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A svéd szövetség — mint ismere*
teg — július elejére Stockholmba
hívta a magyar válogatott csapatot*
A nemzetközi viszonyokra való te
kintettel az MLSz miniszteri biz
tosa — köszönettel —- elhárította a
svédek meghívását. Nem jön létre a
Csikók tervbevett észt-lett portya*
ja sem.
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emutatjuk
écs
eniáminiait
Ma:
nagy edzés Bécsben
BécSj június 5.
Bécs válogatottjai szerdán pihentek.
A z A) csapatot még mindig nem állí
tották össze s lehetséges az is, hogy
csütörtökön este sem állítják öss^ö.
Pétitek délelőtt azonban már meglesz az
összeállítás.
Csütörtökön délután mindkét csapat
edzést tart
A budapesti mérkőzésre M üller szak^
vezető,
mint ismeretes, 15-ös keretei,
állított össze: Nézzük, hogy kik vannak
ebben a keretben.
'
'
Kapust kettőt találunk: R a ftl, Zohrer.
Budapesten mindkettőt ismerik, az előb
bi véd.
.
,
■.
Az is végleges már, hogy a balhátvéd
Schmaus lesz. Most csak az a _kérdés,
hogy Wagner I I . vagy Schall jat-szik-e
jobbhátvédet. Wagner I I . kemény fim
kitünően fejel, de rossz taktikus. Som llt
Ismerik Budapesten is.
A fedezetkor összeállítása
végleges:
Wagner, Mock, Skoumal. Mind öreg fiú.
Mock jelenleg elég jó formában van. de
bizony, már öregszik s a IT. félidőben
mindig szüksége van egy kis pihenőre.
Ha nagy az iram. álékor kifullad.
Itt azonban megnyugtatták Mockot;
■ A kényeImeekedö magyarok nem
fognak néked sok ■gondot okózni,/
' A jobbszélső és a jobbös3ze.koto he
lyére három jelölt is van: B ortoli, Dér
cker (ők ketten alkotják a Vienna jobbszárnyát) és Hessenauer. Hármuk közül
Berket a legjobb. 31. éves, ideális dportéhiber. Nem iszik, nem dohányzik, tel
jesen sportszerűen él s ba kell, játszik
összekötőt, ha kell, megfelel a szélen is.
Egyetlen baja az, hogy testalkata kissé
gyenge.
Bortoli a Vienna szélsője. -Gyors és
nagyon nagy lövő, ezzel szemben tech
nikája nem sokat ér.
Hessenauer Mannheimbő! került ide
két évvel ezelőtt. Itt Bécsben az egyik
nagy húsfeldolgozó vállalat könyvelője.
Rendszerint szélsőt játszik. Az 1936-os
olimpia előtt tagja volt a német válo
gatott keretnek, résztvett annak a nagy
munkájában, az olimpián azonban nem
jutott szóhoz. Akkor még nagyon fiatal
V°Binder, Pesser. Walzhoffer és Schilling van’ még a keretben a csatárok kö
zül ők mind ismertek Budapesten. F u 
serről meg kell jegyeznem, hogy az
utóbbi időkben gyakran játszott középcsatárt. Schillingrc viszont a csapatában
hátul volt szükség s ’f T s'\ hAoVÍdet„ Jf '
szott a legutóbbi mérkőzéseken. Való
színű összeállítás;
__
Raftl — Schail, Schmaus — Wagner,
Mock, Skoumal — Bortoli, Decker, Bin«lcr, Schillingr, Pesser.
■
A B) csapat összeállítása már végle
ges:
Martinék — Kopetko,
Sesta
Probs, Pekarek, Schlanch —* Zischek,
Hahnemann, Épp, Reitermaier, Dnrek.
Itt az az érdekes, hogy
utóbbi időkben a Rapidban csabait ját
szott. .
,
.
Bécsben nagyon sokat várnak a csa
társortól. Most nemcsak Épp jelent majd
veszélyt a budapesti kapura, ^ in t a legut’bbi B) mérkőzéseken. Külön felhívom
a pestiek figyelmét Durekra az F C Wien
rendkívül gyors, 19 éves balszélsojéré.
H. O.

Metaxa és Koch
okvetlenül látni akarja
a Budapest-Bécs
mérkőzést
A német teniszezőik kitünően érzik rna£ukát Budapesten. Szerdán este a teniszézSvetsóg vezetőivel az egyik, konyhájá
ról híre* étteremben vacsoráztak, a pá
ratlanul Ízletes magyaros ételeket nem
győzték eléggé dicsérai.
Percek .atett
mindimk’i jókedvre hangolódott. Különö
sén a kis Koch járt elöl kamaszos jó 
kedvével, A társaság el is nevezte „Ben
jaminnak." '
.
A kis Koch nem is annyira a tenisz
ről. mint inkább a futballról beszélt a
lejbszíveaebben. . . . .
, ...
_ Csak azon imádkozom, — mondotta
hogy vasárnap én játszani az elsft mécs'
eset,. Akkor a Pufival (ez Metaxa bee®,
nőve) kimegyünk a Budapest—Béoa mer
^ K o c h o t alig lehetett a fut,bálitól el
hódítani _ mesélte Metaxa.
Már te
niszbajnokságot nyert s még mindig fut
ballozott az egyik Magdebnrgl csapatban.
Az idén mondott le csak n Mr\nbáM>U
Igaz, hogy nem égésien.. ■
meglátja
a futball-labdát,
nem bír
magaval,
egyet-kettót okvetlenül kell suttolnia.
' Pontosan 11 órakor befejeződött a lakó
irta. Mindegyik játékoson látszott, hogy
még
maradni szeretett volna.
.tvteinschroth kapitány azonban leintette az
ingadozókat.
— Ha győztük, — mondotta — a merután 12-ig les* kimaradás!---* i

FOGADTA SZÉKESFEHÉRVÁROTT
SIMPSON MESTERT,
a MAS- amerikai edzőjét. A diákok nagy
érdeklődése igen: jól esett Simpsonnak
és nagy lendülettel vetette bele magát
a munkába. Vasárnap délután jelvényséiferző versenyt rendeztek. Ezen Janai
fk. 11.09-et, Gáspár (áll. g.) 11.01-et do
bott súllyal, Szegletes 165 CTn-t ugrott
magasba stb. Simpsonnak különösen a
17 esztendős Gáspár tetszett. — Ez a fiú
súlydobásra született. Egy nap alatt
megtanulta az amerikai stílust. Kiváló
súlylökő és diszkoszvető lehet belőle —
mondotta róla. — Hétfőtől kezdve kü
lönben délután 3 -órától 8 óráig foglal
kozik Simpson •a fehérvári fiúkkal, akik
állandóan' igen nagy számban (naponta
150-en!) járnak ki most az AR AK pályára!

■■

Nincs gélerő a válogatott csatársorban

r

Csak csütörtökön este állítja össze a kapitány
a v á lo g a to tt csa p a to t — A belső h á rm a s
problémája még mindig megoldatlan — Csak,
két gólt tudott összehozni a válogatott csatár
sor. az egyiket Sárosi dr„ a másikat Toldi
lőtte. - Az Elektromos 11. csapatát két harmadon
át a számieletti válogatott jelöltek erősítették
w

_ _ _

M Ü LLER B Ú C S Ú Z IK
Visszatér Bécsbe, nem újítja meg a Hungáriával kötött szerződését
Ebédéutáni feketézés közben be
szélgettünk Müller Wúdival, a Hun
gária jeles bécsi csatárával. Müller
előtt a Nemzeti Sport, annak első
oldalát nézegeti, a bécsi telefon hír
adást a Budapestre jövő Bécs válo
gatottjáról.
— Igaz, nagyon igaz, hogy „ n a g y 1
csapattal jönnek a bécsiek Pestre.
Csupa kemény csatákban megedzett
harcos. Aa egyetlen Reitérmayert
nem■ ismerem személyesen, mert
amikor én még Pécsben játszattam,
ö még csak az ifjúsági válogatott
ban játszott. De láttam játszani öt
is. Fiatal, kémény) tálán még azt
is mondhatnám, róla, hogy erősza
kos játékos Reitermayer. De tud!
A többiek régi ismerőseim, akikkel
nagyon sokszor játszottam együtt,

vagy egymás ellen. Budapest csa
patának nagyon meg kell „ kár
tyáznia“ a mérkőzést, ha győzni
akar.
E gy kis csend után közelebb hú
zódik hozzánk és halkan magáról
kezd beszélni.
— Magánügy, amiről beszélek —
mondja Müller
de talán érde
kelni fogja szerkesztő urat. Nem
arról van szó, hogy talán haragud
nék valakire, amiért az utolsó két
mérkőzésen nem állítottak be a
csapatba. Nem az én természetem
az ilyesmi s nem is . állna jól az
ilyesmi olyan öreg rókához, ami
lyen én vagyok. Visszaesetem ki
csit erőnlét dolgában, ami nem is
csoda, hiszen meglehetősen sokat
dolgozom
délelöt tönkmi.
(M üller

A z o rsz á g le g jo b b
la b d a r ú g ó k ö z é p is k o lá i
Jövő héten befejeződnek a küzdel
mek a középiskolások Szent Lászlóvándordíjáért.
Csaknem háromhó
napig küzdöttek diáklabdarúgóink
az ország minden részében a kiesé
ses
vándordíj-küzdelemben
való
előbbrejutásért. A hatalmas jelentő
ségű vándordijküzdelem 154 intézet
1700 ifjú labdarúgó palántáját moz
gatta meg. A résztvevő csapatok a
mai napig 152 mérkőzést vívtak az
ország különböző vidékén. Most
már csak két csapat maradt tal
pon: a Kaposvári ,g. és a Munkácsi
fk. A két együttes a döntőt június
13-án vívja meg Budapesten. A leg
nagyobb dicsőséget, az ország leg
jobb labdarúgó középiskolája büsz
ke címet és a remekbe készült ván
dordíját kettőjük közül valamelyik
kapja meg.
De minden elismerést megérde
melnek a helyezettek is, akik négy
öt nehéz csata után jutottak az él
csoportba és közülük nem egy csak
a
balszerencsének
„köszönheti",
hogy nem jutott tovább. 154 induló
közül az első tizenhat közé kerülni
nem kis dicsőség. Éppen ezért a
labdarúgó
utánpótlás nevelésével
törődő testületek — közöttük a
Nemzeti Sport is — elhatározták,
hogy a vándordijküzdelem első ti
zenhat helyezettjének a teljesítmé
nyét jutalmazzák. Ez nemcsak azt
jelenti, hogy 171 játékos kap érme
ket és vereteket, hanem ezeknek az
intézeteknek testnévelő, vagy a lab
darúgó szakosztályt vezető más
szakos tanárai és igazgatói is!
A dijak kiosztásának lehetővé té
tele végett a KiSOK központja megállapította az első tizenhat közé ju 
tott iskolák helyezését. Ez nem volt
egyszerű dolog, mert hiszen nem
bajnoki körmérkőzésről lévén szó,
nem lehetett csak pont- és gól
arány alapján elvégezni a sorrend
megállapítását.
Tekintetbe vették,
ki milyen körülmények között ju
tott tovább, idegenben vívott mér
kőzésekkel vagy odahaza lejátszot
takkal, sorsolással, tehát szerencsé
vel jutott-e előbbre, vagy a pályán
harcolta-e ki a továbbjutást, stb.
A KISO K a következő sorrendet
állapította meg:

1. Munkácsi fk. vagy Kaposvári
g. (A z első hely kérdése csak a jövöheti döntőn dől el.)
3. Szent István fk. (Budapest)
4. Szegedi felsöipar
5. Magyaróvári kegyesrendi g.
6. Békéscsabai fk.
7. Érsekújvárt áll. g.
8. Losonci áll. g.
9. F á y g. (Budapest)
10. E g ri érseki tkp.
11. Ganz-ipariskola (Budapest)
12. Hunfalvy fk. (Budapest)
13. Pápai ref. kollégium
14. Kalocsai érseki tkp.
15. Debreceni fk.
16. Győri kir. kath. tkp.
A kiírás értelmében az első he
lyezett csapat tagjai a KISO K baj
noki aranyozott érmét, a sportkör
pedig a KISO K oklevelét kapja,
valamint egyévi megőrzésre a Szent
László-vándordíjat; a második he
lyezettnek a KISO K kis aranyozott
érmei jutnak. A 3. és 4. helyezett a
K IS O K ezüstérmeit nyeri. Ez volna
a hivatalos díjazás. Ezenkívül azon
ban a M LSz és a Nemzeti Sport
érmeket és vereteket ajánlott f e l . a
helyezetteknek. A felajánlás értel
mében az 5— 16. helyezett az MLSz,
az 1— 8. helyezett Iskolák játékosai,
ül. vezetői a Nemzeti Sport díjait
kapják.
A Magyaróvári kegyesrendi g.,
Békéscsabai fk., Érsekujvári g., Lo
sonci g., Fáy g., Egri tkp., Ganz
ipariskola, Hunfalvy fk., Pápai ref.
kollégium, Kalocsai tkp., Debreceni
fk. és Győri tkp. játékosai az MLSz
érmeit,
a labdarúgó szakosztályt
vezető tanárok pedig az MLSz ve
retét kapják.
A Nem zeti Sport művészi értékű
Manno-vereteit a következők
nyerték:

kitűnő teniszütc húrozó. A Szerk.)
Nem erről, hanem arról van szú,
hogy augusztusban lejáró szerződé
semet nem újítom meg, hanem
hazamegyek Bécsbe. Am.utör le
szek, mint a többiek, elhelyezke
dem valamelyik nagyobb vállalati
csapatban, mint játékos és mint
alkalmazott. Nem vagyok már mai
csirke, rohannak az évek, gondolni
kell az embernek a jövőjére is. Na
gyón, de nagyon szerettem Buda
pestet, a Hungáriát, a magyarokat,
a magyar játékosokat. A Hungáriá
ban eltöltött öt esztendőre mindig
örömmel és egy kicsit büszkén fo
gok visszagondolni.
Müller Wudi barátunk majdhogy
elpityergl magát, amikor az utolsó
szavakat mondja ...

A z ünnepélyes díjkiosztás a döntő
napján, június 13-án lesz a BEAC
pályán.

f^@gk@zcS52Sik
a te h e ts é g e s f ia t a lo k
o k ta tá sa

Kellemes nyári időben került sor
.tegnap délután a bécsiek elleni vá
logatott mérkőzés rostájára. Félöt
tájban már mind a 18 válogatott
jelölt ott volt az FTC-pálya nagy*
öltözőjében. A szolgálatot teljesítő
Csikós érkezett utolsónak. Dudás jó
ideig utcai ruhában üldögélt az
egyik pádon. Amikor vitéz Ginsery
szövetségi kapitány belépett az öl
tözőbe, kiadta az utasítást:
Mindenki levetkőzik, még —<
Dudás is.
Dudás fürgén kezdte dobálni ma
gáról a ruhadarabokat és megje
gyezte:
— Nagyon szívesen játszom, csak
nem akartam tolakodni.
Oyetvai nem jelent meg: sérülése
miatt nem is jöhet szóba a vasár
napi összeállításban.
A szövetségi kapitány kiadta a ren
delkezést Tót Ív Istvánnak, hogy a ke
retnek az összeállításban éppen nem
szereplő tágjai az ellenfél — az Elek
tromos II. — csapatában kapnak
helyet. (K i is szorult szegény hordó
sárgák fele a saját csapatából! .. .)
A z első harmadra a következő
képpen álltak fél á csapatok:
Válogatott (piros ing, fehér nad
rá g ): Háda — Pákozdi, Bíró — K i
rály, Sárosi III., Balog —• Kincses;
Sütő, Serfözö, Sárosi dr, Kocsis.
Elektromos II.: Csikós — Kis;
Levente — Szalag, Chován, Dudás
—• Toros, Vin cze, Toldi, Kissely,
Flonszky.
A z edzést 20 perces — futásból és
tornából álló bemelegítés vezette be.
Rövid taktikai utasítás következett,
majd megkezdődött a játék.

Molnár Ignác szövetségi edző az MLSz
miniszteri biztosától
kapott niogbizás
alapján rövidesen munkába veszi a te
hetséges fiatal játékosok egyéni tovább
képzését.
Külön csoportban kerülnek
sorra a kapusok, majd a hátvédeit, _a fe
dezetek, a szélső csatárok és a belső csa
tárok. A munkamíís-or a következő:
Június 7. Kapusok a Ganz TE oályáján fél 5 órakor.
Június 11. Hátvédek a BEAC-pályán
fél 5 órakor.
Június 12. Fedezetek a Törekvés-pályán.
Június 14. Szélső csatárok a MÁVAQpályán.
Június 18. Belső csatárok az MTKpályán.
A z oktatás minden nap fé l 5 órakor
kezdődik.
Az első ilyen oktató délutánra a kö
vetkező
kapusok nyertek
meghívást:
Kuehta (Vasas),
Csintalan ( Lampart),
Szekeres WMTK,
Albert BTC,
Fejes
MAFC, Schlosser KISO K, Róka (B.' Vas
utas), Bogár BMTE.
A meghívottakon
kívül megjelenhet
minden olyan ifjúsági játékos, aki kü
lönös tehetséget érez magában a kapus
helyén.

Amatőrbajnokság
I. osztály
Déli csoport
FSC—MAFC 1:0 (#:«). Budafoki-út._ Ve
zette:
Égner.
Erősiramu
mérkőzést
vívott tegnap délután a két csapat, A
nagyrészt 10 emberrel játszó FSC ne
hezen győzött. A z I. félidőben inkább
n MAFC van fölényben.
Szünet után
nagyon feljön az FSC. A 20. percben
Rába o saját kapujába fe jeli a labdát.
Nagy FSC az I. félidő 25. percében bor
datörést szenvedett. Jó: Hei'.n, Mosheim
és Benkő, ill. Gnda és Szép.

A T LÉ T IK A

A NÉM ET S P O R T E M B E R E K
helytállrak a harctéren is, azok pedig,
X— 1 ezüst veretet kap:
akikre kinn a fronton nincsen okvetlenül
szükség, megkapnak minden könnyítést,
a Munkácsi fk.. Kaposvári g., Szent hegy edzésüket otthon folytathassák. íg y
István fk. és Szegedi felsöipar igaz legutóbb a katonai szolgálatot teljesítő
gatója és szakosztályvezető tanára Harbig 2:28J,-es 1000 méteres eredményé,
ről olvashattunk. A fronton levő német
sportemberek közül számosán kitüntették
1 — 1 bronsveretet kap:
magukat. Meissner főhadnagy, a „német
a M agyaróvár! kegyesrendi g., Bé' OTT” egyik vezetője. Zierach százados,
a volt kiváló ökölvívó, Alim ann százados,
késcsabai fk., Érsekujvári g. és Lo országúti
kerékpáros versenyző
meg
sonci gimnázium
igazgatója és kapta n.ái a vaskereszt lovagkeresztjét

, szakosztályvezető tanára kapja.

Az e ls ő harm ad
Még n in cs b e ls ő
h á rm a s!
A legnagyobb érdeklődés a két
belső hármas játékát kíséri. Kez
detben szépen kombinált mind a
két hármas. Kapásból vándoroltak
a passzok, lendületet nem láttunk
azonban egyik hármasban sem. A
kékinges belsőhármas (az Elektro
mos II. kék ingben játszott) többet
volt támadásban, fürgébbnek bizo
nyult és több vállalkozó kedvet
árult el. A piros hármas puhább,
erőtlenebb volt. A két hármas mun
kájára elsősorban a két középcsa
tár játéka nyomta rá a bélyegét.
M ig a lábát fájlaló Serfözönek úgy
szólván semmi sem sikerült, addig
Toldi meglepő nagy kedvvel és eröbedobással játszott. A
válogatott
csatársor
feltűnően elhanyagolta
Kincsest, ami bizony nem vált a já 
ték javára. A kékinges belsöhármas érvényesülését
mindenesetre
elősegítette a válogatott védelem
híres „szögfogó" rendszere.
A 7. percben nagy helyzet nyílt
Kocsis beadása nyomán Sütő előtt,
de a fejes magasan a kapu fölé
szállt, A 17. percben Bíró levegőt
talál, Kiszely lövése a felső lécet
súrolva megy ki. Sok jó lefutást
láttunk Tőröstől. Igaz, hogy könynyü dolga volt. mert sem Balog,
sem Bíró nem törődött vele.
Rövid szünet után a második har
madra így áll fel a két csapat:
Válogatott: Háda — Pákozdi,
Bíró — Király, Sárosi III., Balog —

FUTBALL

felsze
relések

az M L Sz előírása szerinti L A B D A

SKABA
sportáruházaiban,
szár, ú? 33. ős

ÉS P L Ö K L

Ví., Vilmos csá
IV., Váci-ufcs 40.

Á r j e g y zákl

SSSiS
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UTOLSÓ ELŐTTI SZELVÉNY!

k„ K P “ p á ly á z a t x v ill
B©árb?zépl határidő
VI. 15. déli 12 óra,
Hungária—Rapid (K K K !)
WMFC—Vasas (6:1)

.............

Tokod—Pénzügy (3:0)

..

SalBTC—BVSC (6:3) ...........

rály, Sárosi III., Balog — Kincses,
Sütő, Toldi, Dudás, Kocsis.
Dudást nem szándékozik a kapi
tány játszatni a csatársorban, csak
azért kap helyet, hogy mozgásban
legyen. Sárosi dr pedig azért ma
radt ki, mert fél, hogy a húzódása
kiújul.
Elektromos I I . : Udvardi — Haas,
Levente -— Szente, Kis G., Jeszmás
— Huszár, TőrösJ Fűzi II., Juhász,
Zlonszky.

T o ld i g ó ljá v a l g y ó s
a v á lo g a to tt

Ungvár—DiMAVAG (0:5)
Komárom—Zugló (2:6) ..........
Érsekújvár—Pécs (2:0) ..

o ...:....

Tatabánya—SFAG (0 :5 )...........:....
Pótverseny: A i>oritversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül
számítóéba, egyébként csak holt
versenyt dönt el.
DVSC—BSzKRT (2:5)
M ÁVAG -Cs. MOVE (0:1)
SVSE—Dorog (0:0)
.............
(Zárójelben a legutóbbi eredmé
nyek)
Név:

•••«••«•••»••••••••••••••••»••••

Cím:
A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép
és forgalomban lévő használatlan
10 filléres bélyeget kell mellé'
kelni. Aki hetenkint ötnél több
szelvényt küld, az tegyen Ide ké
résziét vagy csillagot:

Kincses, Sütő, Toldi, Sárosi dr.,
Kocsis.
Elektromos II.:
Csikós — Kis,
Haas — Sealay, Chován, Dudás —
Toros, Vincze, Fűzi EL, Kiszely,
jZlonszky.

A válogatott] elöltek eltűntek az
Elektromos II-böl, de semmivel sem
lett gyengébb ezzel a kékinges csa
pat. Sőt, talán egységesebb játékot
mutatott, friss emberei pedig új
életet hoztak a küzdelembe. A vá
logatott csatársorban eleinte Kocsis
van bombázó kedvében, de csak a
külső hálót találja el többször is.
Toldinak lesből lőtt gólját nem is
meri el Potya. Nem sokkal azután
azonban — a 10. percben — érvé
nyes gólt is lő Toldi: Sütő pauszá
val Kincses szökik el, beadását
Toldi közelről védhetetleniil lövi a
hálóba. 2:1 .
Az Elektromos csatárai több
ször hozzák zavarba a válogatott
védelmet, kapu előtt azonban ők is
hibáznak. A válogatott csatársor
sokat támad, de az akciókba mind
untalan becsúszik egy-egy hiba.
Toldi nagy kedvvel küzd, a gól
lövés azonban neki sem sikerül, A
többiek közül Sütő próbálkozik, de
lövései gyengék.
Húszperces játék után véget vet a
rostának Tóth István.

M©isi©M3t|sm m a ra d i
a b@ ls£ hárm as

p r o b lé m á ja
1 Esen a rosfamérközésen látottak
ból sem lett okosabb az, aki új
A iRásod&k h arm ad
belsőhá.rmast keres a válogatott ré
Ö n g ó l s á tá n e g y e n l í t szére. Amennyire egyleti csatár
soraink is belsöhármas válsággal
a nagy&áS©g<*toift
küzdenek, ugyanúgy jelentkezik ez
Nagy tűzijátékkal indít az új- a válogatottban is. És amennyire
gütecü ’oelsőhármas. Sütő fejese ke nem találnak megoldást a klubrül kapu mellé, majd szöglet után
Sárost dr fejesét fogja Csikós. A z 
után Sárost dr kapu fölé lö, majd
ugyanő hat embert kicselez, hogy a
végén Csikós elé gurítsa a labdát.
Most következik Sárost >dr remek
lövése íélmagasan a balsarokra, ezt
azonban Csikós a levegőben úszva ? jjyere hazz&m ISefcrcsenbe I
fogja. Toldi bombáz kapu mellé. A
12. percben Sütő gólját Kocsis les
állása miatt r.em ítéli meg Potya.
A 17. percben Pákozdi Fűzi II.
elöl elvesz egy labdát és akkor adja
vezetők,
ugyanúgy
megnyugtató
haza, amikor Háda már kifut a megoldás nélkül maradt szerdán
kapuból. A labda a jobbsarokba
délután a szövetségi kapitány is.
gurul. 1:0 a tcékíngesek javára.
Akiben lendület cs erő van, abból
A válogatott belsőhármas játéka
vagy a, technilca, vagy a játékérzék
mindig szétesöbbé válik. A 22. perc
hiányzik. A k i technikás, az puha,
ben Sütő kiharcol egy labdát, beerőtlen. Sok hibát láttunk a válo
fálaija a középre, Sárosi dr-nak gatott csatárok elgondolásában, de
nyolc lépésről csak be kell helyez majdnem ugyanannyit a kivitelben
nie a labdát a jobbsarokba. 1 :1 .
is. Sablonos akciók sorozata tette
Azután
újra
terméketlenségbe
meddővé ennek ff csatársornak a
süllyed vissza a válogatott belső- játékát.
Akármilyen összeállítású
hármas. Toldi bokája megrándul, a belsöhármassal kísérletezett a sző
Jcözépcsalár sántikál.
Hamarosan
vetségi kapitány.
vége ennek a játékrésznek.
Egyénileg a védelem tagjai ellen
Ez a belsőhármas sem volt meg
győző.
Sokaügéröen kezdett, de nem lehet panasz, bár Pákozdit is,
Bírót is láttuk már jobb formában.
hamar elszíntelenedett a játéka.
A harmadik hamadra Így áll fel Csikós feltétlenül biztos volt. A fe 
dezetsor tagjainak formája
ellen
a válogatott:
Csikós — Pákozdi, Bíró — K i sem lehet panasz. Király, Sárosi

[Gyurkdi

L

FTC

Nagymama

T T E L E P
ÜU.ÖI-ÜT <129,;

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

BUDAPEST
városokkósótti válogatott labdarugó mérkőzés.
D. u. háromnegyed 4 órakor

WMTK—MI6YARPAMUTiPIRSC
BLASZ Hiúsági dőntő mérkőzés.

le g y e k e lő v é te lb e n válthatók:
tv., kér. EmeriesD& jegyiroda Egyetem-tér 5. V., kér. Pesti Hírlap jegyjrcdi.a Vilmos
c3- i t 78. Okolícsényl Kudolfn* DeAlt Ferenc-n, 14. VI., k é r. Mojses Mária dohányá.
Andrisey-út 2.. vitéz Szittya Fjnéné.dohánjá. Aréna-u. 44., «*». PribiU Károlyné dohányá.
leréz-körút 8. VII., kér. EMJCB dohányá. Erreébet-kBrtt 2., „Pest" jegyirodája Eresébetkortt 18-20,, özv. Madaratry Giborné dohánya. Er/.sébet-körűt 23. özr. Ticíérszky
Dezsóaé dohányá. Erzsébet-körút 42.. vitéz Sebők János dohányé. Dohéoy-u. 63., Br. Bálin
tit! Iíárolvné dohánvá. Rákóezl-öt 20.. Pintér Ferenc dohányé. Rákóczi-út 88.. Renscü
Vilma dohányé. István-ét 10 , özr. Dongán Károlyné dohányá. Hernéd-u. 31. VIII., kér.
„F ü gg etlen ség ", „U| M agyarság” , „Esti U J .á g « JcgylrodáJ. J é « e l körút 2., Beringer István sportáru-Ozlet Józset-kOrút 44., Cholnoky Lászlóné dohányá.
Séndor-tér 2., Mesterházy Nagy Imréné papiriizlet Kun a. 12 , lozsér Karolyné dohány •
örömvSIgy-u. 1., özv. Kankovszky Edéné dohányá. Baross-u. 1.. liánig Károly dohányé.
Baross-u. 70., Misiéül Zoltánná dohányé. Baross-n. 120., IX., k é r. 8zv. Botii M'háWn
dohányá. Ráday-*. 2.,Czlrfusz Károly dohányá. Üllői ét 46., Görüch Alajosné dohányé.
Iliid,-ét 53 Kassay-Farkas Dezső dohányá. Üllői-út 103.. Wecklnger Józsei dohányá.
Cllől öí un FTC pálya Üilői-út 129., Pravotinszky Vilmosné dohányá. tilői-öt és Orczy-ut
2
V a r g á d é dohányá üllői-út. Valéria újtelep. X., k é r. MTK pálya Hungária; «rat XI kér vitéz tisihásEndre dohányá. Horthy Miklés-ét3., Zsemlye Ferenc dohányá.
S t T C s t : UTE pálya Megyeri-ét. Kispest: Kedvezményes jegy.roda.

III., Balog egyformán gyors, rugal
mas és határozott. A védelemnek
és a fedezetsornak a helyezkedése
azonban változatlanul zavaros és
bizonytalan. Komoly képességű csa
társor ellen könnyen bajok lehetnek.
A csatársorban Kocsis volt a leg
gyorsabb. Kincses gyorsasága ellen
sem lehet panasz, tőle azonban sok
rossz befejezést láttunk. Sütő vala
hogyan
idegenül
érezte
magát,
passzai gyakran mentek rossz hely
re. Sárosi dr játékában újra meg
mutatkoztak nagy erényei mellett
a hibák is. Toldiban volt a legtöbb
lendület és akarás, a góllövés azon
ban neki sem ment. Serföző lába
nincs rendben, ö amugysem jöhet
számításba. Vinczétöl és Kiszely töl
vegyesen láttunk jó és rossz lab
dát."

N yila tk o zato k

Csütörtök, 1940 Június 6.
a csapatom. Holnap még megnézem
a B ) válogatott rostamérközését,
különösen pedig Turay II. és Zsengéllér játékát fogom figyelni. Még
ők is számításba jöhetnek az A j
csapatban. Sajnos, sem Scrfőzö, sem
a mai Toldi nem megfelelő megol
dás középcsatá.rban. Páhozdinak is
javulnia kell vasárnapig, noha már
jobban játszott, mint múlt vasár
nap a Szolnok ellen. Jelen pilanatban a következő játékosok vannak
a keretben: Csikós, Pákozdi, Bíró,
Király, Sárosi III., Balog, Kincses,
Sülő,' Sárosi dr, Toldi, Kocsis, Du
dás és Háda. A két csapatot végle
gesen holnap este fogjuk összeállí
tani Fábiánnal.
A belsőhármas változatai a kö
vetkezők lehetnek: Sütő, Sárosi dr.,
Zsengellér, vagy Sárosi, Zsengellér,
Dudás, vagy Sütő, Zsengellér, Sá
rosi. Toldit már csak általános
tartalékként veszem számításba.

Vitéz Ginzery Dénes szövetségi
Tóth István edző: Nagyon sok az
kapitány: A középcsatár és az
egyik hátvéd helyén még gondolko idényvégi forma. Csupán Biró és
dom. Egyébként nagyjából m e g v A Sárosi dr mozg'ott frissen.

„K P ÍSpál^áiatX¥ll,
Beérkezés! határidő
V I. 8. déli 32 óra.
Budapest—vBács, v. e. (1:3)
Budapest—Bécs, I. f. (0:1)
Becs B)—Budapest B) (2:0)
SFAC —Tokod (0:1) ....
Kassai S C I
D iM A V A G (0:4) ........

Pécs—SVSE (0:2) •••»••••
KEAC—FTC (2:3)
MÁVAG—
Rákoskeresztúr (6:0) ••
Pótverseny: A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén Kerül
számításba, egyébként csak holt
versenyt dönt el.
S z A K —Vasas (1:2)

...... .

•••«?•••*

Postás—Cs. MOVE (2:0)
Dorog—Egyetértés (1:7) .. ••••••*••
(Zárójelben a legutóbbi eredmé
nyek)

Gyönsyös ismét veret a főversenyben
& Sieti wersesíyfeen s 1. P r é h e r Sándor, 2. Ciyöngyós»
3. H ajrá E rzsé b e t - A z ^ s z e lv é n y e s cso p o rtb an »
1. T ó th J ó zs ef

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

Tippversenyünk
e
heti
eseménye: ■ 316: Tátrai K. 315: Langa TS, Lator.
Gyöngyös visszaszerezte az első helyet. 313: Csakazértis, Schröder I. 312: Sebők
A héten különben ismét nehéz hét volt: V., Tószögi Zs. 311: Schwarcz I. 310:
A Szolnok győzelme, az Újpest pont Ella, Weisz Z. 309: SSE, Szebényi J.,
vesztesége, no meg a diósgyőri ered Klári (B, L .). 308: Dunkler I.-né, Baczay A.-né, Lehmann J-, öcsi (Sz. K .).
mény akadályozta a pontszüretet.
• A verseny hajrája változatlanul na 307: ifj. Gaál L. 303: Petrusa A.. Stuchgyon érdekes. Még három szelvényt kell lik K. dr, Kenyhercz L.-né, Váxuos T.
beküldeni: a XVII.,, a X V III. és a X IX . 305: A fiaim. Ürge A. 304: Engel S.,
Nagygyörgy J , Hevesi I. 303: Bereznay
szelvényt.
S.-né, Grosz-Farkas, Doboczky L., BemMost érdemes
stingel L., Várai L.. Zentai J. 302:
azoknak is a pályázatba kapcsolódniok, Goldstein R.. Hajrá Fradi (H. R.l. 30L (sok panasszal, sőt váddal)
akik eddig egyáltalán nem küldtek szel Egyed—Jercs, Antonovics L., Alms, Fö
A ■Kassa utolsó N B mérkőzése után
vényt. A ,.Verseny a százasért" verseny a szív, Hubertus, Kiss L. (Gyula). 300:
Hernddi Mihály dr ügyvezető elnök eze
ben még nincs eredmény,
Gerle (F. M.j, Szafián M.
Kedvencszelvényverseny: 373: Ürge A. ket mondotta:
itt tehát bárki, é j pályázó Is, nyer
— New, volt szerencsénk. Pedig most
267: Pudvás. 264: Brokes E.. 3:0. 263:
het 100 pengőt.
H
ajrá
Fradi (H. R.l. 262: Szlovik F.. fa, éppen úgy, mint a Ferencváros ellen,
Ezenkívül a csúcs- és telitalálatversenyigazán
megérdemeltük volna aa egyik
ben is nagyon gyatra az eddigi ered Németh L. (Ffő). 261: Tátrai K. 260: pontot. A siker nem, 0■ fiúkon múlott.
mény, tehát ezekben, is könnyen az élre Giilbaba, Tauber J. 259: Dréher S.. Ha
Adám játszik,
akkor feltétlenül
Öcsi (Sz. K .). 258: Doboczky L., Kama
kerülhet bárki.
szerzünk pontot.
Figyelmeztetjük
pályázóinkat,
hogy rás—Regőczi. 257: Bajai L-, Bocskai,
— Ádám viselkedése egyébként mélyen
Outsieder.
256:
Böbe
(B.
M.).
Dóra
J.
jeligét most már senki se változtasson. 255: Cseri F.. Singer Gy., Lőrincz I. felháborít. Megint csúnyán cserben ha
Ismét hangsúlyozzuk, hogy a jeligével
gyott bennünket, olyan sportszerűtlenpályázóknak minden szelvényen a jeligét 254: Bodnár F „ Urmaan .T.. Miké .T„ -ég ez, amelyért fegyelmi elé kell öt
kell előre írniok: Azok, akik élen van 253: Földcsi L.. V o jliítk y D.. Micsikó. állítanunk.
Adám megfeledkezik arról,
nak, különös gonddal ügyeljenek az 252: A Tavasz, Bálint B., Almos. Hajrá hogy a KAC-ban tanították meg játsza
utolsó szelvények beküldésére, főleg a Erzsébet, Posfai J.. Napsugár (P. R.). ni, hogy itt lett „ naggyá", Ezt a visel
beküldési határidő pontos megtartására. 251: Ágh S.. Bruzsa L., Éva (Sz. I.). kedést az egyesület nem érdemelte meg
Aki egynél több keövencszelvényt küld Előd, Schmidt A.. Szita J. 250: Dorka,
tőle.
(„kísérletezők" akadnak), azok ebben a Sebők V.. Szkupa J.
.— Végigtekintve az egész bajnoki
A veretverseny állása: Budapest: 1.
versenyben a kérdéses héten nem kap
éven,
ismét csak azt mondhatom: későn
Zöld csillag 372. 2—3. Bősze J.. Visnak pontot.
kezdtük
az átszervezést. Majd jövőre
nyovszky
F,
368.
—
Pestkörnyék:
1.
A héten legjobban szerepeltek, leg
,,3:0’ ‘ 382. 2—3. Lajer P „ Hajrá Erzsébet minden másként lesz.
jobb szelvényén taláhatő tippek;
Hernádi
dr ezután tóég a következők
352. Vidék: 1. Gyöngyös 384. 2. Balogh J.
44
fi
377. S. Göncölszekér 269. — Hölgyek: közlését kérte tőlünk:
—
Mély
felháborodással
olvastuk.
1. AHC 357. 2. Suzy 353. 3. Jóbarátok
Sj? m ő H
350. — ötszeívéuyes: 1. Kondor Z. 317- Langfelder Ferencnek azt a kijelentését,
>»
hogy
ha
a
Fradi
bajnok
lősz,
akkor
ne
2. Tátrai K. 316. 3—4. Langa E., Lator
Ö
táviratot küldeni
315 — Külföld: Itt már nem küldenek felejtsen el köszönő
'<0U4 - >. «
tizén szelvényt s így a díjat a kiírás Kassára.
H
fl a K
— Sportszerűtlenség azt állítani, hogy
értelmében nem adjuk ki.
2:3 1:2 2:3 0:1 1:3
el .
üzenetek: öcsi (Sz. K .): Egyik esetben Zsengellér lábát Kassán t ö r t é k
Kassa—Szeged
1:7 1:4 1:4 0:6 0:3 sincs igaza. A IV. fordulóban a ked- Langfelder úr is tudja, hogy Zsengellér
Taxi—Ferencv.
0:0
1:1
2:2
1:1
1:1
■venészelvényéve!
csak
12
pontot
szerzett,
Kispest—Újpest
lába minden erőszakos beavatkozás nél
2:1 2:1 3:1 3:1 4:2 a X II. fordulóban pedig a kedvenc- és kül, a sáros, mély pályán tett szeren
Hungária—Gamma
5:0 2:1 3:1 2:1 2:0 a legjobb szelvényével is csak 21 pon csétlen fordulás következtében t ö r t . el .
Bocskai—Haladás
3:4 1:2 0:1 1:2 1:2 tot ért el. — Szafián M.: Részletezze!
Elektr.—Szolnok
Annakidején Kreisz főorvos úr fa meg
Di MÁVAG-SCTC V. e. 0:4 1:2 1:3 1:4 1:2
állapította,
hogy
semminemű
rúgás
nyoma nem volt észlelhető.
A X VI. H E T I VERSENY EBEDMÉNYE
— Ha tehát ezt a régi ügyet ebben a
Általános csoport: I. díj: 20 pengő.
köntösben most felelevenítette az Újpest
Nyerte: Dréher Sándor, Pécs. K irá ly 
MOVE BAJNOKI EREDMÉNYEK
igazgatója, annak nem lehet' más olca.
utca 1. Eredménye: 26 pont (8 találat,
T. osztálv. BTSE—Rákosi igét 3:1 (2:1). mint az, hogy fel akarja magát vértezni
közte 1 teli.) Pótversenyben: 3—3—3 GóUövö: Gug, Molnár és Gecscy, illőivé o sikertelenséggel szemben.
pont. — II. d íj: 15 pengő. N yerte: Temesvári.
— A Kassa keményen játszik, de soha
Gyöngyös
(Borossy
György—Varsányi
sem durván. Az Újpest játékmodora
I I. osztály. V I II . kor. SE H -S zen t
Tibor), Gyöngyös, Városi mérnöki hiva László I I 6:3 (3:3). Gól'lövő: Hieka (4) mindenesetre közelebb .áll az erőszakos
tal. E .: 26 p. (8—1). Pótv.: 3—3—0 p. —
sághoz.
I II. díj: 10 pengő. Nyerte: Hajra Erzsé cs Berta (2), illetve Ince cs Fáncs. —
— Igazán kár bűnbakot keresni és
bet (Hollósi Élek),
Pestszenterzsébet, A Budakalász I I —Gar.z-telep mérkőzésre éppen a Kassa, személyében. Hogy az
Knézits-utca 10. E .: 26 p. (8—1). P o tv .: a Ganz-tclep uc:n jelent meg. — T. Elnro Újpest nem lett bajnok, annak okát ön
I
I
—KZsTE
I
I
7:1
(2:0).
Góllövő:
Hárs
3—o—o p. — IV .—X. díj: 5—5 pengő:
magában keresse. Esetleg a. nyilatkozó
N verte • Bősze János, Bp.. Ranolder-u. falvi (4), Csonka, Bánosék és Tanzio II, úr saját magában is keresheti. . .
26/b. E .: 26 p. (8—1). Pótv.: 0^3—0 P- illetve Ariáth. — P. Rákóczi I I —V II.
Góllövő: Smechta,
— Baranyi Sándor, Kispest, Pető fi-u. 68. kor. SC 6:1 (1:0).
— Balogh János, ^Debrecen, Teleki-u. 75.
— Északi fény
(Laky Ferenc), Pécs,
NAGY MŰSOR LESZ SZEGEDEN
Kossuth Lajos-u. 7. — Po-Pa (Pavlovits
vasárnap. A két NBB-csapat egy pályát.'
Márton), Bp., X., Kőbányai-út 31. Mind
játszik. A KEAC az FTC ellen, előtte
a négy e.: 25 p. (7—2). Big-Bill (Blaho
pedig a SzAK a Vasas ellen. Ezt meg
György), Tótkomlós, Kossuth-u. 1- —
előzőleg a Sylvania játszik a Kecske
Kapitány
István,
Pestszenterzsébet,
méti AC ellen.
Nagy Súndoru.- 25. Mindkettő e .: 24 p.
(8—0). Pótv.: 5—3—5, ill. 5—0—3 p.
A P R O F I H U N G ÁR IA VENDÉGJÁTÉKA
24 pontot szerzett, de a pótverseny bér.'
ESEMÉNNYÉ
AVATTA
A
BSZKRTa fentieknél gyengébben szerepelt s íg y
BAJNOKSÁGOK E H E T I FORDULÓ
Ext
v
egye
nem nyert: Anesin Mihály. _Tutu.
JÁT
ötszeívényes csoport. I. d íj: 10 pengő.
Sohasem fog m ást h a s z n á ln i!
A BSzKRT labdarúgóbajnokságának e
Nyerte- Tóth József, Felsőgalla,
V I.
heti fordulója változatos és esemér.ydús
akna. É.: 24 p. (8—0). — I I —I II . d íj:
volt. A profi Hungária és a .le.ngyelek
5—5 pengő. Nyerte: A Tavasz (Papp
Antal) Dorog, Patak-sor 51. E .: 23 p. Wéber, Sinkó, Hanzel, Varga ős Tiba, kitűnő csapata egy pályán mutatkozott
(7—1). Pótv.: 5—0—3 p. — Kemenes illetve Horváth. — A 15FC-CSE mér- be a BSzKRT-bajnokságok közönségé
László. Bp.. V III.. kor. Práter-u.
48. kőzósre uz ÜSE nem jelent meg.
— nek. A részletes eredmények:
Bartelet)— Hungária 5:1 (3:1). Béke
I I 22. E .: 23 p. (7—1). Pótv.: 3—3—5 p. Csillaghegy—NMK 4-2 (2:1). - RAFC! I I
A
Gólkülönbség 16. — 23 pontot szerzett, —F IS II I I 5:2 (2:0). Góllövő: Gyergyák utca. Vezette: Kovács (szükségből|.
a ■pótversenyben. 3—3—5 pontot ért el, (2), Mcloviifi, Krajcsovics cs Láng, ill. Burtelep könnyét.' győzött a tartalékos
Hungária ellen. Góllövő: Hermáim (2),
de nagyobb gólkülönbség miatt nem Grábnor és Tóth.
Bakonyi (2) és Samu, ill. Túli.
nyert: Czindrieh Károly (gk. 17.). —
111.
osztály. Szent János I I I —P. Rá Zugló—Kelenföld 1:1 (1:0). Kelenföld.
A díjakat, esetleges felszólalásra való
cs Vezette: Plath. Erős iramú mérkőzés,
tekintettel, csak a jövő hét elején adjuk kóczi I i l 2:1 (0:1). Góllövő: Kürti
igazságos eredménnyel. Góllövö: Szaller,
postára. — A csúcs- és telitalálatverseny Ferenc, illetve Nagy,
Ifjúsági
bajnokság;
T.
Előre—KZsTE
ill. Görög.
állásában nincs változás.
4:1 (1:0). - r. Rákóczí-Turán SE 6:2
Ferencváros—Újpest 6:1) (3:0). IIR A K (3:1). - P T K —Budaörs 3:0 (2:0). - Rá- pálya. Vezette: Márkus dr. A Ferenc
A PONTVERSENYEK ALLASA:
Budalétény város minden részében jobb volt a szétr
(Mindennemű felszólalást csak akkor kosligct—BTSb ú:l (1:1). fogadunk el, ha a felszólaló saját szá —Budakalász 8:1 (3:0). — V I II . kor. SE cső Újpestnél. Góllövö: Ambrus (3) és
mítását fordulónként részletezi. H a a —Szent László 1:1 (0:0), — Csillaghegy M attig (3).
T T C - X I. kcr.
Autóbusz—Száva 3:3 (2:0). Rendeszyfelszólalás jogos, akkor jegyzeteinket —PSzSE 10:0 (4:0). _
javítjuk, de ezt csak akkor közöljük a IT E 18:1 Í9:0j, - FT9E -R AFC 3:1 Í0:1). telep. Vezette: Kardos. Az Autóbusz már
mindenképpen
balnolc,- újabb pontveazKölyükbajnoksng:
T.
Előro-E
AFO
4;1
felszólalóval, ha megcímzett válasslévetesége mégis meglepetés. Góllövö: Odry.
lezőlapot mellékel. Aki a felsoroltaknál (3:0).
Návai'
és
Szabó
I II .,
ül.
Jeszenszky,
rosszabbul szerepelt s kiváncsi a pont
Molnár és Cékmá.nj'.
VASÁRNAPBA
számára. az küldjön megcímzett válaszBaross—BHÉV 1:0 (1:0). Pestszenter
levelezőlapot. Helyes, ha a kérdező r ö g 
Nagylramü
újabb három magyar játékvezetőt kér zsébet. Vezette; Sághélyi.
tön ismerteti a saját számítását)
tek a jugoszlávok az MLSZ-tfil. A spa- küzdelmet vívott a két. csapat.. A- közel
Általános
csoport:
384: Gyöngyös
382: ..3:0". 377: Balogh J. 3(2: Zöld latói, zágrábi Ó3 belgrádi nagyfontos egyenrangú csaptok küzdelméből a Ba
országos
bajnoki
mérkőzésekre ross került ki győztesen, Györik dugó
csillag. 369: Göncölszekér. 368: Bősze J-. ságú
Vísnyovszky F. 362: Sch)e.chter M. 361: csak csütörtökön jelöli ki az MLSz a jával.
Profi
Hungária—Szép Ilon a 8:5 (6:1).
JT
javaslata
alapján
kiküldendö
játék
Dréher S., Tutu. 359: ifj. Ar J. 357:
Nagyszombat-utca,
500 néző. Vezette:
AHC, Petre L. 356: Pudvás. 355: Búza vezetőket.
Nyilas. A válogatottjai nélkül kiálló •
virág I., Dorka, Északi fény, Reieh A.
Hungária
jó
sportot
mutatott be a szép
—
ELÉGEDETLENEK
SZEGEDEN
A
354: Nótika. 353: Heramis-Klell. Suzy.
számú közönségnek. Szünet után Turay
VÁLOGATÁSSAL, —
352: Hajrá Erzsébet, Lajer P. 351: Fata
kiállt
és
ekkor
jö
tt
csak fel a SzépKöves J. 350: Anesin Mihály, Baranyi
S.,
Jóbarátok,
Liewehr-Balogh,
Mis- mondta Marliovics Szilárd. — Temes iiona. GóUövö: Kisuczki (3), Turay (2),
kolcsy I., Szalontay B. 349: Bocskai. váron szereplő Budapest válogatottban Vidor (2) és Csömör, ill. Andaházi (2).t
348: Horváth B. (Bgy.). 347: Kovács T . is helyet kaptak vidéki játékosok, sőt Perget- II.. Jiiger és Babrányi.
Lengyelek—Growe
3:1 (1:1).
Nagy
346: Big-Bill. 344: Légfuró. Malomszegi úgy halljuk, hogy most is akarnak vi
A
pompás játékosokból
déki futballistákat szerepeltetni. A Sze szombat-utca.
q . 343: Kecskés L. 340: Beszédes Gy..
álló
lengyel
csapat
biztosan
győzte
le a
ged
negyedik
helye
megérdemelné,
hogy
Tarantella. 338: Hidvéger P., Sáry J.
334: Hóvirág. 333: ABC (Cs—P), Po-Pa. a válogatásnál is figyelembe vegyék a a többszörös bajnok Growe-t. A lengye
lek
balszélsöjc
és
balfodezete
az
NB331: Éviké (B. E.). Orosz J. 330: K o  szegedi játékosokat. Tóth. Marosi, Bog
nár és Baróti tudása feltétlenül meg játékosok élvonalában, ia megállná »
vács J. (W.-u-), Mészáros T .
helyét.
útszelvénye* csoport; 317: Kondor Z. üti a válogatott mértéket.

H assa
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Akik a második helyet szerezték meg
IIJ Ó S
VASÁRNAP
Válogatott mérkőzés
Budapest—Becs, ülloi-út, háromnegyed
,6. Vezeti Scarpi (Olaszország). (Part
jelző: Lantos, Návay.)
NBB-mérközések
Alföldi csoport
WMFC—Budakalász,
Csepel,
negyed
12,^ Váradi (Kiskunhalas). (Platt, Szabó
KEAC—FTC, Szeged, 5. Nagy Z s.
(.Debrecen), (Gaál. Zsemberi.)
SzAK—Vasas, Szeged. 3. Leiner (Kö*
séph (v. Ördög, Szopori.)
TJTE—Szsijtlörijac, Megyeri-út. 1. Szi
geti I. (Pa.pp, Bernát.)
MÁVACí—Kákoskeresztur. Köbányai-út,
20.. Szöllösi. (Szülik, Kocsis.)
Postás—€■*** MÜVE, Ló verseny tér,
Pudas. (Ágoston, Békési.)
Dunántúli csoiíorfc
Lampart—Tatabánya, Erzsébet-u..
fél
2.
Jánosi. (Mátrai, Peterka.)
SFAC—Tokod,
Sopron.
negyed
Palkó. (Koppányi. Lőrinc.)
Pénzügy—Komárom, Vörösvári-út, fél
2.
Palotay. (Wolf, Szedlacsek.)
M TK —Érsekújvár
Hungária-út,
1.
Schramkó (Diósgyőr). (Ehrlich, Garai.)
PVSK—SVSE, Pécs, 5. Kasl. (Holbusz,
Bubregh.)
Dorog—Egyetértés, Dorog, 5. Kiss L
iMÜller, Marőti.)
Álba Régia—Zugló, Székesfehérvár, 5
Kamarell. (Erney, Jónás.)
Felvidéki csoport
&iü—Busj, ózd, 5. Zeltncr. (Palotás
Zsiday.)
Pereces—SSE, Pereces, 5.
Vogel R.
(Maróth K., Adorján.)
Beregszász—BSzKRT,
Beregszáz,
5.
Juhász dr. (Tauncz, Furík.)
Losonc—Nyíregyháza, Losonc, 5. Tóth
(Salgótarján). (Takács, Kostyál.)
BVSC—35VSC,
Debrecen.
ö.
Ernőd i
(Szeged). (Csaba dr, Takács.)
Kassai SC—DiMAVAG, Kassa, 5. Ú j
vári. (Palkó. Balogh.)
SalBTC—Munkács, Salgótarján, fél 4
Égner. (Markovi ts, Csala.)
BLASz ifjúsági döntő'
W M T K ifj.—Magyar Pamutipar SC
IX,i., üllői-út, háromnegyed 4. Harangozó.
(Gelcz, Mátsay.)
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A Hungária második lett. IS já 
tékossal! A Ferencváros ezzel szem
ben 25 játékost vonultatott fel.
Miért van kettőjük között ezen a
téren ily nagy különbség? Azért,
mert a Hungáriát nem tizedelték
meg annyira a sérülések, mint a
Fradit s mert a Hungáriának nincs
olyan kitűnő tartalékgárdája, mint
a zöld-fehéreknek. A Hungária, te
hát nemcsak pontelönyben volt, ha
nem előny volt számára az is, hogy
nem sérült meg annyi játékosa,
mint a Fradinak, meg az Újpest
nek. fis mégis lemaradt — gól
aránnyal.
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CSALÁDI TITOK
Vidám játék egy törvénytelen gyerek körül I

MIMI • FRANCöI sY ROSAlf e ALERME
M a p r e m ie r !

„E zt a bajnokságot nem a Fe
rencváros nyerte meg, hanem a
Hungária vesztette el“ — r.iondo
gatják mostanában az elkeseredett
kék-fehér szurkolók. Van is ebben
az állításban némi igazság. A ta
vaszi hatodik forduló előtt ugyanis
ez volt a helyzet:51
1. Hungária
31 pont
2. Újpest
27 „
3. Kispest
26 ,,
4. Ferencváros
24 ,,
A kék-fehérek — mint mondani
szokás — utcahosszal vezettek a
bajnokságban. N égy pont előnyük
volt az Újpesttel cs hét a Ferencvá

is rosszabb lett, mint a Ferencvárosé.
A Gamma legyőzése már nem változta
tott a helyzeten: a Hungária elvesztette
a biztosnak vélt bajnokságot. . „

Miért

mondott a Ferencváros új védelmi rend
szerével szemben és a Hungária 2:0-ra
kikapott az örökrangadón. Ezzel a mér
kőzéssel el is indult a lejtőn: a saját
pályáján kikapott a Szegedtől is 3:2-re.
Két keserves győzelem következett ez
után, 1:0 a Törekvés ellen éa 2:1 a Ha
ladás eller.\ aztán újabb pontvesztések
jöttek: 1:1 a Szolnokkal és 3:3 az Ú j
pesttel. A Hungáriának nemcsak a pontelőnye enyészett el, hanem a gólaránya

nősebb panasz. Dudás remek telje
sítményeket nyújtott a támadó szélsöfedezet szerepkörében, ugyanez
áll N é gyesire, sőt a csupaszív Se
besre is. Ha rendszere lett volna a
Hungáriának és a szélsöfedezeteknek, nem kellett volna a holtponton,
a szélső és összekötő között levő
,^enki földjén" bolyonganiok, akkor
sokkal jobb lett volna teljesítmé
nyük. Állítjuk: a Hungáriát az fog
ja naggyá tenni, aki rá tudja venni
Biróékat, hogy álljanak rá a szél
sőkre., vagy aki bármi más rend
szert — de valami rendszert — visz
a Hungária védelmébe.

A közönség
külön fejezetet „érdemel” az ok
nyomozás során. Nincs magyar csa
pat, amelynek olyan szeszélyes kö
zönsége volna, mint a Hungáriá
nak. Általános betegség, hogy kö
zönségünk csak akkor lelkesedik a
csapatáért, csak akkor biztatja azt,
amikor jól megy neki. Ha rosszul
megy, az ellenkező végletbe csap
át. Többé-kevésbé minden csapa
tunk szurkoló táborára áll ez, a
kék-fehérekére azonban hatványo
zott mértékben. A kék-fehér tábor
isteníti Kardost és társait, ájuldozik a gyönyörűségtől, ha valamit
szépen csinálnak, a hérosszá emelt
játékosból azonban pillanatok alatt
„csibész", „csirkefogó" és hasonló
válik, ha valamit elhibázott. Ez bi
zony olyan messze van az igazi
sportszellemtöl, mint Makó Jeruzsá
lemtől. Nem csoda, ha a kék-fehér
játékosok már szinte rettegnek a
Hungária-üton játszani. A zt mond
ják, hogy itt a „saját, pálya hátrá
nyával“ állnak ki. Sokkal szíveseb
ben mennek vidékre, ahol talán nem
biztatják ugyan őket, de nem is
pocskondiázzák. Amikor a kék-fe
hérek budapesti tábora a bajnokság
elvesztése miatt kesereg, gondoljon
arra, hogy ebben talán neki is volt
némi része. A statisztika szerint
ugyanis 13 pontot vesztett a baj
noki év során a Hungária és ebből
csak négyet vesztett el idegen pá
lyáit, kilenc pontot a saját pályá
ján, a saját közönsége előtt hulla
tott el! Érdemes ezen elgondol
kodni egy kicsit, igen tisztelt Hungária-szurkolók!

hármas valóban nagy munkát vég
zett. Klasszis-játékos mind a há
rom. Szabó kissé elhízott ugyan, de
még mindig bravúrokra
is képes,
főleg a „vonalon". A két hátvéd
pompás atléta és pompás futballis
ta. Gyorsak, kemények, remekül
rúgnak. Biró a nagyobb klasszis,
de Kis nem sokkal marad mögötte,
sőt megbízhatóságban felül is múl
ja társát. E gy súlyos hibája van
azonban ennek a védelemnek: nincs
rendszere! Nem állnak rá a szél
sőkre, de nem állnak rá, az összekö
tőkre sem. A zt szerelik, akit éppen
eléjük hoz a sors. N em igen áll
módjukban tehát, hogy az ellenfelet
a labda átvételében megakadályoz
zák, csak akkor lépnek közbe, ami
kor már az ellenfél birtokában van
a labda. Igaz, hogy nagyszerű lab
daérzékükkel, nagy gyorsaságukkal
igen sokszor így is sikeresen szere
pelnek, de ez mégsem az igazi.
Mennyivel egyszerűbb és biztosabb
módszer az, ha a védő rááll a szá
mára kijelölt csatárra és csírájá
ban elfojtja annak minden próbál
kozását. Pedighát Kisben és Bíró
ban minden
képesség
megvan
ahhoz, hogy tökéletesen hidegre te
gyen egy játékost, akire rááll. Biró
Sanyi ebben a tekintetben lepipál
hatná Hapgoodot, a világhírű angol
válogatott hátvédet is, ha —- akar
ná. Csak egyszer — egyetlenegy
szer! — próbálná m eg! Hisszük,
A kiöregedés
hogy attól kezdve nem is akarna
másképpen játszani! Ezzel egyúttal kétségtelenül problémája a kéklevetné azt a fölényeskedését is, fehér csapatnak, de véleményünk
amely nem egyszer bajt okozott.
szerint nem emiatt veszett el a baj
nokság. Elvégre Turay Ás Sebes —■
a két legöregebb hungérista — egy
A rendszer alap ja
általán nem játszott úgy, hogy raj
meg volna a Hungáriában. Turay tuk múlott volna a bajnokság.
eszményi kullancs és hajlandó is ezt Titkos már talán többször volt hul
a szerepet vállalni. A z öreg har lámvölgyben, viszont nem egyszer
cosnak ma már ez a szerep sokkal játszott úgy, hogy azt mondták
jobban megfelel, mint a kalandozó róla: .M ég mindig ö a legjobb ma
szerep, amelyhez olyan tüdő és gyar balszélső, aki zsebrevág min
olyan fizikum is kevés, mint Sáros: den fiatal titánt". A Hungáriának
Ill.-é .
Turay mint kullanos egész fiatalítania kell, hiszen kétségtele
jól átfutballozgatta a bajnoki évet. nül nem eszményi dolog, ha egy
átlagos életA szélsőfedezetekre sem lehet küiö- csapat játékosainak
Vígjátékéitól: a Royal Apollóben
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Á védelem
a csapat legjobb részének bizonyult
szinte az egész év folyamán. Ta
vasszal általános volt az a felfogás,
hogy a védelem nyeri meg a mécs
eseket a Hungáriának — a csatár
sor helyett. A Szabó — Kis, Bíró
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A szeren csés H u n g á ria a h a jr á b a n
n e m v á d o lh a tó sz e re n c sé v e l

nem nyerte meg a Hungária ezt a
bajnokságot? — E kérdésre nem
olyan könnyű felelni. Ennek sok
oka van. H ogy a sok ok közül me
lyik a föok, azt csak találgatni le-,
hét. A z egyik ok: a Hungária sze
szélyes csapat, vagy mondhatnánk
úgyis: hangulatcsapat. Ha nem volt
semmi zavaró körülmény, ha a já 
tékosok közül egyik sem kelt fel
ballábbal, akkor a Hungária meg'
verte a. legjobbat is, ha azonban
egy kis porszem hullott a gépezet
be, ha két játékos között egy kis
nézeteltérés volt meccs előtt az öl
tözőben, ha Cseh nem volt jóban
Kardossal vagy Dudással, ha a pá
lyán az egyik összezördült a má
sikkal, akkor már döcögni kezdett
a gépezet. Olyan ingerült viták,
aminőt a kék-fehér játékosok bonyo
lítottak le olykor-olykor a pályán,
rossal szemben. Akkoriban ez a más csapatoknál nemigen voltak
moudás járt szájról-szájra: „Ezt a észlelhetők.
bajnokságot már nem lehet elvenni
a Hungáriától.” És a végén mégis
A csatársor
megtörtént az, amit elképzelhetet
lennek tartottak szurkolók és szak a másik ok. Jóformán az egész baj
értők egyaránt. A bajnokságot nem noki év folyamán nem volt olyan
a Hungária nyerte, hanem a F e összetételű támadósora a Hungá
riának, amelyre azt lehetett volna
rencváros — az esélyleső.
mondani: no ez az igazi! Csak ke
resgéltek, csereberéitek, de siker
A kékfehérek pólyafufása nélkül.
ROM ÁNIÁBAN
Valljuk be: a mai játékosmár csalt egy forduló van hátra. Az élen
Rosszul kezdődött a bajnoki óv a Hunnyagából nem is állíthat ki ko
jelenleg a. következő a helyzet:
. ária számára: első mécsén kikapott a moly csatársort a Hungária. Ennek
Bocskaitól. A folytatás már jobb volt:
1. Venus
21 14 3 4 59:17 31
4:2-re megverte az Újpestet. Aztán egy legfőbb oka, hogy nincs kemény,
2. Rapid
21 10 7 4 60:30 27
kis hullámvölgy következett: döntetlen gólratörö és lőni is tudó középcsa3. Sp. Studentesc
21 7 11 3 40:30 25
(3:3) a Kispesttel és a Taxival, és dön tára. Csak Vidor tekinthető teljesItt i Voiius i6 a Rapid ma játssza tetlen
(2:2) a Gammával. Az Elektromos
utolsó mérkőzését.
ebben a sorban.
ellen fellángolt a kék-fehér
virtus. értékű harcosnak
5:0-ra
verték a nagy mumust. Legyőz Böki nagyjából megfelel a követel
A kis K K
ték a Szolnokot és a Haladást is. Az ményeknek,
Müller is tűrhető, sőt
I.
fordulójának a párosítása a mai hely utóbbit
szabályszerűen „kitöm ték": -hét
zet alapján a következő lenne:
sokszor kiváló építő összekötő. T it
gólt.
rúgtak
neki.
Megint
visszaesés
kö
Hungária—Rapid.
vetkezett: Szegeden 3:l-re kikapott a kos —■ ha formában van — még
Gradjanski—Venus.
Hungária. A szegedi hideg zuhany iólé- mindig jó, bár Szabó //7.-tól több
Beogradski—Ferencváros.
kor.y hatást gyakorolt a kék-fehérekre,
Slavia—Ujpeít.
mért. az őszi idény hátralévő három mér várható, ha állandóan játékban ma
A jugoszláv pontokon változás még kőzését biztosan nyerték: 3:0-ra verték rad. Kemény, harcos, gólratörö kö
lehetséges.
a. Ferencvárost és a Törekvést, majd zépcsatár nélkül azonban meddő ez
4:l-re a Kassát. Végeredményben a har
madik helyen kötöttek ki a kékek, de a sor, mert nincs, aki az „t“ betűre
csak egy pont választotta el őket az feltegye a pontot, aki gólra váltsa
elsőtől és a másodiktól.
a mezönyfölényt. Görögtüzes tűzi
VIZSG ALAT IND UL I V A N Y I ÉS
játékot sokszor láttunk a kék-fehér
BECSKÖ ELLEN
A tavasz eleje
csatársortól, de ez a tűz nem gyúj
Az Újpest—Hungária
mérkőzésén a
rtintek Miatt <nz Újpest 2. góljának újabb sikerekét hozott: 3:1-re győztek a tott, csak lángolt és a 16-osnál ren
rgadáso) az
MLSz miniszteri biztosa Kispest
ellen,
2:0-ra az Elektromos desen elhamvadt. Azzal a fáradság
ZájUUstot indított Iványt M ihály játék ellen, 2:l-ro a Bocskai ellen, 5:l-re a gal, amelyet
a Hungária-csatárok
(A a pepecselésre, a tologatásra fordí
tára és Becskő József ha tár jelző elleu. Taxi ellen, 6:0-rá a Kassa elleív.
vizsgálat, lebonyolításával a miniszteri Hungária megnyerte a Húsvéti Tornát
a Gellérthegyet el lehetett
ztcs dúl ff y Andrást, a .17 főtitká rát is !) Nyolc bajnoki mérkőzést nyert már tottak,
hordani a helyéről, csak
zta meg. Az ítélet meghozatalát azon- Egyfolytában a Hungária, amikor a Fe- volna
rcnvárospal került össze, mint nagy esé éppen kellő számú gólt nem lehe
n magának tartotta fel.
lyes az esély lesővei. Az eredmény isme
retes: a Hungária támadósora csődöt tett vele szerezni.
Ú JVÁ R I JÁTÉKVEZETŐ S IK E R E
B ELG R Á D B A N
Belgrádban
megtartott
adjanski—BSK mérkőzést magyar jákvezetö, Újvári vezette, igen nagy slrrel. A lapok így írnak XJjvári müköséről: J U T A R R J l L IS T : Mint rutinizott és objektív játékvezető mutatkoU be Újvári. K O VO B TI: H iba nélkül
tárgyilagosan vezette Ú jvári a mér-

A legtöbbet játszották csapata, a
Hungáriában így fest: Szabó f 22)
— Kis' (24), Bíró (24) — Négy esi
(18), Tum y (23), Sebes (20) —
Béky (20), Vidor (10), Müller (17),
Dudás (21), Titkos (22).
A Hungária adatai:

2. H u n g á r i a

A draaSJanskB m ég

A vasárnap

Kisutzki négyszer játszott s a
négy mérJcözés közül hármat nem
nyertek meg a kék-fehérek.
Kalmárral nem vesztett pontot
a Hungária, csak a Fradi ellen.
Csak két olyan játékos van,
aki minden mérkőzésen szerepelt:
Kis és Kiró.

ÉVVÉGI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS AZ NB-BEN

bajnok is Sehef

FONTOS FORDULÓ K E R T I, ELDÖN
TÉSRE M A JUG O SZLÁVIÁBAN
1 Páratlan rossz rajtot vett ebben a
tárnoki döntőben a zágrábi Gradjanski.
Már bajnoki reményei is egészen össze
zsugorodtak.
Most
azonban
mintha
magára talált volna- a csapat.. Különösen
a nagy ellenfél, a Beogradski fölött.
Belgrádban aratott vasárnapi győzelem
növelte a zágrábi ..purgerck"’ esélyeit.
A vasárnapi forduló után ugyanis a
táblázat így fest;
7 6
1 10:4 12
3. Slavia
7 5
2 38:7 10
2. Gradjanski
7 4
2 11:7 9
3. Beogradski
7
2
4 8:13 5
4. Jugoslavia
7 1
4 12:17 4
5. Hajdúk
7 1 0 6 8:20 2
6. HASK
A hátralevő . fordulókban a következő
mérkőzések vannak:
Június 6: Slavía-~Grad.ianski Szórajevólban, Beogradski—Hajdúk
Belgrádban,
Jugoslavia—HASK Belgrádban.
Június 9: HASK—Gradjanski Zágráb
ban. Beogradski—Slavia
Belgrádban,
Hajdúk—Jugoslavia Splitben.
Június
16:
Jugoslavia—Gradjanski
Belgrádban, Beogradski—H A S K Bclgrádban, Slavia—Hajdúk Szera.ióvóban.
Ha a Gradjanski Belgrádban meg
tudta verni n Beogradskit. akkor arra is
képesnek kell tartanunk, hogy
ból is elhozza mind a két. pontot. Ebben
az esetben pedig még bajnok is lehet a
Gradjanski.
Az azonban most már biztosra Vehető,,
hogy a ICKK-ban a Beogradski, Gradjanski és a szerajovói Slavia képviseli
majd a jugoszláv színekét.
Csak a
helyezésük sorrendje bizonytalan.

s z e r e p e lt

■SS

O C)

M A: siSabfe d ö n t ő k
J u g o s z lá v iá b a n
(A kis K K mezőnye már csak a .lugo
szláv vonalon bizonytalan. Nálunk be
fejeződött a
bajnokság,
Romániában
ugyan hátra vau még az utolsó forduló,
ez azonban előreláthatólag már nem
■változtat a mostani
helyzeten.
Csak
Jugoszláviában dűl még a bajnoki döntő
körmérkőzés harca.)

H u n g á r ia

Alább kiderül, hogy ki szerepelt
a Hungária csapatában. Szemlélte
tően látható, hogy ki hányszor já t
szott, melyik csapat ellen s mi volt
azon a mérkőzésen az eredmény. A
játékos neve után zárójelben azt is
feltüntetjük, hogy a játékos hány
gólt rúgott. (Futó, Odry és Pásmándy egy-egy öngólt vétett a Hun
gária javára.)
Érdekes megfigyelni az alábbi
táblázatban a. következőket:
Béky a, hajrában kétszer kima
radt a csapatból s mindkét mér
kőzésen nem tudott győzni a Hun
gária.

(Metro-Goldwyn-Mayer-film)
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tsza
' ra 28— 30 között mozog, ezzel
ónban még nem késtek el a ké
k.

Á Hungária szerencséje
jzmondásossá. vált különösen a tá
rsz elején. Volt ebben valami, hiszen
Kispesttel szemben 11-essel és ön
' állal nyert. <j- Elektromos-meccsen
' ' öv (jól került az Elektromos ka
tjába. Debrecenben is, jő lábon
link a kék-fehérek a szerencse is
; masszonyával, a Taxi kapusa har\
képtelenné vált, amikor X :l-re állt
': Hungária—~Taxi mérkőzés. A haj
iban azonban nem vádolható sze'•rucsével a Hungária. Ha szeren
f séja lett volna, akkor aligha vesz
•’ tt volna pontot 3:0-ás félidő után
-z Újpesttel szemben. Sőt, ha sze
m eséje, van, 3:3 után is nyerhetett
' olna, ha. Kardos biztos helyzetben
’ 5m kapufára rúgja azt a nagy
abdát.
■a~ ■" ■

A Hungário jövőjére
semrmesetre sem lehet káros hatás
á é az, hogy „csak" második lett
az* idén. Nagyon találóan jegyezte
:neg az egyik higgadt kék-fehér ve
zető, hogy „a Hungáriáit, a múltban
::ém kergették az asztal körül, ha
véletlenül gólaránnyal második lett
a bajnokságban". A Hungáriának
dicső múltja és nem kevésbé dicső
jelene révén elhivatottsága van a
magyar labdarúgásban, amelyen
pillanatnyi lemaradás semmit sem
változtathat. A sport éltetője, eleme
a verseny. Ebben pedig nemcsak
győzők, de legyőzőitek is vannak.

Súlyosan elítélték
a Losonci AFC-ot

V é g r e it t
a v é g le g e s
B) csapat
Szerdán késő este a két kapitány
ösgzeáliította a Bécsbe utazó, úgy
nevezett B ) csapatot. Erre ugyanis
útievéltechnikai és kiutazási enge
dély okából volt sürgősen szükség.
Bécsbe a következő csapat utazik:
Boldizsár — Kis, Polgár — N.égyesi, Szűcs, Pósa----Adóm, Ha
rangozó, Turay II., Kiszely, Tóth.
Tartalék: Szabó kapus, Szödi fede
zet és esetleg Zsengellér
—

“

DÉVÁN ISTVÁN

SPORTI
KÉRDEZZ-FELELEfiCSj
Felölelt kérdés-felelet alak
jában az összes sportok ere-1
deíéts mibenlétét, történe
tét, szabályait, a hazai és!
külföldi vllágnagyságok ne
vét és eredményeit, a csúcs-1
teljesítményeket m 1n d e n j
sportágban.
Hézagpótló minden sportem ber
nek sportoktatónak, ú jsá gíró
nak, kitűnő társasjáték a fiatal- ]
Ságnak, pompás forrásm un kái
keresztrejtvények szerkesztésére |
és megfejtésére.

Ára

3

pengő.

Megrendelhető : D ÉVÁN ISTVÁN I
B u d a p e s t, V ., Zoltán-utca « .
Ili 1 la, ez összeg előzetes beküldő- ]
sével, vagy utánvétellel.

Igen vagy nem?
. A, miniszteri biztos a következő
felhívást, intézte a Nemzeti Bajnok
ság elsőosztályú egyleteihez:
,Néhány lapban olyan hírek lát
tak napvilágot, mintha a Nemzeti
Bajnokság I. osztályában valame
lyik egyesület az lo ro / ó l. évi baj
nokságtól visszavonulni
óhajtana.
Ennélfogva a Nemzeti Bajnokság
pontos beosztása érdekében felké
rem. a t. Elnökséget, szíveskedjék
akár telefonon, akár előszóval is a
legrövidebb időn belül, de legkésőbb
június 9-ig nyilatkozni, hogy résztvesz-e a, bajnokságban igen, vagy
nem ?“

=D 8Ö ===—

Vidéki műsor

A b a jn o k sá g á llá s a

K E L E T I ALSZÖ VÉTSÉG
T. osztály. Debrecen: DM TE—F. M ÁV
(Thonnas dr), DEAC—B. Turul (Szőke).
Balmazújváros: BSC—DYSO I I (Pillér).
Mátészalka:
MTK—Ungvári
KMSC
tSzabó). Csap: C-sSE—NyVSC (Rády).

Amatőrbajnokság

N Y U G A T I ALSZÖYETSÉG
T. osztály.
Komárom:
IJKFO—DAC
(Mfillér K.). Győr: GyAC—Előre (Bruok
úm). II. kér. SC—SSE (Kovács I.). Pápa :
Kinizsi—Hubertus
(Potyi).
Várpalota:
Unió—ETO JI (Csiíkey).
Szombathely:
SzFC—P P SO (Kot leska).
I í. osztály.
Kőszeg: KSE—SVSE TI
(Cse-ngcri).
Győr:
MTSE—Kinizsi I I
(Mic.kl),
Körmend: K T K —CVSE (Sánlorff’y ).
Szombathely: SzFC í f —SFAC
IT (Unger). Fűzfő: F Á K I I —Péti KSE
(Bcbesi).
Veszprém:
MÜVE
’ VSE—
A R A K IT (Striczky). Siófok: SSE I I —
VTC (Takács J.).
Mátyás király serleg. Diinaszerdahcly:
DTC—Nemesóesai
SKE
(Szölíősi
L.).
Szene:
SzTK —MOV íj
Esztergomi
SE
(R cmicós I.).
Vágsellye:
VSC—Tornóci
AFC (Varga E.).
Komárom: KFO TI—
Köbölkuti A ö (Szentesi). Guta; GSE—
Nagymegyeri SC (Horváth).

K ISK U N SÁG I ALOSZTÁLY
T. osztály. Kiskunmajsa:
K . MOVE—
A fegyelmi egyesbírő tegnap hozott DSC (Lönkeffy). Jánoshalma: JSE—K e
Héletet a felfüggesztett Lőréméi AFC celi LE (Hoffmann). Soltvadkert: S. Tufegyelmi -ügyében.
ru.I—Duna föld vári MOVE (Huszár). Kis
A szövetség alaptalan megvádolásáért, kunhalas:
K.
MOVE—Kiskőrösi
LE
továbbá, a beadványaiban használt hang
(Szabó Á.). KeJebia: K L E —Izsáki MOVE
nem miált az egyesületet 500 pengő (Bácsalmási dr).
Kalocsa:
KSC—KAC
pénzbüntetésre ítélte és játékjogát. 1940 (Budapestről).
jlitfis 30-ig megvonta. A játékjog roe
I I . osztály. Kiskunhalas: K. MOVE I I
vpnáe ügyében az ítélet
- í-.rreiin.itáv'U
Kiskőrösi LE I I (Biró).
felfüggesztette, illetőleg június li-ével
SZEGEDI ALOSZTÁLY
visszaadta. A LAFC. két mérkőzésének,
amely az eltiltási időben esett, tehát, az
í. osztály. Szeged: Sylvania—KAC (Ve-:
NyTVE. valamint, a BSzKRT mérkőzések zér TI). UTC—SzTK (Liliom I I I ) . Hódpontjait, az ellenfélnek ítélte,
nczővásárhel y : H M TE-SzVSE (Pataky
Egyidőben elutasította a Losonci AFC I.). Makó: M ÁK —KVRSE (Lázi). Kecske
órását, amelyet a DiMAVAG mérkőzés mét: K T E —HTVE (Hegedűs).
eredménye ellen adott be.
I I. osztály. Hódmezővásárhely: HMTE
Sólyom Lászlót, a Losonci AFC főtit I I —SzVSE I I (Piez-ár dr). Kistelek: KiTB
kárát egyesületével, vai'amint a .szövet
M LE (Rcm én y ffy ).
séggel szemben viselt minden tisztségétől
II. osztályú döntő. Szentes: Sz. MÁV—
eltiltotta, egyben Magyarország összes F IE (Berta).
pályáiról kitiltotta,
C S A B A I ALOSZTÁLY
BosentháL György salgótarjáni lakost
a LAFC —DiMAVAG mérkőzésből kifolyó
T. osztály. Gyula: GyTE —Rokka (Tóth).
lag Magyarország összes pályáiról kitil Békéscsaba: • B. MÁV—OTK (Szpevár).
totta.
Kondoros:
KoTE—BTE
(vitéz NagySzabó).
Békés: BISE—MTE (Keletről).
Mezőtutr: M AFC—GyAC (Heinfahrt).
-< * >
II. osztály. Szarvas: Turul—OMTK (Fe
kete).
AZ EDZŐ VERSENY HÁROM C SAPATÁT
ELLENŐRIZTE TEGNAP DÉLUTÁN A
D É LN YU G ATI ALSZőVÉTSÉG
BEA C -PÁLYÁN
Bajai T. osztály. Nagymányok: NSE—
Pluhár Tslv'án. a.versenybizottság elnöke,
valamint Tarnássy István dr és Molnár BISE (Pauncz). Bácsalmás: Bó MOVE —
Szekszárdi TSE—DVSE
Ignác edző, tagok. A három csapat a MTE (Kolier).
következő^ volt: W M TK TTadrévi edzővel, (Firányi). Baja: Bácska—BSE íBcncze).
Pécsi I. osztály. Pées: DVAC—PBTC
M. Posztó Somlai edzővel és a Gamma
Rcmniír edzővel. A bizottság megelége (v. Adorján). PEAC—KTSE (Ke.lcsi dr),
Kaposvár:
déssel szemlélte a. három edző munkáját DP AC—SlmBTC (Pazaurck).
és annak eredményét. Érdekes, mind a, KRAC—MSE (Szvetkó). Nagyatád: NTSE
három .ifjúsági csapat angol rendszerben ZsSE (G yőrffy).
II. osztály. Pécs: DVAC I I —PBTC IT
játszott.
Márton dr).
Szigetvár:
SzAIv—KSE
(Tukora).
Mohács:
MTE I I —ZsSE TT
KÖZINTÉZETI BAJNOKSÁG
Láng).
Kaposvár:
KRAC IT—MTSE
Gázgyár—Igazságügy 12:3 (4:2). Gáz
Trenka). Barcs: BIOK DVSE TI (Lugyár- pálya. Vezette: Bozóki.
Fölényes
osi).
győzelem. Aa Igazságügy szünet után
összeroppant. Góllövő: Jónás (5), Fűzi
-< ♦> (5). Zen-fai (2), illetve Nyári dr (2) és
Lator. dr. A Gázgyár két tizenegyest ki
hagyott.
A HUNGÁRIA
í?tnap délután könnyű
edzést tartott,
NB FEG YELM I ÍTÉ LE T E K
melyről hiányoztak a válneratott keret
Fulást. tornairyakorlatot
Kovács István ETO két hét. Kábái Mi be o.szíottak.
égeztek másfél órán a játékosok. A
hály ÉSE három hét. Tóth Dezső Rusj
két hónap. Tímár Károly SalBTC hat hó
eséjéí fájlaló Szabó még nc-tn volt. kint
nap. Csetneki Károly BVSC hat hét el az edzésen, da üzent, ho-y már jól van
tiltást kapott.
ób csütörtökön kijön edzeni. Vasárnapra,
még semmi műsoruk
sincsen a. kékCÉGLIG ABA JNOK SÁG
fehéreknek.
de szeretnének
délelőttre
könnyebb mérkőzést lekötni, nehogy a
I. osztály
csapat kétkapus 'játék nélkül maradjon.
KeSC—CJi SC 1:1 (0:0). URAK-pálya.
Vezette-: Mura ró. Nagy küzdelem folyt
A K O R I X T A K -V T C A B A X
a pályán. Góllövő: Sipőcz, ill. Weisz.
T A R T O T T A T E G N A P EDZÉSÉT
A FERENCVÁROS

M siítleDí i legérdekesebb spo rto d

Csütöjrt6K, IMO Június E

A válogatott jelöltek hiányoztak.
Polgár engedélyt kért és kapott
Fábián
utánpótlás-kapitánytól az
edzésen való részvételre. Az FTC
volt a Ferencváros ellenfele. A pro
fik könnyű mozgással 5:l-re győz
ték le az amatőröket. A csapat kö
rül egyébként nincs újság. Finta
még nem teljesen egészséges és —
mint mondja — nem valószínű,
hogy az első KK-mérközésen vál
lalni tudná teljes felelősséggel a já
tékot, Addig azonban még rendbe
jöhet a , lába. Dimény edző tervei
szerint a Ferencváros vasárnap p i
hen. Pénteken tart még könnyű ed
zést a csapat. — A fegyelmi ügye
ket a. napokban tárgyalja a Ferenc
város bizottsága és Pataki Mihály
szigorú, de igazságos elintézést he
lyezett kilátásba.
U-JAJ5B SPOBTELSADAS A RÁDIÓBAN
„SS. találkozásunk ősi szomszédaink
kal" címen csütörtökön este 6 óra lő
perckor, Gudenus Leó báró dr. előadást
tart a rádióban a. vasárnap sorrakerülő
Budapest—Bécs-találkozöról.
-- -------- ——
Kassa ifjúsági labdanigóbajnoksájcát a
KAC ifi nagy fölénnyel nyerte meg. A
bajnokságban nyolc csapat vett részt. A
K. Törekvés három csapattal, a KSC és
a KAC 2—2 csapattal és - a Makabi egy
csapattal.

TT. osztály
Keleti csoport
I. SzNSE
23 16 5 2 67:31 37
2. KSC
21 16 3 2 87:25 35
3. Köb. AC
23 13 5 5 80:39 31
4. RÁC
22 13 3 6 63:41 29
5. K. Törekvés
23 10 6 7 37:39 26
6. R T K
23 7 9 7 38:29 23
7. SzRTC
22 9 5 8 50:54 23
8. ZAC
23 9 4 1(1 37:46 22
9. KM TE
23 5 7 11 38:60 17
10. Autotaxi
23 5 5 13 30:61 15
11. Kistex
23 4 6 13 23:71 14
12. Spárta
24 5 217 35:55 12
13. BTC
23 4 41529:6312
Északi csoport
1. UTE II.
25 17 6 2 92:27 40
2. B TK
25 16 5 4 75:35 37
3. Gázgyár
25 14 7 4 49:38 35
4. UFC
25 15 3 7 82:41 33
5. UMSE
25 13 7 5 66:34 33
6. ÜVASC
25 14 3 8 41:41 31
7. OTE
24 13 4 7 60:38 30
8. VI. kér. SC
25 9 2 14 45:50 20
9. UTSE
24 7 5 12 41:48 19
10. TSC
24 7 3 14 36:71 17
11. Pannónia
24 6 4 14 37:54 16
12. Compactor
25 7 1 17 37:81 15
43. B. Magyarság
25 3 5 17 30:82 11
14. T L K *
25 3 3 19 25:76 9
* Négy büntetőpont levonandó.
Déli
1. KFC
2. Tipográfia
3. P. Juta
4. FSE
5. BEAC
6. Kalapos
7. PeM TK II.
3. Gamma
9. Goldbergér IX.
in. ■BIK
ii. 33FC
12. FVSK
13. KAOE
14. Est* Törölve,

csoport
25 16
25 14
25 14
25 13
23 12
24 10
24 12
24 9
25 9
25 8
24 9
24 8
25 2
26 6

7 2 78:34 39
8 3 58:28 36
4 7 47:47 32
4 8 54:42 30
5 6 43:38 29
6 8 48:46 28
1 11 73:62 25
7 8 Í8 :50 25
3 13 37:64 21
4 13 50:55 20
2 13 35:51 20
4 12 30:51 20
2 21 18:52 6
3 17 17:27 15
■c

r a . ositály

Északi csoport
3 68:27 38
1. Postás I I
22 19 •4 52:26 29
2. KEAC
.21 12
4 56:29 29
3. P A Í B
21 12
4. PM TK
21 11
4 52:30 28
6 55:38 27
5. .Tuta
21 13
8 49:45 22
6. BVSC
21 3
9 28:36 21
7. KSC IT
?l 9
11 37:55 17
8. KSSE I I
21 7
1
1
30:43 16
3. P.ESC
21 6
Ki. M. Előre IT
21 5 1 15 30:81 11
11. .TTKSE
31 3 2 1« 17:57 8
12. T1SF. II*
22 2 4 16 22:25 8
• Törölve.
Nynjraii csoport
1. Pamufclpar I I
•2. WoSC
3. Testvériség TI
4. Pannónia I I
5. BSC
6. M. Textil
7. VÁC
8. I I I . kér. TVE I I
9. OTE I I
10. NTC
11. MSC I I

19 15
19'16
19 11
19 9
19 8
19 7
19
19
19
19

4
5
5
3

3 1 63:17 33
- 387:2232
3 5 69:34 25
3 7 64:50 21
3 8 36:38 19
3 9 33:36 17
5 9 30:48 15
6 9 29:52 14
3 11 32:68 13
1 13 20:60 11
2 14 23:65 8

s==08£=s
Á GAMMA
csapata már szabadságra ment. A veze
tők ós a játékosok ugyai/ még kedden
közös vacsorára jönnek össze egy buda
foki vendéglőben, de a labdarúgómul!ka
má. véget. ért. A csapat tagjai július
17-ig kapnak szabóságot. Turay II. szer:
ződtetésével — hír szerint — még nem
ért véget a Gamma erősítése, hanem az
őszi idényre még néhány játékossal egé
szítik
a gárdát. Többfelé tájékozód
nak. de végleges döntés még semilyen
irányban nem történt. A beavatottak
szerint néhány meglepetés várható az
őszi csapatban.

T. Szabó elhagyja Kassát, m ert a
KAC vezetősége nem újítja meg vele az
edzői szerződést.
A Kassai AC idény záró vacsorát, ren
dezett. A kellemes hangulatban lefolyt
vacsorán a vezetőség részéről olyan ki
jelentések hangzottak el, hogy a jövő
ben a csapatban csak kassai játékosokat,
kívánnak szerepeltetni. A vacsorát.' me
leg ünneplésben részesítették az ifjúsági
gárdát.
Kétkapus edzést tart ma délután a
Kispest. A profik ellenfele valószínűleg
a KAC együttese lesz. Vasárnapra még
mindig nincs műsora a Kispestnek.
A B A N K KUPA
szombati
műsora:
M A H —A MB, Soroksári-út, fél 6. Platt.
— Mezőgazdák—Poslatakanék.
Tatai-út,
fél 6. Palásti. — Lesz. bk.—RÁC, Gyáliűt, fél 6. Lantos. — Hazai fp.-Községi
tp.—PK, Fehér-út. ó. Selmeev. — Kér.
bk.—Moktár-OKIL
Héyizi-út,
fé l
6Novotny.
Lengyel Imrének, a. Komáromi FC i
évre eltiltott játékosának
e g y elme
®ett a miniszteri biztos, illetőleg az íté
letet bél hónapra enyhítette. (A kitilíá© .1940 május 9-ével Ic is járt.)
A Zalaegerszegi TE-fc az ML-^z törölte
a tagok sorából, az egyesület beszüntette
működését.

SÚLYEMELÉS
Becs—Budapest súlyemelő mérkőzés lé t
rehozásáról tárgya! az MBSz.
A bé
csiek hajlandók
lennének Budapestre
jönni. A z érdekesnek Ígérkező versenyt

AŰB+U6 10-ra .tervezik.-

ÚSZÁS

Ü n n ep n a p , v a g y
h étk özn ap ?
A rízilabdaba.jnokság
mérkőzéseinek
terTríinusmegá.lla.pitá.sa körül nagy vihar
dúlt ebben az esztendőben.. Az egyik
nagyegyesület ugyanis arra az álláspont
ra helyezkedett, hogy a bajnoki mórkő
zéseket csak hétköznap hajlandó lej át
szani, mert a vasárnapokat nem kíván
ják játékosai erre a célra ,,feláldozni’*
A bejelentés érthető feltűnést keltett
és a többi egyesület szembehelyezkedett
a furcsa kívánsággal. A szövetség f
kérdést döntés végett kiadta, az intéző
bizottságnak és a vízilabdabizottságnak
A bizottságok határozata most vált is
meretessé. Eszerint mindkét bizottság
epyhanaűlag elutasítja, az eavesület kí
vánságát és a. bajnoki mérkőzéseknek,
vasárnapra, illetőleg fmnepnapokra való
kitűzését javasolja. Az indokolás szerint
nem kívánható, hogy a játéko.sok esetleg
fárasztó hétközi munka idején legyenek
kötelesek mérkőzésre kiállani.
Pihenő
napon sokkal jobban játszhatnak és
megfelelőbb
erőnlétben
szállhatnak a
medencébe.
A versenyrendezők nagyrésze is munkaszüneti napon áll rendel
kezésre, a nemzetközi
mérkőzések is
mindig vasárnapon vagy ünnepnapon
vannak. Végül a közönség szempontjából
is az említett napok a legalkalmasab
bak. mert a tapasztalat azt bizonyítja,
hogy közönségsikerre csak teljes mun
kaszüreti napon lehet számítani.
A magunk részéről teljesen egyet
értünk a bizottságok álláspontjával. Nem
értjük.
hogy
kivételesen
szerencsés
rminkabeosztásű versenyzők, hogyan kí
vánhatják, hogy mindenki hozzájuk iga
zodjék. A játékosok legnagyobb
része
hétközben dolgozik és akadnak, akiknek
csaknem teljesen lehetetlen lenne a hét
köznapi mérkőzésén való részvétel. Ami
pedig , a vasárnap ,;f el ál dózisát* ’ illeti,
feltételezzük, hogy ez a kifejezés csak a
vita hevében meggondolatlanul hang
zott el.
Külön érdekessége a dolognak, hogy
a termi-nusegyeztetés folyamán a.zután a
helyzet úgy alakult,
hogy
az illető
egyesület mindössze két mérkőzést fog
ünnepnapon játszani. Az elvi kérdésen
kívül tehát — sok hű-hó semmiért . .

SZEGEDEN
megkezdődik vasárnap az úszóidény. Az
ejSŐ vizilabdamérkőzést az SzVSE játsza
a Szolnoki MÁV ellen I. B. osztályú baj
nokságért.
r
Szombatén délután az NSC-pályán tart
ják meg a múlt vasárnap elmaradt MTK
—I I I . kcr. TVE egyesületi párosmérkő
zést.
BSzKRT—TIpográfia TT. oszt. bajnok
mérkőzés; lesz ma délután a budafoki
BSzKRT-uszodában.
Er. az évad első
bajnokig ví zi láb damérkőzése.
A déli kerületben
is megindulnak a
vízilabdába jnoki küzdelmek.
Részletes
műsor: június 16: Szentesi M ÁV—SzVSE,
Szolnoki MAV-^SzUE,- Kecskeméti - AC —
Csabai UE. 2,3: KAC—Szent. MÁV. CsüE
—Szóin. MÁV, SzlTE—Orosházi UE. 29:
SzVSE—Szóin. MÁV, Szent. MÁV-CáUE.
O Ü E -K A C . 30: OÜE-Szent. MÁV. SzUE
CeUE: július 7: Szokn. M ÁV—Szentesi
MÁV,
KAC—SzVSE, CNUE-OUE.
14:
SzVSE—OUE, Szent. MÁV—SzUE. Szóin.
M ÁV—KAC. 21: OUE—Szóin. MÁV, SzUE
KAC. OsUE—SzV0K. *24: SzVSE—SzUE
BBTE—BEAC egyesületköri párosver
seny lesz szombaton este a nyitott uszo
dában. .
Bombamüsor vasárnap az UTE-uszodá
bán! Az egyesületi . párosmérkőzések so
rán az UTE--MAC és az FTC—MUE ősz
szecsapást bonyolítja k^le (utóbbit höígyesapatokka] is). A műsort három 1. o.
vízi,labdnba,inoki mérkőzés teszi tel lessé:
UTE—TIT. kcr. TVE, MAC—MESE és
FTC—BEAC. Az érdekes műsor délután
3 órakor kezdődik.
K É Z IL A B D A
A Bóra B.—Budapest B. labda.rűgómérközés előtt lesz — ba ugyan meg
lesz — a két város kézilabdázóinak az
összecsapása. A budapesti csapat ellen
kiálló • bécsi kézilabdaegyüttes a. követ
kező: Paar — Hirner. Tauscher — Wohlratb. Houschka dr. Nausch — Waldmann.
W illy, Schubert. Trinko. Fiala.
Bőc* női kézilahdacsapatát Budapest
ellen így állították össze:
Krculzin'ger
(Polizel) — Mirscb (Dauubia). Hoffmnnu
(W AC) — Welz (Polizei), Wcinhappol
(Rádió), Kortner (.Danubia) — Pefricsek
(Fost),
Bnumann (Dauubia), Haderern
(Pest). Tvlicmann (Polizei),
Neuborger
(Polizei).
A Becs—Budapest találkozóra készülődő
férfi csapat i«s tegnap tartotta utolsó ed
zését. A könnyű mozgás ellenére is meg
lehel állapítani, hogy vasárnap óta a
formák némileg javultak. A wapatban
nin.es változás, tehát: Perénvi MTE —
Kostyái MAFC. Péteri dr ETE' — Birtálán ETE, Rákosi ETE, Koppány ETE
— Cziráki UTE. Fodor ETE. No g r
T
MAFC, Benda UTE,
Dobos BSzKRT.
Tartalék: Szabó MAFC, Galgóczi UTE.
A női válogatott kézilabdacsapat teg
nap a Budafoki-úton tartotta utolsó két
kapus edzését. Koppány játékvezetésével
folyt a .játék és a Standard SC női esapatá. volt a válogatott ellenfele. Kényel
mes játékkal, könnyen győzött a kísér
leti csapat. 13:2 (6:1 > aráD^han
Kies
Magda (6). . Horváth (3), Kövér (2), K a
pitány (2) góljaival. Molnár Mária 3
Standard^ SC kapuját verdte. .Jól játszott
Zubck, Vörös, Kapitány, Kiss Magda és
Horváth. Említést érdemel a ragyogó
képességű KÍ5» Magda nagy játékkedve
és a kis Zubek biztató fejlődébe. Pén
teken erőnléti edzés fejezi be ar. olökészüloteket.
Ha sémmi sem jön közbe:
szombaton indulnak Bécsbe női kézilab
dázóink. A csapat a következő; Molnár
WM TK — Regdánszky e. k.. Vörös- (Kistex) — Zubck (Ko. Brust), Fazekas GSE,
TTudra GSE — Kiss E. o. k.. Kiss M.
MPSE. Kövér \l (Ko. X I I D . Kapitány
GSE, Horváth MPSC. Tartalék: FonyódIné GSE. B. Kiss MPSE.
Z^ámboki
MPSE szombaton vizsgázik, ezért nem
mebeA a. e&apattal.
Bajmóczy Kamilló hivatali elfoglaltsága
miatt távozik a BSzKRT kézilabdázók
éléről. Utóda Endrey Lá&zlő dr. A vilInmosi kézilabdázók sokat várnak
&z
új szakosztályi elnök működésétől.
Kétszeri ki nem állás miatt ax MKESz
törölte a Szövetségi-díjból a VÁC csa
patát.
A WATTK megóvta a B TK elleni mérkőzé&t (4:2-re győzött a BTK) Pajtás és
B rizsák jogo6U katlan
szereplése miált.
Az egyosbíró már döntött is: a két pon
tot 0:0 gólaránnya!
a -W M TK javára,
írta/

Walz; Zoltán, a Széchenyi
kosa a legutóbbi mérkőzésen bordiaznízó*'
dáet szenvedett.
Tiszaföldvárott
játszik vassárnap
MPSC férfi éSí női kézálabdacsa.pafea. A
férfi ősapa t ellen fele a j ókép eseégü ^Tiszaföldvári LE egyiitte,se Jeóz. A női A )
és B) csapat egymássá.! játszik bemu*'
tat ót.
A Béc*—Budapest találkozó elmaradása
esetén (még mindig bizonytalan a mér
kőzés sorsa) vasárnapra, bajnoki fordulói;
tervez az MKESz.
KOSÁRLABDA
Az. Olimpia-Kupa ma! műsora: BEAC*pálya.
5.45:
BSzKRT I I —BEAC ITT.
(vezeti: Mészáros és Szűcs). 6.^15: VÁG—*
MAFC I I I (Körmendy és Badacsonyi)w
Pásztor megelőzte a kosárdobó~ranglét-(
rán Kiss Edithet, a BSzKRT gólzsákját,
A táblázat a következőképpon alakult;
1. Pásztor BEAC 118. 2. Kuss E. 115, ,V.
Kövér (Köszöni X I I I ), 4. Róbert BEAÖ
88, 5. Bánki PeSC 76. 6. Fenyvesi TFSO
74. 7. Taoikovi ts TFSC 72. 8. Molroá.r*
PeSC 65, 9. Ceimma MAFC 64, 10. Bor
mák TFSC 50, 11. Bcskó B. MAFC 54^
12. Kristófi BSzJCRT 46.
IF J Ú S Á G
AZ

ORSZÁGOS K ISO K LAB D AR Ú G Ó
BAJNOKSÁG

vidéki _ élődöntőjét június 8-án, szómba*)
tón vívják meg Kaposvárott.. Az ölő*
döntőben a Kaposvári fk. a Mumkáosi
magyar-orosiz
gimnáziummal mérkőzik,
A. mérkőzés győztese az országos döntő
ben a budapesti kerületi bajnokkal C6>ap
öfaszé.
A S Z T A L I T E N IS Z
Az UTE nyerte Budapest hármas asz-*
tali-tenisz csapatbajüokságát. Három na^
pon keresztül rendezték meg Budapest
hármas asztali-tenisz csapatbajnokságát
a Piaristák helyiségében. Hét csapat kö-<
zül az UTE került, ki győztesen. Ered
mények: I forduló: UTE B)—Piaristák:
A ) 5:4, VÁC B)—Piaristák B) 5:0, VÁC
A )—DSC 5:1.
II. forduló: VÁC- A )—
UTE B) 5:0, U TE A )—VAC B) 5:0. —
Döntő: UTE A )—VÁC A ) 5:2 (Gárdo*
UTE—Sold VÁC 21:18, 11. 12. Schmidl
UTE—Benkö VÁC 22:24. 17:21, 21:18,
16, 16. Gyárfás VÁC—Sós UTE 21:14,
21:23, 21:14, 14, Benkő-Gárdos 21:19, 20:22'
21:9. 15. Sós—Sold 21:17. 14, 19. Schmidl.
—Gyárfás 21:11. 15, 13,
Sós—Benkfí
16:21 14:21, 21:18, 6. 14.
Schmidl a#
egész verseny alatt kitünően játszott.)
T E N IS Z
Puncsec beteg! A jugoszláv ok kiváló
teniszezője — mint Zágrábból jelentik!
— komolyan beteg. Puucsec.nek szív és
értágulása van, úgy, hogy legalább egy.
havi teljes pihenőre van szüksége. Nagy
kérdós, hogy mikor kezdhet ismét ját
szani. Ezt a betegséget a. legutóbbi vH
láigkör.üU portyája alkalmával szerezte
Puncsét:, aho-1 — határt nem ismérvé a
— túlerőltette -magát.
A Debreceni .EAC pénteken, ezombafotó
és vasárnap országos teniszversenyt re un
dez. A fővárosból nagyon sok elsővonaln
beli versenyző kirándul a cívis városba
Eddig Ferenozy dr, Stolpa, Szentpéíeri
és Frigyesi rajtjáról tudunk.

A g y ő z t e s versenyül#:
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SZIGETI
EXTRA
KAPHATÓ KIZÁRÓLAG:

SSS s p o rtü z le t,
V., SZE^ÉLYNÖK.UT«A 16.
: 11.44.33
A

SZOM BATHELYI SE A NYUGATI
KERÜLET TENISZBAJNOKA
Vasárnap rendezték Győrött a nyu^art
kerület férfi
tenÍ5zcsR.i>atba..inoks4.gokai
a GyCsE pályáin. 1. Szombathelyi SE
3 győzelem,
2. Győri CsE 1 győzelem.
3. Győri TEE
0 győzelem. Részlet.03
eredmények:
Győri CsE—Győri TEE 5:1, Brunner^,
Bakaes 7:5, 6:1.
Kőhalmi—Heusler 6:0,
6:1, Szijjártó—HOehatrasser 4:6, 9:7, 6:4.
Sebők—Bálint 9:7, 6:4, Brunner, Szij
jártó— Bakacs. Bálint 3:6, 1:6, Kőhalmi,
Sebők—Hochstrasser, Heusler 6:0, 8:6.
Sz SE—G?j Cs E 6:0, Csathő—Brűnner 6:1,
Brree—Szij.iArtó
6:4
6:0,
Bujtor—
Kőhalmi 6:1,
6:2,
Tanay—Sebők 6:4,
6:3.
Horváth,
Csa.t.hó -Brunner,
Sziijártó 6:0, 6:2,
Berec, Bujtor—Kőhalmi,
Sebők 6:2, 6:0.
S iB B -á y T E B 6:0, Csathó—Bakacs 1:6.
6:4, 6:3, Bujtor—Heualer 6:2, 6:1, Berec
—Hochstrasser 6:4, 6:3, Tanay-B álint
c l? ’
Berec—Bakacs, Bálint
^ anay,
Bujtor—Hochst.ra.5Wjr,
Hsuslcr 6:2, 6:0.

Érdél} legfrissebb híreit
az

Aradi Közlöny
h a s á b j a i r ó l o lv a s h a t ja

Fizessen elő az

Aradi Közlöny re
Hír d

Aradi Közlöny ben

S

Csütörtök, 1940 június -6.
KERÉKPÁR

B u d a p estre!

TEKÉZÉS

úszott. Leszakadt, elhagyta a motort, —
a krefeldi ujongva vette észre, hogy
egyedül maradt. Most már robajozott
előre, feltartózhatatlanul, mint a gyors
vonat — s. lelépte többi ellenfelét. . .
Metze teljesen kifulladt és egészen viszszaesett.
*
Damerow nem mai fiú. . Azt mondják
36 éves. Orosz születésű, a bolseviki fox-t
rád alom idején menekült Moszkvából s
tíz cv óta német állampolgár.
Budapesten ezúttal hatodízben jár. A
Millenárison 30, 35, 40 és 50 km-re pálya
csúcsokat ért cl 1937-ben és 1938-ban. A
log-nivóeabb, 1egálló képesebb .német bukó
sisakotok egyike.
Bikaereje van, nem
túlságosan gyors, de annál iramtartóbb.
* •
Az /MKSz-bez érkezett sürgöny szerint
Damerow ma este érkezik Budapestre.
Gépe, mint írja, egészen új, könnyű
fémből készült és mindazokat az újításo
kat magán viseli, amit a korszerűség
parancsolóan előír.
*
A magyar búk ósisakosok szorgalmasan
edzenek: Kerekes már vasárnap elérte a
20 mp-es körátlagot s ezt a sebességet
azóta 19 mp-re nyomta le.
Mellette
főként Fekete és Kárász tűnik ki egyre
javuló formájával.
Arról is -.zó van,
hogy a vasárnapi tornán má.r az újonc”
Erőfis is nyereg beszáll, hogy első ko
moly hukósi sokas
versenyét mindjárt
nemzetközi viszonylatban vívja meg.

A T L É T IK A

LEGUTÓBB M E G T A R T O T T BAJN OK I
MÉRKŐZÉSEK E R E D M É N Y E I
Nyolcas csapat: U osztály. VJM~~Előre
8175:3082. Vida. 428, Zlovenszky 39S, Répá.sy és Póz dér ka 397—397, illetve K al
már 427, Melezer 407, Staffa $88. Farkas
37$ fa. — Corvin—Hűvösvölgy 3052:29
Pongrác 422, Z-olnay 419. Sperling 405,
Tóth Z. 384, illetve Wéber 401, Ritter
Megírtuk annakidején, hogy a szövet
379, Morvay 372, Varga 365 fa. — Köb.
hetenként egyszer a BEAC-pályára
K —Hűvösvölgy 3055:28/(7. Szabó József ség
hívta meg n vágtázókat. T7o418, Szabó Lajos 410, Rá ez .dr 403, Jak- váltóedzésro
das
Iván
központi szakfelügyelő ezeket
sítz dr 374, illetve Ritter 378, Ac# 371, mondotta az
eddigi tapasztalatokról;
>Véber 356, Varga 355 fa.
— Be kell vallanom., hogy az eddigi
Nyolcas csapat lf . . osztály., PA TE —
Danuvia 2779:2399, Poledovits 390, Eke váltóé#zések vem sikerültek. Először az
372, Pongho 348, Németh 338, illetve egyesületek útján értesítettük az érdekel
Csortos S94, Nádudvary 384, Schaffer teket, de akkor egyedül az U TE vágtázni
351, Fekete 326 fa. — K ist ex—Közi. jelentek, meg. Azvtán személy szerint
értesítettünk.
akkor
az
Szöv. 2889:2829. Váczi 385, Bódizs 371, mindenkit
Hídvégi és- Zsidí 302—362. illetve Utry UTE-istákon kívül megjelent, Minai is.
Nem
mondom,
kimentések
voltak
bőven.
3.83, Bánk dr 373, Taub Jenő 370, Har
így ’ azonban nehéz váltót összehozni. E
gitai Im r e :358 fa.
Négyes, csapat /. csoport,: W M A )— pillanatban aé a helyzet, hogy a görögök
ellen
kiálló váltót Wóvdk, Regös, Sándor,
MAVAG B) 2192:2061, Tóth József 583,
összeállításban, képzeljük el a
Vejmóla 534, Vida 544. Pozderká 551, Szigetvári
szövetségi
kapitánnyal együtt. Regös és
illetve Diósi 489. Gállá 518, Tóth Pál Sándor egyesületében
is ezen a helyen,
£66, Szabó Béla 518 fa.
fut, ők a váltást eleget, gyakorolhatják,
Értesítettem a THMÁVAG-ot is. hogy No' C O R V IN -K U P A E R E D M É N Y E K
’ ot mint. kezdőembert vettük számi*
' W M T K —Ganz 3105:2913, 100 dobds te- tásba. tékái lehetőleg így gyakoroljon.
libe a HÉV-pályán: Pozdorka 519, ' Tála Érintkezést kerestünk a PEAC-caT is, de
in ini 551, Tóth J. 571. Weiner 525. illetve Szigetvári különbem is feljön Budapestre
Schíwampel 508, Ozobor 516, Poór Péter a. főiskolai bajnokságra és akkor szemé
501, Póór József 517 fa (2166:2042). 100 lyesen :is boszpljietünh : vele. * Vérmest
v'áftóba,
dobásos tarolásban a Baross-téri pályán: őzért, népi IwmbikálfMk' be
,Y;da 23$,. Gálkor , 260,, Vejmola 238, Ré- mórt Periek f. Rezsői lejelentésé szerinj ő
moH.
már
teljes
é
rö
v
é
i,«
fgpolügrdsrá
ké
213, illetve KisA J. 179, Dósai 266.
IC fe lm 210, Porth 216 fa ; (939—871). Az szül:' Ez . természetesen . vem,; je le n ti azt,
összesített eredmény: 192 fával győz a hogy szükség esetén nem fog futni a váU
W M TK . — BSzKJFT A )—K öb. Kosz. tóban,
3250:3186, 100 dobás telibe a Sport-u.
— Ez. az összeállítás vem végleges, mert
pályán: Gosztolay 541, Szörényi 565, ha Gyénes. Sir dr. ás Kovács formába
Donkó 538, Ónozó 577, illetve Csapody jön, természetesen ők is sorra kerülhet
519, Rácz dr -560, Láng 549, Szabó J. nek. Ami a. váltóvá zéseket ille ti; elható569 fa 2221:2197). 100 dobásos tarolásban ráztuk, hogy ezentúl a MAC-pályán fog
Füzér-u, -pályán: Kiss J. 221, Horváth juk őket. tartani. Egyedül az UTE-islákRezső 282, Ad amik 252, Táborszky 274, nak nincs szigeti belépőjük, az ő .jegyitilletve Trunner 245, Kuczora 257, Jak- kát m e g fogjuk térítem. A váltásokon
sitz dr- 244, Körmendy 243 fa (1029:989). való megjelenést, most már a legszigorúb
Végeredményben 64 fával győzött
a ban kezeljük és ha valaki kellő okkal ki
B SzKRT A ) csapata.
nem menti elmaradását, a. fegyelmi el
járás megindítását fogjuk kérni.
H A LT E R -S E R LE G E R E D M É N Y E K :
Közt. Szqv.—K öb. Kasz. B)
483:359,
Köb.
Kasz.
B )—Polgári
B)
439:435,
D H —Vízmű 469:424, Közt. Szöv,—FöldA M AC-PALYA LELÁTÓ JÁN AK
bán magának tartotta fenn.
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A RÁDIÓ M ŰSORA:
Csütörtök, június 6.
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Atlétikai mysor

D a m e n e w m a e s te é r k e z i k
— Damerow, a krefeldi hős! — így
.írtak fii'röl a hallatlan meglepetést ki
robbantó német bukósisakosról a német
lapok, — midőn két héttel ezelőtt •tel
jesén valós körülmények között kétvállra
fektette a germán motorvezetéses sport
büszkeségét, — a világbajnok Metzét.
Igaz, — remek verseny volt ez az öszszecsapás. Damerow utolsó, helyről in
dult, és 10 körön át hiába furakodott,
meg sem tudta közelíteni az élről rajtolt
Metzét. A ,,krefeldi hős** erre gondolt
egy nagyot: egyre csüggedtebben lóbáita a vörös lámpást. — annyira, hogy
menthetetlenül lemaradt. Metze már a
32-ik körben el is érte hátsó kerekét.
Teljes gőzt vezényelt, hogy elsüvítsen
Damerow mellett. Ekkor történt azon
ban a csoda. A krefeldi villámgyorsan
fokozott, — felvette a küzdelmet a vi. lágbajnokkal. Metze minden erejét össze
szedte, hogy leszakítsa magáról kul
lancsként ragadó' ellenfelét. De ez nem
•engedett. Tartotta a belső pályát és
kányszerítette Metzét, hogy állandóan* a
peremen lovagoljon. Az átlagsebesség
egyre fokozódott. Már elérte a 84 km-t.
S ekkor Damerow odakiáltott vezetőjé
nek: Teljes gőzt! Most vagy minden
sikerül, — vagy teljes lesz a kudarc! A
motor pedig kiugrott. Damerow kiemel
kedett nyergéből és belefúrta magát a
vezetőgép légüres kúpjába. Rátapadt a
görgőre. Minden izma szakadásig dolgo
zott. És ekkor-: az állandóan külső kört
futó Metze. — aki ezt a fergeteges ira
möt nem tudta azonnal átvenni. — meg
torpant egy
másodpercre
és
máris
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műszaki bejárása tegnap megtörtént. A
Közmunkatanács engedélyezte, a terve
ket. A versenytárgyalást előreláthatólag
június közepén megtartják és július
elsején megkezdik a lelátó építését. A
Közm unkatanács 8 méteres magasságot
engedélyezett és ez. a jelek szerint,
tornaterem . építését is lehetővé teszi.

Budapest I (549.5 m): 6.40; Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek.
—
Utána: Él rend. — 10: Hírek. — 10.20:
Ba.rtóky. József Hbcsizéléspiböl.- — 10.45:
ELTÖRÖTT ZSUFFKA RUDJA
Riszt rán ghorgásza t Ká rpá ta í.iá n. -ír ta:
Ij^áfur .Zoltán. — 12.10: A rátíió. szalon- tegnapi edzésén. Ugrás közben szeren
y.enieknrn. — Közben: Hírek.
— 13.30: csére csak reccsent egy nagyot és
Hri ági emezek. — 14.50; H írek. — 16.15: Zsuffka még tökéletesen be tudta fe
Ruszin félóra. — 10.45: Hírek. — 17: I fi
jezni a 380 cm-es magasság felett ritka,
•jjek szlovák és ruszin nyelven. — 17,15: jól sikerült ugrását. (Megért legalább 4
Az ezüsthegyi remete. Láczkó Géza öl métert.) Utána Farkas Mátyás vette ke
be* z élése. — 17.45: Lakatos Vinczo és zébe a rudat, egy kicsit próbálgatta és
' Lakatos Gyula cigányzenekara muzsikál, mindjárt derékban tört. Zsuffkának most
Ib.ar Ferenc * lárogalózik. — . Közben: A rr.ár csak egy ,, dorong’' -na k becézett
június 9-i Budapest—Bées vároáközi láb- rúdja maradt és az is hasadt. Bajnokunk
<1ariigómcrközés. Gudciius Leó báró elő kétségbeesettén keres, a budapesti sportadása. , — 18.45: Kertészeti időszerű ta árukereskedésekben egy használható ru
nácsadó. Ilorri János előadása..—- 19.15: dat, de a sikerre nem sok reménye van,
Hírek. .— 19.30: Bálik bán. Dalmű három mert ezidőszerint csak selejtes rudak
fel vonásban.
Szövegét
írta
Fgrésöy kaphatók Budapesten. Állítólag várnak
Béni. Zenéjét szerzetto Erkel Ferenc. — egy német szállítmányt, de az sehogyIT. Endre király: Hámory Ithro; Gcr- sem akar megérkezni. A dolog annál
trud királyné: Tutsek Piroska; Olló her szomorúbb, mert a lábfájását kihevert
ceg, fí ért rúd öcöse: Röslor E nd re; Bánk Zsuffka valóban kiváló formában van és
bán: Pa 1ló lm re dr; M él i nd a, Búink bún1
* stílusa most a helyes irányban fejlő
3
2
nejé:
Osváth Júlia;
Tiborc, paraszt: dik.
Koréh Endre; Petur bán, bihari főispán:
16,6-OT FUTOTT ltO-ES GÁTON
Fodor János;
Iliberaeb, kóbor lovag:
Vitéz Tibor;
Sólyommé&ter:
Nngypál a dólnyugaii kerület ifjúsági bajnoksá
László; Udvarmester: Illyés Sándor. — gában a KISOK-ista Kádarász. Megnyeri
A z I. felv.; Után kb. 20.35: Külügyi ne az országos bajnokságot is. Az eredmé
gyedóra. Hírek. — A. I I . felv. után kb. nyek: 1Ó0 ni: L Kornyci PÁC 11.3, 2.
22: Hírok. — Előadás után kb. 23: H í Hajnal K ISO K 11.4. 3. Llpovszky K I 
rek idegen nyelven. — 232J5: Hangleme SOK 11.5. — 200 m: 1. Környei PÁC
zek. — 00.05: Hírek.
23.5, 2. Vas TAG 23.7, 3. Grubor PAG
Budapest I I (834.5 cn): 16.20: Filnuzzá- 24.5* - 400 m; 1. Vas PÁC 53.8. 2. Kada
mok lianglcmczrdE
18.15: A n gol nyelv r é i K ISO K 56.7, 3. Malik KISOK 55.8.
oktatás. — 18.45/:
ToScanini
vezényel: — 800 m: 1. Ki*s PÁC 2:16. 2. Sraká.l
Hanglemrzek. — 19.30: Emberek és kövek KISO K 2:19, 5. Jnssmann KISOK 2:20.
a ÜXL kerületben. Jeszcniszkj* Sándor dr ~ 1500 ru: 1. Kuss PÁC 4:45. 2. Jassruann
■előüídéFa. —
Hírek. ^— 20.25: Hang* KISO K 4:58.8, 3. Szakái KISOK 4:59. —
lemezek. — 21.40: Freskók újjászületése. .3000 m: 1- Berek Szigetvári LE 10:44.5,
Gonthon István dr előadása.
— 22.10: 2. Szabó SzLE 11:10, 3. Jobban KTSE
Mursi Elek cigányzenekara, muzsikál.
11:31.2. — 110 m gát: 1. Kádárán KISOK
Kassa ('259.1 m): 11.05: Szlovák előadás.. 16.6, 2. Kiss KISOK 17.9, 3. Táloe KTSE
— 11,25: Sárotsi és szcpc&fíégi szlovák nép 22.6, — Rúd: 1. Brigly KISOK 300, 2.
dalok hanglemezről. — 11.40: Hírek ma Berónyi PÁC 280, 3. Petrikovies KISOK
gyar és szlovák nyelven. — 15.25: Hang 280. — Távol: 1. Lipowezky K IS O K 661,
lemezek,
kcr. ifj. cfiúcfi, 2. Gmber PÁC 614, 3.
Isaák K ISO K 607. — Magas: 1. Isaúk
Mai jelentősebb külföldi míísorrészek:
K IS O K 165, 2. Szombathy KISO K 165.
7.15 ó: München: Schumann-cet.
3. Kisa KISO K 165. — Súly: 1. v. Buldo.só
7.59 ó: Szófia: Wagner: B olygó hollandi K ISO K 11.55, 2. v. Héjjas KISOK 11.18, 3.
v. Kopúcpy KISOIC 11.14. — Diezko^z:
fc. zened rámája.
8.19 c: Belgrádi FlHiarmónikTisok.
1,• v . Héjjas K ISO K 33.94. 2. Kiss PÁC
32.92, f;. Csillag KISOK 30.17. — Gerely:
0 ó; Milánó: Zenekari est,
1- v. Kopácsy K IS )K 41.45, 2. y. Buj
.10 ój Bukarest: Operett-est.
19.39 ó: Toulonse:
Beethoven: Leonóra dosó KISOK 40.17, 3. v. Székely K ISO K
39.754
lányok.

Szombat:
Budapest:
BEAC főiskolai
(BEAC-pálya, 4 óra).

versenye

Vasárnap:
Budapest: PSE országos versenye (MACpálya, 4 óra).
MASz 10 km-es gyaloglóversenye
(Népliget, 9 óra).
Csepel: W M T K országos női versenye
(WMTK-pálya, fél 10 óra).
Pestújhely: PeSC kerületi
versenye
(fél 4 óra).
Szeged: SzTK Jani András-emlékverseny.
Debrecen: Országos felnőtt és ifjúsági
verseny.

Csapiár jövő szerdán
Münchenben fut 5000
métert
Lehet, hogy S z a b ó is megy ?
Megírtuk, hogy a német szövetség a
június 12-én Münchenben tartandó atlé
tikai versenyre meghívta Szabó Miklóst
5000 méterre. A MASz Szabó nyilvános
eredményeinek
mérlegelése után
úgy
döntött, hogy a német szövetségnek
Szabó helyett Csapiár, vagy Kelen
szerepléstó hozza javaslatba.
A német távirati válasz kedden érkezett
meg és ebben a németek Csapiár kikül
dését kérik.
Ezzel a kiváló formában
lévő magyar hosszútávfutó meghívás-a
véglegessé vált.
Közben Szabó Miklós is keményen dol
gozott és edzései alapján arra a véle*
ményro jutott, hogy képes lenne 14:30
körüli 5000-re. Ezért azzal a kéréssel
fordult a MASzrlioz, hogy
állapítsa meg a szövetség az ő for
máját
és ha megfelelőnek találja, ajánlja a
német szövetségnek az o meghívását is.
A MASz intézőbizottsága foglalkozott
Szabó kérésével és úgy döntött, hogy
Szabó csütörtökön este fél 7 órakor
fusson próbát a Margitszigeten 4900
méteren.
Ha sikerül ll:40-ct vagy annál jobb időt.
e-lémie, akkor ar ó meghívását, is aján
lani fogja a németeknek. Addig is meg
teszi a .szükséges lépéseket, hogy meg
felelő eredmény és kedvező válasz ese
tén Szabó utaksának se legyen aka
dálya.
Szabónak még egy kérése volt éspedig
az, hogy a Bécő—Budapest mérkőzés fé l
idejében
ne 1500-as, hanem 3930-cs versenyt
rendezzenek, A . MASz azonban ehhez a
kéréisé.hez nem járúit hozzá és vasárnap
1500 méteren mérik majd' ö&vzo erejüket
a legjobb magyar középtávfutók.

L A N Z I CSAK ÜGY RÁZZA KI AZ
1:51-EKET
tudása, gazdag tárházából. Az olasz
egyesületi bajnokságk során eddig 400-ori
47.5-öt, • 47.2-t és 47-et., 800-on 1:51.5-öt,
l :őö.5?ö.t . és rnost. vasárnap Torinóban
1 v ő jf u t o t t . ; K é t s é g t e le n , hogyVV pil
lanatban ő- Európa legnagyobb formá
ban lévő atlétája. Eredményeinek: érté
két emeli, hogy valamennyit- megszorí
tás nélkül érte el. Az olasz atléták kü
lönben is értek el néhány jó eredményt
a vasárnapi egyesületi bajnoki verse
nyek során. A különböző helyeken tar
tott versenyeken 200-or.' Gonnelli 22.3.
Bianchi 22.5, 800-on heten 2 percen be
lül, 5000-en Baviacqua 15:03.8, Sestini
15:15, Torassa 15:19.8, Padovani 15:21.4,
400-as gáton Fantone 55.5, Gasti 55.7,
Radaelli 56.2, Coíautti 57.3. Mercia 57.3.
távolban Pederzani 709. rúddal Romeo,
Innocenti és Boscutti 380, Guarducci és
Pozzoli 370. diszkosszal Consolini 48.56.
Ponzoni 46.12, Biancani 45,17, Spaggiari
44:90. Profeti 44.20 eredményt ért el. Az
egyesületi
bajnokságban az
Oberdan
(Milánó) vezet 13.518 ponttal. 2. Giglio
Rosso (Firenze) 13.317. 3. Baracca (Mi
lánó) 13.291, 4. Pol. Giordana (Genova)
12.360 ponttal.
A LIG H AN E M 10 M ÉTERREL
RÖVIDEBB VOLT A TÁV
a pestvidéki kerület női atlétikai verse
nyén. 50 méteres síkfutásban ugyan nin
csen világcsúcs, de azt sem tartjuk való
színűnek, lvógy a Kispesti Koszorú tehet
séges kezdő futója két tizeddel jobb
időt fjusson, mint Helen Stephens ölinipiai bajnoknő amerikai csúcsa. L e g 
alább is az eddigi magyar női futóeredmények alapján
nem
túlságosan
valószínű. 6r2 mp különben férfi vágtázók részére Í3 tűrhető idő 50 méteren.
PAZAR

Wilson és Steers 20Ó.6 cm-t
ugrott magasba
és m ás káp rázato s am erikai e r e d m é n y e k
(Egyízben már figyelmeztettük ol
Meadows is szerelne

vasóinkat; hogy az amerikai ered
15 lá b a t u g ra n i
mények közlésében nem tudunk idő
D es Moinesben a Drake Relay
rendi sorrendet tartani. Nyilván a
15.000 néző előtt 2500
háborús viszonyok következménye, Carnivalon
atléta vonult fel, nagyobbrészt kü
hogy az egyes tudósítások érkezési lönböző váltófutásokban. Rúdugrásideje között óriási különbségek van
nak. Legutóbb például kaptunk Los
Angelesből olyan tudósítást, amely
7 nap alatt érkezett Budapestre,
most pedig olyant kaptunk, amely
nek útja 33 napig tartott. Nyilván
szintén a háborús viszonyok követ
kezménye, hogy még így is tőlünk
fogják átvenni Európa sportlapjai
az alábbiakban következő valóban
tüneményes eredményeket.)
Los Angeles, április 28.
A z amerikai atlétika a mai napon
ízelítőt adott más világrészek szá
mára szinte elképzelhetetlen nagysá
gából. A z Egyesült Államok szám
talan más egyetemi versenyén elért
eredmények felsorolása tenné ugyan
csak teljessé a beszámolót, de azt
hiszem az is elég, amit magam lát
tam Los Angelesben és amit a leg
nagyobb és legközelebb levő verse
nyekről az itteni újságokban olvas
hattam.

levő

a világcsúcson

@il@n

Los Angelesben a Southern Ca.lifornia, az University California of
Los Angeles és a san franciscoi
Olympic Club versenyzői mérték
össze erejüket. A lig 10.000 ember
volt tanúja a versenynek, pedig bi
zony mondom, hogy többet is meg
érdemelt volna.
A magasugrók voltak a. nap hősei.
Wilson és Steers egymásután ugrott
át valamennyi magasságot, amíg
végre " 6 láb 10 hüvelykre került a
léc. Ez 208 cm! Mind a kettő átug
rotta, de sajnos, az utánmérésnél
kiderült, hogy
a magasság csak 6 láb 9*/s hü
velyk, ami 208.6 cm.
Ezután egy hüvelykkel feljebb, a
209 cm-es
világcsúcs-magasságra
tették a lécet. A bukőstílusban ugró
Wilsonnak ezen is v o lt . kecsegtető
kísérlete. Mint szenzációt említem
meg, hogy Wilson a- 200.6 cm-t úgy
ugrotta, hogy csak a dobbantó lábán volt
cipő, a lendítő lába mezítelen
volt!
Élmény volt a rúdugrás is. Mint
a magasugrásnál, itt is lútettek ma
gukért a helyezettek is, a végén
azonban Warnierdam ' mégis csak
egyedül maradt. A 442 cm átugrása
után 404 cm-re tétette a lécet és
ennek ment néki háromszor.
A harmadik kísérletre teljesen
át volt ezen a káprázatos ma
gasságon
és csak a mellével, va.gy inkább a
trikójával sodorta lo a lécet. —
A többi eredményt nem részletezem,
inkább csak felsorolom a jobbakat,
hogy lássuk, milyen erőt is képvisel
éz a három egyetem, illetőleg egye
sület. (A pontversenyben 1. USC
65.5, 2- OC 5J, 3. U C L A 18.5 pont.)
100 y: 1. Anderson 9.9, 2. Slnclair
3. Willís. — -220 y: 1. W illis 21-2,
2. Andersen, 3. Jacksnn. — n o y:
1. XJpton 48.9, 9- Weimann, 3. Bradlsy.
— 880 y: 1- Mc Curdy 1:57.8, 2- Zamperini, 3. Reading'. — 7 m érf.: i.
Weéd 4:28.7, 2- Zamperini, 3- Cooper.
— 2 mérf.: 1. Weed 9:23, 2- Preston,
3. Ganabl. — 790 y g á t: 1. Moore
14.5, 2- Hűmmel, 3. Bledsoe. — 220 V
(/át: 1. Mc-ore 23-7, 2- Laret, 3.
Vickery, Magas: 1. Wilson és Steers
206-6, 3- Mallery 196-6, 4. L a Cava és
Smith 194- — Távol: 1- Tumor 7.40,
2. Lacefield 728. — Rúd: 1. Warmerdam 442, 2- Dilis 427. 3- Eklinger és
Smith 4I1. — Súly: 1■ M cN eil 15.75,
2. Wohl 15.34,
3. A lléé 15.15. - Diszkosz: 1. Fos 47-18. — Gerely: j.
Todd 63-25, 2. Peoples 63-10í x u o y; i- u s c 3:18.6.

Onódi L á s zló
pUlanafnrllag a, lesjohb magyar 400-a»,
pillanatnyilag éppen átlép a Haladásból
a Testvériségbe
bán volt egy meghívást verseny is
az egyetemi versenyen kívül. Ebben
elindult az olimpiai bajnok Meadows és Padvoay is. Mind a ketten
átugrották a 436 cm-t, azután 457
cm-fe tétették a lécet. Ez azonban
már magas volt nekik.
A váltók közül 4x110 és 4x220
yardon a Texas egyetem 41.8 és
1:26.7, 4x440 yardon a Michlgan
egyetem 3:16, 4x880 yardon ugyan
csak a Michigan 7:50.1, 4x1 mérföl
dön az Indiana 17:44 mp-es idővel
győzött. A z egyéni számok közül 100
yardon Ewell, Brown, Wolcott volt
a befutó 9.9 mp-es idővel, 120 yardós gáton Wolcott, Gatewood, Dreiss
14.3 mp alatt. A 440 yardos gátfutást
53.3 mp-el Cochran nyerte, Caham
194.8 cm-t, Boydston, Schnacke és
Smith 193 cm-t ugrott magasba^
Bryan 427, Stalberg, Sunseri, Hunt
és Higgins 416 cm-t rúddal.

„lC© rékpárverseny*‘
eg y rraérföBeSön
Philadelphiában 32.000 nézője volt
a 46-ik Penn Relay Carnivalnak. A
verseny nagy slágerének a mérföldes versenyt szánták, amelyben a
fedettpályaverseny koronázatlan ki
rálya, Fcnske, továbbá Mehl és
Venzke indult. A verseny óriási csa
lódást hozott, mert senki sem akart
vezetni és az első kört 1:10, a fél
mérföldet 2:22 alatt tették meg és a
% mérföldnél is csak 3:30 volt a
ballagó hármas ideje. A hajrát
Venzke nyitotta meg, de sem ö, sem
Fenske nem tudott ellenállni Mehí.
végsebességének. Mehl az utolsó
kört 55.8 mp-re futva 4:25.8 mp
gyenge idővel győzött.
100 yardon Ellerbe 9.8 mp alatt
győzött, a magasugrást Williamson
193, a távolugrást
Blount 764
cm-el nyerte. Jtloss 433 cm-t, Lussén
és Rhoads 411 cm-t ugrott rúddal,
Benne-tt 53.35-öt dobott kalapács
osai. 4x220 yardon a North Texas
Teachers 1:25.4 mp ragyogó Idővel
győzött
(21.35-ös á tlag!), 4x440
yardon. 3:16.1 volt a New Tork Uni
versity, 4x880 yardon és 4x1 mér
földön 7:48.4, illetőleg 17:44.8 a
Maryland ideje.
Kozma Oszkár.

SÚLY- ÉS DISZKOSZEREDMÉNYEKET
jelent Rimaszombatról, az ottani lever.teegyeatilet első atlétikai bemutatójáról
Derekas -József oktató és Katona Tibor
segédoktató. Qlyan jókat, hogy egyelőre
minden bizalmunk mellett is kénytelenek
vagyunk fenntartással. fogadni őket. Ha
azonban minden tekintertben valósak, el
érőik a magyar atlétika, hatalmas nye
reségének tekintendők. Kíváncsian vár
juk. hogy elindulnak-e és milyen ered
ménnyel szövetségi versenyen. Az ered
menyek a következők: 100 m : 1. Dere
kas 12.1. 2. Zakács 12.S. 3. Pollák 12.8.
408. m; 1. Kosztra 58.1. 2. Makray
58.8. 3. Katona. — 800 m: 1. Mede 2:23,
2. Elek 2:24, 3. Mézes. — Magas: 1. K o
vács K ároly 161, 2. Zakács és Katona
157. — Távol; 1. Derekas 620. 2. Pálkovács 558, 3. Katona 550. — Gerely:
1. Kovács László 47.25, 2. Mogyoródy
A LEGKÖZELEBBI KAPÓKBAN
44.30. 3. Balázs 44.22. — Súly: 1. Kovács
megjelenik a MASz új szabálykönyTe. A
Károly 13.51, 2. Gnczogy Ferenc 13.22,
P a lo il83©&3n
könyv régen érzett hiányt pótol, mert
3. Imrecze. — Diszkosz; 1. Gaczogy
a MASz szabályaiban, hanem a
41.23. 2. Kovács K . 36.08. 3. Gonda 31-80.
A Sfandford-egyetem sok vihart nemcsak
Guczogynak, mint az oktatók közük, látott pályáján a standforöiak a Cali- cemzetközi versenyszabályokban is sok
oiyan
fontos
újítás türtént, a.mí a ré
volt 44 méteres kilépett dobása is. A
futószámok eredményeire mentségül azt fornía-ogyotemmel \uvtak1 győzelmes gebbi kiadású szabálykönyrekben nem
Írják, hogy a salakpálya még nem kész. csatát. Itt P. Moore kettős győzelme, szerepelt. Az új szabálykönyv szerkesz
tésének hatalmas munkáját Tatár Irtván
Jeffrtty és a rúdugrók eredményei, végezte és az OTT támogatása tette le
SCXYLÖKÉ3 IS LESZ
hetővé
a könyv kinyomatésát. A kön?"'a vasárnapi Postás-versenyen. Németh. valamint - a két -Í6 méteren felüli — értesülésünk szerint
a. legrövidebb
Darányi és Csányl találkozása újabb jó súlylökés emelkedik ki.
időn belül elhagyja a nyomdát.
eredményt hozhat.

&@raek eredmények

t e r m in u s e g y e z t e t ö

ÉRTEKEZLETET
tart a szentség a jövő héten. Addig Í3
m egbízta az intézőbizottság Vadas Ivánt,
hogy a német—magyarig
rendezendő
versenyek műsorát vagylagosan (lesz-e
közben jugoszláv—magyar vagy nem)
dolgozza ki.
VALTÓEDZÉS
volt tegnap délután a szigeten. Az edzé-s-~n B ír dr, -Kovács József- és Regős je
lent meg. A többiek kimentették magu
kat.

100 y Jeffrey 9.7, 220 y Jeffrey 21-1,
1)0 y Clark 48-6, 880 y Moore i :5l-2,
7 mérf. Moore 4-13-7, 2 m é rf; Wolimer 9:28-5, 720 y gát Hayes 14.9,
220 y gát Pooley 24-2. magas Lincaln
197, W uff 194, távol Chri-stensen 715,
rúd Smith 430, NiehoXs 421, Ford és
Kenyon 411, súly Andersen 16-36,
Michael 16.O2, Trout 15.55, diszkó®#
Andersen 47-23, gerely Stone 66-50,
'rx.440 y Stanford (Shaw, Clark, Williamson, Jeffrey) 3:12-9-

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat felvétel
vei minden nap. Szerkesztőség és kiad'
hivatal Bp. v i l i . . Rökk Szilárd otea
- Telefon 182—499 és 183 - 877. Lévé
=>m: Budapest 72, Postafiók 41
Fűszerfcpísztő: Dr. Vadas Gyula — F<
!el<>f? szerkesztő: Hoppé László. — Feli
!ü6 kiadó: Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldre rjry hóra
2-30, negyedévre 6*—. külföldre 9. (Amerikába lö.-v).
Nyomatott a Stádium *11. kerfűnrógé
pcln. FeJeJősí Győr^ Aladár larazarafó.

MOZI

"

Elkészült Iréné Dunáé
és Cary Grant
második közös filmje
Május végén fejezték be Hollywoodban
Iréné Dunne és Cary Grant második kö
zös filmjét, „My Favorité Wife” címen.
(El«ő közös filmjük a ,,Kár volt ha
zudni” című nagyöikerű vígjáték.) Az
új
vígjátékban
Cary
Granlnak két
menyasszonya ie van. A z egyik Gall PatriiOk, a másik Ireno Duonc. Persze, a
jnásodik az — esélyes. A ,,My Favorit©
’tf’ife” az RKO-nál készült.

________
jg s a r ________ _
C s e n ő lé le t áss a t lé t ik á b a n

Csütörtök, 1940 janius 0.

Véleményem

Avagy

jDalffOSznak áss e á ssö k

A 29th Centary-Fox Idái
EtiradO -egyveiegje
nem csupán 1S|0 történelmi eseményeiről
készült felvételeket fojr tartalmazni, hanem látni fogjuk benne Európa sorsának
intézőit, a sportversenyek győzteseit, a
munka hőseit. A világ különceiről és
különlegességé ről készített felvételek sem
fognak hiányozni a
..Tempó 1544)’'-bői,
amelyet két pompás rajzfilmmel fognak
színesíteni.

a bajnokságtól

A Ferencváros annak köszönheti
bajnokságát, hogy nem hallgatva a
téveszmékre,
kitartott ruganyos,
művészi, jól-kell-futballozni rend
szere mellett. Ez a rendszer már az
őszi idényben azt eredményezte,
Hollywoodban suttogják
hogy a csapat Berényi nélkül is ki
tudta verekedni az ötödik helyét az
A gyönyörű Hedy Lamarr, aki Európá
Elektromos előtt.
ban Hedy Kiessler volt és egy osztrák
Tavasszal fokozódtak a sikerek.
fegyvergyáros felesége, nem. sokáig fogja
J.elváit"-nak vallani a családi állapotát.
Persze, ha a Fradi is bedől a tév
Hamarosan
mrs.
Gcne Markey
lesz
eszméknek, akkor baj lehetett vol
belőle.
na. Szinte rossz elképzelni, mi lett
*
Még érdekesebb! Deanna Durbint hó
volna, ha. a Ferencváros átalakítja
napok óta kísérheti egy fiú.
Mindig
védelmi rendszerét és három hát
ugyanaz. Neve: Vauglm Paul.
véddel játszik. Brrr... még elkép
Van itt tehetség, bőven! Csak ki kell ö"ket halászni!!
zelni is szörnyű. Még rágondólni is
borzalmas arra a lehetőségre, hogy
Szoyka dr. a szélsőt fogja Drum i a
középcsatárt, Pósa pedig -a balszél
bajnokság!
Én
már
ilyen
paraszt
előkészületei mér gőzerővel folynak. Az
sőt. Szerencsére a Ferencváros ve
idei Filmhétnek ,,vándorgyűlés” jellege
vagyok...
zetősége ilyen tervekre nem is gon
lesz s valószínűleg a teljes magyar film 
Lila Leó:
dolt.
szakma. résztvesz rajta. Az llMO-es Film
hét június 22-től július 1-ig fog tartani.
A z angol rendszer különben is
— Büszke vagyok, hogy a baj
Ha valaki
nokság csak a Ferencváros jobb teljesen levizsgázott.
tudni akarja, hogy miért a Ferenc
pontarányával dőlt el.
A M O Z IK M Ű S O R A :
város és m iért nem a törekvés
Paprika Péter:
RÖ VID ÍTÉSEK: Sz - szombat, V - vasár- j
nyerte meg a bajnokságot, az könynap, n — '/*, £ — Vi, h " !/<
— Kiengedtük a kezünkből a baj nyen mgtalálhatja a választ: a Tö
nokságot, És Harangozót...
Bemutató mozik
rekvés angol rendszerben játszott.
Ez a valaha jobb NBB-t látott csa
ÁTRIUM Margit-kBrút 55. T : 153-034.
Kis Pesta:
ffi, f8, fin. Sz. V.: fűkor is. D I I I . SS.
pat kénytelen volt a hatodik helyen
— Az volt a baj, hogy a tavaszi kikötni. Ez még nem fordult elő
ÍA levegő katonái.) 2-ik héli
CASINO Kskü-u. 1. T.: 383132. fti. f8, fiO,
idény elején ilyen nagy volt a hó ezzel a csapattal. Már kétszer is be
Sí v : l‘4-l:or is. Kár volt hazudni. 2-ik
és ilyen kicsi a Kispest.
került az NB-be, de eddig még nem
hét!
Töry Tódor:
G ITT Vilmos császár-iit 35. T.: U l-149.
esett meg vele az a szégyen, hogy
hfi. hS. Ilin. Sz. V.: h4-kor is. Táncrend.
— Még a bajnokságunk is meg a hatodik helyen kössön ki.
2-i.k hét!
Ezzel széniben
az olasz-magyar
sérült.
COKSU
Váci-utca 9- Telefon; 182-818rendszerben játszó
Elektromosnak
ffi, ffi, f1.0. ■ Sz. V.: I4-kor is.
Toprini
Dinamó Dénes:
bravúrosan sikerült megelőznie a
rzász. íXJj kópia.1
-— A z volt, a baj, hogy amikor jó Gammát.
EÉCSI Tcréz-körút 23. T : 125-952. B. 8,
10. Sz. V.: 4-kor is. A z üldözött, (John
volt a csapat, akkor balszerencsé
A z igazság tehát pincénél fénye
0 artieid.1 2-ik hét!
vel kaptunk ki, amikor pedig rossz sebben kiderült. Ha valaki ezekFOKÚM Kossuth Uajos-u. .18. T.: 189-543.
volt,
akkor
megérdemelten.
Ifi, fS, fin. Sz. V.; í4-kor is. To Vagy a
után is kétségbe meri vonni, hogy
dal. (Sárdv János.)
Gamma Geró’:
kétszer kettő az öt, azzal nem ér
HÍRADÓ FILM SZÍNH ÁZ Erzsébet-körút 13.
— A z volt a baj, hogy az ősszel demes vitatkozni.
T.; 222-499. 10—24-ig folyt. Magyar-FoxMctvo-Ufa és rajzos híradó. Kultúr és
Váradi, Tóth, Toldi és Háda nem
A BÖ K nagy k ö rk é rd é se
rajzostilm.
volt olyan jó, mint tavasszal.
OMNI A Kölcsey-utca 2. T : 130-12o. 5, n8,
»
bizonyítéka,
az
újpesti
3:3
volt.
Ez
fin. Sz. V.: 4, 6, S, 10. Oz, a csodák cso
Eldőlt a bajnokság. De min? Na
R en d szer
Ezenkívül sikerült még beszélge
dája. (Jutiy Gsrbnd.) Prolongálva!
egyben el is döntötte a bajnoksá
min?
Hallga
csak,
hallga!
RÁDIUS. Nagymező-utca 22. 1.: J22-098.
tést.
folytatnunk
Kass
Alajossal,
—A
rendszernek
köszönheti 9
got.
ffi, h8. hlO. Sz. V.; fí-kor is. Családi
Zöld Ferenc:
aki így nyilatkozott:
Fradi az első helyét!
titok. tRaimu.i
.
„
_
Kék Hugó:
— A hetedik vereségünk lesből
— A Fradi magára talált. A csa
R O TÁL APOLLO Erzsébet-korut 45. T :
— Az Újpest is á harmadikat!
222002. n« ffi, litO. Sz. V.: 4, 6. 8. 10. pat új szellemének
— A z én hajszálamon dőlt el a esett.
legpompásabb
— Hogy, hogy??
A két lökfej. (Slan és Tan.)
SCALA. leréz-krt bO. T . ; 114-411. n6, 18,
— A Törekvés rendszerének.
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Te vagy a dal.

A II. Filmhét

Min dőlt el a b ajn o kság ?

(Sá'dy, Sennyey.)
UR ÁN IA. U»kóezl-űt 2J. T.t 145-046. 5, nS.
fiO, Sz. V.: hí-kor is. D III.-. 88... (A le
vegő katonái.) 2-ik hét! V. d. c. f ii:
Műzuulotművéneití vizsga.

Utánjátszó mozik
BROADW AY Károly-körút 3. T : 144-212
Í4, f6. ffi; f 10. Sz. V.: f2-kor is. Fekete
gyémántok.
CAPITOLBaross-tér 32. T .!
134-337
fi. ff>, IS. flO. V.: ll-kor és fél 2-kor is.
Halálos tavasz. 14-ik héti
CORVIN (mfii-út 40. T.: 138-983. f4. ffi. f8,
flO. V7.: f2-kor is. Amanda két élete.
V. d. e. II: Nagy vidám matiné.
E L IT Szent István-körút 15. T.: 111-502.
4. 6, 8, 10. Amanda két élete.
HOLLYW OOD Bethten-tér 3. T .: 142.455.
f4, ffi, fS. flO. V.: f2-kor is. Eszményi
asszony V. d. e. f i i : Táncolj és szeress.
K AM AR A Dohány-utca 42, T ; 144-027.
11, 2. 4. 6, 8, 10. Rajongás.
LLO Y D Hollán-utca 7/a. T ; 111-994. 4. 6, 8.
10. Kísért a nrulf.
PA LA C K Erzsébet körút 8. T.: 221-222. 11,
2, 4. fi, 8. m. Gunga Din, 4-ik bét!
P A T R IA Nénszínhéz-u. 13 T .:
145673.
4, fi 8, 10. V.: 2-kor is. Kitért a múlt.
EAVOY. üllői-út 4. T : 146040. f4. f6, fS,
fii) V.: f 2-kor is. Kiéért a múlt.
KIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : 268-999.
f 4, f 6, ffi, no. V.: f 2-kor Is. Hurrá, apa
lettem.
„ „ „
STÚDIÓ Akáefa-utaa 4. T.: 140-840. 4, 6,
8, 10. V.: 2-kor is. Ifjúság.

a T o u r d e N B -n e k !

Beszélnek a vezérosztályosok

D e rü lá tó
—
Mondja, m i az eredmény
odaát?
— Egy-null a Taxi javára.
— Végeredmény?

M érték
Ruhaüzletben történik.
Vevő: Vágjon háromnegyed mé
tert.
Segéd:
Tessék.
Huszonnégy
pengő.
Vevő: Köszönöm, nem veszem
meg. Csak látni akartain, mennyi
vel volt kint a labda Újpesten, ami
kor Zsengellér beadta.

Ú jp e s ti

Továbbjátszó mozik

f — Mennyi az eredmény
ten ?

A L K O T M 3 Gömbös-U. 1!. T.: 353374. n4,
nfi, n8, nlO. V.: n2-kor is. A Ms csitn.
V. d. e. 11: Sárga kalózok.
7
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T : 384-563.
hő, nS, ftO. V.: £3, h5, hfi, 7, 8, nlO.
Asszonyok.
,
RUDAí APOLLO Széna-tér. T : 351500.
fá. 1)7, 9. V.: f2, f4, ffi, - f8, 09. A vén
lány. V. d. c. f i i : Gyimesl vadvirág.
FLUOR.-', DO. Népszínház-u. fit. T.: 13.3-L1.
5; n8, flO. V.: 2, 4, fi. 8, 10. Rozmaring.
V. d, e. 10, fl2:
Tomi, a megfagyott
HOMEROS. Hermina-ut 7. T .: 2961(8.
5, n8, flO. V.: Í2*tffl. A vén lány.
JPÖLY Csáky-u, 65. T.: 292-628. 5. n8, flO.
V : n. n6. ffi. hlO. Asszonylázadás.
JÓZSEFVÁROSI
Kálvária-tér
7.
T:
154-641. nő, Ti7, nlO. V.: 3, n6, ffi, _ hlO.
Asszonyok. V. d. e. flO, f 12: Péntek
Kézi.
O L Y M P IA Erzsébet-krt 26. T.: 421-588.11,
2, 4, fi, 8, 10. A kis csitri.
OTTHON Beniczky-u. 3. T.: 146-447. fá,
b7, 9. Sz. V.: n4, nfi. n8. nlO. Koch Ró
bert, a halál legyőzője. V . d. e. 10, f 12:
Karaván.
PH ÖN IX Rákóczi-ét 68.
Tel.: 114-454.
11, 5. nS, fin. Sz. V.: 11, 3, 5, u8, flO.
Magdát kicsapják.
K IÁ L T Ó Rákóczi-út 79. T-: 139-497. 11,
1, 3, 5. nfi, ntO. Sz. V.t 19, 12, 2, 4,
6, 8, 10. Asszonyok.

F e g y e lm i után
— Szeretnék új életet kezdeni,
— M iért ? ? ?
— Kedden azt mondták, hogy
ebben az életben nem játszhatom
többé,

Kispes

— Null-nuU.
— Hm. Hiába, nem lehet most
megverni az Újpestet!

Heti p ró b lé n ta :
— íg y
elsők?,.

lesznek

az

ötödikekből

SzecUtovtöi üzeueécíc
M int előrelátható volt, a Ferencváros megtartotta gumiszélességnyi előnyét és győztesen haladt át
a célvonalon. Második: Hungária rajta, harmadik: Újpest, egy kerékhosszal. Alkalmunk volt beszélni az
élboly három tagjával. A győztes így beszélt:
— Ujrendszerü gépemnek köszönhetek mindent. A biztonsági Pataky-szingó minden várakozásomat
felülmúlta. A z eddigi szingóm sokkal szebb volt, de könnyen kipukkadt.
A második így beszélt:
— A z újpesti emelkedőn vesztettem el a versenyt. Könnyen k ilőttem , de ekkor kiütközött, hogy na
gyon magasan ültem a nyeregben. Ekkor történt, hogy az Újpesttel összeütköztem s egymást zavartuk,
miközben a Fradi robbantott.
A harmadik véleménye:
— A z újpesti szakaszon kellett volna robbantanom, de szögbe léptem, azaz hajtottam. Rosszul he
lyezkedtem, így sok jancsiszöget fogtam.

„Újpest". Gratulálunk. Vasárnap
nem kaptak gólt.
„Kispest". Szintén gratulálunk.
„Ifjú tehetség". Küldje be, vagy
löjje fölé.

F ilm s z ín h á z a k m ű so ra :
Hungária-mosgó:
Bajnoki
váf
gyak. (Prolongálva!)
Ferencvárosi Filmpalota: Kár vWf
hazaadni. (Polgár felléptével).

