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A bajnoki címért egy vonalban küzdő hármas legnagyobb csapat- 
összeálíitási gondja: Lázár Gyula vagy Nagy II., Kiszely vagy Jakab

H ogyan  le h e te t t  v o ln a  fö lé n y e s  
a  Ferencváros, a  Hungária vagy az Ú jp e s tt

Ferencváros
Finta

m ag v á lla lja ,
Kiszelyfáftéfca előtérben

A  Ferencváros összeállítási kér
dései nyilatkozatok tükrében:
Finta K ároly:

—  A vasárnapi játékomról még 
nem lehet szó. Nem vállalom. Szer
dán megpróbáltam a játékot, de na
gyon sokszor éreztem a sérülésem 
helyét. Igaz, hogy a talaj rettene
tesen rossz volt. Ez a most vasár
napi mérkőzés nem fog nyugodt 
légkörben lezajlani. Nem hozkáztat- 
Hatunk, nem állhatok még be! 
K reisz László dr:

—  Itiszelyt szerdán liazakiildtem. 
A z én utasításom ra hiányzott a 
szerdai edzésről. Pénteken m ár 5 Is 
edz. A zt hiszem, h ogy  vasárnap 
játszhat, azt azonban nem merem 
állítani, hogy Itiszely játéka teljes
értékű lesz.
Dlmény L ajos:
. —  Nem félek a vasárnapi mérkő
zéstől, mert a Ferencváros a leg
utóbbi mérkőzéseken bebizonyította, 
hogy erőnléttel és idegekkel a leg
jobban bírja a hajrát. Még akkor is 
tudtunk erősíteni, amikor arra senki 
sem számított. Ha esetleg megnyer
jük a bajnokságot, akkor ezt a jobb 
erőnlétünkkel és idegeinkkel nyerjük 
meg. A sérültek javulnak. Nagy 
Andris lába már meglepően jó. ö  
az utasításaimra borogat. Lehet, 
hogy mégis ö játszik. Kiszelyt is 
számításba veszem, mert hallom,
hogy meggyógyult.

A  Ferencváros valószínű össze
állítása: Csikós —- Szoyka dr, Pol
gár —  Nagy II, Sárosi III, Pósa —  
Bíró II, Kiss, Sárosi dr, Kiszely, 
Gyetvai.

Nagy II helyett Lázár, Kiszely 
helyett Jakab jöhet szóba.
I’ ataky M ihály:

—  Pénteken döntünk. Csütörtökön 
úgy alakult a helyzet, hogy Nagy II. 
és Kiszely is szóhoz juthat. Lázár 
is játszhat, bár az ö erőnléte és 
munkabírása egyelőre ismeretlen. 
Sokan veszélyesnek tartják Lázár 
szerepeltetését a mai megbízható vé
delmünkbe. Én erre csak azt mon
dom, hogy . ha Lázár játékára sor 
kerülne, akkor ö is megkapja majd 

amegfelelő utasításokat és én nem 
kételkedem abban, hogy azokat be is 
tartja majd.

K IS P E S T I S T A D IO N
gg Kispest, Szent Imre hercegútja g®

Vasárnap, június 2-án  
délután fél 6  órakor

Kispist-Hjpest
elótto fél 4  órakor %

Elektromos—Szolnok
döntő mérkőzések 

a Nemzeti Bajnokságért

előtte fél 2  órakor

KAC—Filtex
amatőr bajnoki mérkőzés

Magyarország kormányzója
elhelyezte az oklevelei 

a Sportcsarnok alapkövében  
és jelt adott az építkezésre

A  H orthy M iklós Nemzeti Sport- 
csarnok alapkövét ünnepélyes külső
ségek közepette helyezték el csü
törtökön délben. . A z épülő sport
csarnok környékén az alapkőletétel 
Idejére nagyszám ú érdeklődő kö
zönség gyűlt, egybe. A z  ünnepség 
színhelyén, a rendőrségi sorfalon be
lül gyülekeztek a meghívottak. A  
díszsátor két oldalán sorakoztak fel 
a  cserkészdíszszázad zenével, a 
Testnevelési Főiskola formaruhás 
férfi- és hölgyszakasza és a főisko
lai sportszövetség díszszakasza.

Pontoan déli 12 órakor érkezett 
m eg az ünnepség színhelyére vitéz 
nagybányai HóHhy Miklós, M agyar- 
ország korm ányzója, akit Hóman 
Bálint dr miniszter és Becske K ál
mán tanácsnok, Budapest székesfő
város képviselője fogadott. A  kor
m ányzó ellépett a díszszázad előtt 
és helyet fog lalt a díszsátorban.

Vitéz Becske Kálm án Budapest 
székesfőváros közönsége nevében 
ünnepélyesen felajánlotta a K or
mányzó úrnak a sportcsarnok cél
jaira szolgáló telket. Utána Hóman 
Bálint m ondott beszédet. Visszapil
lantott a Sportcsarnok megszületé
sének nyolcadfél ' éves történetére, 
m ajd köszönetét mondott a k or
mányzónak a m agyar testnevelés 
ügyének szeretetteljes felkarolásáért 
és állandó támogatásáért. Végül 
arra kérte a korm ányzót, hogy az 
alapító-okm ányt a Sportcsarnok 
alapkövében helyezze el és az első 
kalapácsütéssel a munkálatok fo ly 
tatására parancsot adjon.

A  jelenvoltak lelkes ünneplése kö-
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zepette írta alá a K orm ányzó úr az 
alapkőben elhelyezendő alapító-ok
mányt.

Vitéz Xrsy László, a Sportcsarnok 
építőblzottságának elnöke részlete
sen ismertette a tervezési adatokat 
és a Sportcsarnok kicsinyített má
sán és részlettervein a különféle 
részletmegoldásokat.

A  Korm ányzó úr ezután Hóman 
Bálint és vitéz Irsy  László kísére
tében az alapfalaival már elkészült 
épület alapkövéhez ment és ott az 
alapkő üregében elhelyezte azt a 
fém tokot, amelybe már beforrasz
tották az általa előbb aláírt alapító 
okmányt. A z építést vezető pallér 
átnyújtott a Kom ányzó úrnak egy 
kanál cementhabarcsot, amelyet a 
Korm ányzó úr az alapkőben elhe
lyezett fémhengerre öntött, majd 
egy kómüveskalapáccsal ráütött az 
alapköre és ezzel parancsot adott 
az építés folytatására.

A  K orm ányzó úr után egym ás
után egy-egy kanál habarcsöt ön
töttek az alapító okmány befalazá
sához a  m egjelent előkelőségek is.

Ezután vitéz Irsy  László sorra 1 építőit, m ajd az egybegyűltek Iel- 
bem utatta a K orm ányzó úrnak a kés ünneplése közepétt-e. a Himnusz 
N em zeti Sportcsarnok tervezőit és | hangjai mellett elhajtatott.

Sorsdöntő mérkőzések az NBB-ben

B e h o z z a -e  a  M Á V AG  
a  W M F C -t?

H o g y  v é g z ő d ik  
L a c z k ó  é s  K a lo c s a i  
m é r k ő z é s e ?

Igazi „n agy" forduló elé néz az 
N BB. Vasárnap az alföldi és a fe l
vidéki csoportban kerül sorra sors
döntő mérkőzés.

A  nagyobb feltétlenül a felvidéki 
csoport rangadója. A zt m ár lehet 
látni, hogy a két bajnokjelölt, a 
D iM A VAG  és a SalBTC legfeljebb 
egym ásnak tud pontot leadni, tehát

találkozásuk valószínűleg a ba j
nokság sorsát is eldönti.

V esztett pontok alapján a 
D iM A VAG  áll egy ponttal jobban, 
a diósgyőrieknek tehát m ár a dön
tetlen is elég. A  SalBTC-nek győz
nie kell, ha a tabella élére akar ke
rülni. (N em  szabad elfelejteni, hogy 
tavaly  a W M FC-nek elég lett volna 
a döntetlen az NB-.be jutáshoz, a 
Törekvésnek azonban győznie kel
lett kettőjük találkozásán. És a T ö
rekvés győzött is !)

A  salgótarjániak a támadó- 
sorukban bizakodnak.

J ogga l! Jenő fi, Laczkó már az 
utánpótlás csapatában is helyet ka
pott, Balázs is egyik kom oly jelöltje, 
volt Fábián József csapatának. A  
legnagyobb erénye azonban a salgó
tarján i csapatnak az, hogy évek óta 
m ajdnem  ugyanabban az összeállí
tásban  játszik. Pompásan összedol
gozott, az egyéhi képességeket re
m ekül kihasználó csapatmunka je l
lem zi a salgótarjáni fekete-fehér 
gárdát. A  fedezetsor és a védelem 
a tám adósor m ögött áll, de m ég így 
is egyike a legjobb NBB-védelem- 
nek és fedezetsornak.

M TK-pálya Kandia kflzégkfifól
Vasárnap, június 2-án 
délután fél 6  órakor

Huniáría-Gamma
döntő mérkőzés 

»  Nemzeti Bajnokságért
előtte V<5 órakor 
MTK— MAVAG 

újonc bajnoki mérkőzés

A  diósgyőriek ezzel szemben a 
fedezetsorukra lehetnek büszkék.

A z angol rendszer nagyon  hasznára 
lehet a DiM AVAG-nak ezen a sors
döntő mérkőzésen. Kalocsai egyike 
az NBB legjobb szélsőfédezeteínek. 
A  tarján! támadások lendítökereke, 
m otorja, Laczkó ezen a mérkőzésen 
kellemetlen „kullancsot" fo g  kapni 
Kalocsai személyében. A  kettőjük 
párharca könnyen eldöntheti a m ér
kőzés sorsát. Ha Laczkó le tudja 
rázni Kalocsait akkor könnyen győz
het a SalBTC, de

ha Kalocsai sem legesíteni tudja 
Laczkót, akkor a D iM AVAG  
m egtette a  győzelem hez vezető 

út hetven százalékát.

Annyi bizonyos, h ogy  igen nagy 
harc lesz ezen a  m érkőzésen. A m e
lyik csapat m egnyeri ezt a meccset 
és bejut az NB-be, elmondhatja, 
hogy megérdemelte a bajnokságot.

Csepelen a W M FC kerül szembe 
a M AVAG-gal.

A  csepeliek voltak az elsők, 
akiknek a ba jnokságát „e l

könyvelték".
óriási pontelönnyet vezettek, gól- 
arányuk páratlan volt az  N BB tör
ténelmében. A z utolsó időben aztán, 
úgy látszik, a  csepeli já ték osok  is 
túl biztosra vették a bajnokságu
kat, azt hitték, hogy e lég  a mezü
ket megmutatniok az ellenfélnek. 
És ekkor következett a  pontleadá
sok szomorú időszaka, am inek kő 
vetkezménye, hogy  vasárnap á 
WMFC a bajnokság végső sorrend
jére is döntő fontosságú mérkőzést 
játszik a MAVAG-gal.

Jelenleg két ponttal vezet a 
WMFC, tehát a . M A V A G , győzelm e 
esetén

utoléri pontszám ban a  csepe
lieket.

A  gólaránya m ég m indig  jobb a 
WMFC-nek, de m ég k ét további 
mérkőzés van hátra és ezeken a 
meccseken sok minden történhetik. 

Nem  vitás, h ogy  a WMFC na-

Ujpest
A ré g i ú jp e s t ! i t ó la :
F e k e te  vag y  Jo ó s — 
K ocsis v ag y  Tóth ISI.?

A z Újpest házatáján most min
den vendben van. Sérült nincs, csu
pán egy gyengélkedő akad. Mester 
ugyanis meghűlt és most az ágyat 
őrzi-. A  többi játékos m akk egész
ségnek örvend. A z összeállítás te
kintetében újfent az okoz gondot a 
liláknak, hogy a két-két nagy-ké
pességű balhátvéd és balszélső k ö 
zül melyiket állítsák be a Kispest 
ellen. Nem is olyan könnyű eldönteni, 
hogy Fekete, vagy Joós legyen-e a 
balhátvéd és hogy Kocsis és Tóth
III. közül melyik legyen a bal- 
szélső. Ez a két kérdés valószínűleg 
csak pénteken délután dől el, de az 
is lehet, hogy csak vasárnap. E g y 
előre az az álláspont, hogy a két 
meccsen jó l bevált csapaton csak 
akkor változtatnak, há pénteken 
lényeges form abeli különbséget ész
lelnek a jelöltek között.

A  Kispest elleni összeállítás te
hát ez lehet:

Sziklai —  Futó, Fekete vagy 
Joós —- Szalag, Szűcs, Balogh —  
Adám, Vincze, Zsengcllér, Kállai, 
Kocsis vagy Tóth III.

gyobb képességű csapat a M AVAG- 
nál.

Sokkal több klasszis játékos já t
szik Csepelen, mint a gép

gyáriaknál.
Kérdés azonban, hogy  a sorozatos 
pontveszteség mennyire viselte m eg 
a csepeliek önbizalmát és idegeit. 
Ezen a mérkőzésen csak a W M FC 
veszíthet, ez is idegesítő tudat. Ha 
reálisan kellene jósolnunk, akkor 
háromgólos WMFC-gyözelem sem 
volna tülvérmes, de ha a jelenlegi 
helyzetet nézzük, akkor könnyén 
WMFC-vereség is bekövetkezhet'. 
Ez a mérkőzés a nagyobb tudás és 
a jobb rendszer párharca lesz.

A  sportközönség kíváncsian várja 
az eredményeket és a - mérkőzések 
után szeretne felkiáltani:

—  Jó spórt volt! *

ATLÉTIKA *
A Koszorú pestszenlérssébcti csoportja 

női atlétikai versenyt rendez vasárnap 
délután Pe^tszenterzsóbeten.

BSzKR T- sp o rtte le p
Sport-utca

Vasát nap. június 2-án 
délután fél 6  órakor

a Nemzeti Bajnokság döntő mérkőzése 
előtte fel 4  órakor

B SzK R T - Loso nc
NBB mérkőzés 

elötlc fél % órakor
BSzKRT H -  H arg ita

amatör bajnoki mérkőzés

B fl f  A fi A S ' Al,ől»ely 1 pengő, ülőhely 2 II t l I H n ft a . pengő, páho3y 3 pengő.
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M á m m  m i m
Most főleg három mérkőzés felé Irányul a figyelem: 

Taxi—Ferencváros, Hungária— Gamma, Kispest—
Újpest.

Lapunk tegnapi számában beszélgetést folytattunk

a három nagycsapat kapusával. Ma az „ellenlábasok" 
vannak soron. Azok, akik vasárnap a nagycsapatok 
csatárai ellen védenek.

BO LD IZSÁR 
idei sécütéseiteto 

öí tolás kaptoso-to túltett
Boldizsár Géza nem tartozik a 

legszerencsésebb kapusok közé.
—  Annyiszor szenvedtem sérülést 

áz elmúlt nyolc hónapban, —  panasz
kodik, —  mint öt más kapus két 
idény lefolyása alatt. Kezdődött ősz
szel, amikor a franciaországi por
tyánkon, a Cannes elleni meccsen rá
léptek az ujjamra, úgyhogy eltört.- 
Decemberben, az egyik mérkőzésen 
olyan szerencsétlenül estem, hogy a 
könyökömben porcleválást szenved
tem. Az egyik tornatermi edzésen 
■majdnem eltört a csuklóm. Ezt egy
szerű repedéssel megúsztam. A z
után csonthártyagyulladást kaptam 
az alsókaromban.

Ez bizony valóban egészen „csi
nos" lista. Boldizsár a sok sérülése 
ellenére a legtöbb mérkőzésen jól 
védett s a sok váratlan vereség nem 
rajta múlott.

A  vasárnapi mérkőzésről kérdez
tük most a kapust. Jól ismeri az új
pesti csatárokat, mondja el hát, ml 
a véleménye róluk.

—  Az bizonyos, —  magyarázza, 
hogy Zsengellér Gyuszi a legveszé
lyesebb csatár közöttük. Pompásan 
lö minden helyzetből, amellett na
gyon meg tudja „firkálni" a kapu
sokat. A  legerősebb lövése, vélemé
nyem szerint, azonban Kállainak 
van. Néha egészen váratlanul lö, 
sokszor nagy távolságról is. Persze, 
a többiektől is tartani lehet. A  két 
újpesti szélső például —  akár Adóm 
és Kocsis, akár Adám és Tóth ját
szik —  szörnyen gyors játékos, re
mekül lő. Velük szemben annyival 
könnyebb a kapus helyzete, —  ha 
lehet egyáltalán könnyebbségről be
szélni, —  hogy ők szögből lőnek, nem 
pontosan szembenállva a kapunak. 
Az ő lövőszögüket tehát valamivel 
könnyebb lezárni, mint általában a 
belsőcsatárokét. Vincze is nagy lövö, 
eddig három meccsen két gólt rú
gott nekem. ö  is sokszor váratlanul 
zúdítja a kapura a labdát, akár Kál
lai Poldi.

—  A  közelmúltban melyik mérkő
zésen volt a legtöbb dolga? —  kér
dezzük.

—r Szegeden, a Szeged elleni mér
kőzésünkön. A  Szeged a játék leg
nagyobb részében fölényben játszott 
s bizony a védelmünknek éppen elég 
dolga volt. Azelőtt meg a Ferenc
város elleni meccsünkön voltam 
nagy munkában. Fintáék ellen sem 
éppen leányálom a játék . . .

Boldizsár azután arról. beszél, 
hogy mi a legkellemetlenebb a kapu
sok számára. Véleménye szerint az, 
ha a kapus a földön fekszik s a csa
tár olyankor támadja.
. —  Ilyen esetekben az ember nem 
nagyon tud védekezni és a legtöbb 
esetben a csatár marad felül. Más a 
helyzet, —  teszi hozzá, —  ha a kapus 
fogja  a labdát s a csatár testtel pró
bálja elnyomni, vagy a kapuba be
löki. Ilyenkor test-test elleni harc 
alakul ki s valamirevaló kapusnak 
nem is szabad alulmaradnia az ilyen 
összecsapásokból. A  tavaszi NB- 
meccsek egyikén mégis majdnem 
megjártam. Az illető csapát közép- 
csatára —  amikor már fogtam a 
labdát —  a gyomromba fejelt. A 
játékvezető észre sem vette, azt 
hihette, hogy a labdát akarta kife
jelni a kezemből. . .

Ismét az Újpest elleni mérkőzés
ről beszélgetünk. Boldizsárnak ez a

véleménye csapata utolsó Idei mérkő
zéséről:

—  Ú gy hiszem, a védelmünkkel 
nem lesz baj. A  két hátvédünk pom
pás formában van, fedezeteink erőn
léte is jó. Abban az esetben győz
hetünk, ha a belsőink sokkal több 
labdát adnak a két szélsőnek, mint 
a Szolnok elleni mérkőzésen. Szolno
kon ugyanis Kincses összesen há
rom, Kalocsai dr pedig négy labdát 
kapott. Még egy dolog szükséges a 
győzelmi recepthez: az Újpest min
den támadójátékosát le kell fogniok 
a mieinknek. Különösen a két szélső
jükre kell nagyon vigyáznunk. Ha 
minden meglesz, két góllal is meg
verhetjük az Újpestet.

P A R Á D I
csak látásiát istoieci 
a Tcadi-csaíácakat

Parádi, a Taxi kapusa fiatal játé
kos. A  nevét valószínűleg csak na
gyon kevesen ismerik. Lehetsége, 
hogy vasárnap már többen fogják 
ismerni.

A  B. Vasutas-pályán beszélgetünk 
vele. A  Taxi éppen edzést tart. Há- 
romnegyedőrás játék után végre be
szélgetni tudunk a fiatal kapussal. 
Hatalmas tenyerei Csikós markával 
vetekednek. „Civilben" folyamőr.

Egy cseppet sem zavart, öntuda
tos fiatalember, akinek valószínűleg 
vasárnap sem lesz lámpaláza.

—  Nem védtem még egyik Fradl- 
csatár ellen sem. Be ismerem őket.

—  H ogyan?
—  Látásból. Foglalkozom a csa

tárok lövéseivel. Tudom,, hogy Gyet- 
vai ellen a legfontosabb a ' szöget 
fogni, mert ő ballábas.

—  A  románok ellen jobblábbal 
lőtt gólt.

—  Az nem is volt lövés. Nagyon 
ágyúz Kissely is, de ö is csak ballal, 
Sárosi Gyuri már veszélyesebb, ö 
mind a két lábával lö. Az a fontos, 
hogy közelről ne engedjék őket lőni. 
Kényszerítsék őket a védőink, hogy 
legfeljebb tizenhat méterről lőjje- 
nek.

•— Akkor nincs baj ?
—  Nincs. Bn nem bánom, ha erős 

a lövés. Tizenhatosról meglőhetik. 
Csak az a borzasztó, amikor beenge
dik a csatárt egészen a kapu elé, 
pár lépésre és akkor lö. Ha lőni akar 
az a csatár lőj jön a tieznhatoson kí
vülről. Akkor nem haragszom a vé
delemre. De ha a nyakamra enge
dik, akkor haragszom.

i— Hogyan védekezik ellene?
—  Képes vagyok én kiszaladni 

egészen a tizenhatosig is, ha más
képpen nem lehet elfojtani az akciót. 
Kifutok én még kívül is a tizen
hatoson.

—  Sárosi Béla nem csatár ugyan, 
de —  mit szól a szabadrúgásaihoz? 
A  harminc-harmincötmóteresekhez ?

—  Olyan messziről nem félek a 
szabadrúgástól. Azt meg kell fogni, 
akármilyen erős is.

És ha közelebbről jön?
—  Akkor sorfal kell.
Nyugodtan, minden izgatottság

nélkül beszél Parádi. Nyugodt em
ber. Egy folyam őr nem is lehet ide
g e s . . ,

3 T E S T Ő R
K A P H A T Ó  M INDEN  

ETIKÁBAN,DROGÉRIÁBAN 
ES ILLATSZERTÁRIíAN.

H A D A
a Ttettowáws é-aiuak- 

sáfyát váz{a s a Utotog.áviá- 
vat s<ztto&e,to toiCtyteptiést 

c e t o t í l
Háda Jóska ma már teljesen 

„gammás", de azért megmaradt 
igazi fradistának is, ami alább ki 
is derül majd.

Szorgalmas tisztviselője a MABI-. 
nak s alig tud számunkra néhány 
perc időt szakítani. így  kezdjük:

—  Idestova 10 éve véd az első 
vonalban. . .  Ismeri az öreg és is
meri a fiatal csatárokat is. Kit tart 
a ma is játszók közül a legveszé
lyesebbnek ?

—  Mindig azt a csatárt —  mond
ja  ^levetve — , aki góllövő helyzetbe 
kerül.

— Ez igaz, de mégis, kik a ve
szélyesebbek ?

—  Elsősorban a ravasz lövők. 
Sárosi Gyurka és Zsengellér.

-—- Mi a véleménye azokról, akik
nek erős a lövésük.

—  Ezek sohasem tudnak igazán 
veszélyesek lenni. Néha jól eltalál
ják a labdát, de a, kapus áltálában 
nem fél annyira tőlük, mint a- ra
vasz emberektől. . .  Igen, jó, hagy 
mondja szerkesztő úr . . .  Nekem 
például Zsengellér ellen mindig bi
zonyos elvérzetem van. Vele szem
ben szörnyű balszerencsés vagyok.
■ —  És ml a véleménye a Hungá

ria csatársoráról?
—  Nem is tudom. még, hogy ho

gyan állnak fel. Hát nézzük csak. 
Igen, bevallom, Titkossal is majd
nem úgy nagyok, mint Zsengellér- 
rel. ö  is rúg nekem majdnem min
dig egy-egy gólt. Vidor technikás... 
Kardos . . .  Attól függ, hogy milyen 
napja van. Ha jó napja van, akkor 
a lövése nemcsak ravasz, hanem 
erős is.

Megkérdjük:
— Hol könnyebb védeni? A Fra

diban, vagy a Gammában?
—  Mindkettőben nehéz.
—  Miért?
—  Mert annakidején a Fradi 

hátvédei könnyelműek voltak, ma, 
meg a Gamma hátvédei könnyel 
müek.

—  Mit szól a Ferencváros há- 
romhátvédes rendszeréhez ? Látta 
már a Fradit ebben a rendszerben 
játszani ?

—  Csak ellenünk.' Pompás. Bn 
már akkor mondtam, amikor még 
a Fradiban voltam, hogy kellene 
valamit csinálni. Mert mi volt ah 
koriban a helyzet? .4 Fradi beszo
rította az ellenfelét, annak egyik 
csatára megkapta a labdát a fél
vonalon, elfutott s zavartalanul be 
sétált a kapuba. Milyen remek do
log ez most, hogy három hátvéd 
van a Fradiban és hogy még Sá
rosi III. is hátrahúzódva játszik, ha 
kell. Ennek köszönhetik a, mosta,ni 
sikert. Hej, ha én védhettem volna 
a Fradiban ilyen rendszerben . . .

—  Melyik csapat nyeri a bajnok
ságot ?

—  A Fradi. Nem vitás.
—  Mi lesz a Hungária—Gamma 

mérkőzés eredménye?
— . Ezt majd megmondom vasár 

nap este. Most csak annyit árulok 
el, hogy . meglepetésben bízom. Mi 
nagyon akarunk, mert pályázunk a 
hatodik helyre, annál is inkább, 
mert az Elektromos—Szolnok mér■ 
kőzés még nincs lefutva!

újra elsők vagytok. Emlékezzetek! 
A Taxitól az ősszel is kikaptatok, 
Vasárnap nemcsak az őszi veresé
gért kell visszavágnotok, hanem, a 
Titeket buzdító, Értetek remegő, 
jóban-rosszban kitartó szurkolóito
kat is kárpótolnotok kell a bajnok
sággal. Hajrá Fradi!

A  OSATARKÉPZÖ TAROKRÓL 
?r Franca Imre (V., Légrády Ká- 
roly-u. H0.) és köszöni a miniszteri 
biztosnak a jó  ötletet. „Legyen sza
bod két igen tehetséges fiatal csa
tárt ajánlanom az illetékesek fi
gyelmébe. Az egyik Török Sándor, 
a feloszlott Miskolci AFC játékosa. 
Még nincs húszéves, de már több
szőr szerepelt az északi válogatott
ban. A másik Sós György, aki 
egyelőre nincs a felszínen, de na
gyon tehetséges. Ez is miskolci. 
Kérem az illetékeseket, hogy ho
zassák fel ezt a két játékost is. Ha 
másképpen nem, megy, én fedezem 
az illető játékosok minden költsé
gét," £

A  WMFC VÁLSÁGÁBÓL ÍR
Csömöri József (WM-gyár, Vörös- 
rézhengerde) s levelének ez a címe: 
„SOS Csépel!" „Ha valaki nyugod
tan készülhetett az elkövetkezendő 
NB-küzdelmekre, az a csapat a 
WMFC volt. Pontelőnye olyan óriási 
volt, hogy azt csak akarattal lehe
tett elrontani, vagy pedig erős belső 
válsággal. Hiba van és Szeretném 
ezeket á hibákat hangosanbeszélőn 
bekiáltani a központba. Ott kellene 
már tartanunk, hogy erős csapa
tunk van, rendszerrel, összeforrva 
és készen az NB-küzdelmckre. Pá
lyánk van, pénzünk van, labdánk 
van, de —  úgy látszik —  kevés a 
jó szakmunkás . . .  Ébredjünk fél, 
föl a fejjel, munkára, urak!'1

A  BVSC-NEK CSAPATÖSSZE- 
ALL1TAST

ajánl Barabás Károly (XIII., Sze- 
gedl-u. 11.). Dicséri a csapat veze
tőségét és edzőjét és azt hiszi, 
hogy az alábbi csapatösszeállítás 
lenne a legjobb: Dombóvári —  L6-
rincz, Gazdag —  Cetnekí, Környei, 
Markó III. —  Bóder, Maszler, 
Moór* Hagy II^ desza* „További

szép siker-eket kívánunk a vezető
ségnek és a csapatnak egyaránt 
Hajrá Vasutas!“

A  HUNGÁRIA ÓVÁSÁRÓL
ír kissé elkésett •levelet Hüttncr 
Zoltán és azt fejtegeti, hogy egy 
csapat egész évi munkája nem cs 
hetik áldozatául egy kiáltó játék 
vezetői tévedésnek. „Nagy felelős 
ség terheli az újpesti vezetőket is, 
mert a pályán a vonalak nem, vol 
tak eléggé jól láthatóan kimeszel
ve. Még ennek ellenére is csaknem 
mindenki jól látta, hogy a, labda 
már egy méterrel kint volt. Hall
gassák ki Zsengellért, akinek úri 
becsületében bízunk és aki a leg
illetékesebb abban, hogy megmond 
ja, mi történt. Bízunk a, miniszteri 
biztos úr igazságos ítéletében és a 
mérkőzés újrajátszásában."

A  FERENCVÁROS JÁTÉKOSAI 
HOZ

Ír levelet Paulik Mihály (Kispest 
Petöfi-u. 60.). ferencvárosi fiúk. 
Az ősszel a táblásat élén álltatok, 
de azután rendszer nélküli játéko
tokkal lekerültetek onnan. Most
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TÖREKVÉS SZEREPLÉSÉRÖI
Igen terjedelmes levelet Éliás

László (IX., Lónyai-u. 86), a Törek 
vés egyik hü szurkolója. „Igen 
régóta vagyok már a Törekvés szur
kolója és mondhatom, nagy gyönyö
rűségünkre szolgált az idén kedvenc 
csapatunk. Attól féltünk Ugyanis, 
hogy megint kiesik a csapat, mint 
ahogyan már egyszer kiesett. Ahe
lyett azonban olyan, formában ját
szotta végig az idényt-, hogy min
denkit meglepett. Mindenki azt kér
dezte: mi van a Törekvéssel? A 
tavasszal volt idő, amikor a Törek
vés volt az NB legjobb csapata. Az 
Újpestet Készéi Laci sérülése miatt 
tíz emberrel vertük meg. Merem 
állítani, hogy akkor bármelyik 
nagycsapatot megvertük volna. Az 
idény végére letört a csapat, de ezért 
nem hibáztatjuk a fáikat, mert ők 
megtették 'a kötelességüket. Annyi 
sérülttel nem tudtuk tartani a lé
pést. Mindenki tudja, hogy a Ferenc
város ellen a Pusztai, Tóth, Palati 
nus, Zörgő, Dóry csatársor hiányzott, 
Tagányival, a mi nagyszerű kis bal- 
fedezetünkkel együtt. Merem állí
tani, hogy pl. Tóth Gyula, a jobb- 
összekötő nemcsak a Törekvésből, 
hanem a románok elleni és a többi 
válogatott csapatból is hiányzott." 
A levélíró ezután a Ferencváros el 
leni mérkőzésről beszél, amelyet 
mint Törekvés-szurkoló, „lidércnyo 
másnak“  érez. Többek közt így ír 
.Ú gy látszik, voltak, akik azt hit
ték, hogy a Törekvés nem erőlteti 
meg magát, mert úgysem fontos 
már neki ez a mérkőzés. Pedig ne
künk a hatodik hely éppen olyan 
fontos, mint a Ferencvárosnak az 
első. Nekünk minden mérkőzés fon 
tos. A régi világban voltak olyan 
csapatok, nem akarok neveket emlí
teni, amelyek csak azzal törődtek 
hogy ki ne essenek és a vége felé 
már alcár le is feküdtek." A  levél
író a mérkőzés részleteiről ír, a kö
zönség egy részéről, az összecsapá
sok után nehezen fölkelő játékosok 
ról, a Törekvés rendszerének fel 
bomlásáról. „Nem fogták a hátvé 
deink a szélsőket, behúzódtak a kö
zépre, mert így messzebb voltak a 
közönségtől." Azt is rossznéven ve
szi a levélíró, hogy „gúnyolták a 
Törekvés angol rendszerét. Hát erre 
csak az a válaszom, hogy jellemző, 
hogy a Törekvés, az újonc, az NBB- 
csapat adott leckét a nagycsapa
toknak, hogy mi a helyes rendszer. 
Mert azt hiszik egyes fradisták, 
hogy ha letagadják a csapatuk an
gol rendszerét, akkor ők találták föl 
a spanyolviaszkótt Miért? ök nem 
három hátvéddel játszanak? Azért 
mert Pósát bal-fedezetnek Írják be 
az összeállításba és nem, 'balhátvéd
nek, akkor már elbújtatták a rend
szert? Polgár ugyanazt játsza, mint 
Bóják. Azt hiszik, nem mindegy, 
ha valakit hátvédnek Írnak be, vagy 
középfedezetnek? Csak abban tér el 
a Ferencváros rendszere az angol 
rendszertől, hogy Sárosi III nem ta
lálja a helyét. Amióta ezt játszók, 
alig kaptak gólt. Ha olyan nagyon 
lenézik az angol rendszert, akkor 
miért nem maradtak meg a régi 
lyukas Fradi nyílt sisaknál? Mikor 
egy fradista gúnyosan odakiabálta 
nekemi hogy bebizonyítottuk az an-
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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:

goi rendszer rosszaságál, mondtam 
neki, miért nem- a G-radjanski ellen 
bizonyították be?"  A  levélíró hosz- 
szasa'n leírja a Törekvés-játékosok 
helyzetét, 100— 120 pengős havi ke
reseti lehetőségét, nehéz munkáju
kat, túlórázásaikat. Majd áttér a 
sérültekre és megállapítja, hogy 
vasárnap nem sérült meg senki sem 
komolyan a Ferencvárosban. Fel
sorolja, hogy kik sérültek meg sú
lyosan az idén a Törekvésben, Le
írja Készéi, Dóry, Lörinczy, Palatí
nus, Tagányi súlyos sérülését, majd 
ezt írja: „Mi sose gyanúsítottunk 
senkit sem szándékossággal. Ebben 
az idényben a Törekvésnek lett 
volna alkalma sírni a sok sérült 
miatt, de nem sírtunk, nem gyanú
sítottunk." A levélíró a hat ívoldalas 
sűrűn teleírt levelet így fejezi be: 
„Az idén ment egy kicsit a Törinek, 
azért acsarkodtak és irigykedtek rá. 
Fáj, hogy az öreg NB-csapat ok közt 
az utolsó hetekig versenyben vol
tunk a negyedik helyre. Most ócsá
rolják a csapatot, pedig március vé
gén például csak két ponttal voltunk 
a Fradi mögött, egyformán 18 le
játszott mérkőzéssel. A Törekvés! 
Amelyről mindenki azt hitte, hogy 
megint pofozógép lesz. Hát még ha 
nem lett volna annyi sérültünk. No, 
majd jövőre. Akkor majd visszafizet
jük ezt a hal gólt is. Köszönjükj 
fiúk'. Hajrá Töri!"

A  RANGADÓ KÖRÜLI
eseményekről ír Németh Gusztáv 
(Felsögöd, Kossuth-u. SS) és elítéli, 
hogy a miniszteri biztos kezdemé
nyezésére vizsgálat Indult meg az 
Újpest második gólja miatt. A  levél
író, aki „több mint 30 éve ferenc
városi szurkoló", érthetetlennek ta
lálja, hogy a, miniszteri biztos és a 
JT főtitkára miht nézők beleszólnak 
abba, hogy valami gól, vagy nem. 
„Ez a játékvezető joga kizárólag!" 
A  levélíró fölemlít eseteket, amikor 
az FTC-t, vagy a Ferencvárost sú
lyos sérelmek érték, de ekkor senki 
sem hallatta a szavát. „ 4  nevezett 
urak nyilatkozatukban arra utalnak, 
hogy egyesek máris beszélnek a 
Hungária— Újpest mérkőzés 3:3-as 
eredményének „kicsinált" voltáról. 
Kérdem: honnan sejthette Irányi
játékvezető, hogy az Újpest vitatott 
második gólja után még lei tud 
egyenlíteni, vagy hogy Kardosnak 
az utolsó percben lőtt labdája a ka
pufáról pattan vissza?"

Kassán alig hét játékos 
szereplése bizonytalan

Kassa, máj. 30.
Amióta a Kassai AC az NB-ben 

játszik, összeállítása talán még 
sohasem vo lt ' olyan bizonytalan, 
mint most, az utolsó mérkőzése 
előtt. Jávornak, m ég mindig fáj a 
válla (Űrnapján sérült m eg), Ná
dast eltiltották, Takács, Bodoni, 
Lmdvai és Csepregi -nem biztos, 
hogy kap-e szabadságot, Adómról 
pedig semmit sem tud a vezetöség- 
Ugy eltűnt ez a fiú, mintha a föld 
nyelte volna el.

Ilyen körülmények között azután 
összeállításról beszélni sem lehet- 
Tetejébe mindennek, szakadatlanul 
esik az eső, úgyhogy edzés sem volt 
kedd óta. Pénteken azonban minden 
körülmények között tartanak adzést 
s utána talán m ár tisztább lesi1 a 
helyzet.



Péntek, 1940 májas 81.

Mikor előzheti meg
a ÜMogária a Ferencvárost
Gólaráöy-számítás a legnyíltabb bajnoki 
küzdelem utolsó fordulója előtt

'Az elmúlt héten a sport világában 
a  legnépszerűbb cikkek közé tartó* 
zott a  Nemzeti Sport pénteki szá
m ának fejtegetése a gólarány eset
leges alakulásáról a  bajnoki táblá
zat élén. Vasárnap m ár mindenki 
tudta, hogy milyen eredmény a leg
kedvezőbb a Hungáriának, vagy  az 
Újpestnek, vagy a, Ferencvárosnak. 
A  nem mindennapi 3:3 esélyeit is 
kielemeztük, mint am ely gólarány 
igen kedvező helyzetbe hozza a Fe 
rencvárost, ha legyőzi a Törekvést 
ügy, hogy nem kap gólt. Ez a ritka 
eset be is következett.

M ármost az utolsó forduló előtt 
itt állunk a három, nagycsapattal, 
amelynek egyform a pontszám a van 
és csak a gólarány tesz köztük kü
lönbséget:
1. Ferencváros 25 18 1 6 70:30 37
2. Hungária 25 16 5 4 65:31
3. Ú jpest 25 15 7 3 60:34 37

HSci kikap , eSveszeti
A  pontokban jelentkező hármas 

holtverseny hozza magával, hogy 
aki versenyben akar maradni, an
nak az utolsó fordulóban győznie 
kell. Aki nem győz, kiesik a bajnoki 
elmért fo lyó  versenyből.

Ma tűsnél a károm
S t f ő z . . .
M inthogy a futball dicsőséges bi

zonytalansága folytán  az a helyzet, 
hogy  megnyerheti a mérkőzését a 
Ferencváros, a H ungária és az Ú j
pest is, ebben az esetben a gólarány 
fo g ja  kimondani köztük az utolsó 
szót.

H ogy olvasóink ne legyenek kény
telenek hosszadalmas osztási műve
letekkel kiszámítani, m elyik csapat
nak milyen lehetősége van a bajnoki 
cím  elhódítására, m i m agunk elvé
geztük a valószínű eredmények f i 
gyelem bevételével a várható gólará
nyok alakulását.

frSa a Feren cváro s nem  
kap gólt. . .
H a a Ferencváros ú gy  győzi le 

vasárnapi ellenfelét, a  Taxi csapa
tát, hogy gólt nem kap, akkor nincs 
szükség sok szám ításra. Mert ha 
csak 1:0-ra is sikerül a zöld-fehérek 
győzelme, m ár ebben az esetben is 
a Hungáriának 10.0-ra kellene a

nek, ha a, Ferencváros nem tudja 
legyőzni a  Taxisokat. A  Hungária és 
as Újpest pedig —  természetesen —  
győz!

yfpesf e sé lye i
A z Ú jpest m ér csak akkor táplál

hat bajnoki reményeket, ha legyőzi 
a Kispestet, és a  Ferencváros is, a 
Hungária is legalább egy pontot lead 
az ellenfelének.

Ha már gólarány-szám ításra ke
rül a sor, akkor Újpest helyzete re
ménytelen. Hiszen ha a Ferencváros 
pontot adna le a Taxisok ellen és az 
Újpestnek csak a Hungáriával kel
lene gólarány dolgában m egm érkőz
nie, akkor is l:0 -á s  H ungárla-gyó- 
zelem esetében az Újpestnek 12:0-ra 
kellene megvernie a Kispestet, hogy 
megelőzhesse a Hungáriát. 4:3-as 
Hungária-győzelem  esetében „m ár" 
9:0-ás győzelem  is segítene az Ú j
pesten. No de ehhez van nérni hozzá
szólása a Kispestnek is . . .

E gy dolog bizonyos:
Minden idők legnyíltabb bajnoki 

küzdelme dől el vasárnap délután a 
főváros és környékének három  pá
lyáján !

PontoLícal, fölényesen Icellene vehetnie 
és ka/noknak lennie ~ mind afiárom nagycsapatnak

A  bajnokságra törő három nagy vetélytárs egy
form án 37 ponttal rendelkezik és csak az utolsó 
forduló fog ja  eldönteni, hogy a három közül m elyik 
birtokolhatja egy esztendeig a  m agyar bajnok büszke 
címét. Vájjon elégedettek-e a mostani helyzettel, 
ayágy cl tudták volna-e képzelni azt is, hogy más

képpen is történhetett volna? V á jjon  hol és mtért 
hullatták el azokat a  pontokat, amelyek birtokában 
m ost m ár páholyban érezhetnék m agukat?

H árom  nagycsaptunk három vezetőjével beszél-, 
gettünk erről a kérdésről. ím e az eredmény:

Levél a Lipótmezőről
Tisztelt BÖK!

Vegyük ugyebár azt, hogy a há
rom nagycsapat egyforma pontszám. 
mai áll az első helyen s nem ásó
kapa, hanem gólarány választja el 
őket egymástól.

Iia a Gamma csak 20:20-at csinál 
a Hungáriával, akkor a Fcrencvá 
rosnalc elég, ha 56:18-ra veri meg a 
Taxit, as Újpestnek pedig egy győ
zelemmel felérő döntetlen is elég a 
harmadik helyhez. Ebben az eset
ben ugyanis négyzetgyök ánégyzet- 
minuszkétbé a gólaránya, tehát vala
mivel gyengébb. Ha azonban a Taxi 
csak 6:0-ra veri az Ujpestvárost, 
akkor a Gammária gólaránya leegy
szerűsödik kétszerkettöötre és így 
hajszállal a második helyen áll, de ha 
a Kispest csak 5:5-re veri az Újpestet, 
akkor a gólarány nyolcegésznulla- 
nullanulla, félidő kettö-null. így  
viszont a Perecesé a jobb vesztett 
gólok aránya, ellentétben az adott 
rápénsek és a kapott szemrehányá
sok hányadosának, törtrészével.

Mert minden bajnok annyit nyer 
a súlyában, amennyi az általa ki- 

oritott súly vize. Archimedes.

Gammát legyőznie, hogy jobb le
gyen a gólaránya a Ferencvárosé
nál.

(A z  Újpest gólaránya a Hungá
riáénál Is lényegesen gyengébb, a gól
arányszámításoknál tehát a lilák 
esélyeit ebben az esetben figyelm en 
kívül hagyhatjuk.)

14a a Ferencváros gólt 
kap. . .
Ilyen körülmények között a Hun

gária szurkolóinak csak akkor érde
mes számítgatniok a gólarányt, ha 
a  Ferencváros úgy győzi le a Taxit, 
hogy gólt k a p ' tője.

Ha tehát a Ferencváros 
csak 2 :l -r e  

tudja legyőzni a Taxisokat, akkor 
góiarány-háiiyadosa 2.32 lesz. Ebben 
az esetben a H ungária csak  9:0-ds 
győzelemmel tudja m egelőzni gól
arányban a Ferencvárost.

3:2-es
ferencvárosi győzelem  esetében a 
Hungárián már 7:0-ás győzelem  is 
segítene.

4:3-as
ferencvárosi győzelem  m ellett 6:0-ás 
Hungária-győzelem is a zöld-fehérek 
elé helyezné a kék-fehér csapatot.

M inthogy pedig a G am m a csapata 
m a elég jó  ahhoz, h o g y  ilyen gól
arányú H ungária-gyözelm et fejtörés 
nélkül kivédhessen, a  H ungáriának 
—- és az Újpestnek m ég  inkább — 
bajnoki reményei csak  akkor lehet-

Eicspr-ifasg'/ári Stadion
Június 2-án, vasárnap 

délután 5  órakor

NBB bajnoki mérkőzés

Szolnokon már 
megkezdték a füvesí
tés! munkálatokat
Az edzést elmosta az  eső

A  szolnoki pályán megkezdődtek a 
füvesítés előmunkálatai. Szakértők 
szemlét tartottak, töviről hegyire 
megbeszélték a teendőket s egy-két 
napon belül már m egtörténik a fe l
szántás.

A z őszi idény kezdetére a fü  nem 
,fog  még megerősödni annyira, hogy 
a pályán játszani lehessen, éppen 
ezért a vezetőség különféle megoldá
sokra gondol. A  csapat rendelkezé
sére áll a SzAIl pályája, amelyen 
egészen rendes természetes fü  van, 
de a pálya felszerelése egészen pri
mitív. Szó van arról Is, hogy Ceglé
den játszdk az első mérkőzéseket, a 
legegyszerűbb megoldás azonban az 
lenne, ha sikerülne az első m érkőzé
sek pályaválasztói jogát felcserélni.

A  pályán csütörtökön délután 
akarta a csapat az utolsó edzést 
tartani, ezt azonban elmosta az eső. 
Helyette pénteken lesz könnyebb 
mozgás. A z összeállítás nem válto
zik. A z  Elektrom os ellen Is ez a 
tizenegy játszik (feltéve, hogy Csa
bai szabadságot k a p ): Horváth —  
Draskóczi, Kxspéter —  Csabai, Szűcs, 
Fazekas —  Szántó, Kolláth, Nagy, 
Selmeczi, Korom.

A  csapat vasárnap délelőtt utazik 
Budapestre. j .

A  BOCSKAI
csütörtökön a határvadászok és a 
pilóták ellen játszott edzör.iérkő- 
zést. A  határvadászok ellen 5:1, a 
pilóták ellen pedig 6:1 arányban 
győzött a  debreceni csapat. M érkő
zés után Palotás edző kijelölte a 
vasárnapi csapatot a következő
képpen :

Vörös —  Csókái, Janzső —- Elek, 
Móré, Békési —  Kristóf, Berecz, 
Turay II., Bzílassy, Fiileki.

Az összeállítás meglepetése, hogy 
kát fiatal, Csókái és Elek helyet 
kapott a csapatban. Visszakerült a 
sérüléséből felépült Füleki is. ffirde- 
kesség még, hogy ez a mérkőzés 
Turay II. búcsúfeliépte.

DIMÉNy LAJOS i
Egy kis szerencsével utca

hosszal vezetnénk
Dimény Lajos ősszel, a. Taxi el

leni vereség után vette át a Ferenc
város edzői tisztségét.

Am ikor mellének szegezzük a 
kérdést, hogy „mi lett volna, ha", 
akkor először egy kicsit tiltakozik. 
Nem  szívesen nyilatkozik. Azután 
mégis elkezd beszélni:

—  Arról, ami előttem, történt, nem, 
beszélhetek. Az én munkámat rend
kívül megnehezítette az, lioffy a csa
patot. az idény közepén kellett át
vennem, mégpedig készületlen csa
patot kellett átvennem, amellyel 
mindent elölről kellett kezdeni. Elöl
ről, az idény közepén. Ez volt az 
egyik oka, annak, hogy a Ferencvá
ros az ősszel nem tudott megfelelően 
szerepelni. Hol lehetnénk ma, ha a 
csapattal az idény kezdete elölt fog
lalkozhattam volna... Nem lehetne 
vitá3 a Ferencváros bajnoksága!

Dimény így  folytatja :
—  Rendkívül sok baj volt a, játé

kosokkal. Az ősszel például a Fe
rencvárosnak nem volt kapusa. Pá
linkás rendkívüli szolgálatot telje- 
sitett> Abrahám és Zentai egyelőre 
még tapasztalatlannak bizonyult. A 
hátvédsorbfin Tátrai és Szoylca dr 
betegeskedett, de baj volt Polgárral 
is. A fedesetsorban Lázár két nagy 
betegsége, valamint. Hámori kisebb 
bajai gátolták meg az állandó össze
állítást. A legnagyobb baj azonban 
éppen azt a csapatrészünket érte, 
amelyikben amúgyis legtöbb volt a 
hiba: a csatársorunkat! Jobbssél- 
sönk úgyszólván az egész idényben 
nem volt. Suhai a török portyán ra
gyogóan játszott, azután visszaesett. 
Sárosi dr sérült is volt, emellett az 
egész év folyamán a tanulmányai 
gátolták a megfelelő sportolásban. 
Kiszely is rendkívül sokat beteges
kedett: A Belgrádban elszenvedett 
agyrázkódása és tavaszi sérülései 
miatt. többször hiányzott, mint 
ahányszor játszott. Gyetvai az Ösz- 
ssel éppen akkor betegeskedett, ami
kor a legjobban elkelt volna,. A fel
sorolt játékosok mind hosszabb 
ideig hiányzottak, a kisebb sérülte
ket nem is említem. Azután itt van 
Kiss Gyula, aki sokszor 24 órás 
rendkívüli szolgálat után jött. ki ed
zésre. Finta éppen akkor sérült meg, 
amikor igazán formába kezdett jön
ni. Még folytathatnám. Ha nem lett 
volna annyi sérültünk, akkor most 
legalább négy ponttal lenne jobb a 
helyzetünk.

—  Beszéljünk a  rosszul sikerült 
mérkó'zésekről...

—  Nekünk idehaza nem lett volna 
szabad elvesztenünk a két rangadót. 
Mindenki látta, hogy mi vagyunk a 
jobbak. Nem lett volna szabad ki
kapnunk Debrecenben, ahol a mér
kőzés befejezése előtt S:S-re vezet
tünk! Újpesten az Újpest ellen a já
tékvezető nem adta meg a második 
gólunkat, amely pedig szerény véle
ményem szerint teljesen szabályos 
volt. Nem lett volna szabad elvesz
tenünk a Taxi elleni mérkőzést, de 
erről én nem beszélek... Csak egy 
olyan mérkőzés volt, amelyen tény
leg megérdemeltük a vereséget: Kis
pesten a Kispest ellen.

Van olyan dolog is, amiről Dimény 
L ajos nem beszél. Ha a Ferencváros 
sportbizottsága előbb vonult volna 
vissza, ha előbb döntöttek volna 
úgy, hogy a jövőben csak Pataky 
M ihály és Dimény Lajos irányítja 
sportbelileg a zöld-fehérek ügyét, 
akkor biztosan jobban szerepelt 
volna a  Fradi, mert hiszen akkor 
előbb vezették volna be Pataky 
rendszerét is. fis ha ősszel az első 
tárgyalások  alkalmával szerezték 
volna m eg Csikóst, és Fint,át, akkor...

Dimény Lajos így  fejezi be:
—- Ha csak e.gy kicsit is jobban 

alakulnak az események, ha az el
méleti viták során a játékosok 
előbb állnak a vezetőség mellé, ak
kor ma négy ponttal van többünk. 
Ha pedig a szerencse valamennyire 
kedvelt volna bennünket, akkor ma 
talán utcahosszál is vezetnénk!...

TAKACS BÉLA:
Három pontot sírok vissza - 

és Kardos kapufáját
A végzetes „h a“ -kről beszélget

tünk tegnap délután az MTK-pálya.
irodájában Takács Bélával, a  Hun
gária jeles erőnléti edzőjével.

—  E gy-egy  bajnokság elvesztését 
nem lehet az idény közben kim a
radt egy-két nagy helyzetnek, vagy 
egy-két levegörúgásnak a számlá
jára  írni. A  bajnokság olyan, mint 
a hosszútávfutás. Hiába jó  a ra j
tom, vagy  hiába jó  a hajrám , ha 
nem tudom közben tartani az ira
m ot a több iek k el. . .

—  Bizony, a Hungária rajtja 
gyenge volt . . .  —  vetjük közbe.

—  Talán az volt a  legfájdalm a
sabb pontveszteségünk, —  vallja 
be Takács. -— A  készületlen B ocs
kaitól kikaptunk! K i hitte volna, 
hogy ha Négy esi hosszabban menti 
Sándor elöl azt a bizonyos labdát 
az I. félidő elején, —  akkor m a egy 
ponttal gazdagabbak vagyunk . . .  
De a csapat nagyon elbizakodott 
volt és ez m egbosszulta magát.

—  fis a Taxi elleni döntetlen*....
—  A zt a m eccset is m eg kellett 

volna nyernünk. Nagynehezen m eg
fordítjuk a m érkőzést és két perc
cel a mérkőzés befejeése előtt a vé
delmünk levszi a sazmét egy pilla
natra Béresről. . ,

—  De utána döntetlent csináltak 
a Gammával is és kikaptak a Sze
gedtől . . .

Takács egy darabig játszik az 
asztalon az írónjával. Ú gy látszik, 
nehezére esik kim ondani azt, amit 
gondol:

—  M a m ár a középcsapatokkal 
kom olyan kell számolni, különösen 
akkor, ha ők  a pályaválasztók. Eze
ket a pontokat minden rendes, ba j
nok elhullatja minden évben . . ,

—  Végeredményben* i
•— H árom pontot kellett volna 

megtakarítanunk az ősszel. Lead
tunk aztán két fö lösleges pontot a 
Szegednek és egyet a Szolnoknak. A 
Szeged elleni m érkőzés egyik pont
ját ott vesztettük el, am ikor a já
tékvezető megadta Lukács lesből lőtt 
gólját. De m ég az is menthető lett 
volna, ha Vid,or fe jese  közben —  ami 
a hálóba szállt! —  Kardos nem dap- 
c s o l . . .  A  Szolnok ellen m ég csak 
egy kihagyott helyzetre sem panasz- 
kodhatom. Itthon feltétlenül m eg 
kellett volna vernünk őket akkor, 
am ikor Szolnokon tíz emberrel 
2 :l-r e  győztünk. Mutternek ugyanis 
akkor tört el a keze . . .

A  két vetélytárs ellen leadott há
rom pontot nem sa jn álja  Takács, 
mert szerinte ilyen rangadóban a 
pillanatnyi form a dönti el a m érkő
zést.

—  Három pontot adtunk le az Ú j
pestnek és a Ferencvárosnak ebben 
az Idényben, ezzel szem ben —- ötöt 
szereztünk tőlünk! N a g y  szó ez ké
rem . . .  -— m ondja m osolyogva Taki 
„bá“ , majd így, fo ly ta t ja : —  össze
sen hat fölösleges pontot adtunk le 
az elmúlt idény folyam án! fin nagy
lelkű vagyok. M ondjuk, hogy ebből 
a hatból három elúszásával számolni 
kell. Ennyit lehet engedélyezni a csa
patnak. M ég így is három  ponttal 
kellett volna elsőknek lennünk.

>—  De mit bántam volna a készü
letlen Bocskaitól „szerzett" veresé
get, vagy a Taxi elleni döntetlent, 
vagy a többi pontveszteséget mind
mind, az Újpest v ita tott dugójával 
együtt, ha az Ú jpest elleni m érkő
zésünk végén Kardos Füsti nagy lö
vése nem a kapufán csattan, hanem 
a hálóban. Két perc a la tt nem egyen
lített volna a lila-fehér csa p a t. . .

Már búcsúzunk, am ikor Takács 
utánunk szól:

—  Nem 
teni, hogy 
h á tra !. . .

szabad azonban elfelej- 
m ég eg y  forduló van

PÁSZTÓI A TAXr TtSí,SZÉLSŐJE 
A FRADI ELLEN!

A Taxisok igen komolyan készülnek a 
Fi o T  elleni küzdelemre Itt akarják 
megmutatni, hogy a csapat érdemtelenül 
jutott a kiesés sorsára.. Az összeállítás 
több érdekességet tartogat. Báthori ki
jött a Sportszanatóriumból és biztosan 
.játszik. Pásztói vidéken tartózkodik, de 
közölte, hogy vasárnap szeretne ját
szani. A vezetőség be is tette a csapat
ba. Serfőzö ismét elfoglalja a helyét a 
csatársor közepén. A csapat Így áll fel:

Páráéi — Aradi, K ojsza — Báthori, 
Szabó II., Varga — Darázs, Takács II., 
Serfőzö, Kohut, Pásztói

A TÖREKVÉS
pénteken délután búosú összejövetelt tart 
a nyári szünet elölt. E gy kis búosúedzcs 
is lesz.

Sz. jriivenius—KI.ISE 4:3 (J:f). Sváb- 
BjWáteágo*. Játékvezető: Babos. 

Goi,ovo: Paucr (21. Szigeti és Banes, Öl. 
Harangvölgyi., Tafemor ée Darázs.

LANGFELDER FERENC:
— Ha a Fradi lesz a bajnok, 

ne felejtsen el köszönő
táviratot küldeni Kassára . . ,

La-ngfelder Ferenc, az Újpest 
igazgatója igy  vélekedett a kérdés
ről;

Hajdanában az volt a szabály, 
hogy az a nagycsapat nyeri a ba j
nokságot, amelyik a rangadókon a 
legtöbb pontot szedi össze. Ml ennek 
a követelménynek —- holtversenyben 
a Hungáriával —  megfeleltünk. K ét
ezer m egvertük a Ferencvárost és 
egyszer döntetlent csináltunk a 
Hungáriával, ö t  pontot szereztünk 
mi, ötöt a Hungária és csak kettőt 
a Ferencváros. Sajnos —• úgy lát
szik. —  m egbukott a régi szabály, 
mert jelen pillanatban a bajnokság
ban a  legtöbb esélye a Ferencváros
nak van, holott a zöld-fehérek sze
rezték a  rangadókon a legkevesebb 
pontot. Változnak az idők. Ma m ár 
a középcsapatok is döntően szólnak 
belé a bajnokságba.

—-  Egész másképpen alakult volna 
azonban a bajnokság, ha a  Kassa 
közbe nem szól. A kkor mi m ár m ost 
babérjainkon ülhetnénk. Kassán 
azonban eltörték Zsengellér lábát. 
Tetézte a bajt, hogy a mérkőzést 
ú jra kellett játszanunk, noha nyil
vánvaló volt, hogy a mérkőzés nem 
a mi hibánkból szakadt félbe, hiszen 
a kassai játékosokat állította ki a 
játékvezető. A  megismételt m érkő
zést megnyertük, de drága áron. 
Megsérült Vincze is. Ezután a hét
közi mérkőzés után —  Zsengellér, 
Vincze és m ég mások nélkül —  áll
tunk ki a  Haladás ellen és pontot 
vesztettünk. Ha a Ferencváros meg
nyeri a bajnokságot, akkor ne fe
ledkezzék el köszönő táviratot kül
deni Kassára. . ,

—  Másképpen állnánk altkor Is, 
ha a Haladás elleni ősz) mérkőzésen 
játékvezetői tévedés m iatt nem ve
szítünk egy pontot. Ezen a meccsen 
Joóst mellbe talpalták,, mégis mi
ellenünk rúgtak szabadrúgást a 
ebből kaptunk gólt. M ost tavasszal 
Is elvett tőlünk egy pontot a Hala
dás, ezért azonban csak a csapatunk 
korholható.

—  Arról nem is beszélek: ml lett 
volna akkor, ha a Bocskai ellen nem 
bokán felül érő vízben és sárban kell 
játszanun ka tavaszi idény első m écs
esét, hanem rendes talajon. Ezen a 
mérkőzésen mindent lehetett, ját
szani, csak futballt nem. Hej, ha az 
a debreceni két pont most a miénk 
volna!

—  F áj a Törekvés ellenében el
vesztett két pont is. Igaz. hogy itt 
is sú jtott bennünket játékvezetői té
vedés, de inkább a csapat rossz já 
téka volt a baj okozója. M ég a téve
dések ellenére is nyernünk kellett 
volna! A  tavaszi Elektrom os— 1Uj- 
pest-mecesen Hidasinak egy teljesen 
szabályos fejesgólját nem ítélte meg 
a játékvezető és —  megint pontot 
vesztettünk.

—  A  Szegeddel, a Kispesttel és a 
Hungáriával szemben elvesztett pon
tokról nem szólok semmit. Ezeket jó  
küzdelemben megérdemelten vesztet
tük el.

•— Végeredményben azonban Zsen
gellér kidőlésével egészen egysze
rűen m eg lehet magyarázni, hogy 
miért vesztettünk annyi pontot, 
amennyit m ég egy esztendőben sem. 
összesen 13 pontot vesztettünk 
eddig, ebből Zsengellér sérülése előtt 
mindössze négyet, a többit azután. 
Zsengellér tavaly 56 gélt rúgott a 
bajnokság során és gólkirály lett. 
Gólkirály lett a KK-ban is. Vele 
elvesztettük legjobb góllővönket, de 
emellett csatársorunk irányítóját is. 
Bizony, ha Zsengellér végigjátsza 
ezt a bajnoki évet, akkor vasárnap 
a Kispest ellen már bajnoki sapká
ban állhatnánk k i . . .
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sssa Péntek, 1940 májas SS.

Finnországban újjáéled a sport
Jú n iu sb an  snegraRClesífe a helsinki! 
sta d io n b a n  „Hz E lesett S p o rto ló k  N ap lát11

Helsinki, május hó. I ar, időpont és a műsor részleteinek meg;
Finnország olimpiai szervezőbizottságra I beszélése _ van hátra:_ Reméljük, hogy 

. Jiatározatot hozott: nem rendezik meg a 1 
X II. Olimpiai Játékokat 1940-ben.

Ez a szomorú határozat azonban nem 
jelenti egyúttal azt is, hogy a sportélet 
megszűnt Finnországban. Sőt. Az alábbi 
három nyilatkozat, amelyet a finnországi 
három vezető sportszövetség (a Finn 
Sportszövetség, a Finn Labdaszövetség 
és a Munkássportszövetség) vezetőitől 
kaptam, meggyőz arról, hogy a finn 
■sportélet felélesztése érdekében máris 
kbrttoly munka folyik.

Kékkőmén Urho dr volt belügyminisz
ter nyilatkozata:

— Minden súlyos akadály ellenére is jó 
idényt akarunk előkészíteni sportolóink
nak. Egy kicsit elkéstünk, terepversenyt 
nem rendezhetünk június közepe előtt, 
de a finn atlétikai bajnokságokat már a 
szokott őszi időpontban fogjuk megren
dezni. őszre egyébként nagyon élénk 
sportéletet tervezünk. A mi versenyzőink 
amúgy is Ősszel szokták elérni legjobb 
formájukat.

Kekkonen dr ezután nagy meglégedés- 
sel nyilatkozott azokról a ..béketárgyalá
nokról", amelyek megindultak a háború 
előtt bizony hadilábon álló két sport
szövetség, a társadalmi és a munkás- 
aportszövetség között. A nagy megpróbál
tatások után mindkét félben megvan a 
kiegyezési hajlandóság és így remélhető, 
hogy a két szövetség ezentúl nem tiltja 
el versenyzőit egymás versenyeiről, sőt 
közös viadalokat fog rendezni.

A nemzetközi viadalokról ezt mondta a 
finn sportszövetség elnöke:

Máris megegyeztünk a svéd atlétikai 
szövetség képviselőjével atlétikai viadal 
megrendezése ügyében. Most már csak

sportolóink már az ősszel visszaszerzik 
háború előtti „olimpiai" formájukat.

Hasonló bizakodással beszélt Freuckell 
Erik. a Finn Labdaszövetség elnöke, 
egyben az olimpiai szervező bizottság 
főtitkára is a labdarúgóidény kérdései 
rő l:

— Még a nyáron rendezünk egy kupa 
viadalt a ligacsapatok között, ősszel 
pedig megindítjuk a rendes bajnoki köz 
delmeket is. Fontos határozatot hoztunk 
a katonai és a levente labdarúgás fej 
lesztése érdekében.

Most egy általános sportkérdésre tér 
át Frenckell:

— A finn sport vezetői elhatározták 
hogy megrendezik a nyár folyamán 
stadionban „A z Elesett Sportolók Nap 
ját" Höckert, Yasenius, Peussa és tár̂  
sai emlékére. Ennek a sportünnepnek 
bizonyára nagy közönsége lesz és kell is 
hogy legyen, hiszen a bevétel teljes 
egészében az elesett sportolók családjai 
nak megsegítését fogja szolgálni.

Penttinen Viktor, a Munkássport 
szövetség gazdasági főnöke ezt mondta a 
szövetség terveiről:

— A Munkásszövetség röviddel ezelőtt 
alapot létesített, amelyből a szövetsé; 
elesett sportolóinak családjai rendszere 
segélyt kapnak. Rövidesen, pedig válo
gatott mérkőzést. tervezünk a két sport- 
szövetség között ennek az alapnak 
növelésére. Ami a Finn Szövetséggel való 
együttműködést illeti, meg vagyok 
győződve róla, hogy mire a sportévad 
valóban kezdetét veszi, már nem lesz 
vitás kérdés közöttünk.

Lengyel János

Fefkészüíés a rangadóra
Vasárnap délután nagy mérkőzés 

színhelye volt a pétj sporttelep. A  
nyugati II. osztály rangadóját já t
szotta. a PK SE a H ajm áskéri SE-vel. 
A rangadó nagy tétért fo lyt: a
győztes már bajnoknak tekinthető s 
ősszel az I. osztályban szerepelhet. 
A  péti csapat vezetősége Is tudta 
ezt, éppen ezért a m érkőzés előtt 
már napokkal mindig egyeütt volt 
az egész gárda. Együtt ebédeltek, 
együtt vacsoráztak. A  „lelki edzés" 
sem maradhatott el természetesen. 
A  mérkőzés előtt pedig alaposan 
m eggyúrták valamennyi játékost

(ném elyiket talán életében először). 
A  m érkőzés előtt az öltözőben ren
geteg vezető sürgött-forgott. Jófor
mán minden játékosra jutott egy. 
Röpködtek a taktikai utasítások. 
Azután került sor a mérkőzésre.

Aem lyet a  vendégcsapat biztosan 
nyert m eg 3:1 arányban

A  m érkőzés után a legtöbb já té
kos egészen „k ész" volt. Némelyik 
alig tudott m ozogni.

Pedig könnyen tehette volna. 
Egyetlen vezető se mvetté el tőle a 
helyet az öltözőben™.

A S zeg ed  FC
csapata csütörtökön délután az 
SzVSE külső pályáján tartott köny- 
nyü edzést. A zért mentek a külső, 
salakos pályára, m ert nem akarták 
a nagypálya erősen felázott talaját 
rongálni. A  csapat összeállítása 
nem változik. Kassára ez a csapat 
m egy: Tóth —  Török, Raj.-fai —
Baráti, Marosi, Berták —  Bognár, 
Gyarmati, Lukács, Bihámy, Nagy.

*£*& *£»

Cseh h iányzo tt
Kispest csütörtökön tartotta utolsó 

edzését az Ú jpest elleni mérkőzése 
előtt. Délelőtt hatalmas felhőszakadás 
volt Kispesten és ennek a nyomai 
m eg is látszottak a pályán. N em 
csak mély volt a talaj, de hatalmas 
viztócsák is tarkították a kopottas 
gyepet.

A  Kispest a T ipográfiával játszott 
kétkapus edzőm érközést. A  piros- 
feketék ebben az összeállításban sze
repeltek :

Boldizsár —  Olajkár I., Ónodi — 
Víg, Zalai, Rátkai —  Kincses, Olaj
kár II,, Nemes, Déri Kalocsai dr.

A  Tipográfia nagyon jó l tartotta 
m agát és a profik  csak nehezen tud
ták a győzelm et megszerezni. H iány
zott a csapatból Cseh, aki elfoglalt
sága miatt nem vehetétt részt az 
edzésen. A  vezetőség azonban re
méli, hogy vasárnap szabadságot 
kap és akkor ő fog ja  irányítani a 
kispestiek támadósorát.

Végleges összeállítás éppen ezért 
csak vasárnap lesz.

F ÍX  5-KOR KEZDIK
m  SVSE-M TK mérkőzést, hogy a pes
tiek még aznap haza tudjanak utazni, 
A soproniak változtatnak az összeállítá
sukon: a. sérült Tóth helyett Horváth I
játszik balszéisőt. A másik soproni. csa
pat, a SFAC váltodzatlan összeállításban 
utazik Komáromba.

ELM AR AD T A  DIM AVAG 
CSÜTÖRTÖKI N AG Y EDZÉSE 

A SalBTC ellen készülődő diós
győriek csütörtökre tervezett nagy 
edzése elmaradt, mert csütörtökön 
hatalmas felhőszakadás zúdult D iós
győrre. E lőször a régi pályán akar
ták megtartani az edzést, de a régi 
pálya teljesen víz alatt állt, az új 
pályát pedig nem akarták tönkre
tenni. Csapkay edző végül úgy dön- 
hött, hogy pénteken tart 2x20 per
ces kétkapus edzést, ahol a sérült 
Kertész helyettesét próbálják m eg
találni. Bán jelenleg szolgálatot tel
jesít. d,e a diósgyőri vezetőség m eg
kísérli, hogy a hátvéd részére va
sárnapra kieszközöljön ssahadságotj

V id é k i m űsor
ÉSZAKI AÉSZÖVÉTSÉG

I. osztály. Ózd: ÓVTK II-M V S C  (Ha- 
loghj. Diósgyőr: DiMAVAG II—MESE 
(Szlavkovszky). Eger: ETK—K. Törekvés 
(Schnamkó). Salgótarján: SalBTC II— 
PB ŐSE (Rónai). Hatvan: HVSE—GyAK 
(Csala). Apátfalva: ASC—SSE II  (Benkó). 
Salgóbánya; SFC—PBOSF, (Lakatos).

II. osztály. Diósgyőr: DiMAVAG III— 
SzCCsSE (Rózsa dr). Sajószentpóter: 
SBTK—MÁV SAP, (Mágori). Bánszállás: 
BTK—FOTE (Szenti ványi). Miskolc: 
Előre—PTK I I  (Ivainios). Zagyvapálfal- 
va: PBCSE II—NŐSE (Szsntgyörgyi). 
Mátranovák; MXK—KESE (Szabó).. Hat
van; HCSE—LVSC (Csonka). HVSE II—
J. Lehel (Kovács). Gyöngyös: GyAK II— 
BLASE II  (Kovács F.).

DÉLNYUGATI ALSZÖVÉTSÉG 
Pécsi alosztály

I. Osztály. Kaposvár: KTSE—DPAC
(SehVara). Simontornya; SimBTC—DVAC 
(Dómján). Pécs: ZsSE—KRAC (Bencze) 
Mecsekszabolcs: MSF—PEAO (Kasl).

II. osztály. Szigetvár: CFC—MSE II  
(Trónba). Pécs: PVSK II—MTE II  (Szia 
nyínka). ZsSE II— SzAK (Mecseki).

Bajai alosztály
I. osztály. Mohács: MTE—NSE (Irá

nyi). Baja: BTSE—Bácska. (Bubregh)
Bonyhádi BTK—SzTSE (Keletű dr)
Dombóvár: DVSE—BMTE (Frontich)
Bácsalmás: B. MOVE—BSE.

KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY
I. osztály. Kecel: KLE—DSC (VAradi).

Dnnafölrtvár: D. MOVE—Kiskunmajsai
MOVE (Bőviz). Kiskőrös: K L E -JSE
(Lcnkefi). Izsák: I. MOVE—S. Turul
(Szegvári). Kiskunhalas: IÍAC—Khalasi 
MOVE (Huszár). Kelebia: KLE—KSC
(Szabó A.).

II. osztály. Soltvadkert: S. Turul II-
F. MOVE (Bíró). Kiskőrös; KLE II—Solt- 
szentimrei MOVE (Szabó-Garbai).

KÖZÉPMAGYAB ALSZÖVETSEG
I. osztály. Cegléd: C. MOVE—MSE (v. 

(Kalotai). Tokod; TüSC II—Sz. MÁV II 
(Müller). Dunakeszi: Magyarság—GTK
(Virágh). V ác; VSE—V. Reménység (Dé 
ncs).

I. B) osztály. Ercsi: Eötvös SE—VRE
II (Tanai). Érd: ÉPLE—FSE (Gyulai), 
Nagytétény: NISE—FTSE (Osima). Kis- 
alag; KSE—V . MOVE (Dohai). Dorog: 
DAC II—ETK (Kozma). Vác: VSE II 
KTSE (Kövesd)). Pécel: PÁC—RTE II 
(Horoczki). Isaszeg: I. MOVE—R. MOVE 
(Péntek). Szolnok; SzMTE-SzCSE (Lá
zár). SzAK—Sz. MÁV III  (Peszeki). Tő- 
rökszentmikiós: TFC—N. MOVE (Domo
kos). Clnkoia: CTK—MTC (Kecskeméti).

II . osztály. Gyöm rő: Gy. VOGE—PÁC 
II (Lugosi), Felséged; Alsógödi SE— 
VRE ITI (Köb! 1.). Vác: VSE ITT-Sződ- 
Iilget. (Csomniczrkyi, Atag: ASC II— D. Ma
gyarság II (Fehér).

NÉVVÁLTOZTATÁS
A belügyminiszter a« eddigi' Újpesti 

Munfeáskípző Torna Egylet (UMTE) ne
vét Újpesti Munkás?tépző és Sport Egye
sület (UMSE) névre változtatta meg.

SZEG ED EN
egy  II. osztá lyú  döntőm érkőzést is 
játszanak vasárnap . A  Felső város 
és a -,s^ggdi. .P ostás  mérkőzik , t

KEM ÉNY .BETEG
A  Gamma csütörtöki edzéséről 

csak Kemény Tibor hiányzott, 
balszélső délelőtt a hivatalából ha 
zament, m ert rosszul érezte m agát 
H a szom batra rendbejött, játszik  
Hungária ellen. A z  edzésen egyéb 
ként cégcsapat volt az ellenfél 
Hada Jóska tanítványai. Háda 
védte az edzéspartner kapuját 
így  Aztán a túlsókat körülményes 
kedő Gammának nem nagyon ment 
a góllövés. A  védelemben Tóth is' 
mét ragyogó volt, egyedül is fel 
tartóztatta az ellenfél csatársorát 
Jól játszott, a  tartalékok közül Fo 
dór. A  Hungária ellen a Gamma 
válozatlan összeállításban szeretné 
felvenni a küzdelmet, de ha Ke 
meny nem játszhat, a  halszélre Ta
kács kerül. A  mérkőzés közben 
s,zután •—- ha Takács megismétli 
Ferencváros elleni „form á já t" 
Kovács menne ki szélre, Takács 
lenne az összekötő és Toldi irányi 
tana a csatársort. E z azonban csak 
tervezgetés . . .  Fiola' Antal reméli 
hogy Kemény rendben lesz és az 
Uipest_ ellen játszó és a Taxi ellen 
győztes ccapat állhat k i a Hun 
gária e_llen. Tehát a következő t i  
zenegy: Háda —  Szebehelyi, Sze- 
be-ni —  Király, Tóth, Borhy —  Va» 
radi, Sütő, Kovács, Toldi, Kemény

TÖBB TA R T A L É K K A L  M EG Y
A  H ALA D A S DEBRECENBE

A  Haladás csütörtökön délután az 
eső ellenére is m egtartotta kétkapus 
edzését. A z  első csapatból „csa k " a 
következők hiányoztak: Pillér, Kó
láéi, Kalocsai, Kovács II. és Krasz- 
nai. íg y  is . jó l m ozgott a társaság, 
és a második csapat hálójába kilenc 
gól került.

Kálazin és Krasznain kívül való
színűleg 'Pillér és Kovács II. sem 
tud játszani a Bocskai ellen s fgv az 
eddigiek szerint a Haladás legalább 
négy tartalékkal utazik Debrecenbe 
A  szombathelyi vezetők egyelőre 
m ég m aguk sem tudják, h ogy  Pil
lér és Kovács II. helyére kit állítsa
nak, m ert a Haladás Il.-n e k . a .kiesés 
szem pontjából fontos m érkőzése van 
vasárnap és ezért nem akarják m eg- 
gyöngítenl. Sőt erősíteni szeretnék. 
Az összeállítás kérdésében pénteken 
este döntenek.

NINCS m ég JOBBÖSSZEKÖTÖJE 
A W M FC-NEK

'A M AVAG  elleni sorsdöntő m ér
kőzésre készülő W M FC tegnap az 
egyik jóképességü üzemi csapat a 
jup iter-osztá ly  ellen játszott három - 
harmadból álló edzőm érközést. Jő 
játék  után Szabadkai (2 ), Rökk, 
Harangozó és Pintér gólja ival 5 :2 -re 
győztek  a profik. A  Jupiter gó lja it 
Devecseri és Lukács lőtte. Az edző- 
mérközése.n három  játékos szerepelt 
felváltva jobbösszekötőben, az eltil
tott Devecseri helyén: Keresztes,
Szirmai és Fekete. Mind a három 
nak volt egy-két jó  mozzanata, de 
egyik sem m egnyugtató m egoldás.
A  M AVA G  elleni csapatot m a este 
jelöli ki a vezetőség.

D l. KERÜ LETI LEV EN TE - 
BAJNOKSAG :

Klsceli-u.— Ürömi-n. 1:1 (0 :0 ).
Vörösvárl-út. Vezette: Stift. E rős 
küzdélem. Igazságos eredmény. 
G óllövő: Juhász, illetve Csuti (t i
zenegyesből).

A  Cs. M OVE nem változtat m últ- 
heti’ tízgólos Csapatán. Egyedül a 
szolgálatot teljesítő Papp játéka ké
tes. Ha ő nem utazhat Szegedre, 
akkor Ú jvári lesz a csepeliek k özép - 
csatára a SzAK ellen,

A bajnokság á llá sa
Előkészítő osztály

Északi csoport
1. UTE III. 13 12 1 — 65:11 25
2. WoSC III. 12 11 — 1 65:16 22
3. Főv. TKör III. 12 8 — 4 53:38 16

h e t i  / M ű s o r
Szombat

CÉGLIGABAJNOKSAG 
T. osztály; Growe—Kistext, Nagy szom 

bat-u., fel 6. Vass A. — Fiat—EnSC 
Pozsonyi-út, fél 6. Szigeti L. — DaSC 
HFI.SC, öv-u.. fél 6. Kraft. — KeSC— 
MVaSC, Magiódi-űil. fél 6. Sándor. 
MüSC—WaSC. URAK-p., hamm. 4. Tausz.
— Weiss Manfréd—ChSC, Csepel, WMTK 
pálya, fel 6. Skaldtzcr. — MaSC—SaSC, 
Gesmay.

II. osztály: CsaSC—ViSC» Pozsonyi-út 
fél 4. Rosta. — UiSC—Opel. Hajdú-utca 
5. Pauük. — Budakalász—ÁMSC. Buda 
kalász, 5. Skuitéii. — KrSC—BFaSC, Bi 
hari-u.. fél fi. Kovács ITT. — MFéSC— 
RéSC, Pestújhely, fél 6. Muráró. — 
RcSC—LáSC. Népsziget, fél 6. Istenes
— FéSC—TváSC, Guhaesi-út, 5. Páldi. — 
SeSC—OSG. Soroksári-út, 5, Barabás. — 
FrSC—HaSC, Kelenföld, fél 6. Dankó. — 
KaSCk-OeSC, Gyömrői-úti KaSC-pálya 
fél 6. Gerő. — HMüSC—ÁFSC, Kén-utca 
fél 6. Galambos. -  HGöSC-VaSC, Kvas 
say-út. fél fi. Sália.i. — JaSC—Gamma, 
Wckerl elolep, fél fi. Mihálkó.

III. osztály: MMSC—RoSC, Ló versen v-
tér, fél 4. Mátsai. — ZsTE—StSC, öv-u. 
fél 4. Tánc-os. — PrSC—CsiSC. Szent
László-tér, fél 4. Glozik. — USC—FSC 
HSO. Béke-u., 5. Gseprcfírhy T. EMSC 
—MGSC, Ló verseny tér, fél 6. Gyulai. 
KrSC II—Standard, Bibari-u., fél 4.
Zeitler. — KaSC II—HuSSC, Gyömrőj 
úti KaSC-pálya. fél 5. Fehér Benő. — 
OMSC— CsoSC, Kelenföld, fél 4. Szűcs. — 
MeSC—Kistext TI. Kvassay-út. fél 4. 
Csermely. — TuSC-—SCHSC. Gyömrői-úti 
KTK-p.. fél fi. Andódi. — PoSC—MeSC 
Gyáli-út. fél fi. Szakács. — HaSC— 
MPeSC, Rákosfalva, fél 6. Thuróezv.
# Ligadíj: SaSC IT-M éSC II.. Gyömrői- 
úti KTK-pálya, fél 4. Molnár.

VASÁRNAP 
NB-mérkőzéseb

Hunprária—Gamma. Hungáriámt, fél 6. 
Kiss M. E.

Taxi—Ferencváros, Sport-utca, fél fi.
Jánosi.

Kispest—Újpest, Kispest, fél fi. Palásti. 
Elcktromso—Szolnok, Kispest, fél 4. 

Vass A.
Kassa—Szeged, Kawsa. fél fi. Újvári. 
Bocskai—Haladás, Debrecen, fél 6. T i

hamér y.
NBB-mérkőzések 
Alföldi csoport

W MPC-MAVAG, Csepel, fél fi. Antal. 
Vasas—Szentlőrinc, Béke-utca, fél 6. 

Na.gy Pál.
FTC—Rákoskeresztúr, Clléd-út, fél fi. 

I fj. Zeitler.
Budakalász—Postás, Budakalász, fél 6. 

Gárdonyi.
KE A C—UTE. Szegred; fél 4. Siklóé. 
SzAK—Cs. MOVE, Szegőd* fél 6. 

Bácskai.
Dunántúli csoport

Komárom—Soproni FAC. Komárorr, fél 
6. Varga.

Tokod—Lám part. Tokod, féT fi. Pintér. 
Tatabánya^-Dorog, Tatabánya, fél 6.

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

Závori.
Sopront VSE—MTK, Sopron, fél 5. Ke

resztényi.
Érsekújvár—Álba Rcgia. Érsekújvár, 

fél 6. Újvári.
Zugló—Pénzügy, öv-utca, fél 6. Marótb. 

Felvidéki csoport
DiMAVAG—SalBTC, Diósgyőr-Vasgyár, 

Rubint.
BSzKRT—Losonc, Sport-u„ fél 4. Ma-

jorszky.
SalgSE— Beregszász, Salgótarján, fél 6.

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

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

v, Adorján.

4. PATE II.
5. ZAC II.
6. EAC II.
7. TLK III.
8. Fodrászok ITI.
9. JLKSE II.*

* Törölve.

13 6 2 5 26:20 14 
12 6 — 6 24:17 12

9 4 1 4 8:7 9
14 3 — 11 8:68 6 
9 2 — 7 5:55 4

1 6 ------- 16 — :22 —

O lvassa az

ELLENZÉKEI,
mert a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
legkiválóbb újságírók 
feldolgozásábban hozza.

Hirdessen az

ELLENZÉKBEN,
mert ezt a lapot minden 
kom oly vevő és eladó  
mindennap elolvassa.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
c l u j - k o l o z s v A r ,
Uníversitaüt Sír. (Egyetem-v.) 8.

msm mm

AMATÖRBAJNOKSAG
T. osztály

Északi csoport: Testvériség—Turul, Ta 
tabut, fái 8. Classon. — ZsTE—BLK, öv 
utca, fél 4. Galambos. — URAK—Fów 
TKör. URAK-pálya, fél 6. Kávai. — MSC 
—MÁV Előre, Újpest, Atlils-u., fél 
Novotny. — III. kér. TVE—M FTlí

agyszoinhat-n., fél C. Dankó. — Elcktro 
nww TI—HAC, l’ ozeonyi-ut, fél 6. Micskci 

Keleti esoj)ort: BSzKRT II—Hargita 
Sporl-u., fé! 2. Szőke II. — DSG—W8C. 
Tárna-u., fél S. Skultcty. — KAC—Fii 
lex, Kispest, fél 2. Oheruyák. — Ganz— 
SzFC, Simor-u., 5. Czigány. — BRSO 
NSC, Rákofifalva, fél 6. Barabás. — PSC 
—Törekvés II. Pestújhely, fél 6. Szigeti J 

Déli csoport: BMTE—M. Posetó, Bu
dafok. tel 0. Szöllősi. — SAC—WMTK, 
Soroksár, fél 6. Temesfői. — KSSE— 
FSC, Gyömrői-út, fél 6. Lukász. — Hun
gária—KTIC, Ké.n-u„ fél 6. Karácsonyi. 
GoMberger SE—ETC, Budafoki-út, fői 6. 
Nemesköri. -  MAVAG II—PoMTK. Kő- 
bányai-út, 12. Mátsai. — KTC—MAFC, 
Cegléíli-út, fél 6. Kalotai.

II. osztály 
Északi csoport: UFC—UTE II, Vöröe- 

vári-út. fél 6. Horváth II L. — UTSE— 
BTK. Népsziget, fél fi. Pusztai. — TSC— 
UMSE, Tatai-út, FJöre-p., fél f. Németh
L. — I!. Magyarság—TI, K. Tatai-út,
Előrc-p., fél 2. Ge!oz. — VT. kér. SC— 
UVASC, Népsziget, fél 2. I f j. Stefancsik.
— CompactOT— Házgyár, Fáy-u„ fél 6. 
Kardos.

Keleti csoport: S/.RTC—EAC, Bendcssy- 
telop. fél G. Ehrlieh. — BTK—K. Törek
vés. Rákosszentmihály, fél 6. Mátrai. — 
Autótaxi—KMTE, Szönvi-út, fél 4. Szabó 
I I  Gy. -  Köb. AC—BTC. Maglódi-úl. fél 
6. Molnár I. — Spárta—Kistex. Maglódi- 
út, fél 4. Dobronay.

Déli csoport; PoMTK II—F. Juta, Vá- 
góhíd-u., fc) fi, Ruck V. — Gamma II— 
Kalapos, Bánát-u., 1(1. Mocsári. — FSE— 
Tipográfia. Soroksárt-út, fél fi. Himler.
— FV.SK—KFC, Gyáli-út, fél 4. Platt. — 
33 FC—BEAC, Fehérvári-út- fél 6. Ru
das. — ŰSE II—BIX, Budaíoki-út, fél 4. 
Matisz.

III. osztály
Nyugati csoport: Testvériség II—OTE, 

Tatai-út, fél 4. Miilter Gy. — NTC— 
WoSC, Népsziget, fél 4. Molnár I. —
M. Textil—^VÁC, Aquincum, fél 8. Polcé*
B. -  III . kér. TVE II—MSC II. Nagy- 
szorn’bat-u.. nogy. S. Ligeti. — M. Pamut 
II--BSC, Újpest, . Horthy Miklőt-űt, fél 
6. Kőhgbvi, * -

Északi csoport: KSSE II—Postás i T- 
Gyöinrői-út., fél 4. Fehér B. — P.VU: -* 
JIKSE, Béke-u., 4. Lombos. — BVSO I I  
—PMTK, Szönyi-út, fél 2. Újvári A. — 
Juta—MÁV Előre If. Fáy-u., fél 4. Kor-* 
buly. — RESC—KSC II, URAK-pálya,'
12. Körösi Kiss,

Keleti csoport: Cs. MOVE II—SAC TI,
Vámmentes-pálya, föl 6. Horváth Gyula.
— SzÁC l l —FTC H. Keglevich-u.. fél ló; 
Szigeti L. — FVSK II—Fiiggetfenség; 
Gyáli-út. ,12. Mihalíió. — Ganz 11- SzT O 
TI, Simor-u., 3. józsa, — SzTE—WSC II, 
Szemnrotelep, 5. Erőss.

Déli csoport: BBFC—Sz. Jnventus. Ke
lenföld, fel 4. If.i. Magyar. — BMTE II  
—M. Posztó II, Budafok, fél 4. P. Pataki.
— MAFC II—LöFC. Berlalan-u.. fél 41
Papp., -  GSE IIT—BEAC II., Hévizi-itt; 
fél 2. Újlaki. — Kelenvölgy—FSC ifi
Csóka-u„ fél -2. Ruck F. 1

IV . osztály
Nyugati csoport: l’ AC HAC II. Vörös: 

vári-út. fél 4. Juhász F. — URAK II— 
WoSC II, URAK-pálva. fél 3. Fazekas.
— Fodrász—ZSE II, Békc-u., fél 4. Bolt) 
ka, — Vasas II—UMSE II. Béke-u.. fél 2. 
Tasst. — PSC II—Főv. TKör II, Pestúr 
hely, fél 2. H-erbály.

Északi csoport: UPC II—NSC II, Vő- 
rösvári-út, fél 9. K o r p o n a y . U T S E  II—< 
Juta II, Népsziget. 8. Hegyi. — TSO II 
—BTK II. Tatai-út: Előrc-p.. 8. Óvári,
— VI. kér. SC II—Vízmüvek, Népsziget,
10. Szülik.

Keleti csoport: SzRTC II—Hálókocsi TI, 
Rendossy-telcp, fél 4. Goda. — WSC TIT— 
Hargita II, Wekerletelep, fél 11. Ágos
ton. — Autótaxi II—Főv. Altisztek, Sző-' 
nyí-út., 10. Szép I. R . — SzNSE I I -K i« -  
trx II. Állami-telep, 9. Nagy B’ , — BRSO 
II—ICMTE II, Rákosfalva. 4. Stift.

Déli csoport: VKSE—Hungária II,
Vámmcutcs-pálya. fél 11. Sebarle. — M V- 
VÁG III—KTK II. Köbányai-út, fél 9. 
Dombóvári. — Cs. MOVE III—Kalapos
11, Vámmentes-pálya, fél 4. Bállá.

V. osztály
Nyugati csoport: PTSC II—BLK If,

öv-utca. fél 2. Pőczc. — Fodrász II—TLK 
II, Béke-u.. fél 1. Kolossi. — B. Magyar
ság II—MFTR II, Iiákos-tér. fél 6. Ba
lázs L. — RESC II -B S C  II, URAK-p..
10. Borszéki.

Északi csoport: BSzKRT III-K E A C
11. Ciprus-u., 9. Kopházi. — RTK TI— 
RAG II. Rákosszentmihály, fél 3. Raoz 
A. — Törekvés II I—VÁC II, Bihari-u,,
9. Bánhidi.

Keleti csoport: Tipográfia II—WMTK 
TII, Simor-u., 8. Rima. — Szortdy IF— 
Filtex II, Wekerletelep, fél 9. Sza’lay T.
— Ganz III—SzFG III, Szemerote.Icp,
3. Katona J. — P. Juta—II—K. Törekvés 
II, Vágóhíd-u., 10. Jüivery.

Déli csoport: KAOE II—LóFC II, So- 
roksári-út, fél 3. Mucsi. — FSE II—M, 
Posztó III, Soroksári-út, fél 11. Varga.
K. — Gamma I I I—KAFC, Bá;nát-u„ S. 
Komár.

Előkészítő osztály * a
Déli csoport: VKSE IL-Spiirta.' JTíj

Vámmentes-p., fél 9. Dvorzeák. - » -Ganís
IV —BTC II, Szemeretelop, 12. Horváth 
I. F.

MOVE-BAJNOKSAG
I. osztály. Pesti csoport: Túrán—P,

Rákóczi, Ceglédi-út, fél 2. Novák I. (Fi- 
bínger.) — T. Előre—KZsTE. Tatai-út, 
fél 6. Schári-e (Pálos). — Rákoshegy— 
PNTK, Rákoshegy, fél 6. Bereezky (Szai- 
telbcrger). — Rákosliget—BTSE, Rákos-' 
liget, fél 6. Cscprehgy (Holkó). — FTSE 
KAFC, Kvassay-út, fél fi. Hercz L. 
(Páloe). — Szent László—V il i .  kor. SK, 
Oeglédi-üt, fél 4. Sándor (Puszlay). — 
FSzSE—líistarcsa, Attila-u., fél 4.' Barcs 
(\ irczigmann). — MeSC—Kéményseprők, 
Fcbér-út, fél 4, Tubiesák D. Budai cső- 
port; \ örösvár—SzISE, Béi-talan-utca, 1. 
Dodik (Faragó)._— PTK—Budaörs, Poináz. 
fél fi. Faragó (Karácsony). — Csillaghegy 
—PSzSE, Csillaghegy, fél 6. Inczo
(Lovas). — TTC—X I. kor. ITE, Török
bálint, 5. Pintér (Tamási).

II. osztály. Pesti csoport: T. Előre IT 
—KJ5sTE II, Rákos-tér, fél 2. Streichcr.
— FTSE II—RAFC II, Kvassay-út, fél 4. 
Balázs. — Szent László II—VIII. kor. 
SE. II, Coglédi-út, fél 12. Fibinger. — P. 
Rákóczi II—V II. kor. FC, Vó.góhíd-utr.a, 
fél 4. Mády. Budai csoport: BFC—Üröm. 
Bécei-út, fél fi. -Bozóki. — Budakalász 
II—Gauztclep. Budakalász, 3. Kénoszi. — 
Csillaghegy—NMK, Csillaghegy, fél 4. 
Wenzel.

III. osztály. Szent János TII—P, Rá- 
kóozi III, Bcrtalan-u., 11. Tauez F.

Ifjúsági bajnoksáK. Pesti csoport: TSE
—P. Rákóczi. Ceglédi-út, 10. Viboch. —
T. Előre— KZsTE, _ Tatai-út, 10. Bari). — 
Hákoshegy—PNTK, Rákoshegy, fél 4. 
Szattelbcrger. — Rákosligel—BTSE, Rá: 
kosligct, 3. Holkó. — FTSE—RAFC, Iíras- 
sai-út, fél 2. Pálos. — Szent László— 
VIII. kér. SE, Ceglédi-út, fél 0. Pusztai. 
Budai csoport: PTK—Budaörs, Poraá.z,
fél 4. — Csillaghegy—PSzSE, Csillaghegy, 
fél 2. Lovas. — TTC—X I. kcr. ITE, Tö
rökbálint, 3. Tamási. — Budakalász- 
Budaié tény, Budakalász, 1.

Kölyökbajnokság: R A F C -T . Előre, Rá- 
kos-tér, 10. Paios.

KÖZINTÉZETI BAJNOKSÁG 
Kedden, 4-én: MAVAG—Pcstmcgye, Kő- 

banyai-nt, 5.
Szerdán, 5-én:

Óbuda, fél 6. Igazságügy—^Gázgyár,

SZABŐ TÓNI
rendben van, ő védi vasárnap a kék-fehe- 
rok kapuját.

A Z ELEKTROM O S
vezetőségét és a  csapatot is váratla
nul érte az utöbbi időben elszenvedett 
sorozatos vereség. Néhány héttel 
ezelőtt titokban m ég a  negyedik 
helyről álm odoztak a  bordó-sárgáit, 
a Szeged azonban felébresztette őket.

A z  utolsó fordu lóra  nem fordíta
nak valami n a g y  göndot, a szerdai 
edzés is a pihenés jegyében folyt le. 
A  legtöbb elsöcfíapatbeli játékos csak 
fürdött.

A  Szolnok ellen csak a pénteki ed
zés utón álítják  össze  a  csapatot.



Péntek, 1940 május 31. I s »
r e d m é n y e i n k  i | a z o ! | á k :

D ö m é i"  S p o r t  verhetetlen!'[ei
Asbóth, Gábori* Szigeti és Szentpéteri 

Intőit a nemzeti teniszbajnokság 
elődöntőiébe

Asbóth nagy játékkal simán verte Stolpát
A  nemzeti teniszbajnokság ötödik 

napján csak késve kezdhették el a 
játékokat. A  délelőtti nagy zápor a 
legtöbb pályát használhatatlanná 
tette. A  mérkőzések közül az A s- 
bóth—Stolpa és a Szigeti—Friegyesi 
nyolcaddöntö emelkedett ki. A z  A s- 
bóth— Stolpa-m eccsen nagyon szép 
játék folyt. A z  első szetben Stolpa 
3:0-ra vezetett, Asbóth azonban ha
marosan belemelegeclett és m ég tőle 
is ritkán látott szép játékkal, m eg
erőltetés nélkül győzött. Helyenként 
Stolpa is igen jő  volt. A  m ás«« 
nyolcaddöntön vérszegény játék 
folyt. Szigeti egyelőre nem a régi. 
N agyon nagy a súlya! Friegyesinek 
pedig csak a ktizdöerénye elisme

vér BSE— Jávori M AFC w. o.
Férfipáros nyolcaddöntö: Szent-

péteri, Frigyesi BSE— Szigeti, K a
tona UTE 6:2, 2:6, 7:5. Asbóth, v. 
Bánó BBTE— M acskási M AFC, 
Bilisen GyCsE 6:0, 6:1, 6:2.

Vegyespáros: Géczy, Vad BBTE 
— Elissen GyCsE, Paksyné BLTC 
2:6, 7:5, 7:5. Tornyai, .Tusits BBTE 
— Szenlpéteri BSE, Straubné BEAC 
7:9, 6:2, 6:3.

E gyéb szám ok:
Női egyes I. B ): Várszjeginé—

Tihanyiné 6:2, 7:5.
Férfiegyes I. B ): Belgán— Bródy 

6:1, 4:4, w. o. C sim m a~M ajoros 
4:6, 6:4, 6:4! Sándor— Csirnma 6:2,

résre méltó. A  technikásabb Szigeti, 
ha nehezen is, de győzött.

A  vegyespárosban a  fiatalok  na
gyon  szépen m utatkoztak he. Géczy 
az egészen fiatal Vad Zsuzsival, a 
nagy tudású Elissen— Paksyné-ket
tőét verte. A  Tornyai)■—Jusits szin
tén fiatal BBTE-kettős pedig a 
Szentpéteri— Straubné-p&rt győzte le.

A  Ssentpéteri—Frigyest- és az 
Asbóth— v. Bánó-pár az elődöntőbe 
került. Eredm ények: -

Nemzeti bajnokság
Férfiegyes nyolcaddöntö: Asbóth

BBTE— Stolpa BLIÍE 6:3, 6:3, 6:0. 
Szigeti UTE— F rigyesi BSE 6:3, 
6:4, 7:5.

Női egyes nyolcaddöntö: Bárd
U TE— Gallnem é BSE 6:2 ,6:3. K ö

6:4. M ihalovics O.— Pintér 7:5, 6:2. 
Kertész— Simon 6:1, 4:6, 6:3.

Játékrend
■1.30: Asbóth— Ssentpéteri; Rugó- 

nyi—Bárd.
4.30: Mihalovics—-Kertész; Som o

gyi— Kállayné; Gellnerné, Zaitvayné 
— Vad. Szlávik ( A ) ;  Balázs— H or
váth Jenő.

4: Szigeti— Gábori; Frigyesi,
Szentpéteri— Csimma., Csink; Aa- 
bóth, v. Bánó— Ferer.czy dr, Stolpa; 
Sédeyné, Jávori— Straubné, Zupka.

5.30: Somogyi—Katona; Hnsrerl—Kövér; 
Péteri dr—Tóth dr.

5. M: Szigeti, Bárd—Tornya v, .Insits;
Frigyesi, Galmcrmé—Ferenezy dr, Jávort; 
Macskási, Somogyi—Géczy, Vad; A— 
Paksyné, Tihanyiné; v. Dcrccskey, Jalrute 
—Pétert dr, Tóth.

1 Aki nyeri: D Ő RN ER-SPO RT ütővel játszón. 
i t v - ....  DÖRNER-SPORT

BONYODALOM  
A  FÉR FIFAR O S KÖRÜL 

Viharos körülm ények között fo 
lyik a nemzeti teniszbajnokság férfi- 
páros száma. A m ikor a sorsolást 
megcsinálták, m ár kiderült, hogy  a 
játékok nem folyhatnak le minden 
zökkenő nélkül. A  verseny második 
napján m ár a legtöbb jó  pár külön
böző okok  m iatt felbom lott. Szerdán 
az első hölyen kiemelt Gábori, Dallos 
dr. pár lett harcképtelen. M int meg-' 
írtuk, Dallas dr-nak ínhüvelygyulla
dása van. Hosszas latolgatás után

K i t ű n ő  d C w ®  _ _  
m i n ő s é g ű

R O L L F I1 .M
(26 Scheiner) /gpk Ajflti

i P O f i l l é r
PÁRISI FOTÓ- KOLB

a Párisi Nagy Aruház épületében

Jankó József versenybíró a  küszö
bön álló német— m agyar válogatott 
teniszmérkőzésre vaió tekintettel 
hozzájárul ahhoz, h ogy  —  noha már 
az első fordulót le játszották  —  Gá
bori, Petővel folytathassa tovább a 
küzdelmeket.

A  versenybíró intézkedése szabá
lyokba ütköző, de feltétlenül sport
szerű volt, mégis Frigyesi Tibor, a 
BSE versenyzője a szabálykönyvre 
való hivatkozással m egóvta  a Gá
bori, Pető pár Indulását. (Érthető 
Is, hiszen így  a  Szentpéteri—Fri
gyesi pár a döntőbe kerülhet.)

A z  óvással fog la lk ozott is ver
senybizottság s noha elismerte, 
h ogy  a  Gábori-—Pető pár szereplése 
sportszempontból és sportszerűség
ből igazságos volna, a  szabály
könyvre való h ivatkozással az 
óvásnak helyt adott.

MTI-Szont Lásrfé-Wrház 5:3. Barátsi-
tw, ténlízmértöiís.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK!
Tippversenyünk csütörtökön közöli 

©redtnényébe egy kis hiba csúszott. Bn- 
íogh József (Debrecen. Tolcki-u. 75.) 26 
pontot szerzett s kimaradt a nyertesek 
közül. Ezzel a toljcGÍtménnyol öt pon- 
gót nyert, viszont így Roicb András 
(Pécs, Ferenciek-u. 52.), aki 25 pontot
vpotv.r 0—0..-3) tért el, ek\si k oz ütpo.ng’ös
nyereménytől. Balogh pontszáma jelen
leg 352.

Pudvás: A kedvencben 250 pout, í i

A S ZT A L I TEN ISZ

Keséden: Écöédi LS.E—Hatvani gimná
zium 12:8. (Asztalitenisz.)

ATLÉTIK A

SIR DR, KOVÁCS ÉS V A D A S IS 
JELENTKEZETT,

hogy a jöv ö  héten már olyan form á
ban lesz, hogy kiállhat válogatóver
senyre. A  szövetség m ost meglehetős 
zavarban van. A  görögök  ellen 
ugyanis beállíthat akárkit, ott nem a 
B ) csapat a görögök  ellenfele, ha
nem egyszerűén M agyarország. T e
kintély kérdése tehát, hogy ott bizto
san győzzünk, lehetőleg ne csak egy
két ponttal. A  jugoszlávok ellen vi
szont B ) csapat kiállítására kötelez
tük magunkat. Egyszerű lenne a do
log, ha Athén az egész B u dapest-- 
Athén— Budapest útiköltséget fizet
n i. A kár külön csapatot is küldliet- 
nénk. A  megállapodás szerint azon
ban a görögöktől csak a Belgrád—  
Athén— Belgrád költséget kapjuk. 
Ha tehát a M ASz kicserél valakit az 
athéni csapatból, annak belgrádi úti
költségét m agára kell vállalnia. Ez 
az egyik szempont. A  másik az, hogy 
az idén ezen a görög-jugoszláv úton 
kívül külföldi portyára nem igen van 
kilátás, méltánytalan dolog tehát a 
legjobbakat egyszerűen m egfosztani 
a szép külföldi úttól. A  válogatás 
hajója ezek között a Scyllák és Cha- 
ribdisek között hányódik. Nem iri
gyeljük a nemzetközi bizottságot.

Eriiéi} legfrissebb bireif 
az

Aradi Közlöny
h a s á b ja iró l o lv a s h a t ja
Fizessen  e lő  az

Aradi Közlöny re
d e s s e n  az

Aradi Közlöny bee
Hír d<

5000-en lesz 
a legnagyobb küzdelem 
a kétnapos versenyen
A  szom bat-vasárnapi szövetségi 

verseny nevezései olyan jó l sike
rültek, hogy szinte túlzás lenne, ha 
mindenki elindulna. Pedig ahogyan 
mi az atléták hangulatát ismerjük, 
egyik sem szívesen mond le erről a 
lehetőségről, hogy az athéni már
ványstadionban is megmutassa ma
gát annak a 3G— 40.000 embernek, 
aki ott egy ilyen válogatóit viadal
ra kiesődül. Az itteni 3— 400, eset
leg 30— 40 néző után némi változást 
jelent az ottani környezet.

Pedig a szom bat-vasárnapi ver
seny —  ha ügyesen rendezik —  
valóban komoly közönségsikert is 
arathat. A  M AC-pályán ugyan ne
héz úgy elhelyezni a nézőket, hogy 
lássanak, de az előreláthatólag 
állandóan pergő futószám ok ■ és a 
válogatottságra pályázó ügyességi 
atléták várható jó  teljesítményei 
így  is élvezhető versenyt varázsol
hatnak a  szigetre.

A  szombati versenynap kétség
kívül legérdekesebb és valószínűleg 
legjobb eredményt is hozó versenye 
az 5000 méteres síkfutás lesz. E b
ben is előnyöket adnak m ajd a leg
jobbak, de vajm i nehéz lesz as 
eddigi szereplések alapján Csapiár, 
Kelen, Farkas, Esztergomi, Szilá
gyi, Németh, Eper között a rang
sort és a különbséget megállapítani. 
Szerencse, hogy itt időelőnyök, ille
tőleg hátrányok vannak és annak 
is m ódjában van 15 perchez közeit, 
vagy  éppen azon belüli időt. futnia., 
aki véletlenül 10— 20 másodperc 
előnyhöz jut.

A  múlt héten nem Indult Csapiár 
m ost igen erős edzést tart és pilla
natnyilag úgy  érzi m agát, mint 
aki letört. Ez az az érzés, am elyet 
esetleg egy-két nap alatt a legjobb 
erőnlét és a legbizakodóbb hangu
lat vált fel. A zt biztosra m erjük 
venni, hogy ebből a mezőnyből v a 
lam irevaló időjárás esetén legalább 
négy; de esetleg 7 futó fo g  15 
percen belüli eredményt elérni, de 
h ogy  ki lesz a legjobb, az teljesen 
bizonytalan.

1 it Y '  —  i— — -

ATLÉTIKAI MOSOK 
Szombat:

Budapeat: MASz-verseny (MAC-pálya 
3 óra). — Főiskolai bajnokság tBgAC- 
pálya. 4 óra).

Pécs: Kerületi ifj. bajnokság. 
Vasárnap:

Budapest: MASz-verscny (MAC-pálya,
3 óra). — Főiskolai bajnokság; (BÉAC-p.,
4 óra).

Kispest: Kerületi női verseny (dél
előtt fél 11).

Rákospalota; Testvérisós kér. verseny.
Pécs: Kerületi ifj. bajnokság.
Szeged: Egyórás futóverseny.
Gyula; GyuAC vidéki egyesületi b a j

nokság.
Eger; Miskolci KISOK-kerülct bajnok

sága.
Szolnok: Szegedi és debreceni 1CISOK- 

keriilet leány versenye.

V A L Ó S Z ÍN Ű L E G  F U T  A  V Á L O 
G A T O T T  áxlOO-AS V Á L T Ó  IS

a szom bat-vasárnapi versenyeken. 
A z  egyik  csapatban helyet kap m ár 
Sir József dr is, aki váltóban már 
m ost hajlandó kiállni.

GÖRÖG
együtt futott Hikioch-oel és annak elle
nére, hogy igen jó  búsban van, öt gáton 
semmivel sem maradt Hikisch mögött. 
Görögnek az a terve, hogy a főiskolai 
bajnoksággal valamikép összeegyezteti a 
MASz*versenyt és itt is elindul. Az a 
véleménye ugyanis, hogy megfelelő ellen
fél nélkül nem tud elég jó  időt elérni, 
már pedig ö szeretne elmenni a váloga
tottal Athénba. Ami Hikischt illa ti, az 
utóbbi időben — Simpson távollétében — 
igen rossz szokást idegzett be. A  gát 
fölött ugyanis nem hajlik egyenesen előre, 
hanem a felsőteste cldől és önnek követ
keztében a lelépő Iába is alaposan cltér 
az egyenes iránytól. Ez .minden gátvétel 
után nagy zökkenőt ét a lendületből való 
kiesést eredményez. Sintpson most rövid 
budapesti tartózkodása alatt alaposan 
előveszi tanítványát és reméljük, hogy 
sikerül is a hibát kiküszöbölnie. Leg
alább 2 tizeddel javul Hikisch ideje, ha 
erről sürgősen leszokik.

NEM 3, HANEM 4 ÓRAKOR
kezdik  szombaton a M A Sz töm egver
senyét a M argitszigeten. Ezzel lehe
tővé  akarják tenni, hogy  a déli 1 
órá ig  dolgozó versenyzők is egyenlő 
feltételekkel vegyék  fe l a  küzdelmet. 
A  vasárnapi verseny változatlanul 3 
órak or  kezdődik.

ZSUFFKA l á b a  is m é t  m e g r á n d u l t .
eníítal nem magasugrás, hanem távol- 
ugrás közben. Pedig megelőzőleg a 380-as 
magasságon remekül sikerült ugrásai 
voltak ás bizton remélhette, hogy szom
baton négy méteren felül, ugrik. Most. 
pihen, kezelteti magát, de. ha csak lehet, 
elindul.

A  LEGJOBB UGRÓK ÉS DOBÓK
a szom bat-vasárnapi előnyversenyek
ben a válogatásra való tekintettel 
m ég  három  kísérletet tehetnek, ezek 
eredm énye azonban csak a váloga
tá sra  lesz befolyással, az elönyver- 
seny sorrendjének megállapítására 
nem. A z érdekelt atléták óhaja volt 
ez az újítás és a szövetség készség
gel járu it hozzá a kívánsághoz.

É S Z A S

Ózdon rajt©! vasárn ap
a teljes élgárd a

A z ózdiak nagy ünnepséget ren
deznek vasárnap. A  M OVE ÓVTK 
uszodájának medencéjét a közelm últ
ban átépítették és új, 25 méteres me
dencéjét vasárnap ünnepélyes külső
ségek között adják át rendeltetésé
nek. A  m egnyitóra leutazik a fővá
rosból a  teljes élgárda, de ezenkívül 
Egerből és M iskolcról is várnak ven
dégeket. A z ózdiakat a,z ünnepélyen 
elsősorban az úszó-tanfolyam .hatal
mas mezőnye fog ja  képviselni, özdon 
több tanfolyam ot tartott Fiedler 
Ottó, a BEAC egykori vízilabda
játékosa, és tanítványai nagy töm eg- 
versenyek keretében vasárnap fo g 
ják  tudományukat bemutatni.

A  megnyitó ünnepély minőségi ré
szének kiválóságát és érdekességét 
a fővárosi úszók vendégszereplése 
biztosítja. Csaknem minden szám ot
tevő versenyzőnk m egjelenik vasár
nap a rajton. Lehet, hogy  a 25 mé
teres, pompás medencében a nagy 
ellenfelek versengéséből cgyp-ár egé
szen kiváló eredmény fo g  születni. 
100 m gyorsúszásban Elemári és 
K örösi' összecsapása fe lé  fordul az 
általános érdeklődés. Hám ori a har
madik helyre pályázik ebben a küz
delemben. 400 méteren Tátos és 
G róf küzdelme első felvonása lesz 
az idény eljövendő nagy küzdelmei
nek a két úszó között. Végházitól 
szintén jó  eredményt, vár a kapitány. 
A  200 xn mellúszásban Angyal és 
Fábián küzd az elsőségért. Angyal 
„sötét pont“  az idén. Edzése kevés,

Időeredménye semmi, —  viszont 
rendkívüli tehetségével hamarosan 
pótolni tudja a mulasztottakat. 100 
m háton Galambosnak nemcsak 
győznie kell, hanem valami jó  ered
mény is esedékes tőle. Bánki-Hor- 
váth fejlődéséről adhat szám ot az 
ózdi versenyen. Demjén valószínűleg 
gyorsúszásban indul, jó  edzés-ered
ményei mellé szép versenyidőt fog  
úszni.

A  hölgyversenyzök közt hasonlóan 
érdekes találkozások lesznek ózdon. 
100 m gyorsúszásban Ács Ilonkán 
kívül Vámos Adél és Albach Edit, 
a jövő két reménysége Indul. 100 m 
háton Novak és a tavalyi bajnok, 
Lovász első összecsapása új csúcs
eredményt hozhat. 200 m mellen Fel
hős és Salgó képviseli az élgárdát.

Mind a hölgyek, mind a férfiak 
3X100 m vegyesváltót is úsznak.

A z ózdi expedíciót a vízilabdátok 
teszik teljessé. A z uszoda kis m ére
tére való tekintettel csak ötös csa
pat utazik le. Mezei -— Ualasy, Ha
zai —  Kislégi, BratiAy-összeállításhan 
áll fel a csapat. Ellenfele a keleti, 
kerületi válogatott. A  vízilabdátok 
képességéről ez a mérkőzés termé
szetesen nem fog  képet adni. a játék
nak inkább csak bemutató jellege 
lesz. H ogy a vízilabdában mi a  hely
zet, —  erre a kérdésre csak a  vízí- 
labrlabajnokság küzdelmei fognak 
feleletet adni.

Az ózdi versenyre vasárnap reggel 
külön gyorskocsin utazik a társaság.

KEVÉS A S  INDULÓ A  'KISQK- 
B A JN O K SAG 3AN

Szombaton rendezi a KISOK a 
budapesti kerület űszóbajnokságaít. 
Ha a befutott nevezéseket és az 
egyes számokban induló versenyzők 
szám át nézzük, siralmas kép tárul 
elénk. A lig  akad induló és ha alkal
mazni akarnák a M USz egyik leg
utóbbi határozatát (J. o. versenyen 
öt résztvevőn aluli mezőnyt, nem le
het indítani)} egyáltalán m eg sem 
rendezhetnék szombaton a versenyt.

Sajnos, az iskolák csak  azokat a 
versenyzőket indítják a kerületi 
bajnokságon, akiknek az első, de 
legrosszabb esetben a második hely 
elnyerésére kom oly esélyük van. 
íg y  például a 400 m gyorsűszásbah 
Tátos győzelm e teljesen biztos és 
ezért mindössze egyetlen egy ellen
fele lesz a versenyben! 100 méteren 
alig  jobb a helyzet: Elcmérivel
szemben csak hárman indulnak. Ha 
azonban a 200 m mellúszás neve
zéseit nézzük (ebben a verseny
számban nincs kim agasló képes
ségű diákversenyzö), m indjárt 10 
indulót találunk. A  helyzet tehát 
világos: ahol nincs klasszisverseny - 
zö, ahol remény van 1. vagy  2. 
helyre, ott m indjárt van induló! 
Ennek a felfogásnak teljesen sport
szerűtlen voltára, azt hisszük, nem 
szükséges külön rámutatnunk.

A z egyes iskolák nevezései a  k ö 
vetkező képet m utatják: a Szt. Ist
ván fk . csak Tátost indítja. A  Hun- 
falvyból 2 versenyző és a váltó, az 
Árpádból három versenyző és a váltó 
nevezése érkezett be. összesen 11 
iskola 23 versenyzője indul az egyéni 
számokban és 5 csapat a  váltóban. 
A z  elmúlt évben nem  volt kerületi 
verseny, de a KéZer-vándordíj dön
tőin, pedig azok tavaly egybeestek a 
vízilabda-döntőkkel, sokkal népesebb 
m ezőnyök rajtoltak.

A  100 m hátűszásban 4 az indu
lók száma, A  3X 100 m  vegyesváltó- 
ban 5 csapat veszi fe l a küzdelmet. 
Hosszú szünet után ism ét megren
dezésre kerül a m üugróbajnokság is. 
Ennek a számnak 3 résztvevője lesz.

A  verseny szom baton este 7 óra
kor kezdődik. A  m űugrást ellenben 
m ár 3 órai kezdettel lebonyolítják.

Tatabányára utazik vasárnap az FTC 
virtlabdacsapata. A fradisták délelőtt és 
délután iá mérkőznek a tatabányaiakkal. 
A következő csapat utazik: Simon —
II ász, Tombol’ — Molnár — Somogyi, 
Szecael, Szüld. Tartalék: Farkas, Lovas, 
Czapkó. A társaságot Jónás István vezeti.

A WMTK június lfteón, • va&árnap orszá
gos versenyt rendez.

Mindenki eljött----  A  vasárnapi hölgy-
ttfmegváltó előtt Sáros! Imre, az FTC 
edzője hatalmas lánysercg^t. dirigált, a 
meóenoo szálén: sorbaállította, beosztotta 
őket és kijelölte az FTC két csapatát, 
24 hölgy beszélt, nevetett, futkosott Sá
ros! körül, de 6 vitézül állta a helyét 
ás csakhamar teljes volt n rend* Min
denki csodál kozott; honmaia szedett elő 
o.z FTC 24 versenyzőt, sőt a tartalékokkal 
együtt még többet? A magyarázat egy
szerű: Sárost levelet írt minden frarlis- 
tának, aki csak 5—6 évre visszamenőleg 
is versenyzett és megkérte, jöjjön el a 
vasárnapi váltóra. A levelek jó helyre 
mentek: csaknem mindenki eljött. Csukái, 
Bán és a többiek mind ott voltak va
sárnap az FTC két váltójában. A ver
seny után Sáros! csak azon kesergett, 
hogy nem merte jobban keverni a höl
gyeket. Az első csapat óriási fölényéből 
adhatott volna n második csapatnak vnte- 
míf és fik kér a B) - csapa t tatán a második 
helyet érte voln-a ©U

Már most vasárnap megkezdődnek a*
egyesületközi párosyersenyek. A.s MTK 
csapata a III. kér. TVE úszóival talál
kozik. Az érdekes mérkőzés színhelye a? 
NSC-pálya.

Tátos — műugrásban. A szómba*!
KISOK-vi meny egyik érdekessége Táto* 
Nándi műugró szereplése Írsz. A kiváló 
úszó műugrásban' is nagy tehetség é« 
bajnok tóga csaknem biztosra vehető.

A MUSz iníézfibizeUsági ülésén megtűr- 
gv állók a verseny rend ezek és vír'lnbda- 
ját.ékvcZ'Otők kiküld-Vgén-etk kérdését.

G YEPLABD A
Teljes szétbomlás fenyegeti a IT. osz

tályt. Tavasszal még csak e g y ' mérkő
zést játszottak a IT. osztályban, az te 
az őszről elmaradt találkozó volt. llyou 
gyengö színvonalon még eohseem állottak 
a tartalék csapatok. Somini Tömény bítw-. 
a.rra, hogy a IT. oS"tályú bajnoki mérkő
zéseket még ebben az idényben lejátszók. 
Az alapszabályok őrlőimében a csapatok: 
felét már törölni kellene. Kivánosian 
várjuk a szövetség intézkedését ebben az 
ügyben.

A szombaton sorra kerülő FTC—AHC 
mérkőzés nagy küzdelmei Ígér. Az AHC
pont vesztesége esetén kiesik a helyezésre 
esélyes csapatok közül. A zöld-fehérek 
viszont győzelmükkel biztosi tanúk a 2. 
helyüket.

A PhHSE edzéseit és bajnoki mérkőzé
seit az MTE-pályán tartja.

Heti műsor: Szombat: FTC—AHC <Fo~
ririyák-u, 5.30. Veseti: Pásztori. — Va
sárnap: BBTE—MIIG (Margitsziget. 
Vezeti; Jvc Marió). MAC— SzTTC (Margit
sziget, 10. Vezeti: Margó dr).

IFJÚSÁG
A kassai KISOK-bajnokságban szomba

ton játssza a döntő mérkőzést a Felsőkor, 
és a Felsőipariskv labdarúgóó^ipaia. A 
sordsöntő találkozó előtt a csapatok hely
zete a kővetkőző:
1. Felsőkereskedelmi
2. FekiŐipar
3. Állami gimn.
4. Szlovák gimn.
5. Gazdasági tanint.

8 2 1 — 8:2 5
5 2 1 —  
4 1 3 — 
4 — 2 2  
4 — 1 3

7:3 5 
7:5 5 
5:7 2 
1:9 1

FŐISKOLA
A főiskolai atlétikai bajnokságok szom

bati és vasárnapi műsora; Szombat: 
Férfibajnokság: 100 m, 400 m, 1500 m,
110 ra gát, távol, rád, súly, diszkosz. 
Női bajnokság: 100 m, magrus, súly. -1- 
Va sár nap: 200 in. 880 ni, őOOO m, 400 m 
gát, magas, hármas, gerely. Női bajnok- 
tfág: 80 in gát, távol, dázkq&z, gerely. 
A bajnoki verseny szombaton fél 4. va
sárnap pedig 3 órakor kozdCoUk a I5ÉAC- 
pályón. ,

BIRKÓZÁS
A DetAC I. osztályú súlyemelő versenyt 

rendez szombaton e«to 7 órakor az. And- 
Tássy-út 43. szám alatti helyktegébón. A 
versenyen a legjobb magyar súlyemelők 
indulnak;

ÖKÖLVÍVÁS
A I.obel PLE m«shirá«oe BkWrÍTŐTsr-

Mnyí re ml (a vasárnap este az oraóíntaai
torna torom bon. A meghívásos vonoou vOo 
a rendező egyesület ökölvívóin k ív íl a 
PeLE, MAC és VÁG ököl vivőt í» jaénl- 
ve&znelí.

Minden hónapban «wr-asry nam»e*Itö«
ökBlvivőrersenyt! — kárto tQBFÖAn «• »  
Fórray Árpád szövetségi ianiffé.’nv a mak- 
blzotlBÍgtői. Ferray ssarial m  comos^h 
kitűnő rJőkósrstéflt nyn.ita-js rá In®* lőtt- 
jainknak külföldi összoosapásokra, harcom 
egyben nagy népszerűsítő hatása is I «n v . 
A ssakbizotlság o-Jhatároztn. hogy min
den erejével támogatja a szövetségi kapi
tány törekvését."

Masina már harmadik kiütéses győzöl- 
menti tart! Milánóból jelentik: Luigi 
Masina, a nemrégiben profivá lett kitűnő 
fél nehézsúlyt! ökölvívó Gjrieábau aratta 
harmadik kiütéses győzelmét. EUenMe 
a vűleneei Xn vert volt.

Pozsjiíizu ismét -negíndíd az ektHrivó- 
é’ el. Az orvkor: \‘ i rőrrő ! r r v i '..ö.köl- 
v ívo- v;íf er.l’ ef,* 11ti e’eőítd óía i- tt r í meg. 
indáit az ökölvívó-élet. Legutóbb * ber
lini Faluéi látogatott el Fozeabe,
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KERÉKPÁR

— A kerékpár a versenyző 
meghosszabbítóit véggtajgja -
mowsáta kétórás előadásában L0S1EMZ,
a M IIs  edzöja

M O ZI

TÍZ e s z t e n d ő  e l ő t t
' 1930 tavaszán befejezéshez kö
zeledett a magyar mozik első han
gos esztendeje. Milyen izgalmas, 
lázas, változékony időszak volt az a 
■magyar filméletben!

*
A „Singing: Focl’Mal kezdődött, óriási, 

meglepő, minden kételyt elsöprő siker
rel. A  folytatás azonban — a másik mo
rálján, — az „Üsző színház”  megbukott. 
Az '„Atlantic" című német dráma sikert 
aratott. Az amerikai beszélőífUm, a „tál
káé”  annyira nem tetszett, hogy egyik 
példányát, az „örvény” -* (semmi köze 
seni volt a később hasonló című francia 
filmhez), mindössze kétszer játszották, a 
harmadik előadásra már elővették az 
előző filmet, a közönségnek pedig azt 
mondották, hogy az „Örvény" hangszalag
ja  tönkrement.. . .

Vagy százfőnyi fegyelmezett és 
őszinte érdeklődést mutató verseny- 
zőtátoor előtt beszélt szerdán este a 
Millenárison Lorenz, az MKSz né
met edzője a kerékpársportról, — 
előkészítő munkájáról és azokról az 
elvekről, melyeket a magyar pálya- 
versenyzők tudásának fejlesztése és 
állandósítása érdekében megvalósí
tani kíván.

szétválasztás lesz. Hallom, hogy az 
egyesületek ennek a szelektálást fo 
lyamatnak ellene lesznek, —  mert 
így esetleg csökken országúti baj
nokság! pontszerzőiknek a száma. 
Ezt az ellenkezést azonban le kell 
törni, mert most nem az önző érde
kek megvédése a cél, hanem egy 
nemzet sportjának fejlesztése. Ebben 
a munkámban —  s ez nagy örö-

(Nem akarjuk felsorolni az első hangos 
móri esztendő (1929—30) valamennyi film 
jét. csak az 1930 májusi műsorra cmié 
kezünk. Do előbb még megemlítjük, hogy 
ekkor arra is megszavaz láttuk olvasóin 
kát, hogy melyek voltak az előző két 
hónapban bemutatott filmek közül a lóg 
jobbak. A szavazás eredménye ez volt
1. Zwei Herzen (áprilisban mutatták be).
2. Miénk az éjszaka, 3. Vad orchideák.)

*
A májusi filmek; Fölösleges ember. 

(William Haynes, Josephin-e Duón. Meg' 
némi tolt amerikai beszéWSfihn.) Napcsó 
kolta leány. (Bánky Vilma egyetlen háti 
gosfilmjc.) Turfcsidók. (Maria Jaoobin 
német filmje.) Szibéria 1919. (Kertész Mi 
hál.v rendezte, a női főszerepben Doloros 
Costelloval.) Az Operaház íantómja 
(Ilon Chaney híres film je — hangosítva.) 
A  ghettő énekese. (A! Jolson helyett 
Georg Jessetlel.) Ki a tigrist (Chnrlotto 
Snsa és ITarry Frank bűnügyi filmje.' 
Ma éjszaka talán. (Jeuuy Jugo első be 
szélőfilmje, Róbert Stolz zenéjével.) Ma 
rianue. (Marion Davies első beszélőfihn 
je.) Angyalka. (Címszereplő: Norma 
Shearer.) A  nábob leánya. (Címszereplő 
Eenée Adoréc.) Hollywoodi revü. (Norma 
Shearer, John Gilbert és más sztárok.) 
A  falu szégyene. (Orosz némafilm!) Az 
a huncut Ámor. (William Haynes r ig 

ó é  téka.) Perzselő vágyak. (Greta Garbó 
filmje. Néma.) Talu. (Eszkimó dráma. A 
címszerepben Len óra Ulric, „Észak csa
logánya” .)

Még május előtt bemutatták az első 
„Broadway MeIody''-t, amelyben Anita 
Page volt a főszereplő. Ifiz a szép, szőke 
színésznő néhány év előtti férjhez ment 
egy amerikai tengerész liszthez és búcsút 
mondott a filmezésnek.

•
Májusban is műsoron szerepelt vagy 

két hétig az áprilisban bemutatott 
„Négy pajtás". Jattét 'Gaynor és Charles 
Forréit bűbájos vígjátékiig Márciusban 
rolt a bemutatója a „Négy toll" első 
hangos változatának, amelyben Richard 
Arién, Fay Wray, Clive Brook, William 
Powcll és Noah Beery játszott főszerepet. 

*
Április végén mutatták be a F os repíi 

Hifiim jét,' amelyet így hirdettek: „A
jövő hangosfiimje: London lángokban
(A repülő ember eposza).”

*

193* májusában kerültek műsorra az 
első magyar hangosfilmek. A  hónap kö
zepetáján a „Csak egy kislány" című 
énekes vígjáték, a két főszerepben 
Eggerth Mártával és Jávor Pállal. A 
hónap végén periig a „Nevető Budapest”  
című kabaréfilm, amelyben a mulatsá
gos jelenetek között Péchy Erzsi, Lábass 
Juci és Horthy Hanna énekelt. Mindkét 
filmben csak az énekszámokról készült 
egyidejűleg hang és képfelvétel, a. pró
zai részeket — de nem valamennyit I 
utólag hangosították. Mégis ezekkel 
kezdetleges, de jószándékú filmekkel kez
dődött a magyar hangosfilmgyártás. 
Éppen egy évtized előtt.

K É Z IL A B D A
SS csapat nevezett az MTE rendezésében 

sorrakerülő hetes csapatok részére kiírt 
kézilabda mnnkáshajrokságra. A gödi 
csoportban 24 férfi és 9 női csapat, a 
budakalászi csoportban ifi férfi és 6 nő 
csapat játszik a bajnokságért. (A  kézi- 
labdázó utánpótlás egyik „kincsesbányá
ja" a gödi és budakalászi napozó-part.)

Szurdai vezeti a holnap, szombaton sorra 
kerülő Koszorú X III—Koszorú Brust II 
osztályú női bajnoki mérkőzést. A baj
nokjelölt Koszorú X III  nagyon esélyes 
(Szőnyi-út, 4 óra).

Jakab és Buzássy nélkül áll ki vasárnap 
a BTK a Wacker ellent II. osztályú hely
osztóra. A  csgpatösszeállítás: Kiss Z. — 
Töligyessy, Pintér — Meixner, Krasmay, 
Árvay II  — Pajtás, Budai, Béres, Bri- 
zeák, Kiss K.

Ponthullás a zöldasztalnál. A zavaros 
körülmények között elmaradt WMTK— 
Wacker mérkőzés két pontját a Wacker 
javára írta az intéző egyesbíró.

Létszámemelés? A  legutóbbi tanácsülé
sen Pintér Antal, a BTC szövetségi kép
viselője azt javasolta, hogy az MKESz 
tízre emelje fel az I, osztályú fórfibaj- 
nokeág létszámát. (Az egyesületek csak
nem teljes számban pártolják a javasla
tot. Ha a I I . osztályú férfibajnokságra 
elegendő számú nevezés érkezik, az 
MKESz hajlandó is a létszámemelésre.)

Az utóbbi időben előfordult sorozatos 
sérülésekre az MKESz is felfigyelt. Ezzel 
kapcsolatban elhatározta, hogy valameny- 
nyi kézilabda játékvezetőt írásban -figyel
meztet a kíméletben és durva játék meg
akadályozására.

Járási levente bajnoki kézilabdamérkő- 
zések Tiszaugon. Tiszakürt—Tiezasas 8:0 
(3:0). Góldobó: Bordás (3), Kovács (2), 
Vadász, Saras, K. Papp. — Tiszaug— 
Szelevény 10:2 (4:1). Góldobó: Szántó (4), 
Hegedűs I  (2), Léva (2), Halápy, Szabó 
II , illetve Lenese (2).

IFJÚSÁG
A MUNKÁCSI FR.—SZEGEDI FELSö- 

IPAR
Szent Láazló-vándordíjas elődöntő mér
kőzést szombaton délután 5 órakor tart
ják meg Munkácson. A  váróéban máris 
hatalmas az érdeklődés a mérkőzés iránt. 
Az összecsapás játékvezetője a debre
ceni Farkas Iván lesz.

Az élvezetes előadást Szittya Re
zső szövetségi kapitány ismertette 
magyarul, —  s végül általános szak- 
vitára került a sor.

A  szerda esti elméleti oktatás 
nagy sikere után elhatározta az 
MKSz vezetősége, hogy ezeket az 
előadásokat kéthetenként megis
métli.

*
Munkatársunk az ülés. lefolyásá

ról a következőket jelenti:
— Fegyelem, vasakarat és baj

társi érzés: ez a kerékpáros ver
senyző szentháromsága. Eredményt 
kiharcolni ezek nélkül az erények 
nélkül nem lehet. A  küzdők egymás
nak nem ellenségei, —  hanem ellen
felei —  és ezt sohasem szabad el
felejteni. Meg kell tanulni szépen 
veszteni, zokszó és kifogás nélkül, 
—  de tanuljunk meg szépen győzni 
i s . . .

Ezek voltak nagyjában Lorenz be
vezető szavai.

Aztán mélyebben merült el az 
anyagban:

—  Magyarországon, —  amint azt 
eddig tapasztaltam, -— a főversenyág 
az országúti sport volt, s a pályára 
csak úgy vendégeskedni jártak be a 
porfelhölovagok. Ennek a szokásnak 
meg kell szűnnie. Az országúti ver
senyzők izmai hosszú, szívós, fárad
ságot letörő munkára rendezkednek 
be, a vágtázó viszont minden tett
erejét másodpercekbe sűríti, hogy 
ebben a rövid időszakban kirobbanó, 
fergeteges gyorsaságával vívja ki a 
győzelmet. Ez a merőben kétféle 
munka merőben kétféle izomcsopor
tot feltételez, —  egyrészt az úgy
nevezett munkaizmokat, másrészt a 
vágtázó izmokat. A z előbbi izom
fajta nehezen fárad el, de lomha 
mozgású, —  az utóbbi viszont rövid 
időn át csúcsteljesítményekre képes,

de hamar elernyed. A  fentmon- 
dottakból nyilván adódik, hogy a 
vérbeli repülő csak vágtázó izmok
kal, az országúti elsősorban munka
izmokkal kell, hogy rendelkezzék. 
Edzéssel lehet ugyan munkaizmokat 
vágtázó izmokká átalakítani és vi
szont, —  de ez természetellenes kép
zés. Fel kell ismerni a versenyző 
adottságait, —  s aszerint kell ké
pezni az izmait. A  magyar országúti 
versenyzők között igen sokan van
nak, akik a pályán remek eredmé
nyeket érnének el, —  de mert or
szágúton maradtak, csak középsze
rűek.. Éles hatalmas repülőtehetség. 
De mert országúton is versenyez, 
nem tudja felvenni a külföldi spe
cialistákkal a versenyt. Ennek a 
gyökeresen téves iránynak alcarok 
most végetvetni. Első feladatom a

mömre szolgál —  a Szövetség tel
jes vezetőségét és az egyesületi in
tézők zömét magam mellett talál
tam.

—  Ha a rendszeres munka végéhez 
érünk, biztos hitem, hogy a. magyar 
válogatott gárda egyenértékű lesz 
a világhírű svájci, német, olasz és 
francia amatőr válogatottal. Ennek 
előfeltétele azonban a fegyelem és a 
teljes engedelmesség.

—• A  magyar versenyző —  foly
tatta Lorenz —  nagy általánosság
ban rosszul ül a gépen. A  kormá
nya és a nyerge alacsony, vagy ma- 
gasállású. Sokan rosszszabású cipő
ket használnak, még hozzá harisnya 
nélkül; ezen az állapoton gyökere
sen változtatni kell. A kerékpár a 
versenyző meghosszabbított végtag
ja. Ugyanúgy kell tehát vigyázni a 
gépre, mintha az a saját testrészünk 
volna.

Lorenz ezután bejelentette, hogy 
a jövőben zárt csoportokban bonyo
lítja le az edzéseket.

—- Nagy hibája a magyar ver
senyzőnek, hogy nem edz minden
nap, hanem legfeljebb kétszer egy 
héten, akkor azonban olyan kiadó
sán, hogy öt napra holtfáradt lesz a 
túlzott megerőltetéstől. Rendszert 
akarok vinni az eddigi rendszerte
lenség helyébe, az iramozás mellett 
felvezetéses hajrákat és motor utáni 
vágtapróbákat kívánok meghonosí
tani.

—  A  gyúrás végrehajtása is 
mostohagyermeke a magyar kerék
pársportnak. Itt is gyökeres változá
sok lesznek. Gyúrótanfolyamot fo
gok tartani, amatőr veresenyzö- 
gyúrókat szeretnék nevelni. Amíg 
a Millenárison nem vezetik be a 
központi fűtést, másképpen kell gon
doskodni a langyos zuhanyozási le
hetőségekről. A  főváros fürdőkály
hákat állít fel a közeljövőben s 
így a zuhanyozás gondja is megszű
nik gond lenni.

Lorenz végül Nagy Béla gépét 
mutatta be a nagyszámú és mind
végig feszült érdeklődést mutató 
hallgatóság előtt. Megállapította, 
hogy ez a kerkékpár mint mester
munka, mintaképe lehet minden 
most készülő pályagépnek.

Az értekezlet fél 11 órakor oszlott 
szét.

T O R N A

Budapest levente tornászbajnokságát
Vasárnap rendezik meg az NTE-tornate- 
mnben. A bajnoki versenyt öt csoport
ban bonyolítják le. A pazarul díjazott 
Verseny reggel 8 órakor kezdődik.

A  M O Z IK  M C S O R A :
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szómba), V -  vasár

nap, n — ’ /«, t — %, h ** ’ /t 
Bemutató mozik 

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
ffi, f8, no. Sz. V.: fl-kor is. D III. 88.
(A levegő. katonái.)
CASINO Eskü-u. 1. T.: 383192. ffi. 18, 110, 
Sz. V.: f4-kor is. Kár volt hazudni. 
CITY Vilmos császár-út 35. T.: 111-140. 
h6, h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Táncrend. 
GORKO Váci-utca 0. Telefon: 182-818.
fő. 18. no. Sz. V.: 14-ltor is. Myrna Boy. 
William Powell: MN és társa. 3-ik bél! 
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-952. 6, 8. 
10. Sz. V.: 4-kor is. Az üldözött. (John 
Garfield.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-543. 
ffi. rs, no. Sz. V .: 14-kor is. A 13-as ház. 
(Olga Csehova.)

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T.i 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Fox- 
Metro-Ufa és rajzos híradó. Rajzfilm. Víz 
alatt sem könnyű az élet.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T ; 130-125. 5, n8, 
flO. Sz. V.: 4, S, 8, 10. Oz, a csodák cso
dája. (Jndy Garland.) Prolongálva! 
RADIUS. Nagymezö-utca 22. T . : 122-098. 
ffi. fi8, hlO. Sz. V .: fi-kor Is. Napokon 
házassága. (P . Blanchar.) 3-ik hói! 
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222002. nB. f8, hlO. Sz. V.; 4, ti. 8, 10. 
Három agglegény nősülne. (Ibimig, 
L ingen.)
SCALA. Teréz-krt 60. T .: 114-411. nő. f8, 
blO, Sz. V,: 3-kor is. Floridai kaland. 
Gary Cooper.) 4-ik hét!
URÁNIA. Rákóczi-út 21. T-: 145-046. 5, n8, n o . Sz. V .: hő-kor is. D III. 88. (A le
vegő katonái.) V . d. e. 11: Sportmatiné.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212.
14, ffi, Í8, ÍIO. Sz. V.: f2-lcor ie. Párisi 
lányok.
CAPITOL. Barose-tér 82. T .: 134-337.
f4, f6, fS, Í10. V .; U-kor és fél 2-kor is. 
Halálos tavasz. 13-ik héti 
CORVIN Üllői-út 40. T .: 138-988. ti. ffi, ffi, 
DO. V.: f2-kor is. Viktória királynő. 
ELIT Szent István-körút 15. T.: 114-502. 
5, n8, hlO. V .: f3, 5, 18, hlO, Asszonyok. 
HOLLYWOOD. Bethien-tér 3. T .: 142.465. 
ÍS, h5, ®8, flO. Asszonyok, V , 4 . « ,  f i i :  
Hét tenger k ikötője.

KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027.
11. 2, 4, 6, 8, 10. Fekete éjszakák. 
LLOYD Hollán-utca 7/a. T : 111-994. 4, 6, 8.
10. V.: 2-kor is. ördöngős fruska. 
PALACE Erzsébet-körút 8. T.: .221-222. 11, 
2. 4. 6, 8, 10. Gunga Din. 3-ik hét! 
PATRIA Népszínház-u. 13 T.í 145573
4. fi, 8, 10. V.; 2-kor is. Jesso James. 
SAVOY. Ullöl-út 4. T .: 146040. f4, Í6, Í8, 
flO. V.: f2-kor is, Jesso James. 

SIMPLON Horthy Miklös-üt 62. T : 268-999. 
ft, ffi. f8, flO. V.: f2-kor is. Viktória ki
rálynő.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T : 140-840. 11. 2;
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Kísért a múlt.
Prolongálva!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-U. 11. T.: 355374. n4, 
n6. nR, niO. V.: n2-kor is. Trópusi má
mor. V. d. e. 31: A  rémület szigete. 
BELVÁROSI Iranyi-utca 21. T : 384-563. 
1, 6, 8. 10. V.: 2. 3, 4. 6, 6, 7, 8, 9. 10. 
Az első csók.
PUDAi APOLLO Széna-tér. T : 351500. 
fő, h7, 9. V.: f2. fi, ffi, f8, flO. Semmel
weis. V. d. e, f i i :  A cárnő kcgycnce. 
ELDOB ADÓ. Népszínház-u. 31. T.: 133-171.
5. n8, flO. V.: 2, 4, fi, 8, 10. Dzsungel 
Jim. A préri törvénye. V. d. e. 10, fl2: 
Vihar Kemenos pusztán.
HOMEROS. Hermma-út 7. T .: 296178.
h3, 7. nlO. V.: f2-töl folyt. Texas II. 
rész.
IPOLY Csáky-u. 65. T .: 292628. Í4. f6, 
18, f 10. V.; «í-kor is. Az első csók.
V. d. e. 11: Lovagias ügy. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T : 
134-644. Í4, ffi, ffi, fl(l. V.: f2-kor is. Az 
első csók. V. d. e. 110, fl2: Magdát ki
csap ják ^ _________________

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4. 
— Telefon 132-499 és 13.3-977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 4Z 

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé Lásóó. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

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

Nyomatott » Stádium Rt. kfirfnrgőgé- 
peln, Faielűs: Győry Aladár lga**»ió-

— Vasárnap már új 
hangszóróberendezés 
működik a Millenárisom
• mondja Szittya szövet
ségi kapitány

A  Millenáris vasárnap másodszor 
nyit kaput idén - annak a verseny- 
sorozatnak, amely az MKSz rende
zésében májustól szeptember vé
géig bonyolódik le. E tomasorozat 
első része most vasárnap zárul le. 
Budapest pályabajnokságának utolsó 
két futama: a kétüléses gépek baj
noksága és a csapatverseny-bajnok
ság kerül sorra.

A  vasárnapi mérkőzés lesz egyéb
ként az idény utolsó délutáni ver
senye. Június 9-töl kezdődően már 
éste bonyolítja le az MKSz a via
dalait.

Szittya. szövetségi kapitány nagy 
várakozással tekint a verseny elé:

—  A  formák kirobbanó fejlődése 
engem is meglepett. Ez a rendsze
res edzés első komoly eredménye. 
De még sokkal többet várok! A 
felmerült rendezési panaszokon Is 
segíteni Igyekszünk. Vasárnap már 
új hangszóróberendezés működik, a 
zuhanyok is üzembe lépnek és 
a versenybíróság tagjai nem fog 
nak ingujjban az emelvényen ülni...

A U TÓ

Vérbeli, izgalmas terep
verseny volt a hegyi
dandár motorkerék
pár szakaszának 
erőpróbája Kassán

A  m. kir. honvéd hegyidandár mo
torkerékpáros szakasza sikerült to
vábbfejlesztő és motoros ügyességi 
terepversenyt rendezett Kassán, a 
Kálvária-hegy környékén. A  ver
senyt Kozma Endre rendezte és bele
sürítette mindazt, ami nehézség és 
akadály terén motorosszemmel el
képzelhető. Kitűnő honvédmotoro
saink azonban nagyszerűen birkóz
tak rneg a nehézségekkel; a selejtező
futam eredményeképpen 38-an sze
reztek jogot a versenyben való indu- 
'lásra.

A  rendkívül nehéz terepen lefutott 
verseny eredménye a következő volt: 
X. Korcsog 5:12 mp. 2. Fark 6:05.
3. Csuhány 6:15. 4. Nagy 6:20. 5. 
Horváth 6:22. 6. Varga 7:05. 7. Csik 
8:47. 8. László 9:12. 9. Szegedi 9:29. 
10. Varga 9:54. 11. Kiss 10:15.

A  terepfutam derekán elere.dt az 
eső, ami az eredményekét erősen be
folyásolta és részben igazságtalanul 
befolyásolta az elért helyezéseket. 
Ugyanakkor azonban bebizonyította, 
hogy honvédmotorosaink az esö- 
áztatta nehéz terepen is megállják a 
helyüket.

A  terepfutamot ügyességi verseny 
követte. Ebben Marton, Csuhány, 
Rácz, Kovács, Szegedi, Csire és Kiss 
honvédek tüntették ki magukat. 
Nagyszerű és izgalmas látványosság 
volt az élő gördülő gúla és a robogó 
motoron végzett, eddig csak mozi
híradókról ismert mutatványok soro
zata.

A sikerült verseny egyben nagy 
sikere volt Kozma Endrének, aki a 
honvédmotorosok oktatását és elő
készítését önzetlenül és lelkesedés
sel végezte.

OLYMPIA Erzsőbct-krt 2fi. T.: 421-588.11,
2, 4, fi, 8, 10. Érdemes örökölni. 
OTTHON Beniczky-utca 3. T : 146-447. n4, 
nfi, n8, ti 10. V.; n2-kor is. A kis csűri. 
V. d. e. 10, f 12: Osin-esir,.
PHONIX Rákóczi-út 68. T : 144-454. 11, 1,
3, 5, u8, flO. A 4 toll.
RIALTO Rákóczi-út 70. T.: 139-497. 11,. 
1, 3. 5. n8, nlO. Sz. V.: !U, 12. 2. 4, 
6, 8, 10. Az első csók.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Péntek, májú, 31.

Bud*|>fst I (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torua. — 7: Hírek. Hanfclemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20; Ruszin ifjúsági előadás.
— 10.45: Hogyan együnk! Irta: Barabás
Zoltán dr. — 12.10: Országos Poctászcne- 
kar. Vezényel: Eürdügh János. — Köz
ben: Hírek. — 13.30: Tánczeuckar. —
:4.30: Hírek. — 16.15: Harc, vagy szövet
kezés. Szilódy Zoltán előadása. — 16.45: 
Hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin 
a; elven. — 17.15: Toll Árpád cigányzene
kara. — 17.45: Csóra Simon eszperantó 
nyelvű előadása. — 18.15: A rádió szalon
zenekara. Vezényel: Bcrtha látván. Köz
reműködik: Marjay Erzsébet (ének). — 
Közben: Spörfközkraényck, — 19.15: H í
rek. — 19.25: Pannonhalma. Közvetítés 
a pannonhalmi Szent Benedek rendi 
apátságból. Beszélő: Kévay József dr.
— 20.15- Budapesti Hangverseny Zenekar. 
Vezényel: Kiss Lajos, a zimor.yi zene- 
akadémia igazgatója. L Bach: 11. Bran
denburgi versenv. 2 .-Kodály: Nyári este.
3. Slavenski: Balkáni szvit. (Bemutató.)
4. Hriazticc: Két tánc. (Bemutató.) 5. 
Liszt: Tasso, szimfonikus költemény. — 
21.10: Hírek. — 22.10: Tánelcmezck. — 
23: Hírek néniéi, olasz. . angol fa francia 
nyelven. — 23.20: Pertía Pali cigányzene
kara muzsikái. — 00.05: Hírek:

Budapest II (834.5 ni): 17.50: Toll Ár
pád cigányzenekara, — 18.15: Gyorsíró- 
tanfolyam .'— 20: Hírek magvar, szlovák 
és ruffcún nyelven. — 20.25: Szórakoztató 
hanglemezek.

Kassa (259.t m): 11.05: A Szent Jobb 
Kae-sán. Buczkó Emil dr előadása. — 
11.25: Egyházi zene hanglemezről. — 
11.40: Hírek magyar és szlpvúk nyelven.
— 13.25: Szlovák előadás. — 15.45: Lőcsei 
Béla dr régi magyar nótákat zongorázik.

EVEZÉS

Az evezősök
é v a d n y lfá sa

Pompás idő kedvezett csütörtö
kön délután az Evezős Szövetség 
,,Tedesco-vándordljas“  versenyének. 
A  hétköznap ellenére nagyszámú 
közönség jelent meg a versenyen. 
Többek között Bódy László alpor- 
gármester és Neidenbach Emil dr, 
a KISOK miniszteri biztosa is. 
Eredmények:

KI SOK kormányos négyes: 1.
Váci Piarista g. B) (Prohászka, 
Kenéz, Tar, Váry, korm.: Szenttor
nyai), 2. Szent István fk „ 3. Szent 
István g. —  Biztos győzelem.

Kezdő egyes: 1. Nyilasi (Újpesti 
E) 6:50, 2. Inotay MAC 6:52.4, 3. 
Szentkuthy MEC, 4. Egri BSzKRT.
—  Nyilasi úgy nyert, ahogy akart.

Kezdő kormányos négyes: '-
Pannónia EC (Debreczeni, De - 
Takács, Zágon, korm.: Zímonyi)
6:30, 2. Duna Bp. EE 7:05, 3. MAC.
— A Pannónia végig vezetett és 
„utcahosszal" nyert.

Újonc kormányos négyes: 1.
MAC (Pandúr, Arval, Kozák, Ke
rekes, korm.: Koncz) 6:57.5, 2.
Hungária EE 6:58.2, 3. BSzKRT
6:58.8, 4. Újpesti EE. — óriási küz
delem, nagyszerű. hajrá. A Hungá
ria, és, a BSzKRT az utolsó har
minc méteren nagyon felnyomult.

Ujoncegyes: 1. Krempels dr
(Nemzeti HE) 7:39, 2. Mecseki
(Újpesti EE) 7:51, 3. Kosztolányi 
BSzKRT. —  Meglepetés az esélyes 
Mecseki veresége.

KISOK kezdő kormányos négyes: 
1. Váci piarista g. A ) (Bártfalvi, 
Zsello, Pintér, Jánosi, korm.: Ja
kab), 2. Váci piarista g. B ), 3.
Fáy g.

Vándor evezősök kormányos ket
tős párevezős versenye: 3. Meato-
vics-testvérek 7:57.2, 2. Weszely-
testvérek 7:58, 3. Raue—Hankó, 4. 
Tibor—Sajó.

Junior kettős párevezős: 1. BSz
KRT (Sándor—Zágoni) 7:18.4, 2.
Újpesti EE 7:20.2, 3. Nemzeti HE 
7:20.5, 4. Duna Bp. EE. —  Nagy 
küzdelem;

KISOK haladó nyolcas: 1. Váci
piarista g. A ) (Prohászka, Kenéz, 
Argai L„ Váry, Argai I„ László, 
Rády, Horváth, kor,: Jakab), 2.
KISOK-Hungária EE, 3. Szent 
István fk., 4. Szent István g., 5.
Váci piarista g. B ). — Remek ver
seny! A  váciak ötnegyed hosszal 
győztek.

Újonc nyolcas: 1. Hungária EE
(Kommer, Pető, Szabó, Tizekkor, 
Szilvás!; Szőnyi, Stieber, Farkas, 
korm.: Molnár) 6:26.4, 2. Pannónia 
EC 6:29, 3. MAC, 4. MEC. — Nagy 
küzdőimben pompásan eveztek a 
Hungária fiataljai.

V ÍV Á S
Tizennyolc nevezője van az egyéni pár- 

bnjtflrbajnokságmak. Az egyéni bajnoksá
gok  Korút a párbajtőrbajnoksáig vezeti 
be. Ezt a szövetség rendezi június 2-úu 
a HTVK vívói érmé Íven. A bajnokságra 
IS vívó nevezőit, Ezek sorúban az egész 
párbaj tőrgárdából mindenkit ott látunk, 
akinek a bajnokság megnyerésére esélye 
lehet. A 18 vívó a következő: BEAC:
Berzsenyi. Buy, Bártos. Rfttcr, Rertch. 
HTVK: Lírányi, v. Bartka, Hennyey, 
Bolgár, Kevey, Gvalokay, v. Orbán, 
Ml) szláv. S. Bal ás. MAC: Dunay, Gero- 
vich. ÚTÉ; Tabajdy, Falóra.

A női egyéni bajnokság rendezésével a 
szöveteiig a DAC-ot bizla meg. A detek
tívek kitűnő re ml czőgárdáj a kékségen
kívül hiba nélkül fogja  a női bajnoksá
got rendezni.

A MAC rendez. vasárnap, június 2-án
II. osztályú kardversenyt az Alkolmáuy- 
utr.ai vívótermében.

Hét verseny van bátra ebből a vívó- 
cvből. Június hava az egyéni bajnok
ságok hónapja. A  versenynaptár még hét 
versenyt tartogat a vívót) árú tok. számára 
á nyári szünet előtt s _ ennek nagyrészt) 
bajnokság. 2-á.n párbajtőr egyéni bajnok
ság, 9-éu férfi és női egyéni bajnokság, 
9-én kerületi bajnokság Debrecenben, 
16-án egyéni kardbajnoRsóg, 23-án IV. o. 
kardveíseny. rendező a HTVK, 29—30-án 
vidéki bajnokságok,

Qerevicb és Berczelly vezet a kard ver
senyzők ranglistáján^ az utolsó nagy ver- 
.seny, a, kardbajnokság előtt. Valóban tet
ten t kiemelkedtek ebben az évben. K i
tartó, jóátlagú_ eredménnyel és nagyon 
fiz ép és jo  vívással. Különösen Gcrevieh 
teljesítménye volt olyan, amivel a csú
csét nyújtotta annak, amit kardvívólól 
várni tud á legigényesebb vívóbarát.

HÓSPORT
VITÉZ FABRY DÁNIEL TÁBORNOK 

LESZ A SISZÜVETSÉG ELNÖKE
Pénteken este 7 órai kezdettel tartja a 

siszóvétség tisztújító közgyűlését a MAG 
margitszigeti klubházában. A síszövetség 
tisztikarában az elmúlt tíz év alatt nem 
volt lényeges változás, _ most azonban 
lesz. A változásokról Tatár István ügy
vezető beszél:

— Hapalch Richúrd elnökünk tizenegy- 
eves munka után visszavonul. Nagy sze
retettel gondolunk távozó elnökünkre, 
akinek elnöksége alatt óriási mértékben 
erősödött meg a magyar sisport. Az új 
elnök vitéz Fábry Dániel dr tábornok, 
a legfelső iionvédtanács vezértitkára lesz. 
Remény van arra, hogy a sisport éppen 
olyan szoros kapcsolatot tart majd a 
honvédséggel, m int azt külfölilön, Német
országban, Svédországban, Norvégiában 
stb. látjuk.

— Ami az egyéb változásokat Illeti, 
azok között jelentős Záborszky Viktor 
sportbizottsági elnökké való megválasz
tása.

A közgyűlés után tartják meg a díj
kiosztó vacsorát.


