂ figyel
meztetés illán nyomban állítsák ki a vét
kest. Az Újpest—Hungária mérkőzésen 
előadódott, hogy végnélkül figyelmeztette 
a Játékvezető az egymással tusakoJó játé
kosokat és ezzel csak azt éré el, hogy a 
végén nem vették komolyan a figyelmez
tetést. Elvárom a játékvezetőktől, hogy a 
legnagyobb szeretettel, körültekintéssel, 
odaadással és szívvcl-lélekkel vezessék 
ezeket a fontos mérkőzéseket.

Elutasították a Hungária
Jogerős a 3 :3

A  vasárnap lefolyt Ú jpest— Hun
gária mérkőzés 3:3-as eredményét 
a Hungária megóvta, mert a lilák 
második gólja  előtt a labda m ár el
hagyta a határvonalat. Á z óvás 
ügyével a miniszteri biztos intéz
kedésére Vághy Kálmán egyesbíró 
tegnap este foglalkozott. .

Vághy egyesbiró az óvást eluta

sította.
A z egyesbíró az érdekeltek és a 

játékvezető, valamint a partjelzők 
kihallgatása után a Hungária óvá
sát elutasította és a mérkőzést az 
eredeti 3:3-as eredménnyel igazolta\.

A z ítélet indokolásában a  követ
kezők foglaltatnak:

,,A Hungária óvást a FIFA-játóksia-

báyainak 5. §-a alapján el kellett utasí
tani. Az 5. g. ugyanig kimondja, hogy a 
mérkőzés játékvezetője érvényt szerez a 
pályán a szabálynak és dönt minden vi
tás kérdésben. A játékvezető döntése vég
leges a játékkal kapcsolatos ténykedések
ben, amennyiben ezek a mérkőzés ered
ményével vannak összefüggésben.”

A z egyesbiró m ég m egállapította

ó v á sit
azt is, hogy helytelen volt a játék
vezető részéről az, hogy 30— 43 
méterre lemaradt az akciónál,
amely döntő fontosságú volt a mér
kőzés eredményére. Helytelenítette 
az egyesbiró azt is, hogy ítéletének 
m egalkotása alkalmával kizárólag 
a partjelző bemondására tám aszko
dott.

A BSzKRT-pályán tesz 
a T a x i^ e re n c v á ro s  
m érk ő zés
Póf KKK-t javasol a Ferenc
város, h a . . .

A  Ferencvárost szerdán értesí
tette a Taxi: a  BSzK RT-pályán
lesz a Taxi— Ferencváros mérkőzés. 
Mester G yörgy pályaigazgató rög 
tön  m egjegyezte:

—  A Taxi szempontjából jobb 
jet.t volna, ha a mérkőzést a BEAC- 
pálydn rendezik meg. fin ismerem 
a mi szurkolóinkat. Azoknak sokat 
jelent az, hogy a mérkőzésre át
szállóval, vagy két kisszakasszal 
?nehetnek-e ki.

Más ezt mondta:
—  Viszont figyelmébe kell venni 

,azt is, hogy a BSzKRT-pályán egy
úttal a Hungária—Gamma mérkő
zést is lehet majd nézni. A lelátó 
legfelső sorából, az ablakokon ke
resztül.

Szerdán nagyon nyugtalanította 
a  Ferencváros híveit a  Hungária 
óvása.

—  Nagyon helytelen lenne, ha 
megsemmisítenék a mérkőzést, —  
mondták többen. —  Hányszor szen
vedtünk már mi is játékvezetői té
vedés miatt és sohasem semmisítet
ték meg a mérkőzést. Az égtek is 
úgy akarják, hogy ezt a bajnoksá
got a Fradi nyerje.

Vitéz Kemenesy Sándor mondta:
■— Ezekben a mai zavaros idők

ben nem lehet tudni azt, hogy «  
KKK-t nem éri-e valami meglepe
tés. Mindenre számítani kell s ha 
netalán a KKK valamilyen ok miatt 
edmaradna, ügy én azt javaslom, 
hogy rendezzünk mi magyarok pót 
KKK-'. Ez különösen akkor lenne 
érdekes, ha a három nagycsapat a 
bajnokságot egyforma pontszám
mal zárná. Mindenki játszana min
denkivel. Esetleg bevehetnök a ne
gyedik helyezettet is. így  nem kel
lene minden héten egy csapatnak 
pihennie.

MTiC-pálya  Hungária Közápköiúi
Vasárnap, június 2-án  
délután fél 6  Órakor

ária-Gama
döntő mérkőzés 

a Nemzeti Bajnokságért

Három edzés, összesen négy kapura
Finla vám  Ja  -  

csak ez a kérdés a Ferencvárosban
2 x 2 5  perc  alatt:

FerencvároS'Honyédkórhás 3:0 (2:0)
Ezúttal sem játszhatunk itt

hon, —  szom orkodtak szerdán dél
után a Ferencváros játékosai. 
Irigykedve nézték a pályamunká
sokat, akik —  nyírás miatt —  a 
gyepszönyegre léphettek. Azután 
átvonultak a Forinyák-utcába.

A  Ferencváros elég kom oly ellen
felet kapott edzötársnak. A  H on
védkórház csapata ellen játszottak 
a, zöld-fehérek. A z ellenfél csapatá
ban szerepelt Csikós, Kiss Gyula, 
Tolvaj, Somlai s m ég néhány egé
szen jó  játékos is.

—  Nem játszunk teljes mérkő
zést —  mondja Dimény Lajos — , 
hiszen erre most már nincs szük
ség. Csak kétszer huszonötperces 
játék lesz.

Felállnak:
Ferencváros: Pálinkás —  Szoyka 

dr, Polgár —  Lázár, Sárost III., 
Pósa —  Biró II., Finta, Sárosi dr, 
Jakab, Gyetvai.

Honvédkórház: Csikós —  Pur-
czeld, Pigli —  Kránitz, Somlai, 
Becker — Tolvaj, Kékesi, Csipalc, 
Kiss (Ferencváros), Zerényi.

A  Ferencváros tartja a jó  fo r 
máját, elfogadhatóan m ozog. Gyet
vai már a játék elején pompásan 
elfut és szép gólt lö. Hosszabb szü
net után Sárosi III. a bátyjának 
adja a labdát., ez lyukra teszi Fin- 
tát, Finta ballal küldi hálóba a 
labdát. 2:0.

A  partvonalon a vezetők m eg
jegyzik :

—  Finta még nem meri használni 
a jobblábát.

Sárosi III. összefejel, kiáll, Se
rényi jön be a helyére. 25 perces 
játék után egy kis szünet követke
zik. Sárosi III. visszajön, most azon
ban Sárosi dr. áll ki. Ezt m ondja a 
vezetőknek:

_ -  A jobblábam nincs teljésen 
rendben.

Finta a középcsatár és Berényi a 
balösszekötö a II. félidőben.

M ost feltűnik Woggenhuber Osz
kár és ezt kérdi:

—  Hol lesz vasárnap este a baj
noki lakoma ?

Pataky Mihály tiltakozik.
—  Bajnoki lakomáról még szó 

sincs. Ilyesmire ne is gondoljunk. 
Messze vagyunk még a bajnokság
tól.

Folyik a játék. Gyetvai rúgja a 
harmadik gólt. Valaki m egjegyzi:

—  Úgy látszik, Csikós is kap gólt, 
csak a Fradival szemben kell vé
denie!

—  Inkább most kapjon, mint va
sárnap, —  jegyzik  m eg több oldal
ról is.

25 perces játék után a Ferencvá
ros elvonul. Most az FTC áll ki a 
HonVédkórház ellen és már csak 
három  profi játszik. Hámori az 
FTC-ben, Csikós és Finta a katona
csapatban.

Pataky Mihály m ondja:
—  Fiúidnak több mozgásra van 

szüksége ahhoz hogy vasárnap

játszhasson. Hátul csak annyiban 
Változik az összeállításunk, hogy 
Nagy II. helyett Lázár játszik 
jobbfedezetet, ö azt mondja, hogy 
az erőnléte kitűnő. Majd vasárnap 
bebizonyosodik. Elöl Kiss lesz a 
jobbösszekötö, Biró és Gyetvai a 
két szélső. A negyedik csatár Sá
rosi dr., az ötödik pedig Finta, 
vagy Jakab. Majd pénteken dön
tünk. Hai Finta játszik, leket, hogy 
ő lesz a középcsatár és Sárosi dr. 
a balösszekötő.

*
A  szépszámban m egjelent nézők 

mennek hazafelé. E gyikük ezt 
mondja:

—  Érdekes, már a Honvédkórház 
is „Pataky-rendszert“  játszik.

Újpesten két tizes csapat vívta a bajnoki 
évad utolsó kétkapus edzőmérkőzését

A  szerda délutáni edzésre egyik
m ásik  Illa-fehér játékos korán m eg
érkezik. Fekete például már három 
órak or befut az öltözőbe. Büszkén 
m ondja, hogy ö az első, de téved, 
m ert Zsengellér már jó  félórája 
napfürdözik a pálya szép, zöld pá
zsitján . Fekete pokrócokat kér 
Barna. mestertől, a szertárostól. 
A ludni akar valami hüs helyen, 
am íg a többiek m e g . nem érkeznek, 
ö t  órakor együtt van m ár a gárda, 
csak éppen az edző hiányzik. Mészá
rost szolgálati beosztása Szombat
helyre szólította. íg y  az edzést 
Langfelder igazgató fo g ja  vezetni.

A  pályára való kifutás után a 
fűbe heverednek az újpestiek és az 
igazgató beszédet Intéz hozzájuk.

—  Kispesten, az évad utolsó mér
kőzésén éppen úgy kell játszanotok, 
mintha ez. a mérkőzés is rangadó 
lenne. Győznünk kell. Az ördög nem 
alszik, mindenkit érhet baleset. Hát
ha megtörténik, hogy a zöld-fehére
ket elüti a Taxi, akkor jól fog jönni 
a kispesti két pont.

A ztán  a szónok körbeállítja a fiú
kat és különböző tornagyakorlatokat 
vezényel. M integy negyedóráig tart 
a bemelegítés, azután átvonul a 
gárda a kispályára egy kis kétkapus 
já tékra. Itt a kővetkező két tizes 
csapat áll ki egym ássál szemben:

A ) :  Sziklai —  Futó, Temes —
K árm án, Balogh —  Kocsis, Vincze, 
Zsengellér, Kállai, Somlai UTE. B ): 
A k n avölgyi UTE —  Fekete, Joós — 
Szalay, Szűcs —  Adám, Pálya, H i
dasi, Solti, Tóth III.

M ielőtt megindulna a játék, Zsen
gellér Sziklait húzza: s.

—  Most még csak egy jó újpesti 
kapus kéne a csapatomba!

—  Muszáj annak okvetlenül új
pestinek lennif  —  folytatja  a tré
fá t  Langfelder.

K ezdődik  a játék. Kocsis panasz
kod ik :

—  Nagyon kemény a pálya.
—  Annyi baj legyen, —  mondja

Tóth Matyi, —  a Kispest még ke
ményebb lesz vasárnap.

Kocsis nagy gólt lö Kállai ke
resztlabdájából. A  nagy lövés Ak
navölgyit besodorja, a hálóba. 1:0. 
Langfelder odaszól Adómhoz és 
Tóth M atyihoz:

—  Látjátok, milyen jó egy ke
resztlabda!

Zsengellér pompás labdával szök
teti Vinczét és már 2:0. Szűcs 
szemrehányást Kap, h ogy  nem is 
igyekezett megzavarni Vinczét. A  
közelünkben álldogáló U TE -játéko- 
sok Tóth M atyit dicsérik .'

—  Gyetvainál is jobb most a 
Matyi! —  állítják.

Ádám olyan nagy kapufát lő, 
hogy a felsöléc szinte recseg-ropog. 
Kállai összecsap Szűccsel. Kállai 
feladja'. Sántikál az összecsapás 
után. Sziklai elalszik és Hidasi 
gyenge fejese gólt hoz a B) csapat
nak. 2:1. '

Fordulás után Hidasi m egugrik 
és Sziklait is kicselezve, gólba gurít. 
2:2. Zsengellér IfesSITá'st vitSt. Eánif- 
felder erélyesen figyelm ezteti. Sza
lay az elejétől kezdve melegítőben 
játszik. Fogyni akar. N agy küzde
lem. fo ly ik  a győztes gólért az 
utolsó percekben, de úgy látszik, 
hogfy az Ú jpest mostanában döntet
len-form ában van. Sem az A)-na.k. 
sem a B )-nek  nem sikerül gólt lő
nie. Hatvan perc eltelte után vége a 
játéknak. Sziklai tréfásan arra kéri 
Langfeldert, hogy tartson neki egy 
kis kapus-akadémiát. Am int azt 
Mészáros szokta csinálni. A z igaz
gató azonban elhárítja m agáról a 
megtisztelő felkérést. Ádúimot bízza 
m eg azzal, h ogy  egy kicsit izzassza 
m eg Sziklait.

A z öltöző ajtajában táviratot 
kézbesítenek az igazgatónak. A  táv
iratban ez van:

„A Hungária óvását 29-én tár
gyaljuk. Megbízottjukat kérjük 18 
órára a szövetségbe felküldeni.

MLSz."
—  Még szerencse —  jegyzi meg 

Langfelder —, hogy nem váirtam 
meg a táviratot és a szövetségi kép
viselőnket már délután elküldöttem 
az MLSz-be. Most ugyanis félhet 
van már! ha csak most indulna, 
akkor nehezen érhetne hat órára a 
Vadász-utcába.

A Hungária edzéséről
hiányzott a veséjét fájlaló 
Szabó — talán nem is tud 

. védeni vasárnap
Csendes, borongós nyáreleji idő 

kedvezett a kék-fehérek tegnap dél
utáni edzésének. Ebben az eszményi 
futballidöben nem csoda, hogy Du
dás és Kardos már n égy  órakor 
nekiállt kapuralövöldözni. Bezzeg 
Kardos Pisti most nem hagyta ki a 
helyzeteit! Jobbal, ballal egyform án 
hatalmas dugókat ragaszt a háló 
sarkaiba. Mándik Béla m egjegyzi: 

—  Bár a tizedrészét láttam volna 
vasárnap az újpesti hálóban.

A  partvonal melletti kispadon —

felsze
relésekF U T B A L L

az 31 t  Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  É S  P L Ö K L
sportáruházaiban, V I., V i lm o s  c s á -  
szár* út 3 3 .  és IV ., V á c s -u fc a  4 0 .

Á r j e g y z é k !

■— természetesen —  miről másról 
lehetne szó, mint az Újpest vasár
napi dugójáról. Preiszmannak, Ta
kácsnak, Scnkeynek, Manóiknak 
m egvan a m aga külön véleménye 
arról a  bizonyos dugóról. Végered
ményben m egegyeznek abban, hogy 
a labda kint volt. Mandik ezzel zár
ja  be a vitát:

—  Azt hiszem az uraknak nagy 
meglepetésben lesz részük ma este... 
(Ebben tévedett. —  Szerk.)

A  fiúk ezalatt lassan szállingóz
nak kifelé a pályára. A  kapuralö- 
völdözökön kívül hamarosan m egje
lennek a többiek is. Sorba jön  Vági, 
Kis, Turay, Sebes, Vidor, Csömör, 
Kalmár, Titkos és Müller. Egyelőre 
Szabó III., Biró, Szabó Tóni és Ki- 
sutzky hiányzik. Szabó III. és Ki- 
sutzky később befut, de Szabó Tóni 
és Biró végleg elmarad.

—  Tóni a veséjére panaszkodott



2
CsütÖrtSKi 1040 m&pM 39.

*» KP“ pályázat XVII.
Beérkezési határidő 
VI. 8. déli 12 *ra.

Budapest—Becs, v. e. (3:1)

Budapest—Becs, I. f. (1:0)

Becs B)—Budapest B) (2:0)

SFAO—Tokod (0:1) ............

Kagsai SC—
DiMÁVAG (0:4) .........

Pécs—SVSE (0:2) ............

KEAC-FTC (2:3) .........
MAVAG—

Rákoskeresztúr (6:0) ..
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el,

SzAK—Vasas (1:2) ........

Postás—Ce. MOVE (2:0)

Dorog—Egyetértés (1:7) . .  ..
(Zárójelben a legutóbbi eredmé

nyek)

Név: ...................................................

Cím: .......... .........................................

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kell mellékelni. 
Aki hetenkint ötnél több szelvényt 
küld, az tegyen ide keresztet vagy 
csillagot:

Ks ezért valószínü, hogy vizsgálatra 
ment —  adta m eg a felvilágosítást 
Takács■

—  Mi less, ha nem javul az álla
pota?

—-  Végi véd helyette!
—  És Bíró Sanyival mi van!
—  Biró kedden üzemi mérkőzést 

játszott, de azért neki itt kellene 
lennie...

Senkeytöl az edzés műsora felöl 
érdeklődtünk:

—  Kétkapus edzés ma nem lese 
i—  adta m eg  a  fe lv ilágosítást. —  
Ma amolyan vegyes erönléti-labdás 
edzés less.

A z edzés érdekes és változatos, 
m ég a kétkapus játék nélkül is, A  
különféle ügyességi számokban kü
lönösen m eglátszott egyes játéko
sok  egyéni képessége.

M egfigyeltük az izom lazító gya
korlatok után, hogy az egyes ügyes
ségi számokban viszonylag ki a leg
jobb. A  hátrafordulásokkal kom bi
nált vágtában Kis volt a legjobb, a 
labdavezetéssel párosított vágtagya
korlatokat Titkos csinálta a legjob
ban. Két méterről győzött Müller 
( ! )  ellen. A z egyik sarokban Kal
már, Turay és Sebes fejelgetett 
egym ásnak. A  közelben álló vörös 
Takács m osolyogva fordult hoz-

—  Ezek itt mellettünk most rak
ják le a jövőévi old boy csapatunk 
alapkövét...

Páros labdavezetés és passzolga
tás! gyakorlatok után minden edzé
sek koronája következett: a kapu* 
ralövöldözés. M ár nem álmoskodtak 
a  csatárok és a fedezetek. Süriln 
hullottak a bom bák Vági kapujára, 
olyannyira, hogy az egykor M ILL- 
válogatott kapus Kis, a jeles hát
véd is beállt segíteni Váginak. _ Itt 
m ár nem lehetett megállapítani a 
legjobbat, m ert sokszor lőttek —  
inkább kapufölé...

M ég Senkey alakít kört a fe je 
léshez Csomorral, Szabó 111.-mai, 
Sebessel és Dudással. Ebben Dudás 
a legjobb, de a többiek is kitesznek 
m agukért.

M ár erősen szürkült, de a kek- 
fehér játékosok m ég mindig nem 
akarták abbahagyni az edzést, 
mintha nem is az idény végén let
tek  volna.

Levonulóban először Turayt csíp
tük el.

—  Mi van a bokájával?
—  Bizony még erősen dagadt, —  

mutatta. —  Mindennap szorgalma
san borogatom és úgy érzem, hogy 
vasárnapig rendbe fog jönni.

Senkey közbevágott:
—  Bizony, Suttyó vasárnap —  a 

jelek szerint —  játszani fog. így  
tehát a Gamma ellen is azzal a 
csapattal állunk fel, amellyel az el
múlt vasárnap az Újpest ellen. Ha
csak valami közbe nem jön . . .  
Szabó Tóni állapotának rosszabbo
dása, vagy ■>■

Mandik csendesen beleszól:
—  Vagy újabb Hungária—Újpest 

mérkőzés.. ■
Ny.

nii'ííi 0 6S>'
Füvesítik a fianz-pályít az idény befe

jeztével. Ha minden rendben megy, talán 
már ősszel használtató is lesz a pálya.

A MÁV Sportliga most tartotta köz
gyűlését. Elnök lett Dezseöffy Aurél dr 
miniszteri tanácsos, ügyvezető alelnbk. 
Tóth Bertalan dr. Alelnők: Brucknei
Emil, Csala Albert, Eskuhts Emil Irá
nyi Mihály, Kőműves János és Varga 
László. Főtitkár: Rabong Tivadar, tit
kár: Vitkovszky Antal, pénztáros. Ecsédy 
Lukács, ellenőr: Berde József dr. A ligá
nak jelenleg 38 egyesülete van. A leg
frissebb tag a Losonci VSC. Alakulóban 
van Kassa. Munkács és Érsekújvár vas
utasegyesülete is.

H 3
M ég mielőtt olvasóink megrohan

nák a szerkesztői üzenetek rovatun
kat, közöljük: a Ferencváros és az. 
Ú jpest eddig 5— 5, a Hungária m eg 
3 bajnokságot nyert. H ogyan oszlik 
ez m eg? íg y :

1926/27: Ferencváros.
1927/28: Ferencváros.
1928/29: Hungária.
1929/30: Újpest.
1930/31: Újpest.
1931/32: Ferencváros (100% -os!)
1932/33: Újpest.
1933/34: Ferencváros.
1934/35: Újpest.
1935/36: Hungária.
1936/37: Hungária.
1937/38: Ferencváros.
1938/39: Újpest.
Nézzük csak m ost azt, hogy m e

lyik bajnokságban volt vita az 
utolsó forduló előtt;

Ferencváros
A  Fradi 1926/27-es, 1927/28-as és 

1937/38-as bajnokságának utolsó 
fordulója előtt már biztos volt a 
bajnoki cím.

Természetesen biztos volt az 
1931/32-es, a 100 százalékos bajnok
ság is.

Ellenben 1933/34-ban a Ferencvá
ros a Phöbus elleni mérkőzését 
akkor játszotta 1c, am ikor a többiek 
már befejezték a bajnoki idényt. Ha

a Ferencváros ezt a mérkőzést ,nem 
nyeri meg, akkor nem bajnok. A  
zöld-fehérek azonban hengereltek: 
6:0 arányban nyertek.

A  Ferencváros tehát négy ízben 
nyert olyan bajnokságot, amelyben 
az utolsó mérkőzésre a zöld-fehérek 
szurkolói azzal mehettek ki, hogy 
m a a bajnokcsapatot fog ju k  ünne
pelni.

é Ú jpest
Csak egyszer nyert olyan bajnok

ságot, amely az utolsó forduló előtt 
már biztos volt. 1930/31-ben. 29/30- 
ban az utolsó forduló előtt az Ú j
pestnek 36, a  Fradinak 34 pontja 
volt. A z  Ú jpest azonban simán ver
te az Attilát s nem lett meglepetés. 
32/S3-ban nagyon érdekes volt a 
helyzet az utolsó forduló előtt. A z 
Újpestnek 35, a  Hungáriának 34, a 
Ferencvárosnak m eg 33 pontja volt. 
Mindhárom m egnyerte az utolsó 
mérkőzését. 34,/35-ben az utolsó 
mérkőzésen találkozott az Ú jpest és 
a Ferencváros. A z előbbinek 34, az 
utóbbinak 32 pontja volt a m érkő
zés előtt. A z  eredmény 0:0 lett. A  
Fradin csak 10:0-ás győzelem  segí
tett volna, 38/39-ben m eg az Ú jpest 
a Hungáriával játszott a hajrában. 
Itt, az Ú jpest lemaradt volna a b a j
noki cím ről —  ha. kikap. A z ered
mény azonban 1:1 lett.

Hungária

Szintén csak egyszer nyert olyan 
bajnokságot, am ely az utolsó fo r 
duló előtt m ár biztos volt. 1935/36- 
ban. N agyon érdekes volt a helyzet 
a Hungária első bajnoksága előtt. 
E z amolyan „üldöző" versennyé ala
kult. Ekkor a Ferencváros gyorsí
tott menetben játszotta a bajnoki 
mérkőzéseit, m ert elutazott Délame- 
rikába. A  Ferencváros az elutazása 
előtt 22 mérkőzésből 36 pontot szer
zett, a Hungária m eg 19 m érkőzés
ből 32 pontot. A lig  utazott el a 
Fradi, a Hungária döntetlenül já t
szott a Bocskaival. M ár mindenki 
meglepetést „szagolt". Ekkor jött a 
Hungária— Sabaria mérkőzés, ame
lyet a Hungária 'keservesen, de 3:2 
arányban. megnyert. A  végén azután 
a Hungária simán verte a Budait s 
egy pont előnnyel bajnok lett. 
1936/37-ben az utolsó forduló előtt 
az volt a helyzet, hogy ha a Hungá
ria kikap a ’ Kispesttől, akkor a 
Fradi a bajnok. De a Hungária 3:1 
arányban nyert.

Olyan helyzet azonban, amilyen 
m ost van, hogy a három nagycsapat 
egyform a pontszámmal várta volna 
az utolsó mérkőzését, m ég sohasem 
fordult elő.

VASÁRNAP
KB-mérkőzések

Hungária—Gamma, Hungária-úl, föl 5. 
Kiss M. E.Taxi—Ferencváros, Sport-utca, fel 6.
Jánosi.

Kispest—Újpest. Kispest, fél fi. Pálosit. 
Elektromso—Szolnok, Kispest, fél 4.

Vsss A. . . . . .Kassa—Szeged. Kassa, fél 6. Újvári. _ 
Bocskai—Haladás, Debrecen, fél 6. T i

hamér v. ,
NBB-mérkőzcsek 
Alföldi csoport

K 'M FC-M AVAG, Cső jva!, fái fi. Antal. 
Vasas—Széntlőrinc, Béke-utca, fél 6. 

Nney Pát.
FTC—Rákoskeresztnr, CllSí-úf. fél 6. 

I fj. Zeitler.
Budakalász—rostás, Budakalász, fél fi. 

Gárdonyi.
KEAC—UTE, Szeged, fél 4. Siklóét. 
SzAK—Cs. MOVE, Szöged, fél 6. 

Bácskai,
/Dunántúli csoport

Komárom—Soproni FAC, Komárom, fél 
fi. Varg3.

Tokod—Lamport, Tokod, fél fi. Pintér. 
Tatabánya—Dorog, Tatabánya, fél 6. 

Ipolyi.
Egyetértés—Pécsi VSK, Győr, fél 6. 

Závori. . _
Soproni VSE—MTK, Sopron, fél 6. Ke

resztényi. . _  , . ,
Érsekújvár—Álba Regia, Érsekújvár, 

fél fi. Újvári.
Zugló—Pénzügy, öv-utca, fel 6. Jíaroth.

Felvidéki csoport
DiMÁVAG—SalBTC, Diósgyőr-Vaegyár, 

fél fi.BSzKRT—Losonc, Béke-utca, fél 4. Ma-
jorszky,

SalgSE—Beregszász, Salgótarján, fél fi.
Lantos.

Rusj—Pereces, Ungvár, fél fi. Rónai. 
Munkács—Ungvári AC, Munkács, fél 6. 

Csaba clr.
B. Vasutas—Kassai SC, Szőnyi-út, fél 

6. v. Adorján.

Még mindig nincs játék
vezetője a DíMá V a G- 
SalBTC mérkőzésnek

Ujváry Belgrádban vezet vasárnap
A  D iM A V A G — SalBTC m érkőzés

re m ég szerdán este sem küldtek 
játékvezetőt. Gálffy András, a JT 
főtitkára ezt m ondotta az ügyről:

—  A jugoszlávokat kedden táv
iratilag kértük fel arra, hogy küld
jenek játékvezetőt a diósgyőri mér
kőzésre, táviratunkra azonban még 
nem érkezett meg a válasz. Meg
történhet, hogy erre a mérkőzésre 
sem jön játékvezető Jugoszláviá
ból, éppen ezért felhívtam a 
DWAVAG-ot és a SalBTC-ét. hagy 
nevezzék meg, kik azok a játékve
zetők, akiket mindketten szívesen 
látnának. Ha magyar játékvezetőt 
kell küldenünk, akkor pénteken este 
döntünk.

—  Közölhetem még azt is, hogy 
a vasárnap Belgrádban sorrakerülő 
Beogradski— Gradjanski bajnoki dön
tő mérkőzést a magyar Ujváry Fe
renc vezeti.

Ez aztán a hajról
1. LeíseS Sándor, 2. Baüáss Im re, 3* PfaJler m adár  
As őisz@iwéi%y@s cso po rtban : 1. Lesán Sándor

XV. forduló zajlott le eddig a Kész
pénz Pályázatunk során s az éllovasok 
között nem találni olyant, aki nagyobb 
előnyt tudott volna szerezni. Más évek
ben ilyenkor az első helyezett „m aga
san vezetett". Most a főverseny mind
két csoportjában egymás nyakán vannak 
a versenyzők. Az általános csoportban 
„3 :0" a múlt héten hárompontos előnyt 
szerzett, ezen a héten azonban két pon
tot vesztett az előnyéből. Ilyen hajrá rit
kán volt a tippversenyeink során.

A héten legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található tippek:

- «• <
l - s  w
>»*

L
ad
M 0,

Újpest—Hüng., v. e. 
Újpest—Hung. I. 
Ferenov.—Törekv. 
Szeged—Bocskai 
Gamma—Taxi 
Ha] ad.—Elektr,
Szóin.—Kisp.
KEAC—WMFC

5
3:3 2:2 2:4 3:3 2-2 
0:3 1:2 0:3 1 :2 0:1 
6:0 3:0 4:2 2:1 3:1 
2:1 2:0 2:0 3:0 2:1 
4:1 4:1 2 :04:1 4:1 
2:1 1:0 2:1 2:1 3:2 
1:1 1:1 1:1 2:1 1:1 
2:1 2:1 2:1 3:3 1:3

Vidor figyelmeztetést kapott az MLSZ 
miniszteri biztosától azért, mert a vasár
napi egyperces szünet alatt, amelyet a 
hősök emlékére tartottak, nem állt feszes 
vUyázzban és ezzel megbotránkoztatta a 
mérkőzés közönségét.

A XV. heti verseny eredménye:
Általános csoport: I. d íj: 20 pengő.

Nyerte: Lehel Sándor, Huszt.
Il/zlj. Eredménye: 30 pont. (8 találat, 
közte 3 teli.) — II. d íj: 15 pengő. 
Nyerte: Balázs Imre. Kecskemét, Csóka- 
utca 15, El: 29 p. (7—4). —-,111. d í j : 10 
pengő. Nyerte: Pfeffer Aladár, Pécs.
Kossuth Lajos-u. 3. E .: 27 P- (7_3)-
Pótv.: 3—0—3 p. — IV—X. d íj: 5—5
pengő Nyerte: Suzy (Schmjdt Antalnál. 
Békéscsaba, Horthy Miklps-ut 89. E .. 
27 p. (7—3). Pótv.: 0 -O -3  p. — Big- 
Bill (Blahó György), Tótkomlós, K os- 
suth-u. 1. E .: 26 p. (8—1). — Kaktusz 
(Barak József), Tokod, Üveggyár. — 
Antivari (Marton Lajos), Felsőgalla, Ba
ross G.-u. 27. — Hóvirág (Torbágyt
Jenő), Bp., Északi főműhely III/c. osz- 
tálv — Visnyovszky Fivérek (Vis- 
nyóvszky János), Bp.. L. Fortuna-u. 16. 
— Reich András, Pécs, Ferenclek-utca 5-. 
Mind az öt e.: 25 p. (7—2). Potv. sor
rendben: 3—3 -0 . 3—0—3 háromszor,
0—0—3 p.tftszelvényes csoport: T. díj: 10 pengő*
Nyerte: Lesi (Lesán János) Bp., VIII., 
Lujza-u. 14. II. 28. E .: 27 P.__ (7 3).
Pótv.: 3—0—3 p. — II—III. dU: 5—5
pengő. Nyerte: Ttp-tip (Nevet kérünk!). 
Budapest, Bérkocsis-u. 28. E . j 2 7  p.
(7—3). Pótv.: 3—0—0 p. — FVSK (Szí
jártó Antal), Pécs, Ujvilág-u. 1. E . : 25 
p. (7-—2). Pótv.: 3—5—3 p.

25 pontot szerzett, de a pőtversenyben 
nem ért el pontot s így nem nyert: Ger- 
ber J „  Göncölszekér, Hajrá SSE. Hu- 
ber K. • — A díjakat, esetleges felszóla
lásra való tekintettel, csak a jövő hét 
elején adjuk postára. 1 
A TELITALÁLATVERSENY ÁLLASA:

Három különböző számú szelvényen 
4—4 telitalálatot ért el: Tutu.

Két különböző számú szelvényen 4—4 
telitalálatot ért el: Északi fény, Jobará- 
tok, Hajrá Erzsébet, Sáry J.

4 telitalálatot egyszer ért el: Balázs
Gy.-né. Baranyái P., Beszédes Gy., Bocs- 
kai. B rúzsa L., Buffalo Bili, Búzavirág. 
Dayka—Tóth, Demeter B-, Dudika I.. 
Dunkler I.-né, Éviké <B. E.), Esélylesd. 
Földes! L G .  Rózsa, Graaf Spee, Hajra 
SBTC. Hegedűs E., Horváth B. (Bgy.). 
Jelenszky I., Jeszenszky E „ Kiss Ede 
(Kpest), Kapitány L, Kovács J». (E ger). 
Kovács Testvérek. Lopusoyszky A.., LaJer 
P. Mar* I., Molnár K--né, MÁV. Nltsch 
L.! Ólé Gy., Outsider, Reménykedő. BA- 
nai I., Roham, Reisz J., Rcch A., 
Scholtz G. dr. gehleehter M.. Suzy, 
Szabó J. (Csepel), Szalontay B „ ifj- T i
hanyi G„ Weisz Miklós, Vécsey F-. Za- 
vaczky A. Balázs Imre, Balogh József.

A CSUCSVERSENY ÁLLASA:
8 találatot, közte 3 telitalálatot ért el: 

Baczay A.-né, Bajnok S., Bomstingel 
L., Bősze J „ Egyed—Jercs, Fata 3:0, 
Kárpátok, Kondor Z., Kovács Testvérek. 
Langa E „ Mikó J „ Nótiba T ttre  L ,  
Piff-puíf, Sáry J., Stuehlich K. dr. SSE. 
Szabó Gy. (T. K.-u.). Szabó Lajos, Zcn- 
tai J., Lehel Sándor.

A PONTVERSENYEK ÁLLASA:
(Aki esetleg kimaradt, az szólaljon fel. 

i Mindennemű felszólalást csak akkor fo 

gadunk el, ha a felszólaló saját, számí
tását fordulónként részletezi. Ha a fel
szólalás jogos, akkor Jegyzeteinket javít
juk. de ezt csak akkor közöljük a fel
szólalóval. ha megcímzett váJaszIevelezo- 
lapot mellékel. Aki a felsoroltaknál ross- 
szabbul szerepelt s kíváncsi a pontszá
mára, az küldjön megcímzett válasz- 
levelezőlapot. Helyes, ha a kérdező rög
tön ismerteti a saját számítását.)

Főverseny
Általános csoport: 359 pontos: „3:0". 

358: Gyöngyös. 349: Balogh J-. Zöld
csillag. 347: Göncölszekér. 345: Vis
nyovszky F. 342: Bősze J. 341: Schlech- 
tér M. 338: ifj. Ar J., 337: Tutu. 336: 
AHC. 335: Dorka, Dréher S., Héránus- 
Klell, Pudvás. Suzy. 334: Petre L.. Reich 
A. 333: Notika. 332: Búzavirág I.. Északt 
fény. 381: Lajer P. 330: Szalontay B. 
329: Liewehr—Balogh, Mjskolczy I. 328: 
Fata, Köves J. 327: Horváth B. ÍBgy.), 
Jőbarátok. 326: Ancsin Mihály. Bocskai, 
Hajrá Erzsébet. Légfuró. 325: Barar.yi S. 
324: Malomszegi O. 323: Kecskés L. 322: 
Big-Bill. Kovács Testv.

Ötszelvénycs csoport: 298 pontos: Tát
rai K. 297: Kondor Z. 296: CsakazérUs. 
295: Ella, Langa E., Lator. 293; SchrO- 
der I. 292: Klári CB. L.), Sobök V., Tó 
zsögi Zs.. Weisz Z. 291: A fiaim, Szebé 
nyi J. 290: Dunkler I.-né.. 289: Berez 
nay S.-né, Lclunann J-. SSE, Schwarcz I. 
288: Grosz-Farkas, Peti-ussa A. 287: Kiss 
L., Gyula, öcsi (Sz. K .). 286: Ifj. Gaál 
L.. Várai L., Zentai .1. 283: Baczay A.-t.é. 
Doboczky L., Kenyhercz L.-né, Stucb- 
lík K. dr. 284: Dudás E-, Nagygyörgy 
J., Vámos T., Zagyva L.-né. 283; Bíró 
Gy., Bomstingel L., Egyed-Jercs, Engel
5., Hajrá Fradi (H. R-), Kárpátok. 2S2: 
Előre (HM), Jakubik A.. Raűnai J., Sza- 
íián M. 281: Abafi, Abrahám M., Bajai 
L., Bánhidai M.. Fő a szív, Hubertus, 
Kamarás—Rcgőczi, Micsikó. 280: Almos 
Gerle (FM).

Kedvencszclvényverseny:
261 pontos: Ürge A. 250: Szlovik F.

249: Brokes E. 246: Kamarás—Regoczi.
245: Bocskai, Németh L.. Fűzfő. 244:
Hajrá Fradi (H. R.), 3:0. 243: Lőrlncz
I. Tauber J., Tátrai K. 242: Bajai L.
241: Dóra J., Doboczky L., Földes! L., 
Micsikó, Vojticzki D. 240: GUlbaba, Nap
sugár (P. R.). 239: Dréher S., Milto J.. 
Outsieder, Schmidt A., Szita J. 238: Böbe 
(BM), Kiss L., Gyula, öcsi (Sz. K.). 237: 
Bálint B.. Bruzsa L., Dunkler I.-né 
Grosz J.. Singer Gy., Stoffel S.-né, Zső- 
tér L. 236: Bodnár F., ifj. Gaál L., Gerle 
(FM), Hartmann T., Hirczi M., Nagy
györgy J., Naumov J„ Nemesik L. 235: 
Dorka, Felber L., Gyöngyös, Lehmann
J . , Posfai J. 234: Aranyember, Bayer— 
Fl’eissner, Dinnyés Lajos, Fehér János, 
Herczegh J., Léder J., Merza M., Passió, 
Silingi P., Tutajos, Velkovits M. 233: 
Abonyi A., Ágh S., Balázs Gy.-né, Előd, 
Sva (Szí), Jandó I., Légfuró, Rónai I.-né. 
232: Bomstingel L. Engel «5., Hágcmann 
F Mumus, Papp J. R. F.-u., ifj. Tóth 
L. I. 231: Almos. Bánhidal M.. Borbély
1., Cserháti J., 3 vagány. Nagy Júlia,
öcsi (H. Gy.l, Sziber S.-né. Szűcs G., 
Zentai .1. 230: Csillag, Malomszegí O.,
Révész L „  Sebők V., Ifj. Simon S-. Sza- 
lay J.-né. ifj. Szkupa J., Tulip. Vajnai 
L-. Zsuzsi.

Üzenetek: ReicheT M .: A XII. forduló- 
bell szelvényei a XV. számunkkal együtt 
érkeztek s így érvénytelenek. — Szörényi 
K-, Rajkó J .i Szíveskedjenek fordulón
ként részletezni számításukat. — Müller
1., Molnár A-: Rendben, — Csakazértiz:
Olvashatóbb tippeket kérünk. — Cröncol- 
szekér: 21 Pont volt. ■

Nőg.víilölő: Az V. fordulóban nem 
zett 13, har.em csak 8 pontot. így  a A » . 
fordulóval együtt 224 pontja van-

KISOK ALSÓSBAJNOKI MÉRKŐZÉSEK
Május 31-én vívja a KISOK budapesti 

kerületének döntőjébe került hat csapat 
az alsósdöntő első fordulóját. Az első 
forduló mérkőzései: FTC-pálya, 4 óra.
Szent István fk.—Kossuth fk. Vezeti. 
Keresztényi. KISOK I. sz. pálya, 4 öra- 
k o r f  Újpesti áll g.—Pestszenterzsébeti 
g. KISOK II. számú pálya, 5 órakor: Rá
kóczi ík.—Pestszentlőrinci g.

KANSz-bajnokl roűjor: Május 31-ón
Tanítók—Gázgyár, Óbuda, fél 6,

Komoly edzéssel készült 
a Taxi a Fradi ellen

A Szőnyi-úti pályán igen „népes’* c<J? 
zést tartottak a Taxisok az NR „utolpw, 
felvonásájioz?'. Az első csapatból Bátort 
még mindig a Sportszanatórium lakója* 
Darázs gyengélkedik, Szabó II. és Tász* 
tói hivatali beosztása miatt nem jelent 
meg. Az első csapat így állt fel az ama
tőrök ellen:

Parádí — Aradi, Kojsza Kovac#* 
Seres, Varga — Mam*sz, Takács II., Ser-1 
főző, Kölnit, Virág.

A lelkes amatőrök „a  Fradit megver* 
hetitek, de minkét nem*’ jelszóval íeküd« 
tek a játékba. Takács Géza, a Fradi 
játékára gondolva, Serfó'zó're teljesen ra- 
állította Halasit, de Serfőző így is -™ 
javuló formában kénye-kedve szerint 
rúgta a gólokat. Mikor már a negyedik 
gólnál tartót, az egyik szurkoló meg ia
jegyerte^]^  cltelietted voina vasárnapra-

Az egész csapat, úgy látszik, átesett a. 
formánkívüliségen és remélhető, hogy 
vasárnap megmutatja, hogy a Taxit meg 
nem lehet eltemetni. A vasárnapi _ össze
állítás érdekessége az, hogy Serfozo ísv 
mét a középcsatár helyén fog játszani, 
pásztói pedig a halszélre kerül. Takacs 
Géza, akinek ez az utolsó szereplése, ezt.
ITi ^Yamírnap a csapatom »  régi JFradira, 
emlékeztető szívvel és lelkesedéssel, es 
remélem, jó  játékkal fog búcsúzni a % 
NB-tőI.

Vidéki m iso r
NYUGATI ALSZÖVETSÉG

T. osztály. Pápa- FPSC—II. kor, SCt 
(Gránáfisi). -  Siófok: SSE-GyAC (Ernő ). 
Székesfehérvár: Előre—DAC (ho;napcU). 
Szombathely: Haladás II—Unió (Hat-
balmy). Győr: ETO II-U K F C  (Koppá
nyi). Fűzfő: FAK—Kinizsi (Horváth
Győző), Magyaróvár: Hubertus—Szí C
(Sehramm). . _ _  „  .

II. osztály. Tatabanya; T50 H —KúSL 
(Kállay). Pápa: PPSC II-M T SE  (Király . 
Győr* Ixof-SÜJ—.Kapuvári SE (Jnlxásvi °
Körmend: K TK -SzK E  (Sámlprfty).
MOVE ZSE—SFAO II (Szakos). Szombat
hely Haladás III— CVSE- (Várally). Sop
ron:' SSSE-SzFO II (Gáhriél). S oto| - 
Kőszegi SE (K elem é). Hajmáskér: HSB 
—FÁK II (Baffay J.). Bei PKSE—ABAIs. 
II  (Zwicker).

SZEGEDI ALOSZTÁLY
I. osztály. Szeged: SzVSE—MÁK (Pa

taki) UTG—SzTE. Hódmezővásárhely. 
HTVÉ—SzTK (Pálinkás). HMTK—Srte»* 
ni a (Znembn-i). MaJróiMTK—KTE <0aáX), 
Kecskemét: KAC—KRI SE ttinilielit.

II, osztály. Szeged: Zrlusü—UTQ (Ad-4-
nyi). Dorozsraa: K PL E -H TV B  II  (-K0; 
vács S.). Kiskunfélegyháza: KTK—KuTL 
(Horváth F.). Kecskemét: KAC II—
Kit VSE II (Hegedűs J.). lljkecskc: U.
M OVE-KTE II  (Horváth Z.).

CSABAI ALOSZTÁLY
I. oszlély. Gyula: GyAC—KoTE ^ tci-

ferwald). Bekesíjsaba; Cs A K ~M A IO
(Szpcvár). B. Törekvés—BISE (B oroy).

II. osztály. Békésszoutandras: Hunyadi 
—OMTK (Sálfjüvy).

KELETI ALSZÖVETSÉG
T osztály. Debrecen: DM TG-—ESC E l 

rost) DVSC II.—DDSF, (Prém). Hajdú
böszörmény: MOVE H TE-DKAC ^rdőr 
lyj). Berettyóújfalu: B. Turul—K. MOVE 
(Szőke). Püspökladány: P. MÁV—IKMOVE (Kádár). Nyireg.yháía: NyKISE
—UKMSC (Nagy dl-). Mátészalka: MTV
_NSE (Gyurkovics). Csap: CsSE—M v m
(Kies dr).

SZABÓ III. ODRY, J ? 1n ? « S A-NT*ÉS A TÓBBIEK „MUNKÁBAN . . . .
A BSzKRT üzemi bojnoteáginak c heti 

fordulója néhány meglepetéssel szolgált.. 
A legnagyobb meglepetés azonban az 
volt, hogy az ösmsos „nagy csillagok
sorompóba álltak! A részletes eredmények 
a következők: _  , . . .Szópilona—BHÉV 4:2 (3:1). Pesterzsébet.
Vezette: Scós. A SíépU-Ma .P tS S E u xT
szében jobb volt aT.H H^X ln!sknvf^Btoó Pr-rerer XI, Perger III, PiJö Sanyi, Bíró
II, Kiriz II 4  Hidasi (U-Osből), illetve 
Pflum és II la vács. ,Zugló—Burtelcp 2:2 (2:1). Heke n. Vezet
te: Kovára Itt J. Gyenge játék, egyik 
csapat sem érdemelt volna gywrtmet. 
Góllűvü: Osutoras é« Száller, jll. H-or*
mHungárÍa-Fcrenováros 5:3 (3:1). Kén-u. 
Vezette: Sárost. A kát tartalékos csapat 
küzdőimében a kevésbé tartalékos gye- 
zö th G ó! ífi vő: Ka kuk (2), Juhász Túli és 
Ruff, illetvo Mattiig (2) és Domjen (ll-es-

L Kelenföld—Újpest 5:3 (3:1). URAK-p.
Vezette: Setancsik. A  Kelenföld nagyobb 
tudását az Újpest keménységgel próbálta 
elteosúivozni. Góllövő: Krajcs (3), Görög 

TCriill (2), Rt lesel ás Danis (11-esbíU), 
métvo Kamocsai (2) és Kocsis (U-csből). 
A/ Uioestből négy, a Kelenföldből egy

játékost kiállított a játékvezető.
Száva—Baross 4:1 (2:1). Rendessy-telep. 

Vezette: Fehér. A  Száva mint együttes 
Kokkal jobb volt. G&llövé: Rumos, Je* 
szeiiszki. Molnár és Tóth, 111- Csörgő.

Autóbusz—Lengyelek 2:1 (1:1). Szunyt, 
út. Vezette: Józsa. A  már bajnoknak te
kinthető „Busz”  nehezen, csak a hajrában 
tudta megverni a jókópcssógíi lengyele
ket Szabó III ós Odry dugójával.

VTNCZE „EDZŐ UR" TOBORZÜJA
Vincze Jenő, az Újpest jobbösszekötőja 

tudvalevőleg az UTB kölyökcsapatának az 
edzője. Az „edző úr" fel akarja frissí
teni csapatát és kölyök-toborzót hirdet. 
Azok a fiatal csemeték, akik }W °m' éa 
27 évben születtek és tehetséget érez
nek magukban a labdarúgáshoz héttőn 
délután négy órakor az Újpest Megyert- 
útt pályáján Jelentkezzenek Vlnczénél.

A MOVE BAJNOKSÁG EREDMÉNYED
II . osztály

BFC—Gabz-el«p 7:0 <2;U>. TTN M fe- 
VTSB 4:3 (5:1). — romazí TK II—VIII. 
kér gK II 2:0. (A második fúlidŐTO a 
VIII. kér. SE nem állott ki.) KZsT® II 
-V I I .  ke.-. SE 3G (2:0). P, Rákóczi— 
FTSF, II 9:1 (5:9). Eo*r—T. Elérő U  
7:0 (3:0), Csillaghegy II—Üröm 7:2 (2:1).

I II . osztály
Szent János I1I-B F C  II 4:2 (3:Őj. 

Ifjúsági bajnokság:
KZ*TE—ESeSB 2:1 (1:1). - -  P. Rákóczi 

—FTSÉ 1:9 (1:0). — Rákosliget—Túrán 
4*-> (2:2). — Rákoshegy—MKSO 2:0 (1:0).
— RAFC—BT8E 3:2 (1:!). -  Csillaghegy 
—ETSC 7:2 (3:1). -  TTC-BKSE 4:1 (t:l),
— Szen-tendro—X I. kot, ITE 4:0 (1:0),
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K isp est és
Kispest az ősszel az első helyen 

Végzett. Ennek 'a kitűnő szereplés
nek elsősorban az volt az oka, hogy 
a  Kispest az ősszel egymásután 
m egnyerte az otthon játszott m ér
kőzéseit. Csak a ra jtja  sikerült 
rosszul. A  kispestiek ugyanis az 
ősszel sorrendben a  következő ered
m ényeket érték el a pályájukon: 

Elektromos 2:4
Szolnok 4:2
Gamma 4:0
Szeged 5:1
Ferencváros 2:1
Kassa 8:1

Tavasszal a Kispest lemaradt a 
bajnoki címért folyó nagy ver
senyben. Ennek oka m ost meg az 
volt, hogy a kispestiek nemigen 
nyerték m eg az otthon játszott 
mérkőzéseiket. Most is olyan rosz- 
szul rajtoltak, mint az ősszel, de 
ezúttal a folytatás is rossz volt. 
ím e:

Hungária 1:3
Taxi l  :2
Bocskai 5:0
Törekvés 0:1
Haladás 6:1

Tizenkettediknek m ost az Újpest 
m egy ki Kispestre. V ájjon  a K is
pest most úgy fog  hajrázni otthon, 
mint az ősszel például a Ferenc
város ellen, vagy úgy szerepel az 
Újpest ellen is, mint tavasszal a 
Hungária ellen?

*
H a azt kutatjuk, hogy miért 

maradt le a Kispest az első helyért 
fo lyó nagy versenyben, akkor más 
oldalról Is m eg lehet világítani a 
helyzetet.

A  kispestiek nem azért ' marad
tak le, mert rosszul szerepeltek a 
nagycsapatok ellen. Nem. Sőt ilyen 
jó l m eg sohasem szerepeltek! N éz
zük csak például a  legutóbbi öt 
evet.

—  n a g y o k )
1935/36-ban a Kispest a három j 

nagycsapattól mindössze e g y  pon
tot tudott elvenni. A z Újpesttel 
játszott egyszer döntetlenül.

1936/37-ben a Kispest ne mi  
v e t t  e l  pontot a nagyoktól.

1937/38-ban m egverte a Hungá
riát s csak ezt a k é t  pontot vette, 
el a  nagyoktól.

1938/39-ben e g y  - e g y  pontot j 
vett el a Hungáriától és az Újpest
től.

1939/40 őszén a Kispest nem ka-'.j 
pott ki a három nagytól. A z Ú j
pesttől és a Hungáriától —  mind
kettőtől idegenben — elvett egy- 
egy pontot, a Ferencvárost pedig 
kint Kispesten legyőzte. Tavasszal 
kikapott a Hungáriától és a Fradi 
tói, tehát a Kispest a most befeje
ződő bajnoki évben eddig n ég y 
pontot vett el a nagyoktól. Ez szép 
teljesítmény s ha most vasárnap 
m ég az Újpest is pontot hagy K is
pesten, a k k o r . m ég Inkább lehet 
állítani azt, hogy a  Kispest nem 
azért maradt, le a. bajnokságról, 
mert rosszul szerepelt a nagyok 
ellen.

fífam  em&et a $étöm
CSIKÓS

egifkfái tócsáival sz&tofoi*
Csikós Gyula, a Ferencváros va

lóban kitűnő kapusa jelenleg szol
gálatot teljesít. A  zöld-fehérek fé l
tek egy kicsit attól, hogy Csikós 
erőnléte emiatt gyengülni fog , de 
kellemesen csalódtak:. Csikós to 
vábbra. is tartja  a 0-ás form áját.

A z  egyik zöld-fehér vezető ezt 
mondta:

Hát akkor miért maradt le ?
A  válasz roppant egyszerű. Sem 

ősszel, sem tavasszal nem tudott 
pontot szerezni az Elektromossal 
és a Törekvéssel játszott m érkőzé
sén. N yolc pontot vesztett a K is
pest a két csapattal szemben. Ha 
ez a nyolc pont ma a tarsolyában 
lenné, akkor vasárnap győzelem 
nélkül is bajnok lenne. Vagy, ha 
csak legalább hat pontot szerzett 
volna a Kispest a két középcsapat
tól s tavasszal kint Kispesten m eg
verte volna a T a x it . . .

Bizony, bizony, ha a Kispest egy 
kicsit jobban vigyáz, akkor ma 
esetleg nem hármas, hanem né
gyes holtverseny lehetne az élen.

.................- - .......

H o g yan  kap o tt ki 
a  B e o g ra d sk i BeB- 
g rád b an

Jövő vasárnap Beogradski- 
Gradjanski tangadó lesz

f Rélgrád, m ájus 28.
A z elmúlt vasárnapi jugoszláv 

-forduló legérdekesebb eredménye 
•kétségkívül a Jugoslavia l:0 -á s  
győzelm e volt a Beogradski fölött. 
A  két belgrádi csapat régi ellen
lábasa egymásnak. A z utóbbi idő
ben a BSK fölénye kidom borodott. 
’A  BSK azonban ezúttal igen gyen
ge napot fogott ki. Szinte nem le
hetett ráismerni az együttesre. 
Csak így sikerült a Jugoslaviának 
n. győzelm et elérnie. A  B SK  ment 
ségére szolgált, hogy Bozsovics 
nélkül játszott, Dragicssvicset pe
dig /sérülés folytán teljes 20 per 
eig nélkülözte. A  Jugoslavia m eg
fiatalított csapata úgyszólván min
den esély nélkül állt k i a m érkő
zésre. Mindenki a vereségét jó  
solta, m egtörtént azonban a nagy 
csoda. Igazolván ezzel azt,, hogy 
vra már a jugoszláv bajnoki döntő 
körmérkőzések során sem lehet 
egyetlen mérkőzést sem előre lefu
tottnak tekinteni. A z  I. félidő vé 
gén érte el gólját a Jugoslavia és 
azután végig  ügyesen taktikázva 
húzta k i , a második félidőt.

Á  jövő vasárnap ism ét rangadó 
lesz Belgrádban. A  Beogradski a 
zágrábi Gradjanskit lá tja  vendé
gül. Ha a Gradjanskinak is sike
rülne a Beogradskit m egvernie, a 
Beogradski a harm adik helyre 
csúszna le.

Szerajevó érdekessége a belgrádi 
Jugoslavia szereplése lesz az otta
ni Slavia ellen. Ezalatt a  zágrábi 
H ASK  Spalatoba látogat el a  H aj
dúkhoz.

Itt említem meg, h ogy  a Jugo
slavia— Beogradski m érkőzést Ru
bint vezette. Nem volt ’ könnyű 
dolga, mert; igen nagy küzdelem 
folyt, mégis teljes megelégedésre 
vezette a mérkőzést.

E . A .

M egállapították  
az ifjúsági edzőtáborok  
term inusait

A nyáron rendezendő Ifjúsági edzötá- 
borok terminusai t a következőképpen 
állapították meg:

Július 1—7: Kiskunhalason a Kiskun
ság és Déli fllsziivotoég.

Július 7—16; Baján a Délnyugat.
Július 17—27: Dorogon a Közép és a

Mű v e .
Július 28— augusztus 4: Békéscsabán a 

U&abai alosztály.
Augusztus 6-15; Siófokon a Nyűgöt.

- Augusztus 17—SÍ: Kassán az Észak, Ke- 
161 és Kárpátalja.

Augusztus 21-31: Budapesten a BLASz. 
A táborok álagos kdckszúina 30—40 if- 

Vj-Ugi játékos tesz. de lösz olyan edző3 fi,
is. ahol 50 ifjúsági játékos fogja

yfouiiri a korszerű ‘ ' ‘ 
távit. labdarúgás alapelo-

Mindegy, hogy a Venust
v a g y
a Rapidot kapja-e 
a „Magyar II** a kis 
KK első fordulójában

Bukarest, május 27.
Tisztázódott a' román bajnokság

ban az elsőség kérdése: a Venus
lett az első a Rapid előtt. Ez azért 
fontos, m ert tudvalevőleg a „Rom án 
II ."  lesz; a kis KK első fordulójában 
a ..M agyar II ."  ellenfele június 
16-án Budapesten.

H ogy a Venus, vágy  a Rapid 
lett-e az első vagy a második, ez 
bizony nem sokat jelent, mert a ro 
mán bajnokságban jelenleg ez a 
két csapat kimagaslik tudásban, 
képességben minden más román 
csapat közül. Kettejük közt pedig 
csak a pillanatnyi form a vagy a já 
ték szeszélye döntheti el a harcot 
jobbra vagy balra. Am inthogy most 
vasárnap nem is dőlt el —  l : l - r e  
végződött a mérkőzés.

A  Venus jelenleg két ponttal ve
zet és ezt az előnyét előreláthatólag 
m eg is fog ja  őrizni a m ég hátra
levő két fordulón keresztül. A  Ve
nus fedezetsora —  Dsmetrovics- 
Juhász— Lu'pas —  kétségtelenül R o
mánia legjobb fedezetsora, bár a 
Rapidban nem kisebb nagyságok 
játszanak a fedezet sorban, mint 
Vintilta és Rasinaru. Ezzel szemben 
a Rapid támadósora valamivel 
jobbnak látszik, mert olyan ágyú
kat tud felvonultatni, mint Avar 
Ricsi, Bardtky és Sípos Vili, a v o lt . 
jugoszláv jobbszélsö. Akárm elyik á ?orf al fellett a felső sarokba. 
három közül m eg tud egym agában is ■<s,2/ a Pus csak <*» utolsó pilla- 
nyerni egy-egy  mérkőzést. Hát m ég nathan látja meg a labdát. 
ha mind a három egyszerre fog  ki —  H át a Taxi-csatárokról mi a 
jó  napot! N agy többletet jelent a vélem énye?
Rapid javára Bogdán balszélsö is, —  Sn azután ismerém őket. 
axl most újra form ába lendült és 8 e r ]  ö z ö bombáival a Taxi-edzé- 
ílyenkor nagyon tud. seken ismerkedtem meg. K 6 h ű t

A  Venus csatársorának sem k e ll1 -

—  A z olyan sportembernek, mint 
amilyen Csikós, nem árthat m eg 
semmi, vagy legalább is nem túl
ságosan. Csikós mindig teljes mér 
tékben sportszerűen él.

Mostanában sokat m ondják a 
Fradiban Csikós Gyulának:

—  Hej Gyula, ha te az ősszel a. 
Fradi— Taxi mérkőzésen tudtad 
volna, hogy tavasszal nem a T axi
ban, hanem a Fradiban védesz, 
akkor biztosan beengedtél volna 
egy pár dugót. Tudod, hogy meny
nyire hiányzik nekünk most az a 
két pont, am elyet éppen a Taxi 
vett el tölünk.

Csikós ilyenkor mindig nagyot 
nevet s ezt m ondja:

—  Bizony, bizony . . .
Nekünk azonban m egsúgta:
—  Tudja, Szerkesztő úr, én azt 

hiszem, akkor sem védtem volna 
másként, ha est tudom.

íg y  beszél az igazi sportember. 
Csikósról m ég valamit m eg kell 

jegyeznünk. Pataky Mihály még 
augusztusban, am ikor csak nagy 
ritkán szólt bele a Ferencváros 
ügyeibe, egy ülésen ezt mondta:

Csikós Gyulát le kell szerződ
tetnünk!

A  szerződtetéssel tavaszig vár
tak. Hány góllal kapott volna a 
Fradi kevesebbet, ha Csikós már 
az ősszel a Ferencváros színeiben 
véd.

Ne beszéljünk erről —  mondja 
Csikós —, nemcsak nekem kell tu
lajdonítani azt, hogy a Fradi mos
tanában nem kap gólt, hanem az 
egész csapatnak.

ö n  szerint, kik ma a legve
szélyesebb m agyar csatárok?

Csikós őrmester űr, Csikós Gyula 
névrokona és fölöttese közbeszól:

A Fradi-csatárok a legveszé
lyesebbek!

Csikós Gyula helyesel, de az
után ezt m ondja:

Nagyon veszélyes a ka.pu. 
előtt a kis T ú r á n ,  főleg azért, 
mert jól tud fejelni is. Csuda erő
sek K a r d o s  lövései, csodálom 
hogy mostanában olyan kevés gólt 
lő. T o l d i  bombái szoktuk kelle-

b t e s t S r
K A P H A T Ó  M IN D E N  

PÁTI KÁBAN.DROŰf RIÁBAN 
E5 ILLATSZERTAREfAN.

mellének lenni,  no meg K a l m á r  
fejesei. Azután itt van V in  c z e 
Jenő, akitől, mindig tartok, de aki 
ellen mostanában nemigen játszót 
tani. És akadnak még jó néhá
ny an . . .

Van olyan csatár, akitől kü
lönösképpen tart?

Kát i>an. Z s e n g é i t  é r  sza
badrúgásaitól felek egy kicsit. 
Ezeket mindig oly ravaszul ejti a 
sorfal fellett

SZIKLAI
fM-au, táti CstU Matyiiét, 
u*mt lUltátU-tát, 

Sztudtadiiií

azért szégyenkeznie olyan nevekkel, 
mint Bodola, Ploesteanu, Humis. |

bombáit meg még régebben tapasz
taltam ki. Kétszer is védtem Vili 
ellen. A kis T a k á c s  az utolsó

ól állíttott ki jó  bionyítványt a B) 
válogatott kapitánya, Fábián Jó
zsef. Ennek a három belső csatár
nak a lendülete, fürgesége, gólra- 
törő játéka a legnagyobb ellenfelek
kel szemben is döntő jelentőségű 
lehet.

A  közvetlen védelemben változa
tosság kedvéért a Venus vonultat
hatja fel a nagyobb neveket. Dávid 
és Sfera szerepel, a Venus védelmé
ben, a Rapid védelmében viszont 
csak a Budapesten is szerepelt 
Lengheriu neve ismertebb. Általá
ban azonban nincs nagyobb különb
ség a két csapat közt ebben a rész
ben sem.

Ebből látható, hogy m agyar szem

pust s azt mondják, hogy P á s z 
t ó i ,  az új szerzemény is nagyon 
veszélyes. Tessék elhinni Szer
kesztő úr, hogy nem lehet elbiza
kodottan kiállni a Taxi ellen. Bs 
mi nem is leszünk clbizakodottak. 
Mi nagyon belefekszünk ebbe a 
mérkőzésbe. Úgy fogunk játszani, 
mintha ez lenne a Ferencváros leg
nagyobb mérkőzésé. Aminthogy — 
nem is utolsó mérkőzés ez, ha sor
ban utolsó is!

Az újpestiek kapusának is feltet
tük a kérdést: melyik m agyar csa
tártól tart a legjobban. Sziklai vá
lasza igen érdekes:

—  Jobban tartok az olyan techni
kájú csatártól, mint például Cseh 
Matyi. Az ilyen játékos a lába előtt 
tartja n labdát, nem szökteti magát, 
így az ember sohasem tudhatja,, 
hogy mit is fog csinálni.

—  Nem a váratlan erős lövések
től fé l?

—  Nem.. Én figyelni szoktam, a 
labda útját és váratlanul nem igen 
érhet a lövés.

—  Es Vidor második g ó lja ?
—  Azzal nem az volt a baj, hogy 

váratlanul jött. Inkább az volt a 
bajt hogy Vidor kapásból rúgta és 
pörgést adott bele a labdába. Én jól 
menteni rá, de a labda az utolsó 
pillanatban irányt változtatott, 
ezért nem tudtam védeni.

Aztán arról beszélgettünk, hogy 
m ekkora az a távolság, amelyről 
gólt tud lőni a csatár.

-— Ez nagyon sok mindentől függ. 
Általában a 16-osról már nyugod
tan lőhetnek cl csatárok, de rúghat
nak gólt 25 méterről is, ha jól elta
lálják a, labdát. Ha pedig valakinek 
olyan óriási erejű rúgása van, mint 
Sárosi Bélának és tudja célozni is a 
labdát, akkor még 30— 32 méterről 
sem vétek gólt kapnia a legjobb ka
pusnak sem! Ami viszont a kapust 
illeti, ha jó érzéke van és szeren
cséje, akkor 5— 6 méteres bombát is 
kivédhet. Ezekkel a közeli lövések
kel úgy van az ember, mint a 
ll-esekkel. Ha jó helyen áll az em
ber, akkor védheti őket. Ilyenkor 
mondják, hogy csodálatos bra,vúrt 
csinált a kapus. Pedig hát csak sze
rencséje volt.

- Nem mondom, kellemetlenek a 
távoli váratlan lövések is —  fo ly 
tatja  tovább Sziklai. —  Főleg azért, 
mert a magyar csatárok nem igen 
mernek a 16-oson kívül lőni, így az
tán a magyar kapusok elszoktak az 
ilyen lövésektől. Ezért kapunk kül
földön annyi gólt. Ott 20—25 mé
terről is lövöldözgetnek.

—  Nem szeretem a lesipuskás 
csatárokat. Ezek elé ugyanis az 
ember nem mer kifutni. Sokkal 
könnyebb a kapus dolga Koláth-tal, 
vagy Ssendrődivel. Ezek rend,esen 
hosszan szöktetik magukat. így 
vágy a hátvéd kaparintja cl elő
lük a labdát, vagy a kapus. Sze, 
rintem a technikás csatár lövése 
veszélyesebb. Kolláth, Szendrödi és 
társai erősen megrúgják a labdát 
és így a labdának határozott irá
nya van. * Tudom, hová fog menni. 
A technikás csatár, aki külsővel 
vagy belsővel rúg, pörgést óid a 
labdába. És így a labda sokszor 
bizony egészen másutt köt ki, mint 
ahová várja a kapus. Nem szeret
nék például Zsengc.llé'r-féle külső 
csudáéi rúgott labdákat védeni. És 
még az is veszedelmes, hogy Cseh 
Matyiék céloznak is. A lövés előtt 
megnézik, hogy hol áll a kapus és 
kinézik maguknak a helyet is, 
hogy hová lőhetnek a legbiztosab
bon, Igaz, hogy az ilyen csatárok
tól csak akkor kell komolyabban 
tartani, ha már jóval belül vannak 
a 16-óson. Cseh nemigen lő mcsz- 
sziröl, ellentétben például Müllerrel, 
aki inkább messziről rúg, mert 
tudja, hogy a közeli lövései fölé 
mennek. De veszélyeitek Déri Póldí 
ballábas bombái is. A jobblábától 
már kevésbé kell félni. íg y  van ez 
Kiszelyvel is. Bár Lapaj legutóbb 
kitolt velem. Jobbal > rúgott egy 
gólt.

Mi a véleménye Nemesről? 
Nemes ugyanaz a típus, mint 

Kolláth vagy Szendrödi. Ugyanúgy 
lő, mint ezek. Őszintén megmondom 
azonban, hogy jelen pillanatban a 
kispesti csatársorban Kincses és 
Kalocsai a legveszélyesebb ember. 
Mind a kettő modern szélső, Meg
tanultak kapurahúzni, Kalocsai 
még Kincsesnél is veszélyesebb. 
Ha est a két szélsőt, le tudják fogni 
a mieink vasárnap, akkor nem lesz 
hiba, Ha nem, akkor bizony nem 
tudom, nem rezeg-e meg egy pár
szor a hálóm Kispesten . . .

YAGI
Sxafá Tóm „öicökfo" 

tactatéka
A  Hungária szerdal edzésén nem 

jelent m eg Szabó Antal, a  kék
fehérek nagyhírű kapusa. A m ikor 
Takács Bélától érdeklődtünk ebben 
az irányban, a következő választ 
kaptuk:

—  Tóni azt mondta tegnap, hogy 
a veséjét fájlalja és ma délután 
orvoshoz megy. Úgy látszik, későn 
került, sorra és nem is jön ma 
már ki.

Közben a kékek edzője vállunkon 
keresztül a pályára sandított ki, 
ahol az egyik  kapuban Vági fog ta  
a kék-fehér (csatárok bombáit. Nini, 
Vági is itt van! Vági —  Kispest, 
Budafok, m ajd a Gamma sók ne
héz harcot végigküzdött kapusa, 
akit a tavaszi idény előtt szerződ
tetett a Hungária. M indjárt az 
idény második mérkőzésén be kel
lett ugrania a sérült Szabó helyére. 
A z Elektrom os elleni mérkőzés 
egyik eseménye éppen Vági nagy
szerű védése volt.

M egkérdezzük Vágilól:
—  K ik a legveszélyesebb m agyar 

csatárok ?
—  Bizony nehéz őket számon 

tartani, Én csak annyit mondhatok, 
hogy a legtöbb gólt Cseh Matyitől 
és Sárosi dr-tol kaptam.

—  Ha Szabó Tóni nem védhet 
vasárnap, m aga lesz a kapus a 
Gamma ellen. M elyik Gamm a-csa
tártól tart leginkább ?

—  Toldi a legveszedelmesebb ott 
abban a sorban, Minden helyzetből 
lö jobbal, ballal egyformán, Ellene 
már sokszor játszottam. Mondha
tom, nem kapus-eszmény.

-—  És a többi Gam m a-csatárokat 
is ismeri ?

—  Váradi ellen nem emlékszem, 
hogy valaha játszottam volna. Sü
tőt jól megfigyelhettem a Gammá
ban, amikor együtt voltunk. Jó lö
vése van a fiúnak. És különösen az 
a kellemetlen benne, hogy olyankor 
lő, amikor az ember passzt várna 
tőle.

—  M elyik lövéstől fél a kapua 
inkább, a helyezettől, vagy az erős
tő l?

—  A helyezett lövés a kellemet
lenebb. Technikás csatár jobbra 
dől, balra, dobja be. Nem lehet el
érni, Az erős lövés —  persze, amo-
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lyik nem helyezett —  mégsem olyan 
veszélyes. Az ember ösztönösen 
beleüt, belenyúl, esetleg belerúg, és 
valami csak történik. Vagy kimegy 
a labda szögletre, vagy elpattan ol
dalra. Szóval elkerül a ka,pu torká
ból. De a helyezett lövéssel szemben 
tehetetlen az ember.

—  Mi a véleménye a Hungária 
hátvédpárjáról ?

—  Ilyen hátvédek mögött valósá
gos élvezet védeni.

— Jó formában van?
— Még soha ilyen jó erőnlétben 

nem voltam. Betegségem után visz- 
szaszereztem az elvesztett kilC':at 
és most éppen rendes súlyomnál 
vagyok.

—  Ha most sor kerülne a védé
sére . . .

—  Ugyanolyan jót védenék, mint 
az Elektromos ellen. Én ugyanis 
mindig úgy készülök, mintha nekem 
kellene védenem.

— Nem valami kellemes dolog 
tartaléknak lenni ilyen hosszú időn 
át.

— Bizony ez az egyetlen bána
tom. Nehéz ez a tartalék-sors. És 
még hozzá Tóni igazán jó barátom, 
akinek csak azt kívánhatom, hogy 
jól menjen neki a játék.

Nehéz az a tartalék-sors . . .

bajnoki táblázaton. Ebbén az eset
ben a  román bajnoki szabályzat 
egyik  érdekes rendelkezése válik 

pontból majdnem egyre megy, hogy aktuálissá: nem a két csapat gól- 
a Venus vagy a Rapid köt-e ki vé- aránya dönti el az elsőbbség kérdé
sül a román bajnokság második he- sétj hanem a két csapat egymás 
lyén, egyform án nehéz ellenfél jut a közt elért eredményei. Ezen a pon- 
m agyar bajnokság második helye- tón a sors érdekes helyzettel szol- 
zettjének. gált: a két csapatnak mind az őszi,

Megtörténhetik, hogy a két csa- mind a tavaszi találkozója döntetle- 
pat egyform a pontszámmal végez a J nül végződött, .Végeredményben te

hát mégis csak a  gólarányhoz lesz 
kénytelen folyam odni a rom án  szö
vetség az elsőbbség kérdésének el
döntésénél, vagy pedig m egteszi azt, 
hogy külön döntő m érkőzést rendel 
el majd a két csapat közt áz első és 
a második hely eldöntése céljából.

Még csak egyet: rom án vélemény 
szerint miután tavaly ■mind a két 
román^ csapat eljutott a  második 
fordulóba, az idén esedékes a har

madik fordulóig való eljutás, fis ez 
a harmadik forduló az idén mintha 
már a döntőt jelentené...

Ötössel Nándor.

A GAMMA
itta délután 5. órakor edzési tart. Áz ed
zés keretéhen barátságos mérkőzést, ját- 

u* ■egy. cégesapattal, majd Összeállítják 
a Hungária elleni csapató!. A csapat 
valosíiDuleg ugyanaz lesz, amely lég-, 
utóbb az Újpest és Taxi elten játszott.



Órákéi fegyelm i 
Ítéletek a BLASz-ban
A BLASz fegyelmi e.gyesbírá i fcs meg 

cezdfcck a sportszerűtleneóge-k é»s fegye1. 
iQ^zetíenségek szigorú elbírálását. A 
;zerdaes t i í té le te.k:

A Zuglói ACM törölték a bajnokság
ból, a. Pestújhelyi SG játékjogát felfog 
gesztették. a Törekvés IV játékjogát 
vizsgálat befej zéséig felfüggesztették.

Örökre eliltolták jl kővetkező játékoso
kat: Szabó. La jós MAFC. Orosz István

„A jövőben még fokozol 
tabb gondot fordítunk 
az ifik nevelésére44
T a m á s s y  I s t v á n  é r .  s z ö v e t  
s é g i  k a p i t á n y  - a , ,  f i a i r ó l

Tam ássy István dr-ral, az ifik  sző 
vetségi kapitányával beszélgettünk 

i az ifjúsági labdarúgás fejlődéséről 
Hálókocsi;. Bernwallncr llczső III. kcr. I különös tekintettel ifijeinknek a ro  

, .T , .. ,, ... , „  j mánok fölött aratott győzelmére.
—  Kétségtelen —  mondta beveze 

tőben Tam ássy dr —  hogy a magyar 
ifjúsági labdarúgás nagyon . sokat 
fejlődött az utóbbi időben. Hála 
Istennek, ma már szakszerűen fog
lalkoznak az egész országban az ifi 
labdarugókkal, a tehetségeseket kü 
lönválasstva oktatják, nevelik. A ro
mánok ellen például sokkal nagyobb 
arányban győztünk volna,, ha nincs 
olyan borzasztó nagy szél és nem 
olyan fossz a pálya talaja. Ez még 

mint láthattuk —  a nagyokat is 
megzavarta, nemhogy a fiatal fiukat 
Nyugodt- lélekkel merem állítani 
hogy a románok ellen szerepelt, ifjú 
sági gárda, mindegyik tagja legalább 
kétszerannyit. tud, mint amennyit 
vasárnap nyújtott. Némelyiknek 
a rossz talaj és a na$y szél melleit.

inég lámpaláza is volt. Jellem 
a- fiúk sportszerűségére, hogy 
mérkőzés után egyik sem panaszko
dott sem a szélre, sem a talajra, ha
nem mindenki saját magát hibáz
tatta.

Azután a hibákról beszélünk 
Tam ássy dr így  folytatja :

Én már jóformán csak egy hibát 
látok az ifik labdarúgótudománya, 
körül. Hiányzik a megfelelő gyár 
lóságuk. Ez, sajnos, a legtöbb 
játékosnál így van. Kitűnően kezelik 
a labdát, j óllőnek, de általában las
súak. A miniszteri biztos úr ebben 
az irányban is megtette már a meg
felelő lépéseket, amikor elhatározta, 
hogy a testnevelő tanárokat is be
vonja az ifik együttes edzésébe. A; 
ö szakértő kezük ólait bizonyára ez 
a fogyatékosságuk is hamar eltűnik-.

Tam ássy István m ég ezeket 
mondja:

A jövőben még fokozottabb gon
dot, fordítunk az ifik nevelésére, 
mert, jól tudjuk, hogy a magyar 
labdarúgásnak ők, az igazi alapjai, 
fin úgy hiszem, hogy sikerülni fog 
néhány év alatt olyan ifjúsági gár
dáit felnevelnünk, amelyikre már 
nyugodtan lehet építeni és lehet 
számítani a. magyar nagyválogatott 
összeállításánál i s . . .

■Iddi Győző M. Posztó, Jcney Adolf PSO 
Orbán Ferenc KTC, Sziládé Ferenc (Gold- 
berger), Pellaeh Kornél MÁV Illőre. Sass 
Ferenc MÁV .KIőre, Somogyi Károly 
PATE, Pásztor Ferenc RÉSC. Horváti) 
Gyíila B.MTB, Viliik György BMTE, Mi- 
hslioska Ernő KSC, Bálint Dezső BAC, 
Sebiabta István BAC. Sc-htosser István 
BAC. Bubi Zoltán Főv, TKör, Poozik 
József Törekvés, Krajnik János KSK 
Sz.íics Ferenc Törekvés, Valin. Gyula 
Törekvés.

Tíz hónapra tiltották el :> következőket: 
Miksccbj- János Köb. AC, Deák Zoltán 
SzXSE.

Hat hónapra tiltották el özeket: Stárt
Gusztáv (Törekvés), Holla. Imre Főv. 
TKör, Vigb János (és Juhász Dezső (Test 
véri sóé), Mikulni RudolffTLK, Szebel lééi 
Mihály t Fér. Vasutas). liidassy Imre 
BTK, Krázol Sándor lói K, BlUlár József 
Köb. AC. Mirák János KEAC), Varga 
Sándor K SS K. Paimneh György BRSO, 
Kürnbaner József KEÁC, Vidovies Jó 
zsef OSOS.

Két évre tiltották el: Schultz Antal
BBFC. valamint Lampel Sándor (Spárta) 
játékost.

Háromhónapos eltiltást kapott: Szoc
Emil (Pannónia.), Fekete András BRSC, 
Kndresz Károly (D, Magyarság), Kár- 
páthy Zoltán TDK.

Finnország 
látni szeretné a ma
gyar válogatott labda
rugó csapatot!

Júliusban szerelnének  játszan i a 
finnek „E u ró p a  je len leg  leg jobb  
együ ttesével"

Helsinki, május
Helsinkiben ú jra megindult 

sportélet. Jóformán minden sportág 
újjáéledt , s minden vonalon újult 
erővel megindult a munka, A  ma 
reggeli finn lapok hasábjain a sport
élet .megindulásával kapcsolatban 
érdekes gondolat vetődött fel. A  finn 
lapok azt szeretnék, ha a m agyar 
válogatott labdarügócsapat -— amely 
július 5-én Stockholmban, a svéd 
válogatottal játszik —  Helsinkiben 
is vendégszerepelne.

Finnországban tula jdonképpen csak 
ezen a  héten indult m eg a la.bda- 
rügóidény, mert mostanáig részben 
az idő, részben pedig a játékosok ka
tonai beosztása akadályozta, a spor
tolást. Most azonban azt remélik 
hogy hamarosan mindenki eléri jó  
form áját, hiszen cs —  éppen a rövid 
idényre való tekintettel —  néhány 
hét munkája csak.

A  nyári finn-m agyar labdarúgó 
mérkőzés lehetőségeiről beszélget
tem ma Litinavuöri szövetségi 1 tit
kárral. Unnavuori ezeket mondta:

—  Bár csapatunk- július elején 
még nem állhat ki teljesen felkészül
ve a már teljes idényt végigjátszott 
magyar együttes ellen, mégis öröm 
mel látnák Helsinkiben Európa, jc-

4 WMFC NEM TART IGÉNYT 
A KASSAI ADÁMRA! 

Csepelen elszántan készülnek i 
M ÁVAG elleni döntömérkőzésre.

— Most, vagy soha! —  m ondják 
mindenütt. A  csapat berkeiben az 
a hír, h ogy  a kassai Adómról le
mondott a  vezetőség.

— Adómnak ugyanis hétfőn kel
lett volna jelentkeznie nálunk 
mondotta. Benes intéző — mivel
nem jött, többször is táviratoztunk 

lenleg 'legjobb' " csapa tál. A sok ne- j »«**• Választanom kaptunk egyszer 
l.é-zség ellenére is ki tudnák állítani
ellene azt, az együttest, amely mél
tón képviselhetné Finnország színeit.
A kérdés csupán az, hogy mennyibe | 
kerülne, a, finn szövetségnek a ma
gyar válogatott. A háború utáni I 
helyzetben ugyanis nem igen tud-\ 
nőnk nagy terheket magunkra, txÜ-l 
látni. Remélem azonban, hogy a két 
szövetség ebben a kérdésben is ta-1 
lálkozni tud és akkor semmi akadá
lya, sem lenne egy júliusi finn-ma
gyar viadalnak, amelyet a helsinki 
olimpiai stadionban tartanánk meg. I 

A fentiek szerint tehát Helsinki-1 
ben nagy szeretettel fogadnák a m a
gyar labdarúgóváiogatottat s ha a I 
Kopt viliágába és Oslóba, tervezett 
m érkőzések megtartására nem ke- [ 
rülhetne sor, valóban mindent el kel
lene követnie a m agyar szövetség-1 
nek, hogy ez az összecsapás létrejö
hessen. íg y  legalább mégis nagy badságot tudnak szerezni. Ebben az

sem. Ha Adóm közben előkerülne 
is, már nem szerződtetnénk, mert 
ilyen nemtörődömséget mutató já
tékosokra nincsen szükségünk. Kár, 
hogy olyan nagytehetségű játékos, 
mint. Adóm is, elhanyagolja a lab
darúgást.

A  W M FC m a különben kétkapus 
edzéssel készül a  M AVAG ellen.

3 K ISPESTI HÍR
Kispesten, három nappal a K is

pest— Ú jpest mérkőzés előtt, az az 
újság, h ogy

1. N incs sérült a csapatban. A  
szolnokiak keményen játszottak —  
mint a kispestiek mondják — , de 
sohasem durván. Nagyszerű mérkő
zést v ívott a két csapat, végig 
sportszerű játékban.

2. A  vezetőség  bízik abban, hogy 
C s e h  M atyinak vasárnapra sza

eseménye lenne 1940-ben az oly g yö 
nyörűen elkészített olimpiai stadion-1 
nak.

Linnavuori szövetségi titkár ez-1 
után még megkért, arra, hogy to 
vábbítsam kérésüket: a magyar lab- 
darúgószövetség lépjen érintkezésbe 
a finn szövetséggel a kérdés rövid [ 
tHon való Xeiárgyalására.

L en gyel János.

FEGYELMI ÍTÉLETEK 
AZ NBB-BEN

Ondrus (PTBSC) játék jogát fe l
függesztették. Hathőnapi eltiltást 
kapott: Kovács Elemér É rse k ú j
vár). Deveeseri Sándor WMFC. -— 
Kétheti eltiltást kapott: Dolina Já
nos (Tatabánya) és Antal László 
DVSC.

8 # 1
A* FTC—KSC. BIK—PTSC. Faunon in— 

í/TSE, Postás-—D$E, B T K -IIT . kér. TVK, 
M. Ps.niutipar—Vasas és az OTF.—33 FC 
elmaradt ifjúsági merkózé-seket június
i-éa kell lejátszani.

esetben sem m iféle változás nem 
lesz az összeállításban, tehát az Ú j
pest ellen is a „szolnoki tizenegy” 
játszik.

3. Ma délután 5 órakor a Tipográ
fia  csapatával játszanak edzömér- 
közést a  piros-feketék. Az edzés 
után egy kis megbeszélés is lesz a 
vasárnapi m érkőzés ügyében.

IFJÚSÁG
A 110 MÉTERES GÁTFUTÓ

kerületi KISOK-bajnokságét tegnap dél
után bonyolították le a MAC-pályát;. (A 
KISOK-pályán ugyanis nincs elegendő 
szabályos gát.) A vasárnapról elmaradt 
versenyben 10 induló akadt, ezek két 
előfutam után selejteződ! ek ki. A döntő
ben az egyik előfutamot 3$ mp alatt 
könnyen nyerő Tóth fel bukott. Az első 
gráfon Várnai vezetett, aztán a jóstilusu 
Balás került élre. El is húzott vagy más
fél méterrel, de az utolsó gátnál nem 
jött ki a lépése, apróznia kellett és Vár
nai mellszélességgel megelőzte. Az ered
mény (90 cm -es gátakon):

110 méteres gátfutásban budapesti ke
rületi KLSOK-bajnok Várnai (Bp. Mező- 
gazdasági iek.) 17.5, 2. Baiás (érseki g.) 
17.5, 3. Agőcs (Bp. Mezőgazdasági isk.) 
18.7.

A SZEGED TANKERÜLETI KISOK 
ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGOK

eredményei: Magas, csapat: 1. Gyulai t. 
,k. g. 369 cm átlag. Országos KISOK 
csúcs! (Kottán 375, Kertész 375, Kiras 370. 
Felföldy 365, Herceg és ördög 100), 
Békéscsabai ffe. 359. — Távol, csapat: 3 
Gyulai rk. g. 605 (Kiss 635, Kertész 638, 
Kottán. 606, Felföldy 590, Herceg 586). 2. 
Békéscsabai mezőgazdasági középiskola 
582. — Súly, csapat: 1. Gyulai rk.
10.71, 2. Békési rcf. g. 30.70. — Diszkosz 
csapat: 3. Békési rcf. g. 32.34, 2. Gyulai 
rk. g. 32.03. — Gerely, csapat: 3. Gyula* 
rk. g. 40.57, 2. Békési ref. g. 38.50. —
— 5x300: 3. Gyulai rk. g. 59.5, 2. Békés 
csabai mg. 64).6, 3. Békéscsabai ev.
61.1. — Svéd-váltó; 3. Gyulai rk. g. 2:13,
2. Békéscsabai mg, 2:14.7, 3. Békéscsabai 
kér. 2:19.2. — A  vándorzászIÓért folyó 
pon l-vensenyben: 1. Gyulai rk. g. 3932 p
2. Békési ref. g. 3401, .3. Békéscsabai ev
g. 3232. — Az egyéni versenyek eredmé
nyei gyengébbek, mert az egész délelőtt 
folyó csapat, egyéni selejtező és clőfuta 
rn-ok a versenyzőket kifáras®tolta. — 100 
m: 3. Csókás (békéscsabai ing.) * 11.5, 2. 
őri (békéscsabai mg.) 31.5, 3. Kiss (gyu
lai rk. g.) 11.7. — 200 m: 3. őri (békés 
csabai mg.) 23.8, 2. Gulyás (gyulai rk. g.) 
21.3, 3, Kocsis (gyulai rk. g.) 24.8. — 400 
m: 3. Mészáros (gyulai rk. g.) 55.5, 
Makai (szeghalmi ref g.) 57.4, 3. Mészá
ros II  (gyulai rk. g.) és Kiss (szarvasi 
ev. g.) 58.1. — 800 m: 1. Gutnian (békés
csabai fk.) 2:35, 2. Szekeres (gyulai rk. 
g.) 2:19.2, 3. Micgend (gyulai rk. g.) 2:19.9.
— Magas: 1. Kottán (gyulai rk. g.) 175.
2. Kertész (gyulai rk. g.) 375, 3. Gyebnár 
(békéscsabai ev. g.) 16ő. — Távol: 1.
Kiss (gyulai rk. g.) 634 , 2. Felföldy
(gyulai rk. g.) 609, 3. Gyurovits (békési 
rcf. g.) 588. — Rúd: 1. Kertész (gyulai 
rk. g j  300 cm, 2. Herceg (gyulai rk. g.) 
290, 3. Oláh (szeghalmi rcf.) 270. Herceg 
veresége nagy meglepetés, de a verseny 
után könnyen ugrott 330-at. — Súly. 1. 
Kertész (gyulai rk. g.) 11.72, 2. Doniján 
(békési ref. g.) 10.54, 3. I\ocsondi (szeg 
halmi ref. g.) 10.50. — Diszkosz: 1. Kér 
té-sz (gyulai rk, g.) 32.35, 2. Kovács
(békési ref. g.) 30.24, 3. Kocsoudi (szeg
halmi ref. g.) 29.25. - -  Gerely: 1. Ker
tész (gyulai rk. g.) 45.2b. 2. Gulyád (gyu
lai rk. g.) 42.10, 3. Balog (hód mező 
vásárhelyi rcf. g.) 39.60. — Ötpróba:
1. Gulyás (gyulai rk. g.) 2203 pont, 
Kovács (békési rcf .g.) 3940, 3. Maycr
(gyulai rk. g.) 1814.

Szeged válasza: 
MENTŐLÁDA, SŐT ORVOS IS VOLT A 

SZEGEDI SZENT LASZLÓ-MÉRKŐ- 
ZÉSEN!

Legutóbbi számunkban ismertettük a 
Békéscsabai fk. igazgatójának a levelét 
Ebben a.z intézet igazgatója kifejtette, 
hogy az Űrnapján Szegeden lejátszott 
Sz. Felsőipar—Békéscsabai fk. kupamér
kőzésen a rendező iskola nem gondosko
dott mentőládéról és emiatt intézető há
rom játékosa vérző sebbel volt kényte
len végigjátszani a mérkőzést (egyik 
eléggé komoly seb fertőzést is kapott), 
A Békéscsabai fk. egyébként emiatt rmeg 
is óvta a 2:0 aranyban elvesztett mérkő
zést. A békéscsabai „vádra”  vonatkozó 
lag a Szegedi felsői pár labdarúgó szak
osztályának vezetője a következőket kö
zölte lapunkkal:
_ -  A- Békési^abai fk. két ok miatt 
óvott. Az egyik az volt, hogy hiányzott, 
a pályáról a karhatalom, a másik pedig, 
hogy nem gondoskodtunk a kötelezően 
előírt mén tőládáról. Az első „vádra”  csak 
.'zt válaszolhatjuk, hogy KISÖK-mérljm- 
zésen sohasem szokott karhatalom jelen 
tenni. A rend fen tartásról a rendevzö is
kola gondoskodik. Ez az cg ász országban 
igy va n. A másik állításra vonat közóla, 
sak azt . mondhatjuk, hogy igenis volt 

mentő Iád a c pályán! A mén fői ódát kezelő 
tanuló a mérkőzés egész ideje alatt, ott 
itt, a ládával együtt a pálya szélén. Ezt 

legalább 200 tanúval tudjuk igazolni. De 
nemcsak mentőláda, még orvos is. volt, ; 
pályán! Ezt igazán tudhatnák a békés 
csabai iskola vezetői, hiszen n jelenlevő 
KISOK- ügy vezető-igazgató inté-zkedésérc 
ez az orvos vizsgálta meg a Békéscsabai 
fk. játékosait. A békéscsabai fk. játéko
sai eddigi mérkőzéseiket szabálytalanul 
játszották, mert egyetlen játékost sem 
vizsgáltattak meg, holott ez előírás. Mi 
sportszerűen hozzájárultunk a helyszíni 
vizsgálathoz, pedig az orvosi vizsgálat 
Hiánya azt jelentett© „volna, hogy mér
kőzés nélkül megkapjuk a mérkőzés két 
pontját!

Eddig fart a szegediek nyilatkozata. 
Ezzel azután a magunk részéről a vitat
kozásra több helyet nem ■ adhatunk. Ha 
az érdekeltek még tovább óhajtják foly 
tatni a vitát, tegyék azt a KISOK-on 
keresztül. Egyébként a KIS OK a Békés
csabai fk. óvását elutasította.

AZ ÚJPESTI FA- ÉS FÉMIPAR. ÓV
Kedden délután a Forinyák-utcai pályán 

folyt le a Szent István fk.—Újpesti fa- és 
fémipar-mérkőzés a KISOK kerületi baj- 

okságáért. A mérkőzést a Szent István 
fk. 1:0 arányban nyerte meg. Az újpes
tiek azonban megóvják a mérkőzést. Bra; 
nauer István oktató-művezető, az Újpesti 
fa- és fémipar szakosztályi vezetője a kö
vetkezőket mondja az óvás okairól:

- A mérkőzést eredetileg május 25-re 
tűzték ki, A Szent István fk. a mérkő
zés 28~ra való halasztását kérte, arra 
'aló hivatkozással, hogy a játékosai fá

radtak. Ez már maga is idokolatlan, 
mert hiszen nemcsak ök, mi is több 
alkalommal kétszer is játszottunk egy 
héten. A második ok: a mérkőzést ere
detileg semleges 'pályán kellett, volna 
lejátszani, végül mégis a Forinuák- 
utcába, a „Mester" házi pályájára tűz
ték ki. Hogyan harcolta ezt. ki a „Mes
ter'*, azt nem, tudóm. Végül a győzel
met is sikerült ilyen úton kiharcolniok.

mérkőzésen, ugyanis Molnár Zoltán 
úr, a mesterutcai fk, test nevelő tanára' 
roppant idegesen viselkedett.f állandóan 
közbekiabálásokkal zavarta a mérkőzést. 
Hiába csitította öt. Buday Gyula tanár 
úr. a KISOK szakosztályvezetője, nem 
használt. Végül is a. mérkőzés vezetője, 
Rubint űr, elhagyta a pályái, mondván: 
,Ha ön jobban ért. hozzá, talán vezesse 

öv. a mérkőzést !'* Ez némileg trhütötte 
Molnár tanár urat. A mérkőzés folyt 
tovább. Természetes dolog, hogy ilyen 
jelenetek nem maradtak hatástalanok a 
játékosokra. A western teái fiúk minden 
kis bclemenésrc hatásosan elterültek, 
jajgattak, a mieink pedig idegesek let. 
tek. Végül egy ilyen „színészi teljesít
ményi után szabadrúgást kaptunk, 
amiből azután gól lett. így kaptunk ki.

mérkőzést azonban megóvjuk. mert 
az említett körülmények hátrányosan 
befolyásolták csapatunk teljesítményét. 
Ilyesmihez középiskolások mérkőzésen 
nem vagyunk hozzászokva.

CsütarWJfc 19é»

Jé hÁrazás— eredményesebb játék! 
H*roSSSa P A Y E R  S P O R T - n á l
IV., Vá€l>U. ®, (az ndvarban) Telefon ! 188—0 2 5 ,

Magyarország feni 
F rig y e ssy  lé g y !

Szerdán délután már néhány nyolc&d- 
döntot is játszottak a BEAC nemzeti 
bajnoki teniszversenyén. Gábori Pető 
ellen — ugyanúgy, mint előző nap Straub 
ellen — elveszte te az első szet.et.' de 
aztán lépésben nyert. Szent péteri mes
éről t-etés nélkül került az első nétry 
közé. Ügy látszik — a. volt DG-játékosok 
réme — mégis tud teniszezni! A nap leg
nagyobb meglepetése Frigyessy győzelme 
volt Dallos dr feleit. Mindig ádáz ellen-

szbajnokságai 
Izte  D a llo s  d r .-t

Bá.rd—Vad 6:1, 6:1; Somogyi—-Jusits 6:% 
6:0.

Férfi páros: Ferenczy, Stolpa—1Tornya 
Géczy 6:1, 7:5, 6:2; Gábori, Pető— Csimnv*j 
Csiniv 8:6, 6:4. (Félbeszakadt.)

Egyéb számok:
Női egyes I. B): Kövér—Zuppka 

6:4, 6:J; Várszegi né—Vas 3:6, 6:2, 6:3; 
Kállai né—Bo fond né 6:1. 5:7, 8:6; Hidasi*’’ 
né—Slrnubné 8:6. w. o.

Férfiegyes I. B): Sííndoa*—Mihalovic^

1 Aki nyert: D Ö SN E S-SPO R T iitovel játszott. | 
1  Aki veszteit: DŐ^ÜEH-SIPOSIT ütővé! fog játszani. |
felek szoktak lenni- de ezen a meccsen 
még a régiekn él is élesebb volt a ha re, 
Dallos dr fájós kézzel játszott. Boros 
Ernő dr szeriint inhüv-e!ygyulI-a-dásn van. 
A párostői vissza is lépett. Helyette: 
Pető lett Gábori párja.

A versenybizottság Körntöczy ZÁsuzsit 
törölte a női számból. A kks Zsuzsi 
ugyanis még a csapatbajnokságok során 
meghűlt és azóta magas lázzal fekszik. 
A versenyből azért kellett kizárni, mert

Gy, 6:4. 6:2; Stolpa II—Novak vr. o.i 
Bródy—Gzókus 6:0. 6:2; Ilubcrt—Párvy 
v .  o.; Mihalovics 0 .—Hubert 7:5. 6:2$ 
Somogyi cJr—Straub E. 6:1, 2:6. 6:3; Bpl* 
gár—Weiu 6:2, 6:2; Simon—Stolpa I I  6:3,

Vénfiúk: Horváth—Károlyi 6:0, 6:1.
Játékrend:

3.30: Scheffling—Rilgonyi; Bárd—Gall- 
nerné; Majoros—Gsimma (C); Mihalovictí

STRAUB SPORT i LEGJOBB
félő. hogy ha halasztgatui kezdenek, a. 
rendezőség nem tudja idejére befejezni a 
nemzeti bajnokságot. A páros számokra 
azé^t mára kiírják. Ha nem jelenik meg, 
ezekből a számokból is törlik.

A kizárásos női egyesben Kállai né foly
tatja a nem várt győzelmeket. Szerdán 
a csapatbajnokságok során Zsltvaynct 
verő Bolondnét győzte le.

Eredmények;
Nemzeti bajnokság:

Férfi egyes: Stolpa—-Fehér 7:5, 6:3; 
Frigyessy—Dallos dr 4:6, 6:4, 6:1; Gábori 
— Pető 5:7, 6:1. 6:1. 6:2. Az első szotben 
szép játék és izgalmas küzdelem. Gábori 
itt is vezetett 5:3-ra.

Szóutpétieri—Ferenczy dr 6:4. 6:2. 6:3.
Női egyes: Scháffling—Körmöczy w. o .;

O.—Pintér (O ): Fornet—Katona (F).
4 órakor: Asbóth—Stolpa. (nyolcad** 

döntő); Szigeti—Frigyessy (nyolcad-dön*1 
tő) : C győztes—Sándor.

4.30: Szentpéteri, Straubné—Toniyay, 
Jusits (Folytatás): Csimma, Csink—-Gá
bori, Pető (Folytatás): Géczy, Vad—EIlys«* 
sen, Paksyné (B ) ; Simon—Kertész (EV$, 
Bolgár—Bródy; B győztes—B győztes.

5.30: Kövér—Já\*ori (A): Asbóth, BánA 
—Macskásy, Ellyssen; Frigyessy, Szent-* 
Péteri—Szigeti,' Katona; F győztes-^ 
Schenkelbach; Várszeginé—Tihanyiné? 
Hon'áth dr MAFC—Balázs.

6.30: Kállayr.é—A győztes; Frigyessé* 
Gallperné—Ferenczy, Jávori; F, győztes 
—Somogyi. Macskásy; Kispéteri—Tóth 
dr: Horváth J., Balázs—Hon’áth dr, Káw 
rolyi.

E r e d m é n y e i n k  i g a z o l j á k :Dörner Sport v e r h e te tle n !
óiirsi),

SET MAGDA KTSE HABOM BAJNOK
SÁGOT NI ÉRT A DÉLI KERFLETI 

TENISZBAJNOKSÁGOKON
Május 24, 25. és 2fi-án Kaposvárott a 

KTSE rwKlozé&éhen bonyolították lo a 
déli kor. ozévi egyéni feni-.zbojooksáfenit. 
A verseny magás színvonalon mozfroU s 
Ajtajában az. esélyesek Kyözelmót bozla. 
Külön említést érdeme! Azonban Sey 
Maigda, a. KTSE kitűnő bölpyteniszezője. 
Három számban — női ceyes, vrsryespá- 
ros, női páros — nyert bajnioksásrot. A 
női egyes bajnokságot példátlan teljesít
ménnyel nyerte. Az c.grész verseny alatt, 
csak egyetlen egy géniét vesztett! Érde
mes volna néhány budapesti versenyen 
ifi elindulnia.

A részletes eredmény a. következő:
Fcrfiegycs: döntő: Gvimóthy PÁC—

Dgrósdy KTSE 0:6, 6:2. 8:6. 6:3, 3. Du- 
lánszk.v PÁC és llctényi PVSK.

Női egyes: döntő: Scy KTSE—Loykóné 
PVSK 6:0, 6:0, 3. Dulánszkynó PÁC cs 
Pick BSE.

Ve.gyespáros. döntő: üírrósdy, Sey—He- 
tény:, Loykóné 6:2. 6:2, 3. Oyimótby. Hor
váth né és Balás, Pick.

Női páros, döntő: Sey. Dulá.nszkync— 
Loykóné, Horváthné 5:7. 7:5, 6:t.

Férfipáros: t. Gyimóthy. Dulánsaky, 
2. Ugrósdy, Badnóthy dr, 3. Balás, Tamá.s 
cs Hetényi, Magast.

Cegléden nagy örömet keltett a bölgv- 
teniszezők sikeres szereplése. A (:. MOVE 
ugyanis az idén indított először böigy- 
csapalot a középmagyar kerület II. oszt. 
bajnokságáért. A ceglédi hölgyek az első 
fordulóban a MOVE PTSE-t 4:2 arány
ban győzlek le.

Fehér és Salgó a BLKE-teniszvcrse- 
nyen félbemaradt fmegyéB döntőt ma 
délután 5 órakor fejezik be az UTE- 
pályán.

EVEZÉS

SOK TEHETSÉGES F IA T A I.
EVEZŐS ALL RAJTHOZ A MA 

DÉLUTÁNI TA V A SZI REGATTÁN
Ma délután rajt az evezésben is!
Hosszú hónapok után ma m egkez

dődik az idei versenyidény. Eve
zőseink közül ezen a versenyen a 
középiskolások, a kezdők és az újon
cok ülnek- hajóba, hogy kilenc: ver
senyszám háti megküzd jenek egy
mással. A KISOK-esapa tokkai
együtt, m integy ötven együttes áll 
rajthoz az évad első versenyén, a 
Tedesco-vá.ndordíjas versenyen.

Az egyes számokra a kővetkező 
rvaaptok neveztek:

Kezdő egyes: Nyilasi (Újpesti
E E ). Inotay MAC, Somogyi. (Pan
nónia), Falus (Duna E E ), Egri 
BSzKRT. —- Kezdő korín, négyes: 
Hungária EE. Pannónia EC, Duna 
Bp. EE. MAC, Váci EE. —  Újonc 
kornt. négyes:. Pannónia, Hungária, 
Újpesti EE, BSzKRT, Duna, MAC. 
—  Ú jonc egyes: Kosztolányi BSz
KRT, Krempeis (Ne,mzeti). Mecseki 
(Ú jpesti E E ), ■ Kollár RÁC. —

Újonc kettős párevezös: MAC. Díi» 
na, RÁC, Újpesti EE, Nemzeti HE, 
BSzKRT. —  Ú jonc nyolcas: M AC,
Duna, Pannónia, Hungária, MAC.

A  fenti versenvszámokon kívül a 
középiskolások három számban —• 
korm. négyes, kezdők korni. né
gyese, nyolcas —  csapnak ossza. 
Két kaja.kszám és vá.ndorevezös 
versenyszátm egészíti a. műsort.

A belépődíj nélkül iebonyolitásra, 
kerülő tavaszi regatta ma, csütörtö
kön délután 5 órakor kezdődik «  
Sziget melletti pesti Dunaágban.

TORNA
A Ferencvárosi Vasutas SK június 2-án. 

vasárnap este 7 órakor dísztornát, ren
den a péeclnjti tornacsarnokban (n MÁV 
Központi Szertár mellett). A dísztoriw* 
után ünnepi vacsorán vesznek "részt aa 
egyesület tagjai és a megaívottok.

KOSÁRLABDA
Szerdán délután megkezdődtek »* 

Olimpia-knpa küzdelmei. 232-os cserké
szek—VÁC 38:35 (17:13). .Bntlen Gábor-u. 
Vezotte: Velkcy. Bemek iramú m M ó -  
zés. Nehéz győzelem. Kosárdobó: Serényi 
(11). Salgó (11). Lovas (9), Bán (3) és 
Selmöczi, il.l. Déri (10), Bonni dl), r.aubo 
és Kallós lö—6), RÖZea (4).

Az T. osztályú női bajnokság mérközó- 
seit szerdán csto nem lehetett lejátszani, 
mert a Műegyetem tornatormét javították.

Olvassa az

ELLENZÉKET,
mert. a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
legkiválóbb w)ságiróls 
felöolgozásábban hozzá•

Hirdessen a*

El! ENZÉKBEN,
mert ezt a lapot minden 
kom oly vevő és e l a d ó  
mindennap elolvassa.

erkesztöség és kiadóhivatal:
e m j - K O L o n v A R ,
Universitatil Str. (Egyetem-u.) 8.



Csütörtök, 1940 május 30.

'ATLÉTIKA

Misiden, ráérő válogatott
atléta indulására számít 
a szövetsége a szosnlbat- 
vasársiaps versenyen

Ismét elönyversenyekböl álló via- 
öalt rendez a M ASz szombaton és 
vasárnap. A  különbség csak az, 
hogy  most ifjúsági és serdülő szá
mok\ is lesznek. A z  ügyességi szá
m okat együttesen rendezik, illetőleg 
előbb a felnőttekét, azután rögtön 
Utána az ifjúságiakét és serdülőkét, 
a. futószám okat természetesen kü- 
lön-külön. Ezek szerint állandóan 
lesznek futószámok a versenyen, 
am i a m ozgalm asságot biztosítja. 
Kár, hogy az ifjúsági versenyekre 
nem neveztek megfelelő számban az 
egyesületek. V agy ilyen kevés ifjú 
sági atléta lenne Budapesten?

A  felnőttek versenyszámal. el
enyésző kivétellel elönyversenyek. 
őszintén megmondjuk, hogy a szö
vetségnek ezt az elhatározását nem 
tudjuk helyeselni. Akárhogyan is 
vesszük, m égis csak ennek a ver
senynek az alapján fognak dönteni 
arról, hogy ki menjen Athénba és 
Belgrádba. Igazságos döntést előny- 
versenyek alapján hozni kissé túlsá
gosan nehéz. De nem indokolt az 
elönyversenyek beállítása a német
m agyar viadalra való előkészülés 
szem pontjából sem. Nem mondjuk, 
június második felében, amikor 
egyes számokban kiem elkedő fo r 
m át árulnak el egyes versenyzőink, 
Indokolt az erőviszonyok kiegyen
lítése, hogy annak is kelljen küz
denie, akit különben egyenlő feltéte
lekkel nem tudnának megszorítani. 
De m ég akkor is csak inkább a 
futószámokban, mert hiszen váloga
tott viadalra, való előkészület során 
semmi jelentősége sincs annak, 
hog'y valaki már az. első három  ug
rásra vagy dobásra kénytelen le
gyen legjobb eredményét elérni. 
Előnyversenyben ugyanis mindenki
nek csak három dobása vagy ug
rása van, —  válogatott viadalokon 
viszont mindenkinek hat. Jelenlegi 
távol- és hárm asugróink —  sajnos 
—  úgyis csak kihagyásokkal tudnak 
egy hatugrásos versenyt végigküz
deni. Miért neveljük őket még pu

hábbakká,T Nem mondjuk, olim piára 
Vágy Eúxópa-bajnokságra való ké- 
szüldödésben fontos az, hogy  már 
az -e lső  három dobásra, ugrásra, jó

Farkas, Szilágyi, Eper, Zoltay) 
súly 15 (Darányi, Németh, Csányi 
Krasznay, Rákhely, Horváth II.) 
magas 15 (Cserna, Sárai, Gáspár, 
Töpper, Máthé, K ottán), 400 m  21 
(Görkól, Vadas, Sándor, Jagicza, 
Onódy, Harsányi, Dévény, Góby) 
diszkosz 14 (Kulitzy, Horváth II. 
Józsa, Reiszky, Madarász, Pethö), 
400 gát 6 (M argó, Hlkisch, Polgár) 
hármas 7 (Som ló, Dusnoki, Holló, 
Kapros, Som ogyi), 4x100 m 3, 4x400 
m 3, kalapács 7 _ (Kemény, Gáspár, 
Rácz, Bertalan). —  Ifjúságiak. 1500 
(18), súly (11), magas (8 ), 400 (13) 
diszkosz (8 ), hármas (3 ), 4x100 (4) 
4x400 (4 ). —  Serdülök. 1000 (5 ),
súly (2 ), m agas (7 ), 300 (7 ),
diszkosz (3 ), hármas (3 ), 2000 (2 ), 
4x200 (4 ).

A  verseny mind a két napon dél 
után 3 órakor kezdődik a M argit 
szigeten.

E * i  v e g y e  
S oh a sem  f o g  m ást h a szn á ln i!

eredményt tudjanak elérni, 1 de vá
logatott viadalon ennek nem  veszik 
sok hasznát.

De hát ez már legfeljebb a jövőre 
vonatkozik. M ost a 200 m éter és a 
két gátfutás kivételével minden fel
nőtt szám elönyverseny lesz.

Szombaton
a következő versenyeket rendezik:

Felnőttek. 200 m 17 (G örkói, Ver
mes, Ember, Gyenes, Sándor, R e
g ös), rúd 11 (Zsuffka, Szinyéry, 
K ovács), 800 m 17 (H arsányi, A ra
di, Szabó, Istenes), távol 12 (V er
mes, Gyuricza, Somló, Dusnoki, Ke
lemen, B akky), 110 g á t 5 (Szabó 
E., Hikisch, N ovák), gerely  10 (Vár
szegi, Csányi, Rákhely, Bényl, Szat- 
m áry ), 5000 m 21 (Csapiár, Kelen, 
Szilágyi, Farkas, Ném eth, Eszter
gomi, E per). —  Ifjúságiak. 100 
(24), rúd (7 ), 800 (10 ), távol (11), 
110 gát (5>j gerely (10 ), 3000 (14). 
—  Serdülök. 80 (11), rúd (7 ), 600 
(1 ), távol (12), 90 gát (3 ), gerely 
(3 ), 4X80 m (2 ).

Vasárnap
Felnőttek. 1500 m  24 (Szabó, Ig - 

161, Csapiár, Vörös, Fülöp, Aradi,

Erdély leifrissebii hírei! 

ez

A r a d i  K ö z l ö n y
h a s á b ja iró l o l v a s h a t j a*

Fizessen  e lő  az

Aradi K özlön y  re
H i r d e s s e n  az

arad i K özlöny

CORapagrsar 195 cm-r® 
Javította az ö l-sz  
ma«iasiiffró csúcsot
Lanxi -1 i 5 0 .5  m p -e t  fu tó i )  
SO®-©n

Pannában vasárnap a  legjobb 
olasz atléták részvételével • nagy
szabású verseny volt. A z  . előreha
ladott formában levő olasz atléták 
egyik jó  eredménnyel a másikra 
dupláztak rá. Olasz szempontból 
Compagner új magasugró csúcsa a 
legértékesebb, ‘ általános atlétikai 
értékelésben viszont Kami 1:50.5 
mp-es 800 métere.. Nagyszerűen 
szerepelt az egész m agasugró me
zőny. (Comstock munkáján felül 
bizonyára a jó  m agasugró pálya is 
részes benne) és a pomás időben 
más számokban is akadt egyné
hány' jó  eredmény. —  Részletek:

100 m: 1. Bettini 10.8, 2. Daelli 
10.8, 3. Rágni 10.9.

800 tn: X. Eanzi 1:50.5, 2. Do-
rosceni 1:54.3, 3. Cappellari 1:57.2
4. Bertocchl 1 :-57'.3,- 3. Vitaié 1:57,5, 
6. Pestarlno 1:57.7.

5000 m: 1. Baviacqua 15:05-2, 2
Malachina 15:24.4, 3. Cultrone
15:29.4.

110 m gát: 1. Eritale 15.4, 2.
Gritti 15.6, 3. Radaelll 15.7.

Magasugrás: 1. Compagner 195,
olasz csúcs (a  régit 193 cm-el 
ugyancsak Compagner tartotta), 2. 
Tanghetti 190, 3. Potti 185, 4. Co-
lombini 185, 5. Orsó 185, 6. Bian-
cani 185.

Gerely vet és: 1. M atteucci 57.13
—  Kalapácsvetés: 1. Cantagalli
45.41.

TERCSANYI TFSC 60-ON BEÁLLÍ
TOTTA A MAGVAR CSÚCSOT

A TFSC szerdán délután I. és TI. osz
tályú női atlétikai viadalt rendezett a 
TP-pályún. A versenyen az egyes szá
mokban szokatlanul nagy tömegek indul
tak. Az eredmények közül kiemelkedik 
Turestinyinak, a TF kitűnő vásvtwzójának 
60 méteren elért kiváló eredménye. Jól 
Kzcrcpalt inéig Licszkovszky a tnagasug- 

| fásban. Részletes eredmény: 60 in. I. o. 
V(7 induló): 1. Turíssányi TFSC 8.2. orszá
gos csűre beállítvat 2. Pillér TFSC 8.3,
8. Hámot; TFSC 8.2. Mind a három TF- 
vágtázo ragyogó formában van. — 60 ni.
III. o. (32 induló): 1. Póezcly TFSC 8.6, 
2. Képes TFSC 8.8, 3. Dolly TFSC 9. -  
Helyből távol. III. o. (17): 1. Tankovits 
kiewioz MTE 2.17. — Magas III. o. (30): 
1. Liaszkovszky NTE 142, 2. Poty-
kicw-icz MTE 135, 8. Mirceevit TFSC 182. 
— Távol. XII. o. (28): 1. l’ otykiewicz
MTE 4.53, 2. Tpoiyi-Kellcr NTE 4.47, 3. 
Lőrinczy NTE 4.44.

ELHALASZTJÁK A SOPRONT KON
GRESSZUSI VERSENYT

A MASz június 9-én Sopronban akarta 
megrendezi.1 második kongresszusi viada
lát, (A tavalyi, Pécsett, rendezett kon
gresszus és verseny tudvalevőleg igen 
jól sikerült.) Farkas Lajos dr. főtitkár 
•most járt Sopronban és a helyszínen 
folytatott megbeszélések alapján arra a 
megállapításra jutott, hogy a kongresz- 
szus előkészítése különböző, előre nem 
látott akadályok folytán nincsen olyan 
stádiumban, hogy június 9-én megfelelő 
keretek között megrendezhető lenne- 
Ezért a soproniakkal egyetértésben azt 
javasolta, hogy a versenyt június 23-ra 
halásszák. Ez minden valószínűség sze
rint meg is fog történni. Ebben az eset
ben Budapesten június 9-én rendeznek 
majd valamilyen versenyt.

KOROMPAY NYÍREGYHÁZÁN MARAD
Az elmúlt esztendőnek Mindszenthyn 

kívül legkiválóbb ifjúsági vágtázőja Ko- 
roöipay volt. A jeles nyíregyházi atléta 
az Ősszel Budapestre jött és úgy volt, 
hogy a BBTE tagja lesz. Most ügy ér
tesülünk, hogy Korompay mégis Nyír
egyházát' marad. A Nyíregyházán járt 
Késmárki Kornél tájékoztatása szerint 
Nyíregyházán élénk atlétikai élet indult 
meg és ebben része van annak Is, hogy 
Korompay köré szívesen seregietek az 
ifjú tehetségek. Reméljük, hogy Korom
pay a vidéki környezetben is beváltja a 
hozzáfűzött reményeket és fejlődése nem 
akad mem

sssa
Lem o n d ták  a  b e rlin i 

ra jto t
a nemeitek tegnap érkezett távira
tukban. Nem indokolják, hogy 
miért nem tartanak igényt a ma
gyar versenyzők szereplésére, csak 
közlik, hogy részvételükről lemon
danák. Ugyanakkor azonban meg
hívják Szabó Miklóst június 1 2 -re 
Münchenbe 5000 méterre.

A MASz-1 kellemetlenül érintette 
a lemondás, meri hiszen középtáv- 
jutóink jól beosztott előkészülete 
alapján remélni lehetett, hogy jú
nius 9-re 4x1500-as váltónk világ- 
csúcsdöngetö formában lesz. Szabó 
Miklós meghívásával még nem tu
dott érdemben foglalkozni a szö
vetség, mert bajnokunk az idén 
még nem mutatott semmi olyan 
formát, amelynek alapján várható 
5000-es szereplésére következtetni 
lehetne. Ezért a szövetség meg
várja a vasárnapi versenyt és csak 
azután dönt, hogy a müncheni 
versenyre Szabó, vagy más futó 
(esetleg Csapiár) kimenetelét aján
latosnak tartja-e.

FŐISKOLA
Hat főiskolai egyesület; a BEAC, a 

MAFC, a TFSC, a DEAC, a Kassai FfüC 
és az Egri Jog-akadémia úszói nevezte!; 
a szombaton és vasárnap eldöntésre ke
rülő főiskolai ász óbaj nők súgókra.

A német főiskolások válogatott kosár
labdacsapatát budapesti vendégszerep
lésre szerették megnyerni főiskolásaink. 
A németekkel folytatott tárgyalások biz
tató mederben haladnak és remény van 
rá. hogy júniusban válogatott mérkőzést 
láthat a kosárlabdások társadalma.

TÖBB MINT KÉTSZÁZAN NEVEZTEK 
A FŐISKOLAI ATLÉTIKAI BAJNOK 

SÁGOKBA
Szombaton és vasárnap kerül eldöntésre 

Magyarország ezévi főiskolai atlétikai 
bajnoksága, a. BEAC lágymányosi sport
telepén. A befutott nevezések alapján 
több, mint 200 versenyző küzd a bajnoki 
szalagos érmekért. Az egyes számokban 
a. következő jócsengésű atléták neveivel 
találkozunk: 100 ro: Szigeti, Császár.
Tlrr.a, Gábor. — 200 m : ugyanazok- — 
400 m: Császár. Nagyszaláczy. Aradi, Pa
taki. Tantos. Ketényi. — 800 m : Aradi. 
Szigeti, Pataki, Keresztúri. 1500 m:
Aradi, Bálint. Keresztúri. Szigeti.
5000 tn: Aradi. Lovász. Babura, Füredi. 
— 100-ae gát: Görög, Becsy, Nagy Zs.
400 m gát: Hetéi.yi, Görög. ,— Magas: 
Madas, v. Horváth, Kapros. Molnár. — 
Távol; Szigetvári, Beesy. Futakfalvy. Mo
som. — Hármas: Futakfalvy. Kapros,
Nemesdaróczy. — R úd: Kovács. Zimonyi, 
Raffai. Rajkai. — Súly: Gyűrök. Szilá
gyi, Ábrahám, Molnár, — Diszkosz: Pető 
dr. Győrök. Kelemes. — Gerely: Bényi, 
Koltay, Jakab. Tímár. — Női bajnokság 
100 ro : Hámos, Turcgányi. Pillér. —• 80 
m gát;. Romák. Turesányi. — Magas; 
Honéczy, Páhány. —‘ ' Távol: BÖresök,
Pillér, Nemere. — Súly: Nemere. Sör
ösök. — Diszkosz: Fáry. Gerely: S- 
Kovács, Hódy.

ÖKÖLVÍVÁS
A VASUTAS ÖKÖLVÍVÓ CSB

sorsolását tegnap ejtette meg a MAV- 
Sportliga ökölvívó alosztálya. A csapat- 
bajnokságra nevezett hat csapat a kö
vetkező beosztában mérkőzik egymással 
(az elöláHók a „pályaválasztók"): Június 
16: Törekvés—BVSC, Kecskemét—Szeged, 
Szolnok—Békécscsaba; június 23: BVSC— 
Kecskemét, Törekvés—Szolnok, Szeged— 
Békéscsaba; június 30: Szeged—BVSC.
Békéscsaba—Törekvés. Kecskemét—Szol
nok; július 7: Szolnok—BVSC, Törek
vés—Kecskemét; július 14: BVSC—Békés
csaba, Szeged—Törekvés; július 21: Szol
nok—Szeged, Békéscsaba—Kecskemét. A 
bajnokság győztese a Vasutas Család- 
gondozó által felajánlott vándordíját védi.

A RADIÖ MŰSORA:
Csütörtök, május 80.

Budapest I <549,5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírk. — 10.20: Móricz I’ ál elbeszéléseiből. 
— 10.15: Sárospataki szegény diákok ős n 
pataki tehetségkutatás. Irta: Harsányi 
István dr. — 12.10: .Ráess Béla cigány* 
zenekara. — Közben; Hírek. -— 13.30: A 
rádió szalonzenék,ara. — 14.30: Hírek. — 
16.15: Ruszin előadás. — 17: Hírek szlo
vák és ruszin nyelven. — 17.15: Néprajzi 
hanglemezek bevezető felolvasással, — 
17.40: Rubens. Hoffmann Edit dr előadá
sa. — 18.10: Spanyol dalok és
táncok hanglemezről. — j _ 18.45; Mé
hészeti időszerű tanácsadó. — 19.15: 
Hírek. — 19.25: Melles Béla
zenekar. Vezényel: Viuozc Ottó. — Köz
ben; Helyszíni séta a londoni kikötőben. 
Hangfelvétel. — 20.45: Édes május, ösz- 
szeáílította: örley István. A  verseket 
elmondja Szeieezky Zita. — 21.15: Tea 
Consbrueh énekel, zongorakísérettel. — 
21.40: Hírek. — 22.10: Sárközi Gyula fe 
cigányzenekara muzsikai. Orbán Sándor 
énekel. — 23: Hírek idegen nyelven. — 
25.25: Szórakoztató zene. — 00.05: Hírek,

Budapest II (834.5 m): 16.15: Szórakoz- 
taló hanglemezek. — 18.15: Angol nyelv- 
oktatás. .1. W, Thompson előadása. — 
18.45: Timkó Margit magyar nótákat zon
gorázik. — 20: Hírek. — 20,25:
Hang-lemezek. Francia szerzők mű
vei. — 21.15: Boldogság és gyötrelem.
(Munkácsy Mihály levelei feleségéhez.) 
Farkas Zoltán előadása.

Kassa (259.1 tn): 11.05: Szlovák elő
adás. — 11.20: Opera-részletek hanglemez
ről. — 1J.40; Hírek magyar és szlovák 
nyelven. — 17.40: Frászt Klára énekei, 
zongorán kíséri Bukovszky Anna..
Mát Jelentősebb külföldi mű Bőrrészek:
7 A: Lipcse: Schtnnanz-dalok.
7..‘-0 6 ; München; Suppé: Boceaecip.
8 ó ;  Beromünster: Donizetti; Don Pas- 

quale.
8 A: Róma; Rossiní; A  szevillai bor

bély.
9.30 6 : D. Sender: Dobrint-zenekar.

A RÁDIÓ CSÜTÖRTÖKI MŰSORA A 
KÖVETKEZŐKÉPPEN VÁLTOZIK MEG:

Budapest I hullámhosszán elmarad a 
19.45-re hirdetett „Helyszíni séta a lon
doni kikötőben.” Helvette a züldkcTrez- 
trs védőnői pályáról, mint hivatásról tart 
közérdekű egészscgögyj előadást Vizy 
Martaimé, az Országos Köze,gé(sz®égiigy'i 
Intézet ápolónő- és ve-Jőaóképaö intézeté
nek Cönökasewmyaí ... —

K E R É K P Á R

Lesz-e tömlő, lesz-e csúcs, 
lesz-e bukósisakos páros
verseny vasárnap?

A Millenáris betonjára tegnap délután 
nyugodtan ki lehetett volna tenni a meg
telt táblát. Minden épkézláb repülő ott 
ésürgött a katlanban, vágtázok, páros ver
senyzők, kéLüléses gépek lovagjai és: 
bukósisakosok,

A legújabb divat a pályán: s^egény-
«orsú kerékpárosok, hárman-kelten össze
állnak és egy hajrágépet vesznek. Ezen 
aztán felváltva edzenek, versenyeznek s 
tömlődurranás esetén közösen sirnak és 
—<■ fizetnek,

A  kerékpáros meehnnikusok alig győzik 
a munkál. ,,Privátnak” már csak tetemes 
késedelem mól szállítanak rendelésre ké
szült gépet. Első a sport — mondják, a 
„nagy sugallat” , amely megmozgatja az 
érzéketlen, tömeget és fanatizálja a ke
rékpáros közlekedés érdekében őket. 
Mióta a benzin korlátozások Magyarorszá
gon is életbelépték, egyre nagyobb töme
gek bicikliznek 8 á statisztikusok állítják, 
hogy az év eleje óta több, mint 50.000 
fővel gazdagodott a hazai kerékpáros 
közlekedők száma.

A  kerékpáros versenysport azonban mé
regdrága szórakozás. Közepes versenyző 
f elszerelésé ro évente játszva elkölt 5—600 
pengőt s ezt a pénzt a szájától kell meg
von ni a.

Hogy ez aztán erőnlét dolgában meny
nyi hátrányt jelent, erről sokat lehet 
beszólni. A lényeg azonban az, hogy pe
reg a kerék és nő a magyar kerékpár
sport népszerűsége. . ; ,

. *
I>o a gépok körül még nincs is olyan 

nagy baj. A veszedelem, ami bénítólag 
hathat a p ortra : a tönilöbiriny. Nem
kapni szingót. A magyar gyárak egysze
rűen nem rendezkednek be erre a nem 
t-ú!«4g‘ősa.a jövedelmező iparágra s így 
a külföld jóindulatára vagyunk utalva, 
szállít-e gumit, vagy sem ....

De a. külföld nőm szállít....
Most t/Orenz mester az egyedüli re

ménység, 0-Azt állítja, hogy varrnak még

Németországban forrásai, ahol a legjobb 
minőségű, 00-ás szín.rókát és remek két'
üléses tömlőket lehet beszerezni---- Hőre az
már meg is írta levelét Németországba, 
Mert a szingó-hiány annyira éget, hogy 
például a most vasárnap dűlőre jutó 
kétüléses bajnoki futam gépeit; esak bű- 
vé&zmutatvá.nyos ügyességgel lehetett ügy 
ahogy tömlőkkel ellátni.

*
^Ladányi csúnyán bukott edzés közben. 

Most össze-vissza van ragasztva. Reméli 
azonban, hogy vasárnapig lesz annyira, 
hogy nyeregbeszálljon megint. Most ott üt 
a lelátó szélén és az: a gondja., hogy vasár
nap az MKSz, vagy az FTC színeiben raj
tol-e?

*
A kétüléses gépek edzése tart. Négy gép 

áll rajthoz vasárnap. Talán öt. Csúcstel
jesítmény! Kivonulnak az új WM-masá- 
nák is. Az általános felfogás: vasárnap- 
megdől a 200 méteres tendemcsúcs! Hogy 
ki dönti meg. Mindegy. De hogy ebben 
a nagyinczőnyű küzdelemben ét$ Lorenz 
boszorkányos irányítása mellett jó  időt 
kell futni, — az nem vitás.. És akkor túl 
kell szárnyalni a 11.6-ós magyar határ* 
értéket!

•
A csapatverseny döntőjébe az FTC és 

a Törekvés válogatott négyes fogata ke
rült. Kz a kőt legénység vívja meg vasár* 
nap nagy harcát a Millenárison. A két 
legénység felkészültség és gyorsaság dol
gában nagyjában egy szinten áll. A szír 
és az önfeláldozó csapatszellem és a váb 
tások gépszerü pontossága dönti majd el 
a sorsukat. Érthető, ha a fiúk egész hé
ten állandóan fordulóváltást gyakorolnak- 

•
A bukósisakotok háza táján nagy a ké

szülődés. Motorvozetéses páros ve r v̂ e.n y t be- 
mutaló lesz vasárnap és ez az újdonság 
sok munkát ad. A Szövetség egyébként 
mind,opt elkövet, hogy sz újonc nagy* 
ágyúkat: Erősst és Nyilasit vasárnap
mér mint bukósisakosokat lássa a rajtnál. i

Ü SZAS

idei
m eie jt (jn  a p lá rh á l

Június;
1. KISOK-bajnoksás'.
2. ózdi uszodaavató-verseny.

Főiskolai bajnoksús.
Egyesületi pái’osmérkőzések.

S—3. Egyesületi párosrnérkőzúpek.
10—16. Vidéki vízilabda-hét,.
16. WMT’K versenye (NTE-páiya).
22. MUE hölgy-versenye.
23. BEAC-verseny.
29. III. kér. TVK versenye.
30. MTK versenye.

TEKÉtZES
A IJ5GUT0BB MEGTARTOTT MÉRKŐ

ZÉSEK EREDMÉNYEI:
Nyolcas csapat. II. osztály: Ganz—Do- 

Ouvia 2873 —2854. Poor J. 388, C/.obor 380, 
Poor P. 375. Dósa 371, Illetve Gampal 
896, Csortca 379, Nódudvarv 356, Fekete 
354 fa. — WM Bl—PATE 2852-2649. Ma
nila 385, Snép 376, Wciner 364, Sznl-ai 
361, illetve Horváth 369, PoleúoviLs 555, 
Perlaki 311, Németh 339 fa.

Négyes csapat. I. osztály: IMI—MA VÁG 
II) 2956—1887. Koe-keiibauer 518, Oj-avefz 
513, Ikird-ay 596, Bíbor 519, illetve Diósí 
481, Tóth 448. Horváth 473, Szabó 485 fa. 
— HÉV—PATE 2037—1927. Keliger 551, 
Milkovits 472, Kerekes Pál 521, Pozsár 
493, Illetve Poledovlts 504, Németh 478, 
Kaer.ó 476, Periek v (69 fa.

Négyes csapat. II. osztály; MAVAG A) 
—WM B) 2112-2086. Szegedy 525, Erdélyi 
542, Rodi 536, Nagy 509, illetve MaI11 la 
504, Tál a mi n i 596, Szalu y 508, V-cmer 
568 fa..

Corvin Kupa eredmények: Szeged és 
.Kecskemét vegyes—MÁV AG 3027—2885. 
Szegedi pályán 100 teli dobás eredménye: 
Sebes 514, Baria 519, Sehwarc 537, Kiss 
527 (2097), Illetve Kúlmáncsy 497, Erdélyi 
518, Fekete 513. Szegedi 527 (2055) fa. — 
Budapesti MAVAG-púiynn 300 dobásos 
tnrolásban: Poor 233, Kiss József 205, 
Tóth János 331, Vecsernyés 261 (930), Ili. 
Nagy S. 211. l'ortsek 185, Tóth Pál 208, 
Hódi 216 (830) fa. Tarolásban a vidéki 
csapat 100 fa előnyt szorzott, összesen 
142 fával nyerte a mérkőzést.

Haiter-sericg eredmények: Vízin.—Első
Magyar 522—374, Polgári A )—Földhitel 
472—424, DH—Polgári A) 541—434, Vizm. 
—Polgári A) 456 —437, ICőb. Kasz. A)—DII 
490-4.80, Földhitel—PH 529—473, K özt-  
Ganz 491—497, Kői). Kasz. A )—Polgári 
li) 467—393,

LEGKÖZELEBBI BAJNOKI MÉRKŐ
ZÉSEK

Nyolcas csapat. I. osztály: WM A)—
Előre június 2 d. e. 8.30-kor., HÉV-pálya, 
Köb. Ka-sziuvó—Hűvösvölgy június 2 d.
c. 9-kor Füzér-u. pálya.

Nyolcas csapat. II. osztály: Kistex— 
Közt. Szöv. június 2-án d. c. 9 órakor 
Kistex-pálya. P A TE -Danuvia június 
2-án d. 11. 3 órakor Füzér-u.

Négyes csapat. I. c.sop.; WM A)—MA
VAG B) június 1-én d. ij. 7 órakor HÉV- 
páiya.

Corvin Kupa: WM—Gau* június 2-án 
4 órakor HÉV-irilyán és ugyanakkor a 
Baross-túri pályán.

B IR K Ó Z Á S
O slédep naST öröaiMiel vélték mdomá-

sul a négy ceglédi birkózó remek sze
replését a vidéki bajnokságban. Zsám- 
boki. Gál é« Száraz G yörgy Ó. MOVE. 
v a ija tst Va,svá,ri CVgE egyaránt o »g -  
nyerto súiTc-soportja oaj-nokságát. Hét 
súlycsoport kösijl nógybao ceglédi (IU>- 
dainjaskodottl Ez csak ú jabb bizonyítéka 
a nagy tetkesedóssel és hozzáértéssel irá
nyított éic-tcrőfl ceglédi birkózó-életnek. 
A  C. MOyE-b?.n Száraz György, a CVSE- 
ben Óesai Ottó Rzakértői mu"nkáját di
cséri a négy bajnokság. A ceglédi, bir
kózó-élet sokat köszönhet idősé Nagy 
Sándornak, a sokszoros ökölvívó bajnok 
Nagy Ferenc édesapjának is.

KÉZILABDA
Az TiTE a kővetkező ösazaállításhan áll 

ki vasárnap az Elektromos elleni ..örök 
rangadóra": Mezőlaki —  Földes, Benkö 
~r. 'járdos. Szabó I., Szabó jj . — Klein, 
Catráki, GoJsócsi, Bomda, Cgillag^

A gráci német-roagysr kéziiabdaváloga-1
tott mérkőzés elmaradása után nem sok 
reményük van kézilabdázóinknak arra. 
hogy megvalósul a bécsi Bécs—Budapest 
férfi- és női találkozó. Ennek ellenére: 
— Bizakodunk és készülünk — mondja 
Kovács Ernő férfi-szövetségi kapitány. A 
női csapat is szorgalmasan készül Ujváry 
Ferenc női szövetségi kapitány vezetésé
vel. A tegnapi, válogatott edzésen nz ér
tesítési zavarok ellenére is a kéret vala
mennyi játékosa megjelent és szorgal
masan gyakorolt.

A II. osztályú női bajnokságért: Ks- 
Rzorú XIIT—Goldherger SE JI 2:2 (Hl). 
Bndafolci-út. Vezette: Bobrovs-zky. Gól
dobó: Kövér II (2), illetve Pal»«.

Fegyelme? a KAOE! Takácsot kizárta 
tagjgi sorából, Tomos I-ot cs Te-mes II-t
6—6 hónapra tiltotta el a játéktól — fe
gyelmi okokból.

Bnbics József, az MPSC szakosztályv«- 
zetóje lemondott mind egyesültei ében, mind 
a szövetségben viselt, valamennyi tiszt- 
eégérő-l. A kitűnő szakember visszavonu- 
iáöával sokat veszít a kéztíabdasport,

HETI KÉZILABDA MCSOR 
Szombat

II. osztályú uó'i bajnokság: Koszorút
Brust—Koszorú NIII. Szönyi-út, 4 óra.

Vasárnap
T. osztályú férfibajnokság: UTE—Elek

tromos. Mcgyori-út, fél 9. — BTC—VÁC, 
Febér-út, negyed 10. — MAl-'C-BSzKRT. 
Bcrtalan-uten, báró un. fi.

II. osztályú férfibajnokság: Kistey—
Széchenyi, Kispest, tíliöi-út, fél 9. —
DTK—Vnrkcr, Pozsony i-iit. fél 9. —
A1PSC—KzYOE, Ujpcet, Horthy Miklós-űt, 
út, 10.

II. osztályú női bajnokság: Goblbcrger
SE II—Koszorú Urast, Budafoki-út, féi
9. — Standard SC—Koszórú .XI, Budafoki
ul, fél 10. — WMTK—M. Posztó ír. 
IVMTK-pálya, negyed 9. — Koszorú
X III-M P S C  II, KISOK ptilyn, 9.

MOZI
URÁNIA, ÁTRIUM:

n  SI3 88
E z a film  azt m utatja m eg —j 

egészen nyíltan — , hogyan készült 
a Német Birodalom légi hadereje a 
háborúra. Elképzelhetö-e pillanat
nyilag időszerűbb film  ? . . .

De az időszerűségtől eltekintve 
is érdekes, izgalmas a „D  III  88“ , 
mert Plans Bertram é3 W olf Neu- 
meister forgatókönyve élettel tel
jes, kitűnő munka, a  derűs epizó
dokkal tarkított izgalmas jelentek 
rengeteg feszültséget tartalmaznak. 
A  film en tehát akkor is nagy ha
tása lenne, ha felvétele és bemuta
tása közben nem tört volna ki a 
háború.

Gépek és emberek, hősök és 
gyermekek, élők és halhatatlanok: 
mind katonák ebben a filmben. S 
az ifjú  sasok valóra váltják az 
1914/18-as hősök merész á lm a it . . .

A  néző törheti a fejét, hogy 
csupa színészt, vagy csupa repülőt 
látott-e ezen a filmen. Esetleg 
olyan színészeket, akik repülni ifi 
tudnak- Metán olyan repülőket., 
akik pompásan adták —  önm agu
kat. De ez tulajdonképpen mindegy 
is. A z a fő , hogy Christian KayssVjr 
nagyszerű a  parancsnok szerepé
ben és Ottó Wemicke (a  német 
W allace Beery) talán m ég nagy
szerűbb, mint vén altiszt, hösleikü 
pilótadajka. Heinz Welzel (Paul- 
sen) és Hermáim Braun (Eckhard) 
remek fiatal repülő. Kari Martell- 
nek mindössze három jelenete van 
(Beckert játssza a világháborús 
repülöhadnagyot), mégis éppen 
olyan dicséretet érdemel, mint a  
főszereplők.

A filmnek nagy sikert jósolunk^
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ROYAL APOLLO:
Három agglegény 
nősülne

Marguerite, a csinos kis divat- 
szalóntulajdonosnő felségül akar 
menni a fiatal ügyvédhez. A  fiatal
ember három nagybátyja azonban 
esküdt ellensége a házasságnak. 
Marguerite véletlenül megtudja, 
hogy a három nagybácsinak m ilyen
fa jta  nő tetszik. (A  nagybácsik 
közül csak az egyik ismeri a leányt, 
az is egész felületesen.) M argue
rite ruhát és egyéniséget váltogat
va. egyetlen napon úgy meghódítja 
a nagybácsikat, hogy azok —  
külön-külön, egym ásról mitsem 
sejtve, —  boldogan vennék felesé
gül. Ennek persze nem is lehet 
más vége, minthogy az ifjú  ügy
véd a nagybácsik határozott k í
vánságára veszi feleségül M argue- 
ritet.

*
Tlreo Lingen, a népszerű komikus 

rendezte a vidám kis film et. A  női 
főszereplő, Gusti Huber mulatságos, 
ügyes alakítást nyújt. A  három 
nagybácsi: Theo Lingen, Hermann 
Thimig, Franz Schafheitlin. Thi- 
m ig nagyon m egöregedett. Az 
együttes legjobb tagja Richard Ro- 
manowsky, aki egy öreg kom or
nyikot játszik. Hans Holtnak; a 
fiatál ügyvéd alakítójának, túlsá
gosan erős volt a m ezőny . . .

A MOZIK M ŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombal, V = vasár

nap, n — V*, f — 14. 1> “  *t* 
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körüt 55. T - 153-034. 
fS. fS, fi®. Sz. V.: H kor is. D III . 88. 
(A levesei latonál.) „ . . .

. CASTXO Eskü-ir. 1. T.t .383103. f«, f*. flO, 
Sz. V.: fi-kar is. Kár volt haz'i'iui.
CITY Vilmos császár-úi 35. T.: 111-140. 
ii«, li8. IdO. SZ. V.: lil-lcor is. Táncrend. 
COBSO Váci-utca 9- 'T elefon : 182 818.
f i. f i , flO. Sz. V.t rí-kor is. Myma Loy. 
YVilllmn Powell: XN* és társa. 3-ik lléU 
I>ÉGSI Teréz-körút 28. T : 125-952. 6, 8. 
10 Sz. V.: 4-kór i». Az üldíVzötl. (John 
GarficM.l
KORÚM Kóssufli Lajos-u. :8. T.: 189-543. 
16, f8, fii). Sz. V .: í4-kor is. A 13-as ház. 
fOtá'i Csehova.I

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-kórút 13. 
T.: 229-499. 10—24-íir folyt. MriRvnr-Fnx- 
Me'fcro-ül'n és rajzóét hú min. Rajzfilm. Víz 
alatt sem könnyű az élet. ■

( ÖVI NI A Költjsey-utca 2. T : 130-32,1. 5. n8,

A  m e g y e r i  c s á r d á b a n  

E c e t  é g  a  l á m p á b a n . . .

( h e j ! )

. . .  én Istenem, ponteló'nyöm, bajnokságom  ellopták, 
De az ócska gól arányom mindörökre itthagyták . . .

fiit. Sz. V.: 1. fi, 8, 1®. Oz, a csodák cso
dája. (Jutly Garlaud.)
RADIUS Nagymező-utca 22. T . : 122-098. 
fS. hs. hlD. Sz. V.: fl-kor is. Napóleon 
1 ;ázass-ágr. (P. 11 .anchar.) 3-ik hói! 
ROYAL APOLLO Erzsébet-körűt 43. T : 
222002. nli. fS. blO. Sz V.: 4. 6. 8. 10. 
Három agglegény nősülne. (Thimig,
Tá T'iíC-Jl.)
SC A LA. Teréz-krt 60. T . : 114-411. n6. tt. 
Iliit. Sz V.: 3-kor is. FioriJni kaland, 
ííarv Cooprr.) 4-ik bét!
KRA'NIA Rákóczi-ól 21. T.t 145-046. 5, ri8 
fi®. Sz. V.: liu-okr is. D I l i .  88. (A_ le- 
3 gő katonái.) V. d. e. 11: Sportmatinó. 

U tán játszó m ozik
FROADWAY Károly-körűt 3. T : 144-212.
Í4, rs, re. no. Sz. V.: f2-kor is. Pármi

CÁRITÓL. Baross fór 32. T.t 1.34-533
fr. 16, re, no. V.- 11-kor és fél 2 kor is. 
Halálos tavasz. 13-1 k héti 
CORVIN (Ulöi-úi 40. T.: 138-948. fi. f6. fS, 
fii). V.: f2-kor is. Viktória királynő. 
ELIT Szent István-körút IS. T.: 111-502. 
5, e8, hlfl V.: f3. 5, f«, hlO. Asszonyok. 
HOLLYWOOD Belhlen-lér 3 T . : 142.455. 
f-1. hí. uS. flO. Asszonyok. V. d. e. fii: 
Hét tenger kikötője.
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027.
31, 2. 4, 6. 8. .10.' Fekete éjszakák. 

LLOYD Holtán-utca 7/a. T : 111-994. 4, 6, 8. 
39 V • 2-kor is. Öniöllgös fruska. 
PALACE Erzsébet-körű: S. T : 221-222. 11. 
2, 4. 6. 8, 10. Ounga Din. 3-ik hét! 
PATRIA Nénszínház-u. 13 T-: 145673
4. 6. S, 10. V.- 2-kor is. Josse. James. 
f'AVOY. üllői-úr 4. T : 146040. f4. Í6. 18. 
fi, ff, f8, flO. V.: f3-kor is. Jossc James. 
írIMPLON Horthy’ Miklós-út 62. T : 268-999. 
14, f6. Í3, Í10. V.: f2-kor is. Viktória ki- 
rálvnö.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T : 140-840. 11. 2, 
4. 6. 8 10. V.: 2-kor is. Kísért a múlt. 
Prolongálva!

T ov áb b já tszó  m ozik
ALKOTÁS Giimbös-u. 11. T.t 355371. n4, 
ji«, uS, nio. V.; r,2-kor is. Trópusi má
mor. V. d. e. ÍR A rémület szigete. 
BELVÁROSI lranyi-utca 21. f :  384-662.
4. 6. 3, 10 V.. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9. 10.
Az első esek. _
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : SoloOO.
fá. h", 9. V.: f2. fi, f6, f8. t’10. Semmel
weis. V.' (!. e. fit : A cárnő krgyonee. 
KLDOUa DO. Népszínház-u. 31. T.: 133-171.
5. n8, fin: V.: 2, 4, 6, 8, 10. Dzsungel 
Jirn, A préri törvénye. V. d, e. 10, Í12:
Vihar Kcmenes pusztán, ____ _
HOMEROS Hermma-út 7. T .: 296178.
hé, 7, nl9. V.: f2-iől folyt. Texas II-

IPOLY Csákv-ti. 65. T .: 292628. _f4, f6, 
f  8. f 10. V .: f 2-kor is. Az első csők. 
V d. e. 11: Lovaglás ügy. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T : 
184-64-1. fi, fS, fS, flO. V.: f2-kor is. Az 

esők. V. cl. «. Í10, fl2: Magdát ki
csapják. „„„ , ,
OLIMPIA Erzsébet-!;rl 26. T.: 421-588. 11, 
2, 4. fi, 8, 10. Érdemes örökölni. 
OTTHON Beniczky-utca 3. T : 146-447. n4. 
n6, nS, nlO. V.: r\2-kor is. A kis esitri. 
V. <1. e. in, fl2: Csín-csín.
PHÓNIX Rákőczi-űt 63. T : 144-454. 11, 1, 
f„ 5, ti8, flO. A 4 toll.
RIALTu Kaköczi-ut /U. T , : 139-497. U. 
1. 3, 5, n8, nlO. Sz. V.: 10, ÍZ Z 4,
6. 8, 10. Az első csók.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. V ili., Rökb Szilárd-utca 4. 
— Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe 
leiős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lőé kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P
2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9- —
(Amerikába 10.—).

Nyomatott a Stádium Rt. körforgógé- 
ptóu. ieiefís: Gföiy Aladár Igazgató.

Óvás! Óvás!! övás!!!
Kép a lövőből

i .
„Felhívás! Felhívom azt a skót- 

szolcnyás szőke hölgyet, aki az ÜLI 
—PULI rangadón tanúja volt a 
PULI lesgóljának, hogy jelenjék 
meg a szövetségben kedden este fél 
6 órakor óvásunk tárgyalásánál. 
Házasság lehetséges. A PULI inté
zője:“  (Apróhirdetés.)

2.
Két intéző beszélget:
—  Megóvjuk a mérkőzést.
—  Mennyire kaptatok ki?
—- Hat-nullra. De lőttünk egy 

gólt és a játékvezető les címén nem 
adta meg. Szereztünk két tanút, 
akik látták, amint éppen nem volt 
les. Van további két tanunk, akik 
éppen nem látták, amint les volt.

3.
Jelenet e g y  tárgyalásról.
Egyesbíró: E gyszóval ön szerint

nem volt szándékos kezezés.
Játékvezető: Nem volt!
Intéző: I t t  a két tanunk, akik

eskü alatt va llják , hogy Sercli II. 
szándékosan kezezett.

Egyesbíró: E z bizony tizenegyes! 
Na és belőtték volna a tizenegyest?

Intéző: M i az h o g y ? ! Itt van két 
tanunk, akik  esküvel vallják, hogy 
belőttük volna.

4.
Esküminta lesgól esetére.
„Én... esküszöm  kapusunk ruga

nyosságára, középcsatárunk abszo
lút kétlábasságára, hogy nem volt 
les. Ne legyen  többé aktív a gól- 
arányunk,, h a  les volí.“

(M LSz 564.765. sz. esküminta.)

5.
Egyesbiró: Egyszóval ön ponto

san fú jta  le a  m érkőzést? M ert azt 
állítják itt, h o g y  ön öt perccel ké
sőbb fú jta  le.

Játékvezető: M i? K ésőbb?! Nem 
igaz. Itt a versenyórám , nem disznó- 
láb! Pontosan fú jtam  le. Sőt, ha jó l 
emlékszem, m é g  öt perccel korábban 
fú jtam  le, n em h ogy  később! N o de 
ilyet!

6.
Részlet e g y  határozatból:
„...a második félidő 19. percének 

újrajátszását rendelem el azzal a 
kikötéssel, hogy Fajiak II. köteles

lefutni és a vonalon túlról beadni, 
ebben az esetben azonban a partjel
zőnek kötelessége jelezni, a já
tékvezetőnek pedig kapukirúgást 
ítélni.“

Legújabb! Legújabb!
A  PIFC— P A F C  mérkőzés m áso

dik góljára vonatkozólag elrendelték 
a labda kihallgatását. A  labdának 
kell eskü alatt vallania arravonat- 
kozólag, hogy túljutott-e a gólvona
lon, vagy sem.

Szurkolók
—- Mit tart a kezében, uram! Bot

tal akarja megverni a játékveze
tőt?

—  Dehogy! Ez logarléc. Gólarányt 
számolni.

Önálló töprengés:
—- Jobb gólokat számolni, mint 

gólarányt. ?...

M érték
—  Mondja, mennyivel volt túl a 

labda az alapvonalon ?
—  Egy méterrel.
— Hát ezzel a ■méterrel nyert 

bajnokságot a Fradi!

Szabályit! dós
v \

A  B Ö K  z s e n i á l i s  a j á n l a t a ?
A  népligeti diákstadionbaö 
játsszák le a három nagy
csapat utolsó mérkőzését 1
A  miniszteri biztos elrendelte, 

hogy egyidőben kell játszani a K is
pest— Újpest, Taxi— Ferencváros és 
Hungária— Gamma mérkőzést. Nincs 
a sportszerűségben vesztes, csak a 
szurkoló, aki már a szájában érezte 
a hungáriaúti kettős mérkőzést.
: H ogyan lehetne tehát megoldani, 

hogy a kecske is m egm aradjon és 
a szurkoló is jó llak jék ? 

ím e a m egoldás!
A  népligeti diákstadionban három  

futballpálya van egym ás mellett. 
Játsszák le tehát itt a három nagy- 
fontosságú mérkőzést. K ezdjék egy
időben. Uraim,

képzeljük csak el.
Egyszerre látni lehetne mind a há
rom mérkőzést. A  n. é. közönség
nek alkalma lenne

ide-oda futkosni.
Mondjuk, nagy ordítást hallana a 
Hungária— Gammáról, odavágtázna 
tehát megnézni, hogy lövik mellé 
azt a tizenegyest. Távcsövei bizo
nyára egy helyből is élvezni lehetne 
mind a három mérkőzést. Akinek 
azonban nincs távcsöve, az néhány 
fillérért

futócipőt
kapna kölcsön a rendezőségtől és 
mindig arra a m érkőzésre futhatna, 
amelyik éppen pillanatnyilag a leg
érdekesebb.

Lehetne m ég a három  m érkőzést 
egym ás fölött is megrendezni, ehhez 
azonban kétem eletes pályát kellene 
építeni

üvegtalajú
pályákkal; hogy a földszintről is le
hessen látni az első- és második
emeleti mérkőzéseket. Ehhez azon
ban

m ár
nincs idő. Kár, h ogy  nem egy héttel 
előbb jutott eszünkbe.

Ú jra játszás

—  Mondja, miért nem látta Irá
nyi, hogy kint volt a labda?

—  Azért, mert a játékvezető nem 
jutott teljes terjedelmével túl a fél
vonalon...

—  Mondja, hogy akarja a Hun
gária újrajátszatni a rangadót ?.

—  Hát... 3:0-tól...

Nem történ i meg
Iványitól kérdezik:
—  Hát kint volt az a labda, vagy 

nem ?
— Kint volt, csak nem láttam!

Heti probléma:
—  Jobb egy csúnya gólarány- 

gyözelem, mint három szép erkölcsi 
győzelem ?...

H a jr á  a  T o u r  d e  JVB-fien

Száz méterrel a cél elölt együtt a három vezérosztályos. A Hungária robbantási kísérlete a megyeri 
dunaparton egy parti jelző téves intésén meghiúsult. A Ferencváros vad taposás után és jobb áttételével 
fogta be az élmezőnyt és néhány gumiszélességgel, helyesebben szingó-aránnyal vezet. Még néhány or
szágúti akadályt kell kikerülnie az élboly három tagjának s vége az izgalmas körversenynek. Valószínű
nek látszik, hogy a Ferencváros megtartja gumiszélességnyi előnyét.


