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Cseh játszik!
A  Kispest összeállítása csak egy 

ponton volt. vitás még pénteken este 
is: játszhat-e Cseh vagy nem? Ez a 
probléma szombatra megoldódott, 
Cseh részére sikerült a vezetőségnek 
szabadságot szereznie s így Cseh 
vasárnap játszik. A  kispesti belső- 
hármas tehát Így áll fel az Újpest 
ellen: Cseh, Nemes, Déri.

A legizgalm asabb
Kardos helyett 

Müller lehet a Hun
gária középcsatára

b a j n o k i  h a j r á  c s a p a t ö s s z e á l l í t á s i  h í r e i
Újpesten nincsKiss megbetegedett, 

csak a mérkőzés előtt dől 
el, hogy ki lesz a Ferenc* 
város iobbösszekőtőle

gond, végleges 
az összeállítás

Á Szent László-vándordíj elődöntői
A  középiskolások országos labda- 

rugó-vándordíjának, a Szent László 
vándordíjnak tegnap vívták az elő 
döntő mérkőzéseit. Az ország két 
ellentétes részében megvívott mér 
közések nagy meglepetéssel végződ 
tek. a Kaposvári g. kiverte a sok 
szoros KISOK-bajnok Szent István 
fk-t, a ,,Mester“-t, a Munkácsi fk 
pedig a titkos esélyesnek tartott 
Szegedi felsőipart! A  döntőben tehát 
a Kaposvári g  és a Munkácsi fk 
csap össze. Ez a döntő, az ország 
két végéről Budapestre utazó csapa
taival, tökéletesen fogja jelképezni 
a vándordíj országos voltát. A  teg 
papi mérkőzések;

A Munkácsi fk. 
jutott be a döntőbe  
a ke leti ágon

Munkácsi felsőkereskedelmi—  
Szegedi felsőipar 4:2 (2:2)

Munkács, 700 néző. Vezette: Farkas 
dr.

Munkács: Szabó —  Limbach I, 
Popovics —  Rács, Bogdán, Monto 
vai —  Kaszonyi, Bírta, Ruzsák, 
JCesztler, Limbach II.

Szeged: Horváth —  Tóthpáter,
Pincsi —  Forrai, Pakó, Tóth —  Kiss 
l ,  Márton, Borbély II ,  Erdei, Kiss II.

Munkács már az első percben ve
zetéshez jut. Kaszonyi Birtához 
játszik, aki 25 méterről hatalmas 
gólt lő, 1:0. A  6. percben Limbach 
I I  lesről érvénytelen gólt lő. A  11 
percben Erdei lesen kapja a labdát, 
a játékvezető nem fütyül és Erdei 
nyugodtan lő a hálóba, 1:1. A  mun-

felsze
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  É S  P L Ö K L
sportáruházaiban, VI., Vilmos e s i .  
szár. út 33. és IV., Vád-utca 40.

Á r je g y z é k !

kácsiak ostromolnak. Kesztler kapu
fája után Bogdán szabadrúgásába 
Pakó rosszul teszi be a fejét és a 
labda védhetetlenül a sarokba száll 
öngól! 2:1. A  34. percben egyenlíte
nek a szegediek. Kiss I  elfut és kö
zelről a hálóba lö, 2:2.

Szünet után erős munkácsi fölény 
alakul ki. A  4. percben Tóthpáter 
kezez a büntetőn belül. A  11-est 
azonban Kaszonyi mellé lövi. A  9. 
percben Limbach I I  lövése ismét 
vezetéshez juttatja a munkácsi csa
patot. A  18. percben Ruzsák lefut 
és közelről belövi a negyedik mun
kácsi gólt. Azután a hazai csapat 
lefékez, de a szegediek nem tudnak 
már szépíteni sem az eredményen.

A  munkácsiak technikában és 
erőnlétben felülmúlták ellenfelüket. 
Gyorsabbak, lelkesebbek voltak, 
mint a szegediek. Egyénileg Lim
bach I, Kaszonyi, Bírta és Limbach 
II, illetve Horváth, Kiss 1 és Bor
bély I I  tűnt ki. A  munkácsiak ezzel

MYK-joágya Hungária középkönil
Vasárnap, június 2-án 
délután fél S érakor

Hungária-Gamma
döntő mérkőzés 

a Nemzeti Bajnokságért

előtte '/iá érakor 
MTK—MAVAG 

újoné bajnoki mérkőzés

a győzelmükkel bekerültek a Szent 
László-vándordíj döntőjébe.

A nyugati o lda lon  
a kaposvári g. k iverte  
a Szent István fk-t

Kaposvári Szent István fk. 1:0 (0:0)
Kaposvár. 2000 néző. Vezette: Kékesi.
Kaposvári g .: Babics — Kolláth, Haus 

— Havasi, Reiser, Sárosi — Kiss, 
Csersznyés, Píró, Gábriel, Mólnál'.

Szent István fk .: Schlosser — Németh, 
özvegy — Csicsek, Stark, Lugosi — 
Csollán, Ott, Várszegi, Balogh, Kocsis.

Az első félidőben' inkább a pestiek 
támadnak. Gyorsabbak a mezőnyben a 
htoai csapat játékosainál, da & kapu 
előtt mindent eltologat a Szent István fk. 
támadósora. Különösen feltűnik, hogy 
Csollán remek lefutások után1 milyen 
gyatrán adja be a labdákat. A hazai 
védelem az első félidőben remekül állja 
a megújuló rohamokat.

Szünet után felülkerekedett a kapos
vári csapat. Kitűnt, hogy erőnlétben a 
pestiek fölött állnak. Most már egyen
rangú a két csapat, de a kaposvári táma
dások veszélyesebbek. A győztes gól a 
30. percben esik. Molnár pompás labdát 
kap. elhúz a védelem mellett, bekanya
rodik a kapu felé, majd a vonalról 
liátragurit a jól érkező Gábrielhez. Az 
összekötő kapásból bevágja a győztes 
gólt. 1:0. Ezután a : Szent István fk. 
erősen küzd „az .egyenlítésért, de, a kapos
vári védelem biztosan rombol.

A  jobb erőnlét döntötte el á mérkőzés 
sorsát. A  Szent István fk. technikában 
felülmúlta ellenfelét, de a góllövés tudo
mányával hadihábon álltak a pesti csatá
rok. Egyénileg Babics, Kolláth, Hans, 
Píró és Gábriel, illetve Schlosser, Németh 
és Várszegi tűnt ki.

'............2T" ...........",

A legújabb  baj 
a F rad ib a n :

Kiss megbete
gedett

A  Ferencváros pénteken éjjel 
döntött: Lázár lesz a jobbfedezet és 
Kiszely a balösszekötő.

Ugyanakkor azonban új baj tá
madt: Kiss bejelentette, hogy beteg. 
Tüszős mandulagyulladása van.

Szombaton beszéltünk Fataky Mi
hállyal. Ezt mondta:

- Én remélem, hogy Kiss vasár
nap délutánig rendbejön. Ha nem 
jön rendbe, akkor Jakab kerülhet a 
csapatba, bár ö sincs teljesen rend
ben. Lehetséges, hogy egy harmadik 
játékos lesz a jobbösszekötő. Ez a 
harmadik: Berényi, Majd a mérkő
zés előtt döntünk. Én mindenesetre 
Kisst szeretném játszatni,

Kreisz László dr. főorvos ezt 
mondja:
Kissnek pénteken 40 fokos láza volt. 
Én eltiltottam a játéktól. Nem hi
szem, hogy játszani tudjon,

Dimény Lajos viszont szombaton 
este járt kint Kiss lakásán s úgy 
találta, hogy Kiss már elég jól érzi 
magát.

Tóth Lajos dr. késő este ezt 
mondta:

■ Jakabnak derékfájdalmai van
nak, de ha a Kiss nem játszhat, 
akkor valószínűleg neki kell ját
szania. Én azonban bízom Kiss já
tékában. Tartaléknak Berényit és 
Fintát rendeltük ki.

A SalBTC
Baglyasalján az ottani füves pályán 
készült a mai, vasárnapi diósgyőri 
rangadóra. Salgótarjánban nagyon saj
nálják. hogy nem kapták meg a sport
vonatot, de még így is 2000—2500 szur
koló megy el Diósgyőrbe ktllönbözö 
járműveken.

VJ  JUGOSZLÁV KALAPÁCS VETŐ- 
CSÚCSOT

állított fel Zágrábban Stepisnik 51.71 m-e-s 
dobásával. Kalapácsvétőinknek nem sok 
keresnivalójuk lesz Belgrádiban! (A  ma- 
(rrwr wáfiBot Kemény tartja -Í7-.88 m-reli) i

Bazant
a DiMAVAG— SalBTC jugoszláv já
tékvezetője szombaton megérkezett 
Budapestre és vasárnap reggel uta
zik Diósgyőrbe Gálffy András dr és 
a két partjelző társaságában.

Végleges, vagy 
nem végleges?

A  Hungáriának csak egy kérdő
jele volt vasárnapra: ki legyen a kö
zépcsatár, Kardos vagy Müller?...

D ö n tö d ék : Kardos
Tegnap döntött a kék-fehérek ve

zetősége: Kardos irányítja a táma
dósorukat. Hogy miért jött szóba 
Müller is, ezt Mandik Béla ezzel ma
gyarázza:

—  Kardos még a hét elején pa
naszkodott, hogy egy kis húzódása 
van. Gondoltuk, nem lehet komoly- 
alapja, hiszen nem lehetett rajta 
észrevenni semmit. Mivel csütörtö
kön is érezte azt a fránya húzódá
sát, úgy határoztunk, hogy Müllcrt. 
is készenlétbe helyezzük. Müllerre 
azonban nem lesz szükség vasárnap. 
Kardos sérülése olyan szépen rend
bejött, hogy nyugodtan vállalhatta 
a Gamma elleni játékot. Ezenkívül 
csak annyi változás van a csapat
ban —  ami már köztudomású, — 
hogy Vdgi véd. A  többi csapatrészek 
változatlanok...

És m égis Müller (I)
Müller Wudit kérdeztük szómba 

tón délután:
—  Játszik a Gamma ellen?
— Még nem tudom. A pénteki ed- 

’é-s után úgy volt, hogy nem, de ma
félfüllel azt hallottam, hogy esetleg 
mégis rám kerül a sor.

—  Melyik poszton?
—  Ha igaz, a középcsatár helyén. 

Persze szokatlan lenne, de azért.. 
Akár játszom, akár nem, nehéz, na
gyon nehéz küzdelmünk lesz, jó kis 
csapat a Gamma...

S z ig e t v á r i  11 m á so d p e rc e t  
futott lO G -on  a  fő is k o la i  
a t lé t ik a i  b a jn o k s á g o k  
e lső  n a p já n

Csak közvetlenül a mérkőzés előtt dől
cl, hogy Bognár játszik-e jobbszélsöt a 
Szeged csapatában. Bognár ugyanis láb
fájdalmakról panaszkodott szombaton és 
lehet, hogy vasárnap nem vállalja a 
játékot. Ebben az esetben Ladányi fogja 
helyettesíteni. A szegediek vezetősége 
azonban reméli, hogy Bognár vállalja a 
játékot.

A KEAC
a WMFC-f verő csapatával áll ki az UTE 
ellen is. Ennek a tizenegyn-ek a tagjai a 
következők: Iglói I I .  — Kolosai, Tóth
I I I .  dr — Hcrtciondl, Tatai. Molnár — 
Tóth I I .  dr. Kovács II., Tihanyi, Heté- 
nyi, K irinyi.

Millenáris Sporttelep
Szabó József-u 8

Budapest kétüléses gépeinek 
bajnoksága a Egyesületi 
csapatbajnokságok

Minden hazai repülő a rajtnál

Bukósisakos
mérkőzések

F illé re s  helyárak  I

Szombaton délután a BEAC-pályáii ren
dezte! a MEl'SOK Magyarország ev.évi fő
iskolai atlétikai bajnokságait. A  nagy
számmal megjelent érdeklődök soraiban 
olt láttuk vitéz Tárczay-Felicides Románt, 
a kultuszminisztérium testnevelési főosz
tályának vezetőjét és Eyssen Tibor dr 
miniszteri tanácsost is. A  mindvégig iz
galmas és érdekes versen yszámok közül 
kiemelkedik, a 400 méteres síkfutás. Csá
szár, Tan tos és Nagyszalá.Qc2y nagy küz
delme felejthetetlen marad! Kiválóan sze
repelt még Szigetvári, Aradi, Győrök, 
Pető dr és Kelemen TFSC, a hölgyek 
közül pedig Turcsányi.

Részletes eredmények:

Férfibajnokságok:
100 m: 1. Szigetvári PEAC 11, 2.

Tima KEAC 11.3, 3. Koltai PEAC
11.4, 4. Palásthy TFSC 11.5. (Két 
előfutam.) A  multévi bajnok most is 
minden nagyobb megerőltetés nélkül 
győzött. Szigetvári 10.8 körül tud 
most. Tima és Koltai, a két fiatal 
vidéki vágtázó tehetséges versenyző
nek bizonyult.

Súlydobás: 1. Győrök TFSC 13.78,
2. v. Sajkás TFSC 12.97, 3. Szilágyi 
DEAC 12.77, 4. Kelemen TFSC 
12.67. (15 induló.) —  Győrök dobá
sai nem sikerültek, csak az utolsó 
dobása volt tökéletes és ezzel fölé
nyesen győzte le ellenfeleit, (ö t do
bása 13 méteren alul volt.)

1500 m: 1. Aradi M AFC 4:04, 2.
Pataki MAFC 4:20.4, 3. Szigethy
4:23, 4. Keresztúri TFSC 4:23.2, 5. 
Fehér MAFC 4:29. (10 Induló.) —
Aradi szédületesen kezd. Az első 
köre 59 másodperc volt. A  800-on 
2:05, 1000 méteren pedig 2:40 az
ideje. Az utolsó 300 méteren lelasí- 
tott és még így is fölényesen, több, 
mint száz méterrel előzte meg klub
társát.

Rúdugrás: 1. Rajkay TFSC 350,
2. Szomor TFSC 340, 3. Nyiry
TFSC 330, 4. Littkey (Miskolci Jog
ak.) 320. (8 induló.) —  Rajkay
minden edzés nélkül ugrott.

Távolugrás: 1. Kelemen (Miskolci 
Jog AK.) 659, 2. Jakab TFSC 656,
3. Szigetvár PEAC 646, 4. Becsy 
TFSC 644. (14 induló.) —  Gyenge 
mezőny. Kelemen a negyedik ugrá
sával győzött. Jakabnak volt egy 
660-as belépett ugrása.

Diszkoszvetés: 1. Pető dr PEAC 
42.43, 2. Kelemen TFSC 41.03, 3 
Csejthey PEAC 38.55. 4. Betegh 
MAFC 36.20. (9 induló.) — Kele
men az utolsó dobásig vezetett. 
Pető dr-nak volt 43 méteren felüli 
kilépett dobása. A  pécsiek diszkosz
vetője kitűnő formában van.

400 m sík: 1. Császár KEAC  51.7,
2. Tantos MAFC 51.7, 3. Nagysza- 
Iánczy 51.8, 4. Mészáros TFSC 53.8. 
(2 előfutam, 14 induló.) —  A  nap 
legszebb versenye! Császár az első 
kétszázon szédületesen belevág és 
mintegy tizenöt méter előnnyel for
dul a két műegyetemi futó előtt. Az 
utolsó 100-on Császár „meghal" és 
Tantos is és Nagyszalánczy is 
majdnem megelőzi öt. Nagyszalán
czy hatalmas tehetség!

110 gát: 1. Becsy TFSC 16.8, 2. 
Hajnóczy PEAC 17.1, 3. Tima
KEAC 17.2, 4. Szomor TFSC 17.3. 
(2 előfutam, 14 induló.) —  Görög és 
Nagy Zs. nagyon hiányzott a me
zőnyből.

A  József királyi herceg vándor
díjáért folyó pontverseny állása az 
első nap után:

1. TFSC 66 pont, 2. M A FC  31 p„

3. PEAC 29 p., 4. KEAC 20 p., 5. 
BEAC 10 p., 6. DEAC 4 p.
i

Női bajnokságok:
Magasugrás: 1. Legányi TFSC

135, 2. Turcsányi TFSC 132. 3.
Váczy TFSC 128, 4. Páhány TFSK 
128. (ö t induló.) — Legányi a 
135-ös magasságot harmadikra ug
rotta át.

Súlylökés: 1. Nemere TFSC 9.39.
2. Takács TFSC 9.16, 3. Börtsök 
TFSK 8.85, 4. Páll TFSC 8.78. (Hat 
induló.) —  Nemere az ötödik dobá
sával nyerte a bajnoki címet.

100 méter: 1. Turcsányi TFSC
13.2, 2. Pillér TFSC 13.6, 3. Hámos 
TFSC 13.6, 4. Méregh 13.7. (Hét in
dul.) —  A  pompás stílusban futó 
TF-vágtázó hölgy könnyen győzött. 
Ha nem közvetlenül a magasugrás 
után kellett volna futnia, akkor leg
alább két tizeddel jobb lett volna az 
eredménye. Pillér a célban előzte 
meg a formán kívül lévö Hámost.

A főiskolai atlétikai bajnoki viadal 
második napján is pompás küzdelmek 
várhatók. A  befejező második nap rész
letes műsora és esélyei a kővetkezők:

Férfiszámok: 200 m. (Szigeti, Gábor.
Császár, Tima). — 800 m: (Aradi, Pataki, 
Keresztúri). — .5000 m: (Aradi, Lová.y., 
Babura, Füredi). — 400 m gát: (Petényi, 
Görög:). —  Magas:- (Madae, v. Horváth, 
Kapros, Molnár, Sziltncr). — Hármas: 
(Futakfalvy, Kapros, Nemesdaróvzi). — 
Gerely: (Bényi, Kolíay, Jakab, Szomor, 
Tímár).

Nói számok; 80 m gát: (Romák. Turcsá- 
nyi). —- Távol: (Pillér, Bőrösök, Nemere). 
— Diszkosz. Börcsük, Fáry). — Gerely: 
(S. Kovács. Hódy).

A  ma eldöntőire kerülő bajnoki viadalt 
3 Órakor kezdik a BEAC lágymányosi 
sporttelepén.

NEM ENGED A FÜVESÍTŐ RENDELET 
BŐL AZ MLSZ MINISZTERI BIZTOS-)

Tóth Bertalan dr. vezetésével vasutas- 
egyletek küldöttsége kereste fel Gjdó 
falvy Pál dr-t, az MLSz miniszteri biz 
tusát és halasztást kért az NB-egylotet 
őszi Nivesítési kötelezettségére. A küi 
döttségben a Törekvés, a Haladás és i 
Szolnoki MÁV. vezetői vettek részt, pedig 
a két utóbbi egylet már meg is kezd1t 
»  fSvesítési munkát. A miniszteri biztos 
közölte a küldöttséggel, hogy ragaszko
dik az NB-pályák füvesítéséhez. Ha ; 
három vasutas-egylet pályáján a gyep a> 
ősszel még nem erősödnék meg, akkor 
ahhoz készséggel hozzájárul, hogy ezek 
az egyletek bármelyik más pályán játsz
hassak le mérkőzéseiket. Csak az ellen
félnek nem adhatják fel pályaválasztó 
jogukat.

BÉCS—BUDAPEST ÖKÖLVÍVÓ 
MÍRKÖZfiS

lesz június 29-én. Péter és Pál napjái 
Budapesten. A  bécsiek értesítették ; 
Mö&z-t, hogy szívesen ellátogatnak - 
magyar fővárosba. Az érdekesnek ígér
kező ökölvívó eseménvt minden való 
jrinűség szerint szabadtéren —  j 

■ ,RT-pályán — rendezik meg est
világítással.

EgyenmÉát, 
polgári öltönyt

előnyös feltételek 
mellett készítHagy Kálmán

IV., Kossuth C.-u. 9
(Saját ház) Tel.: 1-836-59 
A l a p i t t a t o t t i  1899 .
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A z  A  m Bros ki imí 
v a g y  cs Bo logna  
le sz -e  a z  ©lasz 
hafraok?

Az olasz bajnoki küzdelem majd
nem olyan érdekes hajrát hozott, 
mint a magyar. A z Ambrosiana 
már biztos bajnoknak látszott, 
de a múlt vasárnap lejátszott utol
sóelőtti fordulóban váratlanul 
l:0-ás vereséget szenvedett No- 
varában. A  Bologna —  a tavalyi 
bajnok —  viszont legyőzte 2:0-ra 
a Liguriát és ezzel a pontkülönbség 
a' két éllovas közt egyetlenegy 
pontra zsugorodott össze. Még ér
dekesebbé teszi a helyzetet az, 
hogy a vasárnapi utolsó fordulóban a 
sors szeszélye éppen ezt a két 
csapatot, az Ambrosianát és a Bo
lognát állítja egymással szembe.

A  bajnokság állása az utolsó for-
dúló előtt a következő:
Ambrosiana 29 19 4 6 55:23 42
Bologna 29 16 9 4 44:22 41
Juventus 29 14 6 9 43:40 34
Genova; 29 14 5 10 55:44 33
Lazio 29 11 11 7 41:34 33
Torino 29 12 7 10 44:40 31
Milano 29 10 7 12 44:36 27
Roma 29 10 7 12 25:30 27
Novara 29 12 3 14 26:32 27
Venezia 29 10 7 12 34:44 27
Triestina 29 10 6 13 36:40 26
Bari 29 8 9 12 31:45 25
Fiorentina 29 9 6 14 36:46 24
Liguria 29 7 10 12 25:42 24
Napoli 29 8 6 15 24:41 22
Modena 29 7 7 15 37:41 21

A  Bologna csak úgy védheti meg 
most már a bajnoki címet, ha le
győzi nagy ellenfelét. Döntetlen 
eredmény esetén az Ambrosiana a 
bajnok. Az Ambrosiana esélyei 
nagyobbak, hiszen a mérkőzés 
Milánóban az Ambrosiana pályáján 
lesz és az Olaszországban Igen so 
kát jelent.

A  harmadik helyért egyforma 
eséllyel száll harcba a Juventus; 
Genova és Lazio. Mind a három 
idegenben játszik az utolsó forduló' 
bán. A  Juventus Genovába látogat 
el a Liguria ellen, a Genova To 
linóba és a Lazio Triesztbe utazik

A  góllovők táblázatán az Utolsó 
forduló előtt a következő a helyzet:

Boffi, Milán középcsatár 22 gól
Guarnieri, Ambrosiana közép

csatár 15 gól.
Puricelli, Bologna középcsatár 15 

gól.
Reguzzoni, Bologna balszélső 14 

gól.
Conti, Genova balszélsö 13 gól.

Fejű fej mellett hajrázik ma 3 
i t a g y c g a p a f t t s i k  a  „ m a g y a r  

bajnok" büszke címéért
Látszólag a Ferencvárosnak van a legkönnyebb dolga — noha ősszel kikapott 
mai ellenfelétől, a Taxitól I — Újpestnek jutott a legnehezebb feladat, 
de a Hungáriáé sem könnyű
A többi mérkőzés: Elektromos—Szolnok, Kassa—Szeged, 
Bocskai—Haladás

Hz HB»Sae J&aSás kérdés© d@SS?©t ©9 az TOE mai rangadóin : a WI^FS—M ÁVAG  
és a DiMÁVAG—SalBTC mérkőzésem

i s i i  _____________

-<♦>
M esél a múlt

Ősszel ugyanebben 
a fordulóban a három 
nagycsapat közül 
egyik sem győzött:

Taxi—Fradi 4:3.
Gamma—Hungária 2:2.
Újpest—Kispest 2:2.

<0 ma £m Q,
‘I I
SS

I °1 ö
K £aj 0>

2 S
26/27 : 0:2 2:5
27/26: 2:5 2:4
£8/20: 1:7 0:3
29,30: 0:2 1:2
30/31: 1:3 2:6
31,32: 1:6 2:5
£2/33: 0:3 1:9
33/34: 1:4 1:6
34/35: 1:4 0:4
35/36: 1:1 2:4
36/37: 1:3 2:4
37,38: 1:8 1:5
38/39: 0:3 1:1
39/40: 2:2 ?

Bocskai—Haladás i 
1939/40 : 0:8, ?

Elektromos—Szóin 
1939/40 : 2:2, ?

Kassa—Szeged; 1930/40 : 0:3, 7 
Jegyzet: A  Gammának a Budafok volt 

az elődje.

2:1 3:3 
0:1 3:2 
3:0 1:0 3:4 2:3
0:3 2:1 3:6 1:6
2:2 7 4:3 ?
1936/37: 1:2, 3:1.

.: 1938/30: 1:4, 2:1.

A  ZAC-nak az előkészítő osztályban 
látszó csapatát a miniszteri biztos törölte 
a bajnokság résztvevői közül.

Sós, a megszűnt Nemzeti FC játékosa 
leszerződött a Lampart FC-hez és vasár
nap már játszik a Tokod ellen. A Lám; 
part FC az alábbi összeállításban áll ki 
a nagy érdeklődéssel várt mérkőzésre: 
Berkesi — Erdős, Nádas — Steiner, 
Szenes, Szomolányi, — Sós, Haraszti, 
Kisalagi, Bihari. Tolvaj.

Antal I. helyett Antal n . játszik hát
védet. a DVSC-bei,', ha Antal I.-et el
tiltják a vasárnapi kiállítása következ
tében.

Megsemmisítették Északon i  S*1|5TC
I I .—Apátfaiví SC I. osztályú mérkőzés
I .  1-es erediKnyét és a két pontot az 
ASC kapta, mert a tarján! csapatban egy 
játékos jogosulatlanul szerepelt.

A SalBTC már nyert egy bajnokságot. 
Harmadik csapata első lett az északi
I I .  osztály salgótarjáni csoportjában.

Az Ungvári AC a következő csapattal
utazik Munkácsra: Kiss — Grobmann, 
Robin — Töszár, Kalocsai II., Himlei — 
Mesiner, Sándor, Gaesár, P inty, Zádor.

Kábán II.  nélkül kelt kiállnia ma a 
Busj-nak a Pereces elleni mérkőzésére. 
A  jeles jobbfedezeten a héten vakbél- 
műtétét hajtottak végre, ezért nem játsz
hat. Nélküle ez a, csapat fogadja a 
PTK-i: Aekermann — Gyimoei, Kraj-
ryák — Papp, Kopcsaí, Vásárhelyi — 
Tóth II.. Csanesinov, Juchwid, Pliszka, 
U.jltk H l:

Még sohasem volt ennyire érdekes 
a bajnokság hajrája, mint most. 
Három nagycsapatunk egyformán 
37 ponttal áll az élen és csupán a 
gólarány választja el őket egymás
tól. A  bajnokság sorsa tehát —  há
rom jelölt, között! -— csak az utolsó, 
a mai fordulóban dől el —  esetleg a 
gólarányon. Minden gól fontos s 
nemcsak az, hogy ki mennyi pontot 
szerez a mérkőzésén. Az a csapat, 
amelyik a három közül ma pontot 
veszít, az már körülbelül elbúcsúz
hat a bajnokságtól, bár az. sem lehe 
tetlen, hogy a három vetélytárs 
mindegyike pontot veszít. Éppen 
azért érdekes és izgalmas a hajrá, 
mert minden változat elképzelhető: 
még az is, hogy mindhárom bajnok
jelölt kikap. Ami az esélyeket illeti 

a papírforma alapján úgy fest a 
helyzet, hogy a . Ferencvárosnak van 
a legkönnyebb dolga, hiszen a. már 
kiesett Taxit kapta ellenfeléül. Igen 
ám, de a Taxi ősszel megverte a 
Ferenc vm-ost! A  Hungária dolga 
már valamivel nehezebb. A  tavasz- 
szal nagyszerűen szerepelt Gamma 
ellen aligha lehet sétalépésben nyer
ni. A  legnehezebb feladat kétségtele
nül az Újpestnek jutott. Kispesten, 
az erősen feljavult Kispesttel kell 
megmérkőznie. A  többi mérkőzés 
közül nem utolsó csemegét ígér az 
Elektromos— Szolnok mérkőzés — 
semleges pályán, Kispesten.

Az NBB-ben négy csapatnak a 
sorsa dőlhet el ma délután. Vájjon 
a WMFC, vagy a MÁVAG, a 
DiMAVAG, vagy a SalBTC kerül-e 
ma délután egy nagy lépéssel köze
lebb az NB-hez?

á g g á s a
1. Ferencv. 25 18 1 6 70:30 37
2. Hungária 25 16 5 4 64:31 37
3. Újpest 25 15 7 3 60:34 37
4. Szeged 25 14 5 6 53;40 33
5. Kispest 25 14 4 7 70:41 32
6. Törekvés 26 11 6 9 37:41 28
7. Eléktrom. 25 11 5 9 45:44 27
8. Gamma 25 11 4 10 47:47 26
9. Haladás 25 10 2 13 44:54 22

10. Szolnok 25 8 5 12 33:43 21
11. Bocskai 25 9 3 13 33:60,21
12. Taxi 25 5 4 16 35:68 14
13. Kassa 25 5 3 17 27:76 13
14. Nemzeti* 26 2 — 24 15:24 4

* Törölve.

Taxi—F er©mcvár®s
őszi eredmény:

4:3 a Taxi javára!
A  mérkőzés érdekessége: az őszi

eredmény. A  Taxi bizonyára úgy 
okoskodik: ami ősszel sikerült,
miért ne sikerülhetne most is, a Fe
rencváros pedig vissza akar vágni 
az őszi vereségért s csak úgy mellé
kesen a győzelem révén szeretné 
megszerezni a ferencvárosi keblek 
által oly hőn és oly régen áhított 
bajnokságot.

Az esélyek tekintetében a Ferenc
város áll jobban. Játékosai csaknem 
kivétel nélkül nagyobb tudásúak a 
Taxi játékosainál. Emellett a Fe
rencváros most már nem olyan 
,.szabadstílusú" csapat, mint ősszel 

volt. A kissé megfejelt angol rend
szer nagy sikereket hozott a csapat
nak. Az addig meglehetősen bizony
talan, lyukas zöld-fehér védelem 
egyszerre a legjobb magyar véde
lemmé lépett elő. A  Hungária-meccs 
óta csupán egy gólt kapott a ferenc
városi védelem! A  kérdés az, vájjon 
a Taxi nem talált-e ki valami „cso
daszert" a ferencvárosi védelmi 
rendszer ellen. A z  is jelent valamit 
a Taxi javára, hogy újra játszik 
Serfözö, akinek nagy része volt a 
Ferencváros őszi vereségében!

Végeredményben azonban —  az 
erőviszonyok józan mérlegelése alap
ján a Ferencvárosnak biztosan kell 
nyernie.

Jóslatunk: 4:1 a Ferencváros ja
vára.

Hungária—Gamsna
őszi eredmény: 2 :2.

Az érdekesség ennél a mérkőzés
nél is az őszi eredmény: ősszel a
mainál sokkal gyengébb Gamma 
pontot tudott elvenni a Hungáriától. 
Ez a körülmény elképzelhetővé te
szi,, hogy a Gammának »a pontszer
zés ezúttal is 5ikerjtnr*áá • A  Gamma

(azelőtt Eudafok) hajdanában egyi
ke volt a kék-fehérek rémeinek. 
Nem egyszer vett el váratlanul pon
tot a másodikszámú „aranykorát” 
élő Hungáriától.

Ha az erőviszonyokat mérlegel
jük, akkor igen érdekes dolog sül 
ki: a Hungária csupán a közvetlen 
védelmében tekinthető jobbnak mai 
ellenfelénél. A  Hungária két hát
védje klasszis játékos, a Gammáé 
nem. Tetézi a Gamma baját, hogy 
ez a két hátvéd nem valami nagy 
taktikus, sőt emellett még köny- 
nyelmü is. Enyhe vigasz, hogy a 
Hungária-hátvédek között is akad 
egy, aki nem volna alkalmas arra, 
hogy róla mintázzák a szolidság és 
megbízhatóság szobrát. .A két fede
zetsor nagyjából egyforma, a csa
társorokkal pedig az a helyzet, hogy 
a kék-fehéreké technílkásabb, a 
Gammáé viszont lendületesebb és 
gólratörőbb.

A  mérkőzést a két védelem közti 
különbség valószínűleg a Hungária 
javára fogja eldönteni, de —  megle
petés is lehetséges.

Jóslatunk: 4:2 a Hungária javára.

Kispss®—Hipest
őszi eredmény: 2 :2.

Érdekesség: a lilák is olyan csa
pattal kerültek Ö3SZ3 a hajrában, 
amely ősszel pontot rabolt el töltik 
—  éspedig Újpesten! A  mai mérkő
zés tehát kettős tétért megy az Ú j
pest részéről. Kispest viszont a ne
gyedik Lelyet szeretné magának 
biztosítani.

Ha a két csapatot mérlegeljük, 
akkor ezeket mondhatjuk: a Kispest 
közvetlen védelme valamivel jobb, 
mint a liláké, a fedeeztsorban és a 
támadősorban már inkább az újpes
tiek részén van némi előny, bár az 
utóbbi különbség a kispesti támadó
sor megerősödése és formajavulása 
révén meglehetősen kicsiny. Ami 
mégis, marad az Újpest javára, azt 
körülbelül kiegyenlíti a kispesti 
pálya.

A  közel egyenrangú ellenfelek 
mérkőzése hatalmas küzdelmet ígér 
s a hadiszerencse akármelyik csapat
nak sikert hozhat. Nem valószínű 
azonban, hogy akár az egyik, akár a 
másik csapat lényegesen a másik 
fölé kerekedjék. Kispesten igen dön- 
tetlenízü mérkőzés készül.

Jóslatunk is döntetlen: 3:5.

Elektrom os—Szolnok
őszi eredmény:

2:0 a Szolnok javára.
Az Elektromosnak is van vissza- 

vágnivalőja a' szolnoki vereségért. 
A  kérdés csak az, hogy ez sikerül
het-e neki. A  Szolnok az utóbbi idő
ben két meglepetésszerü eredmény
nyel rukkolt elő: pontot vett el a
Hungáriától a Hungária-úton és 
pontot vett el a Kispesttől —  Szol
nokon. Mintha Kolláthtal visszatért 
volna a csapat megfogyatkozott ön
bizalma... Ezzel szemben az Elektro
mos vereséget szenvedett a Szeged
től is, a Haladástól is. Baj van az 
Elektromos csatársorával! Góllövő 
csatárra volna szüksége, mert mai 
csatárai között ilyet vajmi nehéz 
felfedezni. íg y  azután hiába a nagy
szerű fedezetsor, hiába a jő közvet
len védelem. A  védők még nem 
nyerhetnek meccset... Minden attól 
függ ezen a meccsen, hogy a meg
változtatott Elektromos-támadósor 
gólképesebbnek fog-e bizonyulni 
elődjénél. Ha igen, akkor az Elek
tromos győz. Ha azonban a Szolnok 
csatársorának a balszárnya felja
vulna a jobbhoz, akkor a Szolnok 
is győzhetne.

Jóslatunk: 2:1 az Elektromos ja 
vára.

H a ssa -S ze g e d
őszi eredmény:

S:0 a Szeged javára.
összeállítási kérdés az egész. Ha 

a Szeged a legjobb összeállításában 
játszhat Kassán, akkor a legjobb 
Kassa sem akadályozhatja meg a 
szegediek győzelmét. A  kassai pálya 
komoly hátrányt jelent ugyan egy
némely símatalajú pályához szokott 
csapatnak, a Szeged azonban ebben 
a tekintetben nem túlságosan ké
nyes. Ha a Kassa lelkes, a Szeged

még lelkesebb, ha a Kassa küzdeni 
tud, a Szeged Is tud. Játéktudásban 
kétségtelenül a Szeged áll jobban s 
ha csak az összeállítással nem lesz
nek bajok, akkor a szegedi győzelem 
nem maradhat el.

Jóslatunk: 2:1 a Szeged javára.

B o c s k a i — H a l a d á s
őszi eredmény:

8:0 a. Haladás javára. 
ősszel a Bocskai éppen akkor volt 

a mélyponton, amikor Szombathe
lyen a Haladással került össze. 
Ezzel magyarázható az őszi hatal
mas arányú vereség. Érthető, ha a 
debreceni csapatot a visszavágás 
vágya füti. Ilyen csúnya vereséget 
talán egész pályafutása alatt nem 
szenvedett a Bocskai. Azóta a Bocs
kai összeszedte magát és biztosan 
kerülte el a kiesést, a Haladás vi
szont sokáig ott sétált a kiesés ha
tárán. A  hajrában azonban mégis a 
szombathelyi csapat bizonyult jobb
nak: pillanatnyüag két hellyel előbb
re van, mint a Bocskai. Jelenleg a 
két együttes között nincs komoly 
különbség. Csak a hazai pálya szól 
a Bocskai győzelme mellett.

Jóslatunk: 3:2 a Bocskai javára.

Két rangadó as
Az NBB mai fordulója sorsdöntő 

mérkőzéseket hozott: Csepelen is,
Diósgyőrben is két bajnokjelölt csap 
össze egymással. A  mérkőzések nem 
kisebb dolgot hivatottak eldönteni, 
mint azt, hogy melyik csapat kerül 
be jövőre az ígéret földjére, az 
NB-be.

A  WMFC—MÁVAG
mérkőzés előtt — az Alföldi csoport 
élén ez a helyzet:

1. WMFC 19 15 1 3 88:20 31
2. MA VÁG 19 13' 3 3 51:14 29 

A  két csapatot tehát csupán két
pont választja el egymástól. Ha a 
WMFC kikap, akkor gólarányon for
dul meg a bajnokság sorsa. Most 
még jobb a WM gólaránya, de vere
ség esetén könnyen megváltozhatik 
a helyzet. A  WMFC-ben a csapat 
szelleme körül lehetnek bajok. Csak 
ezzel magyarázhatók az utóbbi 
Időkben elszenvedett vereségek, 
mert a csapat tudása és erőnléte 
most is hibátlan, mint akkor volt, 
amikor a csepeliek még utcahosszal 
vezettek csoportjukban. Minden a 
lelkieken múlik. Ha a lelkigátláso- 
kat mcg tudják szüntetni a csepe
liek, akkor győzni fognak.

jóslatunk: 3:2 a WMFC javára.
A  DiMAVAG— SalBTC

fronton ma még ez a helyzet:

1. SalBTC
2. DiMAVAG

26 24 
25 24

1 119:20 49 
1 105:23. 43

Jelen pillanatban tehát a vesztett 
pontok szempontjából a diósgyőriek 
állnak jobban. Igaz, hogy azt a mér
kőzést, amellyel kevesebbet játszot
tak, még meg is kell nyerniük. Ame
lyik csapat ma győz, az már körül
belül bajnoknak érezheti magát 
döntetlen esetén a DiMAVAG jár 
jobban. Az esélyek körülbelül egy
formák. A  SalBTC-nek jobb a csa 
társora, viszont a mérkőzés Diós
győrött lesz. Érzésünk szerint a két 
csapat osztozkodni fog a két ponton.

Jóslatunk: 2:2.

Jóslataink a többi NBB-mérkőzésre:
Alföldi csoport:

Vuerw— Szentlörlnc 2:1.
F T (7—Rákoskeresztúr 3:1.
Budakalász—Postás 0:1.
KEAC—UTE 3:2.
Szegedi AK—Cs. MOVE 2:1.

Dunántúli csoport:
Komárom—Soproni FAC  0:2.
Tokod—Lampart 1:1.
Tatabánya—Dorog 0:1.
Egyetértés—Pécsi VSK 4:2.
Soproni VSE—MTK 4:3.
Érsekújvár—Álba Regia 5:2.
Zugló—Pénzügy 2:1.

Felvidéki csoport:
Nyíregyháza—Debreceni VSC 3:2.
SalgSE—Beregszász 1:0.
Rusj—Pereces 2:1.
Munkács— Ungvár 1:3.
B. Vasutas—Kassai SC 5:3.

a im u m  z in im m n  •
H\tdveucs&etvéuy. XVII.

Beérkezési határidő 
V I. S. déli 12 óra.

Budapest—Bécs, v. e. (1:3)

Budapest—Bécs, I. f. (0:1)

Bécs B)—Budapest B) (2:0)

SFAC—Tokod (0:1) ...................
Kassai SC—

DiMAVAG 10:4) .............

Pécs—SVSE (0.2) ..........

KEAC—FTC (2:3) ........ ___
M A V Á G -

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

versenyt dönt el.

SzAK-Vasas (1:2) ........

Postás—Cs. MOVE (2:0)

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

nyek)

Név:

Cim:

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:

j z m z i z m z m m x z i n ®

R É S Z LE TE S  M Ű SO R :

NB-ÉBT
HUNGÁRIA—GAMMA 

Hungária-űt, fél 6. Kiss M. E. 
Hungária: Vár’ —- Kis, Bíró —■

Négyesi, Turay, Sebes — Béky, Vidor, 
Kardos (Müller), Dudás, Titkos.

Gamma: Háda — Szebehfilyi. Szabóul 
— Gyulát, Tóth, Bovhy — Váradi, Sütő, 
Kovács, Toldi, Kemény.

TANI—FERENCVA KO S 
Sport-utca, fél 6. Rubint.

Taxi: Parádi — Aradi. Koisza —
Báthori, Szabó- II., Varga — Darázs, 
Takács II., Serfőző, Kohut, Pásztói.

Ferencváros: Csikós — SzOyka dr.
Polgár — Lázár. Sárosi III., Póza — 
Bíró II., Kiss, Sárosi dr, Kiszely, Gyet- 
vay.

KISPEST—ÚJPEST 
Kispest, fél 6. Palásti.

Kispest: Boldizsár — Olajkár I „
O n ódy— Olajkár II., Zalai, Rátkai — 
Kincses, Cseh, Nemes, Déri. Kalocsai dA 

Újpest: Sziklai — Futó. Joós —
Szalay, Szűcs, Balog — Adóm, Vinczo, 
Z3enge.llér, Kállai, Tóth,

ELEKTROMOS—SZOLNOK 
Kispest, fél 4. Vaus A. 

Elektromos: Bakon — Fázmáncü.
Pákozdi — Kapocs!. Gajdos. Martonos — 
Buzássl, Itozsáli, Szendrödi, G. Tóth, 
Pálinkás.

Szolnok: Horváth — Draskóczi, Kis* 
Péter — Csabai, Szűcs, Fazekas — 
Szántó, Kolláth, Nagy, Selmeczi, Korom.

KASSA—SZEGED 
Kassa, fél 6. Clasaen.

Kassa: Jávor — Selmeczi. Tölgyesi — 
Takács, Lendvai, Cifra — Tóth, Bodoni, 
Adám, Pásztor, Várszegi.

Szeged: Tóth — Török, Raffai —
Baróti Marosi, Bertók — Bognál’ (Ladá
nyi), Gyarmati, Lukács, Bihámi, Nagy.

BOCSKAI—HALADÁS 
Debrecen, fél 6. Tihaméry. 

Bocskai: Vörös — Csókái, Janzső — 
Elek, Móré, Békési — Kristóf, Berecz, 
Turay II., Szilassy, Fülek!. _

Haladás: Körmendi -— Kalotai, Töl
gyesi — Tőke, Kiss, Héjjá — Szabó, 
Gazdag, Mőrócz, Koroknai, Lovász.

NBB-mcrkftzésck 
Alföldi csoport

WMFC—MÁVAG. Csepel, fél 6. Antal. 
Vasas—Szcntlűrine, Bckc-utca. fél 6. 

Nagy Pál.
FTC— Rákoskeresztúr, Üllői-út, fél 6. 

If.i. Zeitlcr.
Budakalász—Postás, Budakalász, fél 6. 

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

Bácskai.
Dunántúli csoport

Komárom—Soproni FAC, Komárom, fél 
G. Varga.

Tokod—Lampart, Tokod, fél 6. Pintér. 
Tatabánya—Dorog, Tatabánya, fél G. 

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

Zftvori.
Soproni VSE—MTK, Sopron, fél 5. Ke

resztényi.
Érsekújvár—Álba Rogla, Érsekújvár, 

fél fi. Újvári.
Zugló—Pénzügy, öv-utea, fél 6. Marót!). 

Felvidéki csoport
DlMÁV AG—SalBTC, Diósgyőr-Vasgyár,

5. F. Bazant (Jugoszlávia).
BRzKRT—Losonc, Sport-u., tél 4. Ma-

jorszky.
SalgSE—Beregszász, Salgótarján, fél 6, 

Lantos.
Rusj—Pereces, Ungvár. fél fi. Hónai. 
Munkács—Ungvári AC, Munkács, fél 6*

Csaba cir.
B. Vasutas—Kassal SC, Szönyi-út, fél

6. v. Adorján,
Nyíregyháza—Debreceni VSC, Nyíregy

háza, fél 6. Fedák.
AMATŐR BAJNOKSÁG

I. osztály
Északi csoport: Testvériség—Turul, Ta- 

tpi-út, fél 6. Lukász. — ZsTE—BLK, öv- 
utea, fél 4. Galambos. — URAK—Fíív. 
TKör. URAK-pálya, fél G. Szigeti J. MSC 
-M Á V  Előre, Újpest, Atlila-u., fél «• 
Novotny. — I I I .  kér. TVE—MFTK, 
Nagyszomhat-u.,- fél 6. Dnnkó. — Elektro
mos I I—IIAC, Pozsonyi-ót, fél fi. Mioakcl. 

Keleti csoport: BSzKRT I I—Hargita,
Sport-u.. fé! 2. Szőke I I .  — DSE..-WSC)
TárniV-u.. fél fi. Skuitóiy. — KAO—li* ' 
tex, Kispest, fél 2. Pintér B. — Ganz-*- 
SzFC, Simor-u., 5. Czigány, — BK5C
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JíSC, Rákosfalva, fél S. Barabás. — PSC 
T—Törekvés II., Pestújhely. fél 
JCocsis R.

Déli csoport: BMTE—M. Posztó, Bu 
Vlafok, fél 6. Szöllőei. — SAC-W M TK 
Soroksár, fél 6. Teniesfői. — KSSE 
JFSC-, Gyömrői-út, fél 6. Jánosi. — Húr. 
gájia-rKTK, Kdn-u.. fél 6. Karácsonyi 
Goldberger SE—ETO, Budafoki-út, fél G. 
Nemest éri. — MÁVAG. I I — PeMTK, Kő^ 
Bányai-út, fél 6. Mátsai. — KTC—MAFC, 
Ceglédi-út, fél 6- Kőhalmi.

II.  osztály
Északi csoport: UFC—UTE TI, Vörne 

vári-út, fél 6. Horváth I I  L. ^  UTSE« 
BTK, Népsziget, fél G. Pusztai. — TSC— 
EMSE, Tatai-út, Elere-p., fél 4. Németh 
E. -  B. Magyarság-TLK, Tntai-út, 
Előre-p., fél 2. Geloz. *«- VI. kér. SC- 
UVASC, Népsziget, fél 2. Jf.i. Slefanesik.
— Compactor-^-Gázgyár, Fáyru., fél 6. 
Kardos.

Keleti csoport: SzRTC-^-RAC, Rende-ssy- 
telep, fél 6. Ehrlieh. — R TK —K. Töreki 
vés, Rákosszentmihály, fél 6. Mátrai. 
Autótaxi—KM TE, Szőnyi-út. fél 4. Szabó 
I I  Gy. — Köb. AC~BTC._ Maglódi-út, fél 
G. Molnár I. — Spárta—lyisíex, •Maglódi 
út, fél 4. pobronáy. — ZAC—KSC, Pest. 
ujhely, fél 4. Márkus dr.

Déli csoport; PeMTK I I - P .  Juta, Vá 
góhíd-u., fél 6. Ruek V. — Gamma I I— 
Kalapos, Bánát-u., 10. tjpesári. — FSE— 
Tipográfia, Soroksáriéit, fél 6. Ilimler.
— FVSK—KFC, Gyáli-út, fél 4. Platt.
33 FO—BEAC, Fehérvári'út, fél 6. Ru 
das. — GSE I I—Bli\, Budafoki út, fél 4. 
Matisz.

I I I .  osztály 
Nyugati csoport: Testvériség IT—OTE,

Tatái-üt, fél 4. Mii'lcr Gy. — NTC 
WoSC, Népsziget, fél 4. Molnár I.
M. Textil—VÁC, Aquincum, fél 6. Potccz 
B. -  I I I .  kér. TVE II-M SC  TI. Nagy* 
szombat-u., négy. o. Ligeti. — M. ParrfUt 
I-t—BSG, Újpest, Horthy Miklós-út, fél 
6. Berecz.

Északi csoport: KSSE TI—Postás TI, 
Gyömrői-út, fél 4, Fehér B. — PATE— 
JIKSE. Béke-utca. 4. Zalatnai. BVSC II. 
—PMTK, Szőnyi-út, féi 2. Újvári A. — 
Juta—MÁV Előre II, Fáy-u.. fáj 4. Kor- 
huly, -  RESC-KSC II, URAK-pálya, 
12. Pécsi J.

Keleti csoport: Qs. MOVE I I —SAC IT, 
Vá.mmeutes-pálva, fél 6. Horváth Gyula.
— SzAC II—FTC TT, Keglevich-u., fel 10, 
Szigeti L. — FVSK I Í —Függetlenség, 
Gyáli-út, 12. Mihalkó. — Ganz IT—SzFC 
I I ,  Simor-u., 3. Józ«a. — SzTE—WSG II, 
Szcmeretelep, 5. Erőss.

Déli csoport: BBFC— Sz. Juventus. Ke
lenföld, fél 4. I fj.  Magyar. — BMTE I I  
—-M. Posztó II, Budafok, fél 4. P. Pataki.
— MAFC TI-LÓFC, Bertalan-u.. fél 4.
Gáspár J. GSE III.-B E A C  II., Hévizi-út, 
íél 2. Újlaki. -  Kelen völgy—FSC f i ,
Csoka-u., fél 2. Ruck F.

IV . osztály
Nyugati csoport: BAC—IIAC TT, Vörös 

vári-űt, fél 4. Tigyi. — URAK I I .— 
.WoSC II, URAK-pálya, fél 3. Fazekas.
— Fodrász—ZSE II, Béke-u., fél 4. Bolt
ba. — Vacsas I I—ÜMSE II, Béke-u., fél 2. 
Taö-si. — PSC I I —Főv. TKör I I ,  Pestúj
hely, fél 2. Herbaiy.

Északi csoport: UFC IT-NSC II, Vö- 
lösvári-út, féi 9. Korponay. — UTSE I I — 
Juta TI, Népsziget, 8. Hegyi. — TSO I I  
—BTK II,  Tatai-út. Előrc-p„ 8. Óvári
— VT. kor. SC I I—Vízmüvek, Népsziget, 
•10. Szülik.
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Kclcfi csoport: SzRTO IT -- IIa lókőrsi II, 
Rendessy-telcp, föl ■). Goda. — WSC I I I — 
Hargjta II, We-kcrtotelep, fél n . Ágos 
Ion. — Autótaxi I I —Főy. Altiszták. Sző- 
nyi-út, 10. Szép I. K. — SzNSE I I —Kis 
tex IT, ÁIliimi-telcp, 9. Nagy F. -  BRSC 
I I-K M T E  II. Rákosfalva, i. Rtift.

Déli csoport: VKSE— Huugái ia I I
Vájomcp'tcs-pálva, lel 11, Scharlo. — MA 
VÁG ILC-KTK II, Kőbóuyai-út, fél 3. 
Dombóvári. ■ — Cs, MOVE I I I —Kalapos 
II, Vámmentes-pálra, fél *• BaMa.

V, osztály
Nyugati csoport: PTSC H —BLK II

Ov-utca, fái 2. PSczc. — Fodrász I I-T L K  
I I .  Bókc-u., fel 1. Kolosi. — B. Magyar- 
sájt I I—MFTR ti, Rákos-tár. fél 6. Ba. 
lár.s L. -  IIESG 11—BSC II.  URAK-p.,
10. Borszéki.

Északi csoport: BSzKRT I I I —KEAC
11. Ctprns-u.,. 3. Kopbázi. — BTK I I  
MAO II, RAkostöcntmlháJy, fél 3. Rác* 
A. -  Törekvés I I I —VÁC II,  BUiori-u.,
9. B ári híd i.

Keleti csoport: Tipográfia I I —WMTK 
I I I ,  Sümor-u., 8. Rima. — Szondy I I — 
J’lítex II, Wcberleteicp. fél 9. Sz.al.iy I. 
— Ganz I I I —SzFC II I ,  Szemcretclcp, 
S. Knlona J. — P. Juta—I I —K. Törekvés 
I I ,  Vúgóhí'l-u., 10. Jjivcry.

Péti csoport: KAOE I I—PóFC II. 8o- 
Toksári-ót, fél 3. Muosj, — FKE I I—M. 
Posztó I II ,  öoroksári-ót, fél II. Varga 
K . — Gamma I I I —KAFC, Bánát-u., S. 
Komár.

Előkészíti osztály
Déli csoport: VKSE I I —Sjpárta III ,

Vámmentcs-p., fél 9. l)vorz[:ák. — Ganz
IV —ÖTC II.  Szemeretelep, 12. Horvátit

A  IjABDAUUGÓSPORT a  r á d ió b a n

Szomitaton este két sportelöaclás Itang- 
zott el Budapest I. hullámhosszán. Gálffy 
András, a JT főtitkára az új magyar 
játékvezető-típusról beszélt. Hangsúlyozta, 
hogy amikor a. vezetők egy oldalról min
den jogot és hatalmat a játékvezetők ke
zébe lesznek ]c, a másik oldalról tökéle
tes munkát: állandó, rendszeres elméleti 
továbbképzési, a működésben teljes tár
gyilagosságot, tökéletes lelkiismeretessé
get, sportszerű viselkedést követelnek meg 
a játólsvezetötől, „A z új magyar játék
vezető nem lehet Cézár a pályán ’, . — 
mondotta Gálffy, — „a  játékvezető éppen 
olyan sportember, mint bármely játékos, 
osak a felelőssége nagyobb, mert a játék- 
szabályok betartása felett hivatott őr
ködni, igazságot osztani legjobb tudása 
szerint’ '. A másik előadást Váöhy KA1- 
htái], az MLSz főtitkára tartotta a Nem
zeti Bajnokság új rendszeréről, amelynek 
kialakításában VAghy nagy munkával és 
•ftakérteicmmel veit rését:

— Hej, ha most is olyan párosi 
tágban kerülne sorra az utolsó for
duló, mint az ósszel — sóhajtott fel 
a Hungária egyik szurkolója.

—  M iért? —  kérdezték tőle. 
Milyen párosítások voltak ősszel az 
utolsó fordulóban?

—  Mi a Kassával játszottunk. Itt 
Pesten lenne a mérkőzés s olyan gól- 
arányjavitást rendezhetnénk, ami
lyent szeretnénk. De ez semmi! Kép
zeljék el, hogy most lenne az Újpest 
—Ferencváros mérkőzés. Ez a rang 
adó ugyanis ősszel az utolsó fordu
lóban volt. Micsoda bajnokok len
nénk!

A  borúlátó Htmgária-szurkoló 
azonban legyintett egyet a így szólt:

—- A mai formánkat alapul vév 
a Hungária biztosan kikapna, a Kas
sától s az Újpest— Ferencváros mér
kőzésen az Újpest is, a Fradi is két 
pontot szerezne!

Lázár és a peraítaes"
Nagy I I -1 alaposan megrugták az 

elmúlt vasárnap. Nyílt seb támadt 
lábán, az később bedagadt. A  játé
kos tetanusz-beoltást is kapott és 
egész héten borogatta a lábát. Ezzel 
szemben Lázár egész héten hangoz
tatta, hogy milyen pompás az erőn
léte. A  Ferencváros mégis habozott, 
hogy beállítsa-e Lázárt. A  „nagy" 
Lázárral szemben sokan az amatőr 
és sérült ,,kis“ Nagy-ra szavaztak. 
Miért? Erre ezt felelte az egyik 
zöld-fehér vezető:

— Olyan tökéletesen megy mosta
nában a mi rendszerünk, hogy nem 
tikárunk bolygatni. Helyesebben: 
nem merjük a kalandozó Lázárt be
állítani, mert egy ember is képes 
felborítani a hadirendet.

Lázár nem is került be addig a 
csapatba, amíg csak ki nem jelen
tette, hogy hajlandó magát, alávetni 
a rendszer követelményeinek s amíg 
csak meg nem ígérte, hogy nem fog 
többé kalandozni.

Lázár tehát játszik, de valaki 
megjegyezte:

—- Jaj Lázárnak, ha nem tartja 
be azt, amit Ígért.

A régi Lázár tehát. —  nem támad
hat fel.

TakSss Gésa böesísfa
Mari néni n Taxitól éppen a Fradi 

elleni mérkőzésen búcsúzik. A pénteki 
edzésen Takács I. tréfásan így szólt c 
fiúkhoz:

— Csali nem rontjuk cl a kedvenc csa
patom bajnokságát... Paradi, te ne ke
serítsd el a Fradi-csatárok életét. Koj- 
sza, le egész mérkőzés alatt kojszálhatsz. 
Bőthori, te' bátorítsd az ellenfél csatá
rait, Dardzs% ne szúrd a védelmet és vé
gül Berfözö, le ne főzzél terveket a gól- 
Igvésre

EtszeS szentiben
A Fradiban szombaton hozták a hírt:
— Ne vegyük olyan bto'o&ra a Taxi 

elleni mérkőzésünket. Hallom, hogy Ta 
kács I. valami pompás cselt ngyait ki 
a mi hárombáívédes rendszerünk ellen. 
Ha Serfőző újra három gólt lő nekünk 
akkor lőttek a bajnokságunknak.

A Itls TskS Ss búcsú* 
zik

Takács II., a kis Taki, a Józsi is 
búcsúzik. A  Fradi legendáshírű csa
tára szögre akarja akasztani a csu
káját. A  vezetőségnek már bejelen
tette :

— Ez lesz os utolsó mérkőzésem. 
Nekünk ezt mondta:
-— A Vasasban kezdtem, de iga

zán nagy a Fradiban lettem. Most 
már eljárt, az idő feleltem, a csapa 
tóm kiesik, nincs már reményem 
arra, hogy még egyszer az NB-ben 
küzdhessek, A Fradinak köszönhe 
ter.i a legszebb sikereimet, a Fraő.i 
elleni mérkőzésen hagyom abba a 
labdarúgást. Legalább meg lesz az a 
kis örömöm, hogy a bajnokságot 
nyert Fradi ellen jdtszo&tam életem
ben utoljára.

Valaki így szólt a kis Takinak:
-—- Józsi, Józsi le csak ijesztgetsz 

berniünket. Fogsz te még a fiaddal 
is egy csapatban játszani.

A kém
A  Ferencváros edzésen arról tárgyal

tak, hogy ki az a Taxi-játékos, akitől 
félni kell:

- Elsősorban Szabó II.! — mondta 
valaki.

Alig: liofry kimondta, hirtelen hosszúra 
nyúlt ábrázáttal mutogatni kezdett:
_— Ott a Szahó r í . !  Ide jött Kémkedni: 

Kezdek félni! Kár. hogy sportban nem 
lehet úgy bánni a kémekkel, mint a 
háborúban:

Valaki azonban megszólalt:
— Tudja mit. Adunk a Taxinak — kém- 

előnyt.

Az lldSstSisöi az 01-
<gg® g@ ff

Az egyik ferencvárosi játékos mondta:
— Az utóbbi hetek alatt folyton di

csérték a■ Fradi-játékosok idegeit. Meg
mondom őszintén: könnyű volt a hely
zetünk. Reménytelenül álltunk a honna- 
dik helyen s joly tón azt mondtuk, hogy 
itt csak a Hungária és az Újpest veszít
het. Mi szerény üldözök voltunk.. Most 
azonban az üldözőből üldözött lett. Most 
csak mi veszíthetünk, Ezért , lehet na- 
gyón nehéz a Taxi elleni mérkőzésünk*

Taktika
Az Újpest pénteki edzésén nagy 

értekezletet tartott Langíelder igaz
gató. A  Kispest taktikáját magya
rázta el fiainak.

—  Nagyon vigyázzatok a két össze
kötőre, Csebre és Nemesre —  mond
ta az igazgató a hátvédeknek.

—  Hála Istennek, hogy játszanak 
-— felelte az egyik védő. — így  leg
alább feleannyi munkánk lesz. A  
mérkőzés felerészében ugyanis csak 
ők játszanak a labdával...

Szik ja i háza
Újpesten most a Sziklai háza a szenzá

ció. A  szorgalmas ják'kos összegyűjtött 
pénzéből egy kis család illádat vett magár- 
nqk.

— Állítólag Feri otthon is olyan jó 
fiú. mint a pályán — húzta a kapust 
Futó. — Nagyon vendéglátó gyerek.

— Mi az, hogy vendéglátó? — kérdezte 
gyanakodva Sziklai.

— Otthon is mindenkit beenged... — 
vágott vissza Futó.

Sziklai azonban leintette őket:
— Jót tudjátok, hogy folyton azt mon

dom, hogy nagy a futballkapu. Nos, 
most a házamhoz egészen törpe kaput 
építettem. Régi vágyamat megvalósítot
tam.. Ezen a kapun nem jönnek be olyan 
könnyen a vendégek.

fcf&dár less-© 
Z$®a*gjel!ér ?.

Az Újpest ellen készülődő Kispest 
utolsó edzésén nagy csapat veréb 
húzott ét a kopottas kispesti gyep 
fölött. Az egyik „kezdő" veréb úgy 
látszik nem bírta még a, nagy iramot 
és egyenesen Onödi mellének repült. 
A  hátvéd egy gyors mozdulattal el
kapta a vérebet és „zsákmányát" a 
kapu mögött álló srácoknak adta.

—  Milyen jó kedve van ennek az 
Ouódinak —  állapította meg valaki

madarat lehet fogatni vele 1
—  Csak aztán —• jegyezte meg 

egy aggódó kispesti szurkoló — 
ZsengeÜérí is madárnak nézze va
sárnap.

‘ §is© és a csont
Néhány Hungária-játékosnak az a 

kabalája, hogy ha Izsó, a pálya „ke 
verék-kutyája" a mérkőzés előtt 
legalább egyszer végigfut a salak
pályán, akkor biztosan győz a Hun
gária. A  kék-fehérek pénteki edzé 
sén is erről beszéltek a játékosok. 
Dudás mondta:

—  Remélem, vasárnap ats Izsó 
végigszalad egyszer a salakon.

Erre Mandik Béla csendben meg
jegyezte:

—  Am i biztos, az biztos, én min 
dánosét re kihozok vasárnap egy 
nagy csontot s azzal megfuttatom 
Izsót.

Dudás erre megkérdezte:
—  De mi less akkor, ha Izsó nem 

szereti a csontot?
Mándik felelt:
—  Akkor győz a Gamma.

hogy: „akár kint. volt, akár nem, 
neked el kellelt volna rúgnod..N Én 
viszont így gondolkoztam a mérkő
zés közben, abban az emlékezetes 
esetben: „a labda annyira kint van, 
hogy est nem lehet — nem látni. Ha 
én most elrúgom Zsengellér elöl, a 
partjelző Int, vagy a játékvezető 
fütyül és engem nyomban kiállíthat
nak sportszerűtlenségért, vagyis 
megismétlődhet a szombathelyi Béki- 
eset...“

■—- Ezért nem jött ki az edzé
sekre ?

— Ezért. A szivemre vettem a 
dolgot és még a vasárnapi mérkő
zésünket is le akartam mondani, de. 
azután meggondoltam a dolgot...

—- Tehát?...
—  Játszom. Amikor a fiúknak is 

megmagyaráztam így az állásponto
mat, belátták, hogy nekem van iga
zam. Nincs is semmi baj már közöt
tünk,. A bosszúmat mindenesetre a 
Gammán töltöm Tcil

RossáSi e lő re  — vé
d ekezik

Az Elektromosban Rozsán lesz a jobb- 
összekötö. A  vezetőség- sokat vár a já

tékostól. Buzássy, a jobbszélső annál ke« 
vesebbet.

— ödikém, — kérte Buzássy Bozsálit, — 
tudom, hogy nagyon szeretsz cselezni, de 
azért félidőnként legalább kót-két labdát 
nekem is dobj ki a szélre.

— Az sok lesz neked, Sanyikám — pró
bált vele alkudozni Rozsáii. — A  sérülé
sed még nem jött egészen rendbe s ezért 
kímélni foglak . . .

Bakon mint szurko ló
Bakon megfogadta, hogy egyetlenegy 

gólt sem fog bekapni a szolnoki csatá
roktól.

— Tudjátok én mellesleg Bocskai-szur- 
kóló vagyok. Ha most mi megverjük a 
Szolnokot, — rajtam nem fog múlni — 
akkor a Bocskai lesz a, tizedik. Csak a 
csatársorunk tudjon legalább egy gólt 
rúgni.

Jó, jó — mondták neki csak vin 
gyász, hogy ne legyen minden fordítva,

— ?
— Nehogy az Elektromosnak szurkolj 

s /nehogy azt hidd, hogy a Bocskai kapxi* 
jái vcácd.

Z sen g ellé r és a mez
Zsengellér az edzéseken mindig 

azt a mezt húzza fel, amit az 
Európa—Anglia válogatott mérkő
zésen viselt. A  mez bizony már na
gyon rongyos.

— Mikor veszel már új mezt 
ehelyett? —  kérdezték Ábeltől.

-— Majd kapok másikat, ha megint 
Európa-válogatott leszek.

fóysjgosttság
Újpesten szombaton főleg a Kis

pest-mérkőzésről folyt a szó. Ba
logh. aki szereti „falhoz állítani" a 
vezetőket megkérdezte Langfelder- 
től:

—  Pdtyi bácsi, mi lesz akkor, ha 
a II. félidő 45. percében, 1:0-ás kis
pesti vezetésnél H-est ítélnek a ja
vunkra? Ki fogja azt rúgni?

Langfelder idegesen felelte:
-— Az, aki a legnyugodtabb lesz.
Az egyik játékos megjegyezte:
—  Akkor legjobb lesz valakit köl

csönkérni a Kispesttől,..

lyukak a védelemben, 
szürkeség a fedezetsorban...

A vag y !
Mi a bo| az Újpestben 
és a Kispestoen ?

B író  Sanyi sz ívére  
vette

Hiába kerestük Bírót a Hungária 
keddi és szerdai edzésén, végre pén 
teken elcsíptük ökehnét. Szorgal
masan edzett, sőt, jóval később 
ment le a pályáról, mint a többiek. 
Úgy látszott, be akarta hozni a mu
lasztását, habár a hétközi labdás- 
edzése megvolt a BSzKRT-éknál. Mi 
egész sereg kérdéssel leptük meg 
Bírót. Miért hiányzott a hételeji ed
zésekről, mi volt az igazság az Ú j
pest második gólja előtti helyzetnél, 
játszik-e vasárnap...

—  Úgyszólván minden vissza
vezethető a vasárnapi1 sokat emle
getett második újpesti dugóra... — 
mondta Bíró.

— Hogyhogy?
— A z t már nagyon sokan meg

állapították, hogy az a labda kint 
volt, amit Zsengellér beadott. Nos, 
a mérkőzés után azzal jöttek a fiúk,

—  Jó mérkőzés lesz! —  mondta 
egy újpesti szurkoló, amikor a Kis
pest— Újpest találkozóról esett. szó. 
Ezt a sportszerű, angolos kifejezést 
vélünk akkor használják, amikor —  
félnek egy mérkőzéstől. Ha az Ú j
pest szurkoló a Kispestre gondol, 
Boldizsárra, az Olajkárokra, Kin
csesre, Csehre, Kalocsaira, Nemesre, 
akkor Hbabörös lesz a háta és sport
szerű angolsággal ennyit mond:

—  Jó mérkőzés lesz.
> *

Majd hozzáteszi:
—  Tudniillik nem jó a védelmünk. 

Futó, Joós... Isten tudja..
Az újpesti szurkoló —  lehet, hogy 

telhetetlen... »— elégedetlen a vedel 
mével. Ha Főn i—Hava, vagy Male— 
Hapgood lenne a hátvédpár, akkor 
fölényesen mondana valami olyas 
mit, hogy kitömik a Kispestet. így 
félénken sóhajt:

— Jó mérkőzés lesz,.

Mivel lehet egy kispestit, fölhúzni? 
A szürke fedezetsorral. Szegény Víg, 
vagy Rátfcai játszhat már olyan szí
nesén, hogy Lázár Gyuszi elbújhat, 
mögöttük —  a megkövesedett véle
mény az lesz róluk: a kispesti fedé- 
setsor sokat, dolgozik, de szürke. 

Istenem, szürke. Még mindig jobb 
szín, mint ha egy játékosról azt ír 
ják, hogy zöld.,

*
Nézzünk egy kicsit vissza a közel

múltba, hogy milyen meg jegy zésekr 
ragadtatták a bírálót az újpesti vé
dők és a kispesti fedezetek.

Nézzük végig a két csapat leg
utóbbi mérkőzéseiről szóló bírálata 
kát.

Május 37.
Hungária—-Újpest 3:3.
„,.a közvetlen védelem az első fé l

időben nagyon gyengén m űködött,.“  
Kispest—Szolnok 1:1.
„,.a fedezetsorban Rátkai volt a 

legjobb.. Zalai m egfelelt,.“
(Igazi szürke jelzők...)

Május 24.
Újpest—Gamma 4:3.
„„Futó nem elég gyors, ezúttal 

azonban jól rúgott. Joóssal fordított 
a helyzet,F

Kispest-—Haladás 6:1.
a fedezetsor nagyszerűen tá

mogatta a csatársort..."
(Hat gólnál még a szürkéből is 

piros lesz.)
Május 14.

Újpest—Taxi 3:1. 
jy. Feltűnően bizonytalan volt ét

két hátvéd.,.“

Szeged—Kispest 1:1.
,,.,a fedezetsor mindegyik tagja- 

szorgalmas.,"
Május (5.

(A z Újpest védelme ezúttal nem 
hibázott. Szabadnapos volt. a csa
pat....)

Kispest—Kassa 4:0.
„,,a fedezetsor szürke vo lt.,"

Április 29.
Újpest—Szolnok 3:1.
„...a két hátvédnek sem volt jő 

napja Rengeteg bizonytalan rúgást 
láttunk tőlük.,"

(Ezúttal a Kispest fedezetsorának 
nem volt alkalma szorgalmas, de 
szürke kuli-munkára. Ezen a napon 
a Kispest pihent.)

Április 23.
Újpest—Haladás 1:1.
„...Sziklai, a kapott gólról nem te

het, az inkább a hátvédeket, elsősor
ban Futót terheli. Pedig egyébként 
mind a két hátvéd remekül ját
szott.," (Végre valami!)

Ferneváros—Kispest 5:1.
„„Rátkai túlságosan kemény, 

Odry tehervonalnak tűnt a robogó 
Gyetvai mellett. Zalai jól osztott 
labdát."

Április 15.
Újpest— Szeged 3:2.
„,.a két hátvéd kétszer-háromszor 

zavarba jött."
Törekvés—Kispest 1:0.
„...Rátkai a szorgalom mintaképe."

*
Talán elég is ennyi. Ezek a csa

patrészek játszhatnak kitünően, a 
közönség egy jó darabig fogja még 
bizonytalannak találni az újpesti 
védelmet és szűr-kének, unalmasnak 
a kispesti fedezetsort.

Figyelje csak meg, kedves kis
pesti néző: valóban lyukas-e az új
pesti védelem és valóban szürke-e a 
kispesti fedezetsor.

B IB IM  VEZETI A TAXI—FERENC
VÁROS MÉRKŐZÉST

Jánosi helyett. Az eredetileg- Rubinira, 
bízott amatőr mérkőzést viszont Jánost 
kapta. A JT vezetői szombatot* este 
eszközölték ezt a változást.

MEGKEGYELMEZETT A MINISZTERI 
BIZTOS A PSC-3ÍRK

Pénteken este tárgyalták fellebbezés 
1 oly tán a miniszteri biztosnak a PSC 
ellen hozott ítéletét, a háromhónapos 
*e}tOggesztest. A miniszteri biztos helyet 
adott a pestújhelyiek fellebbezésének' és 
hatálytalamtóttá a büntetést, de figyel
meztette a PSC képviselőjét, hogy a 
jovopen a legcsekélyebb szabályalanság 
esetén könyörtelenül lesújt az egyesület*1 
] ?; ,A . PSC ilyenformán vasárnap le- 
jatszhatja a Törekvés II., illetve FövS 
T Kor II. elleni bajnoki mérkőzéseit*
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wZMbt/1Három golf a Fradinak...

Zöld Ferenc m ondja :
—  Hát... nem  bánnám, ha egy 

■ nppal öregebb lennék. Éppen teg - 
■ip m ondta valaki, hogy  _ meghalt, 
egény Varga  bácsi, ak i é jje liő r  

, olt a M Á V -te lepen . Délben halt. 
. eg szegény, sü tö tt a nap... M on - 
i 4 óm, a T a x i is elsülhet, az ördög  
-cm  alszik, őszintén szólva én sem  
agyon tudok aludni. A z  em ber it t  

, agynehezent szorgalm as m unkával 
k iszurkolja  a 3 :3 -a t és a kkor m ajd  

in a Kojsza, és az egészet elrontja , 
" é le k , ' fééééélek! Á z  a Serfözö  
< lyan jó . És a K ohuuuut V ili,  m eg  
e. kis Tahi. A  kis T a k i igazán csak 
■jó csatár. Ideges vagyok. H átha  a 
D rü m i lyukat rú g  az első percben  
.V bekapunk egy gó lt, m ire  m in d já rt 

ideges less a társaság... M eséljen  
. á lam it a rró l a D arázsró l! N a  és 
Parádi t

Lila Leó mondja:
—  A z  em ber i t t  bosszankodik, 

hogy gólaránnyal marad le  a F ra d i
ié i  és közben i t t  van a K ispest, 
á tto l a K ispesttő l k i is lehet... k i is 
lehet az a jó  jobbösszekötö, aki 
■:>rost kerü lt h ozzá ju k? Ja ?  Cseh 
M aty i. Ja j, Cseh M a ty i! F iitó  Gyuszi 
.em e. A z  em ber i t t  nagyképűen  
szidja a gólarányát és m ajd  kiderül, 
hogy pontok ró l lesz szó. H a j, haj. 
Séj, h a jt B old izsár! K á r, kár, O la j
kár. K ije len tem , rossz napom- van. 
És tessék m ondani, ha kikapunk, 
akkor az nem  is lesz m eglepetés f ...

K ék  H u gó  m ond ja :
—  A zon  röhögök, hogy m i itten

óvunk, szid juk az Ivá n y it, fe llebe- 
ziink és közben a Gamm a úgy k i
nyírhat m inket, hogy egy k ra jcá r  
sem marad a zsebünkben. Én  tu 
dom, hogy a bajnokság góla rá 
nyon dől el, de —  a Gam m a nem  
tudja. Tudatlanok esek a középcsa
patok. M ondom  tegnap egy gam - 
másnak, hogy  m ilyen  m éreg gó l- 
aránnyal e lveszíten i egy m érkőzést. 
M ire  m egveregette  a váltam at és 
azt m ondta : na de két pon tta l az
ügy-e  nem  m é re g ? ! H á t est is le 
het f . . .

Avagy

A régi szép i
Serfőző em lékei az őszi Taxi-Ferenc* 

város m érkőzésről
H a a Ferencváros elvesztette 

volna a bajnokságot, akkor b izonyá
ra  az őszi Tax i— Ferencváros m ér
kőzésre em lékezett volna vissza a 
legkeserübben. N ég y  három ra ka
pott k i a  F rad i a Taxitó l, a kö
zönsége pedig íg y  k iá lto tt kórusban 
a m érkőzés után: „G yere vissza,
M ari néni.“

S erfözö három  g ó lt  lő tt  a F e 
rencvárosnak.

—  Szép v o lt, —  m ondja Serfözö  
elmélázva, am int visszaem lékszik 
erre a m érkőzésre.

—  M ire  em lékszik vissza?
—  A rra , hogy nem  is gondoltuk  a 

m érkőzés e lő tt, hogy ezt m eg is 
lehet nyerni. D e a m ikor já tszottunk , 
a kkor leh ete tt lá tn i, hogy i t t  ke
reshetünk is valam it.

—  M ié r t?
—  H á t a kkor m ég a F ra d i vé

delm e egészen más volt. Tá tra i és 
P o lg á r v o lt  csak hátul, Sárost 
B élá t a lig  lá tta m  a m érkőzés alatt. 
A k k o r ké t frad ista  hátvéd á llt 
szemben Váradiva l, Béressel és ve 
lem . Em lékszem , ez v o lt  az első 
m érkőzés, am ely iken T ó th  tényleg  
kullancsot já tszo tt, a F rad i-csa tá - 
rok  tehát nem■ sétá lgathattak. .

—  M inek  köszönhette a három 
gó ljá t?

—  A nnak, hogy sokat lyukra  te t 

tek. A k k o r  persze ezt könnyen m eg  
lehetett tenn i a lyukas Fradi-véde  
lem  ellen. M os t m ár nehezebb les. 
A k k o r a két hátvéd össze-vissza 
szaladgált, nem  őriz tek  senkit sem  
A z  akkori F ra d i ellen a m a i le ron 
gyo lt T a x it sem  félteném .

Takács Géza is közbeszól;
—  A kkoriba n  határoztuk él, hogy  

angol rendszerrel já tszunk. A k k o r  
ez m ég ú j vo lt, kevesen tanu ltak  
belőle. Ma. m ár többé-kevésbé m in  
den csapat átvess va lam ilyen rend
szert, fog la lkoz ik  vele. M os t már 
lesz kullancsa Serfözőnek is, m eg a 
két szélsőnek is. Lassan minden 
csapat tanul a saját kárán.

—  D e jó  lenne m egin t csak két 
hátvéd ellen já ts z a n i. . .  —■ sóhajt 
Serfözö.

(L á ts z o tt  ra jta , hogy a lég szíve 
sebben íg y  szólna a Ferencváros ve 
zetöségéhez:

—  U ra im , ne ü ljenek fö l a  téves 
je lszavaknak! N e  tegyék tön k re  a 
rég i híres F rad i-s tílust. Sebaj, ha a 
védelem  ö t g ó lt  kap, az a fő , hogy 
a csatársor hatot rúg jon . M eg  
akarják  szentségteleníten i a F ra d it  
három  hátvéddel? H át nem  elég 
k e ttő?  U r a im . . . }

Igen, a v ilá g  halad. De ja j az út 
törőknek . . .

Csepelen felké
szülten várják 
a MÁVAG-et

H o g y a n  le t t  a  G a m m a  
„ ta v a s z i* *  n e g y e d ik
A m iko r az  in téző  b írá lja  já té k o sa in a k  
te lje s ítm én y é t

A  Gam m a színei —  a Budafok 
I átfestésével —  csak egy  év óta lá t
hatók az N B  pályáin. De m ár ez 

[ a latt az -év  a la tt eldőlt, h ogy  a 
Gam ma —  „tavaszi csapat” . E gy  

! pillantás az őszi záró tah lázatra el-
A tavalyi Törekvés-mérkőzés óla ncm I árulja hogy  a Gamma a 11. helyen 

volt olyan lázban Csepel, roiint most a I végzett. E zze l Szemben (l tdVdszi 
MAVAG mérkőzés előtt. Ezelőtt két hó- eredmények a lapján összeá llított 
nappal méz. nem is gondoltak arra a de- táblázaton a Gamm a a negyedik ( ! )  
Ték csepeliek, hogy nekik ennyire fon-1 . , ... (
tös lesz a MA VÁG ellem mérkőzés. Az -\ neiyen au. . . . . . . . .
óta azonban a kilencpontos előny kettőre A m ikor a z  ŐSZI teljesítm ényeket 
apadt le és most ugyanott állanak, mini I összegeztük lapunk hasábjain, cik- 
tavaly a Törekvés-meccs elö11: legalább 5̂ ^  SOrán m egállapítottuk, hogy 
döntetlenül kell veerezniOK a na&y vetely-1 ~ ,, . , . . , ,
társsal! A  csepeliek azonban most derű-1 a Gammában igen sok k ivá ló  ke- 
játók. pessegü já tékos  rúgja  a labdát, a

— Az új pályánkon eddig még csak a csapatban azonban m ég nincs ge-
válogatott csapat tudóit legyőzni bcnnlin- rinc, nincs szerkezet, 11 jó  játékos 
két. amikor itt tartott velünk edzőmér- di nem m indig je len t jó  csapa
Vizest — mondja Kasnyik György, a j ,  6 B
W MFC „főszurkolója". — Azt hisszük 10..
egyébként, hogy a MAVAG-nak nem fog Nos, a Gam m a m egfogadta  az 
„feküdni”  sem a füves talaj, sem a n"  I intelmet. M unkának láto tt és egyike
•Burkolásunk. Mert knííve volt azoknak a csapatoknak, ame-kJnt leszünk es az első perctől kezűvel .. . , , „ „ „
buzdítani fogjuk fiainkat, hogy bekiabál-1 lyek  a te li pihenő után a legnam a 
juk a győzelemhez szükséges két-három rabb nek ilá ttak  „a  csapat”  k ia lak í- 
dirgót! Rajtunk nem fog m ú ln i!... fásának.

Természetesen a vezetők is meglesznek I A m ikor F ia in  Antalnak a Gam-mindrnt. a győzelem érdekében. A iuiKor t ia ia  Antalnak a Uram
-  Vasárnap valamennyi szakosztályunk, ma lelkes intézőjének fe ltettük  az

azonkívül a leventéink is, együttesen első kérdést beszélgetésünk során 
fognak felvonulni a mérkőzésre — inon-1 hogy m iben lá tja  a Gamma kiváló 
dottu limes Ernő intéző. — Szurkolóink | f ayaszi szereplésének főokát, a vá- 
hangei ejének fokozására halszaz dara b , ■ hanevott •
tölcsért csináltattunk, amiket a legjobb ldsz lSY hangzott, 
torkúak között fogunk szétosztani. Mi j —  A  rendelkezésünkre allo Sok 
minden tőlünk telhetőt megtettünk, a I jó  já tékosbó l s ikerü lt „csapatot”  
többi a fiúkon m ú lik ... Azt hiszem | faragnunk, ősszel a sok sérülés is
most nem fogunk csalódni bennük . 
Összeállításunk egyébként a következő: 
Tihanyi — Kállai, Korányi T. — Kérész 
tes. Gerc, Nyilas — Rökk, Fekete, Sza
badkai. Harangozó, Pintér.

A játékosok is teljes mértékben át
érzik , a mérkőzés fontosságát, de mégis 
nyugodtan készülnek,

— Erre a meccsre is ugyanúgy készül
tünk. mint a többire — mondta Szabad
kai. — Munkahelyünkön töltöttük az egész 
belet, csütörtökön kétkapus edzést tartót

m egakadá lyozott bennünket abban, 
hogy ezt elérhessük.

A  továbbiakban a következőket 
m ondotta F ia la  An ta l:

Persze, ez csak a kezdet kez
dete. ősz in tén  m egva llom , hogy az 
őszi idény lezárása, után nem  vár
tam  ilyen tavaszi szereplést a csa
pattól. P e d ig  m i is lá ttuk , hogy m i 

kunk, pénteken fürdőben voltunk. Az I a teendő és kom olyan e lhatároztuk, 
idén nem mentünk rejtekhelyt e, mint 
tavaly a Törekvés-mérkőzés előtt. Ép 
ezért most győzni fogunk!...

A Dunakeszi Magyar
ság is az NBB-ben 
van már!

A nyugati alszövetség uián — itt a 
Szombathelyi FC lett a bajnok — 
Középmagyarországi Alszövetségnek is 
megvan már a bajnoka. A Dunakeszi 
Magyarság csapata nyerte el a büszke 
címet, s ezzel bekerült az NBR-be. Két 
mérkőzése ugyar,' még hátra van a 
Magyarságnak. ezt a. kettőt. azonban 
már el is "vesztheti, akkor is első marad. 
(Be nem igen veszti el ezt a kettőt 
sem!)

A bajnokság állása a KöLASz I. osz
tályában most ez:
1. D. Magyarság
2. Szolnoki MÁV IT.
3. Váci Reménység
4. Véd SE
5. Yecsési SC
6. Gödöllői IK
7. Ceglédi MOVE
8. Rákoscsabai TK  
0 Tokodi SC II.

10. Monori SE 
3J. Bunaharaszti SC*
12. BKSC (Pilisi-vár)*

* Visszalépett,

hogy az együ ttesbő l egységes csa
pa tot cs iná lunk. De hogy cs ilyen  
rövid  idő a la tt ennyire s ikerü ln i 
fog , ebben m agunk sem m ertünk  
bízni .E zú tta l m á r szerencsénk is 
vo lt, hiszen a lig  v o lt kom oly sérü
lés a csapatban, Tudjuk jó l, hogy  
sok a tenn iva ló . D e nem  fogunk  p i
henni a babérokon , m ert a jövő  év
ben sokka l e lőbb  akarunk végezni a 
bajnoki táb láza ton ,

—  H adáva l elégedettek?
—  Hadában klasszis-kapust kap

tunk. N e k i is  lehetnek persze gyen
gébb napja i, de teljes esztendő á t
lagában fe lté tle n ü l je len tkezik  az ö 
nagy tudása.

— Szebehelyi nem tudott még 
egészen beleilleszkedni a csapat

2018 1 1 81:17 37 I rendszerébe.
19 14 1 4 61-30 29 —  E z  áe hiszen azt m in -
20 13 3 4 49:22 29 I denki tud ja , hogy m áról-holnapra  
2010 2 8 49:42 22 1 nem  lehet egy  csapatot bizonyos 
h ) 1̂  2 9 Í l -33 is \ )d té k je l fog á s ra  á tá llítan i. I t t  egyéb
ig 6 4 lb '24:42 16 1 ként e lá ru lh a tok  egy t itk o t :  az ősz
it) 8 — 11 25:50 16 I szel ú j há tvéd e ink  is lesznek és te l-
22 I  1 16 is--56 1 1 1 í cscn ny}u  lesz  *  verseny hát v i 

l i i .  8:14 k ö zö tt a. csapatba ju tásért.
Neveket is ka jta tósfc j

—- E z  m ég korai lenne.
—  A  fedezetsor bevá lt?
—  A  legnagyobb m értékben ! Á l l í 

tom , hogy m a nem  fu t  ma,gyár pá
lyán olyan nagy ku llancs-tehetség, 
m in t T ó th  La jos. Senki sem  é rte tte  
m eg m ég ennyire a m agyar já té 
kosok közül a ku llancs-já ték  lénye
gét. H ogy  t. i . az ő feladata abban 
áll, hogy az e llenfél középcsatárát 
úgy akadályozza m eg a labda át 
vételében, hogy ö m aga nyom ban  
utána átvehesse a labdáival a 'já ték  
irányítását. Ahogyan  T ó th  k iu g r ik  
és elveszi a labdát a középcsatár 
elöl, hogy nyom ban hatalmas rú gá s
sal va lam ely ik  csatártársát szök
tesse, ezt m ég Sárosi B élánál is  
jobban csinálja. E z  egyébként nem  
csak az én vélem ényem . A  fedezet 
sorró l m ég csak annyit, hogy ez a 
legegyenletesebben m űködő csapat
részünk. K irá ly  m indent elsöprő  
lendületű já téká t a vá log a to tt m ér
kőzések közönsége is m egcsodá lhat
ta. B orhy  hűvösebb vérm érsék le tű  
já tékos, de nem  kevésbé hasznos 
tag ja  ennek a sornak.

—  A  csatársorról m ár nem csak 
jó t lehet mondani.

—  Tud juk  jó l, hogy a tám adó  
sorban nem  m ent m inden úgy, 
ahogyan szerettük  volna. R e m é ljü k  
azonban, hogy a kis Tu ray  csatasor 
ba állításával m egold juk  a közép- 
csatár p rob lém áját. M e rt a két 
szárny m agában m ost is nagyon  
nagy értéket je lent. A k á r a V á - 
rady— Sütő csikópárt, akár a r u t i 
nos Toldy— K em ény kettőst nézzük.

A  Gamma tehát elégedett —  és 
tegyük  hozzá, m éltán elégedett csa
patának tavaszi te ljesítm ényével. 
U gyanakkor jo gga l reméli, h ogy  a 
következő, bajnoki esztendő m ég  fe l
jebb fo g ja  hozni a bajnoki táb lá za 
ton ezt a nágytehetségü közép 
csapatot.

ÚJ IDŐPONTOK A BLASs-MOSORBAN
Az a-ábbl baj'noki mérkőzések lejátszá

sára a következő új időpontokat jelölték 
ki a BLASz egyesbirái: . W MTK—Gold- 
berger SE: június 6.. WMTK—KSSE:
június 16, Kalapos—KFC II.: június 16.

BLASZ-HIREK
A Testvériségben vasárnap Lenkefi já t

szik bal fedezetei.
*

Az MSO kapuját, a MÁV Előre ellen. 
Jávor védi.

A TSC-ben Kalkusz ismét játszik.
*

Lónyay a kezét törte, és így vasárnap 
Mazáes játszik helyette az RTK-ban.

•
A TIiK-tól levontak négy büntetőpontéi, 

mert két mérkőzésére felfüggesztés alatt 
áliott ki. *

A MÁV Előre vasárnapi fedezetsora: 
Dankó, Szigler, Vecsei.

A  RLK-ban Gng sérült és így Sárkány 
játszik kösépiedeseiet.

— Cseh M afyivol 
igen m egerősödött 
a kispesti tám adó 
sor

— mondja Vincze Jenő
Vincze  Jenővel ballagtunk az uj 

pesti pá lya felé. A  vasárnapi ellen
félre, a K ispestre fordul a szó.

—  N a gyon  nehéz m érkőzés lese
—  vélekedik Vincze  —  a; Kispest 
most igen m egerősödött. F ő leg  a 
csatársora. Cseh M a ty i óriási ru 
tin ja , nyugodtsága nagy értéket je 
lent a kispesti csatársorban. K in  
esés já téka  je lentékenyen javulhat 
m ellette. Természetesen kérd,és, hogy 
olyan hosszú pihenő után Cseh m i 
lyen erőnlétben van,

■— N agyon ügyes húzás v o lt , hogy  
Cseht összekötőbe tették . Szerin tem  
Csehnek ez az igazi helye, ö  maga  
is i t t  szeret leg jobban  játszani. Em  
lékszem : többizben is já tszottam
vele a válogatottban. Egyszer Becs 
ben az 5:3-nál, másodszor M ilánó  
bán a Z:2-nél. Én vo lta m  a. jobb- 
összekötő, ö a balösszekötő. N agyon  
ment, nekünk akkor a já ték , össze
kötőben kitünően érvényesült Cseh 
M a ty i nagy tudása. Nagyszerűen  
tudja társa it jó  helyzetbe hozni 
Középcsatárban a m ai ráálló ku l
lancsrendszer m e lle tt nem  boldogul
hatna olyan jó l. összekötőben sza
badabban m ozoghat. M ost tehát a 
Kispestnek Cseh és D é r i személyé
ben két pompás építő-összekötője  
van. Ha a K ispestnek gyors a közép- 
csatára, akkor a kispesti csatársor 
minden védelem re életveszedelmes 
A  védelmünk nem nyaralhat vasár
nap Kispesten.

Kezdődik ez edzőverseny
A z  ifjú sági csapatokkal fog la lkozó 

edzők versenye a jövö  héten kezdő
dik. A  sorra kerülő csapatok teljes 
felszereléssel a következő beosztás
ban kötelesek m egjelenni:

Június 5. Vasas-pálya, 5 órakor: 
B TK , B. Vasutas, M . Pamut, Zugló!

Június 6. B EAC-pálya, 5 órakor: 
W M T K , FTC , M. Posztó, Gamma.

Június 7. M TK-pálya, 4 órakor: 
U TE , M A V A G , Drasche, Törekvés, 
PSC.

A  bíráló bizottság tagjai: Pinkái 
István, Fábián  József, Senkey  Imre', 
M olnár Ignác.

V id ék i bajnokságok  
á llása

CSABAI ALSZÖVETSÉG
I. osztály

1. Csabi AK 23 17
2. Mezökováesházi TE 22 17
3. B. Törekvés 22 15
4. Mezőtúri AFC 22 14
5. Gyulai AC 22 12
6. Csabai Rokka 22 13
7. Kondorosi TE 21 9
8. Békéscsabai MÁV 23 10
9. Békési ISE 22 7

10. Orosházi TK  22 7
11. Gyulai TE 23 5
12. Békési TE* 22 3
13. ElekrTC v i s s

4 65 
3 59 
3 56 
6 53
5 39 
8 41 
8 29

12 37 
10 28 

4 11 31 
2 16 30 

— 19 20 
z a 1 é p

2 büntetőpont levonva. 

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG

:23 36 
:25 36 
:23 34 
:32 30 
: 30 29 
:38 27 
:41 22 
40 21 
42 19 
:47 18 
:65 12 
:83 4 
e t t

Pécsi I. osztály
1. Pécsi BVAC 19 15 2
2. Pécsi BTC 21 12 6
3. Zrínyi MNTE 20 14 1
4. Simontornyai BTC 19 10 3
5. Pécsi ZsSB 20 9 4
6. Kaposvári TSE 19 9 3
7. DPAC (Pécs) 19 9 1
8. Kaposvári RÁC 20 9 1
9. Mecsekszab. SE 20 8 2

10. Pécsi EAC 19 8 2
11. Nagyatádi TSE 20 3 1
12. Pécsi AC* 22-----

' Visszalépett.

2 47
3 43
5 46
6 53
7 21 
7 27 
9 24

10 34 
10 36 
9 29 

16 13 
22 0

:13 32 
:28 30 
:26 29 
:38 23 
:21 22 
:2S 21 
:22 19 
:40 19 
:44 18 
:49 18 
:55 7 
:9

0:0 — K IN E K  A JAVÁRAI 
A BLASz legutóbbi fegyelmi ülésén az 

alábbi mérkőzéseket igazolták 9:0-ás gól
aránnyal az előldlló csapat javára:

I. osztály bán: BRSC—Hargita.
I I .  osztályban: UFC—TLK, UVASC—

TLK, P. Juta—KAOE. Az OTE—TLK  
mérkőzést 7:0-ás gólaránnyal igazolták 
az OTE javára

I I I .  osztályban: OTE II.—NTC, KSC
II.—KSSE II., VÁC—BSC, BBFC—
LóFC, GSE III .—M. Posztó II., r;3 FC— 
Kelenvölgy.. FVSK I I — SzTE, Függet
lenség—Szí’C II

IV . osztályban: Juta I I .—TSC TI., Föd- 
rász— PSC II.. KTK Il.-S iketek, Hun
gária I I .—K T K  II., KMTE II.—SzPvTC
11., SzNSÉ II.—Hargita II., KTC II.— 
ETC II., Kalapos IT —ETC II.. HEAC— 
ETC II.. VKSE—KFC II., WMTK TI — 
Kalapos II., Föv. Altisztek—SzNSE II.

V. osztályban: RÁC II.—BVSC III..
Fodrász II.— RESC IT„ PTSC ÜT —RESC
11., RTK II.—VÁC II., IÍEAC I I .—RTK
11., LóFC II.-F S E  II.. Tipográfia TI.— 
N.JTC II.. Ganz I I I  — NJTC II.. FSE IT-

OSOS, M. Posztó III .—BBFC IT.. 
M. Posztó I I I .—KAOE II, Szondi II.— 
Hálókocsi II. •

Előkészítő osztályban: VKSE I I .—
OSOS II., WoSC I I I .—ZAC II.

AD A M  JELE N T K E ZE T T
a Kassa vezetősége előtt és bejelen
tette, hogy szívesen játszana a. - Sze
ged ellen. A  kassaiak be is állították 
Adám ot a  csapatba s íg y  ő lesz. a 
középcsatár.

iloós <“5 Nyíregyházki nélkül utazik az 
Egyetértés Pécsre a PVSK elleni mérkő
zésre, A győriek összeállítása a követ
kező: Földest I. — Petó\ Bányik —
Petöházi. Kovács II.. Tóth — Neiger, 
Balogh, földes: II., Osbótfi, Kovács III.

v-a.Mii nap, lát*ö június %

Erősít a bukaresti Rapid 
—  a KK-ral

Hírek Romániából
A bukaresti Rapid (Avar-csapata) --tár* 

gya.láeokat folytat Petrescuval. az Ufiirea. 
Trieolor válogatott hátvédjével. A Rapid 
azt akii rja, hog:y Pctre>scu a KK-ban má r 
a Rapid színeiben küzdjön. Hasonlókép
pen a KK-ra való tekintettel szeretnék 
megszerezni Avarék Lucaciut, az FC Cai- 
páti összekötőjét. Mindkét játékos szét 
ződtetéso csak anyagiakon múlik.

*
Avar áll a. román NB gól lövőinek az 

élén, 18 góllal. A további sorrend: Bo- 
dola (18), Gica, Popescu (14), Zsizsik (13). 
Barátki, Jordaebe, Sípos, Markstei-ric" 
(12), Bogdán (10), Ckrastautinescu, Kovács
11.. Bindéa, Perneky (9), Praszler, Rni- 
rin, Szökő (8), Luoaeiu, Reiter, Cociuban-
11., Dobay, Orza. (7), Alcxandrescu, Ná
cin, Humis, Haas (fi).

*I
2000 lei rendkívüli jutalmat havazott 

meg: Bőd ólának a romám futballozó ve tőé,1:: 
a Román B—Magyarország B-mérkőzéscn 
mutatott jó játékáért.

*
A román szövetség: elnöke: Gábriel

Mnrinescu tárgyalásokat folytat abban az 
irányban, hogy az Aradi MTE és az 
aradi Glória egyesüljön egymással.

A KISOK alsós labda
rúgó bajnokság

döntőjének hátra levő mérkőzései:

Június 3, FTC -pá lya , 5 ó ra : Szent 
István  fk .— Pestszentlőrinci g. V e
zeti: Keresztényi. —- K IS O K -pá lya , 
4 óra : Kossuth fk .— Pestszenterzsé- 
beti polg. V ezeti: Kőhalm i. K IS O K - 
pálya, 5 ó ra : Ú jpesti g.— P.ákóezi g. 
V ezeti: Kőhalm i.

Június 7, K IS O K -pá lya , 5 ó ra :
Rákóczi fk .— Szent István  fk. Ves
zeti: Kékesi. K ISO K -pá lya , 6 óra :
Kossuth fk .— Ú jpesti g. Vezeti: Ké.~ 
kési. —  FTC -pá lya , 4 óra : P est
szentlőrinci g .— Pestszenterzsébeti
polg. V ezeti: Szigeti.

Június 12, K IS O K -p á ly a , 4 óra :
Kossuth fk.-—R ákóczi fk . Vezeti: 
Ú jvá r i A . 5 ó ra : Ú jpesti g.— Pest
szentlőrinci g . Vezeti: Szigeti. 6 ó ra : 
Szent István  fk .— Peltszen terzsébei' 
polg. V ezeti: Lukász.

------------- - < ♦ > - ----------

Ccslijraba.jnoksá*
I. ositály

SúEC—MaSC 6:(1 (1:0). Népsziget. Ve
zette: Gesmay, Kitűnő csaúir.iáiéxkaJ
győzött a SsSC. Góllövő: Mércy (2). 
Berzi (2). Sehindier és Dóczi.
' KeSC—MVaSC 3:2 (3:0). Maglód!--,Ú. Ve
rette: Sándor. A KcSC az első félidőben 
bebiztosította a győzelmet. Góllövn: " Tó
falvi. Sipöe:: és Léudvai. ill. Solr.vái'W-ö)*

ChSC—Weiss Mánfréd 2:1 (1:0). Csepel.' 
Vezette: Dodik. A GhSO megérdemelte a 
győzelmet. Gólliivó: Szekszárdi és Hév- 
bori, illetve Hegyes.

Fiat—EnSC 5:1 (1:1). Pozsyouyi-iit. Ve
zette: Szigeti L. Szünet után óriási Fö
lényben játszott a. Fiat. Góllövőj Jakab
(3), Galgóczy és Kriváu (U-e«ből), illetve* 
Faragó.

DaSC—HF1SC 2:2 (1:1) 0v-ulca. Vezette: 
Kraft. A HF1SC az utolsó pillanatban, 
egyenlített. GóUiivö: Koloze ós Szabó,
illetve Horváth (2, egyet ll-esből).'

WaSC—MÜSC 4:1 (0:1). ÜBAK-pálya.
Vezette: Tausz. 75 porcig a MüSO veze
tett. Góllövő: Krausz, Cziegler, Hufnaget 
és Mészáros, illetve Szilágyi.

Growe—Kistevt 3:3 (1:1), Nagyszombat' 
utca.^ Vezette: Teuffel. Erős küzdelem, 
igazságos eredmény. Góllövő- Nunu, Sós
tók és Bánlaki (ll-esből). illetve Jani- 
c-sák (2) és Boda. Pribilit ée Skaieczet al- 
Growctól, illetve Milkoviesot kiállították-

II. osztály.- ViSC—CsaSC 4:2 (.2:0)..
Pozsonyi-út. Vezette: Rosta. Opel—HiEC 
3:0 tl:0). Hajdu-utea. Vezette: Paulik. 
ReSC—LáSC 8:2 (4:0). Népsziget. Vezette,;: 
Istenes. SeSC—OSC 3:1 (2:1). Soroksári- 
út. Vezette: Barabás. HGÖSC—VaSC 1:0' 
(1:0), Kvassay-út. Vezette: Sallai.

Budakalász—AMSC 4:1 (2:1). Buda-’
kalász. Vezette: Skultéti. KrSC—BFaSC:
5:1 (1:0). Bihari-utca, Vezette: Kovács
III. Rése—MFéSC .3:2 (1:0). Pestújhely* 
Vezette: Muráró. FéSC—KáSC 6:1 (2:0)-- 
Gubacsi-út. Vezette: Páldi. HaSC—FrSC- 
2:0 (0:0). Kelenföld. Vezette: Dankó.
AFSC—HMÜSC 2:2 (1:0). Kén-utca,
Vezette: Galambos.

III .  osztály: ZsTE—StSO 3:1 (0:1). öv-
utca. Vezette: Goda. PrSC—CsiSC 1:1
(1:1). Szent László-tér. Vezette: Glozik-
F.HSC—JIGSC 0:0. Lóversenytér. Vezette: 
Gyulai. ICaSC I I .—HuSSC 0:0. Gyömrői-' 
út. Vezette: Fehér B. MeSC—Kistext II,  
.2:1 (2:01. Kvassay-út, Vezette: Cser
mely. MeSC—PoSC 1:0 (0:0). Gyáli-úf. 
Vezette: Szakács. MPeSC—HaSC 1:0
(1:0). Rákosfalva. Vezette: Thuróczi.

FschSC—USC 3:1 (1:1). Béke-utca-
Vezette: Csepreghy I. KrSC II.~Stan-
dard 2:1 (0:1). Bihari-utca. Vezette;
Zcitler. OMSC-—CsoSC 3:0 (1:0). Kelen
föld. Vezette: Szűcs. TuSC—SchSC 2:3 
(1:1). Gyömröi-út. Vezette: Andódi.

Ligadíj: SaSC II.—MeSC II. 5:0 (2:0). 
Gyömröi-út. Vezette: Molnár.

A Cs. MOVE az alábbi összeállításban, 
játszik a. Szegedi AK  ellen: Csák — 
Városi. Kővári — Losonczi, Horváth I., 
Rákosi II. — Mátrai. Gáti, Fapp, Dióssi- 
Kardos.

A WMTK csapat* a SAO ellen: Szeke
res — Nagy. Lenes — Havas, Bakos, 
Nová.k I. — Füzessy, Hérái, Kiss, Fehér. 
•Tager.

Ar, ETC II. csapata, visszalépett »
IV. osztályú bajnokságtól.

SÚ LY E M E LÉ S

AMBRÓZI A  KÉTKAROS SZAKÍ
TÁSBAN ORSZÁGOS CSÜCSOT 

EMELT
Szombaton ee'e a T)A0 I. oszt. súly- 

emelöverseuyt rendezett. Eredmények, 
Pehelysúly: 1. tfire-s VÁG 240 kg., 2. To
kai MAVAG 220 kg. A többi súlycsoport 
versenye lapzártakor még tart. Xmbrózl 
kótkaros szakításban 102.5 kg-ma! - őrizi" 
gos csúcsot ért élj



Vasárnap, 1940 június 2.

A T L É T IK A

t ís a 5

ö t e z r e s e i n k  l e a d t á k  

n é v j e g y ü k é i :

Csaplár 14:41.4/ Kelen 14s43«6/ 
Ném eth 14:45.5, Szilágyi 14:49.8, 
Eper 14.56

A  szövetségi előnyverseny első 
napjának nem kedvezett az időjárás. 
Hideg, nedves időben, mérsékelt ol
dalszélben az ügyességi atléták meg 
sem tudták közelíteni formájukat, A  
futók azonban kivágták a rezet.

Már a fiatal vágtázok megmutat
ták, hogy mégis mozog a föld. No
vák eredménye nem meglepetés, de 
Pelsőczi valóban „betört'1. Kitünően 
futott Híres 800-on (a többiek is 
Jtürhetöek) és biztosan javul Hikisch 
is., A  nagy szám az 5000-eseké volt. 
Négyen futottak 14:50-en belül és 
az egyedül futó, túlerösen kezdő 
Eper is 15-ön belül végzett. Csaplár 
tudott volna akár 10 másodperccel 
jobbat is. Szabó 14:33.8 mp-es 
csúcsa nem lesz hosszú életű.

A  versenyen sajnálatos baleset is 
előfordult. A  bemelegítés közben a 
vigyázatlan Rákhely gerelye a szin
tén figyelmetlen Csányi i f i .  comb• 
jába. fúródott. Várszegi alkalmazta 
az első kötést, aztán a mentők szál
lították el a kiváló fiatal gerely- 
vetőt. Szerencsére sérülése nem sú
lyos. —  Részletek:

Felnőtt versenyek
íN) m (11 induló. 2 clíif.l: 1. Pelsőczi 

tSE 22.6. 2. Nwák DiMAVAG 22.6,
északi kér. csúcs, 3. Sándor XÍTE 23. — 
Az előfutamból kiesett a 23.2-t futó Gye
pes. A  döntőbe az előfutamok alapján 
Sándor (22.7), Novák (22.8), Vermes (23), 
Ml. Pelsőczi (22.81, Görhói (23.1) és Re
gös (23.2). A döntőben a.z ötödik pályán 
induló és 190-ig vezető Novákot csak a 
célban fogta be Pelsőezi. A  fiatalok nagy 
diadalát hozta ez s. verseny. Melegebb 
időben, jobb lett volna az idő.

80® m előnyv. (8 induló): 1. Fülöp MAC 
<20 m e.) 1:55.6, 2. Híres UTE (0) 1:55.6, 
ít. Gyergyói MAVAG (0) 1:57.3. 4. Istenes 
dr MAC (0) 1:58.4. 5. Harsány! BBTE 
3:58.8. ~~ Az előny nélkül indulókat
Györgyéi vezette ,ió 56-os körrel. A túlsó 
egyenesen Híres váltotta fel Györgyéit, 
900-nál már az előnnyel indulókat is be
hozta. de az utolsó 3® méteren Fülöp újí
tott és a óéiban meglepte Hírest. Utóbbi 
egyéni csúcsot futott.
. 5000 M ELŐNYV . (16 induló): 1. Eper
VTE  (1:1/0 hátrány.) 16:56. 2. Csapiár
ÜAC (2:10) 16:61.1,. .7. Keszthelyi DM
(0).: 16:52.2, 4. Kelen BBTE (2:10) 16-56.6, 
S,,Nénieth MAC (2:10) 16:55,4, S. Szilágyi 
BBTE (2:10) 16:59.8. — Ragyogó ver-
awjft. futottak 5000-cScAnk. Kár, hogy 
Epernek nem engedték meg, hogy a leg
több hátránnyal indulókkal menten 
együtt. Akkor ő is :14:50-en belül futott 
Volna! Nagyobbrészt Csapiár vesztett. 
Farkas 6200-ig bírta az iramot. A másik 
hégy a hajráig együtt tartott, ebben is 
Csapiár bizonyult, legjobbnak. A tiszta 
idők: Csapiár 14:41.4, Kelen 14:1,6.6, Né
meth 14:45.4, Szilágyi 14:49.8, Eper 14:56, 
Farkas 15:14.8. — A részidők: 1:07, 2:20, 
9:31.5, l,:l/2, 5:55, 7:04, 8:15.5 (8:51.6 a
n 3000), 9:28, 10:38, 11:50.5, 13:02, 11,:11.
Tudunk!
.. 11® m gát (4): 1. Hidas (TTikisch) BEE
15.8, 2. Kiss TSE 16.5, 3. Konrád MRTSE 
17. — Hidas új nevén egyéni csúcsot fu
tott. Szabó térdfájlása miatt nem indult.

Távolit grás előny v.: 1, Damjanovics
J1BTE (90) 685. 2. Bakky DiMAVAG 678. 
3. Gj-urícza VK 672. — Vermes nem in
dult. Bakky n pót-három ugrás során 
692-t ugrott. Gyuriéra nem tudott javí
tani.

Rúdugrás előnyv.: 1. Molnár TSE (80) 
390, 2. Hun FTC (100) 31)0, ». D'cmértv 
UTE (50) 380), — Kovács TKSC 340-e't 
ugrott. Zsuffkának még mindig fái a 
Iába.

Gerelyvetés előnyv.: 1. Bónyi TKAC (7) 
67:85, 2. Gally PSE (18) 67.25, 3.. Jakó
MRTSE (12) 65.70. — Várszegi többször 
kilópélt. 62.72 volt a legnagyobbja. Rák- 
bélyié 56.25.

Ivalapácsvelés előnyv.: 1. Bertalan MAO 
Í6) 16.39, 2. Kemény BSzKRT (0) 45.71, 3. 
Ráez dr MAC (6) 45.39.
, 4x1(1® m (2): 1. DiMAVAG (Köpés Sza- 
ladós, Gulyás, Novák) 45, 2. TSE 45.4.

Ifjúsági versenyek
. 109 m: 1. V íg DM 11.3, 2. Sír II. BBTE 
11.5, 3. Papp FTC 11.6. — V íg  Igen simái: 
mozgott. 800 m: ,1. Pozsgay UTE 2:06, 
2. Verőczl BBTE 2:08.7 3. Nádas MAC 
2:10.9. 3000 m: 1. Stefanovics BLE 9:17.8, 
2. Stefanovics II. KSE 9:47.8, 3. Varga 
UTE 9:52,4. 110 m gát: 1 Balázs BBTE
17.9. Távol: 1. Szántó UTE 627, 2. Csaj- 
lcovszky KSE 610, 3. Bajóthy FTC 594. 
Búd: 1. Szinyéry DiMAVAG 330, 2. Stílé 
MAC 300, 3. Füzesi BSzKP.T 290. Gerely: 
1. Medgyessy MAC 47,95. 2. Váradi TSE 
39.33, 3. Gyarmati MRTSE 39.11. 1X100 
m; í, FTC 47.6, 2. MRTSE.

Serdülők versenye:
80 m: 1. lengyel MAC 9.6, 3. He gyesi 

UTE 9.6, 3. Proznovszky MAC 9.8. 600 m; 
1. Deborle BBTE 1:37. 90 m gát:
1. Nemes MRTSE 14.61 2. Bonts MRTSE 
16.7, 8. Bíró MRTSE 17.1. Távol: 1. Nagy 
MRTSE 588. 2. Hegyest UTE 565.
8. Lengyel MAC 664, Búd: 1. Papp UTE 
260. Gerely: 1. Szönyi MAC 39.00, 2. Huba 
UTE 86.70. 4 X 80 m: 1. MRTSE.

VASÁRNAPRA JOBB IDŐT
jósolnak és ez mindjárt meg fog  látszani 
az eredményeken is, A  felnőtt számok kö
zül 400 méteren Sándor, Jagicza, Görkói 
és — há indul — (módi küzdelme nz előny- 
nyel indulók ellen kemény harcot hozhat. 
1500 méteren Szabó az előr.yadó az Xglói, 
Aradi és Híres nélküli, de még mindig 
kitűnő mezőnnyel szemben. 400-as gáton 
Hikitsch indulása lenne esemény. Lesz. 
4xl00-ás ás 4x40O-as váltó is. Magasugrás
ban minden jó magasugrót neveztek. Per
sze kérdés, hogy Csorna, Sárai, Kottán 
elindul-e. Gáspár, Töpper és Máthé bizo
nyán). Hármasugrásban Somló. Dusnoki 
$s Holló, súlylökésbeu Németh, Darányi. 
Csényi, Horváth I I .  diszkoez vetésben 
KnKt-xy és Horváth H , Oseaessapása érágl

hogy a MÖSz és a KÍSOK barát 
ságos megbeszélésen elhatározta a, 
középiskolás ökölvívás fokozottabb 
fejlesztését. Budapesten ősztől kezd
ve néhány egyesületben ú. n. KISOK- 
keretek fognak dolgozni, tanári fe l
ügyelettel, vidéken pedig, ahol nincs 
ökölvívó egyesület, a leventeegyesü
let keretében képezik ökölvívásra a 
diákokat. A  KISOK nyári szent
endrei üdülőtáborában rendszeres 
ökölvívó oktatást kapnak az arra je
lentkezők;

hogy a. MÖSz megszüntette a ke
rületi titkárságokat. Az ok: a tit 
kórságok területén csak egy-egy 

*egyesület működött és így az ügy
menet feleslegesen bonyolultnak, bi
zonyult. Csak a kassai titkárság 
maradt „é lé tb e n m e r t  ehhez öt 
egyesület tartozik:

hogy az ökölvívó mérközésvezetök 
a jövőben egyöntetű öltözékben fog
nak működni’. Az egyöntetű öltözék 
fehér ing, fehér nadrág és fehér ci
pőből áll;

hogy a magyar-román után abba
hagyott közös szövetségi edzések 
nemsokára újból meg fognak in 
dúlni. Készülődnek ökölvívóink a 
bécsiek elleni mérkőzésre;

hogy az ökölvívóedzök nyári mes 
terképzö tanfolyamán Piti-Kiss Ernő 
fogja a gyúrást oktatni.

kés. A  délután 3 órakor a MAC-pályán 
kezdődő versenyt egy sereg ifjúsági és 
serdülő szám egészíti ki.

Országos egyórás futóversenyt rendez
nek ma, vasárnap Szegeden. Indul többek 
között Galambos, Mucsi és Kiss is.

ÖKÖLVÍVÁS

Jz(K<

A Lehel PLE meghívásos Bkölvivóver-
senyt rendez ma este 7 órakor, az Aréna- 
út 13. szám. alatti tornatémnben. A mér
kőzések párosítása (elől az LPLE ököl
vívói): Pós—Szekeres PeLE. Galambos— 
Dorcsák PeLE. Komlós—Kostyava PeLE, 
Kucsera—Kreeska PeLE. Ősze—Szeip 
PeLE, Kniopigl—Boros I I .  MAC, Juhász— 
Mindszenti MAC, G. Szabó—Podonyi 
PeLE, Iíaposi VÁC—Surányi PeLE, Szé
kely VÁC—Fila PeLE.

Walter Ncusei, a kitűnő német nehéz
súlyú ökölvívó mo.st üli 10 éves profi
ökölvívói évfordulóját. 1989-ben nyerte az 
utolsó német amatőr bajnokságot. 1930- 
ba-n krzdto profi pályafutását és három 
év múlva már a legelső nemzetközi ököl
vívók közöli emlegetik. Amerikában si
keres portyát tett, azután visszajött és 
vesztett Sclimelfngr ellen. Ez 1934-ben volt. 
Nem vesztene el a kedvét, szívósan dol
gozott tovább és ismét az élre került. 
1938-ban Kölbliunol szemben megnyerte a 
német nehézsúlyú bajnokságot. Most a 
napokban ismét Kólblinnel fog mérkőzni. 
Ha győz, legközelebbi ellenfele Max 
Schmeling lesz.

Az HkBlvivóegyesliletek is szeretnének 
nemzet közi viadalokat rendezni. A  MÖSz 
szakbizottságának legutóbbi ülésén Roscn- 
thal Sándor, a BTK intézője kérte, hogy 
adjanak al-kalnint nz egyesületeknek is 
nemzetközi versenyek rendezésére,

JL'KIUS 20-ÁN T/KSZ A T.OUIS—GODOY 
MÉRKŐZÉS'.

Newyorkból jelentik: A nagy érdek
lődéssel várt és a nehézsúlyú ökölvívó 
világbajnokságért menő Joe Louis— 
Artoro Godoy mérkőzést június 20-ra 
tűzték ki. A  mérkőzés a newyorki 
Yankee-stadionban l^z. A szerződés 
értelmében Louis a bevétel 40, Godoy a 
17.5 százalékát kapja. Abban az esetben1, 
ha a csilei Godoy győzne, köteles 60 
napon belül ismét kiállni Louis ellen!

TOKNA
Az UTE tornaszakosztálya házi tornász

bajnokságot rendezett. A nagyszámú 
közönség előtt lefolyt évzáró verseny 
eredményei: Férfiak összetett versenye: 
1. Szabó 41.9, 2, Ubell 40.1, 3. Nádai 39.5, 
4. Sujbert 33.5. 5. Erdős 39.1. 6. Dunai 
38.7. Nők összetett versenye: 1. Ehrlieh 
IS.2, 2. Zombori és Skvarenina 16.9.—16.9. 
A verseny keretében Molnár József, a 
válogatott keret tagja különféle szabadon- 
választott gyakorlatokat mutatott be. 
A versenyt Pelle István dr művezető és 
Ermer Árpád szakoszályvezető kifogás
talanul készítette elő és rendezte meg.

Az FVSK nagysikerűnek ígérkező dísz
tornát rendez ma este 7 órakor a 
péceliúti tornateremben. A dísztornán e.z 
egyesület mindennemű és korú tornászai 
bemutatják tudásukat., A tornaünnepély 
után tánccal egybekötött ünnepi vacsorát 
tartanak.

Budapest levente tornászbajnokságát
ma rendezik az NTE Szentkirályi-uteai 
tornatermében. A több korosztályban 
megrendezésre kerülő bajnoki verseny 
reggel 8 órakor kezdődik.

RizsadoHb -ZsiflHosd
kávéház, étterem, 

g r il lJAZZ. TÁNC.

ÚSZÁS ^

Ma délután Ózdon:
Elem én— llorösi, 
Tófes— G ró f
és még néhány 
érdekes párharc

Ma már teljes az úszók üzeme. 
A műsor megoszlik a főváros és a vidék 
között. Az érdekesebb rész ez alkalom
mal kétségtelenül a vidéknek jut, mert 
a fővárosi úszók ózdi vendégszereplésén 
kívül a budapesti főiskolai bajnokság és 
az MTK—III. kér. TVE közötti páros
verseny csak másodrangú szerepet 
játszik. Az eredetileg kijelölt csapat 
összeállításában némi változás követ
kezett be, mert A iigjal elfoglaltságára 
való tekintettel lemondott a kirándulás
ról, Bánki-Horvátli pedig mégis itthon 
marad és a főiskolai versenyen indul. 
A hölgyversenyzők száma azonban 
eggyel bővül: Szigethy-Warga is lemegy 
Ózdra. (Az ózdiak névszerint kérték.)

A budapesti élgárdát tehát a követ
kezők képviselik az uszodaavató verse.- 
nyen: 100 m gyors: Kleméri, Körösi,
Hámori, 400 m gyors: Tátos, Gróf, Vég
házi, 200 mell: Fábián, Bernjén, 100 ru
hát: Galambos- A 3XÍ00 m vegyesváltót 
csak a helyszínen állítják össze. A hölgy
versenyekben: 100 m gyors: Ács, Vámos, 
Albach, 100 hát: Novák, Kovász, 200 m 
mell: Felhős, Szigethy-Warga, Salgó.

A vízilabdások összeállításában is van 
egy változás: a kapuban Mezei dr véd 
a BSE Mezei helyett. íg y  tehát a válo
gatott: Mezei dr — Halasy, Hazai —
Kislégi, Brandy. Nagy küzdelmek vár
hatók, szép verseny lesz.

A PESTI KISOK
úszohdlnokságai

Szombaton délután tartották meg 
a KISOK budapesti kerületének 
úszóbajnokságait a nyitott uszodá
ban. Az egyes számokban feltűnően 
kevés induló volt. Az elindult egy
két kla.sszisversenyzö nagy fölény
nyel győzött. A  helyezésekért nem 
volt nagyobb küzdelem. Részletes 
eredmények:

1(M) gyors; 1. Élemén (Kir. kath. g.) 
1:00.4. 2. Derűjét (Mátyás g.) ,:05.2, 3. 
Gergely (Verbőczi g.) 1:06.8.

209 mell: 1. Sztankovics (Toldi) 3:08.8, 
2. Hámori (Mátyás) 3:10, 3. Salgó (Izr. 
g.) 3:13.6.

IS® hát: 1. F.leméri (Kir. ka1h. g.) 
1:18.8, 2. Mati (Toldi) 1:20.6, 3. Ignáczy 
(Kispesti g.) 1:24.6.

400 gyors: 1. Tátos (Szt: István fk.) 
5:07.6, 2. Ragu (Huníalvy) 5:49.2, 3. Op- 
recht (Bef. g.) 6:10.4.

Műugrás: 1. Bolubán (Árpád) 60:70 p., 
2. Kegyes (Toldi) 51.80, 3. Tátos (Szt. Ist
ván fk.) 51.40.

3x16® m vegycsváltó: 1. Mátyás g. (Ma- 
jorszki, Hámori, Demjén) 4:04.2, 2. Toldi 
(Mati, Szfonkovics, Steiner) 4:11.6, 3. Ár
pád g. (Gulyás, Somló, Csuyik) 4:21.8.

a . . . 1 i" » - » ® € = g g

A ma délelőtt sorrakerülő első egye
sületi párosmérkőzés, az MTK—III. kér. 
TVE találkozó műsora: 100 m és 500 m 
gyorsűszás, 100 m hát, 290 m mell, 3X100 
m vegyesváltó. Ezenkívül lesz még vizi- 
labdamérközés. is, de ez nem számít , bele 
a párosverseny eredményébe. A  mérkő
zés színhelye: NSC-pálya.

A MUSz igazgatótanácsa köszönetét 
szavazott a Genovában járt főiskolai 
válogatottnak. Az öt válogatottal felálló 
olaszok ellen elért 4:4-es eredmény igen 
tisztes teljesítmény.

A vízilábdabizottság elnöke, Jónás 
István megdöbbenéssel tett jelentést a 
MUSz-nak a legutóbbi KISOK-döntőn 
látott gyenge játékról. Jónás István a 
leggyorsabb intézkedéseket kéri a 
középiskolások játékszínvonalának emelé
sére.

Az X. B> osztályú vízilabdabajnokság 
műsora: június 7: MAFC—NTE, 12:
BBTE—MAFC, 14: M AFC-W M TK, 15: 
BBTE—VÁC. 16: NTE—MAFC, 17:
WM.TK—BBTE, 18: MAFC—VÁC. 19:
M AFC-W M TK , 21: MAFC—MUE.
BBTE—NTE, 23: WMTK—MUE, 24:
MAFC—BBTE, 26: MUE—MAFC,
W M TK—NTE. 28: VÁC—MAFC: július
1: VÁC—NTE. 3: MUE—WMTK. 5:
BBTE—MUE, 6: W MTK—VÁC, 8: VÁC— 
MUE. 12: VÁC—BBTE, NTE—WMTK,
13: MUE—BBTE, 15: VÁC—WMTK, 17: 
N TE -tMUE, .19: BBTE—WMTK. 24:
MUE—VÁC. NTE—BBTE, 31: MUE—
NTE ; augusztus 2: NTE—VÁC.

T E N IS Z

A nem zeti bajnok
ság első két 
helyezettje  játszik  
a  ném etek  eiien

A páros összeállítása 
még bizonytalan

Mégis lesz magyar—német tenisz- 
mérkőzés. A  német teniszszövetség már 
táviratban közölte, hogy a Metaxa, 
Lop fért, Koch összeállítású német válo
gatott teniszcsapat kedden már meg Is 
érkezik Budapestre.

A magyar csapat összeállítása még 
bizonytalan. A mérkőzés a DC szabályai 
szerint kerül lebonyolításra, tehát két 
egyes és egy páros meccset kell játsza
nunk.

A  nemzeti bajnokság szombati mérkő
zéseit Grossckmid Sándor dr szövetségi 
kapitány is végignézte. Különösen Gábori 
formája, valamint a Ferenczy dr—Stolpa 
pár játéka érdekelte. A  mérkőzések 
után ezeket mondta:

— Az egyes játékosok kiválasztásánál 
nem gondolkodom sokat. A  nemzeti baj
nokság első két helyezettje lesz a válo
gatott. Szerintem Asbóth, Gábori lesz a 
sorrend. A páros összeállítása annál 
nehezebb. Sem Ferenczy dr, sem pedig 
Stolpa nem nyerte meg a tetszésemet. 
Kár, hogy a Gábori—Pét*) pár nem indul
hatott. A  párost csak a jövő hét folya
mán fogom összeállítani.

A nyugati teniszkerület csapatbajnok
ságait ma, vasárnap rendezik Győrött. A 
versenyre három csapat nevezett; az 
SzSE, jSíQsE éa a GgfBE,

'

S T R A U B  S P O R T  

A L E G J O B B !
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a teniszbajnoki döntők első fordulójában
A  BEAC teniszversenyének szom

bati napja a hűvös idő jegyében 
zajlott le. Helyenkint erős szél za
varta a játékot.

A  Nemzeti bajnoki számok közül 
a férfiegyes négyes döntö-körmér- 
közésének első fordulója váratlanul 
könyü győzelmeket hozott. Asbóth 
minden megerőltetés nélkül győzte 
le Szentpéterit, akinek nem volt jó 
napja. Váratlanul könnyen intézte 
el ellenfelét Gábori is. Szigetit si
mán verte. Az újpesti versenyző 
ezúttal nélkülözte a biztonságot.

A  női egyes döntőjébe Bárd és 
Somogyi jutott. A  BEAC-hölgy

sits—Medveczky, Vávszoghyr.c 6:1, 6:1.
Vegycspáros: Somogyi, Macskás!—05-

czy, Vad 6:1, 6:1 Frigyest, Gallnerné— 
Ferenczy dr., Jávori 6:4. 3:3, sötétség 
miatt félbeszakadt. Szigeti, Bárd—Tor- 
nyay, Jusits 6:4, sötétség miatt félbe
szakadt.

Egyéb számok:
Női egyes 1. b ): Huszerl Ír.—Kövér

6:3. 3:6, 6:1.
Férfiegyes T. b>: Kertész—Mihalovich 

w. o.. Katona—Somogyi dr. 6:1, 6:4, Bol
gár—Sándor 6:2, 6:2.

Vénfink versenye: Bal ás—Horváti) J.
5:7. 7:á, 6:3, Pctery dr.—Tóth dr. 3:6, 
6:2, 6:3.

Játckrend mára:
Délelőtt:

11 óra: Gallnerné, Zsitvayné—raksyná,

E r e d m é n y e i n k  i g a z o l j á k :
D ö rn e r S p o rt verhetetlen!

a. verseny meglepetését, Kállainét 
lelépte.

Szombati eredmények:
Nemzeti bajnoki számok:

Férfiegyes döntő körmérkőzés: Asbóth 
—Szentpéteri 6:3, 6:3, 6:1, Gábori—Szigeti 
6:1. 6:4, 7:5.

Női egyes, elődöntők: Bárd—Rugonyi
6:4. 6:3, Somogyi—Kállainé 6:1. 6:1.

Férfipáros: Asbóth, Bánó—Ferenczy
dr.. Stolpa 6:1, 6:3. 6:4, Frigyesi, Szent
péteri—Csín ma. Csink 6:3, 10:8, 6:0.

Női páros: Gallnerné. Zsitvayné—Vad, 
Szlávi!; 6:2, 6:1. Sédeyné. Jávori—
Straubné, Zubka .6:2, 7:5, Körmöczy, Ju-

Tíhanyinó (A ): Pető, Medveczky—Asbóth. 
Körmöczy (B); Szigeti, Bárd—Tornya y, 
Jusits folyt, tE),

Délután:
3 óra: Gábori—Szentpéteri: Frigyesi,

Gallnerné—Ferenczy dr. Jávori folyt. (C); 
KáBainé—Várszegiué.

4: Somogyi—Bárd (női egye,s döntő),
Hídassyné—Huszerl (I. b. elődöntő). 

4.30: Szigeti—Asbóth.
5: Sédeyné.. Jávori—Bárd. Gergely,

Ke.rtész— Katona. (I. b. elődöntő), Pétery 
dr—Balás (vén fiúk döntő).

G: C) gj-öztes—B) győztes, E) győztes— 
Somogyi. Macskás!, v. Derecskey, 
Jakuts—Pétery dr, Tóth dr.

DÖRNER-SPOKT iiíiiel játszott.
1 íiti veszted: S3ÖRWER-SPORT mi

Fehér nyerte a BLKE ifi férfiegyes 
teniszversenyét. A döntőben 'klubtársát, 
Salgót 7:5. 1:6, 9:7 arányban győzte A .

FŐISKOLA
A főiskolai úszóbajnokságokat ma csta 

folytatják a Nemzeti Sportuszoda nyitott 
uszodájában. Kezdete 7 órakor.

GYENGE EREDMÉNYEK A  FŐ
ISKOLAI ÜSZCBAJNOKSAGOK 

ELSŐ NAPJAN
Szombat este bonyolították le a 

főiskolai úszóbajnokságok első felét 
a nyitott uszodában. Gyenge mező
nyök, gyenge eredmények. Részletek: 
Férfiversenyek. 400 gyors: 1. Kertai 
(Egri jógák.) 5:22.6, 2. Kelemen 
BEAC 5:47.6, 3. Fehér BEAC 6:19.6. 
100 gyors juinor: 1. Szilágyi DEAC 
1:09.8, 2. Reisz MAFC 1:14.4, 3. 
Kuchár 1:16.8. 3x100 vegyes váltó: 
1. Egri jogakadémia (Heizer, Lem- 
hényi, Kertai) 3:45, 2. BEAC 3:46, 
3. MAFC 3:53.6. 3x50 vegyes váltó: 
1. MAFC a) (Bánky, Györfí, Reisz) 
1:47.2, 2. MAFC b) 1:51.6, 3. BEAC 
1:53.8.

Hölgy-versenyszámok. 100 mell: 
1. Baionyi MAFC 1:54.6, 2. Kneppó 
MAFC 2:12, 3. Milkó. 3x50 gyors
váltó: 1. MAFC (Kneppó, Milkó, 
Tóth) 2:27.2. »

IFJÚSÁG
Az Ifjúsági cüzflverseny cUenfirzése. Az

ifjúsági edzőversonyclkuőrző bizottság 
június 4—5. és 6-án ellenőrzésre megy 
különféle pályákra. A  húrom napon egy- 
egy pályára négy-öt ifjúsági csapatot 
fognak kirendelni. Ez az edzőverseny első 
ellenőrzése, amelyet követni fognak a 
többiek.

KISOK BAJNOKI LABDARUGÓ- 
MÉRKŐZÉS AZ MLSZ-DIJÉRT

Pestújhelyi fk. — Elektromechanikai 
szakiskola 1:1 (1:0). Bertalan-utca.
Vezette: Temesfői. Pestújhelyi fk.:
Ugró — Máté, Mészáros — Diugolinszky, 
Papp. Bagdy —  Gyömöri, Vr.uk I., 
Jeney, Javorcsánszky, Vnuk II, Elek
tromechanikai szakiskola: Szauer — Vár- 
nay. Bozsár — Szegedi, C$- Varga, 
Trattner — Somlay, Várkonyi, Bulka, 
Csapó. Brinda. Egyenlő erők változatos 
szép küzdelme. Igazságos eredmény. 
A  Pestújhelyi fk. a II.  félidő utolsó 
percében egy 11-est nem értékesített. 
Góllövő: Gyömöri, illetve Szauer.

KISOK KEBCLETI BAJNOKSÁG 
Ujpesti fa- és fémipari—Hunfalvi fk. 

3:0 (1:0). KXSOK-pálya. Vezette: óváry 
Albert. Ujpesti fa- és fémipari: Kelemen 
— Bereezky, Encsi — Rekenye, Hirth, 
Hajtó — Mester, Leicht, Sághy, Eper
jesi, Tatár. Hunfalvi fk .: Major —
Neumann, Szűcs — Magas, Tiilhof, 
Kovács — Jaronics, Végh, Polónyi, Csík- 
mártoni, Straub. A  jobb fedezetsor 
segítette győzelemhez az újpestieket. 
Szünet után a Hunfalvi fk. támadósora 
előtt több gólhelyzet nyílik, de ügyet
lenek a csatárok. A  fémiparisták szem
füles támadói minden kínálkozó alkal
mat kihasználtak. Góllövő: Sághy (2) és 
Tatár. Jó: Hirth (a mezőny legjobbja), 
Rekenye és Sághy, Illetve Szűcs, .Végit és

A LEVENTEBAJNOKSAG
Budapest székesfőváros katonai parancs

nokságának kézilabdázó bajnokságaiba!)' 
a 8. forduló után ez a helyzet:.

I. korcsoport:
1. VII. kér. 8 8 — — 59:11 16
2. XI. kér. 8 7 — 1 28:8 14
3. X II. kér. 8 6 — 2 42:21 12
4. II. kér. 6 5 — 1 54:15 in
5. IV. kér. 8 5 — 3 67:40 10
6. III. kér. 7 4 1 2 39:20 9
7. X III. kér. 8 4 1 3 16:19 9
8. IX. kér. 7 3 1 3 14:19 7
9. VI. kér. 8 3 — 5 15:53 6

10. X. kér. 7 3 1 4 7:37 fi
11. V III. kér. 7 2 — 5 10:46 4
12. XIV. kér. 8 1 — 7 16:21 2
13. V. kér. 8 1 — 7 9:35 2
14. I. kér. 8 — 8 10:41 0

II. korcsoport :
1. VII. kér. 8 8 — — 109:15 16
2. IV. kér. 8 7 — 1 91:26 14
3. IX. kér. 7 6 1 — 95:27 13
4. XIV. kér. 8 5 — 3 40:34 10
5. X II. kér. 7 4 1 2 45:41 9
6. XI. kér. 8 4 1 3 37:40 9
7. III. kér. 7 4 — 3 60:57 S
S. II. kor. 6 3 — 3 56:36 6
9. VI. kér. 8 2 1 5 49:50 fi

10- I. kér. 8 2 — 6 33:79 4
11. X. kér. 7 2 — 5 11:93 A
12. X III. kér. 8 1 1 6 35:55 3
13. V. kér. \ 

V III. kér.
7 1 1 5 25:77 3

14. 7 ------- 7 11:68 0
III .  korcsoport;

1. VXX. kér. 8 8 — --  167:11 16
2. IX. kér. 7 7 ------160:8 14
3. V. kér. 7 6 — 1 59:36 12
4. XIV. kér. 8 5 — 3 85:37 10
5. X. kér. 7 5 — 2 64:57 10
6. X III. kér. 8 4 1 3 32:49 9
7. VI. kér. 8 4 — 4 64:76 8
8. III . kér. 7 2 2 3 62:72 6
9. V III. kér. 7 2 1 4 35:87 5

10. IV. kér. 8 2 — 6 43:99 4
11. X II, kér. '  7 2 — 5 21:60 4
12. X I. kér. 8 2 — 6 28:110 4
13. I. kér. 8 1 — 7 29;87 2
14. II. kér. 6 — — 6 12:62 0

A FELSŐKBE, NYERTE  
KASSA K1SOK-BAJNOKSAOAT

Kassán szombaton játszották a KISOK 
labdarúgóbajnokság döntőjét. Eredmény': 
Felsőker.—Ipariskola 0:0. Vezette.: Kor- 
selt. A Felsőkor, csapatának a védelme, 
az Ipariskolának pedig a támadósora je
leskedett. Az Ipariskola győzelmet érde
melt volna. Jó: Derzsák, Szarka, Gedeon, 
111. Nagy G., Gál és Jurik. — A döntetlen 
eredmény következtében a Felsőker. 
nyerte a kassai KISOK-bajnokságot.

Az Erzsébet királyné-úti KISOTU 
sporttelepre a nyár folyamán öltözőket 
építenek. A  korszerű öltözők szeptember
re már a budapesti diákok rendelkezé
sére állanak.

SCorrakf csikós
f f i w a t t m ö s í f o k

Gauder
szabótól

VIL, Erzsébet-kórút 4. s*.
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MOZI

Hóembernek indult,
nyári film S@tS 
a „Te vsgy a daí“

Rodrigues  Endre íi-ta, ö is ren
dezte. Tél idején kezdték a felvéte
leit. Akkor még ez volt ennek a vi
dám, énekes magyar filmnek a 
címe: „H óem ber".

—  M e rt a mesében nagyon fon tos  
ssere-pe van egy igazi, valóságos 
hóembernek  —  mondja a szerző- 
rendező.

—  H át akkor m ié rt vá ltoz ta ttá k  
m eg a, c ím et?

—  M e rt eszünkbe ju to tt, hogy  a 
f ilm  biztosan késő tavasszal, vagy  
kora  nyáron  . kerü l m űsorra  s a 
„ H óem ber“  c ím  nem lesz e léggé idő
szerű...

Június eljén lesz a bemutató. Ha 
tetszik: késő tavasszal. Ha tetszik: 
kora nyáron. Igazán csak attól függ, 
hogy a bemutató napján borús, vagy 
napsütéses lesz-e az idő.

A  „ H óem ber" nem lenne időszerű 
cím. Az új cím annál időszerűbb: 
„T e  vagy a d a l!"  S a filmhez is illik 
ez a cím. Mert csupa móka, csupa 
dal és csupa szerelem az egész film.

9
Ketten is szerezték a zenéjét: 

D olecskó  Béla és' F eleky  László. S 
a két főszerepet a Óperaház tehet
séges, fiatal tagjai alakítják: Sárdy  
János és Szabó Klári. A  humorról 
is kettős gondoskodik: Vaszary  Piri 
és Feleky  Kamill. Még két fontos 
szerep van a filmben: Sennyey  Vera 
és Adóm  Piri játsza.

A z  ú j m agyar f i lm  zenéjére sokat 
fognak  táncoln i 19'tO nyarán.

HŐSPORT

A s íszöve fség
k ö z g y ű lé s é n

a 40 éves fennállását ünneplő Pos
tás SE elnökének, Kiss  Ödön posta- 
főigazgatónak átadták a szövetség 
emlékveretét.

A  választás folyamán a következő 
tisztikart választották meg:

E ln ö k : vitéz Fábry Dániel dr tá
bornok.

Társe lnök : Báthory-Htittner Já
nos dr, Delmár Walter, Kiss Ödön 
dr, Kovácsházy Vilmos dr, vitéz Lit- 
tay András, Bayer Ervin dr, Ra- 
kovszky István dr, Schwicker Ist
ván dr.

Ü gyvezető a le lnök : Tatár István.
A le ln ök : Hensch Aladár, Zá-

borszky Viktor.
F ő t itk á r :  Józan György.
T itk á r : Fazekas István, Szigethy 

Imre, Emödi-Tóth Ferenc.'
Pénztá ros : vitéz Bánk László.
E llen ő r: Hilkene Fülöp.
Ezúttal számottevő ellenzék is 

vonult föl, az ellenzéki és a hivata
los lista között azonban csak két 
tisztségben volt különbség: az ellen
zék Benedek Frigyest akarta ügy
vezető alelnöknek és N y ila s  Zoltánt 
főtitkárnak. Benedek a leadott 100 
szavazatból 34-et, N yilas  30-at ka
pott. Az ellenzék nem nyugszik bele 
a választás eredményébe, mert ki
fogásolják, hogy a választás nem  
v o lt  szigorúan titkos.

KERÉKPÁR

MAI KERÉKPÁROS Mt'SOR:
7: Budafoki országút 12 km-es kő: 

A Székesfehérvári KE vándordíjas 
országúti versenye a Budafok—Székes- 
fehérvár—Polgdrdi 30 km-es kőnél 
levő fordító — Székesfehérvár út
vonalon, A táv 100, illetve^ 56 km. 
Tízosztály futam. A vándordíját eddig 
a WMTK 2, a PSE 2 és az U.TE 1 
győzelemmel birtokolja. A végleges 
elnyeréshez öt sorrendhez r.em kötött, 
vagy három sorrendi elsőség szük
séges.

7: Portyahajnoksági- futamokat
bonyolít le az MVSC. a WMTK, a 
Győri Tűzharcos Szövetség, a Székes- 
fehérvári RASE és az FSC.

1: Budapest repülőbajnokságainak
második napja a Millenárisor.'.

4: A Székesfehérvári KE idény
nyitó pályaversenye Székesfehérvárott.

Az országos egyesületi portyabajnoksag 
állása a harmadik forduló után: 1. TESG 
S028 p„ 2. WMTK 7012 p„ 3. MVSC 435.7 p., 
4. Tipográfia S055 p., 5. BSzKRT 2Ö94 p.,
6. MPSE 1929 p„ 7. DVSC-1787 p.. 8. Föv. 
KE 1580 p„ 9. V ilKK  1490 p.. 10. FTC 
1190 P- H. SstBESE 950 p., 12. PSE 8.92 p.,
13. KSzKK TJ8 P- 14. DKK 568 p., 15. 
Székesfehérvári MiVV Előre 625 p., 16. Tö
rekvés 230 p., 17. Sólyom KE 270 p., 18. 
MOAE 229 p., 19. K K K  190 p.

A  Székesfehérvári MÁV Előre TK jú
nius 2-án országos pályaversenyt bonyo
lít  le Székesfehérvárok. H ír szerint több 
fővárosi versenyző is rajthoz áll.

Előmenetel az országúton. Próba WMTK
I. osztályú. B.ní MPSE és Túrok Gyula 
MPSE II.  osztályú, Emilét FTC I I I .  esz- 

. tályil, végül Szkiíky RESG, Dudás FTC, 
JjStel-ner Tipográfia IV . osztályú verseny- 
gavé lépett elő.

Budapest kétüléses — és csapat- 
bajnoksága áll a Millenáris 
mai pályaversenyének 
középpontjában

erre az évre vonatkozik. Szerények va
gyunk, kiesi a gárdánk, — kevés pont
hoz jutunk. — de csak egyesztendös idő
tartamra. Rendbehozzuk anyagi mérle
günket s jövőre aztán ismét ne kim együnk 
a bajnokságnak. A helyzet ogyáltalában 
nem aggasztó, átmeneti állapot ^csu
pán. s jövőre megint az elsők között 
leszünk.

*

A b aj n okság állás a a ki 1 e n ce d i k f or - 
dúló után egyébként a következő:

A z évad második pályaversenye 
Budapest repülőbajnokságainak be
fejező részét alkotja. Két új bajno
kot avat ma a betonteknő, —  mely 
az idénynyitó hatalmas sikere után 
további sikereket készít elő.

A  délután 4 órakor kezdődő mér
kőzés ismét száznál több indulót dob 
csatasorba.

A TÖREKVÉS CSAPAT- 
BAJNOKSAGARA ES
KÜSZNEK A  SRÁCOK

A  péntekesti edzés záporba ful
ladt. A  fiúk a lelátó alatt sereglenek 
össze. Távolról bámész srácok laza 
gyűrűje fonódik egyre szorosabbra 
köréjük.

Tizennégy év körüli szurtos kö
lyök roppantra fokozott, tekintélyt 
parancsoló hangon fejti ki vélemé
nyét a vasárnapi csata várható ki
meneteléről. Annyira ordít, hogy a 
versenyzők is odafigyelnek:

—  A  4000 méteres egyesületi csa
patbajnokságot a Törekvésnek kell 
nyernie. A z FTC második lesz, — 
mert tartalékos legénységgel tud 
csak kiállni. Elvesztette Ladányit,
—  egyik erősségét, —  aki kilépett a 
zöld-fehérek táborából. —  Éles vi
szont, —  a főkolompos, minden tu
dását a kétüléses gépek bajnoksá
gára tartogatja. De különben is: 
Éles ilyen hosszútávú repülésben a 
jövőben nem igen vész részt, — 
mert L ó re n z  megmondta, hogy neki 
csak klasszikus repülötá.von, tehát 
legfeljebb kétkörös versenyeken sza
bad indulnia. Éles tehát nem fogja 
fárasztani magát. Viszont M orvay, 
—- mint múlt vasárnap láttam, még 
nincs formában. A  többi még kisebb 
ágyú. Ezzel szemben a Törekvés 
összeforrt legénység, melynek N a gy  
Béla a vezére. Tehát: Budapest csa
patbajnokságát a. Törekvés nyeri, — 
második az FTC lesz, a harmadik 
helyen a W MTK végez a PSE előtt.

A  srác nagyot fúj. Diadalmasan 
néz maga körül.

BUDAPEST KÉTÜLÉSES 
GÉPEINEK BAJNOK
SÁGA N Y ÍLT

Nehezebb mesterség a kétüléses 
gépek bajnokságának esélyeit latol
gatni.-

A  szabályok ugyanis megengedik, 
hogy a ratjhozálló gépeken külön
böző egyesületek versenyzői is össze
ülhetnek. Viszont a párosítás csak 
a rajt előtt válik ismeretessé és így 
még csak meg sem tudjuk közelíteni 
az esélyek lehetőségeit.

Egy bizonyos: ha Éles összeül N ó -  
tással, —  s ha Noéiis  kiheverte bu
kása okozta átmeneti gyengeségét,
— elsőségük igen valószínű. Komoly 
ellenfelük lehet, azonban egy esetle
ges N a gy — Pelvássy  összetételű le
génység, —  és még vagy három, — 
elméletben összeállítható||pár, —  de

ezt a találgatást így meddő foly
tatni. Kétségtelen azonban, hogy a 
kétüléses gépek bajnoksága igen ér
dekes és nyílt küzdelmet hoz, s erős 
mezőny esetében új 200 méteres or
szágos csúcsot hozhat.

BUDAPESTEN ELŐ
SZÖR: MOTORVEZE-
TÉSES PAROSVER-
SENY

Amerikában régi divat, hogy a 
bukósisakos tornákat bizonyos ese
tekben párosverseny-rendszerben bo
nyolítják le. Ez a mód főként akkor 
érvényesül, ha a mezőnyben 1—2 
esélyes mellett sok a töltelék. Az 
esélyes egymagában indul, —- a töb
biek másod-, harmadmagukkal tár
sulnak az ágyúkkal szemben. így  
aztán nyílt, kiegyesúlyozott erövi- 
szonyú tornákat iát a közönség, 
sok robbantással, küzdelemmel és 
változatossággal elegyítve.. Remél
jük, hogy az MKSz ezt az újítását 
az amerikai rendszer alapján hono
sítja meg nálunk, — mert csak így 
lenne izgalmas, és érdekes ez a tor
na. Ellenkező esetben csak végtelen 
és szürke körözésekben volna ré
szünk, —  amire senki sem kíváncsi.

A  mai tornát a szokásos futamo
kon kívül az idény első párosverse
nye teszi mozgalmassá.

----------- — ........... .....

A  TIZEDIK FORDÍTÓ ELŐTT A T A V A 
LY I BAJNOK PSE A HATODIK 
HELYRE VEREKEDVE MAGÁT AZ 
ORSZÁGÜTI BAJNOKI RANGLÉTRÁN

Teljes az üzeni ez országúton. Az egye
sületi országúti üajivT^áe kilencedik for
dulója után a WMTK mintegy 100 rxm- 
tos fotón:'yel uralja a helyzetet az MPSE 
előtt. A sorrendben nagy változás nem 
történt. Talán annyi, hogy a tavalyi baj
nok PSE a hetedik helyet a hatodikkal 
cserélte fel.

őszintén sajnáljuk, hogy a Postások az 
idén nem úgy szólnak bele a. bajnoki 
küzdelmekbe, — mint eddig. Tavalyi ju
bileumi éviikben minden épkézláb embe
rüket megmozgatták a siker érdekében és 
szívós akarattal ki is verekedték maguk
nak a bajnokságot. Tíz év óta állandóan 
az elsők között küzdött a PSE. Nagy
nevű tehetségeket csiszolt, pompás gár
dát toborzott és nem volt verseny, ame
lyen esély nélkül harcolt, volna. A Nem 
zeti Sport mindig megelégedett, örömmel 
nézte ezt a fejlődést. A PSE kerékpár- 
szakosztályát, — s ezt ma már kévésén 
tudják. — valamikor mi hívtuk életbe. 
Mi kilincseltünk a Postán, — beszéltünk, 
szerveztünk, vertük a nagydobot. — míg 
össze kalapáltuk a PSE-szakosztályt. Éppen 
őzért: megsokszorozott szomorúsággal
szemléljük ennek a nagynevű együttesnek 
idei veszteségeit.

Szabó László, a PSE kerékpáréra kosz 
tályának egyik légi harcos vezetője a 
következőket mondotta a Postások vissza
eséséről:

— Montccueeolinak pénz, kellett a hábo
rúhoz, hogy győzni tudjon. — a sport
ban sem más a helyzet. Tavaly, — mi
dőn ötvenéves fennállásunkat ünnepel
tük, minden anyagi tartalékunkat meg
mozgattuk a bajnokság elnyerése érdeké 
ben. Nevezési díjak,, tömlők, felszerelés 
s egyéb költségek címén egész takaros 
vagyon használódott el, túl kellett lép
nünk a költségvetést, — R ezt a költeke
zést böjtöljük most ki. De ez a böjt csak

I. osztály
1. WMTK 1371 p.. 2. MPSE 1262 p.'. 3. 

BSzKRT 799 p.. 4. FTC 699 P... 5. Törek
vés 595 r... fi. PSE 471 p.. 7. VilKK 411 P-,
8. RESC 390 p.. 9. Tipográfia 299 p., 
lói Sólyom KE 190 p.' "

TI. osztály
1. KSzKK 217 p.. 2. DKK 187 o.. .3. Föv. 

KE 141 p.. 4. MKSC 89 p.. 5. MOAE 67 p,. 
fi. Székesfehérvári MÁV Előre 42 p., 7. 
K KK  12 p., 8. Érsekújvárt .Levente 5 p„
9. Székesfehérvári. Repülőtéri ,SC 8 p.

A TÖREKVÉS
50 százalékos pontfölénnyel vezet az egve- 
süleli pá’ yabajnokság első fordulója 
után. íme, a* helyzet:

I. osztály
1. Törekvés 273 n.. 2. WMTK 150 p.. 3. 

FTC 114 p„ 4. PSE 99 p„ 5. BSzKRT 
10 p„ 6. DVSC 0 p.

I I.  osztály
-1. Kaposvári TSE 56 p„ 2. MPSE 5G p., 

:’ . Kaposvári ESC ,20 p., 4. V ilK K  15 r>.. 
5. PTE 10 .p.. fi. Székesfehérvári MÁV 
Előre 8 p„ 7. Tipográfia 4 p.

ÖT SZÖVETSÉGI PORTYÁT BONYOLI- 
TANAK  LE VASÁRNAP A BÜDAPEST- 
KERÜLETI ÉS VIDÉKI EGYESÜLETEK

A  tömegsport ápolását nagymértékben 
szolgáló országúti portyák egyre népsze
rűbbek lesznek a budapesti éa vidéki 
kerület kötelékeibe tartozó egyesületek 
között. Most vasárnap egyszerre .öt egye
sület, bonyolít le portját, Az MVSC Mező
bányára. a WMTK Csepeliről indulva, 
Gödöllő, Máriabcsnyö. Fót és Újpest érin
tésével vissza Csepelre, a Győri Tűzhar
cos Szövetség a Győr—Abda—őttevény— 
Emese—Győr útvonalra, a Székpsfehéi-vári 
RASE Bociajkra. végül az FSC Viseg- 
rádra viszi csapatait. A portyákon reszt- 
vevők száma meghaladja az ötszázat.

K O SÁR LABD A
Elmaradtak az elmúlt hétre kisorsolt 

női kosárlabdabajnoki mérkőzések. 
A műegyetemi tornaterem javítása miatt 
csak ezer.' a hétén tartanak bajnoki mér
kőzéseket.

A II. osztályú női bajnokság állása:
1. TFSC II.
2. BEAO-feniö:;ezők
3. BEAC II.
4. BBTF.

5-6. Gamma 
5-6. Koszorú XI,

7. Koszorú Kispest

8 8 — 16 
8 6 2 12 
9 5 4 10
7 4 3 8 
9 2 7 4
8 2 6 4

VIVAS
A MAC II. osztályú kardversenyf ren

dez a, saját termében, az Alkotmány- 
uteáb-an. A  kardversenynek 18 indulója 
lesz,

Vivómestertanfolyam és vizsga. A m. 
kir. állami Sportmester Vizsgáztató Bi
zottság vívószakosztálya — főként a test
nevelési tanárok részére — vívómester- 
képzö tanfolyamát rendez a Testnevelési 
Főiskolán. A tanfolyam július 22-tcil 
augusztus 26-ig tart. Augusztus 2f7—S0.-ig 
tartja meg a szakosztály az 1940. évi 
vívómesteri vizsgákat. Közelebbi felvilá
gosítást ad a Sport mos tér Vizsgáztató 
Bizottság vivószakosztálya ÍDuronelly 
László dr az. o. előadó, V.. Alkotmány
utca 3). Nagy örömmel üdvözöljük a 
vívómesteTtanfolyamot é« vizsgákat, mert 
igazán nagy szükség van a vívómester- 
ú tón pótlásra. Az egyhónapos tanfolyam 
azonban nem sok még azok részére sem, 
akiknek csak „11 lánc-siuzolá'-.r.'L’' van szük
ségük. Célszerű lenne legalább 2—3 éven 
át besorozni a tanfolyamba azokat, akik 
a hallgatást ezen az elsőn elkezdték.

A  MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V -  vasár

nap, n “  bü,' f — 4/á, h ■“ Vi
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
f6, f8. flO. Sz. V.: fi-kor is. D I I I .  88. 
(A  levegő katonái.)
CASINO Eskü-u. 1. T.: 383132. f6. f8, flO, 
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. 
UORSO. Váci-utca 9- Telefon: 182-818.
ffi, f8, flO. Sz. V.-. f4-kor Is. Myrna Loy, 
Wiliiam Powcll: NN és társa. 3-ik hét! 
DECSI Teréz-körút 23. T : 125-952. 6. 8,
10. Sz. V.: 4-kor is. Az üldözött. (John 
GarfieW.)
FÓRUM Kossuth I.ajos-u. 18. T.: 189-543. 
f6, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. A  13-as ház. 
(Olga Csellova.)
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T.: 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-Fox- 
Metro-Ufa és rajzos híradó. Rajzfilm. Víz 
alatt sem könnyű az étet.
OMNI A Kölcsey-utca 2. T : 130-12S. 5, n8, 
110. Sz. V.: 4, 6, 3, 10, Óz, a csodák cso
dája. (.Tudv Garlond.) Prolongálva! 
RÁJDIUS. Nagymező-utca 22. T . : 122-098. 
f6, hS, hlO. Sz. V.: fl-kor is. Napóleon 
házassága. (P . Blanchar.) 3-ik liéí! 
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
222002. n6, Í8. hlO. Sz. V.: 4. 6. 8. 10. 
Három agglegény nősülne. (fűimig, 
Lingen.)
SCALA. Teréz-krt 60. T .: 114-411. n6, tS. 
hlO. Sz. V.: 3-kor ifi. Floridai kaland. 
Garv Cooper.) 4-ik hét!
URÁNIA. Rákóczi-út 2). T.: 145-046. 5, n8. 
flO. Sz. V.: hű-kor is. D II I .  98. (A le
vegő katonái.) V. d. e. 11: Sportmatiné.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212. 
Í4, t«, 18, fiú. Sz. V.: f2-kor is. Párisi 
lányok.
CAPITOL. Baross-tór 81 T-: 134-337.
f4, 16, f8, flO. V.: 11-kor és fél 2-kor is. 
Halálos tavasz. 13-ik hét!
CORVIN Öllőt-úl 40. T.: 138-988. f4, f6, fS, 
flO. V.: f2-kor ifi. Viktória királynő. 
ELIT  Szent István-körút 16. T.: 114-502. 
5, nS, hlO. V.: f3, 5, f8, hlO. Asszonyok. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T.: 142.455. 
fii, h5, n8, flO. Asszonyok. V. d. e. fit: 
IIét tenger kikötője.
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, ördőngös fruska,

PALACK Erzsébet-körút 8. T.: 221-222. 11, 
2, 4, 6, 8, 10. Gunga Din. 3-ik hét! 
PATRIA Népszínház-u. 13 T.: 145673-
4. 6. 8, 10. V.: 2-kor is. .lesso James. 
SAVOY. Üllői-út 4. T.: 146040. Í4, Í6. f8, 
flO. V,: f2-kor is. .Tesso Jamos. 
SIMPLON Horthy Miktós-űt 62. T : 268-999. 
f4, Í6, f8, flO. V.: 1'2-kor is. Viktória ki
rálynő.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T . : 140-480. 4 , 6,
8. 10. V .: 2-kor is. Kísért a múlt.
Prolongálva!

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-u. 11. T.: 355374. n4, 
nS, n8, nlO. V.: n2-kor is. Trópusi má
mor. V. d. e. 11: A rémület szigete. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-663.
4. 6. 8. 10. V.: 2, 3. 4, 5, 6. 7. 8, 9. 10. 
Az első csók.
PUDAl APOLLO Széna-tér. T : 351500.
f5, h7, 9. V.: f2, f4, f6, f8, flO. Semmel
weis. V. d. e. f i i :  A  cárnő kcgycnce. 
ELDORADO. Népszinház-u. 31. T.: 133-J71.
5. n8, no. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Dzsungel 
Jim. A préri törvénye. V.- d. e. 10, f!2: 
Vihar Kemenes pusztán.
HOMEROS. Hermina-út 7. T.t 296178. 
h5, 7, nlO. V.: f2-töl folyt. Texas II.  
rész.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292628. f4, f6, 
fS, f 10. V.; f-kor ifi. Az első csók.
V d. e. 11: Lovagias ügy. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T : 
134-644. f4, ffi, tS, flO. V.: f2-kor is. Az 
első csók. V. d. e. flO, f!2: Magdát ki
csapják.
OLYMPIA Erzsébít-krt 26. T.: 4Í1-588. 11,
2, 4, 6, 8, 10. Érdemes örökölni. 
OTTHON Beniczky-utca 3. T : 146-447, n4, 
nfi, nS, nlO. V.: n2-kor is. A kis ésitri,
V. d. e. 10, f!2: Csin-csir,.
PHONIX Ráköczi-út 68. T : 144-454. 11, 1,
3. 5, nS. flO. A  4 toll.
KIÁLTÓ Rákóczi-út 70. T.: 139-497. 11, 
1, 3, 5, n8, nlO. Sz. V.: 10. 12, 2, 4,
6. 8, 10. Az rlső csók.

A  RÁDIÓ MŰSORA:
Vasárnap, június 2.

Budapest I. (549.5 m.) 8: Ébresztő. 
Szózat. Hanglemezek. 8.45: Hírek. 10: 
Egyházi ének és szentbeszél. (Közi- 
Horváth József dr.) 11.15: Evangélikus 
istentisztelet. (Kemény Lajos.) 12.30: 
BSzKRT-zenekar. Vezényel: Müller
Károly. Közben: .A . magyar könyv.
Herczeg Ferenc előadása. 13.45: Hírek, 
lét Hanglemezek. 15: A földművelésügyi

minisztérium rádióelőadássorozata. 15.45: 
Pertis Pali cigányzenekara. 16.30: 
A magyar falu Mátyás király korában. 
Irta; Bartoniek Emma dr, 17: Hírek
magyar, szlovák és ruszin nyelven. 17.15: 
Tánczenekar. 18: Szigeti állatok és
állatszigetek. Szilády Zoltán' dr előadása. 
18.30: Országos Postászenekar, Vezényel: 
Eördögh János. 19.15: Hírek. 19.25:
Virágos. . muzsikáló május Firenzében. 
Beszél: Gecső Sándorné. 19.55: „K i
nyeri a bajnokságot 7”  Hangképek a 
nemzeti labdarúgó bajnokság utolsó 
fordulójáról. Beszél: Pluhár -István' és
Legényei József dr. Hangfelvétel. 20.25: 
Sporteredmények. 20.30: Cigány fantázia.
Fedolgozta: Zakál Denes. Vezényel:
Fridi Frigyes. Közreműködik: Naményi 
Lili, Horváth József, Nagypál László és 
a Budapesti Hangverseny Zenekar. 21.40; 
Hire.k. sporteredmények, hírek szlovák 
és ruszin' nyelven. 22.10: Heinemann
Sándor jazzenekara játszik. 23: Hírek
német, olasz, angol és francia nyelven. 
23.20: Beethoven: VI. szimfónia (Pasto- 
rale). Hanglemez. 00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 11: Kurina
Siml cigányzenekara. 12.05: Levente
rádiófélóra. 15.05: Szalonötös. 19.25:
Mozart: Jupiter-szimfónia fK. 551. sz.) 
Hanglemez. 20: Hírek. 20.25: Budapest
Ipari múltja. Fcl'kay Ferenc dr előadása. 
20.55: Tánclemezek.

Kassa. (259.1 m.) 9: Hanglemezek.
11.15: Hírek. 11.35: Magyar folyók.
Költemények és hanglemezek. A költe
ményeket a kassai középiskolák diákjai 
adják elő.
Mai jelentősebb külföldi müsorrészek: 

8: Bukarest; Operettest.
8.30: Stuttgart: Híres énekesek lemezei. 
0: Róma: Wolf-Ferrari; A  kiváncsi nők 

című opera.
9: Milánó: Fiiharmonikus est.
9.30: D. Sender: Dobrint-zenekar.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda ée szombat kivételé

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

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kulisár István.

Élőfizetési díj: Bei főidre egy hóra P 
2.20, negyedévre 6—, külföldre 9. — 
(Amer)icába 10—-).

Nyomatott » Stádium Rt. kürforgógé- 
puüfc Felelő*; Gyűrj Aiedir

Vasárnap, 1940 június %

Ma vívják a párbajtői' 
egyéni bajnokságot 
a H 1 V K  vívóter
mében

A vívóév végéhez érk-ezíünk. Az egyé-ni 
hőjnokftágók sora a nini nappal, a párbaj
tói* egyéni bajnoksággal megkezdődik^ A. 
párbaj torba ynokság napja eszünkbe tuj- 
tatja* hogy nálunk ez a fegyver arány
lag rövid múltra tekint vissza, mivel őzt 
a fegyvert, csak a világháború befejezési 
után vette kézbe a magyar vívógárda. A 
régi áy dicsőséges vívógárda nem rokon
szenvezett ezzel a fegyverrel. Mindig azt 
mondták, hogy nem felel meg a magyar 
vérmérsékletnek. Ez természetesen nagy 
tévedés volt, mert a párbaj tőrvívásban, 
éppen olyan jó a magyar, mint minden 
más fegyverben. Rövid idő alatt ígéri 
nagy elöbaladást tett ebben a fegyverben 
is a vívógárda, jóllehet még ma is min
denki kardvívásra vágyik. Mégis ma már 
olyan párbajtőrgárdánk van, amely vi
lágviszony latban is elsőrendű és ha las
san is, de számban c* minőségben foly
tonos a fejlődés. Az utóbbi évek bajnoki 
versenyei mutatják legjobban a fejlődést. 
Még ma sincs olyan átütő erejű élgár
dánk, amelynek helyezése biztos lenne. 

'Mindem esztendőben meglepetést hoz a 
bajnokság. Tavaly Rerich bajnoksága ho
zott kellemes meglepetést. Vájjon az idén 
is ő győz 1 Nem valószínű. Sok egyenlő 
erő közül valószínűleg az idén másom a 
6or. Bay, Idrányi vagy talán éppen Gertv 
vich, vagy az öttusázók: Bolgár, Bariba, 
Gyalokay, Orbán? Ki tudná. Akármelyik 
győzhet. De olya.n ifi, akire nem'lehet! 
számítani. A meglepetések egyik oka per- 
s zó a gépbírás kottás. Az cm be r b í rá-s k ódáéi
nál, még a legigazságosabb bíró is tudat 
alatt elfogult a jobbal, a régi bajnokkal 
szemben. A gép nem ismer elfogultságot: 
s a kétes -találatokat sokka.l zavártalan-ab- 
bui ítéli meg, mint az ember.

A mai bajnokság érdekes és szép lesz. 
Az idegek és a tempóérzék nagy csatája 
lesz. amelyben a. sok egyenlő erő közül 
a pillanalny.itag. jobbam készült' fog 
győzni. A verseny résztvevő gárdája 
kicsi, de agy erejű, mert akinek esélyű 
van, az valóban ott lesz a rajtnál.

A bajnokság délelőtt 9 órakor kezdfí- 
> dik. A .verseny színhelye a HTVK Váci* 
utcai vívóterme.

KÉZILABDA
MA: tJTE—ELEKTROMOS KANGABrt!

A kézilabdabajnokság vasárnapi for
dulójából az UTE—Elektromos rangadó 
felé fordul a kézilabdázók figyelme. 
A mérkőzés a bajnoki mezőny két 
kiemelkedő képességű együttesét, állítja 
szembe egymással. A két egyesületnek 
a kézilabdasportban betöltött szerepére 
jellemző, hogy a mai napig lejátszott 
12 bajnokságból a két csapat: kilenc
ízben. szerezte meg a bajnoki címet! Az 
elmúlt években mindkét csapat több 
kiválóságát vesztette el. Az UTE ezt a 
hiányt a mai napig sem tudta teljes 
egészében pótolni. Áz Elektromos jobb 
munkát végzett: két év leforgása alatt 
hét válogatottját pótolta fiatalokkal. 
Á most folyó bajnokságban' az Elektro
mos már bajnoknak tekinthető, az UTE 
pedig a 2. hely legesélyesebb jelöltje, 
összecsapásuk már ezért is a bajnokság 
kiemelkedő eseménye.

U-TE—Elektromos: néhány hét /1
ezelőtt az Elektromos 6—8 gólos győzel
me sem lett volna meglepetés. cts
esélyek majdnem kiegyenlítettek. Az 
UTE Koltait. Pault és Kubait, az 
Elektromos Cséíayt és Vargát nélkülözi. 
Az egységesebb Elektromos számít 
esélyesnek. (Megyerl-űt, fél 9. Bob- 
rovszky). MAFC—-BSzKRT: a villám ősi
csapat biztosan győzte le a MAFC-verö 
MTE-t.. Ezekután a BSzKRT lenne a 
mérkőzés esélyese. Ennek ellenére biztos 
műegyetemi győzelmet várunk. (Bertalan- 
utca, háromnegyed 6. Sass). BTC-—VÁC': 
egyenlő ellenfelek. Kemény küzdelem 
után döntetlen körüli eredmény való
színű. (FehérJút, negyed 10. Zsigmondi.

BTK—Wacker: a TI. osztáyű férfi-
bajnokság 2. helyéért mégy a játék. 
Wacker-győzelem valószínű. (Pozsonyi- 
út. fél 9. Kovács). Kistex—Széchenyi: 
biztos kispesti győzelem. (Kispest, üllői- 
út, fél 9. Heltai). MPSO—KAOE: lehet, 
hogy a KAOE mégis kiáll . . . (Újpest. 
Horthy Miklós-út, 10. Nógrád). Á többi 
mérkőzésen az e.Iőlálló csapatok esélye
sek. II. osztályú női bajnokság: Gold- 
berger SE II.—Koszorú Brust (Budafoki
ért, fél 9. Paku ?). Standard SC—• 
Koszorú XI. (Budafoki-út, fél 10. Dorogi), 
WMTK—M. Posztó I I .  (Csepel. WMTK- 
pálya, negyed 9. Teli), Koszorú X III.—• 
MPSC II. (KISOK-pálya, 9. Egri). 
Szövetségi díj : Elektromos—UTE
(Megycri-út, 10. Fekete), BSzKRT—■ 
MAFC (Bertalan-utca, fél 9. Retek). 
BT C—VÁC (Fehér-út. háromnegyed 11).

GYEPLABDA
AZ IDÉNY KIEMELKEDŐ MÉRKŐZÉSE
tesz a inai BBTE—MHC (Margitsziget, 8.30. 
Vezeti: Ive Marío). A  két. csapat jelenlek 
egyforma játékerőt, képvisel. Ha a csar 
pátok a rendefi összeállításukban veszik 
fel a harcot, akkor nagy küzdelmei vár
hatunk. A Hokiklub védelme .jobb, mint 
a bajnokcsapaté. A kél fedeizetsor egy
formán jó, ha Margó dr lösz az MHÖ 
Ivözépfedczeto. A  támadósorok közül a 
budaiaké a léndilletftsehb, az MHC-é a 
technikásabb. A  játék nagy tétén megy: 
a Hekiklub győzelmo esetén az előkelő 
második helyet biztoeíthatja a bajnokság
ban, a BBTE pedijjr n ég jó vés veretlen
ségét igyekezik mogőrizui. Izgalmafi já- 
jék után  ̂ kis gókarányú Bnda-gyözelem 
a valószínű. Jóslatunk: 2:1 a BBTE
javára.

MAC—SzIIC flfargitszigot, 10. Vezeti: 
Margó dr). E mérkőzésen nagy harcot kell 
a kék-sárga csatároknak vívniok a jó
formában levő SzHC hátvédek ellen. 
Tippünk: 3:1 a MAC jnvára.

PÁ L Y Á ZA T I Ü Z E N B T E R
Lapunkban nem válaszolunk kérdések-1 

re. Ezekre csak akkor kap választ a 
kérdező, ha megcímzett válaszlevelezo- 
lapot mellékel. G. F . : Mi még első ízben, 
elküldtük a kért lapokat. Forgács— 
Zsédely: Szelvényeik érvénytelenek,
mert a bélyegek össze-vissza vannak 
ragadva. Ha a bélyeget pótolják, a 
szelvények érvényesekké válnak.

Singer Sándor: Két szelvénye érvény
telen.

SZERKESZTŐI Ü ZE N E T E K
Big-Bill: Ha ll-csből rúgott labda a

kápufóról visswn pattan s a 11-est rúgó ja  tő
kés ráfut s úgy rúgja hálóba a tabdát, hogy 
elő ző lég ma s jó fcékos n cin éu int c4 te a 1 a U- 
dát, akkor a gól érvénytelen. Ilyen eset
ben kétszeri érintés miatt közvetett szar 
badrúgási kell ítélni a 11-est rúgó játe* 
kotí csapata ellen,


