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a köveítesö 20 játékosból fos: kikerülnii 
Kapusok: Szekeres WMTK, Róka BVSC. 
Hátvédek: Lorincz BVSC, Fekete UTE, 
Fleck BMTE. Fedezetek: Kovács BSzKRT, 
Bakos WMTK. Kornél BSzKRT, Rotlep- 
bliter C«. MOVE, Kéri (Pénzügy). Csa
tárok: Hollósi Cnanz, Deme WMTK, Mas- 
ler BVSC, Berzi (Poétád), Harsányi 
UTE, Kiss TI (Törekvés), Kilóséra KM TE, 
Juhász UTE, Somlai UTE, Takács (Ke
len völgy).

Molnár Ignác szövetségi edző ezúton is 
közli a játékosokkal, hogy csütörtökön 
délután 5 órakor jelenjenek meg a Hun
gária-úti pályán. Mindenki ho-zza magá
rai a teljes felszerelését.

Nagy11 csapat 
tál Jönnek a bécsiek 
Budapestre
Csak egy-két ponton 
uralkodik még bizony* 
talanság

Bécs, június 3.
A  Budapest—Bécs találkozásra 

készülő bécsi futball vezetői csak 
kedden tudnak foglalkozni a vasár
napi mérkőzések ügyével. Mutter 
szakvezető, Janisch kapitány helyet
tese

csak holnap érkezik vissza 
Bécsbe.

A  Rapid csapata is csak hétfőn 
.késő este érkezik vissza Bismarck- 
hüttóből, ahol a német csoport
ba jnaki mérkőzésen vett részt. 
(A  Rapid egyébként már csoport- 
győztes. Június 16-án Bécsben, 
?84n Berlinben méri össze erejét 
egy másik csoportgyőztessel, a ber
lini Union—-Obersehöneweide csapa
tával.)

A  Budapestre utazó válogatottat 
tehát csak holnap állítja össze Mül-

Jer szakvezető Hussak edzővel 
együtt. A  csapat váza azonban már 
most készen áll és csak néhány pon
ton lehet változás.

A  védelem kész:
RafM — Sesta, Schmaus. 

fez a hármas nagyon jó formában 
van. Egyik játékosnak sem lehet 
vetélytársa.

A  fedezetsorban Wagner 1. és 
Skoumal lesz a két szélsöfedezet. 
A  csapat tengelyében

Moek, vagy Pekurek
fog játszani. Mock a teehnikásább, 
Pekarek a munkabíróbb.

A  csatársor összeállítása előre
láthatólag ez lesz: Zisch&k (vagy a 
Vienna Baoker-je), Hahnemann,
Bindcr, Reitermayer, Pesser.

Howorka Ottó

Megkapta !
1— Miért van annyira oda, Tévé

jére?
—r- Rámragadt, a temperamentu

máról híres dunaparti vezetőről!
■— Beszéljen már, ne locsogjon!
—  A volt amatőr válogatott kö- 

Zépfedesetröl van szó.
—  Mi van vele?
—  Mikor elgajdolták az első csa

patból, akkor a kettőben játszott 
nagybúsan, mint valami Lengyel me
nekült. Most azonban már ott sem 
akart játszani.

—  Hát ez olyan nagy bűn?
—  Meghiszem azt! Rögtön kiadták 

os igazolását és a vezető azt mond
ta, hogy amíg 6 lesz a csapat ková
csa, addig nem fog villámot szórni 
a fiú cipője a Latorca partján.

— tícf, csatávsoc,
c s a t á z t a * , !

— keseregtek még hétfőn is Kispes
ten és környékén. — Ha a csatár
sorunknak csak valamivel jobb napja, 
van — mondták a vezetők —  a má
sik pontot is itthon tarthattuk volna. 
Igaz, hogy az Újpest többet' táma
dott, de a mi fedezetsorunk és vé
delmünk pompásan játszott.

Görgényi Lajos főtitkár ezeket 
mondta a csapat e heti műsoráról:

—- Egyelőre a rendes edzésnapo
kon — kedden és csütörtökön — tar
tunk edzést. Vasárnap barátságos 
mérkőzést játszunk vagy otthon, 
vagy pedig vidéken.

FTC S P O R T T E L
IX.. ÜLLÖI.ÚT 120. i

Június 9-én, vasárnap d. u. háromnegyed 6 őrei kezdettel

BUDAPEST
városokközötti válogatott labdarugó mérkőzés.

D. u. háromnegyed 4 órakor

WMTK—MAGYAR PAMUTIPAR SC
BLASZ Ifjúsági döntő mérkőzés.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n  v á l t h a t ó k :
IV., kér. Emericana jegyiroda Egyetem-tér 5. V., kér. Pesti Hírlap jegyirodá a Vilmos 
cs.-űt 78. Okolicsányi Hudoltné Deák Ferenc-u. 14. VI.. kér. Mojzes Mária dohányá. 
Andrásay-út... Vitéz Szittya Ernöné dohányé Aréna-u. 44., 5*V. Pribill Károlyné dohányé 
Teréz-körút 6. VII., k é r. EMKE dohányá. Erzsébet-körút 2., .Pest" jegyirodája Erzsébet- 
körút IV -10., özv. Madarassy Gáborné dohányá. Erzsébet-körút 23, özv. Ticsérszky 
Dezsőné dohányá. Erzsébet-körút 42.. vitéz Sebök János dohányá. Dohány-u. 63., Br. Bálin
tit! Károlyné dohányá. Rákóczi-út 20., Pintér Ferenc dohányá. Ráköczi-út ,88., Rauseh 
Vilma dohányá. István-út 10 , özv. Dougán Károlyné dohányá. Hernád-u. 31. V ili., kér. 
„F U gge tlen s ég " , „UJ M agyarság ", „E s ll Ú jság " je gy iro d á ja  Jósse l- 
kttrút 2., Beringer István sportáru-iizlet Józset-körút 44., Choinoky Lásziúné dohányé. 
Sándor-tér 2., Mcsterházy Nagy Imréné papirliztet Kan u, 12, lózsér Károlyné dohányá. 
Örömvölgv-u. 1., özv. Kanfcovszky Edéné dohányá. Baross-u. 1., Hén'g Károly dohánvá 
Baróss-u. 70., Mistéth Zoltánná dohányá. Baross-u. 120., IX., kér. özv. Rotb Mihálvne 
dohányá. Káday-u. 2.,Czirínsz Károly dohányá. Öllöi-út 46., Görlich Alajosné dohányá 
Üllöl-út 53., Kassay-Farkaa Dezső dohányá. ültöt-út 103., Weckinger József dohányé. 
Üiiói-út 113., FTC pálya Üilöi-út 120., Pravotinszky Vümosné dohányá Üllöl-út és Orézy-út 
sarok., Varga Pálné do-hányá Üllöl-út. Valéria újtelep. X., kér. MTK pálya Hungária- 
körút. XI.. k é r. vitéz Cs bás Endre dohányá. Horthy MlklAs-út9., Zsemlye Ferenc dohánya 
Buda'oki-út 10. Ú jpest. UTE pálya Megyeri-út. K ispest: Kedvezményes jegyiroda.

C s a k  a  b e ls ő  h á r m a s  k é rd é s e s  
a  b é c s ie k  e lle n  k iá l ló  
B u d a p e s t A ) v á lo g a to t tb a n
Kis, Bíró a hátvédpár - A belső hármasban 
hét jelöltje van a kapitánynak: Serfőző,
Vincze, Sütő, Sáros! ár., Toldi, Dudás és Kiszely

Az A) csapat szerdán délután az Elektromos II.-vei játszik az üllői-úton
Hétfőn este Fábián Józsefnek, az 

utánpótlás kapitányának á társasá
gában várjuk a szövetségi kapi
tányt, Fábián panaszkodik:

—  Sohase bírom összeállítani úgy 
a csapatomat, ahogy szeretném. A 
Gamma Tóthja megint nem jöhet. 
E~ igen nagy báj, mert megközelí
tőleg sincs olyan klasszisa fiatal 
közép fedezetem, mint Tóth.

Megemlítjük a kispesti Zalait. 
Fábián ezt mondja:

—  Zalai igen tehetséges játékos, 
de igen kalandozó természetű. Va
sárnap is azt láttam, hogy hol itt, 
hol ott tűnt fel a pályán. Ezért volt 
olyan rapszódikus a Kispest játéka.

Megérkezik Ginzery Dénes szö
vetségi kapitány is. Mindjárt félre 
is vonult Fábiánnal az egyik szobá
ba. Rövid tanácskozás után a kö
vetkezőket hirdeti ki:

— Csak keretet állítottam össze.
A kapus: Csikós, tartalék: Háda.

A hátvédpár: Kis, Bíró. tartalék: 
Pákozdi. A  fedezetsor: Király, Sá

rost 111, Balogh. Király vasárnap i 
nem játszott ugyan a Gammában, de I 
értesülésem szerint ma rendeződik» 
a Király-féle ügy. Ha Királlyal ne
tán bajok lennének, akkor helyette 
az újpesti Szalay jön számításba 
elsősorban.

—  A csatársorban három ember
nek a helye már biztos. Ez a há
rom: Kincses, Sárost dr. és Gyetvay. 
A szerdai edzőmérkőzésre négy öss- 
sseköiöt rendelek ki: Serfözöt, Vin- 
ezét, Sütőt és Kiszelyt. Ezek közül 
fog kikerülni a két összekötő.

Ezután még a következőket kö
zölte a kapitány:

—  A háromszor harmincperces 
TOiitamérközés szerdán délután fél
ötkor kezdődik az üllőiúti pályán. 
Az ellenfél az Elektromos II. lesz, 
mert ez a csapat ugyanolyan rugal
mas középeurópai rendszerben ját
szik — a kapitány szerint —, mint 
a bécsiek. A pénteki műsor közös 
erőnléti edzés labda nélkül, fürdés 
és utána taktikai megbeszélés. Ked

den a. jelöltek saját egyesületükben 
végzik el az erőnléti edzést.

A  keret kihirdetése után Gidó- 
falvy dr.-ral tanácskozott a kapi
tány s utána közölte velünk, hogy 
pótlólag Toldit és Dudást is betette 
a keretbe.

Késő este a szövetségi kapitány 
még az újpesti' Kocsist is betette a 
keretbe. Abban az esetben, ha 
Gyetvai nem játszhat, ö lesz a bal- 
szélső:

A  Bécsben játszó B) válogatott 
keretét Fábián József így állította 
össze:

Kapusok: Boldizsár, Szabó; hát
védek: Kis (Hungária), Polgár,
Gazdag; fedezetek: Négyesi, Te*t
(Gamma), Turay, Pósa, Szödi 
BSzKRT; csatárok: Adám (Újpest), 
Harangozó, Zsengellér, G. Tóth, 
Cseh, Sütő, Kiszely, Tóth I I I  (Ú j
pest).

A  B) válogatott keret csütörtökön 
délután 5 órakor tart edzést a 
Hungária-útoc. —......................

Hol dőlt el a bajnokság ?
(Csak az eredmények 
figyelembevételével I)

1. A  Ferencváros csak 7 pon
tot vesztett a közép- és kisegye- 
sliletek ellen, a Hungária viszont 
10-et, az Újpest meg 11-et.

3. A  Hungária 1 pontot sem 
sem szerzett a Szegedtől.

3. Az Újpest sem ősszel, sem 
tavasszal nem tudta legyőzni a 
Kispestet, az Elektromost és a 
Haladást.

4. A  Ferencváros 8 mérkőzé
sen nem kapott gólt, a Hungária 
6, az Újpest meg 4 mérkőzésen.

5. A  Ferencváros négynél több 
gólt hatszor, a Hungária négy
szer, az Újpest kétszer rúgott.

6. A  Ferencváros csak három 
pontot vesztett tavasszal!

Déván István:
Sport —  Kérdezz-felelek!

Déván István, a sokszoros ma
gyar bajnok új sporttárgyú könyv
vel lepte meg a sportközönséget. A  
könyv címe nagyjából jelzi, hogy mi 
a célja, de még csak nem is sejteti 
azt a rengeteg munkát és azt az 
óriási adathalmazt, amelyet magá
ban foglal. Valóban, csak Déván 
István páratlan sokoldalúsága, a 
nehézségektől vissza nem riadó bá
torsága és hallatlan szorgalma te
remthette meg ezt a könyvet. 45 
sportág minden fontosabb tudni
valóját, eredetét, szervezetét veze
tőit, kimagasló kül- és belföldi ver
senyzőit megtaláljuk a kérdésekre 
adott válaszokban, A  legújabban hi
telesített világcsúcsok mellett talá
lunk olyan látszólag ötletszerűen 
felvetett kérdéseket, amelyekre va
lóban csak a rengeteg személyes ta
pasztalattal rendelkező Déván Ist
ván tud válaszolni. Minden sport
ember számára élvezetes olvasmány, 
de emellett állandóan használható 
segédkönyv is. a ; „Kér dezz-f eleiek"''. 
Rejtvénykészítöknek és fejtöknek 
szinte nélkülözhetetlen. A  munka 
az óriási anyagra való tekintettel 
két kötetben jelenik meg. Az első, 
256 oldalas kötet a Stádium Sajtó
vállalat ízléses kiállításában , most 
jelent meg. Ara 3 pengő.

Asbóth vezet
a nemzeti teniszből 
nokságban
Szigeti legyőzte Szentpéterit

Lassan befejeződik a nemzeti te- 
niszbajnoksák. A  férfiegyes körmér
kőzései mindig nagy közönséget 
vonazanak a BEAC-pályára. Kedden 
Szigeti Szent.péterit, Asbóth pedig 
Gáborit győzte le.

A  kizárásos férfiegyest Bolgár 
nyerte Katona ellen.

Szigeti—Szentpéteri 3 :6, 4:6, 6:3 
6:2, 6:3.

Szigeti Ottó — noha jó formában van 
— a mérkőzés elején nem játszott elég 
komolyan, érthető is, hiszen' idehaza még 
sohasem kapott ki Szentpéteritöl. Az első 
két. szelet alig félóra alatt vesztette el 
Szigeti. . Ettől kezdve kezdett csak 
óvatosan játszani. Ekkor érkézéit meg 
Szigeti bátyja. Sehmidt Franci, a kitűnő 
edző és öccsét nagyszerű taktikai utasí
tásokkal látta el. A harmadik szetben 
Szigetinek nem volt két egyforma lab
dája. Előre-hátra futtatta Szentpéterit. 
Becsalta a hálóhoz és aztán mindig 
elütött mellette. Ez különben a legjobb 
taktika Szentpéteri ellen, mert nem tud 
röptézni.

Asbóth—Gábori 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.
Gábori nagyszerűen kezdett.. Az első 

sze.tbé.n frissebben és , ötletesebben 
játszott, mint Asbóth. A második szettől 
kezdve azonban visszaesett. Asbóth sem 
volt olyan jó, mint amilyen szokott 
lenni. Elővette Ót napról napra megismét
lődő három nyert szettes küzdelem.

A nemzett bajnokság körmérkőzésében 
Asbóth vezet két győzelemmel. Szigeti
nek, Gáborinak és Szentpéterinek egy- 
egy győzelme van.

Női páros:
Sédeyné, Jávori—Bárd, Gergely 3:6, 

6:4, 6:1, Körmöczy, Jusits—Sédeyné.
Jávori 6:2, 6:2, Somogyi, i'opp—Paksyné, 
Tihanyiné 6:2, 6:3.

Vegyespáros:
Szigeti, Bárd—Macskást, Somogvi 0:6, 

6:0, 7:5. *

Egyéb számok:
Férfiegyes I. B) : Katona—Kertész 9:7, 

8:6. Döntő: Bolgár—Katona 6:3, 6:3.
Női egyes I. B) oszt. döntő: Kállainé— 

Busserl dr 6:3, 6:3.
Vén fiúk férfipáros döntő: Fétery dr, 

Tóth dr—Balás, Horváth 6:0, 6:4.

Ma négy döntő lesz a Nemzeti Tenisz
bajnokságon: 3: Asbóth—Szigeti (foly
tatás). 4: Asbóth, v. Bánó—Frigyest,
Szentpétery (férfipáros döntő). Somogyi. 
Popp—Körmöczy, Jusits (női páros 
döntő). S: Ferenczy dr. Jávori—Asbóth, 
Körmöczy (folytatás) (A). 6 : A) győztes— 
Szigeti, Bárd (vegyespáros döntő).

NÉPES KÍSÉRETTEL JÖN A 
NÉMET VÁLOGATOTT TENISZ

CSAPAT
A  német teniszszövétségtől távirat 

érkezett, hogy Gerdes főtitkár és 
Kleinschroth csapatkapitány kedden 
délben repülőgéppel megérkezik 
Budapestre. A  csapat (Metaxa, 
Göpfert és Koch) Schönborn német 
teniszvezér kíséretében szerdán ér
kezik meg.

CSÜTÖRTÖKRE
B ÍR O M  MAGYAR JÁTÉKVEZETŐT 

KÉRNEK A JVGOSZLAVOK
Tegnap délben levél érkezett a jugo- 

szlávoktél: amelyben csütörtökre két já
tékvezetőt Belgrádija, egyet pedig Sá- 
rajevóba kérnek. Sarajevóba a ielék sze
rint Boros megy. Ezzel a meghívással 
már huszonháromra szaporodott a ma
gyar játékvezetők külföldi meghívása, 
ami példa nélkül áll a JT történetében. 
És ha hozzá számítjuk még azt. hogy az 
elkövetkezendő KKK-mérközéseken is 
szóhoz jutnak játékvezetőink, igazán elé
gedettek lehetünk.

S T R A U B  S P O R T  

A L E G J O B B  I
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v o l t c
Minden idők legizgalmasabb baj

noki hajrája véget ért!
A  „második félidők" meghozták 

a döntést: a Ferencváros legázolta 
a Taxit, a Hungária éppen csak, 
hogy meg tudta szerezni a második 
pontot is, az Újpest pedig csak egy 
pontot tudott felhozni a kispesti sár
kánybarlangból.

A  kerek böriabda azonban nem 
tér nyugovóra. Vasárnap Budapest 
és Bécs két harcvonalon való meg
ütközése ápolja továbbra is a „ma
gyar-osztrák" megütközések példa 
nélkül álló sorozatának hagyomá
nyait, rákövetkező vasárnap pedig 
megindulnak a kis KK  küzdelmei.

Meghalt a „király" —  éljen a
király"!

A B) SCöséis e lb izako 
dottan kezdőit •

A ferencvárosi B) Közép tagjai igen 
furcsán viselkedtek eleinte, Atsandítoltak 
a szomszédban levő Hungáría-pálvára -és 
ott a Gammát biztatták. Majd „Kis Taki* 
nagy Taki” , utána pedig: bároniszorcKS
,.VJIi”  következett, bár ezek a régi fra- 
(listák ezúttal az ellenséges Taxi táborá
ban szerepel tek.

Mikor azután a Taxi vezetésbe* jutott, 
az ^gryi’k zöld-fehér hangadó így sóhaj
tott fele

—• Inkább fradiznának már egy kicsit 
0. szurkolóink!

Takács Qésa 
dicsérete 1

A  Taxi-játékosok a. mérkőzés 
titán nagyon szomorúan ültek az 
öltözőben. Egyikük sem gondolta, 
hogy az első félidő után ily súlyos 
vereséget szenvednek. Tdkdoa Géza 
Így vigasztalta a fiait:

-— Nincs semmi baj, ti megtetté
tek a kötelességeteket. a Fradi 
pedig megnyerte a bajnokságot!

Pethes Sanyi bem on
dása I

Pethés Sándor, a Nemzeti Szín
ház népszerű művésze közismerten 
Fradi-szurkoló. A  mérkőzés alatt 
annyit szurkolt, hogy a mérkőzés 
után berekedve, így búcsúzott isme
rőseitől:

—  Még egy ilyen keserves Fradi- 
bajnoksdg — és csak némafilmek
ben fogok tudni, szerepet vállalni!

Milyen a skét-rend- 
szer *

A Hungária—Gamma T. félidejében 
Kovács, a Gamma középcsatára sokat 
forgolódott és, ha hozzákerült a labda, 
nem akart tőle megválni. Egy Oamrna- 
ezurkoló nem állhatta szó nélkül:

— Én nem tudom, milyen rendszerben 
játszik ez a Kovács-gyerek....

A  szomszédja rávágta:
— Skót rendszerben....
— ???
— Senkinek sem ad labdát—

Jóslás a Frad i-Taxl 
e re d m é n y re ...

A* MTK-pálya lelátóján két kék-fehér 
szurkoló beszélget. Az egyik:

— Te, már legalább 4:0 lehet a Fradi 
javára odaát. ..

— Miből gondolod?
— Már négy hatalmas ordílást hallot

tam 
— Ezen az alapon lehet már 5:1 is a

Taxi javára, mert én már ötször — halá
los csöndet figyeltem meg___

Am ikor már a 
győzelem  sem  segít

Már a II. félidő derekán járt a 
Hungária-Gamma mérkőzés, de 
még mindig 1:1 volt az eredmény. 
Egyszerre csak megszólalt a lelátón 
egy ös-kékfehér szurkoló öblös 
hangja:

—  Ria-ria-Hungária!
A  felkiáltásnak azonban nem volt 

visszhangja. Az egyik kesernyés 
hangulatú kék-fehér vezető Így szó
lalt meg csendesen:

— Egyhangú biztatás!

Bajnoki lakom a
Az Újpest—Kispest mérkőzés után 

J.angfelder, a lilák igazgatója megállt 
a szövetségi kapitány páholya előtt és 
beszélgetni kezdett a kapitánnyal.

— Arra kérem az urakat, — mondta a 
kspitiny —. hogy legalább egy héttel 
halasszák el a bajnoki lakomát,

— A bajnoki lakomái? — szólt Láng- 
feider. — Kapitány úr bizonyára tréfál. 
Vagy pedig iiaszetevegit Kemeneiyva)..,.

Zsongollér és  Szántó
A szolnoki Szántó a második fél. 

időben remekül játszott jo’obössze- 
kötőt. Zsengellér gratulált neki, 
majd ezt mondta:

— Mindenesetre nem szép tőled, 
hogy ki akarod szorítani a váloga
tottból Sárost dr.-t...

Szántó búsan jegyezte meg:
— Een megeleegedneek Kincses

sel is...

Még szerencse
A mérkőzés után hallottuk 

újpestitől:
egy

Még szerencse, hogy nem gyöz-
tün k.

___ ? ? t
—  Mert akkor most mérgelődhet

nénk, hogy gólaránnyal csúsztunk 
le a harmadik helyre.

d . Tóth a h íresség
Kispesten az Elektromos— Szol

nok mérkőzés előtt Gajdos mesélte, 
hogy a kapuban álló örök nem akar
ták beengedni.

—  Mit mondtál nekik? —  kérdez
te G. Tóth.

— Azt, hogy én vagyok a Gajdos.
— Ez volt a baj. Nem tudta, 

ki az a Gajdos! M iért nem mondtad 
azt, hogy te a G. Tóth vagy!

•— Persze, persze, —- fordította 
vissza a fegyvert Gajdos 'a dicsek- 
vőre. —- Akkor a kispesti ör a fe
jére ütött volna, és így szólt volna: 
„Hja, maga az az ipse, aki miatt 
nem nyertünk Berlinben.“ —  És
minden további nélkül nyugodtan 
beengedett volna.

Táncol a Szolnok
Félidőben Szántó, a szolnokiak 

válogatott jobbszélsője mérgelődött 
a folyosón.

Nem is lehet _ játszani úgy, 
hogy a társaság egy része tánced
zéssel készült áss Elektromos ellen. 
Volt olyan is, aki csak reggel 4 óra
kor ment haza a bálból...

■— Úgy látszik, hogy a táncedzés 
még sem ártott meg túlságosan, 
hiszen végül a Szolnok nyert! — 
mondták meccs után Szántónak.

— Ez csak az Elektromosra vet 
rossz fényt — vágottt vissza Szántó,

gcolSáth összekötő  
akér lenn i

A  szolnoki válogatott középcsatár 
— mint halljuk — saját kérésére, 
sőt a vezetőség akarata ellenére 
játszott egy félidőn át összekötőt. 
Szünet után újra középcsatár lett 
és a Szolnok megfordította a szekér 
rűdját.

-— XJgy látszik, mégiscsak közé
pen van a helyem —  ismerte be 
Kolldth á meccs után.

— Persze, hogy ott'. —  vágta rá 
az ifjú Szűcs. —  Te a középen vagy 
a legerősebb! Lám a neved is a kö
zepén a legerősebb, ott van benne 
két egyforma betű!

A k isp esti taktika
Az újpesti szurkolók nagyon lógó 

orral távoztak a kispesti pályáról.
—  Hiába, kitoltak- yelünk a kis

pestiek -— kesergett az egyik.
—  Hogy, hogy? — kérdezték 

tőle.

■— Nem rúgtak gólt, mert tudták, 
hogy azzal felrázzák a csatársorun
kat.

Mi le ss  Jövőre
Vasárnap este sok Hungária és 

Ferencváros-szurkoló verődött össze 
az egyik kávéházban.

— M i vezettünk öt ponttal —- ke
sergett egy kék-fehér hivő —  és a 
végén maguk nyerik a bajnolcságot.

— Ne sírjon apuskám! —  vigasz
talta egy Fradista. —  Legközelebb 
majdnem fordítva lesz.

— Mi az, hogy majdnem?
•— Legközelebb mi fogunk vezetni 

és maguk nem fogják behozni.

B o ld izsár
A  vasárnapi zápor megkímélte 

Kispestet, jóformán egyetlen csepp 
eső sem esett. Az I. félidő közepe
táján borult csak be egy kicsit az 
ég. Az egyik állóhelyes néző ekkor 
bekiáltott Boldizsárnak, a hosszú 
kispesti kapusnak:

—  Boldizsár, hajolj le, jön egy 
felhő!

SzaEay
Szalay nagyszerűen fogrta Kalocsai 

dr-t, a kispesti balszélsA bizony nem 
nagyon „cll”  Potykó mellett. A  mérkő
zés után — hazafelé menet — a két fiú 
véletlenül egymás mellé került a villa
moson. Kállai nevetve rászólt Szalayra:

— Potykó, már nyugodtan otthagyha
tod Gézát, Vége a mérkőzésnek.

teő s
Néhány újpesti szurkoló nagy

hangon arról beszélt a mérkőzés 
előtt, hogy fölényesen megverik a 
Kispestet.

—  Lelépjük őket, —  jelentette ki 
egy kövér újpesti.

Amikor Joós az első félidő végén 
'letiporta Nemest, az újpestiek mel
lett álló kispesti hivő megszólalt:

—  Nemsst már lelépték...

Korom
Az első félidő közepetáján hang

zott el ez a megállapítás a Szolnok- 
Elektromos mérkőzésen:

—  Szörnyen gyenge formában
van ez a Korom?

—  Honnan tudja ? —- intették le a 
megszólalót. ■— Hiszen még nem is 
találkozott a labdával.

V ass
Elektromos-szurkolók beszéltek 

vasárnap este a mérkőzésről,
—  Mondja, valóban mérlegelt

Vass, a játékvezető ?
■— Dehogy mérlegelt.! Habozás

nélkül ítélt szabadrúgást a javunk
ra, 1 1 -es helyeit.

A k is naiv
A  kispesti pálya felett árva gólya 

szálldogált a szolnokiak mérkőzése 
alatt. A  szolnokiak ellenfele, az 
Elektromos gyors egymásutánban 
két gólt ér el. A  gólya rögtön utána 
elrepült. Egy Elektromos-szurkoló 
így kiáltott fel:

—  Nem is tudtam, hogy a gólt a 
gólya hozza!

Elhamarkodott
dolog

A kispesti pályán öles hetükkel hirdet
ték, hogy hát a mérkőzés után nagy 
„bosmcces’’ lesz, a lelátó- alatti torna
teremben. A  IX. félidő közepetáján 
Adám kézzel lökte el magától Rátkait, 
mire a kispcsüek kórusba kiáltották fe
léje: , .

— A bosmcces csak a mérkőzés végén 
lesz!!

M unkam egosztás
A  Törekvés az idei évadot már 

egy hete befejezte. Vasárnap csu
pán arra volt gondja, hogy az Elek
tromos kikapjon s igy maradjon 
mögöttük a tabellán. Miután ezt 
„sikerült" elérniök az Elektromos
játékosoknak, egy nagyhangú kőbá
nyai szurkoló kézdörzsölés közben 
mondotta:

—  Most legalább pihenhetünk a 
—  Szolnok babérjain.

ö reg  edző — 
nem vén Játékos

Debrecenben egy kicsit szurkol
tak a Haladás elleni mérkőzéstől. 
Nem a kiesés, hanem az őszi.0:8 
miatt. Nem csoda tehát, ha a csa
patok felállásakor ijedten vették 
észre, hogy Kristóf helyett Palotás, 
az edző, játszik.

—  Ilyen öregúrral akarjátok visz- 
szaadni a nyolcat? — kiabált le va
laki a lelátóról.

A  játék rácáfolt a bekiabálóra. Az 
első gól Palotás okos beadásából 
született. Azután egymásután szü
lettek a gólok. így  lett 5:0 a vég
eredmény, Palotásnak nem kis ré
sze volt ebben az eredményben. Le
vonuláskor ezt kiáltották az előbbi' 
bemondó felé:

—  Ügy-e, nem is olyan rossz az 
öreg a háznál?!

»» 'KP“ pályázat XVII.
Beérkezési határidő 
V I. S. déli 13 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 (0-.4) ...

Pécs-SVSE (02)

KEAC—FTC 
M A V A 0 - 

Bákoskcrcsztur

(2:3)

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

versenyt dönt el.

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

Postás—C«. MOVE (2:0)

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

nyek)

Név:

Cím:

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

Táviratban üdvözölte GídófaJvy Pál dr, 
az MLSz miniszteri biztosa a Ferencvá
rost a bajnoki eim kivívása alkalmából.

* * * * * * ** —

Hej, csatárok, csatárok!
Az y jp e st mér a KlC-ra készü l

A  lilák döntetlenjéről így véle
kedett hétfőn az Újpest igazgató
ja:

—  A védelem és a fedezetsor ellen 
nem lehet panasz. Sőt —  mondhat
nák —■ ez a két csapatrész kitü
nően, a vártnál sokkal jobban mű
ködött. Annál gyengébben játszott 
a csatársor! Szinte minden tagja 
mélyen formája alatt szerepelt. 
Csatáraink megközelítőleg sem 
nyújtották azt a játékot, amit a 
Gamma ellen, vagy akár a Hungária 
ellen láttunk tőlük. Igaz, hogy ebben 
némi része van a kispesti pálya gö
röngyös talajának, továbbá annak, 
hogy a kispesti védelem igen jól 
küzdött. Mindez azonban csak ma
gyarázat, csak enyhítő körülmény, 
de nem mentség. Gyenge vigasz, 
hogy győzelem esetén sem változott 
volna a helyzetünk a ranglétrán. 
Egy mérkőzésre sem szabad ugyanis 
kiállni úgy, hogy nem fontos a győ
zelem. Minden meccsbe úgy kell be-

lesxáltni, mintha a bajnokság sor4 
sát döntené el.

—  Van-e sérültje a csapatnak?
—  Kállai bizony húzza, a lóhát a 

Kincsessel történt összecsapás nyo
mán.

—- Mi a további műsor?
—  Készülődés a KK-ra. Tavaly 

mi nyertük meg a KK -t és a „KK- 
győztes"  cím kötelez. Most sem 
akarunk rosszabbul szerepelni, mint 
tavaly.

A  KASSAI PALTAN  
hamarosan megindulnak .a konzorüsí- 
téol murJsAUitok. A  pályabízottsághoz 
ugyanié megérkezett az előirányzott 15 
ezer pengő ki utó 1 áfáról szóié értesítés. 
Ennok alapján azonnal kiírják a nyíl- 
vános pályázatot és körülbelül négy hót 
múlva megkezdődnek a munkálatok. A  
teniszpálya öltözőjének átalakítását et
től függetlenül pár napon belül me® 
kezdik.
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i. Ferencváros II 0:3
2:0

ü:l
1:4

5:1
4:1

1:2 
5:1

4:2
6:0

3:1
0:0

3:1
3:0

3:2
1:0

3:4
5:0

4:1
4:1

3:4
7:l

8 :1 
1:0

1:0
gy 26 19 1 6 77 31 39

2. Hungária 3:0
0:2 E 4:2

3:3
1:3
2:3

3:3
3:1

3:0
1:0

5:0
2:0

2:2
2:1

2 1 
1:1

0:1
2:1

7:2
2:1

3:3
5:1

4:l
ö :0

gy
gy 26 17 5 4 66 32 39

3. Újpest 1:0
4:l

2:4
3:3 M00  1 3:2

2:2
0:0

3:1
1:2

3.3
1:1

4:1
4:3

2-1
3:1

4-0 
0 1

2:2
1:1

8:2
3:1

2:1 
6:1

gy
gy 26 15 8 360 34 38

4. Szeged 1:5
1:4

é: 1
3:2

0:0
2:3

1:5 
1 • 1 0:0

3:2
4:1
i:o

4:0
3:3

1:2
4:0

2:0
2:1

5:2
0:2

2:0 
2 ‘ 2 3:0 

3 • 2 5:4
gy 26 15 5 6 58 42 35

KÜ l . L

5. Kispest 2:1
1:5

3:3
1:3

2:2
0:0

5:1
1:1 i

1:3
u:l

2:4
3:5

4:0 
4: 3

4:2
1:1

3:1
3:0

2:0 
6 1

6:0 
1 :s

8:1
4:0

3:1
gy 26 14 5 7 70 41 33

6. Törekvés 2:4
0:6

0:3
0:1

1:3
2 :.l

0; 0 
2:3

3:1
1:0 f í :3 

1:0
1:2
2:2

4:1 
l: 1

3:1
0:1

3:1
3:1

2:1 
1:1

2:2
0:0

3:2
gy 26 11 6 9 37 41 28

7, Elektromos 1:3
0:0

0:5
0:2

3:3
1:1

1:4
0:1

4:2
5:3

3:1
0:1 1 0:0

1:2
0 2 
3:4

2:2
4:2

3:1 
1 :2

3:2
4:2

4:2
2:0

3:1
gy 26 11 5 10 45 48 27

8. Gamma 1:3
0:3

2:2
1:2

1:4
3:4

0:4
3:3

0; 4
3:4

2:1
2:2

0:0
2:1 « 4:1

31
2:3
4:1

0:1
2:1

0:3
4:1

4 0  
6 0

gy
gy 26 11 4 11 4 i t:s 20

a. Szolnok 2:3
0:1

1:2 
1:1

1:2
1:3

2:1
0:4

2:4
1:1

1-4
1:1

2; o
4:3

1:4
1:2 s 2.1 

1: l
1: 2 
3:2

3:l
1:1

0:1
5:1

gy
gy 26 9 5 12 37 46 23

10. Bocskai 4:3
0:5

1:0
1:2

0:4
1:0

0:2
1:2

1:3
0:3

1:3
1:0

2:2
2:4

3:2
1:4

1:2
l : l P 0:8

5:0
2:1
2.0

3:3
1:4

4:2
gy 26 10 3 13 38 60 23

11. Haladás 1:4
1:4

2:7 
1 2

2:2 
1:1

2:5
2:0

0:2
1:6

1:2
1:3

1:3
2:1

1:0
1:2

2:1
2:3

8:0 
0 )5 O 1:4 

i: 1
3:1
2:0

2:0
gy 26 10 2 14 44 59 22

12. Taxi 4:3
1:7

3:3
1:5

2:6
1:3

0:2
2:2

0:6 
2: l

1:2 
: 1

2:3
2:4

3:o
1:4

1:3
1:1

1:2
0:2

4 1 
i:4 R 0:2

0:5
2:3
gy 26 5 4 17 36 (5 14

13. Kassa 1:8
0:1

1:4
0:6

1:2
1:6

0:3
2:3

1:8
0:4

2:2
0:0

2:4
0:2

0:4
0:6

1:0
1:5

3:3
4:1

1:3
0:2

2:0
5:0 T 1:2

gy 26 5 8 18 29 79 18

14. Nemzeti
Törölve

V * V.
V«

4:5
V.

1:3
V.

2:3
V.

1:3
V.

V,
V.

V.
V.

2:4
V.

0:2
v.

3:2
V.

2:1
v, ♦ •- — — — - —
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lürmáiti
Zöld Ferenc: Jó napot, jó napot, 

uraim. Hogy, mint szolgál becses 
egészségük? Mint van a kedves csa- 
látjuk? Mit csinálnak a nagymamák 
és a Málcsi nénik? Kérem, egy szót 
se! Én tökéletesen megértem az 
Önök helyzetét és ezért beszélek — 
másról.

Kék Hugó: De nagyon nagyra 
van azzal, hogy gólaránnyal nyerték 
a bajnokságot. Találkoztam valaki
vel s az illető úr azt mondta, hogy 
látta önt tegnap az I. félidő vége 
felé. Azt mondja, hogy önt csaknem 
megütötte a guta,

Lila Leó: Ez semmi! Én találkoz- 
egy másik illetővel, az mondta, hogy 
á guta váltófutást rendezett a Hun- 
gária-űt és a Sport-utca között va
sárnap. Jó? Nemde?

Söld Ferenc: Nem is tudtam,
hogy a holtak is tudnak viccelni. Ha 
ugyanis nem tudná, a guta a végén 
Kispesten önöknél kötött ki. Ott teli
találatot ért cl. Különben hagyjuk. 
Halottakról vagy jót, vagy semmit. 

Ella Leó: Mi az, meghalt valaki? 
Zöld Ferenc: Azt hiszem az Ú j

pest. De ebben is balszerencséjük 
van. Éppen most olvasom, hogy a 
tőzsdén esik a hullák árfolyama.

Kék Hugó: De gyenge a humora. 
Talán elrontotta a gyomrát.

Zöld Ferenc: Fején találta a sze
get. Tegnap este túl nagy bajnoki 
lakomát csaptunk. De ön miért 
olyan sápadt, Lila űr ?

Lila Leó: Hurutom van.
Zöld Ferenc: Érezni Is a hangján 
Lila Leó: De kérem nekem gyo

morhurutom van.
Zöld Ferenc; Mindegy, a harmadik 

helyen már minden mindegy.
Kék Hugó: Nézze, Zöld űr! Ne 

beszéljen . annyit, inkább rendeljen 
nekünk- valamit a bajnokság örö
mére.

Zöld Ferenc: Mi az, ml az? Már 
smaguk is örülnek a mi bajnoksá
gunknak ?

Kék Hugó: Én ne örülnék? Hogyne 
örülnék, amikor tudom, hogy csak 
három-négy napig bajnok a Fradi. 

Zöld Ferenc: Há-rom-négy napig. 
Kék Hugó: Igen, igen. Éppen most 

hallottam egy villamoskalauztól, aki
nek a sógora altiszt az MLSz-ben, 
hogy a miniszteri bizto3 ujrajátszat 
ja a Hungária—Újpest mérkőzést.

Lila Leó: No, Zöld úr, lesz még ön 
Js Újpest-szurkoló! Mit kapok egy 
jó eredményért?

Zöld Ferenc: Nézze, ha az UjprF. 
kap valamit, akkor maga nem kap 
semmit, de lm az Újpest nem kap 
semmit, akkor maga kap valamit. 
De. különben mit állok én szóba ma
gával?! Ilyen hülyeséget! Mégsem 
misítenil... A  bajnokság be van fe
jezve.

Kék Hugó: Micsoda csúnya befe
jezés !

Zöld Ferenc: Legközelebb majd a 
Herozeg Ferenccel iratok önnek egy 
szebb befejezést.

ISMHJS"

Az MBB á llá sa
Felvidéki csoport

1. SalBTC 27 25 1 1 123:20 51
2. DiMávag 26 24 2 105:27 48
3. BSzKRT 26 16 5 5 90:43 37
4. SK Rusj 27 16 2 9 60:46 34
5. ÓMOVE 27 15 3 9 82:60 33
6. B. Vas. 27 14 4 9 60:48 32
7. DVSC 27 13 5 9 6S:53 31
8. Salg. SE 27 ¥ 4 10 54:52 30
9. Pereces 27 9 8 10 40:40 26

10. Kassai SC 27 9 4 14 44:81 22
11. Ungvár 28 7 r 16 45:74 19
12. Losonc 27 5 7 15 28:63 17
13. Nyíregyh. 26 5 6 15 28:61 16
14. Munkács 28 6 4 18 22:76’ 16
15. Beregsz. 27 5 4 18 25:105 14
10. Fülek* 30 3 2 25 10:39 8

* Törölve.

Dunántúli csoport
1- Tokod 23 17 4 2 49:21 38
2. SFAC 23 15 2 6 79:38 32
■3. Lamparl 23 M 5 7 54:30 27
4. Egyetértés 83 12 2 9 52:42 26
5. Pénzügy 23 :10 6 7 41:33 26
6. SVSEi 23 8 9 6 36796 25
7- Zugló 23 8 8 7 46:48 24
8. MTK 23 10 2 11 40:56 22
9. Dorog 23 8 5~10 40:50 21

30. Érsekújvár 23 8 3 12 29:39 19
11. Tatabánya 23 6 7 10 32:44 19
12- Komárom 23 5 6 12 29:42 16
13- Pécsi VSK 23 5 4 14 38:60 14
14. Álba Regia 23 4 5 14 41:67 13

E *i vegyo 
Sohasem fog más* Használni!

Bemutatjuk a bajnokcsapatot!
25 játékos szerepelt a Ferencvárosban, de csak Polgár és Sárosi HL

játszott minden mérkőzésen
ősszel rossz ötödik volt, de 

tavasszal olyan pompásan hajrázott, 
hogy bajnokságot nyert —  a Fe
rencváros.

Alább bemutatjuk, hogy kik sze
repeltek a Ferencvárosban, össze
állításunk szemléltetően mutatja, 
hogy ki hányszor és mikor játszott, 
melyik egyesület volt akkor az el

lenfél s' milyen eredményt ért eí a 
csapat. A  név után zárójelben azt is 
feltüntetjük, hogy ki hány gólt rú
gott. (Két gól hiányzik, ezt a léét 
gólt Retkes és Tagányi lőtte a Fe
rencváros javára.)

25 játékost szerepeltettek a zöld
fehérek. Tavasszal nem bolygatták 
annyit az összeállítást, mint az ösz-

szel. ősszel 22 játékos szerepelt a 
Fradiban s ehhez a 22 emberhez ta
vasszal csak három új játékos jött. 

Csak két olyan játékos van, aki 
minden mérkőzésen szerepelt. Polgár 
és Sárosi III . (A  26. mérkőzést ne 
tessék keresni, annak két pontját a 
Nemzetivel szemben a zöldasztal 
mellett kapta meg a Fradi.)

Azon az alapon, hogy kik szere
peltek legtöbbet a csapatban, a kö
vetkező „legjobb" összeállítást kap
juk: Csikós (12) —• Szoyka dr (15), 
Polgár (25) —  Hámori (19), Sárosi 
I I I  (35), Pósa. (21) — Suhai (11), 
Jakab (13), Sárosi dr (23), Kiszely 
(20), Gyetvai (19). 

íme a Ferencváros adatai:
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1. Zentai 1 2 — — --- 3 4 5 __ -- v __ __ _- __ ___
2. Tátrai (1) 1 2 3 4 5 .-- -- . —- .— . --- __ 6 7 8 9 --- —
3. Polgár 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4. Hámori 1 2 3 4 5 6 — 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
5. Sárosi I I I  (4) 1 2 3 4 5 6 . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
6. Pósa (4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ,--- --- — 14 15 16
7. Kiss (2) 1 — 2 3 4 i— --- -- - ~~~ — 5 — ' -- - -wr' .
8. Sárosi dr (23) 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9. Jakab (6) 1 2 — — — --- 3 -— 4 5 6 7 8 9 10
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ÉVVÉGI BIZONYÍTVÁNY OSZTÁS AZ NB-BEN

1 .

í g y

F  e  r e n c v á r o s
le tt  a z  ö tö d ik b ő l e lső  . • .

Lezárult az 1939—40. évi NB. 
Eldőlt, hogy ki- viselheti .egy éven 
át a magyar bajnok büszke címét. 
Eldőlt, hogy mely csapatok azok, 
amelyek megméretlek az NB szi
gorú- mérlegén és könnyüknek ta
láltatván alacsonyabb osztályba 
kerültek. Talán még sohasem volt 
ilyen érdekes a, "magyar bajnok
ságért vívott küzdelem, min'; az 
idén, amikor csak a. legeslegutolsó 
fordulóban dőlt cl a legnagyobb 
kérdés és szinte az utolsó pilla
natig kétes volt a- végeredmény. 
Ám nemcsak érdekes, hanem na
gyon tanulságos is volt ez a baj
nokság. Nem árt tehát, ha elmél
kedünk egy kicsit: hogyan is tör
tént, ami történt, hogyan is ju 
tottunk el idáig.

Az elkövetkező napok során 
taglalni fogjuk valamennyi NB- 
csapatunk pályafutását az elmúlt 
bajnoki esztendő során. Megvizs 
gátjuk: minek köszönheti, hogy
ilyen vagy olyan helyezést ért el, 
mik voltak a csapat erényei és 
hibái, stb.

A tort természetesen a Ferenc
várossal, az 1939— 'i0-es bajnoki 
év első helyezettjével kell kezde
nünk.

Ml volt ő s s z e l!
Az őszi idény végén bizony nem 

úgy festett, hogy ezt a bajnokságot 
a Ferencváros nyeri. A  zöld-fehérek 
hajdan legendás csapata ősszel egy
általán nem szerepelt legendás híré
hez méltóan. Már-már attól kellett 
tartani, hogy a Ferencvárosból szür
ke középcsapat lesz. Ha a munkás
fiúkból álló Törekvés az ötödik he
lyen köt ki, akkor azt kell monda
nunk, hogy nagy bravúrt csinált, de, 
ha ugyanezt a Ferencváros csinálja, 
akkor a „ hanyatlás“  szót kell hasz
nálnunk. A  zöld-fehér gárda ugyan
is a magyar labdarúgás színejavát 
foglalja magában. Szinte Vala
mennyi játékosa- nyugodtan visel
heti a ,.klasszis" jelzőt, hiszen ke
vés kivétellel többször is hordták 
magukon a címeres mezt.

Amikor az őszi idény végén mér
leget készítettünk csapataink sze
repléséről, a Ferencvárosról ezt ír
tuk:

A  Ferencváros nem rajtolt rosz- 
ssul. Az első négy fordulóban veret
len volt, játéka azonban, a szegedi 
győzelemtől eltekintve — nem volt 
megnyugtató. A  százszázalékos négy 
forduló után jött a Taxitól elszen
vedett vereség. Ekkor mondott le 
Hlavay György a Ferencváros edző- 
ségéröl és Dunény lett az új edző. 
Erről a körülményről nem szabad 
elfeledkezni. Egy csapat mindig 
megérzi, ha idény közben edzőt cse

rél. A  Ferencváros ezután még meg
verte a Kassát és a Haladást, ettől 
kezdve azonban egyre jobban ha
nyatlott a Ferencváros csillaga. Ki
kapott a Bocskaitól... Az utolsó 6 
mérkőzésből négyet elvesztett a Fe
rencváros és csak kettőt nyert 
meg...

M iért!
Mert a Ferencváros nem törődött 

az  idők szavával. Süket fülekre ta
láltak a Ferencvárosban „az új idők 
új dalai". Az edzőben meg lett volna 
a jó szándék, de a- játékosok nem 
hallgattak rája. Akkoriban- még di
vat volt a Fradiban fütyülni a tak
tikai utasításokra. A  játékosok „jó 
tréfát" akartak csinálni és eldug
ták az edző elöl azt a fekete táblát, 
amelyen taktikai előadást akart tar
tani. Felelőtlenség, rendszertelenség, 
összevisszaság —  ezek voltak a Fe
rencváros játékának a jellemzői. A  
zöld-fehéreké volt az NB-ben a leg- 
könnyelmübb védelem és a legpepe- 
cselöbb csatársor, a fedezetek az 
ellenfél csatára helyett a szöget 
fogták, ami a „nesze semmi, fogd 
meg jól" jellegzetes esete. És a csa
tárok? Talán elegendő, ha annyit 
mondunk: a zöld-fehérek szinte az 
egész őszi idényt szélsők nélkül já t
szották, azaz úgy, hogy a szélsők
nek nem adtak labdát. Pedighát 
ezek a szélsők tudnak lőni s külö
nösen Gyetvai képes arra, hogy egy
maga nyerjen meg mérkőzésekét. 
Suhai három gólt rúgott tavasszal, 
Gyetvai hatot. Sárosi dr., aki gól
király lett, tavasszal csak három
mal rúgott többet, mint Gyetvai.

u„Jó l k e ll futballozni
ez volt a jelszó ősszel a Ferencvá
rosban, csak éppen a jó futballal 
maradtak adósak a zöld-fehérek. 
Vagy az volna a jó futball, amellyel 
egy klassziscsapat az ötödik helyen 
köt ki? A  Ferencváros nem egy 
olyan meccsen volt fölényben, ame
lyet végeredményben elvesztett a 
„jó futbail" nagyobb dicsőségére. A  
megsemmisítő fölénytől az ellenfél 
nem ijedt meg, az ellenfél kapuja 
előtt összezsúfolódott sok ferencvá
rosi csatár, egymást zavarta s 
mindegyik a másikra akarta áthá
rítani a gól lövés dicsőségét —- és fe
lelősségét. Ez az „önzetlenség" nem 
termett babért. A  zöld-fehér táma
dások lassúsága, körülményessége 
szinte tálcán kínálta fel az ellenfél 
védőinek a labdát, aminthogy a fe
rencvárosi védelemben mutatkozó 
rések szinte kiabálták az ellenfél 
csatárainak: „Erre gyertek! It t  nem 
zavar benneteket senki!" Minden jó 
tulajdonságot el lehetett mondani a 
zöld-fehér hátvédekről, hogy „pom

pás atléták, gyorsak, energikusak, 
nagyszerűen rúgnak, szerelnek." 
Csak éppen egyet nem lehetett állí
tani. Azt, hogy tudják is, hol van a 
helyük. A  ferencvárosi védelem a 
legjobb lehetett volna az NB-ben s 
mégis folyton ilyeneket kellett róla 
írnunk: „átjáróház —  könnyelmű
—- fölényeskedő".

M entségei
voltak a Ferencvárosnak az őszi 
gyenge szereplésre. Ilyen volt az ed- 
zöváitozás, a sérülések. Tátrai, Ja
kab, Kiszely, Gyetvai, Lázár, Szoy
ka dr. és Pálinkás sérülés, vagy be
tegség miatt nem egy meccsről 
hiányzott. Olyan nagy gárdával ren
delkező csapatnak azonban, aminő a 
Ferencváros, nem volna szabad né 
hány sérülés miatt komoly bajba 
kerülnie. Meritség az is, hogy a csa
patból hiányzott az erőskezü és 
szakértő vezető, amilyen megboldo
gult Springer Ferenc volt, akinek 
minden játékos előtt tekintélye volt 
s akire mindenben hallgattak.

A tavasz
az eredmények tekintetében bizta
tóan indult. A  Ferencváros legyőzte 
a Szegedet 4:J-re, a Haladást 4:l-re. 
Noha a játék sok kívánni valót ha
gyott maga után, a zöld-fehér keb
lekben éledezni kezdett a remény, 
hogy a csapat magára talál. Hideg
zuhanyként jött azonban a Szolnok 
felett aratott „vereséggel felérő" 
l:0-ás győzelem, amikor csupán 
Sárosi //7.-nak egy jól eltalált lö
vése szerezte meg a Ferencvárosnak 
a két pontot. Ezen a meccsen újból 
kiütköztek a régi hibák. Aztán jött 
az első rangadó, amelynek a Ferenc
város volt az esélyese. Nem azért, 
mert a Ferencváros jó volt., hanem 
azért, mert az Újpest még nálánál 
is gyengébbnek látszott. A rang
adón 4:l-re kapott ki a Ferencváros 
—  csatársorának tehetetlensége és 
védelmének elképesztő könnyelmű
sége miatt. A  zöld-fehérek bajnoki 
reményei elhervadtak. A  ranglétra 
állása ugyanis ekkor ez volt;
1. Hungária 31 pont 55:21 gólarány
2. Újpest 27 „  43:23
3. Ferencv. 24 48:29

Ki mert volna ekkor arra gon
dolni, a Ferencváros nyeri a baj
nokságot ?

Valam i t ö r t é n ik .. .
Következett a Hungária elleni 

mérkőzés, az örökrangadó. Közben 
azonban történt valami... Sportdik
tátort kapott a Ferencváros Pataky 
Mihály személyében. Pa.iakynak ke
vés idő állott a rendelkezésére, de a 
szakértő szemével egyszeriben látta 
a hibákat és —  látta az orvoslás

módját is... A  már bajnoknak tekin
tett Hungáriát —  meglepetésre 
2:0-ra legyőzte a Ferencváros. Cso
dáról beszéltek a ferencvárosi ber
kekben ezután a mérkőzés után, pe
dig nem történt csoda. A  játékosok 
nem kaptak semmiféle titokzatos 
ösztökélő szert. Pataky csak kettőt 
csinált: 1. Rendszert xdtt a ferenc
városi védelem játékába és &■ len
dületes, gólratörö, harcos játékost 
tett a csatársor közepére Finta sze
mélyében. A  zöld-fehérek rendszere 
nem volt valami esodarendszer. így  
festett a Ferencváros hadirendje: 
Szoyka dr. fogta az ellenfél balszél
sőjét, Polgár a középcsatárt, Pósa 
pedig a jobbszélsöt. A kissé hátra
vont Jakab és Hámori az angol 
rendszer elvei szerinti támadó szél
sői edezet szerepét játszotta: vigyáz
tak az ellenfél összekötőire és — 
Sárosi Bélával együtt — támogat
ták a csatársort — azaz az elöre- 
küldött négy csatárt. Nem más te
hát ez a rendszer, mint a kissé mó
dosított angol rendszer: három hát
véd, két támadó szélsöfedezet. Csu
pán elöl van némi —- lényegtelen — 
különbség és Sárosi III. szerepében. 
Sárosi III. ugyanis érdekes szerepet 
kapott Pataky elgondolásában: 
elsőszámú feladata az ellenfél kö
zépcsatárának zavarása, különösen 
az, hogy a középcsatár a kapukirú
gásokat és a hozzája küldött hosszú 
labdákat no tudja, birtokba venni, a 
másodikszámú feladata pedig az, 
hogy olykor-olykor elörehúzódjék és 
kapcsolódjék bele a csatársor passz- 
játékába, mint amolyan hátravor.t 
középcsatár.

Mit hozott az új 
ren d szer?

A  Hungária elleni mérkőzésen be
vált rendszerhez a Ferencváros kö
vetkezetesen ragaszkodott a további 
mérkőzések során is és az eredmény: 
nyolc mérkőzésen mindössze egy 
pontot vesztett a Ferencváros és 
mindössze két- gólt kapott. Kiderült, 
hogy a zárt védelmi rendszerben a 
csatársor is gólképesebb. Nem 
utolsósorban azért, mert sokkal 
nyugodtabban játszik az a csatár, 
ha tudja, hogy hátul „lehúzták a 
rolót", mint akkor, ha folyton ret
teg, hogy elöl nem bírnak annyi gólt 
rúgni, amennyit hátul beengednek* 
Nem mutatott kirobbanó nagy játé
kot, amolyan Austria elleni 6:l-es 
formát egyik meccsen sem a Ferenc, 
város, csupán szolid, jó játékot, de 
ezzel a szolid játékkal szorgalmasan 
gyűjtögette a pontokat és javítgatta 
a gőlarányát, miközben vetélytársat 
könnyelműen elherdálták előnyüket. 
A Ferencváros gólaránnyal nyerte a 
bajnokságot, holott a rendszer beitc- 
zetése előtt az ö gólaránya volt a 
legrosszabb. Ez a gólaránnyal nyert 
bajnokság örök dicsősége lesz az új 
ferencvárosi védelmi rendszernek és 
megteremtőjének!

A szellem  is m eg
változott

Eszünk ágában sincs mindent a 
rendszer javára írni. A  Ferencváros 
bajnokságához más tényezők is
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’ 'zzájárultak. A  játékosok feljavult 
miája, a feltámadt „Fradi-szív", 
vetélytársak formahanyatlásar is 

tenne van" a sikerben. A  kapus- 
•irdés szerencsés megoldása is sokat 
lentett. Csikós személyében a lég- 

megbízhatóbb és bravúrokra is ké
pes; kapuvédő került a ferencvárosi 
'apuba, holott ősszel Itt volt a csa
pat egyik legmegsebezhetöbb pontja, 
’ em utolsósorban esik a latba a 
uegujhodott ferencvárosi szellem 
'ni. Pataky fegyelmet teremtett, 
legszüntek az edzésekről ok nélkül 

váló elmaradások, a különedzések, 
megszűntek a kivételek. Pataky 
megmondta a csapat egyik csillagá
nak, hogy a klubm-érközéseken is 
olyan játékot vár tőle, mint, aminpt 
'• válogatott meccseken szokott mu
latni. Végeredményben tehát PQtaky 
■\ Ferencváros „tizenkettedik játé
kosa" lett, amint hajdanában meg
boldogult Springer Ferencet nevez
ték.

4

M egérdem elten
nyerte a bajnokságot a Ferencvá
ros, noha úgy is lehetne mondani, 
hogy vetclytársai vesztették cl. 
Akik azonban azt állítják, hogy 
..disznaja volt a Fradinak", gondol
janak arra, hogy a bajnokság nem 
egy mérkőzésből áll, hanem mérkö- 
zéssorozatból. A  bajnoki küzdelmek 
során sebeket is lehet kapni —  ma 
már sokkal könnyebben, mint haj
danában végeredményben . azon
ban azé a bajnoki sapka,, aki legki- 
tart,óbban, legkövetkezetesebben tör 
a cél felé. A  Ferencváros jő kezdés 
után rosszul folytatta, de mindegyik 
csapatunknál. jobban hajrázott.. A 
rendszerben játszó Ferencváros nem 
talált legyőzőre! érdemes elgondol
kodni: mi lett volna. ha. már a baj
noki év elejétől rendszerben játszik 
a Ferencváros. A  pompás ferencvá
rosi játékosanyaggal talán pem lett 
volna, utópia az újabb „100. százalé
kos bajnokság" sem.

A fö vő  útja
nem lehet más, mint az, amelyen a 
Ferencváros Pataky óta halad. Ha 
a zöld-fehérek nem adják fel jól be
vált hadirendjüket, esetleg még tö
kéletesítik is kissé, akkor a Ferenc
város új „hét bő esztendő" felé ha
ladhat. hiszen a játékosgárdában 
minden adottság megvan hozzá és a. 
Ferencváros mögött ott; van az 
FTC kimeríthetetlen kincsesbányája. 
amelyből egyre újabb és újabb te
hetségek kerülnek felszínre, amint 
a.zt Gyetvai és a többiek után Nagy
II. is bizonyítja. Ha F in ta  a közép
csatár helyén beváltja a hozzája 
fűzött nem alaptalan reményeket és 
a Ferencváros megtalálja Táncos 
Mist méltó ‘Utódát, akkor a Ferenc
város szurkolói a jövőben nem 
annyi keserűség után fognak örülni 
a zöld-fehérek bajnokságának, mint 
az idén...

— ............ . ii-P— ............. .

AZ ALFÖLDI CSOPORT RANGADÓJÁN
p.lnjáj-adt a várt nagy küzdelem- 
A MÁVAG hiába Játszott Jobb rendszer
ben . pgy percig: sem tudta kétessé tenni 
a mérkőzés sorsát, mert a WMFC minden 
egyes Játékosa magasan felülmúlta ellen
lábasát. Ezért volt azután teljesen sírná, 
izga.lommer.tts a mérkőzés. A. WMFC az 
úgynevezett ..rugalmas középeurópai’ ’ 
rendszert játszotta. Hátvédei behúzód
tak «. kapu elé. szélsöf.edezetei a* ..szöget, 
fogták", összekötői ..harmonikáztak’ . a 
középfedezet Go.re pedig meglehetősen 
előrehúzódott a csatársor támogatására. 
A mérkőzés után érthetően nagy volt. a 
boldogság a csepeli táborban, hiszen 
ezzel a, győzelemmel minden valószínűség 
Fzcrlr.t a bajnokságot is megnyerték. 
A vezetők és játékosok egymást ölel
gették.. a szurkolók pedig mindenkit 
megéljeneztek. Csepelen régóta vártak 
erre a napra! Már igazán megérdemel
téit! . . .  A MÁVAG vezetői sem elége
detlenek a vereség miatt. Sportszerűen 
belátták, hogy a csepeliek jobbak vol
tak ót meg-őrdéiiMíitrn győzlek. Egyúttal 
vigasztalták magukat. hogy majd 
jövőre! . . .

Segieliiit a legérdskessbb sparikönyi
DÉVÁN ISTVÁN:
S P O R T
KÉRDEZZ-FELELEK!

Felöleli kérdés-felelet alak
jában az összes sportok ere- 
delét, mibenlétét, történe
tét, szabályait, a hazai es 
külföldi világnagyságok ne 
vét és eredményeit, a csúcs 
teliesítményeket mi n d e n  
sportágban.

Hézagpótló minden sportember
nek sportoktatónak, újságíró
nak, kitűnő társasjáték a fiatal
ságnak, pompás forrásmunka 
kensHreit vények szerkesztésére 
és megfejtésére.

4ra 3  pengő.

Megrendelhető: DÉVÁN ISTVÁN 
Sudapest, V., Zoftán-utca 6.
II! 1 a. az összeg előzetes beküldé
sévé!. vagv utánvétellel

A b a j n o k c s a p a t  e d z ő j e  mo n d j a :
II megfelelő tartalékok,
A szorgalm a* m unka 
Az új rendszer 
A pom pás erőnlét 
A jő Idegállapot

eredménye a bajnokság
Sárosi dr. és Gyetvai aligha játszhat 
Becs ellen

Diniény Lajos, a Ferencváros 
edzője m ég mindig nem fogadja el 
a. .gratulációnkat. Ezt mondja:
--- A Hungária, fellebbezését még

nem tárgyalták.
Megnyugtatjuk, hogy már min

denki bajnoknak, tekinti, a Ferenc
várost.-Erre így kezd beszélni

—  A bajnokságot elsősorban a
megfelelő tartalékoknak, köszönhet
jük. Azután annak, hogy a csapái
ban volt hit és önbizalom még akkor 
is, amikor reménytelenül az ötödik 
helyen álltunk. Csak most látjuk 
voltaképpen, hogy milyen nehéz 
volt az ötödik helyről feltörni az 
élre. Köszönhetjük a, bajnokságot, 
annak is, hogy a régi és az új 
vezetőség mellém állt s engem, az új 
edzőt segített. A játékosok szor
galmasan edzettek, talán sokkal 
szorgalmasabban, mint régen. Nem, 
utolsó sorban annak köszönhetjük a 
bajnokságot, hogy helyes rendszert 
találtunk s hogy'a. játékosaink be
látták, hogy rendszer ' nélkül nem 
lehet boldogulni. Végül a csapat, 
pompás erőnléte és a jó idegállapot 
döntött. A hajrában megmutattuk, 
hogy a.z idegeink milyen- egész
ségesek, hogy a, ' téli tornatermi 
munka milyen pompás alapja lett a 
jó erőnlétnek. Tavasszal szorgalmas 
munka, folyt, nálunk, az eredmény 
nem, maradhatott el. -

—  Miért döcögött a rendszer a 
Taxi ellen az I. félidőben ?

Az HBB e heti
leg jobb tizenegye

Két rangadó emelte az NBB vasárnapi 
fordulójárak értékét. A SalBTC—
DiMÁVAG és a WMFC—MÁVAG mérkő
zések akármelyik NB-mérközés látoga
tójának az igényét is kielégíthette volna. 
Mindkét mérkőzés azt bizonyította be, 
hogy győzelmet csak a csatársor tudja 
megszerezni, a legjobb védelem és fede
zetkor legfeljebb a. döntetlenre elég.

A legjobb H  e héten a következő az 
NBB-ben:

Géczy
SalBTC

Bán ' Valentin 
DiMÁVAG SalgSK 

Kalocsai K óvási* Steinbarh
DiMÁVAG SalgSE MÁVAG

Báláz* Bódorj Jenő fi líérmann Pintér 
SalBTC Postás SalBTC Vasas WMFC

A második csapat a következő: Tihanyi 
WMFC — Kállai WMFC, Faszán MÁVAG 
— Keresztes WMFC. Kovács If. (Egyet
értés), Barta DiMAVAG — Soproni II.. 
Németh SFAC, Szabadkai, Harangozó 
WMFC, Tolvaj (Laropart).

A BLASz e heti
leg jo b b  tizenegye

Vasárnap bonyolították Ife az utolsó
előtti teljes bajnoki fordulót az amatő
rök. Az idény végére, úgy látszik, for
mába jöttek a játékosok. Rengeteg jó 
teljesítmény akadt. Úgyszólván minden 
helyért nagy harc folyt,

A bajnokság kérdése még csak az 
északi csoportban nem dőlt el. Itt a 
Testvériség és. BLK küzd életre-halá.lra. 
Még egy-egy mérkőzésük van hátra és a 
Testvériség két ponttal vezet. fA gól
arányuk majdnem hajszálra egyforma.) 
A másik két csoportban a Ganz-tól és a 
WMTK-tól már nem lehet elvenni a baj
nokságot.

A hét tizenegye: Ihass (Hargita) —
Nagy URAK. Csurr/6 GSE — Barin re 
HAC, Ssollár (Testvériség). Szász 
BSzKRT II. — Szalinai SAC, Háray 
WMTK, Fűzi (Elektromos I I . )  Kernek 
(Hungária). Terényi (M. Fosztó).

A tartalékcsapat: Szekereit W MTK — 
Talán FeMTK, Balogh FeMTK — Kés
ien ZsTE, Meze-y GSE. Burai BLK — 
Schindler K T K . Kádár GSE, Kosaras 
(Hungária). Keresztes (Testvériség), 
Freiss (MAVAG II.). .

A TAXI MlifpENT MEGTETT . . .
A Taxi vasárnap úgy kezdett játszani 

a .Fradi ellen, hogy ez mindenkit meg
lepett. Remek támadások sorozatát 
vezette egymás titán az ellenfél kapuja 
felé. Ehbői is látszik, hogy meg akar
ták mutatni, hogy a csapatnak az NB- 
ben van a helye. De ehhez nemcsak 
játékosok, hanem vezetők is kellenek...

Festhy mérnök, a csapat lelkes ügy
vezetője a vasárnapi mérkőzésről a 
következőket mondottá:

— Az első félidőben megszomorítottuk 
egy kissé a B ) közép életét. A csapat 
mindent megtett.’ 3.mi tőle elvárható 
volt. Remélem és hiszem, hogy a Taxi 
csapatáról mindenki csak jól fo g ' emlé
kezni. A jövSnkre nézve egyelőre nem 
tudok semmit sem mondani. Szerdán a 
Baross-téri klubhelyiségünkben baráti 
vacsorára jövünk össze. Itt fogok a -fiúk
kal beszélni, hogy hajlandók-e továbbra 
is színtiszta amatőr alapon képviselni az 
egyesület színeit.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Szörényi Károly: A budapesti címre el

küldtük a. díjat. Bősze J.: Diját a posta 
visszahozta, most újra elküldtük.. Gyön
gyös : Ismét élre kerültek;

—  Nálunk , mérkőzés előtt min
denki megkapja a szerepét. Lázár- 
vak például Kohut Vilit kellett fog
nia,, Kohut azonban hátrament 
negyedek hátvédnek s Lázár hiába, 
kereste öt. Kiss is hiába, kereste a, 
balfedezetét és így tovább. Es kissé 
meglepte a, fiúkat. Még jobban 
meglepte őket a Taxi lendülete. 
A zavart csak fokozta a, gól, annál 
is inkább, mert. Polgár elrúghatta 
volna Ser főző elöl a labdát s Csikós 
meg öklözéssel védhette volna. 
Lehet, hogy Csikós parádés védést 
akart, avagy elcsúszott, tény, hagy 
a- gólt elkerülhettük volna. A 11-es 
azután megnyugtatta a fiúkat. 
Kiszely kezdett hátramenni segí
teni s lassan . mindenki magára 
talált. Megjegyzem, én még az 
I, félidőben, mondtam Tóth Lajos ár
nak, hogy a Taxinak a, II. félidőben 
össze kell omlania. Ezt nem bírhatja, 
végig. Nem is bírta.

— Mi újság a játékosok körül?
— Sárosi dr furunkuíussal játszott 

vasárnap. Ezt hétfőn megnyitották. 
Gyurkának' mirigybánta,Imái is van
nak s éppen ezért az orvos 3—4 
na.pi teljes pihenőt rendelt, számára,. 
Sárosi dr Bécs ellen így aligha 
já.tszik. Gyetvai sem jöhet szóba- 
Neki a, bokája felett 'van 'agy vágása, 
ö is mirigybántalmakkal kínlódik. 
Az orvos még a válogatott edzés
től is eltiltotta . . .  A héten nem. lesz 
kétkapus edzés, csak, könnyű, erőn
léti edzésekkel készülünk a KKK-ra.

Válogatott m érkőzés le sz  
a Szent László-d íj 
döntőjének e lő játéka

Az* MLSj: miniszteri biztosa —: a 
labdarugósport háláj'át és köszöne
tét lerovandó a vándordíját alapító 
Hómon Bálint dr kultuszminiszterrel 
szemben —  felajánlotta a magyar 
válogatott csapat és a fiatal után
pótlás válogatott csapatának mérkő
zését a Szent László-díj döntő mér
kőzésének előjátékaként. A  KISOK 
elfogadta a nemeslelkü ajánlatot és 
így előreláthatóan június 13-án, csü
törtökön délután a BEAC-pályán 
nagyszerű futballmüsort kap a fő
város sportszerető közönsége. Gidó- 
falvy Pál dr eredetileg a vasárnapi 
Budapest—Bécs válogatott mérkőzés 
elömérközéseként szerette volna a 
Szent László-díj döntőjét lejátszatni, 
a KISOK azonban már másként dön
tött és így a fenti megoldást fogad
ták el az érdekeltek. Az utánpótlás 
csapatát abból a keretből állítják 
össze, amelyet az olasz portyára 
vettek tervbe.

•w w s B g e a s ía —

K a p o s v á r  f i l lé r e s  
v o n a to t  k é r :

lá tn i s z e r e t n é  
f ia it  a  S z e n t  
L á s z ló -v á n d o rd íg  
d ö n t ő ié b e n !

Kaposvárott hatalmas lelkesedést kel
lett a város sportszerető közönsége köré
ben a Kaposvári g. győzelmes a Szent 
István fk. fölött. Nyomban a mérkőzés 
után elhatározták, hogy küldöttséget ve
zetnek a polgármesterhez és kérik tőle a 
filléres vonat indítása érdekében való 
közbenjárást. Csaknem ezer felnőtt és 
diák szeretne jelen lenni n Munkács; fk. 
ellőni döntőn Budapesten.

A kaposvári, mérkőzésről Butlay Gyula, 
a KISOK szakosztályvezetője a követke- 
zőket mondotta:

— Nagyszerű játék folyt, A Mester 
jobban képzett játékosokból állt, de a 
kaposváriak óriási lelkesedéssel és len
dülettel harcoltak. A. Szent István fk. 
Játékosai azt hitték, hogy bemutatóra 
mentek fainra és amikor bekapták a gólt, 
már késő volt a felébredésre.

A döntőt előreláthatólag — attól függ, 
hogy Hómat; Bálint vallás- és közokta
tásügyi miniszter ráér-e — június 17.-án, 
csütörtökön délután vívják a bEAC- 
stadionban.

BIRÖ SANYI KÖZÉPCSATAR —  
A HUNGÁRIA ELLEN

Kedden délután 6 órai kezdettel a 
nagyszombatutcai III. kér. TVE- 
pályán a BSzKRT Szépilona—Óbuda 
vegyescsapata a Hungáriával mér
kőzik. A  mérkőzés érdekessége: Bíró 
Sanyi a BSzKRT színeiben saját 
egyesülete, a Hungária FC ellen 
játszik a középcsatár posztján. A 
mérkőzés után táncos vacsora van 
műsorra tűzve.

Sárosi dr, as utolsó 
percben rúgott 
góllal lett gól- 
király

5:1 arányban vezetett a II. félidő 
40. percében a Ferencváros. Ekkor’ 
éppen Kiszely rúgott gólt. Az egyik 
zöld-fehér szurkoló megjegyezte:

-— Sárosi dr.-nak kellett volna, ezt 
a, gólt rúgnia, akkor beérte volna, a 
góllövőlistán a kispesti Nemest.

— Még mindig gólkirály leket Sá
rost, dr. — jegyezte meg valaki, de 
az előbbi ezt mondta:

—  Ugyan... Négy és fél perc alatt 
kellene két gólt rúgnia.

Még be sem fejezték a beszélge
tést, amikor Sárosi dr. gólt rúgott. 
Azután az utolsó percben a pompá
san játszó Kiss Sárosi elé adta a 
labdát, az a levegőben. átvette és be
vágta. Ezzel a góllal lett Sárosi dr. 
gólkirály.

Az NB góllövőlistájának az élén 
ez a végeredmény:

23 góllal gólkirály: Sárosi dr.
22 gólos: Nemes.. .
IS:-Nagy (Szeged). Turny TI.
37: Kiszely,, Mórócz, Olajkár I I.
Ifi: Lukács (Szeged).
15: Serfőző, Toldi.
1.1: Cseh (11 gólt a Hungáriában rú

gott).
12: Dudás. Hidasi. Kolláth.
11: Pálinkás (Elektromos), Ssendrődi, 

Zsengellér. .
Ifl: Kalocsai (Kispest), Palatínus, Szabó 

(Haladás),
9: ódám (Kassa). Ádám. (Újpest), Béky, 

Berec.z. Gyetvai, Kincses, Szántó, Vidor.
8: ’Dóry, Pásztor, Tóth I I I .
7: -Sütő, G. Tóth.
6: .Gazdag. .Finta. (egyet, a Nemzetiben), 

Fűzi II. Jakab, Kalmár. Korányi II, Lo
vász, Mester (kettőt az Újpestben). Ta
kács II, Várad! (kettőt a Tasiban).

5: Bopnár. Gyarmati. Kocsis.
Az öngólnsok listáján Aradi és Nádas 

lett a gólkirály.

A  legjobb 11-es rúgó címet. Fosa érde
melté ki. Vasárnap a negyedik gólját 
lőtte ll-esből. Ennyit senki sem rágott 
az NB-ben ll-esből,
KIK VOLTAK A GÓLKIRÁLYOK 
ÉS HÁNY GÓLT LŐTTEK A PRO

FIZMUS BEVEZETÉSE ÓTA
26/27: Horváth (H l. kér.) 14
27/28: Takács I I  (Ferencváros) Sí 
28/29: Takács I I  (Ferencváros) 41 
29/30: Takács I I  •(Ferencváros) 40 
30/31: Vincze (Bocskai) 20
'31/32: Takács I I  (Ferencváros) 42 
32/33: Avar (Újpest) 27
33/34: Toldi (Ferencváros)  27
34/35: Cseh (Hungária) 23
35/36: Sárosi (Ferencváros) 26 
36/37: Cseh (Hungária) 36
37/38: Zsengellér (Újpest) 31
38/39: Zsengellér (Újpest) 56
39/40: Sárosi dr (Ferencváros) 23

Sárosi dr tehát másodszor lett 
gólkirály, ferencvárosi játékos meg 
hetedszer. Csatáraink visszaesését 
mutatja a fenti táblázat. 23 góllal a 
legutóbbi években csak jó helyezést 
lehetett elérni, idén gólkirályságot 
lehetett ezzel az eredménnyel sze
rezni !
A BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE 
CSAK A TAVASZI EREDMÉNYEK 

ALAPJAN:
1. Ferencváros •12 10 1 1 39:8 21
2. Hungária 12 8 2 2 29:14 18
3. Újpest 12 6 4 2 29:17 16
4. Szeged J 2 6 3 3 25:22 15
5. Gamma 12 6 2 4 32:23 14
6. Törekvés 12 4 4 4 13:17 12
7. Kispest 12 4 3 5 25:22 11
8. Szolnok 12 3 5 4 19:2.1 11
9. Elektromos 12 4 2 6 21:20 10

10. Haladás 12 4 :l 7 18:28 9
11, Bocskai 12 4 1 7 16:25. 9
12. Kassa 12 2 1 9 13:36 5
13. Taxi 12 1 3 8 13:39 5

BANK KUPA
Moktár-OKH—Hazai takp.-Községi tp. 

2:2 (2:0). Fcbcr-út. Vezette: Ki így L. A 
két egyesüli csapat küzdelme szép játé
kot és igra^áajos eredményt hozott. .Gól- 
lövő: Szabó és Pető. ill. Füstös (1.1*C$- 
bőD cts Kozma.

AMB—KAC 6í3 (3:1). Fehérvári-úí. Ve
zette: Vasi? A. A rangadót végig fölény
ben játszva nyerte a bajnokcsapat. Gól- 
lövő: Uiszkai II (2). Győrváry (2>. Rá
kosi. Gombos* ill. Lengvdry dr (2). 
Ember.

Fostatakarékp.—MÁIT 5:1 (2 0). Kőbá
nyai-ót. Vezette: Tetűési’ői. Könnyű^ győ
zelem. Góllövö: Tágányi (3), Fintér, 
Horváth, ill. Osgyáni.

Mezögazdák—PK 5:1 (3:0). Taial-ut. 
Vezette: Szabó. A MezöarazIák  ̂véSTiíT 
nagy fölényben játszottak. GóUpvo: 
Gr anno (2), Momw, Pataki, Füzesi, illetve 
Romváry. . .,

Lesz. bk.—Ker. l»k. 2:1 (1.0), Hévizi-ut. 
Vezette: Ipolyi. A Le*z. bk. vegfisf fó.env- 
ben játszott, de a csatárok nem tudták
értékesíteni a so!i hrlj-zítet. GóHövő
Kovács dr, Bősze, illetve Zelirer.

A BANK KUPA állása:
1. AMB 8 7 1 -  34: 9 13
2. r á c 8 fi 1 1 25:12 13
3. Mezőgazdák 8 5 2 1 23:13 12
4. PK 8 5 — 3 30:24.10
ö. Lesz. bank 8 4 1 3  15:15 9
6. Po*tatakarék 8 4 -  4 22:19 8
7. Moktár—OKH* 8 2 2 4 15:15 fi
8. Burai Tp.—Köze. 7 1 1 5 9:22 3
3. MÁH 7 1 — fi 11:29 2

Ili. Kér. bank S —  8 9--14 -

Nem is nagyon 
búsul a Hungária
Lezajlott a bajnok! küzdelem, elnépte* 

lenedett a kék-fehérek, törzsasztala a. 
körúti ká.véházhan. Néhány törzsvendég? 
azért akadt., ezek is jobbára azért jöttek: 
össze, hogy az évközben egymásközt kö
tött fogadásaikat kiegyenlítsék. Közben  ̂
azért egy-két pletyka, elhallatszott...

ÖRÜLNEK A FRADI BAJNOKSÁGA* 
NAK. Csodálatos, de igy van: a kék*-
fehér szurkolók örülnek a zöld-fehérek, 
bajnokságárak. Már olyan értelemben, 
hogy inkább a Ferencváros, mint az Ú j
pest.

— Ha azt megtudták velünk tenni,' 
hogy háromnullás félidő után nem adták: 
fel. a küzdelmet, hanem belefeküdtek al 
beleadtak mindent a második félidőbe* 
hát akkor azért is inkább a. Fradi, mint 
az Újpest, — hallottuk.

CSEH M ATYI NŐSÜL. Bár Cseh Mán 
tyi már nem a kék-fehérek játékosa* 
azért szó esett róla a törzsasztalnál. A. 
jeles csatár ugyanis kedden tartja eskü
vőjét és erre az ünnepélyes a.lka.lomra 
meghívta a kék-fehérek játékosait.

TÁVIRATBAN GRATULÁLT A HUN* 
GÁRIA A FRADINAK. Még vasárnap 
este, pontosan 7.15 órakor a kék-fehérek 
vezetősége az alá.bbi szövegű táviratot 
küldte a Ferencvárosnak:

..Bajnokcsapatnak, kiváló vezetőknek 
megbecsülő szeretettel és a régi fegyver- 
barátsággal gratulál Hungária FC.”

Diósgyőr nem bírta 
idegekkel. . .

Ünnepi díszbe öltözött vasárnap a diórs*? 
győriek remek stadionja. Hatalmas kö
zönség gyűlt össze, a mega fon pa t togó 
indulókat bömbölt. Csak a kis ealgótar^ 
jani szurkolósereg búsult:

— Nem kaptunk külöuvonatof, a szur
kolók uegyrésze otthon maradt. M! les* 
itt, ha ez a hatalmas közönség megkezdi 
a szurkolást?!

A. jugoszláv játékvezető tiszteletére át
játszott jugoszláv himnusz, majd a 
magyar himnusz után széllel támogatón 
átvette a SalBTC a játék irányítását. 
Feltűnt, hogy a ezéi támogatása ellenére 
a tarjáni összekötők melyen .hátravonva 
játszottak. Elöl csak három csatár küz
dött, de ezeknek vezére — Jenftft volt. 
A  salgótarjáni középesatár már az eléő 
percben remek lövést, adott, le: a kapu
nak háttal állva estében lőtt a diósgyőri- 
kapura. .De ekkor meg nem. volt jó an 
irányzóka.

A diósgyőri védelem megijedt Jenőfi- 
tőI. Ettől a perctől kezdve szinte hiszién 
rikus rohamokat, kapott, a diósgyőriek vé
delme, ha Jcnőfi közeledett, a labda felé, 
Minden harcirend megbomlott, ha csak 
futott'is a labdára.' '

— Úgy játszik védelmünk Jenőfj ellen,
mint az Újpest védelme szokott Csehi 
Matyi ellen, — állapították meg a diós
győriek. • " • • -

Ehhez járult még az első éa.lgótarjáin 
gól. JenŐfi 20 méterről elég gyengén lőtt, 
kapura, de Horváth mégis beengedte., 
(Pontosan olyan gól volt, mint amilyet 
Zsák kapott be azon az emilékezetort 
spauyol—magya r meccsen.)

A közöuség dühöngött. ^
— Ez a Horváth védhetetlcn labdákat!

kivéd és ilyen potyagólt pedig beszedi 
mondta dühösen egy néző. P-rr<tüy

A szomszédja azonban leintette:
y  Várjak .nieg azt a védhetetlen Iab*i 

dát... Én attól félek, hogy ezt tudják 
tarjániak Is és csak potyagólt fognak; 
lőni.

Igaza lett. A diósgyőri védőiem, Hor< 
váti kapussal az élén még jobban meg-» 
zavarodott. Nemsokára Mátrai előrcíveit} 
labdája közeledett a diósgyőri kapu felé. 
Horváth könnyen védhette volna, Rám 
is, Felföldi is elfejelhette volna, ámde 
mindhárman nézték a labda röppályáják, 
Jenői| húsz méterről rajtolt. A védelem; 
csak ámfllt-bámull, Jenőfi pedig a ha
tosról megcsúsztatta a labdát. A  közön
ség felihördült:

— Már 2:0 f
A diósgyőriek támadhattak &zé] elleti 

is, de a lfi-os vonalon elfogyott a tudo
mányuk. Magyar eokati'gérőcii futott h* 
a jobbszél-en. de minden támadása osaic 
igérpt maradt.

Szünetben a közönség le . volt forráz^Ti-’
— UegaJább jhatDánk valamit, hogy 

egy kicsit felvillanyoznánk magunkat -̂ >
keseregtek a nézők.

A diósgyőri pálya vendéglőjében azon* 
bán vasárnap szesztilalmat rendeltek el̂  
A . közönség egymást kezdte biztatni.

— Most. majd bennünket segít a szél! 
— mondták. — Az elején kell egy góih 
lőnünk és akkor megfordítjuk a mérkő* 
zést.

Sokat ‘ beszéltek arról a meccsről, 
amikor a SalBTC a félidőben 3:ő-i*a. 
vezetett a WMFC eller;. Végeredményben, 
mégis a csepeliek győztek 4:3 arányban.

A szél valóban segítette is a diós
győrieket. de. gólt.# lőni a legnagyobb 
szél sem tud. A DiMÁVAG beszorított* 
a SalBTOt. Egy kapura játszottak a 
diósgyőriek, de alig ment komoly lövés 
kapura. Az eredménytelenség lassan 
felőrölte a diósgyőriek idegeit. Timárt 
kiállították. 10 emberre olvadt a „Stéeé* , 
az eredménytelenség azonban nem szűnt 
meg. Bált már mindent játszott. Jobb- 
hátvédet. balszélsőt, középcsatárt. Fel
földi is kapura bombázott Ekkor jött a 
döntő pillanat, amely végleg megpecsé
telte. a mérkőzés sorsát. Balázs a féW 
pályán labdát, kapott. Felföldi ,,dísz- 
kíséretet. ’ szolgáltatott néki. A kis tar*
jani szélső lefutott, bekanyarodott, vitte- 
vitte a labdát és amikor látta, hogy senki 
sem igyekszik elvenni tőle — mit tehe
tett? Bevágta a diósgyőri hálóba!

A közönség a, fejét fogta. A pályán 
teljesen felbomlott a DiMAVAG amúgyis 
zilált, harcirendje. Eredmény; Jenői! 
újabb gólt lőtt!

A mérkőzés után a hatalmas közönség 
szótlanul hagyta ol a pályát, csak a ki.i 
salgótarjáni szurkplóhad ujjongott.

Ra-zant, a jugoszláv játékvezető csodál
kozva mondta:

— Nem értem. Milyen jó játékosokból 
áll ez a diósgyőri csapat és nem volfe 
benne semmi rendszer. így nem lehei 
futballozni!

Németh y Imre. a DiMAVAG elnöke 
'szomorúan mondta Gálffy Andrásnak; a 
JT főtitkárának:

— Nincs semmi kifogás. A játékvezető 
is jó volt. Egy vigaszunk lehet csak: 
majd jövőre!

..■mii—  i ....... ....  i ii

ttSZAKl A LS Z Ö V E T S «G
II. osztály.

PBÜSE n .—Nagybátonyi ŐSE 6:1 <1:0)*
Zagj'vapál falva. Vezette: Szentgyörgyí*
Góllövő: Mocsánjn (3), Baranyi <2>tw
Szarvas, ill. Kovács.-
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1500 méteres verseny lesz 
a Bécs—Budapest félideiében

Kedd/1940 június 4.

A SalBTC füvesíti a pá
lyáját, kibővíti lelá
tóját: készül 
az NB-re

Salgótarján, június 3.
A remek diósgyőri győzelem után Sal

gótarjánban határtalan az öröm, A szur
kolók egész vasárnap délután’ együtt 
voltak és amikor megtudtak részletéltet 
a diósgyőri mérkőzésről, messze hangzott 
az éljenzéstől a salgótarjáni utca. A ve
zetőség a nagy öröm lecsillapodása után 
komolyan néz a jövőbe,

— Amint bevégeztük az idényt, elkezd
jük a munkálatokat — mondta Obrin- 
csak Jenő ügyvezető elnök. — A talajt 
füvesítjük, a lelátónkat kibővítjük és az 
egész nézőteret megnagyobbítjuk. Re
méljük, hogy a munkálatok az őszi idény 
kezdetére elkészülnek. Az anyagi fedezet 
tnár meg is van, csak az idény végét 
várjuk.

A  diósgyőri mérkőzésről ezeket mond
ta Obríncsák Jenő:

— Diósgyőrött a nagyobb szív győzött. 
Valamennyi játékosunk teljes odaadással 
játszott. A  6'ZÍv mellett az összeezokoU- 
fcág js döntő szeredet játszott. A jó csa
patszellem é̂s az összeszokottság To'mecskó 
J óasef el iőn k é rd eme.

A kiállított Tímárról ezeket mondta az 
elnök:

— Reméljük, hogy Timáit nem tiltják 
*1, hiszen nem volt olyan veszélyes az 
«*scte. Tímár még soha nem volt kiállítva, 
tehát nem indokolatlan az a reményünk, 
hogy enyhén bírálják el. Ha mégis el
tiltanák, akkor is van nekünk megfelelő 
helyettesünk.

Salgótarján tehát készül már az* NB-re, 
de, nem feledkezik meg arról sem. hogy 
még nem fejeződött he az NBB idénye!

I , I .

Nyári „menetrend**
JÚNIUS 9:

Budapest—Becs városközi mérkő
zés. Budapesten.

B) csapatok mérkőzése Bécsben.
NBB:

Allöld: WJ1FC—Buda kai ász. KEAC—
FTC, SzAK—Vasas. UTE—Szentlőrinc, 
MA VÁG—Rákoskeresztúr, Postás—Cs,
MOVE.

Dunántúl: Lampart—Tatabánya, SFAC— 
Tokod, Pénzügy—Komárom. MTK—Érsek-. 
6,iyár, PVSK—SVSE, Dorog—Egyetértés, 
Álba Regia—Zuglő.

Felvidék: Ózd—RusJ, Pereces—SSE. Be
regszász—BSzKRT, Losonc—Nyíregyháza, 
DVSC-BVSC. Kassai SC—DiMAVAG, 
SalBTC—Munkács.

JÚNIUS 16:
Budapest: Hungária—Rnnirl (Buka

rest), KK-mérkŐzés,
NBB:

Alföld: Budakalász—FTC. WMFC—
Vasas. KFAC— Szentlőrinc, SzAK—Rákos
keresztúr, UTE—Postás, MAVAG— Cs. 
MOVE.

Dunántúl: Komárom—Zugló, Tokod —
Pénzügy. Tatabánya—SFAC, Egyetértés— 
Lampart, SVSE-vDörQg, Érsekújvár— 
Pécsi VSK, MTK—Álba Régin:.

Felvidék: Pereces—ózd, Beregszász—
Husit. Losonc—SSE. DVSC—BSzKRT, 
Kassíri SC—Nyíregyháza, SalBTC—BVSC, 
Ungvár— DiMAVAG,

J Ú N IU S  18— 19:
Jugoszláviában :

Jugoszláv I I — Ve.nus (Bukarest).
Jugoszláv I I I .—Ferencváros.
Jugoszláv I.—Újpest.

JÚNIUS 23:
A K K K  I. fordulójának visszavágója.

NBB:
Dunántúl: Tatabánya.—Tokod. Egyetér

tés—Komárom. SVSE—Zugló. Érsekújvár 
—Pénzügy. MTK—SFAC, PVSK—Lam
port, . Dorog—Álba Regia.

Felvidék: Nyíregyháza—SalBTC. SSE— 
DVSC. Rusj—Losonc, Ózd--Beregszász, 
Di MA VÁG—Munkács, BVSC—Ungvár, 
BSzKRT—Kassai SC.

JÚNIUS 30:
A K K K  II. fordulójának első része.
NBB. Felvidék: Pereces—DiMAVAG.

JÚLIUS 7:
A K K K  II. fordulójának második része.
Kecskemét: Dél—Észak, a Szent Korona 

Kupa döntője.

JÚLIUS 14 ÉS 21:
A K K K  döntője.

A bajnokság á llá sa
Amatőrbajnokság

I. osztály;
Keleti csoport

1. Ganz 21 18 l> _ 55:22 39
2. Törekvés I I 23 13 5 5 67:34 31
3. NSO 23 13 3 7 4.1:28 29
4. m ise 23 11 5 7 62:41 27
.5. Háló körei 23 9 5 9 48:54 23
6. KAO 25 9 3 H 49:47 21
.7. r s c  . 23 8 a io 11:44 21
s. BSzKRT I I 23 7 6 10 40:47 20
!). DSE 23 6 7 10 32:41 19

10. Filtere 22 7 5 10 25:45 1 9
11. WSC 23 7 4 12 46:55 18
12. Hargita 23 5 5 13 30:52 15
13. SzFC 33 5 4 14 33:61 14

Északi ffcoport
3, Testvériség 23 17 3 3 67:53 37
2. BEK „ 28 15 5 3 66:22 35
3. Elektromos H 22 16 1 5 :102:34 33
4. ramútipsr 33 12 6 S 72:59 30
5. I I I .  kér. TVK 23 9 7 7 46:38 2i>
6. URAK 34 9 4 11 68:60 22
7. M. Előre 23 6 8 8 32:43 31
8. HAC 33 8 4 U 42:*8 20
n. MSC 23 7 3 13 31:62 17

16. TTE 23 5 6 12 37:58 16
11. MFTR 22 7 1 14 41:63 15
12. Főv. TKör 23 5 4 14 30:74 14
13. ZsTE 21 5 3 15 21:71 13

#
OLASZORSZÁG

A B) csoport eredményei: Padova—
Catania 2:0, Molinella—Pro Vercelli 6:1, 
Pisa—Fanfulla 2:0, Udlnese—Lucchese 
2:0, Palermo—Anconitana 1:0. San- 
romese—Brescia 1:1, Livom o—Vigevano 
4:1. Atalanta— Siena 1:1, Verona—Alea- 
sondrja 1:0. Az A ) csoportból kiesett 
Liguria és Modena helyére valószínűleg 

Atalanta és a Livomo kerül fel.

Vidéki eredmény®?*
Becsk: MOVE RTK—Egri TK  II. 3:1 

(1:0). XI. o. bajnoki. Vezette: Szliffka- 
GÓHövő; Kaschmitter (2), Répás, illetve 
Gurszkj.

Bánszállás: BTK—Farkaslyuki OTE
3:1 (1:0). II. o. bajnoki. Góllövö: Gajdos. 
Kucs, Rózsavölgyi, illetve Bendzsai. 
Nagyiramú játék.

Mátra novak: MLK—Kisterenyei BSE
7:1 (4:0). IX. o. bajnoki. Vezette: Szabó. 
Góllövö: Tóth (4). Répás (3), illetve
Grósz.

Gyula: GyAC—Kondorost TE 2:1 (1:1). 
X. o. bajnoki. Vezette: Steigerwald.
Változatos játék. Góllövö: Lindenberger, 
Drappos, illetve Tengeri.

Benyílód: BTK—Szekszárdi. TSE 3:2
(S:0). Bajnoki. Vezette: Kel esi dr.
A második félidőben már könnyelműen 
játszott a BTK. Góllövő: Mészáros (3). 
illetve Kalasz. Jó: Mészáros, Veres,
Nusser, illetve. Kalasz. Michok.

Érd: ÉPLE—Fóti SE 2:1 (1:1). I. B)
o. bajnoki. Vezette: Gyulai. Góllövö:
Kleiner, S'.lycn. illetve Ar.geli.

Dorog: DAC II.—Felsőgödi TK  3:1
(1:1). X. B) o. bajnoki. Vezette: Kozma. 
Góllövö: Horváth (3), Lampert, Gyar
mati. Illetve Nagy.

Dunakeszi: D. Magyarság—Gödöllői XK 
3:0 (2:0). I. o. bajnoki. Vezette: Virágh. 
A bajnokcsapat símán nyert. Góllövö: 
Ráncáéi. Fényi és Zsíros.

Balmazújváros: BSC ifj.—Debreceni
Vargákért 3:3 (2:3). Ifj. bajnokság.

--------— — -------------------

K IR Á LY  (GAMMA)
ezeket mondja a csapatból való kimara
dásának okairól:

— Nem álltam elő váratlan kívánságok
kal az egyesületemmel szemben. Nagyon 
kellemetlen nekem ez a vád, mórt azt 
hihetik, hogy fejembeszállt a váloga
tottság és mindenfélét követelek, most az 
egyesülettől. Én csak azt. kértem, hogy 
elfogadhassak egy állást •a WM-ben. 
sokkal jobb fizetéssel, mint ahol eddig 
dolgoztam. Tovább játszhattam, edzhet- 
tem volna a Gammában, csak a nyári 
szünet alatt kellett volna játszanom a 
WM üzemi bajnokságban. Ezt a kérése
met vették rossznéven és ezért marad
tam ki a. csapatból. Azért is fáj ez, 
mert. úgy érzem, hogy most vagyok a 
legjobb formámban.

— EDZÉSBEN MAKADUNK 
— mondotta nekünk tegnap Senkey 
Imre, a Hungária edzője. — 
Ugyanúgy dolgosunk, mint eddig, 
mert jta netalán a K K  valamilyen 
okból elmaradna, akkor is lesz mü* 
sorunk, még hozzá olyan érdekes és 
értékes, hogy arra teljesen felké
szültnek kell lennünk. Kedden mér
kőzést játszunk a nagyszombatutcai 
pályán, szerdán és pénteken pedig 
a szokásos edzési műsort bonyolít
juk le. Szóval marad minden a ré
giben.

A Béesben sorrakerüló Burlapes B)— 
Bocs B) mérkőzésre Searpit (Olaszország). 
Pöpovicsot (Jugoszláviai ás Osauvesrut 
(Románia) jelölte a JT. A bécsiektől 
még nem jött válasz, hogy a bárom kö
zűt melyiket fogadják toll * 1 2

A tavaszi idény befejezése utón a. JT is 
háromheti szabadságot tart.

Tegnap este a. JT-hoti Föl kai Lajos és 
Závory István nagysikerű előadást tar
tott a játékvezetők ellenőrzés® címéu.

A TF-nek 18 hallgatója tette le a já
tékvezető vizsgának elméleti és írásbeli 
részét. A  gyakorlati vizsgára is sor ke
rül nemsokára..

Moldoványj Lajos szögre akasztotta a 
sípját. Nem kell meglepődni, mert a 
játékvezető — mint mondotta — őszre 
ismét igényije veszi a „szerszámot,”

TENISZ
Ma van a férfi teniszcsapatbajnokságok 

nevezési zárlata. A kezdést 11-ére tűz
ték ki, hogy a német—magyar tenisz- 
mérkőzésen szereplő. játékosoknak 
legalább egy nap pihenő álljon rendel
kezésükre. A bajnokság négy osztályban 
kerül lebonyolításra.

s z ig e t i  orró is j á t s z ik  a
NÉMETEK ELLEN

Grosschmid Sándor dr szövetségi kapi
tány minden nap kint van ugyan a 
BEAC nemzeti bajnoki teniszversenyén, de 
határozni még nem tudott.

— Asbóth mellett azt hiszem mégis 
Szigeti Ottót fogom játszatni, — mondotta 
a szövetségi kapitány hétfőn este. — 
Asbóth ellen és Szcntpéteri ellen is meg
lepően jól játszott. Még ugyan nem a 
régi, de azért minden remény megvan 
rá, hogy néhány napon belül visszanyer
heti a formáját. A párossal nem tudom 
mit csináljak. Még meg kell kérdeznem a 
sportorvost, hogy Asbóth játszhat-e há
rom napon keresztül, vagy sem. Jla játsz
h a t— ami valószínű —, akkor az Asbóth 
—Gábory párt játszatom n németek ellen. 
Ha Asbóth nem játszhat három napon 
keresztül, akkor valószínűleg Petővel fo
gom kipróbálni Gáboryt.

IFJÚSÁG

A Szent László gimnázium tornaünne
pélye. A Szent László gimnázium vasár
nap tartotta szokásos évi törnaünnepélyét. 
A fiúk jó munkája meghozta a várt 
sikert.

Tegnap tartották a KISOE-uszodában s
Kóler- én a székesfővárosi vándordíján 
vorsenyek clito részét. A  polgári isko
lák részére kiírt versenyekben a Kélcr- 
vándordijban 420, a székesfővárosi ván
dordíjban 91 tanuló vett részt, A csü
törtökön lebonyolítandó második részre 
13 Iskola hivatalos. Az összes indulók 
6Záma meghaladja az 1000 főt.

A  rozsnyói gimnáziumban osztályközi 
futballbojnokság folyik. Legutóbb! ered
mény: V, oszt.—VI. oszt. 2:1 (2:1). Gól
lövő: B á m u l (2). ük Detne tll-esből).

KISOK ALSÓSBAJ NOKSAG
Szent István fk.—Pestszentlőrinci g. 1:0 

(0:0). Forinyák-u. Vezette: Keresztényi. 
Mindkét oldalon pompás védelem és gól
helyzeteket kihasználni nem tudó csa
társor, Góllövö: Szőrei. Jó: Gál és Kár
páti, illetve Alpár és Pomp.

Kossuth fk.—Pestszenterzsébeti p. 2:1 
(2:0). KISOK-pálya. Vezette: Kőhalmi. 
A polgári megérdemelte volna a döntet
lent is. Góllövö: Forró és Gimesi, illetve 
Balog.

Újpesti g— Rákóczi fk. 3:0 (2:0).
KISOK-pálya. Vezette: Kőhalmi. A gim-

A  vasárnapi Budapest—Bécs vá
logatott labdarúgó mérkőzés műso
rára egy középtávú futóversenyt 
szeretne beilleszteni Gidófalvy Pál 
dr., az MLSz miniszteri biztosa. 
Ebben az irányban kérést is inté
zett a MASz elnökségéhez.

Vangel Gyula dr. örömmel karol
ta fel a tervet, hiszen az elmúlt év
ben a válogatott viadallal karöltve 
rendezett két futóverseny kitünően 
sikerült. Az MLSz kívánsága az, 
hogy a versenyt a félidőben rendez
zék, tehát csak rövidebb távú ver
senyről lehet szó. Legalkalmasabb
nak az 1500 méteres táv látszik, 
már csak azért is, mert legjobb

jaink az idén ezen a távon még nem 
találkoztak. A  MASz meghívás! 
versenyt óhajt rendezni és ezen Hí
res, Szabó, Iglói, Aradi, Simon, Zol- 
tay, Eper és Gyergyói indulna. 
Mindjárt az is kiderül, hogy lett 
volna-e reményünk ezen a napon 
Berlinben a németek által lemon
dott 4icV>G0-as válogatott váltóban 
a világcsúcs megjavítására.

A  MASz döntése értelmében a 
fent felsoroltakon kívül Farkas, Fü- 
löp, Vörös, Szilágyi, Csapiár és Ke
len is meghívást nyert. A  versenyre 
a miniszteri biztos tiszteletdíjat aján
lott fel.

5
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N ovák Ilo n kát
és Tátost d icsé ri 
W an ie  d r . úszó- 
kap itán y
(Ózdi emlékek)

Az Óidról hazatért, verséi yzőte dícsérej-’ 
tel beszélnek az ottan vak vendéglátásáról 
és figyelmess-ógórő!. Az u&zoqUavató ^ver
senyei* hz ózdiakat Ficdlcr Ottó tanítvá
nyai. képviselik nagy sikerrel. A  60—70 
fényi társaságban nem egy igém lehel- 
ségesnek mutatkozó fiatal úszó akadt.

A  25 méteres uszoda fedett. Minden na
gyon swp, csak a világítás nőin volt 
kifogástalan. A  fordulók totótok voltak 
és a vcmenyzó'k'ix:k az utolsó métereket 
kivett fejjel kellett úsznrak. Csak ennek 
tulajdonítható, hogy a százméteres 
gyorsúszásban nem lett percen belüli 
idő.

Wanio András dr úszdkapilóuy az őwU 
versenyen tapasztaltakról a következeset 
mondotta:

— Alfajában mindenki a várakozásnak 
megfelelően szerepeit. Elsősorban Nórák 
Ilona új országos csúcseredményét kell 
kiemelnem. A  fiatal bátúszánő 1.4 mp-el 
javította meg a régi csúcsot. Nagyszerű 
stílusban, egészen könnyen úszott. Nyolc
van méterig együtt ment Lovásszal, Itt. 
aztán újítani tudott és elhúzott ellenfe
létől. A hői gyek közül még Ácsnak a 
váltóban elért 1:10 mp cs eredményét kell 
kiemelnem.

A  férfiak kcrzölt Tátos eredmény ének; 
örül legjobban az úszókspitáciy, Tátos 
első százmótere 1:03 mp volt. 203 m-eti 
2:19-cs kitűnő idővel fordult. Ha állóké
pességé kicsit javul és őzt az iramot 
tartani tudja, a kapitány véleménye sze-» 
rint .nyáron 4:50 körül fog: ászai. Uyca 
credméumyc.l pedig Európában akár a leg
jobb ic lehet.

— Még Végbázi egyéni esúcsredményét 
és Gróf jó idejét kell megemlítenem, —■ 
mondta a kapitány. — Mindketten jó for
mában vannak cs Táfossal ez a hármas 
Igen komoly 40á-a$ gárdát alkot, örülök* 
hogy az első verseny szerep lés igazolta az 
edzéseken elért jó időket. ügy látszik, 
hogy «  tavaszi komoly munka pótolni 
tudta a téli kényszerszünet hátrány alt, 
Aa idei úszóeredraéuyek elé komoly re« 
ménysöggel tekinthetünk.

Az ózdi versenyről egyébként tudósí
tónk még a következőket jelenti;

Az ünnepség során Fehér J. let vau, a 
MÍJSz vidéki elnöke köszöntötte annak a

fyárnak a vezetőségét, amelynek áldozat* 
éGzségéből eikerült az uszodát korsze

rűen átépíteni. A  helybeli versenyzők a 
következő eredményeket érték el:

50 m gyors: 1. Win tor 30 mp, 2. Erdélyi,
S. £k-s. — 50 m mell: 1. Sajbáu 40.4 
mp, 2. Tóth, 3. ltövay* Az úszó tan folya
mot végzett lányok közül Ürmösy. Bér- 
tők, Galgóczy 03 éven alul) és Hnisz* 
Dcrencsényi, Löw (13 éven felül) szere
pelt a legjobban. A fiúk közül Marit- 
tyák. Haris 1 és II, Jászai (13 éven alul) 
ás Kemenyár, Orosz. Berakó, VégU (13 
éven felül) tűnt ki.

A vasárnapra kitűzött MTK—III. k*r.
TVE egyesületi párosraerközé* elmaradt, 
mert a i í l .  kér. TVE versenyzői nem je 
lentek meg.

Megjelent a MUSz déli kerületének 
részletes műsora. Az érdekes versenyek
ben bővelkedő program legkiemelkedőbb 
száma az augusztus 14. és ló-én sorra- 
- kerülő magyar—jugoszláv úszó- és vízi
labda mérkőzés. A legszorgalmasabb ke
rület sikeres munkáját Fehér J. István 
elnök és Vujkovich Bajos dr főtitkár 
irányítja. Az aprólékosan kidolgozott 
mütvor az ő munkájuk.

ÁCS ILONKA 1:10-4 MP-ET ÚSZOTT
az ózdi verseny vegyél váltójában. A  fia
tal bajnokuö 18 m ét-eres hátránnyal in
dult az A ) váltó utolsó úszójaként. A 
közönség óriási biztatása között nemcsak 
behozta hátrányát, de. mintegy három- 
méteres előauyel győzelemre vitte cm- 
patát. Ezzel a teljoeítménnyel Ars Ilonka 
egészen megközelítette a bűvös 1:10 mp-cs 
határt, do bn. tekintetbo vesszük, hogy 
bajnoknőnk fordulói ez alkalommal e»in 
sikerültek valami fényeden, ezt a határt 
mar cl is érte. Még csak a fordulókon 
kell valamit javítania és Ácc Ilonka 

‘ 1:10 mp-on belül les?!

EVEZÉS

Jő a H ungária
ó v á s a !

A múlt csülörtSki Tedcseo-Tándorilíjas 
emlékverseny újonc kormányos négyesé
ben a Hungária megóvta a MAC győ
zelmét Kerekes jogosulatlan indulása 
miatt. Az óvást szombaton tárgyalják a 
szövetségben. Mint értesülünk, a Hun
gária óvása „jó .”  Kerekes ugyanis 1933 
Június 39-én mis a Hungária színeiben 
indult, holott a szabály ezt mondja: 
„U.1one és junior versenyző a kilépése 
után számítóit 3 éven belül nem indul
hat új egyesülete színeiben."

A  fentiek alapján a MAC-nak nemcsak 
a négyesben elért győzelmét, hanem a 
nyolcasban elért harmadik helyét is
megsemmisítik.

A Magyar IJvezSs Szövetség június «UA 
vasárnapján reBÚozte a Margitsziget 
melletti pesti Dunaágban szokásos Szent 
Kúrstof ünnepélyét az evzaöstóisadaloro 
élénk érdeklődése weJlett. Az üunepély 
a zdsziúdÍKíben pompázó Pannónia fcve.- 
sős Club kertjében felállított oltár előtt 
tábori misével kezdődött, melyet (íz pqp 
Segédletével Endréd! Vended apái, a ína- 
f?yarorszá£i cisztereiU rend feje róos- 
dott. Mise után Endréül Vendel apát a 
lapátot tartó cserkészek és leventék sor
fala között levonult a Pannónia EC vízi 
csónakházáxa s áldásban részesítette ai 
elvonuló evezősöket.

A  Tedesco-vándordíjas evezösve rseny 
pontállása (a csüiiiríöki érádméjiyokkel 
együtt): 1. MAC 40 pont, 2, Hungária 
*®> 8. Duna Bp. EE 31, 4. Pannónia 37, 
5. Újpesti EE. Jövőre ntóljára szállnak 
hajóba a versenyzők < a pompás eziiet- 
.serlegért. Előreláthatólag a MAC, a.Hun
gária Is a Duna küzötf dől cl majd az 
elsőség.

Nagyszámú nevezés érkezeit n vasár
napi erezösvernenyre. Ezen a versenyen 
szállnak clsőízben hatóba uz újoncokon 
kívül a. „nagyok”  is.

Nem rendezik meg 
a görög-magyart a görögök

A  bizonytalan külpolitikai heiy- 
act miatt erősen kérdésessé vált az 
utóbbi napokban, hogy sikerül-e a 
június 16—-17-re tervezett athéni 
görög-magyar atlétikai viadalra a 
magyar csapat tagjai részére kiuta
zási engedélyt szerezni. A  MASz 
már jóelőre megtett minden szük
séges lépést, de az ügyben maga
sabb hatóságok más szempontjai 
lettek volna a döntök.

Tegnap azután repülőlevél érke
zett a görög szövetségtől. A  levél
ben közük, hogy a mai helyzetben 
képtelenek megfelelő csapatot össze
hozni és különben is a, jelen pillanat 
nem alkalmas Athénban válogatott 
viadal rendezésére. A  rendkívüli ba
rátságos hangú levélben közük azt 
is, hogy mihelyt a viszonyok ja 
vulnak, újra. felveszik velünk az el
maradt verseny megrendezése iránt 
az összeköttetést.

A  MASz a' lemondást sajnálattal 
tudomásul vette és egyben kérdést 
intézett a jugoszláv szövetséghez 
is, hogy június 22— ZS-ra szóló 
meghívásukat jenntartják-c.

TOBOBZó VERSENYT RENDEZ 
AZ UTE

szombaton délután: fél 3 órai kezdettel az 
UTE-pályán. 16 éven aluliak részére 
60 iB-.t és súlylökést (6 kg-os súllyal)-, 
16 éven felülieknek 100, 400. 1000.jn sík
futást., magas- és tóvolugp-ííst,. súly-, 
diszkosz- és gerolyvetést írtak ki. 
Nevezni á helyszínen lehet. Mindenki 
indulhat, aki még más egyesülethez 
nincsen igazolva.

HABOM KERÜLETI IFJÚSÁGI CSÚCS
dőlt meg a GyuAC—B. MÁV páros 
viadalon, amelyet a vidéki egyesületi 
bajnokságért rendeztek Gyulán. ICiss 
GyAC 667 cm-t ugrott távolba,, Herczeg 
350 cm-t rúddal és őri MÁV 53 mp-et 
futott 400-on. De született több más jó 
eredmény is. 100 méter: 1. őri MÁV 11.3,
2. Gulyás GyAC 11.4, 3. Becsy Gy 11-5. 
400 méter: 1. őri M 53, kér. ifj. csúcs.
2. Mészáros Gy 53.1, 3. Gazsó M 58.
800 méter: 1. Gazsó'M 2:06., 2. Jánovszky 
M 2:16.8, 3- Miegend GyAC 2:19.5. 1500 
méter: 1. Stefanik M 4:24.4, 2. Jánovszky 
M 4:44.4, 3. Szekeres Gy 4:45.1. 3000
méter: 1. Stefanik M 9:44. 2. Sipiczki 
M 10:30, 3. Szekeres GyAC 10:42.8. 110 in 
gát: 1. Kiss Gy 17.8, 2. Ai.csin M 20.4.
3. Ördög Gy 20.8. Magas: 1. Kertész Gy 
175, 2. Gajdács M 170, 3. Kiss Gy 165. 
Távol: 1. Kiss Gy 667, kér. ifj. csúcs. 
2. őri M 631, 3. Kertész Gy 618. Bűd:
1. Herczeg Gy 350, kér. ifj. csúcs,
2. Ancsin M 300 . 3. Kertész Gy 300.
Súly: 1. ■ Lukács M 12.37, 2. Kertész Gy 
11.21. 3. övi M 10,87. Díszkosz: 1. Mayer 
Gy 34.45. 2. Ancsin M 32.85. 3. Gulyás 
Gy 31.32. Gerely: 1. Kertész Gy 48.60. 
2. Ancsin M 42.60, 3. Gulyás Gy 41.10. 
4X100 méter: 1. GyAC (Gulyás, Mészáros, 
Kiss. Becsy) 44.8, 2. MÁV 45.8. 10X100 
méter; 1. GyAC 9:44.2. 2. MÁV 10:02. 
A GYAC pontszáma 14.418, a B. MAV-é
11.100.,

MÉG EGY TÁVIRAT ÉRKEZETT
Szabó június 12-i müncheni 5000-es 
szereplése tigyében a MASz-hoz. A MASz 
erre szintén táviratban közölte, hogy 
Szabó jelenlegi formája nem alkalma® 
arra. hogy a német 6000-esekkel felvegye 
a küzdelmet, Csapiár és Kelen azonban 
igen jó  formában van. A MASz hajlandó 
akár mind a kettőt kiküldeni.

CHRISTMANNT,
a német kalapácsvetők és általában 
súlyatléták kiváló edzőjét szeretné meg
nyerni a MASz egy-két hetes vendég
szereplésre. Ez alatt az idő alatt első
sorban kalapácsvetőínkkcl foglalkoznék a
i.émet kalapácsvető világuralom . tulaj
donképpeni megteremtője, de elővenné a 
dobókat és a rúdugrókat is. Az 
ezirányú megkeresés már el is ment a 
német szövetséghez. Abban az esetben, 
ha Christmann nem tudna jönni, a 
MASz egy kiváló német kalapácsvetö 
kiküldését kéri, aki mint vendég egy
két. hétig együtt dolgoznék a magyar 
kalapácovetőkkel. A MASz szerette volna, 
ha ilyen alapon egy német gyalogló i3 
eljött volna, a németek azonban közöl
ték. hogy versenyzőt nem tudnak kül
deni. A felajánlott Sehwabnak. a német 
gyalogló edzőnek költségei viszont nem 
állottak arányban b  kis magyar gyalogló
gárda lehetőségeivel,

SAN FRANCISCÓBAN
a „Nyugati Part Egyetemeinek”  verse
nyén az alábbi eredményeket érlék el: 
440 y  Orr 46.9, 880 y  Dalé 1:52.#. 1 raórf. 
Znmperini 4:11.6, magas AVilson 200, távol 
Robinsont 783, rúd Dilis 431, súly Andersen 
16.06, diszkosz Harris 50.74, gerely Brown 
64.73.

BIZONYTALAN IDŐRE
elhalasztották a Sopronba vasárnapra 
tervezett atléta-kongresszust és az ezzel 
kapesolatas versenyt,

—  líüszéfröw a<z össze
csapás, SzuUes&ía út,

a két nagy atlétikai egyesület között!
— Tercferc! Tudja mi vár a rémhirter- 

jesztflkre?
— Csak annyit mondok, Szerkesztő úr. 

hogy ez szinigazság.
— És hogy történt a dolog?
— Szerkesztő úr is tudja, hogy a budai 

egyesület pályája még nem kész és né
hány atlétája a szigeti egyesület ven
dége volt. A szigetiek azt mondják, hogy 
a bndaiak visszaéltek a vendégjoggal, 
amikor átcsábították a 15.8-as gátfutót, 
akinek a Reve régebben is Jl-val kezdő
dött, de nem végződött -idassal. Budán 
azt mondják, hogy szó sincs csábításról, 
de különben Is az illető e pillanatban 
még egy harmadik klub atlétája és ök 
nőm kötelesek tudni, hogy a másik egye- 
sülét számít rá azon az alapon, hogy két 
éve ott edz. Hát ez volt a rasus belli, az 
első következmény pedig az, hogy a szi
geti egyesület udvariasan felkérte azt az 
állítólag f7 más egyesületbeli atlétát, 
aki eddig óda Járt edzeni, hogy a Jövő
ben maradjon saját egyesülete pályáján. 
Ez vonatkozik minden más egyesületben 
atlétára, természetesen arra a 480-asra Is, 
aki hosszabb szigeti vendégszereplés ntán 
meglepetésszerűen a Testveirségbo lépett.

— Ez rendben van, maradjon mindenki 
saját egyesületében, I)e minek ezért ösz- 
sze veszni?

— Én is azt kérdem, Szerkesztő űr. 
De kell ennél jobb ürügy a veszekedésre, 
ha valaki nem akar békében maradni?

Uj svájci nfii magasugró csúcsot á llí
tott fel JlscbiU Pfeivning 163 cm-es ki
váló eredmény ével.

A „Köszörű” pestszenterzsébeti csoport
ja IV. osztályú versenyt rendezett Pest- 
szenterzsóbetén. Részletes eredmények: 
50 m sík: 1. Szabó Júlia (Koszorú) 7.9,
2. Uhrik Mária WMT’K 7.9, 3. ZsáfliboW
Aranka (Koszorú) 18, Magasugrás:
1. Zaámhoki 123, 2. Kapni Magda
(Koszorú) 123, 3. Deli Erzsébet W M TK
111. Távolugrás:. 1. Deli 390, 2.. Zsániboki 
387, 3. Ka-pni 370. Súlylökés: 1. Zsámboki 
805. 2. Uhrik 762, 3. Deli 761. Kislabda- 
hajítós: 1. Deli 50.35, 2. Fekete Mária
W MTK 45.00, 3. Szabó 40.55. 4X50 ra 
váltó: 1. WMTK 31.4, 2. Köszörű A) 32,
3. Koszorú B) 32.8.

A POSTÁS ÉS A MAVAG
rendez vasárnap délután 3 órakor közös 
versenyt a MAO-pályán. A  ve meny szá
mok: 100, 300 , 609, 1001), 3000 m, 110 és 
200 m gát, magas, távol, rúd, gerely, 
4x100, m és olimpiai váltó. Mindeu szám
ban T„ I I.  és I II .  osztályú versenyek 
lesznek. Nevezési zárlat csütörtökiin 6 
órakor. A, szövetség felkérte a, BBzKRT-ot, 
hogy rendezzen vasárnap kalapácsvetést,

KISS ARANYJELVÉNYES LETT
A német szövetség hivatalosan igazolta, 

hogy a müncheni 25 km-es verseny távja, 
pontosan 25 km volt. Ennek következté
ben a müncheni versenyen l:25:29-et futó 
Kiss is aranyjelvényes atléta lett.

CÉLLÖVÉSZET
A V ili.  eserkészkeriilet vasárnap ren

dezte cóllövő versenyét Kecskeméten, 
öregcserkészek csapatversenye: 1. 885. sz. 
csapat 1260 egységgel, öregcserkész 
egyéni versenyben: 1. Stefánovits (Kecs
kemét) 270 egységgel. Csorkésztisztek 
versenyében: 1. vitéz Kelemén (Kis
kőrös) 265 egységgel. Cserkészek csapat- 
versenyében : 1. 1Í8. sz. csapat (Kecske
mét) 1204 egységgel. Cserkészek egyéni 
versenyében: 1. Tapasztó János (Kecske
mét) 261 egységgel.

A Magyar Pénzintézeti Sportegyletek 
Ligája automata pisztoly tchetségkutató 
versenyt renden. A cóllövő szakosztály 
ezzel a versennyel terjeszti ki működését 
erre az érdekes fegyverre. A verseny 
június 6-án délután 3 órakor ■ líezdődüs a 
Horthy Miklós PLE Aréna-úti pályáján. 
A  versenyen minden banktisztviselő in
dulhat előzetes nevezés nélkül is. A  ver
seny indulói küjesönptsrtolyta kapnak.

Szegeden vasárnap rondazlo az Sz. 
MOVE a Szabó Káhnáu-váodordíjas eél- 
lövővr.reenyét. A csapatbajnokságot is
mét az Sz. MOVE nyerte és ezzel a ván
dordíját véglegesen mégszerezte. Részié 
tos eredmény: Csapatban: 1. Sz. MOVE 
l,Sé2, 2. Elektromos 1378, 3. Műegyetemi 
LE 1362. _  Egyénileg: t. Balogh MLR 
284. 2. Rcniényffy Sz. MOVE 2S3, 3. Ee- 
dényi Sz. MOVE SSL — B) esoportbap:
1. Szolnoki MÁV 1343, 2. Gázanűvok 1381.
3. BSE 1276.

A SVSE meghívásos lövészversenyn. 
A Soproni VSE veroenyéu 12 egyesület, 
vett részt 129 férfi és 4 női indulóval. 
Az eredmények: Csapatverseny egységes 
céltáblára: 1. Pécsi Vasutas SE 1814 pont,
2. Soproni VSE 1305, 3. Győri MOVE
1270. Egyéni 1. csoport: 1. Kalmár Ist
ván Pécsi VSE 277 pont, 3. Pomázt Ist
ván Kiskunfélegyháza 270 3. Török
István Bp. Postás 272. 2. csoport:
1. Szál ay Jenő Sopr. VSE 259 pont,
2. Pintér István Haladás 256. 3. Giczi
Miklós Győri MOVE 254. 3. csoport:
1. Vágó Pál Pécsi VSE 263 pont,
2. Garami János SVSE 253. 3. Linzbauer 
Antal SVSE 253. Nemzetközi céltáblára:
1. Török István Bp. Postás 521 pont.
2. Maxin Mihály Kehida 504, 3. Tanay
József SVSE 503. Levente csapatversenv:
1.. Haladás 1222 pont. 2. Sopron I. 1181. 
Levente egyéni verseny: 1. Huszár Endre 
Sopron 263 pont.. Női egyéni verseny: 
1. Szécsi Margit Győr 253 pont, 2. Mészá
ros Jánosné Sopron 242. 3. Tanay Józsefi,é 
237.
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Ford autót ajándékozott 
Mickey Rooneynak 
és egyéb amerikai 
hírek

Hollywood, 1940 május.
A Metró megfilmesítette Edison életét. 

Előzőleg a film főszereplői meglátogatták 
Orcenficld Viliágéban az Edieoo-mú- 
féumot, ahol találkoztak Henry Ford dal, 
az autókirállyal. Ford a filmszínészek 
közül főként Mickey Roon-cva! barátko
zott össze. Az autókirálynak annyira 
Tucgtelszctt az ifjú filmsztár, hogy egy 
luxus Ford-auíót adott neki — emlékül.

Érdekes film készül az Universel gyá
rában. „Járőr sítalpon” a cí no a filmnek, 
amely a szovjet—finn háborúról szól.

A hol’ywoedi fiini lapok pletyka rovata i- 
ban már állandóan együtt szerepel 
Norma Sliearer ós George Raft neve. 
Irviiig 1 halborg özvegye valószínűleg 
még az idén Mrs. Raft lesz. Most már 
azt is megkérdezték a regény hősétől* 
hogy miképpen is kezdődött ez a szere
lem. Raft így válaszolt:

— Úgy kezdődött, hogy egy estélyen 
hosszasan beszélgettünk. Végül megkér
deztem. hogy a következő estén együtt 
vacsorázhatunk-e. Azt válaszolta: nem. 
És csak egy évvel később láttam újra. 
De amikor újra láttam, már tudtam, 
hogy éppen egy esztendeje szeretem.

Ráfiról egyébként most azt is felele
venítik, hogy n windrsori herceget — 
amikor még vetézi herceg volt — ő ta
nította táncéi ni.

------- - = = = D 8 £ « = = ------------

Boíváry rendezi az új 
Gigü-fiSmei és egyéb  

néme§ bírák
Berlin, június.

Bolvár? Géza rendezi az Efa-müte,rém
ben az új Gigli-filmet. „Aiomzene’* a 
film címe és Gigái mellett a legkiválóbb
i.émet színészek szerepelnek benne. 
Marté Harell. Albrecht Schoenhals, 
Werner Hinz, Lizzí Waldmüiler. 
A nyúlánk, szép bécsi színésznő.  ̂ Marté 
Harell még szebb lesz ebben az új film
ben. mint amilyen az ,,Operabál’ -bán 
volt. ' *

A Tauonlzien-Palastbán mutatták be a 
„Casanova házasodik4, című új Tobis- 
vígjAtékot. Victor de Kowa. a népszerű 
színész rendezte a filmet, amelyben Fita 
Benkhoff Kari Schönbock, U 22Í Wald- 
múlier. Iréné vorf Meyencorff, __ RIchard 
Romanowsky. Ottó GebÜhr és Paul 
Westerrfieier szerepel. Sokat lehet 
nevetni a filmen, elsősorban ezért 
aratott sikert. *

A Gloria-Palast újdonsága, a ..Szerelem 
iskolája” az Ufa telepén készült.. K. G. 
Külb, a kitűnő vígjátékíró írta és ren
dezte. Az új Ufa-filmben Luise Ullrich, 
Viktor Staal. Johanncs Heesters és Hans 
Brausewetter játszik főszerepet. Ennek 
a filmnek is nagy sikere van.

Éppen most fejezték be a geiselgasteigi 
műteremben az „Ellenségek’4 című 
Bavaria-filmet, amelyet Tourjansky ren
dezett. A főszerepeket Brigitte Horney, 
W illv Birgel, Petrovich Szvetiszláv, 
Hedwig Wangel játszák.

Tegnap délelőtt sürgöny érkezett 
az MKSz-hez:

„Válogatott mérkőzésünket le 
kell mondanunk. Két legjobb vágta- 
zónk szolgálattétele miatt. Kérjük a 
versenynek őszre : való elhalasztá
sát. —  Bécsi alszövetség."

A  bécsi kerékpáros alszövetség 
híradása annyit jelent, hogy a va
sárnapra tervezett Budapest—Bécs 
válogatott repülőmérközés bizonyta
lan időre elhalasztódott.

A  szövetséget váratlanul érte ez a 
lemondás. Komoly előkészületeket 
tett már erre a nemzetközi tornára, 
— mely idén első lett volna a sor
ban. Sürgősen pótolni kellett az így 
támadt hiányt.

K E R É K P Á R

Droba és Morva} indul 
vasárnap a müncheni 
olasz-német-magyar 
országúti versenyen

A délnémet kerékpáros alszövetség 
vaséi nap délelőtt és délután összetett
futamú országúti és pályaversenyt rendez 
Münchenben. A torna rajtjához, német, 
olasz és magyar válogatottak állnak. 
Ezek délelőtt 1800 méteres kerületű kör- 
pálván 100 km-es futamban mérik össze 
erejüket. délután pedig párosverseny 
keretében vívnak az elsőségért és a 
pontokért.

Az olaszok — mint a Bér Deutsche 
Hadfahrer jelenti — öt válogatottjukat, 
Ortellit, Morigit, Biondit, Marinit és 
GngUelmettit küldik Münchenbe. OrtcIIi 
és Móriéi az olasz országúti válogatott 
legénység állandó tagja, GuglielnietH 
pályaválogatott. Biondi és Marini végül a 
körpályának fő-főszakértője.

A németek ma válogatnak. IIgy hírlik, 
hogy ők is a legjobbjaikat állítják 
sorompóba.

Nálunk szerfelett különösen történt a 
, .csapat" összeállítása. Körlevél úlján 
felhívta a szövetség a versenyzőit:

— Ki akar résztvenni a müncheni tor-

BiJr.öÍentkezett három résztvevő.ielölt. Ezek 
közül kettőt. Drobát és Morvayt méltó
nak találta az MKSz arra, hogy e nagy
jelentőségű mérkőzésen képviseljék 

, Münchenben a jövö vasárnap Magyar- 
ország színeit. ,

Erőss, Éles, Nótái. Karaki, Li szilaj’ 
és a többi ágyú — akiknek komoly 
beleszólásuk lehetett volna ebbe a küz
delembe — nem is tudták, hogy e meg
hívás a szövetséghez beérkezett. De 
függetlenül mindentől: az MKSz az
ilvpn nagyjelentőségű tornákra nem 
küldhet ki önkénteseket. Keretet kellett 
volna alkotnia, különleges edzéseket 
végrehajtania és aztán: válogatnia.

Brob* és Morva;- kitűnő kerékpárosok 
— de nem állnak az „első sorban . Mi, 
magyarok, akikre végül felfigyelnek kül
földi barátaink, nem szabad. “ Ogy 
énnyire könnyelműek, a hazai kerékpár- 
sport hírverésének enyire rossz ,,eszmei 
üzletemberei" legyünk! .

Talán még ki tudjuk köszörülni ezt a 
csorbát. Talán még meg tudjuk erov- 
teni ezt a két főből álló magyar legény
séget egy harmadikkal, vagy még három 
magvarral. Nem babra megy itt a Játék.

A magyar kerékpársport fejlődik^
I.elkes vezetők éjt nappallá téve nagyot 
ék maradandót alkottak. Miért engedik 
tehát éppen- ezek a nagyszerű vezetők, 
hogy amit a révnél nyertek, azt a vám
nál'ráfizessék! ? , , .

Végül pedig: ha nem tudjuk a leg
több magyar színeket Münchenbe _ kikül
deni nem volna-e jobb, ha senkit sem 
indítanánk? Vendégségbe a legszebb 
ruhánkban és a legüm.cpibb arcunkkal 
megyünk $ nem háziköntösben és gyer
mekeinket küldve magunk helyett. Érde
mes volna ezzel a kiküldetéssel még egy- 
Fseí* komolyan foglalkozni.

A krefeldi Damerow vasárnap 
a Millenárison á ll rajthoz

ő sz re  ha lasztód ik  a vasárnapra tervezett Buda
p e s t-B é c s  repü löm érközés

Szittya főtitkár szerencsés kézzel 
nyúlt hozzá a bajok áthidalásához. 
Különböző technikai nehézség után 
sikerült távbeszélő útján érintkezést 
találnia a kreefeldi Damerowval, a 
német bukósisakos gárda égjük leg
jobb képviselőjével, -— s rövid tár
gyalás után meg is állapodott vele. 
Ezek szerint Damerov: vasárnap
Budapesten áll majd rajthoz s Sze
keresen, Feketén és Kárászon kívül 
előreláthatólag a motor után újonc
nak számító Erőssel is meg kell 
majd küzdenie.

Damerow most formája tetőfokán 
áli: három héttel ezelőtt Metzet, a 
német bukósisakos világbajnokot 
hagyta magamögött.

Erőss m a rajtol 
először motor 
után

Beszámoltunk már arról, hogy 
Erőss az év folyamán mint bukó
sisakos akar ; bemutatkozna a Mille
nárison.

Ez a terv azonban nehezen való
sul tettbe. A  felszerelési anyagok 
beszerzésének nehézségei öt is, Nyi- 
lasst és Liszkayt is mód felett hát
ráltatták abban, hogy tervüket ke
resztülvigyék.

Most végre elkészült a gépével 
Erőss s így nyilatkozik:

—  Kedden szállók először vezet é- 
ses gép nyergébe. Számomra nem 
újdonság ez a sportág, — hiszen a 
múltban nem egyszer tettem már 
hasonló edzési kísérletet. De ezúttal 
komolyan belő akarok: feküdni. Az 
országúiról azonban nem. mondok le 
egyelőre. A Magyar körversenyen 
és a klasszikus távokén ott akarok 
lenni. Igaz, hogy ez a körülmény 
nem engedi meg, hog’y specializál
jam magamat, a bukóitisakcs sport
ra. De ez nem is baj. Egyelőre azt 
akarom látni, hogy tudok-e valamit 
görgő után. Ha majd megy ez az 
új mesterség, —  akkor talán szó le
het arról, hogy jövőre minden tudá
somat a motorvezetéses versenyekre 
összpontosítsam. Addig azonban 
megmaradok óvatos duhajnak.

—  Hogy ki után fogok menni, —  
ez még bizonytalan. Aki felvesz. 
Egyelőre nem válogatok. Egyelőre 
meg akarom mutatni, hogy tudok 
valamit. S aztán majd beszélhetünk 
a részletekről.

-------- — -------
Csütörtökön zárt keretedzést téri az or

szágú Ion Lorcnz.. az MKSz edzője.
Kiss Gyula, a Törekvés jeles verseny

zője az egyik gyári egyesületbe kérte 
átigazolását.

A  Törekvés szerdán társas estélyt ren
dez Lőréire szövetségi edeö tiszteidére.

Orrán szorgalmasan edz s mint mond
ja, három hét múlva rajtol is már a 
Millenárison.
ÉDES, BÍRÓ ÉS RÁCZ A MAGYAR KÖR
VERSENY ETÁN ■ NEM VERSENYEZ 

TÖBBÉ ORSZÁGÚTON
Eorenz edző első eredménye: Éles,

Bíró és Rá ez átnyergel a pályára s többé 
r.em indul országúti versenyen.

Éles múlt vasárnapi remek utolsó 
200 méteres eredménye után szakkörök
ben véglegesen kialakult á vélemény;

— Az ilyen istenáldotta repülőtehet
séget' nem szabad többé az országútra 
engedni.

Eorenz aztán’ tekintélyének minden 
fegyverét megmozgatta e véleménye 
érdekében. Az FTC szívesen kapitulált, 
Éles is döntött s így az FTC-ágyú a 
jövőben kizárólag a pályán fog indulni.

De. még utoljára egyszer porfelhőloyag 
szeretne lenni Éles. A nagy- búcsú a 
június végén dűlőre jutó Magyar Kör
verseny lesz. Ezen a négynapos tornán 
indul országúton utoljára Éles, Bíró, 
sőt Rácz is.

Aztán: jöhet a holnapután!

GYEPLABDA
A játék gyengesége volt a bajnoki for

duló meglepetése. A BBTE védelme 
— Magyar kivételével — igen gyengén 
mozgott. A  fedezetsornak csak a neve a 
régi a játéka már nem. Igaz, hogy 
Sztoics. a BETE legjobb fedezete nem 
játszott. A támadósorban veszélyt csak 
Háray és Miklós S. jelentett. A Hokiklub, 
bár kevesebb tartalékkal állt ki, mint 
ellenfele. még gyengébben játszott. 
Kivétel: Bácskai, Margó dr, Miklós dr 
és Czerva. Az FTC—AHC találkozó 
meglepetése az volt, hogy az immár 
15 éve fennálló AHC nem tudott 11 
embert összeszedni. Ez a jelenség az 
egyre jobban süllyedő gyeplabdasport 
jellemző tünete. A játék vigasztalanul 
gyenge volt. Az AHC-yédelem olyan 
hibákat vétett, amilyent égy kezdő 
KISOK-csapattól — régi szép idők! — 
sem láttunk. A zöld-fehérek sem játszot
tak jobban, csak szemfülesebben. A mér
kőzés vigasztaló momentuma: a
Forinyák-utcai pálya talaja jól bevált 
gyeplabda mérkőzésekre. A II. osztály
ban. a szokáshoz híven, ezúttal is el
maradtak a mérkőzések. Ennél még 
nagyobb baj az. hogy a szövetség ren
díthetetlen nyugalommal nézi ezt az 
állapotot. A bajnokság állás

1. BBTE
2. MHC
3. FTC
4. AHC
5. PhHSE
6. MAC
7. SzHC

V ÍV Á S

K evey bajjnoksága
(és pontgyüjtés * 
a Krencsey vándor
díjra)

Kevey Jánosnak régen esedékes volt 
egy párbajtőrbajnokság. Az idei verseny- 
évben néhányszor igen' jó volt s így 
győzelme a sok egyenlő erős között 
egyáltalában

nem volt meglepetés.
Kevey kard- és tőrvívókéut kezdte 
pályáját, majd később tért át a párbaj
tőrre. illetve- vette fel programjába a 
párbajtőrt, mert hiszen karddal és # tőr
rel is versenyzik ma is. Mindhárom 
fegyvernemben az iskolás vívás. a 
technikával megalapozott mozdulatok és

a tiszta klasszikus vívás jellemzik.
Párbaj tőrvívása nyugodt, elegáns vívás, 
akciókban is gazdag s nemcsak a karra 
szúrható tempóra való leselkedés. A baj
nokságban az első perctől kezdve veze
tett s midőn első csörtéiben végigverte 
HTVK-s klubtársait, győzelme előre
látható volt. A bajnokság döntője igen 
érdekesen kezdődött, mert

Gerevich együtt vezetett Keveyvel.
Az felső két csörtéjébeii legyőzte Dnnayt 
és Reric.het, akiket az előmérkőzés során 
az összes szakértők nagyon veszélyesnek 
láttak s így Gercvichnek jó szereplést 
jósoltak. Valóban első csörtéiben remek 
volt, míg később

visszaesett
s alig állt ellen. Hennyeyne.k megbízható, 
jó vívása biztosította a második helyet. 
Minden' ellenfél ellen komolyan küzdött 
és igen szépen vívott.

Jós Miklós, személyében öttusázó lett 
a harmadik.

Jós igen jól vívott s végre jó napja is 
volt s megelőzte az öttusázóknak párbaj
tőrben is igen veszélyes gárdáját. 
A tavalyi bajnok Rerich és az Európa- 
bajnok Dunay semmi különöset nem 
mutatott a döntőben. Érdekes

meglepetés volt Maszlay indulása 
és döntőbejutása. Á kardvívóknak^ a 
párbajtőrben való szereplése (Gerevich 
Berczelly, Maszlay) a vívókörökben el
terjedt mende-monda szerint elsősorban . 

a Krencsey Géza-vándordíjnak 
köszönhető.

Ez minden három évben kerül kiadásra 
és a legszebb vívóvándordíj. Azok r 
kard vívók igyekeztek it pontot szerezni 
akinek csak néhány pont kell. hogy a 
sok egyforma élére kerüljenek. Minden
esetre a tör- és a kardbajnokság is nagy 
pontszerzési alkalom, de itt sem ártott 
egy kis előnyt szerezni azokkal szemben, 
akik végleg nem vívnak párbajtőrt.

Nagyszámú induló, pompás kűzdehnf'ü?3 
az átlagon jóval felüli eredmények, 3 
vidék főiskolás atlétáinak tömeges fdl- 
vonulása volt a legszembeötlőbb .jelen
sége az ezéVi főiskolai atlétikai bajnok* 
Ságoknak.

#
A kétnapos versenyből legjobban Aradi 

fölényes futása emelkedett ki. A  mű
egyetemiek válogatott középtávfutója a 
képességeinek megfelelően minden szám
ban elindult, hogy pontokat gyűjtsön* 
egyesületének. Orősziénrészo van abban* 
hogy a MAFC a vándorú íjas pontverseny
ben maga mögé utasította a TFSC-n kívül 
valamennyi főiskolás egyeeiiletünk-et. A  
mutatott remek formáját alapul véve az 
idén nemcsak 800-on, do 1500-oit is kiváló 
ei cdményokkel öregbíti majd a magyar 
középtávfutók elismerten jp hírnevét. 
Sorrendben utána Szigetvári, a péwiek 
jeles vágtázó járói kell megemlékeznünk. 
Neki 5*3, éppen, úgy, mint Aradinak nem 
vol-t nehéz a győzelmet, kivívnia, mind a 
100-on, mind pedig a. 200 méteres bajnok
ságban. ök kettőn a. jelon pillanatban a 
klasszis képviselői a főiskolás atléták 
között. A  többiek közül Császár, JT-antos, 
Győrök, Pető dr, Kelemen TFSC, Kelomcn 
(Miskolci Jógák.) emelhető ki.

•
A bajnoki viadalon egy-két pompás te-* 

hete ég szárnypróbálgatását, láttuk. Első
sorban Nágyszalánczy. a MAFC ragyogó 
tehetségű középlávfutóját kell megdicséí- 
nünk. A műegyetemi fxítóuak ez volt 
élete második versenye (az elsőn 5$.2-fc 
futott 400-on) és most is beigazolta, hogy 
kivételes .képeségének birtokában van, A  
bajnokságban elért 51.8-as idejével 
megmutatta, hogy ő a jövő nagy ni agyar 
középtávfutó reménysége.... Ti mából 
és a pécsi Koltűiből idővel remek vág* 
tázó lehet. •

Főiskolás hőigyversenyzőink is kvwdo* 
11 ek komoly eredményekkel bemutatkozni. 
A testnevelő hölgyek a sokirányú, elfog
laltságuk ellenére is felvonultak egy-.két 
tehetséges atlétával. Turc&ányi köztük a 
legtehetségesebb, d© Pillér, Romák, Lp; 
gányi, Nemere és a szegedi Borisok is jó 
képességű versenyzőként mutatkozott- be, 

•
A mindvégig zökkenőmentes rendezés 

biztosítása Misángyi Ottó dr-naU, OTT 
főtitkárának, a főiskolás versenyzőink le l
kes barátjának az érdeme.

10 10 _ — 38:6 20
10 5 1 4 19:13 11
0 4 3 2 9:9 11
9 2 3 4 14:15 7
8 3 1 4 8:11 7

10 1 3 6 8:15 5
8 1 1 6 2:29 3

Va&árnap rendezte a MAC alkotmány- 
utcai vívótermében II. osztályú kard- 
versenyét. A verseny győztese Eór,ay 
lett, aki Tillyvel állott 6—6 győzelem
mel az élen és őt a holtverseny eldönté
sében legyőzte. Részletes eredmény: 
1. Rónay (RÁC) 6 gy. 2. Tilly (BBTE) 
6 gv 3. FülÖp (BBTE), 4. Bedo (HTVK), 
5. Durst (MAC). ___________

B IR K Ó ZÁ S
Kassa város birkózóbajnohságát június 

16-án akarta megrendezni a KAC. A kas
saiak most bejelentették a birkozószovét
ségnek, hogy a bajnoki versenyt közbe
jött akadályok miatt bizonytalan időre 
elhalasztják.

FÖ ISK0UA
A BEAC nyerte a főiskolai vízilabda 

bajnokságot. A döntő mérkőzés eredmé
nye: BEAC—MAFC 5:1 (2:0). Vezette: 
Sennyey. BEAC: Gál — Fehér, Helyes 
dr — Kelemen — Lengyel dr, Fekete, 
Kiss. MAFC: Győrfi — Hajdú. Banki — 
Horváth — Gáncs, Farkas, Bepa. 
A BEAC nagy fölényben, szép játékkal 
győzött.

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

nap, n *“  */«, f — /2, h — */«
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T :
fö, f8, no. Sz. v .: fi-kor is. D I I I .  88.
(A levegő katonái.)
CASTNO Eskü-u. 1. T.: .38310*2. f6. f8, CIO, 
Sz. V.: í'4-kor is. Kár volt hazudni.
CITY Vilmos császár-ót 35. T.: 111-140. 
hf>, I18, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Táncrend. 
GORSÜ Váci-utca 0- Telefon: 182-818.
f6. f8. flO. Sz. V.: f4-l;or is. Myrna Loy. 
WHliarn Powcll: NN és társa. 3-ik hét! 
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125:952. 6, 8, 
10. Sz. V.: 4-kor is. Az üldözött. (John 
Garfiekh)
FÓRUM Kossaih Lajos-u. 18. T.: 189-343. 
fű. Í8, flO. Sz. V .: ‘ f4-kor is. Te vagy a 
dal. fSárdv .Tí’ nos.) .

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzaébet-körut 13.
T. : 222-49ÍI 30—á-í-ig folyt. Maeyar*Fox-
Metro-Ufa ás rajzos híradó. Rajzfilm, Víz 
alatt sem könnyű az élei. .
OMNIA Kölcsey-utca 2. 1 : 130-12o. o. n8, 
flO Sz V • 4. 6. 8. 30. Oz, a csodák cso
dája. (Judy Garland.) Prolongálva! 
RADIUS Nagymezö-utca 22. I . :  122-09S. 
f6. L8. hlO. Sz. V.: fí-kór is. Napóleon 
házassága. (P . Blanchar.) 3-ik hét! 
ROTÁL AFOLLO Erzsebet-körut io. T . 
222002. n8. fS. hlO. Sz. V.: 4. b. 8. 10. 
Három agglegény nősülne. (rhiraig,

SCM^A,"'*Teréz-krt 60. T.r 114-411. n6, f8. 
híd. Sz. V.: 3-kor ií. Te vagy a da.I.
fSárdy, Sennyey.) _  ..............
URÁNIA. Rákóezi-őt 23. T.: Ua-04fi. 5. n8, 
flO. Sz. V.: hS-kor is. D II I .  88. (A  le- 
vegő katonái.)

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T :  144-212. 
f4. ffi. fa. no. Sz. V.: f2-kor is. fekete
gyémántok, __
CAPITOL. Baross-t.ér 32. T-: 134-337
U, f«. f8, flO. V.: 11-kor és fél 2-kor is. 
Halálos tavasz. 14-ik hét!
CORVIN Cilői-ót 40. T.: 138-988. f4. Ri. ts, 
flO. V.: f2-kor is. Viktória királynő;  ̂
ELIT Szent Tstván-körnt 13. T.: 111-502. 
5 „ 8, hto. v .: f3, 5, f8. hlO. Asszonyok. 
HOLLYWOOD- Bethlen-tér 3 T.: 142.455. 
f.3, há, n®. fio. Asszonyok. V. d. e. f i i: 
Táncolj és szeress! . . .  nm
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027. 
11 2. 4, 6. 8, 30. Fekele éjszakák. 
LLOYD Hollán-utca 7/a. T : 111-994. 4. 6, 8. 
10. V.: 2-kor is. flrdöngös fruska. 
PÁLÁCSE Erzsébei-körút 8. T.: 221-222. 11. 
2, 4. 6, 8, 10. Gnnga Din. 3-ik ké,t! 
PATRIA Néoszdnház-n. 13- T .i 145673
íü ®t 8, 10; V .: 2-kor is* lemeo Jasr**s

SAVOY, üllői-út 4. T.: 146040. f4, Í6. f8,
flO V.: f2-kor ie. .Tesso James. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999. 
f4. fG, fS, flO. V .: l'2-kor is. Viktória ki- 
rálynő.
STÚDIÓ Akác fa-utca. 4. T.: 140-840. 4. 6, 
8, 10. V.: 2-kor is. Ifjúság.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbüs-n. II. T.: 355374. n4, 
nS. n8. nlO. V.: n2-kor is. Trópusi má
mor. V. d. e. 11; Sárga kalózok. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563.
4. 6. 8. 10. v .: 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Az clsii esek. _  __ _
BUDAI APOLLO Széna-tér. T : SolSOO.
fő, h7. 9. A csapda. V. d. c. f i i :  Gylmcs: 
vadvirág.
F.LDORa DO. Népszinbáz-o. 31. T.i 133-1.1.
5. n8, f 10. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Dzsungel 
Jim. A préri törvénye.
HOMEROS. Hermina-út 7. T .: 296178.
h5, 7. nlO. V.: f2-töi folyt. Texas I I .

IPOLY Csáky-u. 65. T . : 292628. f4, f6, 
f8, f 10. V.: i-2-Ror is. Vágyak. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T : 
134-644. f4. f6, Í8, flO. V.: f2-kor is. Az
éiső csók.
OLYMPIA Erzsébet-krt 26. T.: 421-a88.11, 
2. 4. 6. 8, 10. Földindulás.
OTTHON Beniczky-utca 3. T : 146-447. n4, 
nO,' n8, nlO. V.: n2-kor i«. A z idegen 
asszony. . . . .
PHONIX Rákőczi-út 68. T : 144-454. 11. 1. 
Ti. 5, n8. flO. A 4 toll.
R IALTO Rákóczi-út 70. T.: 139-197. 11. 
1, 3, 5. n8, nlO. Sz. V.: 10. 12. 2, 4. 
fi. 8. 10. Az első csók.

A  KADIÓ MŰSORA;
Kedd, június 4.

Budapest I  Í549.5 ml: 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Közlemények. Hang; 
lemezek. — 10: Hírek. —- 10.20: Sz eged: 
fényképek 1889-ből. Irta: Vásárhelyi
Júlia. — 10.45; D i va t tudós i tás. — 12.10: 
Hanglemezek. — Közírón: Hírek. — 18.30: 
Lovászi Ferenc cigányzenekara. — 14.30: 
Hirek. — 16.15: A  Hanság. Jászai József 
előadása. — 16.43: Hírek. —- 1 7 Hírek
szlovák és ruszin nyelven. 17.15: A 
Budapesti Vasutas Ének- és Zenetársaeág 
énekkara. Vezényel: _ Seres I^ászió. — 
17.50: Magyar laboratóriumok. ^Konkoly 
Kálmán beszélget Kerékjártó Bája drrai.
— 18.15: A  rádió szalonzenekara. — 18.50- 
Séta a könyvnapon. Közvetítés a könyv- 
napi sátrakból. Beszél: Gceső Sándorne.
— 19.15: Hírek. — 19.30: A ZenesnüvészeU 
Főiskola operai tanszakának vizsgaelö- 
adása. 1. Wagner: A  nürnbergi mester- 
daiookot. Éva; Ritaperr Gizellái Magda

léna: Turján Vilmos: Hans Sache: Fodor 
János; Stolzingi Walter: Sigmond Lajos; 
Dávid: Sípos Jenő dr. 2. Kossim: A sevil
lai borbély. — Roeina: Végh Katalin; 
Almaviva: Sípos Jenő dr; Figaro; Kassai 
János. 3. Verdi: A végzet hatalma. — 
Leonóra; Seholz Etel; Gvardian: lodoi  ̂
János. 4. Verdi: Álarcosbál. — AmaU-a. 
Szalay Eszter; René: Reményi Sándor. 9. 
Mascsenét; Timis. — ThaU: Balogh Mar- 
"it; Athanael: Kassai Já-nc6;
.Tárai József. fi. Thornas: Hamlet.
Ofélia: Végh Katalin. 7. Puccini: Bohém 
élet. _  Mimi: Szalay Észter: Rudoll:
Sigmond I.ajoa. 8. \erdi: Trubadui. — 
Leonóra: Rituper Gizella: Lun,a gróf*
Kassai János: Ruiz: Beokő Sándor. 9 
Warner: Walkűr. — Wotan: Fodor János; 
Brünnhüde: dr Gulyás Erzsébet; Sieg:
lindc: Rituper Gizella; Helmwige: Ponnoi 
Klári; Ortlinde: Rétesi Zsuzsa; Gerhilde: 
Roós Katalin: Waltraute: Milinknvieh
Gemma; Sipgrpne: Vogt Franciska; Ross- 
wetase: Sziicsborus Etelka: Grimgcyde:
Turján Vilma; Se.lnvcrtlcitér; Lőrlnez 
Zsuzsanna. — Szünetben kb. 21.45: Hírek 
magyar, szlovák és ruszin nyelven. — 23: 
Ilírék német, olasz, angol és francia 
nyelven. — 23.20: Oláh Kálmán cigány
zenekara muzsikál. — 00.05: Hírek.

Budapest II  (834.5 m>: 17.30: Unszm
©líhidás. — 17.55: A rádió .szalonzene-
kara. — 18.15: Francia nyelvoktatás.
Oarzó Miklós dr előadása. — 38.15: A
földmívelésiigy 1 minisztérium mezőgazda
sági félórája. — 19.15: Jazz-számok hang
lemezről. — 20: Hírek. — 20.25: Melle 
Béla zenekara. Vezényel: Vinczc Oltó.

Kassa (2-79.1 m): 11.05: Sarki fényt lát 
lünk ÖtryalMti. Flórián Endre dr ek  
adása, — 11.23: Hanglemezek. — 11.40:
Hírek magyar és szlovák nyelven. — 
15.25: A 21. honvéd gyalogezred zenekará
nak műsora. Vezényel: Hadányi Antal.
Mai jelentősebb külföldi inusorrészek:
7.10 ó: Bukarest: Szimfonikusok.
8.10 ó: Belgrád; Operaest.
8.15 ó: Becs: Hegedű-zongora hgy.
9 ó; Milánó: W olff—Ferrari: A kíváncsi 

asszonyok c. operája.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

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

Föszerkeezté: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Knltsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
2-20, negyedévre 6—, külföldre 9. —
ÍAiuerikába 10.—). •

Nyomatott a Stádium Rt. körforgőgé- 
mtn. Fajétól: Györjr Aladár lca*eaté.

F Ő IS K O LA

S IK E R

K É Z IL A B D A
Péteri dr-t ETE két hónapra tiltotta, 

el a játéktól a fegyelmi egyesbíró.

VÁLTOZATOS JÁTÉK, GYENGE S3!IN“ 
VONAL

jellemezte a vasárnapi UTE—Elektromos 
rangadót. Mindkét csapat tartalékoson 
állt ki (nem játszott Koltal, Kubai, Paul 
UTE. Péteri dr, Cséfay, Varga ETE).' 
Végig egyenlő ellenfélnek bizonyult a 
két gárda. A két csapat felváltva veze
tett. 2:2-es állásban Novák ETE egy 
vetődés közben megsérült és kiállt 3:3 
után Czirákit UTE állította ki feleseiéiért 
a játékvezető. Kovák visszatérésével az 
Elektromos kiegészült és ezzel el is dőlt 
a mérkőzés sorsa. Az Elektromos leg- 
iobbja Koppány és Kovák, az UTE-Ö 
Benda és Benkö — mindnyájan „öreyre^  
Ez a légjellemzőbb a r angadóra. . . 
A fiatalok közül Palotai és Nemes II.i 
érdemel dicséretet.

A MAFC—BSzKRT mérkőzés Volt a 
forduló legtanulságosabb összecsapása. 
A tavalvi bajnokcsapat megszokott tet
szetős játékát mutatta, győzelme mégis 
keservesei.: született meg a példátlanul 
tartalékos (még: az intéző is játszott), de 
kiválóan küzdő és jó taktikát felvonul
tató villamosi csapat ellen. Ez annal 
meglepőbb, mert akárhogy vesszük, a 
vasárnapi BSzKRT legalább féltcuat 
góllal gyengébb a vasárnapi MAFC-nál. 
A BSzKRT esze Dobos volt. f) ..gyártotta" 
a szadaddobást az öt műegyetemi hátvéd 
között (öthátvédes taktika, óh!...) és a ki
váló villamosi szabaddobó. Jávor megtet.ta 
kötelességét: hat gólt dobott kapuelőtti
szabaddobásból. Meg kell azonban mon
danunk. hogy a villamosi gólzsák közel 
sem ért annyira a mezőnyből való göl- 
csináláshoz, mint a szabacldobásból való 
g'ó’ gyártáshoz.

Feltűnt még. hogy az utasítás ellenére 
a játékvezetők még mindig nagyobb 
súlyt vetnek a 'felesélés és logyintgetés 
(egyébként helyes! letörésére, mint a 
durvaság és kíméletlenség megakadályo
zására. A vasárnapi ..kemény’’ forduló- 
bán is csupán, három kiállítás törtér. t 
durvaság, más nyolc pedig feles.eles 
miatt. Igaz. hogy ezzel szemben egész 
sereg, 13-as büiltetödobás hutbtte a fonó 
„kedélyeket". '

VASÁRNAPI EREDMÉNYEK 
II.  osztályú 11Ő1 bajnokság

Koszorú X III-M P S C  I I  4:2 (t:l). K I-
ctOK-nálva Vezette: Egri. Goilovó: Rover 
őri és I;álúiny, ilielvo Fiié (2),

KOSÁRLABDA
A BEAC VEZET AZ I. OSZTÁLYÉ NŐI

k o s a r i-a b d a b a j n o k s a g b a n

3. BEAC
2. BSzKRT 

3—4. TFSC 
3—4. PeSC

5. Koszorú
6. MAFC
7. MTF/
8. Koszorú X.

STRAIBNÉ
a rangelsö a I I.  osztályú kosárdobóHáb- 
lázaton. A pillanatnyi helyzet a. Követ
kező: 1. Straubné (BEAC ten.V 123., 2.
Németh (TFSC) 110, 3. Kasztner . (TirSCl 
109, 4. Letenocky (BBTE) 64. 5. Verecz- 
key (Gamma) 60. 6. Gombos (EBTL) 55. 
7. Nemere <TFSC> B3. 8—9. Várszegmö 
(BEAC ten.) és Kaposi (BEAC II.) 52, 
10—11 Kemenes (Koszorú Kispest) és 
Binder (BEAC I I . )  42, 12. Medveczky 
(BEAC ten.) 36. ,

GOLF
A Magyar Golf Klub pályáján vasár

nap délelőtt és délután bonyolították le 
a Bobbv Jones, a világ egyik legjobb 
goifjátékosa által adományozott díjért a 
versenyt. Az egység elleni versenyben 
22 játékos indult. Első lett Wellisch Jer,5 
1 down 2. holtversenyben Lauber Dezső 
örökös bajnok és Forgács Gábor 7 down.

30 9 1 18 pont
9 8 1 36 „
9 6 3 12 ,.

10 6 4 12
X III .  9 4 5 8 ,,

10 3 7 6 „
10 2, 8 4

X. 9 — 9 -- t*

S ZE R K E S ZTŐ I ÜZENETEK
Pál Vince. Budapest, CserUesz-nfra. A

heküidött vívójátéktervezet rendkívül 
körülményes. Legcélszerűbb lenne a le
írást beküldeni mesfontolás céljából * 
vívóeeövétségnek. (V . Alkotmány-U, &).


