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FIGYELEM!
§ kor kezdenek

Xígry volt, hogy a Budapest—BéeS 
mérkőzés %6 órakor kezdődik, de 
most az MLSz miniszteri biztosa 
úgy rendelkezett, hogy a mérkőzést 

6 órakor kell elkezdeni. Az élő- 
mérkőzés-^ 4 órakor kezdődik,! az 
1500 méteres síkfutás a nagy mér
kőzés szünetjében .lesz.

Csütörtökön az olasz szövetség 
írt 'az MLSz-nek s ebben közölté, 
hogy Scarpi elfogadta a mérkőzés 
játékvezetői tisztségét.

Ma megkezdődik a Margitszigeten
a háromnapos magyar-német teniszmérkőzés
Végleges: a KKK-ban a bukaresti Rapid a Hungária első ellenfele

Bécs összeállítása
/Szombaton délben érkeznek a bécsiek

__ Telefon jelentésünk —
^  Bécs, június 6.

Ma délután Bécs mindkét válo
gatott csapata nagy edzést tartott. 
'Az edzés előtt beszélgettem Müller 
szakvezetővel. Ezt mondta:

—  Roppant nehéz a feladatom. 
’A  válogatás talán még sohasem 
volt ilyen nehéz. Sokan nem állnak 
a rendelkezésemre s ezenkívül több 
ú j zavar is felmerült. így  például 
Zöhrer családjában haláleset fordult 
elő s igy ö még, mint tartalék sem 
jöhet számításba. Walzhoffer vá
ratlanul megbetegedett, nincs na
gyobb baja, de a fiú aligha játszhat. 
A  legnagyobb gondom az, hogy ki 
legyen az A ) csapat jobbhátvédje. 
Wagner II-rö l és Schallról van szó. 
Schall jobb, mint Wagner II., Wag
ner II. mellett azonban az szól, 
hogy ha ö játszik, akkor a védelem
ben kevesebb zavar állhat elő, mert. 
hiszen a jobbfedezetünk Wagner I., 
Wagner II. bátyja lesz, a kapuban 
meg Raftl, Wagner II .  klubtársa 
Véd.

Hussak edző így beszél:
<— Általában minden rendben van, 

de és még nem jelenti azt, hogy a 
leg jobb  csapatainkkal vehetjük fel 
a küzdelmeket.

Az ed zésen
nagy meglepetésre megjelent Ja- 
viseli, az Ostmark-Gau vezetője, ö 
ugyanis már hosszabb ideje nem 
tartózkodik Becsben s ezért volt a 
megjelenése meglepetés. Jamsch be-

jü e n te t^ rn ^  }eszel. Becsben.
Ennek mindenki nagyon meg

örült.
Az edzésen a Wacker játékosai 

bizonyultak a legfrissebbeknek. Mm- 
tinek , Pekarek  és R e ite rm eyer  ha
mar elkezdett vetkőzni s családi 
gyásza ellenére kijött Zöhrer is.

Az A ) csapat tagjai közül hárman 
hiányoztak: Binder, Pesser és Skou
mal. Mindhárman hivatali elfoglalt
ságuk miatt.

Az edzést két kör futással kezdtek, 
majd a játékosok köteleztek, utána 
gyógylabdát kaptak s ezt egy kis 
tórnázás követte. Ezután rajt.gy ak
koriatok következtek, majd Hussak 
edző különleges edzöszámott vett 
elő. Nekünk ezt mondta:

__ Ezt Herbergertöl, a birodalmi
edzőtől tanultam.

Azután toppoló cs fejelő számolt 
következtek, végül a játékosok nagy 
örömére 20 perces játék követke
zett. Ebben nem az A ) csapat ját
szott a B) csapat ellen, hanem a két 
felállítás nagyon „vegyes" volt.

Bizonytalanság  
a csapat kö rü l

Az edzés után a fiuknak kihirdet
ték, hogy szombaton reggel 7 óra 
48 perckor van az indulás, tehát 
Bécs csapata szombaton délben már 
Budapesten lesz. Müller szakvezető 
és Hussak edző kíséri a fiukat.

Az edzés után beszélgettem 
Schmaussal, aki ezt mondta:

— Sok minden bizonytalan még,

többek között az összeállításunk is. 
Én szeretem az ilyen bizonytalansá
got, mert ilyenkor rendszerint meg
lepetést okoz a csapatunk.

Raftl Így beszélt:
— Hátul minden rendben van és 

hátul nem is lesz baj, csak az a kér
dés, hogy milyen less a csatárso
runk.

Végül ismét .beszéltem Müller 
szakvezetővel, ö  ezt mondta:

—  Sajnos, a végleges összeállítást 
még nem tudom közölni. A jelenlegi 
helyzet szerint a csapatom a kővet
kező: Raftl —  Wagner II. vagy 
Schall, Schmaus — Wagner I., Mock, 
Skoumal — Bortoli, Decker, Binder, 
Schilling, . Pesser. Amint látható, 
nem tudom még, hogy ki fess a jobb
hátvédünk s ezenkívül nem biztos 
még az, hogy Schilling játszik-e bal
összekötőt,

A  B) csapat összeállítása Válto
zatlan.

Howorka Ottó.

LEGÚJABB!

M egvan a  b écsiek
v é g le g e s
ö ssze á llítá sa

Bécs, június 6.
Késő este Müller szakhivatal! ve

zető mégis összeállította véglegesen 
mind a két csapatot. Az A ) csapat 
így utazik Budapestre:

Raftl — Schall, Schmaus —
Wagner I., Mock, Skoumal —
Bortoli, Decker, Binder, Walz- 

hofer, Pesser.
Tartalék: Zöhrer, Schilling, Wag

ner II.
A  B) csapat összeállítása a kö

vetkező: Marcinek —  Kopetko,
Sesta —  Probst, Pekarek, Erinek — 
Zischek., Hahnemann, Épp, Reiter- 
mayer, Durek,

Tartalék: Grimmc. hauf, Ríeglér.
Howorka Ottó.

P I I T B A U
felsze
relések

az M L  Sz előírása szerinti L  A  B D A

S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, V;., Vlímos t*“ ‘ 
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C s ü t ö r t ö k ö n  

o r s z á g o s  d ö n t ő k  v o l t a k  

J u g o s z l á v i á b a n
A Gradjanski győzött Szeicrjevófocm 

és az első helyre került
M indhárom  m ag yar Já ték v eze tő  k itű n ő n ek

b izo n yu lt
Belgrád, június 6.

Ma ünnep lévén, három nagyfon
tosságú országos bajnoki mérkőzést 
bonyolítottak le. Mint előre vár
ható volt, a BSK könnyen, nagy 
gólaránnyal verte a Hajdukot
Gradjanski azonban nehéz küzde
lemben gyűrte maga alá az eddigi 
éllovas Slaviát.

Részletes eredmények:
Országos bajnokságért:

Belgrád: BSK—Hajdúk 9:0 (5:0). 
Vezette: Tihaméry. A BSK végig 
szerint érte el góljait. A  mezőny 
sezrint érte el góljait. A  mezőny 
kimagaslóan legjobbja Glisovics 
volt, aki egymaga, hat gólt lőtt. 
Tihaméry jól bíráskodott. — Jugo- 
slavija—-HASK 6:2 (3:0). Vezette:
Vas A. A  Jugoslavia megérdemel
ten győzött még ilyen arányban is. 
Vas teljes megelégedésre látta el 
játékvezetői tisztét.

Szera jevo: Gradjanski— Slavia 3:2 
( 2 - i ) Vezette: Kiss M. Ernő. Vé
gig változatos és izgalmas küzdel
met hozott ez az összecsapás. A 
13 percben Antalkovics lövi a ve
zető gólt, majd Zimmermanncsics a 
20 percben kettőre szaporít. A  
Slavia erősít és a 30. percben Sa- 
lipur szépít az eredményen. A  má
sodik félidő elején erős Gradjanski- 
támadások közben a 6. percoen Les 
nik egyéni játékkal lövi a zágrábi 
csapat harmadik gólját. A  Slavia 
elkeseredetten küzd, de a Grad- 
jsnski-védelem jól áll a labán. A 
38. percben 11-eshez jut a Slavia, 
de Djájics helyezett lövését Lrch 
nagy bravúrral védi. A  41. percben 
azután Djájics révén mégis sikerül 
a Slaviának gólt elérnie. Kiss M.

Ernő végig kezében tartva a mér
kőzést, kitünően bíráskodott.

Bajnoki mérkőzés. Belgrád: Val- 
jevoi SK—Mitics SK 2:0 (2:0).

Barátságos mérkőzés. Nagykikin 
da: SzAK—Sloga 3:1 (1:0).

K. M.

Az országos bajnokság állása:
8 6 — 2 21:9 12
8 6 — 2 12:7 12
8 5  1 2  20:7 11
8 3 1 4  14:15 7 
8 1  2 5  12:26 4
8 1 —  7 11:26 2

1. Gradjanski
2. Slavia
3. BSK
4. Jugoslavija
5. Hajdúk
6. HASK

A csütörtöki forduló sem tisztázta azt, 
hogy melyik jugoszláv csapat lesz a Fe
rencváros ós az Újpest első ellenfele 
a KKK-ban. A Ferencváros a harmadik 
helyezettel, az Újpest a bajnokkal j.át 
szik.

A jugoszláv országos döntő hátralévő
mérkőzései:

Június S: Belgrád: BSK—Slavia. 
Zágráb: HASK—Gradjanski. — Spllt: 
Hajdúk—J ugoslavia.

Június ti: Belgrádi Jugoslavia—Grad- 
ja-nski. BSK—HASK. Szerajevo: Slavia 
Hajdúk. -

Taxi
—  O lyan  ez a Taxi, mint egy vén 

csataló.
—  f f *
—  Az utolsókat rúgja az —  NB- 

ben,

v ív á s  •
Az északi, V II. vívókeTülct új elnöke 

vitéz Tapody István ezredes lelt. Eddig 
vitéz Siposs János ezredes volt az elnök 
de őt elhelyezték Miskolcról.

,  S á r o s !  d r . ,  T o l d i  

l e s z  a  b e l s ő h á r m a s  

a  n a g y c s a p a t b a n

Vitéz Ginzery kapitány Zsengéttérré 
volt kíváncsi, de azután átengedte őt 
Fábián Józsefnek — Nem ment a gól
lövés a B ) csatársornak sem —  Na
gyon tetszett az ifjúsági Berzi játéka;

A bécsi belsőhármas:
Zsengellér, Turay II., Kiszely

A  B) válogatott edzésének esős idő 
jutott. A  déli eső kissé feláztatta .a 
talajt, maga az edzés azonban csak 
borús égbolt alatt, de esőtől mente
sen zajlott le.

Fábián József szövetségi másod
kapitány csak azt a. változást tette 
a szerda este kijelölt csapaton, hogy 
Kiszely helyén Zsengellért játszatta. 
Zsengellérre ugyanis kíváncsi volt 
vitéz Ginzery Dénes szövetségi kapi
tány, aki Tóth István edző társasá
gában a lelátóról nézte végig az 
edzömérközést.

A  .válogatottjelöltek ifjúsági edzö- 
társaikkal együtt végezték el a be
melegítést. Azután pedig az első fél
időre így álltak fel:

B) válogatott: Boldizsár, Kis.
Polgár —  Négyesi, Szűcs, Pósa — 
Ádám, Harangozó, Turay I I ,  Zsen- 
gellér, Tóth III.

Ifjúsági csapat: Róka —  Lőrincz, 
Fekete —  Kovács II. Kornél, Rotten- 
biller — Szusza, Harsányi, Kiss, 
Masler, Takács.

A  válogatott angol taktikával ját
szik, amihez egészen jól illik a csa
pat angolos meze: fehér ing, fekete 
nadrág. Az ifik piros ingben játsza
nak.

Jóiramú játékkal telt el az első 
félidő. A  válogatott csapat heves tá
madásokkal ostromolta az ifik kapu
ját. Tóth közeli lövése a felső fáról 
pattan vissza, Zsengellér lövése 
majdnem elvitte a kis Suttyó fejét, 
de az Ifik olyan bátran mozogtak és 
olyan pontosan fogták le kijelölt el 
lenfeleiket, hogy a játék teljesen 
nyílt volt. Molnár Ignác többizben is 
lefújta a hibás indításokat. Haran
gozó kapta a legtöbb „büntetést". A  
15. percben Tóth I I I  villámgyors le
futás után közelről nagy bombát 
eresztett meg a kapura, a Róka te
nyeréről kipattanó labdát. a befutó 
Turay I I  közelről beemelte a hálóba. 
1:0.

Molnár edző rendelkezésére a ka
pusok most cserélnek s ettől kezdve 
Boldizsár védi a válogatott csatárok 
lövéseit. Változatos játék közben 
Zsengellér bombáját Kornél szépen 
fejeli szögletre. Az újpesti Szűcs 
mindezideig idegenül mozgott a kul
lancs sezerepében, ez azonban nem 
jelentett veszélyt, mert a csatársor 
volt az ifjúsági csapat leggyengébb 
része.

35 perces játék után szünet kö 
vetkezik. Zsengellér és Boldizsár 
szabadstllusú birkózást mutat be 
pálya közepén, a nézők nagy vidu- 
lására, mert a nyurga kapus csak 
Ábel orrára pályázik.

Az összeállításokban változás van
B) válogutott: Szabó —- Hegyi;

Kornél —  Négyesi, Szűcs, Szödi —. 
Ádám, G. Tóth, Zsengellér, Kiszely. 
Tóth III.

Ifjúsági csapat: Boldizsár — Lc- 
rincz, Fekete — Kovács II., Tóth 
(Gamma), Kéri —  Szusza, Harsá
ny i, Berzi, Juhász, Somlai.

Eleven iramú játékkal telt el a 
második részidő. is. Eleinte G. Tóth 
mutatott nagy lövőkedvet, azután 
elszíntel-enedett a válogatott csatár
sor játéka. Feltűnően jól mozgott 
azonban Berzi az ifik csatársorá
ban. Szűcs nem tudta tartani Bér- 
zit, az ifjú csillag kétszer is meg
szökött tőle, úgyhogy sikerült két 
szép gólt lőnie. Az ifik csatársorá
nak eredményességében közreját
szott az a körülmény is, hogy ebben 
a félidőben két ifjúsági hátvéd ját
szott Boldizsár kapuja előtt. Zsen
gellér tiszta helyzetben kapura lőtt 
labdáját Tóth mesteri módon . hozta 
ki fejjel. A  20. percben Kornél he
lyett Kis áll be. Azután már nincs 
esemény, a 26. percben vége a játék
nak.

Jó m ozgás volt
Jó iramban folyt a játék ezen az 

edzőmérközésen. A  B) válogatott 
csatárai sem mutattak meggyőző 
formát, amint hogy az' A ) váloga
tottjelöltek sem szerdán. Igen jói 
mozgott Tóth III,, hellyel-közzel 
Ádám és Kiszely is. Zsengellér 
nagy küzdelmet folytatott kullan
csával. A  B) válogatott egyébként 
teljesen kielégített. Lényeges gyen
gülést jelentene, ha a Gamma 
Tóthja nem utazhatnék a csapattal.

Örvendetes volt az ifjúságiak 
friss és okos játéka. De feltűnt 
ifjúságiaink határozott, gyors moz
gása és pontosan betartott játék- 
rendszere. Egyénileg Fekete tűnt 
fel a hátvédsorban, Kornél a fede
zetsorban és Berzi a csatársorban.

Z seng ellér Bécsbe  
megy

A  válogatott edzés után vitéz Gin
zery Dénes szövetségi kapitány a 
következőképpen jelölte ki az

A) válogatottat:
Csikós —  Pákozdi, Bíró -— K i

rály, Sárost III., Balog — Kincses, 
Sütő, Sárosi dr., Toldi vagy Zsen
gellér, K ogsís. Tartalék: Háda,
Olajkár I., Dudás.

A  szövetségi kapitány elgondolása 
az volt, hogy csúszós, sáros talajon 
Zsengellér, száraz talajon Toldi 
lesz a balösszekötő. Amikor Fábián 
József másodkapitány meghallotta
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UTOLSÓ ELŐTTI SZELVÉNY!

„KP“ páIyázat xvhi
Beérkezés! batáridő 
VI, 15. déli 32 óra.

Hun-gúria—Rapid (K KK !) 

WMFO—Vasas (6:1) 

Tokod—Pénzügy (3:0) *«

SalBTC—BVSO (6:3) .... 

Ungvár—DiMÁVAG (0:5) 

Komárom—Zugló (2:6) .. 

Érseknjvár—Pécs (2:0) **

Tatabánya—SFAC (0:5)
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
izárnitáeba, egyébként csak holt

versenyt dönt el.

DVSO—BSzKBT (2:5) ..........

MAVAG-Cs. MOVE (6:1)

SVSE—Dorog (0:0) .............
(Zárójelben »  legutóbbi ©redmó** 

nyck)

Návs

CÍITII

A  beküld® aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
IS filléres bélyeget kell mellé
kelni, Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, az (egyes ide ke
resztet vagy csillagot:

az összeállítást, tárgyalásokat kez
dett vitéz Ginzeryvel és ezeknek be 
fejezése után vitéz Ginzery a követ
kező kijelentést tette:

—  Odaadom Zsengellért a bécsi 
csapat számára. Dudás lesz a csatár- 
tartalékom és Szalay a. fedezet 
tartalék. A csapat pénteken délután 
három órakor erőnléti edzést tart, 
amelyet gyúrás, fürdés és taktikai 
megbeszélés követ. Vasárnap megint 
közösen ebédel a csapat és ügy megy 
ki együtt a pályára.

Ezektuán Fáiban József másod
kapitány a következőképpen állította 
össze

a Bécsbe utazó csapatot:
Boldizsár —  Kis, Polgár —  Né- 

gyesi, Tóth vagy Szűcs ( Újpest) 
Pósa — Adám, Zsengellér, Turay I I  
Kiszely, Tóth I I I .  Tartalék: Szabó, 
Szödí, Harangozó.

Az edzőmérközésről a következő
ket mondta Fábián József:

—  Csak egy problémám van, a 
Tóth-kérdés. Remélem, hogy sikerül 
elintéznünk szabadságolásának ügyét, 
mert bizony a gyors Épp ellen fiatal 
középfedezetre van szükség. A látot
takkal egyébként elégedett vagyok. 
Zsengeltérnek ugyan a középcsatár 
helyén nem ment a játék, ez azon
ban érthető, ha meggondoljuk, hogy 
Tóth milyen nagyszerűen vigyázott 
rá. Összekötőben azonban nagy játé 
kot várok Zsengellértöl. Kiszely, de 
különösen Tóth olyan nagy lendület
tel és kedvvel játszott, hogy én ma
gam figyelmeztettem őket: fékezze
nek kissé. Megnyugtató volt az is, 
hogy milyen jól ment a rendszer a 
f  iúknak, Egyedül Szűcs volt az, aki 
idegenül mozgott a kullancs szerepé
ben.

Megkérdeztük Tóth István vélemé- 
nyét a látottakról és ö a következő
ket mondta:

—  Több élénkség volt a mai játék
ban, mint a tegnapiban.

Amikor azt kérdeztük Tóth Pistá
tól, hogy egyénileg melyik csatár já
téka tetszett neki, némi gondolkodás 
után így felelt:

—- A Berzi játéka.
Majd hozzátette:
—  Hej, ha két évvel idősebb volna 

ez a fiú!...

KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETSÉG 
VASÁRNAPI MŰSOR

I .  osztály. Tokod: TŰSC 1 I-G IK  CHo 
jeezky). Veesés: VSO—Magyarság (Pin
tér). Rákoscsaba; RTK—MSE (Horváth). 
Vác: VSE-C. MOVE (Bárdos). Szol
nok: fiz. MÁV JT----VEE '(Dénes).

I. B) osztály. Isaszcg: I. MOVE—RTF 
I I  (Kömnek). Fát: FSE—EESE ÍCzige- 
lédi). Vác: VRE JT-VSE I I  (Deák I.). 
Cinkota; OTK—GySE (Faragó). Nagyma
ros; HTSE-ASC (Tanai). Rákos: KVSE 
-R . MOVE (Reá). Rákoscsaba: RTK I I  
—GIK I I  (havik). Felsögöd; FTK-ÉPLÉ  
(Lázár). Kisalag: KSE—DAC II (Kol
lár). Szolnok: Sz. MÁV III-S zM TE  
(Kaüinszky).

II. osztály. Vác: VHE IIT -A S O  I I  
(vitéz Kalolai). Dunakeszi: Magyarság 
TI--VSE I I I  (Gyulai). Szödilget; SzTC— 
FTK I I  (Dobál).

NB-ÉRTEKEZLET
lesz szombaton délután 5 órakor a' 
szövetségben. Ezen az összes alszö- 
vetségl és alosztályt ügyvezetők 
megjelenek. A  Nemzeti Bajnokság 
beosztásáról, a nyári edzőtáborokról 
és az összes előkészületben lévő és 
folyó ügyekről tárgyalnak.

Ponthullás Pécsett. A ZsSE I I —SzAK
mérkőzés lyonijait a SzAK javára, a 
KRAC TT—ÉMNTK TI mérkőzés ponljnit 
& KRAC I I  javára írták.

Bom bom egfepetés:
A Sportul Studentesc legyőzte  

a Yenust
Á Rapid sim án győzött

Bukarest, június 6.
A mára kitűzött s nagy érdeklő

déssel várt kettős mérkőzés nagy 
meglepetést hozott: kikapott a ver
hetetlennek hitt Venus. A  Rapid 
biztosan győzött a Juventus ellen. 
A  KK  szempontjából végleges: a 
Hungária ellenfele a bukaresti Ra- 
dip lesz az első fordulóban. 

Részletes eredmények: 
B u k a r e s t :  Sportul Studentesc 

— Venus 2:1 (1:0), A  diákcsapat

nagy lelkesedéssel, a, Venus elbiza
kodottan játszik s megérdemelt ve
reséget szenved. Gőllövö: Bessa,
Mihailescu, illetve Carcioc. —  Rapid 
—Juventus 4:1 (2:0). A  Rapid jó 
formában lévő együttese könnyen 
győzött. Góllövö: Barátky, Avar
(2), Bogdán, illetve Drágán.

A  Venus a vereség ellenére is baj
nok.

G. M.

Payer Jenő, a hazatért magyar edző az olasz rendszerről

A  három részre 
osztott pálya
(amelynek a közepén lehet „szép futballt4' 
játszani, de a két kapu előtti harmadban 
nincs helye a tologatásnak)

Tizenhat évi külföldi távoliét után 
hazaérkezett egy magyar edző: 
Payer Jenő, a sokszoros válogatott 
Payer Imre testvére. Úgy jött, hogy 
szakit a futballal. Az egyik nagy 
olasz frógépgyár vezérképviseletét 
kapta meg. Ezért jött haza Pestre, 
Itt érte a váratlan meglepetés: az 
olasz gyár a rendkívüli viszonyok 
miatt egyelőre nem exportálhat író
gépeket...

Payer Jenő most tehát vár. S 
minthogy telik az idejéből, kint járt 
egy-két mérkőzésen. Legelsösorban 
a Ferencvárosra volt kiváncsi.

—  Nagyon, jó és leegyszerűsített 
rendszer a Ferencváros hárömhátvé- 
d.es rendszere —  mondja. —  Én 
azonban, mint az olaszországi edzők 
általában, négy emberből válogatom 
ki a középcsatár As a két szélső le- 
fogóit. így  ha például a mi jobb 
oldalunk támad, a jobbfedezet és a 
középfedezet is támogatja a csatár 
sort. Ilyenkor a balfedezet vissza
marad az ellenfél jobbszélsöjén, a 
jobbhátvéd a balszélsöt, a, balhátvéd 
pedig a középcsatárt fogja. Ellen 
támadásnál negyedik védőnek a 
jobbfedezet jön vissza. Az olasz csa
patok túlnyomó része is ebben a 
stílusban játszik.

Ezután érdekesen világít rá 
Payer Jenő az olasz labdarúgás 
egyik jellemző sajátságára: a játék 
térnek fontosság szerint való felosz
tására, amiből az olasz védelem el
szántsága és a támadás gyors és 
határozott gólratörése logikusan 
következik.

— Az olasz elgondolás szerint —  
mondta Payer —  a pályát három 
részre osztva képzeljük.

Az első rész a saját kapunk 
előtt levő 20—25 méteres terület.

Az úgynevezett „veszélyes zóna". It t  
már nem lehet tologatni. A hátvé
deknek nem szabad egymáshoz 
passzolniok, hanem rugniok kell a 
labdát — előre! (Ha partra megy, 
az sem baj.) Passzolásra csak ak
ikor kerülhet, sor, ha a csatársorom 
át akarja játszani az ellenfél fede
zetsorát. Am ikor aztán a csatárok 
túljutottak a fedezetsoron és már 
csak a hátvédekkel állnak szemben, 
jön az egyéni játék. Kapuratörés, 
kiugrás... A kapu előtt természete
sen fokozni kell a gyorsaságot. 

Payer Jenő most a fejét csóválja:
—  Itthon, sajnos, , semmit sem 

láttam a kapu előtti gyorsaságból. 
Túl lassúak, túl körülményesek a 
gól előtt a m-agyar csatárok. Aztán 
a védelmet „pistító", villámgyorsan 
keresztülvitt helycserék is elmarad
nák a magyar csatárok játékából. 
És ami a legfontosabb, hiányzik 
belőlük a, labda gyors megszerzésé
nek készsége, meg a helyezkedést 
érzék. A többinek is mozognia és 
helyezkednie kell, hogy a. labdavivő 
csatár válogathasson, hová is adja 
a labdát.

— Az elgondolásunk szerint — 
folytatja ezután Payer Jenő —

a pálya második harmada a 
középső terület, amely mintegy 
negyven méternyire van a kapu

tól.
Az a terület ez, ahol a csatársor még 
nem játszotta át az ellenfél fedezet
sorát. I t t  kell kidomborodnia- a 
futbáfljáték minden szépségének, itt 
mutathatja be a csatársor, hogy 
milyen stílusban is játszik. Ezen a 
területen lehet „játszani“  is, hiszen 
közvetlen veszély itt nem fenyegeti 
a kapunkat.

A  pálya harmadik része az ellen

fél kapuja előtti terep.

It t  a csatároknak is küzdeniök kell, 
még pedig teljes erővel. Úgy, ahogy 
az olasz csatárok küzdenek. Itthon 
az ellenfél hibáiból szeretnének él
degélni a csatárok.

Payer Jenő egyébként jó csapat 
nalc tartja a Ferencvárost.

—  Az egység me-llett —  mondja —  
van szív és lelkesedés is a, fiúkban. 
Csak a Icapu előtti gyorsaságot kell 
a csatároknak fokozniok s aztán 
bizony küzdeniök is jobban kell a 
labdáért. Puha, bokád, féltő csatárok 
ellen, könnyű a. védők munkája. Az 
olasz támadók ellen ugyancsak meg 
kell izzadn-iok a hátvédeknek, még 
ha kimondottan „keményt legé
nyek is.

Payer Jenő 25 év után most ott 
szerette volna hagyni a futballt. 
Nem sikerült. . .

A  SZEGED FC

csütörtökön délután az egyetemi 
sporttelepen a KEAC-cal játszott 
edzőmérközést. A  Szegd FC 6:3 
(0:2) arányban győzött, pedig csa
patából Barótl, Lukács, Török, Raf- 
fai, Bertók, Bihámy és Gyarmati 
hiányzott. Marosi szerzett öt gólt, 
egyet pedig Nagy. A  KEAC góllö- 
vöje Tóth II. dr (2) és Kirinyi volt. 
A  Szeged FC vasárnap délelőtt fél 
10-kor a szegedi Postással játszik 
barátságos mérkőzést. Ez a műsor 
már végleges. Itt említjük meg, 
hogy a Szeged FC pénteken este 
nagyfontosságú választmányi ülést 
tart. Most határoznak többek kö
zött a SzÁK-kal való fúzióról és a 
SzAK-pálya füvesítéséről.

ÖT RÉGI VÁLOGATOTT
hivatalos az MLSz ünnep) vacsorájára, 
atnelyot a bécsiek tiszteletén: nd. Ezek 
a következük: Rumbold, Hlavay, Obitz, 
Bonsányi és Opata.

ROMAN-MAGYAR IFJÚSÁGI 
VISSZAVÁGÓ MÉRKŐZÉS BU K A

RESTBEN

A  román szövetség meghívta a 
magyar ifjúsági válogatottat június
16.-ára Bukarestbe. A  magyar szö
vetség elfogadta a románok meg
hívását és elküldi ifjúsági váloga
tott csapatát Bukarestbe.

B IZ O N Y T A L A N N Á  V Á LT  
A  F IU M E I CSIKÓM ÉRKŐZÉS

Az olasz szöevtség csütörtökön 
arról értesítette az MLSz-t, hogy a 
július 9-ére, Fiúméba tervezett ma
gyar-olasz csikóválogatott mérkőzést 
egyelőre nem tudják véglegesen biz
tosítani. Az olaszok ezt a nemzet
közi helyzettel magyarázzák.

A  SZOLNOK CSAPATA

rendszeresen tart edzéseket. —  Eb
ben a hónapban még le kell játsza
nunk a DVSC elleni vasutas bajnoki 
mérkőzésünket, azonkívül egy-két 
meghívásnak is eleget kell tennünk 
s így a játékosaink csak a jövő hó
napban fognak pihenni •— mondotta 
Romhányi intéző.

A Sylvauía—SzVSE-iigybpn áj ítélet 
hozatalára utasította a miniszleri bizloB 
a déli alszüvctséget. A  déljok ítéletét 
ugyanis túl enyhének és elnézőnek ta
lálta a miniszteri biztos.

Holnap állítja össze a JT a kis K K  
és a FIFA magyar játékvezetői keretét.

A  szegedi egyesbiró 2:2 arányban iga
zolta a vasárnap Kód mezövé -é r hely en
fél beszakadt HMTE—Sylvania bajnoki’
mérkőzést:

K é t  m e g l e p ő  § í r
1. Diósgyőr jelenti:

, A  SalBTC-töl elszenvedett súlyos 
vereség okozta elcsüggedést hama
rosan bizakodás váltotta fel Diós
győrött. Az a nézet terjedt el, hogy 
a szövetség valami módot fog találni 
arra, hogy a DiMÁVAG-ot érdemei 
elismeréseképpen az NB-be beossza. 
Erre legfőképpen azok a hírek adnak 
alapot, amelyek szerint egy-két NB- 
csapat nem nevez be az őszi baj
nokságra. Ettől függetlenül arra is 
számítanak a diósgyőriek, hogy a 
SalBTC elcsúszik egy narancshéjon 
és — akárcsak a Fradinak —  a 
DiMAVAG-nak is az ölébe hull a 
bajnokság.

2. Debrecen jelenti:

A  debreceni proficsa,pat évvégi 
mérlege anyagi szempontból nem 
hozott kielégítő eredményt. Éppen 
ezért Debrecenben a legkülönfélébb 
találgatások merültek fel a Bocskai 
további sorsáról. Leggyakrabban ar
ról beszélnek, hogy ha a DiMÁVAG  
nem kerül be az NB-be, akkor a 
Bocskai jogán indulnak a diósgyő
riek és egyik mérkőzést Diósgyőrött, 
a másikat pedig Debrecenben rende 
zik meg. Végleges döntés természe
tesem nincs, de a jelek szerint egy, 
két héten belül eldől a Bocskai 
sorsa.

Amatőr bafnoki 
m érkőzések:

I. osztály 
Keleti-csoport:

Ganz—Filtex 3:1 (2:0). Simor-u. 
Vezette: Hyros3. A  minden részé 
ben jobb Ganz nehezen, de megérde
melten győzött a lelkesen játszó 
Filtex ellen. Góllövö: Virág (2) és 
Bartos, iletve Weisz. Jó: Keszler, 
Hollós! és Bartos, illetve Bolin és 
Weisz.

Déli-csoport:
WMTK—Goldberger SE 6:3 (8:1). 

Csepel. 800 néző. Vezette: Barabás. 
Végig erős iram, szép mérkőzés. 
Szünet után a Goldberger egyenlít, 
de a hajrában a W MTK győz. Gól
lövö: Jáger (2), Hárai (2), Füzesi 
és Kiss, illetve Mészáros, Kovács és 
Hajdú. Jó: Havas, Hárai, Jager, 
Pintér, illetve Kádár és Kovács.

A bajnokság állása
Amatőrbajnokság

1IL osztály:

Déli csoport
1. LóFO
2. Goldberger I I I
3. MAFC I I
4. KSC
5. Sz. Juventus 
fi. BMTE I I
7. M. Posztó I I
8. BEAC JI
3. FSC II

10. 33 FC I I
11. BBFC
12. Sütni:*
* Törölve.

21 16 
20 11 
21 9 
21 10 
20 9 
,19 9

20 8 
21 8 
21 6

1
1
6
2
3
1
1 11 
6 7 
2 10 
2 11
5 10 
2 20

40:13 36 
38:23 32 
48:41 24 
44:34 22 
42:38 21 
41:36 19 
27:43 19 
32:37 18 
41:58 18- 
59:60 18 
36:47 17 
7:28 2

Keleti csoport
1. FTC JT
2. Cb. MOVE I I
3. WSC I I
4. Ganz I I
5. SAC I I
6. SzTE
7. NJTC
8. Függetlenség
9. SzFC I I

10. Sz A C I I
11. FVSK I I

19 14 2 
19 13 3 
19 13 2 
19 12 — 
IS 8 4
18 7 2 
U 7 2 
17 5 3
19 5 — 
19 2 5

3 119

3 76
3 61
4 6’ 
7 50
6 48 
9 35 
9 37
7 33

14 29 
12 34
15 33

:35 30 
:24 29 
:33 28 
:42 24 
:36 20 
29 16 
60 16 
:37 15 
78 10 
58 9 
73 7

A K ITILTOTT TÍMÁR HELYETT
Mátrai játszik halhátvédet a SolBTC- 
bon. A bnitedezet helyér® Borsá.nyi ke
rül, balszélsöt pedig Baranyai fog ját
szó ni. Szó lehet azonban arról, hogy nem 
forgatják így fel a csapatot, hanem a 
balhátvcd helyére Gáspár, a SalBTC I I  
jeles hátvédje kerül.

A  K E LE T I A LSZÖ VETSÉG BEN

június 23.-án és június 30.-án játszák 
az alszövetségi döntőket. Június 
23.-án a debreceni csoport bajnoka 
a pályaválasztó, 30.-án pedig a fel
vidéki csoport bajnoka.

A VASÁRNAPI SORSDÖNTŐ MÉRKŐ
ZÉSRE

így áll Jel a Debreceni VSC a BVSC 
ellen: Keskeny — Antal II, Erdői —
Ignácz, Gerc. Papp — Drab, Szabó, 
Sidlik, Bihari, Nagy.

A K ISKUN H ALASI AC
biztosan halad a bajnoki cím felé s 
így az NB III. osztályában a halasi 
futball is képviselve lesz. Az elmúlt 
vasárnap a K. MOVE elleni helyi 
rangadón remekül játszott a csapat, 
de kíetett magáért a MOVE is. Ez 
a találkozó sok új hívet szerzett a 
labdarúgásnak Halason. A  KAC 
vezetőinek a pályakérdés okoz sok 
gondot, mert új pálya nélkül a csa
pat nem indulhat az NBC-ben.

UTOLSÓ ELŐTTI SZELVÉNY!

mm***"*

Az ETC vasárnap a kis Hungária el
len ebben a felállításban játszik: Fe
kete — Seres, Gombkötő — Bereczkí II, 
Borosii, Balog — Zwar.czlger. Tompa,
SimonirtPL GplAni?s£r. TnmÁK.

„ ? £ P S íp á ! f  á z a t  xmn
Beérkezés! határidő
VI. 15. déli 12 óra.

Hungária—B apid (K KK !)

WMFC—Vasas (6:1) ............

Tokod—Pénzügy (3:0) ...........

SalBTC—BVSC (6:3) .............

Ungvár—DiMÁVAG (.0-5) . . . . í. . ..

Komárom—Zugló (2:6) ..........

Érsekújvár—Pécs (2:0) ••

Tatabánya—SFAC (0:5) .. 
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el*

DVSO—BSzKBT (2:5) ..........

MÁVAG-Cs. MOVE (0:1)

SVSE—Dorog (0:0) .............
(Zárójelben r legutóbbi eredmé

nyek) ^ .

Név:

Cím* .......................................

A beküldő aláveti magát a félté* 
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld. az tegyen ide ke
resztet vagy csillagot;

A kis KK előkészítés©
A  miniszteri biztosnál értekezlet 

volt tegnap a kis K K  ügyében. A  kin 
K K  technikai lebonyolításának rész
leteit tárgyalták. A  miniszteri biz
tos felhívta a három érdekelt egye
sület figyelmét arra, hogy már most 
kezdjék mag az utazási előkészüle
teket (útlevél stb.).

A  kis IÁK előkészületeiről egyéb
ként a miniszteri biztos csőket mon
dotta:

— Eljártunk valamennyi illetékes 
hatóságnál és bejelentettük, hogy 
tizenhatodikén indul ez a körmérkő
zés. Bejelentettük az OTT-nak, a, 
kultuszminiszternek és az illetékes 
külügyi hatóságnak. Azt akarjuk 
ezzel elérni, hogy az útlevél-ügyek
ben, a vízumok megszerzésekor már 
előkészített talaj fogadja as egyesü
letek kéréseit.

—  Éppen most telefonált —  foly
tatta a miniszteri biztos —- Jnga, J4- 
vius, a román szövetség főtitkára'- 
és jelezte, hogy a román szövetség 
és csapatai rajtra, készen állanak és 
türelmetlenül várják a kis KK  kez
detét.

■*$)>.

919.
íew@n1©baín©9«sói

Kiskorona-u.—Raktár-u. 8:0 (0:0). 
Vörösvári-út. Vezette: Szedlacsek.
Jó csatárjátékkal győzött a Kisko- 
fona-u. Góllövő: Deszke (3).

CÉGLIGABAJNOKSAG MŰSORA: 
Szombat 

I. osztály
WaSC-r-EnSC, Rákosfalva, 5. Dankó. — 

SaSC—HF1SC, Gyömriii-úti KTK-pálya. 
fél fi. Bnmbás. —• MltSC—Fiat, Váei-út, 
fél 6. Gerö. — KeSO—UaSC, Maglócli-ót. 
fél 6. Istenes. — ChSC—Kistexí. URAK- 
pálya, fel 6. Sándor. — MVaSC—Growe, 
Pesiszcntcrzeébct, HÉV-p., fői 6. Kovács 
I II ,

I I .  osztály
WiSC—BFsSC. Szent László-fér, fél 6. 

Paulik. — Opel—LáSC, Béko-u.. fél fi. 
Kralt. -  RISC—KrSC. Hajdu-u„ fél 6. 
Gyulai. — DrSC—MFéSC, Gerprely-u., fél 
fi.' Rosta. -  ÁMSC-MHÓSC. Újpest., fél 
fi. Tan sz. — CLuSC—Budakalász, Pozsn- 
i:yi-út, fél fi. Zeitler. — ScSO— KaSC- 
Soroksúri-út. fél 4. Muráró. — OeSC— 
HaSC, Clprus-u.. 5. Vasa A, — IIFASC— 
HGöSC, Gubacei-üt, fél fi. Szigeti, — 
MOSt-Gamma. Budafoki-út, fél fi. Pa
lásti. — IIMüSC—JaSC, Kén-u., fél 0. 
Dodik. — IC&SC—FrSC. Fehérvárl-út. fél 
6, Mihailed. — AFSC—VaSC, Állsia 1 te
lep, fél fi. Teuffel.

III. osztály
MOSC—RoSC, Váei-út, fél 4. Andód*. 

— StSCr-HrSC, Szőpyi-űt. 5. Táncos. — 
Magyar Pamut—USC, Aquincum, fél fi- 
Strompf. — MRSC-PrSC. Lóversenytér, 
fél G. Gcsmaj. — ZsTE—MMSC, Öv-u
fói fi. Osapreghy I. — HSSC—Standard, 
Zágrábi-út, 5. Saltat. — PnSC-TuSC, 
Gyéli-út, fél 6. Tburóczy. — Ka-SC I I— 
OMSC. Gyömrői-úti KaSC-pálya, fél fi. 
Szalui. — MeSC— KrSC II. Kvassay nt, 
fél fi. Galambos. — SchSC—MPoSG. We- 
berlctelep, fél fi. Stcfancslk. — Kistext 
I I—HnSC. Kispest, fél 6. Faragó. — 
MeSG—CeoSCJ, Budafok, BMTE-pálya, fél
6. Bereczky.

Liga-díj
SaSC I I—SeSO I I ,  Györoríii-űti k t K ' 

Pálya, Léi 4, K. Nagy J.

N A G Y  E L K E S E R E D É S S E L
beszélnek Losoncon —  mint azt lo
sonci tudósítónk telefonon jelenti — 
a miniszteri biztosnak a LAFC-ot 
sújtó intézkedéséről. Welzer István, 
a labdarúgószakosztály elnöke le
mondott. A  klub az eltiltás ügyé
ben a jövő héten választmányi ülést 
tart, amelyen Sólyom László főtit
kár fogja Ismertetni az ügy rész
leteit.
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(Ez a rajz akkor készült róla, amikor 
még egyszer sem, volt válogatott —■ Csikós,
azért ilyen szomorú. Most. már ö is aki mellett tavasszal más kapus 
vidámabb, mert a közép fedezet helyén szóba sem került a. válogatott össze

csuk ö jju t* , állításakor.

Érdekes tipp-hóslett
EgFik tippelőnk már februárban 

megjósolta a Ferencváros bajnokságát, 
a tavaszi idény legnagyobb meglepe 
leseit és majdnem pontosan találta el 

a végeredményt
Az Idei téli holtidényben történt, hogy felkértük a Télt Kupa-pályá

zatunk első helyezettjét, hogy jósolja, meg az NB tavaszi végeredményét. 
A  felkéréskor derült ki, hogy a Téli Kupa első helyezettje voltaképpen 
két ember, mert két fivér (Visnyovszky fivérek) együtt tippeltek. A  két 
tipp-bajnok a papírformát vette alapul és —  most már tudjuk —  „leégett 
vele.

A  tipp-bajnok jóslata megjelent a Nemzeti Sport hasábjain. Néhány 
nappal később jelentkezett a Téli Kupa-pályázat második helyezettje a 
ellenvéleményt jelentett be. Ez a pályázónk nemcsak azt jósolta meg, 
hogy melyik csapat nyeri a bajnokságot, hanem megjósolta a tavaszi 
idény nagyobb meglepetéseit is.

Ez a pályázónk, akit akkoriban Labdarugó Sinusnak kereszteltünk 
pl, most ismét fölkeresett bennünket a soraival és a februárban tett 
jóslatairól emlékezik meg az alábbi iveiében:

Gyöngyi}*, június T.
Ez év február tl-én történt. A Nemzeti 

Sport Téli Kupa pályázatának nyertese a 
Kispest bajnokságát jósolta a Nemzeti 
Sport hasábjain. A bajnok bátyja, aki
nek szintén nagy szerepe volt a ..Nagy- 
ál?’ elnyerésében, az Újpest bajnokságát 
jósolgatta. Február 13-án, szintén a 
Nemzeti Sport hasábjain jómagam, mint 
á második helyezett jelentkeztem és 
ellenvéleményt jelentettem ba. Sok-sok 
szémitgatás. alapos megfontolás után 
.megjósoltam, hogy a Ferencváros nyeri 
a bajnokságot. Február 20-án szintén a 
Nemzeti Sport hasábjain jelentkezett T. 
asszony, az ..igazi jós” és az előbbi 
,,kontárokkal'’ szemben a Hungária baj
nokságát jósolta meg.

Ezek után mindenki kíváncsian várhatta, 
hogy kinek lesz igaza. Most nem azért je
lentkezem, mert nekem lett igazam, ha
nem főleg azért, rner én a részleteket is 
megjósoltam. Akkoriban a Nemzeti 
Sport nekem a „Labdarúgó Sirius’’ ne
vet adta.. Úgy látszik, megérdemeltem 
ezt a neve,t.

Eltaláltam, hogy a Ferencváros nyeri 
a bajnokságot. Ez nem volt légből ka
pott. jóslás, mert hiszen sok részletet, is 
.megjósoltam. Ezek közül most néhányat 
kiragadok:

„A Ferencváros az otthoni niérkőzferit 
mind megnyeri.'"

.,1:1 arányban győzi le a Szegedet.”
(Pontosan ennyi volt az eredmény. 
Szerit.)

„A Kispest kikap a Hungáriától, a 
Ferencvárostól.... Szolnokon is otthagy 
ogy pontot,”

„A Haladás elrabol a liláktól egy pon
tot.”

..A Hungária, a TX. bajnoki forduló 
legnagyobb meglepetését szolgáltatja
(így! S'zóózcriut. Szcrk.) — a hazai pá
lyán kikap a Szegedtől!”

..A Hungária Újpesten Is otthagy eKy 
pontot.”

Természetesen voltak olyan jóslataim 
is, amelyek nem vállal: valóra, aki azon 
bán ért a labdarúgáshoz, az tudja, hogy 
a mérkőzéseket eldöntő gólokhoz némi 
szerencse is szükséges, — hát még 
jóslathoz. Magam is labdarúgó vagyok, 
tehát meggyőződésből tudom, hogy mi 
lycn nehéz labdarúgómérkőzésre jósolni 
Sok-sok .mérkőzést dönt el az a bizo
nyos paraszthajszál. Én számítottam 
arra, hogy jóslásom nem lesz hibanélkül 
s én voltaképpen csak azt igyekeztem 
eltalálni, hogy melyik nyeri a bajnok, 
ságot. Ezt tökéletesen eltaláltam.

Két évvel ezelőtt volt utoljára bajnok 
a Fradi — rendszer nélkül. Most rend 
szerrel bajnok! De hogy rendszeresen 
bajnok lesz-e, az nagyon sok körülmény 
töl függ. Mindenesetre a most kivívott 
bajnokságért hála illeti Pataki/ Mihályt, 
a ..rendszer atyját”. (

Ma minden vérbeli Fradi-szurkoló 
örömkönnyeket ejt, de ne fojetsük el 
hogy már itt a KKK. Ott Is harcolni 
kell. nehogy az örömkönnyek bánatcse- 
pekké váljanak.

Minden magyar ember bízhat a, Fra
diban. mert a mai Fradiban is-nőt van 
kitartás, lelkesedés, győzniakarás. Aki 
nem bízik a Ferencváros KKK-gydzel- 
rnében, azt „én, a jós ’ már most meg
nyugtatom: az idén a bajnokság mellén 
KKK-t is megnyerjük! Már csők azért 
is, hogy rendeszeresen rendszerben 
nyerjen a Fradi.

A Nemzeti Sport ..Kp "-pályázatán, 
sajnos, nem vehettem részt s azt is saj
nálom. hogy ezt a pályázatot ne:n gyön
gyösiek nyerik. Itt a pestkörnyékiek 
viszik el a fődijat. (Egyelőre, éppen 
most, — igenis a gyöngyösiek ugrottal: 
az élre.' — Szerk.) Az őszi pályázaton 
azonban indul a Labdarúgó Sirius is és 
helyreállítja majd a vidéki pályázók 
megtépázott hírnevét.

Labdarúgó Sirius
azaz

Balatoni Tibor.
Imo; a levél. Ebből is kiderül, hogy a tippelés nem a szerencsétől 

i u88’._ mint az: sokan hiszik, hanem a tippelés —- külön tudománv, vagy 
legalábbis külön megérzés. Balatoni Tibor esető azt bizonyítja, hogy ha 
hozzáértő ember alapos számítgatásokat végez, minden apró körülményt 
figyelembe vesz, akkor elfogadhatóan tud tippelni.

Senki sem mondhatja véletlennek azt, -hogy valaki már februárban 
megjósolja a Hungária áprilisvégi vereségét (a Hungária-úton!) a Sze
gedtől. Eltalálta Balatoni elsősorban azt, hogy a Ferencváros nyeri a 
bajnokságot. Ezt februárban jósolta meg, tehát akkor, amikor a Ferenc
város egészen reménytelenül feküdt az ötödik helyen s négy ponttal volt 
kevesebbje, mint az első helyezettnek, sőt csak egv pont választotta el 
a hatodik helyen álló Elektromostól. Bizony akkor á legvadabb zöld-fehér 
szurkolók sem mertek arról álmodni, hogy ezt a bajnokságot a Fradi 
nyeri.

Balatoni Tibor akkoriban a bajnokság végső állását is megjósolta. 
Erről nem ír a mostani levelében, pedig ezt is érdemes lett volna meg
említenie. Igaz, hogy itt vannak kft tévedések, viszont Balatoni Tibor 
már februárban látta a Ferencváros, Hungária és Újpest nagy hármas 
holtversenyét, látta, hogy Szeged és Kispest közt dől el a negyedik hely 
kérdése, az Elektromos és Törekvés közt a hatodik helyé. A  8— 13. helye
zett kilétét pedig tökéletes pontossággal megérezte. Mert nézzük csak 
Balatoni tippjét és a tényleges végeredményt:

20 J á té k o s s a l s z e r e z t e  m e g  Ú jp e s t  
a  h a r m a d i k  h e l y e t
Csak Sziklai szerepelt minden mérkőzésen

Balatoni jóslata:
1. Ferencváros 40 pont
2. Hungária 39 pont
3. Újpest 39 pont

4. Kispest, 5. Szeged, 6. Elektromos,
7. Törekvés, 8. Gamma, 9. Szolnok,
10. Bocskai, 11- Haladás, 12. Taxi,
13. Kassa.

Tényleges eredmény:
1. Ferencváros 39 pont
2. Hungária 39 pont
3. Újpest 38 pont

4. Szeged, 5. Kispest, 6. Törekvés, 7. 
Elektromos, 8. Gamma, 9. Szolnok, 
10. Bocskai, I I .  Haladás, 12. Taxi,
13. Kassa.

Balatoni Tibor jóslatai akkoriban elég valószinütlenül hangzottak, 
ruost bebizonyította, hogy ért a tippeléshez. Kár, hogy szolgálati beosztása 
miatt Balatoni nem vehetett részt a Nemzeti Sport tavaszi pályázatán, 
de éppen ezért még nagyobb érdeklődéssel várjuk a rajtját az őszi pályá
zatunkban.

A kiesés ellen  
küzdő M TK

Vasárnap Érsekújvár ellen a következő 
^apáttal áll fel: Kárpáti — Bürkei.
Beregi — Péter, Pintér. Liezkay I — 
Aenie*. Vidor, Lisrakay II, Falifdi, 
‘Másai,

ELMARADT
a Kispest csütörtök délutánra tervezett 
edz,'se. a  kispesti vezetőség ideiglenesen 
egy licit szabadságot adóit a játékosok
nak. Vasárnap is teljes pihenőét élvez
nek a fiúk. A jövő hét elején baráti 
vacsorán beszélik meg a nyári szabadság, 
liléivé tnűeor ügyét.

Az első helyre került Ferencváros 
25, a második helyen végzett Hun
gária 18 játékost szerepeltetett, az 
Újpest meg a 20 játékosával kettő
jük között van.

Alább kiderül, hogy ki mikor sze
repelt az Újpest csapatában, melyik 
csapat ellen játszott, mi volt azon a 
mérkőzésen az eredmény. A  játékos 
neve. után zárójelben azt is feltün
tetjük, hogy ki hány gólt rúgott. 
(Bánkuti és Bóják egy-egy öngólt 
vétett az Újpest javára.)

A  legtöbbet játszottak csapata 
így fest:

Sziklai (24 —  csak ő szerepelt 
minden mérkőzésen) —  Futó (22), 
Fekete (13) —  Szalay l. (23), Szűcs
(16) , Balogh (18) —  Adám (16),
Vincze (16), Kállai (18), Kocsis
(17) , Tóth I I I .  (18).

Ha azt nézzük, hogy a.z Újpest 
miért maradt le, akkor az érvek 
között nem szabad elhallgatni azt, 
hogy a fent felsorolt, legtöbbet ját-

1. Sziklai 
2- Futó
3. Fekete (1)
4. Temes
5. Szücg (1 )
6. Szalay I.
7. Ádám (9)
8. Vincze (3)
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1
1
1
1 • 
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1 
1 
1
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9. Zsengellér (11) 1
10. Kállai (3) X 
XI. Kocsis (5) X 
12. Nagymarosi —  
X3. Kármán —
X4. Hidasi (X2) —-
15. Tóth I I I  (8) ~~
16. Balogh I, —
17. Joós —
18. Solti (1) —-
19. Pálya —
20. Mester (4) 1—

3 4 
3 4 
3 4 
2 - ~  

3 4
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szott csatárok nagyon gyatrán sze
repeltek. A  csak tizenkétszer ját
szott Hidasi és Zsengellér X2, illetve 
XX gólt rúgott, míg a fenti csatársor 
tagjai összesen is csupán 28 gólt 
rúgtak. Tehát a kevesebbszer ját
szott Hidasi és Zsengellér majdnem 
annyi gólt rúgott, mint a legtöbb
ször szerepelt öt csatár. Különösen 
meglepő Kállai és Vincze teljesít
ménye: ök 3-—3 gólt gólt rúgtak
csak.

Az Újpest adatai:
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3. Ú j p e s t
Az Újpest, a tavalyi magyar baj

nok és a tavalyi KK-gyöztes ezúttal 
is méltó tagja volt a nagy hármas
nak. Neki is volt esélye arra, hogy 
a bajnokságot megszerezze, hiszen 
az őszi idény végén az Újpest vég
zett a legjobban a- nagy hármasból: 
20 pontot szedett össze és csak rosz- 
szabb gólarányával került a Kispest, 
az őszi bajnok mögé. Hogy miért 
csúszott le végeredményben a har
madik helyre, annak sora van. Előbb 
azonban nézzük meg a lilák pálya
futását ebben a bajnoki évben.

Szerencsétlen ősz
(3yőzelemmel beadta a ba.ioold évet a® 

Újpest — 3:1-re vert© a Törekvést 
r]-e> minő járt verosóftg©! . folytatta. Má
sodik mérkőzésén kikapott a Hungáriá
tól 4:2-r3. A B-oesknit, 4:0-ra győzte lo, 
utána azonban pontot, adott Ic a Kis
pestnek és az Elcktromonsak. A  Gam
mával 4:l-ro, a Taxival G:2*rc végeztek 
a lilák, megnyerték a megi&niéted't

Ha Zsengellér lába nem törik e l...
12 mérkőzésről hiányzott az Újpesti középesatár

Kispest elleni sorsdöntő mérkőzésre 
—  elérte, vagy megközelítette volna 
hajdani formáját. Ezt azonban hatá
rozottan állítani nem lehet. Az is le
hetséges, hogy az Újpest vezérkará
nak volt Igaza, amikor — elsősorban 
a játékos érdekében —  halogatta a 
beállítását.

A  fenti dátum valószínűleg fekete
Sérülések

Zsengellér lábtörésén kívül is bősé
gesen sújtották az Újpestet, össze! 
akasztófahumorral mondta a lilák

K i t ü l l ö  í f f i w ö  rrm
minőségű W M .S I-& S

ROLLFILM
(26 Scheiner) g m

Í # © f i 8lé r  
PÁRISI *OTÓ-KOLB

a Párisi Nagy Aruház épületében

Újpest—Kassa mérkőzést is 2:l-re, de a 
Haladással a Srefrcddcl nem tudtak 
megbirkózni. Mindkét mérkőzés döntetle
nül végződött. A  hajrá azonban eo-k 
mindenért kárpótolta az újpestieket: az 
idény utolsó mérkőzésén kétvállra fektet
ték a Ferencvárost.

második helyet. A tavaszi forduló helye
zési számai: S -2 -S -2 -2 -2 -2 —l- 2 - Z - ’i -
S—2. A  tavaszi idényben tehát a harma
dik helynél lejjebb nem kerültek a lilák, az 
első helyen viszont csak egyezer sze
repeltek: április 28-áll. .

1939 október 29

A tavasz
igen rosszul kezdődött az Újpest szem
pontjából. Mindjárt az első mérkőzésen 
kikapott Debrecenben. A Kasával szem
ben elért 6:l-es győzelem után vereség 
következett; a Bihari-utcában mindkét 
pontot ott hagyták a lilák. A fájó vere
ségért a Ferencváros fölött aratott győ
zelemmel kárpótolták magukat: 4:l-ro
nyertek a rendszer nélkül játszó és küny- 
nyclmű hátvédekkel rendelkező Ferenc- 
,-áros ellen. A további . mérkőzések: 
Elektromos— Újpest 1:1, Újpest—Szeged 
3:2, Újpest—Haladás 1:1, Újpest—Szolnok 
3:1, Újpest—Tasi 3:1, Ujpe«t—Gamma 4:3. 
Ezután került sor a Hungária elleni 
rangadóra, amelynek az Újpest volt az 
esélyese. A Hungária azonban az első 
félidőben 3:0-á« vezetésre tett szert és 
az Újpest végeredményben csak nehezei' 
és vitathatóan egyenlített. A  3:3-al nny- 
nyira elromlott az IT.i-pest gólaránya, 
hogy jóformán minden esélyét elvesztette 
a bajnoki címre.

Hullámzó
az Újpest teljesítménye. Ha nézzük, hogy 
milyen helyeken szerepelt, az Újpest az 
egyes fordulókban. oSkor a következő 
köpet kapjuk: 5—7—3—3—4—7—-6—5—í—3——
2—2—2—2. Az őszi idényben tehát két
ízben is szerepeltek a lilák a 7. helyen 
s csak november M-áu fog'allék cl a

keretben fog megjelenni az újpesti 
•krónikákban. Ezen a napon tört el 
ugyanis Kassán Zsengellér lába e a 
lilák szerint ekkor kezdtek herva
dozni az újpesti, bajnoki remények 
Zsengellér elvesztése kétségtelenül 
súlyos csapás volt. A  csatársor el
vesztette legjobb góllövöjét. Zengel- 
lér az X938—39-es bajnoki évben 56 
gólt lőtt és ezzel alaposan megjaví
totta a kis Takács góllövö csúcsát. 
(42). Zsengellér azonban X937—38- 
ban is gólkirály lett 31 góllal, sőt a 
legutóbbi KK-ban is gólklrályságot 
verekedett kJ magának. Vitathatat
lan, hogy Zsengellér volt az utóbbi 
évek legeredményesebb triagyar csa
tára. Zsengellérrel azonban nemcsak 
góllövöjét, hanem szellemi vezérét is 
elvesztette az ötösfogat, hiszen Zsen
gellér nemcsak végrehajtó szerepet 
játszott ebben a sorban, hanem irá
nyító szerepet is: ötletes húzásai, 
utánozhatatlan technikai bravúrjai 
nemcsak öt magát, hanem társait is 
helyzetbe hozták. Zsengellér 12 mécs
esét hagyott ki a 24 közül s bizony 
az újpestiek szomorúan ábrándozhat
nak arról: vájjon mi lett volna, ha 
Zsengellér mind a husszonnégy mér
kőzésen játszik, vájjon akkor is a 
harmadik helyen kötöttek volna-e ki 
— egy ponttal az első kettő mögött? 
Ebben a bajnoki évben ugyanis csak 
11 gólt rúgott a nagy gólgyáros...

Csak az első öt 
mérkőzésen

volt igazi támadósora Újpestnek. 
Zsengellér sérülése óta az újpesti 
csatársor csak árnyéka a híres KK- 
ötösfogatnak. Zsengellér a tavaszi 
hatodik fordulóban újból csatasorba 
lépett ugyan, de — érthetően — még 
mindig nem tekinthető teljes értékű 
harcosnak. Időre van szüksége, amíg 
teljesen elfelejti balesetét és minden 
gátlás nélkül, bátran, tudásának tel
jében tud játszani. Vitatkozni lehet 
afölött: vájjon nem szállhatott
volna-e be már korábban Zsengellér. 
ö ugyanis már a második fordulóban 
a Kassa ellen csatasorba akart állni, 
a vezetőség azonban úgy gondolko
dott, hogy a Kassa ellen nem állítja 
be — kabalából és óvatosságból. A  
Törekvés, a Ferencváros és az Elek
tromos ellen pedig azért nem merték 
betenni a csapatba, mert féltették a 
keménynek ígérkező játéktól. Nem 
lehetetlen, hogy ha Zsengellér már 
a Kassa ellen is játszik, akkor a haj
rára —  talán éppen a Hungária és a
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egyik vezére, amikor az összeállítás 
felöl érdeklődtünk:

—  Azt csak a főorvos úr tudja 
megmondani.

Húsz játékos szerepelt ebben a 
bajnoki évben a lilák csapatában, 
holott a múltban az Újpest erről 
volt híres, hogy ritkán változtatott, 
A  KK-t például ugyanaz a IX já
tékos harcolta, végig. Ebben az év
ben azonban csak egy játékos 
akadt, aki minden meccsen szere
pelt: Sziklai. Szűcs — súlyos beteg
ség miatt 8, Szalay sérülés miatt X, 
Vincze 8, Balogh 6 meccset hagyott 
ki. Zsengellér után Vm<we és Szűcs 
kidölése is igen érzékenyen érintette 
a lilákat. Vincze, a támadósor örök
mozgója, aki az ellenfél 16-osáig 
sem restel hátramenni a labdáért, 
de szélsőjéhez adott labdái is ara
nyat érnek. Szűcs kiválásával vi
szont megbomlott a híres lila-fehér 
fedezetsor, amely a jó Szűccsel 
körülbelül a legjobb volt az NB-ben,

Ha a tel|esíményeket
nézzük, akkor ezt mondhatjuk: 
Szilclai kissé hanyatlott formájában 
—- különösen a tavasszal. Futó 
egyenletes jó formában játszott, 
sőt akadt kimagasló teljesítménye 
is. Joós és Fekete felváltva szere
peit —  váltakozó sikerrel. A  fede
zetsor ellen nemigen lehet panasz, 
bár Szűcs adós maradt válogatott 
formájával, Szalay és Balogh já
téka azonban szinte állandóan a 
válogatottság határán járt. Nagy
marosi és Kármán, az UTE két 
fiatalja is megállta a helyét a tar
talék szerepében. A  csatársor igen
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• gyes érzelmeket, keltett: sem
ida.si, sem Solti, sem Kállai nem 

i :dta' feledtetni Zsengellért a közép* 
1 atár helyén s összekötőben is igen 
: iHíimzó teljesítményeKet láttunk: 

Alija és Mester nem keltett csaló 
ást, de nem is váltották be töké- 
rtesen a. hozzájuk fűzött nagy re 
lényeket. Csak a szélsők elégítet

tek ki: Adóm, Kocsis és Tóth ITT, 
gyárán?. jó átlagteljesítménnyel 

: ukkolt. elő.

Kialakult rendszere
z Újpestnek sincs. A  két hátvéd 

:iem áll rá szorosan senkire,. a. két 
zélsöfedezetnek a szerepe az, hogy 

vigyázzon az ellenfél szélsőire, de 
ezt nem a ráállás elve .‘alapján kell 
( sinálniok. A  szögfogás miatt bi- 
’ony sokszor embertelen munkát 
kell végeznie BálogKnak is. Szalag- 
iák lk Mennyivel könnyebb volna. a. 
dolguk, ha -úgy istenigazában rááll
nának arra a szélsőre. Szalag arány
lag még hajlamosabb a ráállásra, 
Balogh már jóval többet kockáztat 

. —- bízván nagy technikájában és 
gyorsaságában. Szűcs nem volt kul
lancs —  .pedig m ár’ nem egyszer 
bebizonyította. hogy remek kullancs 
lehetne. így  bizony sokszor kereste 
az ollót. Nem egészen értjük, hogy 
Mészáros, aki Belgrádban korszerű, 
ráállös rendszeit tudott belenevelni 
a jugoszláv bajnokcsapatba, a 
BSK-ba, miért nem próbálja meg 
ugyanezt az Újpesttel is. Vagy tán, 
ami jó Belgrádban, áz nem "jó 'Bu
dapesten? Azt ne mondja senki, 
hogy beérkezett játékosokkal már 
néni lehet új rendszerre áttérni, 
még akkor sem, ha az a rendszer a 
legjobb -ft világon. Elvégre a BSK 
játékosainak sem mellékelték mind
járt a gyerek-csörgő mellé az angol 
rendszert. ' Egyszerűen’ megtanulták 
— már mint beérkezett játékosok.

Az Újpest jövője
Iránt semmi aggodalmat nem kell 
táplláni. Tartalékgárdája jó: Pálya, 
Mester, Termes, az UTE-ból Akna
völgyi, Nagymarosi, Kármán, Ung
vári bármikor beállítható a. csapat
ba szükség esetén. Hamarosan azon
ban talán még ezeknél is tehetsége
sebb gárdát nevel az Újpest szá
mára a■ Czippcr— Vincze-iskola, Szu
sza, Harsányt TI., Jnnász, Fekete, 
Schönbcrg nevével —r valamennyi 
ifi! — talán nem sokára találkozni 
fogunk • az Újpest, összeállításában 
is. Ha Zsengellér formába jön, ha 
a csapat rendszert választ és gya
korol be, ha Adóm és Kocsis fel
hagy a fölösleges kakaskodással és 
ha az újpesti közönség biztatni 
fogja a csapatát akkor Is, amikor 
netán kissé gyengébben megy, 
akkor el fog következni az a kor, 
amikor.

(Ennek az aranykornak az elkép
zelését, azonban rábízzuk az újpesti 
álmadOzókrá.)

sb®8®

V idéki bajnokságok  
állása

CSABAI A tO S íM M  
I. osjtál r

1 OsAK '24 IS - 4 70:23 38
2. P ,  TöréVvés 23 16 4 3 62:25 36
.1. MTE 8  17 5 3 59:23 36
4. ItvAC 33 13 5 5 41:3131
5. MAB'C ■ 23 1-i 2 7 53:;7 30
6. Rafeta 22 13 1 8 41:38 27
7 KoTÍ'i 22 9 4 9 30:43 22
8 V, MÁV 23 19 1 12 37:49 21
9 BISVv 23 7 5 11 31:48 19

10. OTK 22 7 4 11 31:47 IS
11 r;j-TT 23 5 2 16 30:65 12
12. RTF.* 22 3 — 19 20:83 4
13. -ETG y visszalépett
* Két hüntctöpont levonva.

Hátralévő mérkőzések:
Június I: OvTE-Rókka, 11. MÁV —

OTK. KMTF-BTE. M-AFC— GyAC, BISB 
-M TE. Június 16: Kokká—Törekvés,
MTE—1< oTE.

K ffÉ o in ** '

NYCGATÍ A LSZ0 VÉTSÉG 
I. osztály

Szómba tlielyi FC 24. 20

FC

l’ úpsi PSG 
1. Bt uhertns 
1. U jkontáróini 
i. Güzföi AK 
!. Győri:
7. Siófoki SE 
V Győri, DAC 
?. Ií. kér. SC 
i. Előre 
I. Haladás I I  
!. Cniú 

Kinizsi 
l. ETO II

IIÉCNVIGATT
Pécsi I.

I. HVAC 
ZMNTE 

3. PI>TC 
1. SiuVBTC
1, ZsflÉ 
i. BT1 A (:
r. k  rst:
>. MSE 
>. KB AC 
>. PfeAC 
I. tCTSBj 
>. PÁC* 

Visszalépett.

24 14
22 13
23 13
23 12 
21 19
24 9 
24 7 
23 7

7

2 2 
5 
3

23
24 
23 
21

5
6

2 S
3 8
4 7
4 II 
7 10 
fi 10
5 11 
7 12
3 14
4 13
5 15

81:21 42 
61:40 33 
70:54 29 
56:32 28 
70:16 27 
52:39 24 
53:62 22 
40:46 2t 
42:74 30 
38:54 19 
40:51 17 
35:53 15 
38:68 12 
19:53 11

A [.SZÖVETSÉG 
osztály
20 13
21 15 
21 12 
20 11 
21 10
20 in
31 9
21 -8
21 9 
20 8 
21 3 
ao _

3 47:30 ,!t2
5 54:27 3! 
3 43:28 30
6 60:38 25
7 23:21 24 
9 27:24 21
8 29:31 21 

3 10 38:46 19 
1 11 £4:42 19 
3 9 31:53 19 
1 17 14:63 -7

— 22 0 : 9 —

— MÉG NEM DÖNTÖTTENK, 
egy kiket nevezünk be a KKK-ra, — 
iond.il Tósh Lajos dr, a Ferencváros 
nézője —. de a jelenlegi helyzet sze- 
int beneyezríik a 17 profi játéoksunkat 

az amatőrök közül valószínűleg WaJ- 
Hneert. Nagy T-te Nagy Tl-t, Czigit, 
inkáit, Qrtutayt és Horváth Il-t.

H® á llju n k  mag sokáig  
a* ünnep lésnél

— írja Szilágy szegi: András (Buda
pest, 9. helyőrségi kórház) a baj-, 
nők Ferencvároshoz intézett levelé
ben,. amely így szól:
. —  A Nemzeti. Sport útján gra

tulálok a bajnokcsapat játékosainak 
és vezetőinek. Az őszi gyenge szer 
replés után mégis vdlóraváltották 
sokezer. szurkoló álmát. Párját r it
kító hajrában diadalmaskodtak vé
gül is a. zöld-fehér színek..

Külön hódol a levélíró Pataky Mi
hálynak. aki újra kezébe vette a 
csapat vezetését, majd így foly
tatja :

—  De amikor a, hosszú böjt után 
megengedjük magunknak az ünnep
lést, tárgyilagosan állapítsuk meg, 
hogy a tavasz során nem . álltunk 
hadilábon a szerencsével sem, . Per
sze, . enélkül nem lehet elképzelni 
sem a sport küzdelmeit. Kérem a, 
zöld-fehér eket, ne álljunk meg az 
ünneplésnél, hanem dolgozzunk to
vább — kicsinyek és nagyok —  és 
a.kkor a. további sikerek nem fognak 
elmaradni. • •

Végül Magda Béla megkegyelnie- 
zését. sürgeti szívhez szóló szavak
ban a levélíró.

A Ferencvároshoz  
intézi leve lét

Krausz Sándor is (Budapest, IX., 
Gróf Haller-u. 6, I. 9):

-—• Nagyon szépen köszönjük a 
játékosoknak és a vezetőknek •*— 
különösen Pataky úrnak —  azt a, 
fáradhatatlan munkát, amely a baj
nokság megnyeréséhez vezetett. Ne 
felejtsék el azonban, hogy itt. van a 
KKK. amelyet szintén, ki kell har- 
colniok. M i ott voltunk a, Taxi-mér
kőzésen és láttuk, hogy a kis Tahi
nak könny csörgött a. széniéből, 
amikor gratulált a zöld-fehéreknek 
a. kivívott bajnoksághoz. Nem szé
gyellem bevallani, én is könnyez
tem. Még egy kérésem volna: ne
feledkezzenek meg a■ megboldogul! 
Springer Ferenc dr elnök érdemeiről 
és vigyenek koszorút annak sírhant
jára, aki a zöld-fehér színekért élt 
és halt.

Egyes Hungária-* 
szu rko ló k  hangja

B éliön  Ernő (Újpest, MussoUni-u. 
71) levelében nyilatkozik meg. A  
levél azonban inkább a sérelmi po
litika alapjaira helyezkedik és olyan 
vonatkozásokat keres, amelyeknek 
gemmi közösségük sincs a sporttal. 
Ezért el kell tekintenünk a levél 
közlésétől.

Ádám  érd ekéb en
emel szót Francz Imre (Budapest. 
V., Légrády Károly-u. 50). Kassa 
nagytehetsé.gü középcsatárát már 
régóta figyeli Francz Imre, aki az 
Ádám körül zajló híresztelések tisz
tázása érdekében nem sajnálta a 
fáradtságot es leutazott vidékre 
Adumhoz. Francz Imre szerint 
Ádám a következőket mondotta:

—  Kaptam táviratot Csepelről is, 
Kassáról is. Kassának érdeke volna., 
ha minél hamarabb átadhatna, a cse
pelieknek. Mind. a. két egylet meg
feledkezett azonban arról, hogy úti
költséget küldjön, márpedig nekem, 
nincs pénzein az utazásra, Ugyan
ezért. nem tudtam■ elutazni Kassára 
a Ferencváros elleni mérkőzésre 
sem. Szeged ellen is szívesen já t
szottam, de csak a, mérkőzés után
— hétfőn —— kaptam meg az úti
költséget. Remélem, hogy ősszel a 
WMFC színeiben játszhatok.

A WMFC híveinek
egyike (Tóth  István, Csepel, Ko- 
máromi-u. 90) Lukács edző maga
tartását és működését kifogásolja. 
Szerinte az edző nem bírja a játé
kosok és a hívek bizalmát és ro- 
konszenvét és a bajnoki győzelem 
sem az ö érdeme. Uj edzőt kér a 
WMFC számára, aki rendszert fog 
hozni a csapat játékába.

A KKK-t is 
meg k e ll szerezn i

a bajnokság mellé, írja Farkas Ká

roly (Debrecen, Tóth Árpád-út 64). 
Gratulál a Ferencváros játékosai
nak, de elsösoiman Pataky Mihály
nak, Többek közt ezt írja:

-— A vezetőség idejében belátta, 
hogy az elavult, ósdi módon ered
ményt elérni nem lehet és rendszert 
kell. vinni a csapatunk játékába. 
A csapat most a jó úton halad, 
Pataky Mihály a régi Fradi-szelle- 
met is visszahozta. A bajnokság 
mellé szerezzétek meg a K K K -t is! 
Hajrá Fradi!

eflívSfszlíi L
A nyoScvanhafodik

találkozónk lesz vasárnap. Becsben 
és Budapesten • is a régi magyar
osztrák találkozókhoz hozzászámít
ják a Budapest—Becs mérkőzéseket 
s Így kapjuk a 86-os számot. (Kü
lönben is: az első összecsapások is
annakidején a Budapest-—Becs nevet 
viselték s csak később minősítették 
át azokat is osztrák-magyarrá.)

Az első mérkőzés 1902 október 
12-én Becsben volt. Az utolsó mér
kőzés szintén Bécsben volt még
pedig 1939 október 1-én. Mindkettőt 
elvesztettük. Az előbbit 5:0, az 
utóbbit 3:1 arányban.

Ezzel szemben Budapesten 1932 
október 2.-a. óta nem kaptunk ki az 
ostmarkiaktól.

Bécsben 1925 nyarán, nálunk 1926 
nyarán történt meg a szétválasztás. 
Nézzük, hogy 1925 óta milyen mér
kőzések kerültek sorra:

1925 V. 5. Bécs . . . . 0 1:3
1925 IX. 20. Budapest . 0 1:1
1926 V. 2. Budapest . . • 0:3
1926 IX. 18. Bécs . . .
1927 IV. 10. Bécs . . . 0:6
1927 IX. 25. Budapest EK 5:3
1928 V. 6. Budapest . . O 5:5
1928 X. 7. Bécs EK . . m 1:5
1929 V. 5. Bécs . . . 0 2:2
1929 X. 6. Budapest . . 2:1
1930 VI. 1. Budapest . . • 2:1
1930 IX. 21. Bécs . . . • 3:2
1931 V. 3. Bécs EK . . „ 0:0
1931 X. 4. Budapest EK . 2:2
1932 IV. 24 Bécs . . - , 2:8
1932 X. 2. Budapest . . „ 2:3
1933 IV. 30. Budapest . a 1:1
1933 X. 1. Bécs . . „ 2:2
1934 IV. 15. Bécs . . . 2:5
1934 V. 31. Bologna VB 1:2
1934 X. 7. Budapest EK . 2:1
1935 V. 12. Budapest •. , 6:3
1935 X. 6. Bécs EK . . 4:4
1936 IV. 5. Bécs . . . , 5:3
1936 IX. 27. Budapest EK • 5:3
1937 V. 3. Budapest . , . 2:2
1937 X. 10. Bécs EK . . • 2:1
1938 IV. 24. Bécs . . . # 5:3
1938 X. 2. Budapest . • • 2:1
1939 X. 1. Bécs . . . . . 1:3
(Jegyzet: EK =  Európa Kupa,

VB Világ Bajnokság. Az utolsó 
országokközti mérkőzést 1937-ben 
Bécsben játszottuk.)

Összesítve az 1902 óta játszott 
mérkőzéseket, ezt a képet kapjuk: 
Magyaro. (Bp) 85 38 20 27 191:181 
Ausztria (Bécs) 85 27 20 38 181:191 

•
Legutóbb ez a két csapatunk győ

zött Bécs ellen:
Bécsben: Szabó —- Miklósi, Biró I

— Szalay I, Szűcs, Dudás —■ Biró II, 
Zsengellér, Sáros! I, Toldi. Titkos. 
(Ezen a mérkőzésen lőtte Sárosi dr 
az öt gólját:.)

Budapesten: Szabó — Bíró 1. Pol
g á r — Lázár, Turay I, Dudás — 
Kincses, Sárosi I. Zsengellér, Kiszely, 
Titkos. (Ezen a mérkőzésen Zsengel
lér lőtte mindkét, gólunkat és Szabó 
öngólt vétett.)

fis ez a csapatunk kapott ki az 
ősszel:

Bécsijén: Csikós — PákozdI, Bíró 
I  — Fázmándy. Sárosi III, Szalay H
— Kincses, Sárosi dr, Zsengellér, 
Dudás, Gyetvai. (A z egyetlen gólun
kat Dudás lőtte.)

Honll János. a. Pécsi YSK hosszú 
éveken át • volt szakosztályvezetője, le
mondott, Egyelőre nincsen utóda, és bi
zottság vezet: a futballszakosztályt.

H E T I  i W ű S O R
n i

fél

5.

VASABNAP 
Válogatott mérkőzés 

Bndaneet—Bécft, ÜHöi-út, fél 6. Vezeti: 
Scarrri (Olaszország). (Partjelző: Lantos, 
Návay.)

NBB- mérkőzések 
Alföldi csoport

WMFC—Budakalász, Csepel, negyed 
12 Vára.di (Kiskunhalas).

KEAC—FTC, Szeged, 5. Nagy Zs. 
(Debrecen).

SzAK.—Vasas, Szeged, .3. . Leiner (Kö
zép). .

GTE—Srentlöríne, Megyeri-ut, 1, Szi
geti I. _ .............. .

MAVÁG—Rákoskeresztúr. Kobanyai-ut,
10. Szöllösi.

Postás—€<m MOVE, ’ Lóversenytér, ’ :. 
Rudas,

Dunántúli csoport 
Lampart—Tatabánya, Erzsébet-u.,

2. Jánosi. ~
SF AC—Tokod, Sopron, negyed

Palkó. . .
Péiuiigy—Roinirom, Vörösvá.rl-ut, tel

*" MTK—Érsekújvár, Hungária-dt, 1. 
Schramkó (Diósgyőr).:

PVSK—8VSE. Pécs. 8. Kas!
Dorog—Egyetértés. Dorog, 5. Kiss L. 
Álba Régia—Zugló, Székesfehérvár, 5. 

Kárnal-fell.
Felvidéki csoport 

Ózd—Rus.i, ózd. 5. Zeltner.
-Pereces—SSE. Pereces. 5. Vogel Ti. 
Beregszász—BSzKR.T, Sport-u., 1®. ,,
Losonc—Nyíregyháza, Losonc, 5. Tóth 

(Salgótarján). _ _  J..
DVSC__BVSC, Debrecen, S. Emodi

(Szeged). „  _ TT.
Kassai SC—DiMAVAG, Kassa, 5. Uj-

SalBTC—Munkács, Salgótarján, fél 4. 
Égner.

BT.ASz ifjúsági döntő 
WMTK ifj.—Magyar Famntipar SC 

ifi.. Üllői-út, fél 4. Harangozó, (belez, 
Mátsay.)

AMATÖRBAJNOKSÁG 

I. osztály
Északi csoport: Főv. TKor—ZsTE. Váci- 

út. 1. K. Nagy P. -  BLK—Testvériség, 
Váci-út, 11. Rubint. — Turul—Elektro
mos II. Váci-út, 9. Skultóty. — H,A cr  
I I I .  bér. TVE. Szönyl-nt, n egyed _ -•
Sárossv. — MFTR—Megycr. Népsziget, 
fél 2. Rónai. -  MÁV Előre—M. Pamut, 
Tatai -út, fél 2. Molnár T..

Keleti csoport: Törekvés I I —DrascUe, 
Kőhányai-út, fél 10. Temcsfói. — WSC— 
BSzKRT II. Wekerletelep, 1®. Lukasz. — 
Hálókocsi—BRSC, Rendessy-tolop. fel 2. 
Xagv L. — NSC—Ganz. Tat.ai-ul. 11. 
Szigeti L. — KFC-KAC. Mikiós-telep. 
fél 2. Glassen. — Filtcx—PSC, Kcglevicb- 
utca, fél 2. Halász.

Déli csoport: MAFC—KSSF. Bcrlaiau- 
n tea, 10. Kiss Zs. -  FSC-SAO, Buda- 
foki-úi, 11. Boros G. — WMTK—BMTB, 
Csepel, regv. 10. Karácsonyi. — M. 
Posztó—MAVAG II, Csepel, 11. Hernádi.
— ' PeMT’K—Goldbergcr. Brasébet-utea’, 
■%12. Sclmcci. -  KTK-KTC , Gyömröi- 
út, 10. Józsa,

II.  osztály
• Északi ■ csoport: Gázgyár—TSC. Aquin
cum. 3. Micskei. — FMTB—UTSL. Szt. 
László-tér, fél 2. Kőiialmi. — B T Iv - 
UFC. Pozsonyi-út. 3. Szőke I I .  — DTK 
I I —Pannonra, Mcgyeri-út. 11. Kárpáti. 
ÖTÉ—VI. kor. SC, Vörösvári-űt, fél 12. 
Dankó. — UVASC--B. Magyarság, Szent 
László-tér, fél, 12. Horkay. — TLK—Oom- 
pactor. Bókc-u., 11. Stubeozky.

Keleti csoport: KeSC—Autótaxi. Ger- 
gcly-u.. 11. Horváth I. L. — KMTE— 
RTK. Miklóst elop, fél 12. Eröss. — K. 
Törekvés—SzRTC, Allamitelep. 1. Hor
váth Gy. — RÁC—SzNSE, Rákospalota, 
fél 2. Czicány. — Köb. FC—-KAC. Kis
pest. 11. Malist. -  BT’C-ZAC. Fchér- 
út. fél 12. Balázs. — KAOE—FSE, So- 
robftiiri.út, ló. Hcgvi.

Déli csoport: Tipográfia—Gamma TI.
Simor-u.,’ fél 2. Kardos. — Kalapos— 
PoMTK II. Simor-u., fél 12. __ Korbuly.
— P. Juta—Goldbergcr II, Vágóhíd-u., 
négy. 2. Tfj. Magyar. .— BIK — 33 FC, 
Budafok. 10. Györgyéi. — BEAC—FVSK, 
BEAC-pálya, 12. Földváry.

I I I .  osztály
Nyugati csoport: BSC—M. Textil, Nagy- 

szombat-u., *1119. Zeutni. — V AC—NTC, 
Hajdu-u., négy. 12. Tigyi. — 
Testvériség, Attila-u., 9. Soós. — 01 Ej 
IT—Pannónia TT, Vörös vári-út. fél 10. 
Gelcz. — Megver I I—M. Pamut II, 
Atiija-n., fél 10. Újlaki.

Északi csoport: KeSC TT—PATE, Ger- 
ircly-u.. 1). Istenes. — JIíCSE—I\SSE II, 
UKAK-pálva. fél 12. Kereki. — KEAC - 
Juta, Györnröi-út, 12. Novöiny. — MÁV 
Klóré—B. Vasutn-s II, Tatai-út. fél 12. 
Korpics. -  PMTIv-RESC, URAK-pálya, 
fél 2. Molnár I.

Keleti csoport: WSC TI—SzAC TT, We- 
kerletol-ep, 8. Naav I. .1. — X.TTC—Cs. 
MOVK II,  Zágrábi-út, fél 2. Swíntó L.
— KAC IT—(Ta-éz II, Soroksár. U. Takács.
— SzPC I I —FVSK II. Miklóstekp, *7410.
K. Nagy. — Fii^peflenség—Szemere, Fő
tér-út. fél 9. Kálóczi.

Déli esoport: FSG I I —MAFC Ií, Bu- 
dafoki-út, 0. Horvátb T. F. — LéFC— 
BMTE II. Fehérvári-út, fél 11. Csouffár.-
— M. Posztó I I —BBFC, Csepel, 3. Budai.
— Sz. Juvontus—Goldberíffcr. Fehérvári- 
út, fél 2. Pfanky. -  BEAC I I- ÍS  FC, 
BEAC-pálya, 10. Rá lkai.

IV. osztály
Nyugati esoport: Főv. TKör I I—URAK

11. Szekszárdi-út. 10. Rozponyi. — ÁVoSO
11—B A f, Attila-u.. 11. Turesány. — 
UMTB I t —E'odrász, Szent Bászlo-ter, föl 
10. Touffol. > > <-i TT

Északi esoport; Gázgyár TI -TSP II. 
Aquincum, 1. Ruek. -- BTh II--UTSE 
H. Poz-sonvi-Ú1. 1- Tajt-i. J 1 ta. II— 
UFO II. Szekszárdi-út, 8. Tnróczi.

Keleti csoport: KMTE I I— Aotoíaxj II, 
Miklóstelcp, 8. Plcntcr. — Fóv. Altisztek 
—WSC II, Nagvszombat-U.. 8. Rosta. — 
Hálókocsi I I—SzNSE II, Bondcssy-tekp, 
9. Szakács. — Köb. FC I I —Szondy, Kis
pest. 9. P. Pataki.

Déli csoport: Kalapos I I—KEAC TT, 
Simor-u.. 8. Szabó I. Gy. — KFC TI— 
MAVAG TIT, Csókn'-u., fél 2. Verebes.
— KTK U—Vámmentce, Gj-ömröi-úl. 8. 
Ráez, — Hungária TI—Cs. MOVE III ,  
Kón-u., fél 10. Vcrebély.

V. osztály
Nyugati esoport: BSC—PTSC. Srellt-

cudrei-út, fél 12. Kai más.:. — Turul TL* 
BAC II, Szekszárdi-út, fél 12. 
mami. — MFTR I I—Fodrász II, Nép
sziget. fél 12. Szénás!.  ■

Északi csoport: RÁC IT—BSzKRT -III, 
Rákospalota. 10. Varga J. — KEAÖ IX 
—B Vasutas, Gyömvöi-út., fél 2. . Varga.

Déli csoport: LóFC I I—FSE I I ,  Fehér- 
vári-út. fél 9. Nyerges. — OSOS—Ganixba: 
I I I .  Bánát-n.,, 10. Német. — KAFC— 
BBFC, Bcr.fala.n-u.. 12. Tóvári.

Keleti csoport: K. Törekvés I I—Tipo
gráfia II. Allamitelep. 10. Kerekes. i
NJTO I I—HEA.C IT. Zágrá,l>i-út, 10.
Krosuyiczky. — SzFO I I I —S/.ou-íy i l ,  
Keglevich-u., fél 11. Mujkos,. Filtex 
I I—P. Juta II.  Keglcvicb-u., fél .9, 
Eévay,

Előkészítő osztály
Postás I I I —Ganz IV. Lóversenytér, 10. 

Petrovics. — WoSO H l—DTE I I , -A t# a f  
utca, 11. I f j .  Zsarnóczay.

MOVE-BAJNOKSAG

I. osztály
Pesti csoport: PNTK—Rákoetiget, Pest- 

szentimre. fél 6. Sándor (Pusztay).^ 
TvZsTE—Rákoshegy. Kvassay-út., 6 óra. 
Seb árle (Fibinger). — Pesterzsébet ̂  
MKSC. Erzsc.bet-u., fél 9. Márton (Strei- 
eber). — V ili .  kér. SE-ESzSB, Rákos* 
falva, fél 11. Tanús (Ceeprcghy) ~t 
RAFC—SztLFC, Rákosszentmihály, fél 6. 
Pintér (Barb). -  BTSE-FTSE, K w »  
say-űt. 10. Bereczky (Viboh). — Kista.r- 
csa—TSE. Kistarcsa, fél 6.' Csepreghy.

Budai csoport: .PSzSE—ETSC, RemetOo 
5. Dedik (Karácsony). — Budaörs—ÖM'- 
laghcgy, Budaörs, fél 5. Szűcs (Gzm- 
kóczky). — RzISE—PTK, Nagyszombat- 
utca, fél 2. Bereczky. — Budatótémy—i 
Vörösvár, Budalétény, fél fi. Mátiy, 
(Barcs). — PSSE—TTC, Pilisszcntivár^ 
5. He-rz (Lovas).

I I.  osztály
Pesti csoport: KZsTE I I —Eceer, Kvas* 

say-út, 4. Fibinger. — V i l i .  kér. SE I I  
—V II kcr. SE, Rákosfalva, fél 1. Novaié 
X — RAFC I I —Szent László FC II.,
Rákosszentmihály, fél 4. Szatlclibérgor.
— HTSE—FTSF, I I.  Kvassay-ut, 12.
Egoi vári. _  , .

Budai esoport: Ganztclcp—Buda-keszb
Budakeszi, fél 6. Bozóki. — Üröm—Bn-t 
dakalász, üröm, 4. Balázs. — BFC—> 
NMK, Béc3i-Út, fél 6. Kénosz.

I I I .  osztói 7
ESzSE—Budakeszi, Budakeszi. 4. Nos 

vák H.
IFJÜSAGI BAJNOKSÁG

PSSE- TTC, Pilisszentiván, 3. Lovas. J 
PNTK—Rákosliegt, Pestszcntimre, 4, 
Pusztay. — KZsTE—Rákosbegy, Kvafisay-i 
út. 2. Mády. — Pesterzsébet—MKSC, V :v  
góhíd-u., fél 12. Nau. — V III .  kér.—i 
ESzSE. Rákosfalva, fél 9. Csepreghy.' ;-* 
RAFC—SztLFC. Rákosszentmihály, fél 3. 
Barb. — BTSE-FTSE. Kvassay-út, 8. 
VibocJj. — PSzSE—ETSC. Remete, 3, 
Karácsony. — Budaörs—Csillaghegy* 
Budaörs, fél 3. Czinkóczky. — SzISE-* 
PTK, Nagyszombat-u.. fél 13. Kódos/,
— Budaié tény—Vörös vár. Budatóiétiy. fél
4. Barcs. — BKSE—Budakalász, Bókóo* 
megyor, fél 4. l ’áios. ■ •kid

KÜI.YOKBAJNOKSAG
P. Rákóczi—Rákósliigct. Vágóliíd-utea^ 

3. Nau.
Közintézeti bajnokság

Péntek (7-én): Kiiliigy—Taraítók, Köbá-t 
uyai-út, fél 4.

Kedd (ll-én): MA VÁG—Tanítok, Krt-*
bányai-úl, fél 4.

V id é k i műsor
ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG

I. osztály: Miskolc: MVSC--K. Törnk-a 
vés (Lakatos). Borsodnádasd: BLASE—e 
DiMAVAG II. (Zsida.y). ózd: OVTK I I .— 
MBTC (Haskó). Eger: BTK—MMTEI
(Mágori). Zagyvapáífalva; PBÜSE—■ 
GyAK (Takács). Hatvan: HVSE—SFC!
(Halácsi). Balassagyarmat: BTSE—BSP3
(Rónai).

TI. osztály. Diósgyőr: DIMAVAG I IL  
—SBTK tOsztoffi). Szerencs: SzCCsSE- 
MÁV SAC (Kiss). Bánszállás: BTK—
PTK II. (Petrik). Ormospuszta: OMOK 
—FOE (Ligeti). Hatvan: HVSE II.—
OVTK III. (Szlavkovszky). Eger: ETK 
II.—MESE II. (Mészáros).

------  i a  o <a»î —-

Az őszi beosztás
A bn.inok; hajrá ra ellett az egyes tik fá 

szurkolók íigyelmc a jövő évi os/tály-, 
illetvo CsSO!>ortb'.aos2lá6 fok  íoröul.

liarev>ay .Já«o» ii|;y v-ozeíö elnök 
Lengyel Károly főtitkár tervezetéi a 
miniszteri biztos jóváhagyta. Uszorint na 
XU tizennégy csapatos osztálya melktfc 
kétcsoportos NB I I  lesz 14—14 létszámmal. 
Négycsoportos NB TH 12, c-selkg 13-as 
lélszáinmal. Az utóbbi felett; a közel; 
jövőben megtartandó szövetségi vezetői 
értekezlef határoz.

A D L A Sz-cg vés álofeket legjobb au ér
dekli, hogy a BLASz osztályaiból mm 
esik ki nsapat. Három osztályt állítanak 
fel éspedig:

I. osztályt három csoporttal, I I.  osz
tályt két csoporttal, továbbá harmad- 
osztályokat jniMiyit* amennyi jelentkező 
akácl, de osztályonként legfeljebb 13 
résztvevővel.

A .játékvezetőkre »s rájár a réd —» 
egyelőre csak Északon, A JT -őszaki .al- 
osztályábau négy súlyos ítélete hozta 
•Egy játékvezetőt örökre, cgyéi egy évro, 
egyet hat, egyet .podIfi három hónapra
tiltottak cl működéstől.

A Kaposvári TSU ^  * Míireali ISB
bejelentette) a Oő^yugat: LASz-nak« 
hogy rasárnap uem* tud kiáll ̂ ni. A 
KTSE— FEAC és a. MISÚ—KliAC Tt 
mérkőzéseket így elhalasztották.

K Á L L A I NEM EDZETT
szerdán a. többi újpesti' játékossal, mert 
sérült. Még mindig érzi - Kincses vasár
napi „belépőjét.”  Nem edztek kívül® 
azok a játékosok &em, akik a két válo
gatott keretben szerepelnek. A többi 
úji>esti játékos ogy kis torna és külön
böző láb d agy ak orla tok után k* ét kapura
is. játszott rövid ideig. A Tjlák legkö-f 
zc lobbi edzése ma dél után W.:.



Péntek, 1940 június 7,

A Z 19 4 O. E V i
100 m 10.8 Vermes BESTE 10.9
200 m 22.6 Pelsöczi TSE 22.6
400 m. 50.6 Ónodi VK  51.2
800 m  1:55.6 Híres UTE 1:55.6

1500 m 3:57.4 Törés UTE 4:03
5000 m .14:41.4 Csapiár MAC 14:43.6

10.000 m 31:38 Csapiár MAC 31:44.4
110 m gát 15.8 Hidas BLE 16.3
400 m gát 57 Kiss TSE 58.4

Magasugrás 180 Gáspár MA.VÁG 180
Távolugrás 699 Vermes BBTE 692
Rúdugrás 390 Zsuffka MAC 375
Hármasugrás 13.72 Somló MAC 13.60 .
Súlylökés 15.13 Németh BSzKRT 14.52
Diszkoszvetés 48.55 Kulitzy BBTE f 48.38
Gerelyhajítás 62.80 Csányi III. BEAC / 62.72
Kalapácsvetés 45.71 Kemény BSzKRT ' 41.43

IS O *

E R E D M É N Y E I
Sándor UTE 11
Novak DiMÁVAG 22.7
Jagicza UTE ' 51.4
Aradi MAFC 1:57.3
Gyergyói, MA VÁG 4:04
Kelen BBTE 14:45.4
Szilágyi VK 32:13
Szabó dr MAC 16.5
Margó dr BBTE 58.6
Töpper FTC 176
Bakky DiMAVAG 6S5
Kovács TSE 366
Kapros DEAC 13.31
Horváth II. DiMAVAG 14.49
Horváth II. DiMÁVAG 43.90
Várszegi MAC 62.42
Rácz dr MAC 40.77

Novak DiMÁVAG 
Sándor UTE 
Görkóí BBTE 
Gyergyói MAVAG 
Aradi MÁFC 
Németh MAC 
Kelen BBTE 
Novák DiMÁVAG 
Szörényi UTE 
Oszlánszky DiMAVAG 
Zajki BBTE 
Szinyéry DiMAVAG 
Somogyi BBTE 
Darányi dr MAC 
Madarász BSzKRT 
Bényi PEAC 
Gáspár MAC

11 Szigetvári PEAC 
22.8 Szigetvári PEAC 
51.7 Császár KEAC 

1:58.2 Szabó MAC 
4:04.6 Zoltay UTE 

14:49.8 Szilágyi BBTE 
32:23 Eper UTE 

16.5 Kiss TSE

11 Regös UTE 
23 Vermes BBTE 
51.7 Tantos MAFC 

1:58.4 Istenes dr MAC 
4:05.6 Gulyás UTE 

14:56 Eper UTE 
32:37 Igiói MAC

16.6 Karácsony. PÁC
59.1 Keresztúri TFSC 59.2 Polgár. BBTE

176 Kottán GyuAC 175 Jászfi BBTE
683 Somló MAC 673 Kelemen MVSC
340 Tokár DiMAVAG 340 Bácsalmási dr BEAC

13.27 Holló V K 12,99 Futakfalvi TFSC
14.41 Csányi 11. MAC 14.03 Krasznay FTC
43.32 Józsa dr PEAC 42.43 Pethö dr PEAC
60.55 Rákhely AR AK 57.27 Szatmáry BEAC
40.39 Bertalan MAC 38.10 RAcz MóGAAC

„A  Segfobfe öt“
táblázatai általában havonta közölni 
szoktuk. Most is megkezdjük ezt, bár az 
idei versenyek nem minden számban 
eredményeztek még eddig öt olyan tel
jesítményt, amely megérdemelné a lis
tába való felvételt. De .legalább annál 
több lesz . majd — remélhetőleg — a vál
tozás, .mire a legközelebbit közre adjuk. 
A  mostani listának: az az érdekessége,
hogy egyáltalán nem .szerepel benne 
Sir dr, Gyenes, Kovács, Igiói, Cscrna, 
Gyuriéra, Relszky, Vadas — és a szo
kástól eltérően nem az első helyen látjuk 
Szabó Miklóst, Darányit, Várszegit.

Összeállítottuk az egyesületek sorrend
jét. is (5—4—3—2—1 pontozással) szakon
ként. és összesítve. Futószámokban az 
Ti TE fölényesen vezet a BBTE, MAC ós 
VK elölt, gátfutásban a Törekvés az első, 
ugrásokban teljesen egyforma a BBTE, 
DiMAVAG és MAC, dobásokban MAO, 
BSzKRT, DiMAVAG a sorrend. Az ál
talános sorrend ezidcszerint a követke
ző: t. MAC 51, 2. BBTE 4*. 3. DTE 31.
4. DiMAVAG 3(1, 5. Törekvés 16, 6,
BSzKRT 13. 7. MAVAG 12, S. V K  II,
9. PEAC 19, ló. MAFC 8 ponttal. Azután 
BEAC T, BEE és PTC 5, DEAC 4, 
ARAK, KF.AC, GyUAC 2-2. PÁC, 
MVSC, MóGAAC 1—1 ponttal követ
kezik.

MINDENÜTT JAVULÁST ÁLLAPÍTO T
TAK MEG

a német ifjúság nagy sportpróbáján. A 
I.érnetek, minden, évben, ugyanazon a na
pon, kiviszik a pályákra a német if.ia- 
Jkat és leányokat, és futásban. • ugrásban 
és dobáshan próbának vetik alá. Az idén 
a. háborús viszonyok ellenére 0,990.0(10 
ifjú és leány vett részt a május 25-én és 
30-á.n megtartott próbákon. A  megállapí
tás szerint a teljesítmények a tavalyihoz 
képest jelentős javulást mutatnak.

ESTI VERSENYT RENDEZ A DiMAVAG
szombaton. Egyszer már — a múlt év- 
íjon -.1— rendezett esti versenyt a Di- 
M 4 VÁG és sokkal nagyobb közönség 
sikere volt., mint. a nappali versenyeknek.
A korszerűen felszerelt diósgyőri ú,1 
pálya fényszórói nappali fénnyel áraszt
ják cl a pályát és minden versenyszámot 
nagyszerűen lehet látni. A szombati ver
seny este fél 8 órakor kezdődik és az 
alábbi számokból áll: 100, 400, 800, 1500 
KOOO 4x100. magas, távol, rúd, súly, disz
kosz gerely felnőttek részére (a. futó
számok mind előny versenyek) és 100 400, 
8Ö0 magas, távol, 4x100 ifjúságiak ré
szére.
TAROS VERSENY LESZ MA DÉLUTÁN
a BEAC-pálvájn. A Budapesti Mezőgazda- 
sági Középiskola mért össze az erejét a 
J3EÍAC-cal. A mérkőzést ünnepélyes kere
tek között tartják meg. A  verseny kez
dete 4 óra — A  legmozgékonyabb buda
pesti középiskola kezdeményezésének 
őszintén örülünk. Nem fontos, bog\v a 
BEAC győzni fog, a fontos a mérkőzés 
ténye és ezért őszinte elismerés illeti a 
BMK sportszerűen és korszerűen gon
dolkodó igazgatóját és testnevelési taná
rát.

ALAKUL MAR A VERSENYNATTAR
Már csak a június 16-iki vasárnapra 

kell megfelelő versenyrendező egyesüle- 
tét találnia a szövetségnek. .Turnus Z4-ia 
a BBTE-ro. 29-re a MAC, június 30-t a 
a BSzKRT vállalkozott versenyrende
zésre. A  következő héten — július 6—'7-én 
— már a német—magyar válogatott via 
dal lesz a BSzíCBT-pályán.

ORR 47.3-AT, 21.3-AT ÉS GÁTON 23.4-ET 
FUTOTT

Seattlebcn, az északi parti e g | it^ e ji 
versenyén. A berlini olimpián zuu-on 
döntőbe került kanadai Orr öccse szín
tér.1 nagyszerű atléta. A  versenyen kü
lönben más jó eredmények is voitaa. 
lüCÍ yardon Quale 9.9 mp-cel győzött 88U 
yardon Dalé 1:54.8 mp-cel, 1 mérfölden 
Liebowitz 4:12.2 mp kiváló idővel 
győzte Garnert, aki Szabó Miklós san- 
franciscói szereplése alkalmával meg
verte bajnokunkat 2 mérföldön. A két 
mérföldet 9:24.5 mp alatt, most is meg
nyerte. Magas gáton McGoldrick 14.9-et 
ért el, a magasugrást Woodcock és 
Flenhtner 190 cm-rel, a gerelyvetést 
Brown 68.12-vel nyerte. A  többi eredmény 
gyengébb.

— SIR h a m a r o s a n  f o r m á b a n  l e s ?:.
— mondotta a szerdai váltóedrés után 
Vadas Iván. — Máris nagyon jó l mozog 
és biztosra veszem, hogy már vasárnap 
Is Igen jól futna 100 méteren. Kovács
nak még van Ieadnivalója. de íl Is sokat 
javult. Lehet, liogy a német-magyarra 
már rí is formában lesz. Nehezebben tu 
dóm ezt elképzelni Gyenesrol. ö  az idény- 
dereka előtt aligha lendül Igazi formába.

NEM A MAGYAROK RAJTJÁT 
MONDTAK LE, 

hanem az egész versenyt jobb Időkre ha
lasztották a berlini egyesületek. íg y  már 
érthetőbb a dolog. A müncheni versenyt 
azonban mindenképpen meg akarjak tar
tani a rendezők. Az idén a legjobb ne
met 5000-es eredményt Eberlein érte el 
15:02-vel, de biztos, hogy rajta kívül a, 
3000-en 8:45.8-at futott Syring is tud lo 
percen belül, őket kell elsősorban elver
nie Csapiárnak és Szabónak (feltevő 
hogy utóbbi is kimegy).

Kalapácsvctővcrscnyt rendez szombaton 
délután fél 4 órakor a BSzKRT Ciprus- 
kteai pályáján:

néhány ifjú tehetség 
feltörése

volt a -szombaton és vasárnap tartott 
versenyek örömet hozó eseménye. Lát
szott, hogy mégis mozog a föld és ha 
élkésve is, megindul a lassan kiöregedő 
nagyságok pótlása.

PELSÖCZI példája azt mutatja, hogy 
nem egyforma gyorsan robban ki a te
hetség az emberekből. A . Törekvés fiatal 
futója ifjúsági korában nem. tudott a 
legelső vonalba kerülni és legjobb, ered
ménye 11.2-es 100 méter volt. . Most a 
legjobb magyar vágtázókat verte el és 
ha 22.6-os 200-as ideje nem is jelent , még 
elsp klasszisú eredményt, az a mód, aho
gyan elérte, a legszebb jövővel biztat.

NOVAK tehetségét viszont nem most 
fedezik fel, de eddig valahogy adós ma
radt a nagy eredményekkel. Futóslilusa 
(esak karmunkája) még mindig csiszo
lásra szorul és ha ez befejeződik, 
egyike lehet a legjobb magyar vágtá- 
zóknak. Lábmunkája tökéletes és Gerő 
Ferenc mozgására emlékeztet.

Pillanatnyilag a vágta mellett 400 mé
teren állunk leggyengébben. Ezért foko
zottan Örvendetes, hogy itt is akad né
hány új tehetség. Elsősorban az idei 
kezdő, NAGySZALANCZY, akire már ré
gen felhívtuk a figyelmet, ö  már 51.7-nél 
tart, ami nem egészen kéthónapi munka 
után — hozzá még műegyetemi tanulmá
nyai. miatt nem is tud elég időt áldozni 
az edzésre — egészen fantasztikus ered
mény. Nyáron, ha majd jobban ráér 
edzeni, még rohamosabban javulhat. 
Remek futó lesz a dunakeszi VTG-H-böl 
és az FTC színeiben versenyző. PAPP- 
ból is. Mind a kettő ifjúsági, mind a 
kettő elérhet az idén 51 mp alá.

Nem éli. még el a fentiekhez hasonló 
eredményt, de Lichtene.ckert Lá.szló, á 
pestvidéki kerület edzője szerint egé
szen rendkívüli: tehetség az ifjúsági 1500 
méteres versenyben 4:23.4 alatt hárma-: 
dikhak befutó dunakeszi VILLASI. A  17 
éves fiú a MAC toborzó versenyén tűnt 
fel, de azután a DM-be lépett. Alig hat 
hete edz, a 4:23.4-es idő így fokozottan 
értékes. Ezt is úgy futotta., hogy. ,az 
utolsó ‘600 méteren egyik kezével a nad
rágját fogta, m ert. elszakadt a zsinórja..

Szóval, akadnak tehetségek, csak ke
resni kellene. Ha majd a nagy levente- 
gereblyézés intézményesen megindul, se
regeidül jönnek majd az új nagy magyar 
atléták.

NEM SIKERÜLT SZABÓ PRÓBÁJA
Tegnap estefelé a MAC-pályán 4000 

métert akart futni Szabó Miklós. Iie 
akarta bizonyítani, hogy olyan formában 
van, hogy érdemes kiküldeni öt a szerdai 
müncheni versenyre. Kiadós bemelegítés 
és nagy neki készülés után indult el 
Szabó és az első körökben igen frissen 
mozgott. — bár egy kiesé ugrálóema/k 
tűnt fel-a futása. i:07, 2:18, 3:2t>. 4:£9 
volt az első négy kör ideje. Az ötödik 
körben azonban esni kezdett az irama. 
5:52-rc sikerült a 2000; 7:06 volt a hat 
köt* és akkor már látszott, hogy a 
próba nem fog sikerülni. A  szintidőül 
kitűzött 11:10 cléré-sóhoz l:lö-es köröket 
kellett volna futnia Szabónak, ezek pe
dig már 13-nsok ős 3:14-eisek voltak. 
Aztán 8:20 és 9:34 következett., a 10:50-ro 
sikerült 9 kör után pedig meg is állt 
Szabó.

— Szúrást kaptam.... — mondta.
A  jelenlevő Hepp Ferenc dr szövetségi 

kapitány a látottak alapján nem tartja 
helyesnek, hogy Szabó most idegenben 
kemény 5000-es versenyben vegyen részt 
és kiküldetését nem javasolja. Valószínű, 
hogy Szabó tud 15-ön belül, de Csapiár 
kétségkívül sokkal jobb most nála. Kü
lönben Csapiár kimenetele sem egészen 
biztos még, inért a kiutazáshoz szüksé
ges engedélyek megszerzöso még csak 
most folyik. Szerdán pedig már verseny 
lesz.

IFJÚSÁG

A Bcllezey-serlegórt mérkőztek csü
törtökön délután Békésen: Orosházi me
zőgazdasági .iskola..Békési reL fg. 4:2
(2:1). Vezette: Fekete. Gyenge mérkőzés.

O lvassa az

ELLENZÉKET,
mért a legmegbízhatóbb 
és legfrissebb anyagot a 
legk ivá lóbb  újságírók 
feldőlgozdsábban hozza.

a jobb eröfllé tdöutott. Góllövő: Gyön
gyiké (2), Németh, Merksz, ill. Dávid (2. 
mindkettőt ll-esből), Az orosháziak 
ezzé] a győzelmükkel a döntőbe kerültek.
A döntőt vasárnap diólelőtt játsszák 
Békéscsabán, Orosháza ellenfele a csa
bai felső kereskedelmi lesz.

A  BALASSAGYARMATI ALL. G. ÉS 
A LOSONCI ALL. G.

atlétikai párosversenyt vívott vasárnap. 
Csapatversenyek. Magas: 1. B. -Gyarmat 
159.6 átlag, 2. Losonc 154. — Távol: 1.
B.-Gyarmat-573, 2. Losonc 521. — Súly:
1. Losonc 10.03, 2. B.-Gyarmat 9.70. —
Diszkosz: 1. Losonc 28.07, 2. B.-Gyarmat 
27.76. — Gerely: 1. B.-Gyarmat 38.44,
2. Losonc. 35.21. — 5x100 m : 1. B.-Gyar
mat 61. 2. Losonc 65. — Egyéni verse
nyek. 100 m: 1. Gazda B 11.8, 2. Szkla- 
dányi B 12. 3. Léber L  12.3. — 400 m :
1. Szomor B 58.7, 2. Dániel B 59.9, 3. 
Bodon L  62. — 800 m: 1. Szomor B 2:21,
2. Dániel B 2:22, 3. Takács L  2:40. — 
Magas: 1. Szűcs B 173. 2. Léber L  160.
3. Dedák. L  160. — Távol: 1. Szkladányi 
B 612. 2. Balázs B 598. 3. Gazda B 572.
— Rúd: 1. Dedák L  300. 2. Fischer L 
260. 3 Hibacsek L 260. — Súly: 1. Fá
bián L  11.20. 2. Szűcs B 10.3. 3. Ferenc 
L  10.27. —  Diszkosz: 3. Ferenc L  33.20;
2. Fábián L 30.90, 3. Varga B 29.05. — 
Gerely: 1. Szűcs B 46.33, 2. Dadák L
43.08. 3. Ddlezsel L  36.89. — III .  kor
osztály. 80 m : 1. Dobó B ’ 9.8. —; Magas:
1. Andrcánszky B 160. — Távol: 1. And- 
reánszky B 591. — Súly: (5 kg): 1. Dobó 
B 12.03. — Kisváltó (I—I I—III. korosz
tály) : 1- B.-Gyarmat 52. 2. Losonc 56.
— II. korosztály. 60 ni: 1. Lakatos L  
8.2. — Távol: 1. Nyéki B 487. — Magas:
1. Lakatos L  135. — Súly (3 kg): 1. Laka
tos L  12.95. — I. korosztály. 50 m: 1. 
Tvordi L  7.3. — Távol: 3. Zloch L  440.
— Labdahajítás: 1. Pálinkás L  56.45.

HEVES VARMEGYE POLGÁRI 
ISKOLAI

most tartották vándordíjas atlétikai és 
rajversenyüket Gyöngyösön. A rossz idő 
nem kedvezett az eredményeknek, de a 
küzdelmek mindenütt hevesek voltak. 
Résztvett: Kát <K), Hatvan (H), Pásztó 
(P) és Gyöngyös (Gy) polgári iskolája.; 
Eredmények. ( I . ' korcsoport) 60 m: 1.
Tóth K  8.4, 2. Reilner Gy 9, 3. Földes 
Gy 9. — Magas: 1. Kiss K  135, 2. Ma
jor Gv 125, 3. Kostelocki K  125. — Távol:
1. Tóth K  480, 2. Ma.ior Gy 467. 3. Már
ton K  456. — (II. korcsoport.) 70 m: 1. 
Pőcs Gy 9.4, 2. János Gy 9.6, 3. Kaldau 
K  9.7. — Magas 1. Bódi K  145. 2. Csin
talan H 142, 3. Krisztián P  137. — Tá
vol: 1. Tóth K  531. 2. János Gy 500, 3. 
Deli IC 484.,— (I II .  korcsoport.) £0 m; 
1. Tözsér’ Gy 10.6, 2. Kulcsár Gy 10.6, 3. 
Vladár H  10.8. — Magas: 1. Ocsovái, H 
153, 2. Tanuis H 148, 3. Tasi IC 148. 
Távol: 1. Tuza H  533. 2. Kulcsár Gy 
533. 3. Simon K  533. — Súly: 1. Simon K 
10.64, 2. Balos H 9.69, 3. Pataki Gy 9.67 
—Diszkosz: 1. Vladár H 32.50, 2. Tözsér 
Gy 31.88, 3. Pataki Gy 30.91. — 4x80 ni: 
1. Gyöngyös (Tözsér, Pócs, János, Kul
csár) 40.3, 2. Hatvan 41.8, 3. Kál 42.6,
4. Pásztó 42.6. — Pontversenyben: 1.
Gyöngyös 42, 2. Kál 37, 3. Hatván 28. 
Szabadgyakorlatban: 1. Gyöngyös, 2.
Hatvan I. csapat,' 3. Hatvan II. csapat.
— Rajversenyben: 1. Hatvan' II., 2. Hat
van I., 3. Gyöngyös. — A  rajversenyb.cn 
holtverseny volt, amit sorshúzással dön
töttek el. A  sors Hatvanhoz volt kegyes 
és így nemcsak a raj versenyt, hanem az 
összesített pontversenyt is megnyerte. 
Végső eredmény: 1. Hatvan 68, 2. Gyön
gyös 62. 3. Kál 37 pont. A  versenyt
Egyed Antal és Mörk Győző tanárok ren
dezték.

A  PÉCSI „ZRÍNYI MIKLÓS”  HONVÉD 
NEVELŐINTÉZET

*cvi házibajnokságán számos szép ered
ményt értek el a diákok. Legjobb a gát
futás eredménye — még akkor is, ha 
figyelembe vesszük, hogy 90 cm-es gáta
kon futottak. — Az eredmények: 100 m
I. Hajnal 11.4. 2. Angusztin 11.4, 3.' Pap
II. 5, 4. Kadarász 11.6, — 200 m: 1. Haj
nal 24.2, 2. Pap 24.7, 3. Augusztln 24.8,
4. Múlik 25.2. — 110 m gát: 1. Hadarása 
1C.2. 2. Kiss 16.6. 3. Pap 17.5, 4. v. Pat
tantyús 18. — Magas: 1. Istók 165, 2. y, 
Szombathy 165, 3. Kiss 165, 4, v. Pnttabr 
tyus 160. — Távol: 1. Istók 607, 2. Malik 
602, 3. Pap 592. 3. Angusztin 588. — 
Rúd: 1. Petrikovieh 280, 2, Fest 280,
8. br. Luzsénezky 280. 4. Szcntgáthy 260.
— Súly: 1. v. Bujdosó 31.99, 2, v. Ke 
r-ácsy II.87, 3. AJzlai-os 11.72, 4. Jakab 
falvi 11.28, 5, , v. Héj jav 11.18. Az első 
öt átlaga 11.59. Jobb az országos KI; 
SOK-osúcstól, 19 ctn-ell — Diszkosz: 
Asztalos 34.40, 2. v. Héjjá# .33.96,
Benkő 31.64, 4. v. Bujdosó 29.97.
Gerely; 1. Székely 42.70, 2. v. Kopácsy 
41.45, 3. v. Bnjdoső 41.21, 4. Jafcábfalvj 
39,70. — 4x100 ni: 1. V I I/0 46.7,
V lll/b  47.7, 3. VIII/® 48.5.

Legyőzh etjü k
a n ém et ten is ze ző k e t
Ma: Szigeti—Göpfert, Asbóth—Koch

Három napon keresztül ismét I közcsen különben Olaszország 5:l-re 
nagy napja lesz a magyar tenisz-1 győzte le Németországot. Göpfert
sportnak. Pénteken, szombaton és 15------ '"-!íX7 m  c-q r-o «■«
vasárnap a MAC díszpályáján a né
met válogatottal méri össze erejét
a magyar teniszező gárda. A  mér
kőzés a Davis Cup szabályai szerint 
kerül lebonyolításra, amelynek a 
sorsolása a következő:

Péntek:
2.30 óra: Szigeti— Göpfert
4.30 óra: Asbóth—Koch

Szombat: •
4 óra: Asbóth, Gábori— Göpfert,

Metaxa.
Vasárnap:

2.30 óra: Szigeti—Koch
4.30 óra: Asbóth—Göpfert

Mit tudnak a németek?
A német csapat meglehetősen tar

talékos. Hiányzik közülük Cramm 
és Henkel, a két teniszfejedelem. 
Mind a kettő katona. Azért a 
Göpfert, Metaxa, Koch összeállítású 
csapat is nagy játékerőt képvisel. 
Közülük kétségtelenül Göpfert a 
legjobb. Második a német erölistán! 
A  második egyest az ifjúsági Koch 
játsza. ö. még „sötét ló“ a magyar 
teniszközönség szemében. Külföldön 
csak az idén kezdett versenyezni. 
Igaz. hogy már akkor is & német vá
logatottban játszott. Ezen a mér-

H lrdessen az.

EUENZEKBEN,
mert ezt a lapot minden 
kom oly  vevő és eladó 
mindennap e lo lvassa .‘

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
CLUJ-KOLOZSVAR,
ünlversitatü Str. (Egyetem-u,) 8.

MUC MARGtTSZI6ETI DISZPÁLYA
J Ö D 1 U B

7 péntek, 8 szombat, 9 vasárnap

Magyarország—Némeiország
országok közötti válogatott tenisz

mérkőzés a Davis Cup rendszer szerint 
K ezdete  minden nap délután 3 érakor 

Jegyárak : 1—4 pengőig.
Jegyek kaphatók: minden nagyobb
sportárnkereskedésben ós az Esti 
lijság—Függetlenség jegyirodájában.

Románomtól kapott ki 6:3, 6:2, 6:8, 
6:3 arányban. Kochot Cucelli verte 
el 8:6, 5:7, 6:3, 6:2-re.

A  berlini Roth-Weiss klub verse
nyén már jobban szerepelt mindkét 
teniszező. Koch a „nagy" Menüett 
gyűrte maga alá óriási küzdelem
ben. Göpfert pedig Metáxát intézte 
el 6:0, 6:2-re. Az elődöntőben
Göpfert és Koch találkozott. A  ru
tinosabb Göpfert 6:3, 6:3, 6:4-re
győzött. A  versenyt Henkel nyerte, 
de csak kemény öt szetben tudta 
megverni Göpfertet. Az eredmény 
6:2, 4:6, 5:7, 6:1, 6:2 volt.

És mi?...
A németekkel szemben a magyar 

csapat összeállítása a legjobb. A.s- 
hóth ugyan most nincs valami fé
nyes formában, de azért még mindig 
nagyon jó. Három napig most nem 
volt ütő a kezében s ez neki elég, 
hogy újra labdaéhes legyes. Szigeti 
Ottó most a legjobb formában lévő 
magyar teniszező. Asbóth ellen úgy 
játszott az NB döntőjében, mint 
négy évvel ezelőtt, amikor formája 
tetőfokán volt. Végre talán meg
nyerünk egy válogatott párosmecs- 
cset is!.—

A  két csapat közül feltétlenül a 
magyar a jobbik. Küzdelmes mécs
esekre el lehetünk készülve, de a 
győzelemben bízhatunk...

ÚSZÁS
A vasárnapi bajnoki fordulóra elsőnek 
MAC állította Össze . vízilabdacsapatát. 

A kék-sárgákat a következő csapat kép
viseli a MF.SÉ elten: Mezei dr — Tolnai. 
Fábián — Gyulai — Káná-sy. TaricS 
(Szívós). Somóezy. Az újpestiek a III. 
kér. TVK elleni csapatukat csak ma este 
állítják össze véglegesen, de valószínű
leg a következő gárda száll medencébe: 
Sólyom — Sárkány, Szigeti I. — v. Ha- 
lasy — Bözsi, Kislégi, Vágó II.

Zólyomi, vagy Dcmjén? Az UTE még 
nem döntött, hogy a vasárnapi páros- 
mérkőzésen kit indítson 100 m-en. Zólyo
minak kevés edzése van, Demjén viszont 
szépen fejlődik. Zólyomi ma délután' pró
bát Ú3zik, ettől függ vasárnapi szerep
lése.

Az UTE—'m . kor. TVE-mérkSzést
Nagy B „ a MAC—MESE-találkozót R-ajkl 
és az FTC—BEAC-ot Boér vezeti vasár
nap az UTE-uszodában.

SÚLYEMELÉS

Becs csapata
A  bccsi-ok már csii törökön össrz&ájli- 

tolták a június 36-án Budapesten fke
replő csapatukat. Béos súlyemelő csapa
ta: FiclUer (Polízei), Herinann (Polizci), 
Pia ni no (McicllLng), Haller (F.-borg)*
Stropék (Polizei).

F1■f SPORTTELEPE,
% =============== ax„ ÜLLŐi-ÚT 129. ==■.;• - ■■■=

B
Június 9-én,

UDfl
vasárnap d. u. féi 6 órai kezdettel

iPEST—BECS
vdrosokkSzSfti válogatott labdarugó mérkőzés.

D. u. fél 4 érakor

WMIK—MAGYAR PflMUTIFflR SC
BLASZ if jú sá g i cfönté mérkőzés.

Jegyek esővéte lben  vásthatók:
IV., kér. Emerieana Jegyiroda Egyetem-tér 5. V., kér. Pesti Hírlap Jegyirodá a Vilmos 
cs.-át 78. Okolicsányi Rudolfné Deák Fereno-u. 14. V I, kér. Mojzes Mária dohányá 
Andrásry-út 2., vitéz Szittya Ernőné dohánya Aréna-n. 44., f.*v. Pribill Károlyné dohányá. 
Teréz-körút B. VII., kér. EMKE dohányá. Errséhet-körút 2., „Pest“ jegyirodája Erzsébet- 
kSrút 18—20., özv. Madarassy Gáborné dohányá, Erzsébet-kőrút 23, üzv. Ticsénazky 
Dezsőné dohányá. Erzsébet-körút 42-, vitéz Sebők János dohányá Dohány-u- 63,, Br. Bálin
tit! Károlyné dohányá. RákóczI-út 29.. Pintér Ferenc dohányá. Kákóczl-út 88., Rensch 
Vilma dohányá latván-út 10., özv. Dongán Károlyné dohányá Hernád-u. 81. VIU., kert 
»FUígetIenaég«, „U j Magyarság*', „Esll Újság** Icgylrodája Jó*sel- 
körút 2., Berlngér István sportárn-Ozlet József-kSrút 44., Cholnoky Lászlóné dohányá 
Sándor-tér 2., Mesterhúzy Nagy Imréné paplrdzlet Kon u. 12,, tözsér Károlyné dohányá 
Örömvölgv-n. 1., özv. Kankovszky Edéné dohányá Baross-u. 1., Hénlg Károly dohányá 
Baross-u. 70,, Mlstéth Zoltánná dohányá. Baross-u. 120., IX., kér. özv. Iioth Mibálvné 
dohányá Káday-u. 2.,Czir!usz Károly dohányá t)l!öi-út 46., Görlich Alajosné dohányá 
Ül!ől-üt 53, Kassay-Farkas Dezső dohányá Üllöi-út 103, Weckinger Józsel dohányá 
ÜH6I-űt 113., FTC pálya Üilői-út 129, Pravotinszky Vilmosné dohányá Ollői-út és Orczy-út 
sarok. Varga Pálné dohányá- ÜllSl-út, Valéria újtelep. X., kér. MTK pálya Hungária- 
körút XI., kér. vitéz Csihás Endre dohányá. Horthy Miklős-üt 9., Zsemlye Ferenc dohányá, 
Budafoki-út 10. Újpest: UTE pálya Megyc-rl-út. Kispest: Kedvezményes Jegyiroda.
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M OZI

HOT AJ, APOLLO:

A két tökfef
(Start és Part)

A legigazibb öröm a káröröm. 
Antikor a „szent együgyüség" Immár 
a mozivásznon egyedülmaradt kép
viselője, Stan Laurel hazakerül a 
háborúból és Pan Olivér Hardyt fur
dalja a lelklismeret —- mert kint 
hagyta a barátját a lövészárokban s 
nem szólt neki, hogy vége a háború
nak — amikor Sían otthon gubbaszt 
a hadastyánok otthonában a tolószé
ken, meglátja őt hűtlen barátja. És 
azt hisza, hogy ellőtték szegény, 
cserbenhagyott "barátja féllábát. Ezt 
hiszi s olyan babusgatásban részesíti 
a dolgot nem nagyon értő, makk- 
egészséges Stant — amilyent filmen 
még nem igen láttunk, beleértve az 
összes Zigottókat Polidortól és Duci 
bácsitól a Ritz fivérekig.

Milyen a most bemutatott, az 
1938-as, derülátó év ízét erősen ma
gán viselő új Stan-—Pan-bohózat ? Ha 
nem is a legjobb, de mégis csak az 
idei évadban vezető rang illeti meg 
a maga területén. Igaz, az amerikai 
filmek a humor finomabb mesgyé- 
jere tértek át jóideje (mondjuk az 
„Ez történt egy éjszaka" óta). De 
ggy-egy kirándulás r. nevettetés régi 
területére, a korlátlan röhögés (bo
csánat!) területére mégis csak jói 
esik. Ezt a célt eléri a film: egyetlen 
zökkenő nélkül, egyetlen megtorpa
nás nélkül robogva visz a kacagás 
birodalmába. Ha nem is a finom hu
mort, de a gondtalan derűt, mégis 
csak sikerrel szolgálja ez a két ellen
tétes figura, amely vonzza egymást. 
( £ 3  vonzza a közönséget.) Nem kell 
azégyenkezni, tessék csak nyugodtan 
kipukkadni a nevetéstől. Mert túl a 
helyzetkomikumon, mélységes jel
lemző erőből és általános emberi torz 
vonásokból tevődik össze az a hatás, 
amellyel van reánk ez a. két tökfejü, 
i szent együgyű és az izgága szent
tel en.

----- ------— ry .— -----------

A 7. t’fíi út szerződést kötött Xarnli 
főr-ciok], mii. I.rancler egyébként, lialhetes 
«,ü>írda:)íi'.ri'! ij.: -.igén Steel;lábúból
visszatért mér llcrlinbe.

SADIÖ
Szűnjél helyett

A magyar rádió műsora ma. június 
?-én. pénteken megváltozik. A 19 órára 
műsorba állított hanglemez-hangverseny 
elmarad és helyette a föl dm ivei ésíigy í 
minisztérium lótenyésztési osztályának 
előadása fog elhangzani: „Néhány szó a 
lóvérsenyzés és lótenyésztés kapcsolatai
ról’* címmel.

Június 9-én. vasárnap este 9 óra 10 
perckór a németalföld—magyar művész
edre keretében Sonja Tea Kató Ková- 
lefska szerepel a. magyar rádió műsorán. 
Sorja Ten Kate Kovalefska. művésznő a 
hágai és párisi zeneművészeti főiskolá
kon szerzett oklevelet. Gyakran szerepel 
a németalföldi rádiók műsorán.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK:
’ Sztorik- F'.; A kedv éné verseny ben ‘ 267 p.

GYEPLABDA
. ,,A jövőben attól az egyesülettől, ame

lyik a bajnoki mérkőzésére nem tűd 
pályát szerezni, elvesszük a két pontot” 
r- mondta Moser, a szövetség főtitkára. 
— Végre a szövetség Js megunta a baj
noki mérkőzésekkel kapcsolatos huza
vonát és erélyesen lép fel a mérkőzés- 
eihálasztókkal szemben. A szövetségnek 
ezt a lépést már régen meg kellőit volna 
tennie. -

Most már végleges, hogy a BBTE jú- 
njius 15. és 16-án. Zágrábban játszik a 
Goncordia ellen, mert megkapta a baj
nokcsapat a. beutazási engedélyt. Erede
tileg úgy \-oit, hogy 8-án és 9-én ját
szik a BBTE Zágrábban, de mivel az 
engedély csak most érkezett meg, a já
tékosok már nem tudják a szabadságu
kat előbb elintézni. A BBTE egyébként 
a. zágrábi portyáján nélkülözni fogja 
Gálfit, Műrayt és Szamosit, mért ezek 
beosztásuk miatt nem mehetnek el a csa
patta!.'’ .

Az SzMC lemondta a hátralevő összes 
mérkőzéseit. Ok: nem tud 11 játékost 
összeszedni.

Heti műsor: AHC—PhHSE. KISOK-
pá lya. 8. Vézéti: Pásztor. AHC II.— 
PhHSE II.. KISOK-pálya. 9.30. Vezeti: 
Korr-.is. MAC—FTC, Margitsziget. 19. Ve
zeti : Margó dr.

Hátralevő mérkőzések: BBTE—FTC.
BBTE—AHC FTC—PhHSE. FTC—MAC, 
MAC—PhHSE és AHC—PhHSE.

KERÉKPÁR
A BOLGÁROK LEMONDTAK BUDA

PESTI RAJTJUKBÓL
A bolgár kerékpáros szövetség közölte 

az MKSz-szel, hogy válogatott repülőit 
-t- azoknak fel nem készültsége miatt — 
rttth tudja Budapestre küldeni. de 
szívesén látja vendégül fiainkat Szófiá
ban egy nemzetközi, nem válogatott jel
legű repülőversenyen!

Úgy tudjuk, hogy az MKSz ezt a 
meghívást műsortorlódására való tekin
tettel ezidér* már nem tudja elfogadni.

RÁKOSPALOTA POLGÁRMESTERE 
VÁNDORDÍJÁT AJÁNLOTT FEL A 
BESC VASÁRNAPI ORSZÁGÚTI VER

SENYÉRE
A RESC kerékpárszakosztálya rövid 

idő alatt úgyszólván a semmiből épí
tetté fel tekintélyét és súlyát a magyar 
országúti sportban. Maganevelt gárdájá
val az első osztályba verekedte magát 
és szerény anyagi javai ellenére ezt a 
helyezését egyelőre vitézül tartja. Rákos
palota természetesen most fel is karolja 
egyesületét. Szőts József dr polgáímes- 
ter a RESC vasárnapi országúti verse
nyére értékes vándordíját- adományozott 
a mint hírlik, az illetékesek jövőben’ 
tömlő- és felszerelési gyorssegélyt sza
vaznak meg a szakosztálynak.

Megjavítja-e Damerow 
vasárnap
a magyar bukósisakos 
pályacsúcsokat ?

Damerowot, kreféldl bukósisakost 
— aki vasárnap a magyar motor- 
vezetéses vezérosztály ellen vonul ki 
a Millenáris betonjára —  tegnap 
egész kis hadsereg érdeklődő várta 
a pályaudvaron. A  Metzét verő Da
merow azonban nem érkezett meg, 
magahelyett sürgönyt küldött az 
MKSz címére, s közölte, hogy leg
későbben pénteken Budapesten lesz. 
Késésének oka: szerdán Plauenban 
rajtolt, ahol ezen a meglehetősen 
laposfordulójú pályán 50 km-es 
távra csúcsjavítási kísérletet haj
tott végre. A  sikeresnek ígérkező 
próbálkozást azonban elmosta az 
eső. 15 km után hirtelen tört a pá
lyára a zápor, addig Damerow 5 
km-re 4:08-at, 10 km-re 7:58.2-t és 
15 km-re ll:56.4-et futott. Mind
ezek az időeredmények jobbak Sze
keres 1928 és 1931 óta fennálló 
magyar csúcsainál s így a most va
sárnapi találkozó felveti megint a 
kérdést:

sikerüli e Damerownak végre
túlszárnyalnia a legjobb hazai 

teljesítményeket.
Damerorv hat izbeh járt Buda

pesten. Mindannyiszor nekilódult a 
csúcseredmények túlszárnyalásának. 
A pokoli küzdelmek és egérfogók 
során e versenyekben sohasem ural
gott a sebesség, mint döntő tényező 
s így a krefejdi vágya sohasem tel
jesült.

Ezúttal azonban más helyzet. Sze
keresnek vasárnap úgyszólván egye
dül kell Damerow rohamát feltar
tóztatni. Istenes nincs már, Disskay 
visszavonult a bukósisakos sporttól, 
Hagy Béla a repülők táborá.ban ke
resi sikereit s így e megkopasztott 
hazai mezőnyben a neves német 
versenyző sok „élő-féktől" szabadul
va, minden tudását az elpusztítha
tatlan Szekeres ellen vonultathatja 
fel. Damerow ugyanis nem számít 
ellenállásra Feketétől (bár ez a 
hite korántsem indokolt) és nem is
meri Bross képességeit, aki az ed
zések során jó formát futott és 
esetleg komoly meglepetést okozhat.

Szekeres mindent el fog követni 
vasárnap, hogy csúcsteljesítményeit 
megvédje. Az egész héten, komolyan 
készült, 18-as körei vannak és álló- 
képessége is bíztató. Persze kérdés, 
hogy ezek az erények elegendők 
lesznek-e a Metzét verő Damerow 
ellen.

Damerow egyébként a következő 
,,Szekeres"-csúcsokat akarja túlszár
nyalni: 5 km: 4:10, 10 km: 7:59.2,
15 km: 11:57.2, M  km: 15:41. 65
km: 19:33, 30 km: 23:41, 40 km:
33:05.2, 50 km: 39:54. % óra: 36.800 
méter.

v r ' A s
Pinton az olasz bajnok. Vercelliber.’ 

Vívták az olasz kard egyéni bajnokságot, 
Pinton győzött. Pinton a fiatalabb kard- 
vívógeneráció legjobbja. A versenyben 
Marzi és Gaudir.i. a két öregágyú nem 
vett részt. A tőrbajnokságot a fiatal 
Bocohino nyerte, itt azonban kivétel nél
kül az egész olasz tőrgárda indult.

A MOZIK MCSOKA:
RÖVIDÍTÉSEK: JS* -  szombat, V -  vasár

nap, n - ■/., f  = li =. 94
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút Gő. T: 153-034.
fS, fS. no: Sz. V.: ft-kor is. D III. 88. 
(A  levegő katonái.) 2-ik hét!
CASINO Eskü-u. 1. T.:- 383132. fS, f8, flO, 
Sz. V.: ft-kor is. Kár volt hazudni. 2-ik 
hét!
CITY Vilmos császár-út 35. T.: Ul-140. 
hő, li8, hXO. Sz. V.: hí-kor is. Táncrend. 
2-ik hét!
CORSü Váci-utea 9. Telefon: 182-818.
16, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Toprini 
nász. ’Uj kópia.)
DÉCSI Teréz-körút 28. T: 125-952. 6, 8. 
10. Sz. V.: 4-kor is. Az üldözött. (John 
Garfield.) 2-ik hél!
FOKÚM Kossuth ,Lajo*-u. 18. T.: 189-543. 
fa, 18, f 10. Sz. V.: f4-kor is. To vagy a 
dal. (Sárdy Járfos.)
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T.: 222-199. 10—2f-ig folyt. Magyar-Fox- 
Metro-Ufa és rajzos híradó. Kultúr és 
rajzos film.
OMNI A Kölcsey-utca 2. T: 130-125 . 5, n8, 
flO. Sz. V.: 4. 6, 8, 10. Oz. a csodák cso
dája. (Judy Garland.) Prolongálva! 
RADIUS. Nagymező-utca 22. T.: 122-098. 
ftí, h8, IiiO. Sz. V.: f4-k.or is. Családi 
titok. tRaimu.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222003. nS. t8. hlO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10.
A bét (ökfej. (Stan ős Tan.)

’SOAI.A Teréz-krt 60. T.: 114-411. n6. Í8. 
hlO. Sz. V'.: 3-kor Is. Te vagy a dal. 
(Sáidy. Se.nnyey.)
UKAN1A. Rákóezi-út 21. T.: 145-046. 5. rt9, 
110. Sz. V.: hó-kor is. D III. 88. (A le- 
vegírt katonái.) 2-ib hét! V. d. c. fii: 
Mozrlulatmüvéeczü vizsga.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T: 144-212.
14, f6. f8, flO. Sz. V.: f2-bor is. Fekete 
gvémántob.
CAPITOU Baross-tér 32. T.: 134-337.
f4, 16, f8, Í10. V.: 11-kor és fél 2-kor is. 
Halálos tavasz. 14-ik bét!
CORVIN ÜUöi-út 40. T.: 138-9S8. 14. f6. f8, 
flO. V.: f2-bor is. Amanda két élete. 
V. d. e. H: Nagy vidám matiné.
ELIT Szent István-kiirút 16. T.: 114-502. 
4, 6, 8, 10. Amanda két élete. 
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T. • 142.435. 
f4, f6, f8. flO. V.: f2-kor is. Eszményi 
asszonF, V, d. e. fii: Táncolj és szeress.

Két vfivóbajnokság 
dől el vasárnap
Férfi és női tőrbajnokság 
19 — 19 nevezővel

A  vívóbajnekságok sorában a női 
és férfi tőrbajnokság kerül sorra 
ezen a vasárnapon. Mindkettőt 
együtt fogják vívni á Műegyetemen. 
Érdekes, hogy mindkét versenyre 
19 vivő nevezett. Mindkét tőrbaj- 
nokság igen érdekesnek és kemény 
küzdelmekben gazdagnak ígérkezik. 
Mindenesetre a ’ férfibajnokság a 
nyíltabb s itt várható keményebb 
küzdelem, kevésbé előrelátható ered
ménnyel. A  mezőnyből Bay, ha in
dul, , Maszlag, Hátszeghy, Gerevich 
egyenlő esélyes. Beleszólhat a küz
delem végső kialakulásába Meszló- 
nyi, Homoródy, Palóca. Gerevich, a 
tavalyi bajnok a Vívóév végén min
den versenyben igen jó formában 
vívott s így elsősorban bízhat a 
győzelmében. Kívüle Maszlay és 
Hátszeghy egyenlő esélyes. Való
színű. hogy hármuk egyike lesz a 
bajnok.

A  nőiben sokkal kevesebb komoly 
esélyes szerepel. Elsősorban a ta
valyi és sokszoros bajnok Bogáthy 
Erna számíthat győzelemre. Érde
kes lenne, de kevés valószínűsége 
van annak, hogy a Gerevich házas
pár megismétli tavalyi bravúrját és 
megnyeri a két törbajnokságot. 
Gerevichné Bogáthyn kívül Horváth 
és Varga esélyes a bajnoki címre.

A ' két tőrbajnokság az Idény 
egyik legérdekesebb versenye. A  
kettőt egyidöben vívják a . Műegye
temen.

ÖKÖLVÍVÁS
Az PTC őhölrívő-szakosztálya mosta

nában' látja nagy hasznát a csapatbaj
nokság megnyerésének. Annyi ifi jelent
kezik ökölvívásra, hogy három év alatt 
összesen sem volt ekkora ' az Ifjúsági 
ökölvívók száma. Szerencsére a csapat
bajnoki részesedést felszerelések beszer
zésére költötte az egyesület, úgy. hogy 
minden jelentkezőnek tudtak felszerelést 
adni.

Az ökölvívó mérkőzésvezetők elhatá
rozták. hogy a jövőben „egyenruhában" 
vezetik a mérkőzéseket. Az egyenruha 
bevezetésének azonban némi akadálya tá
madt. A legtöbb verseny színhelyén 
ugyanis nines átöltözésre alkalmas helyi
ség. A bíróbizottság most kéréssel for
dult ar. egyesületekhez, hogy ilyen helyi
ségekről a jövőben — a lehetőséghez ké
pest — gondoskodjanak.

Joe Jacobs, a közismert amerikai 
ököklvívó-rendoző 44 éves korában meg
halt. Szívbénulás ölte meg.

Mnzina, a nemrégiben' profivá, lett olasz 
félnehézsúlyú három első mérkőzését ki
ütéssel nyerte meg Olaszországban. A 
kiváló ökölvívó legközelebb Németország
ban lép szorítóba.

Vizsga, tanfolyam. A Sportmester Vizs
gáztató Bizottság ökölvívó-szakosztálya 
a nyár folyamán vizsgát tart a régen 
működő edzők, részére. Ezek számára a 
jelentkezési batáridő június 24. A kezdő 
oktatók részére augusztus elején' tan
folyamot tartanak a Testnevelési Főisko
lán. A jelentkezések már megindultak 
erre a tanfolyamra is.

A Műegyetemi Atlétikai és Pootball 
Clab az ökölvívás népszerűsítése cél jó
ból egyetemi hallgatók, hivatalnokok és 
középiskolások (VII., VIII. osztályosok) 
részére június 17. és július 20. között 
önvédelmi ökölvívó-tanfólyamot rendez. 
A tanfolyam szakoktatója IJobránszky 
István, a MöSz edzője lesz. A tanfo
lyamra hétfőn, szerdán • és. pénteken esté 
5—7-lg lehet jelentkezni a Műegyetem 
őkölvívótermében. .

KAMARA Dohány-utca 42. T: 144-027. 
11, 2. 4. 6. 8. 10. Rajongás.
LLOYD Hollán-utca 7/a. T; 111-994. 4. 6. 8.
10. Kísért a múlt.
PALACK Erzsébet-körút 8. T.: 221-222. 11, 
2, 4, 6, 8, 10. Gunga Din. 4-ik hét! 
PATRIA Népszínházul. 13 T.: 145673.
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Kísért a múlt. 
SAVOY fiilői-út 4, T.: 146-040. 14, fű, f8, 
fJO. V.: f2-kor le. Kísért a , múlt. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T: 268-999. 
f4, f6, f8, flO. V.: 12-kor is. Hurrá, apa 
lettem.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140-840. 4, 6, 
8, 10. V.: 2-kor is. Ifjúság.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbős-u. 11. T.: 355374. n4, 
n6, n8, nlO. V.:. n2-kor is. A kis csitri, 
V. d. c. 11: Sárga kalózok.
BELVÁROSI Iranyi-utca 21., T: 384-563. 
h5, nS, flO. V.: f?, bő, hS, 7, 8. nlO. 
Asszonyok.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-509. 
f5, h", 9. V.: f2, fi, í'6, f8, H0. A vén 
lány. ,V. d. c. fii: Gyimesi vadvirág. 
KLDORADO. Népszinház-u. SÍ. T.: 133-171.
5. nS, flO. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Rozmaring.
V .. d. e. 10, Í12: Tomi, a megfagyott
gyermek.
HOMEROS. Hermina-út 7. T.: 296178.
5. nS. flO. V.: f2-tői. A vén lány.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-628. 5. n8, flO. 
V.: 3, n6, 18. hlO. Asszonylázadás. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér /. T: 
134-644. ná, 1)7, nlO. V.: 3, n6, 18, hlO. 
Asszonyok. V. d. e. flO, fi 2: Péntek
Kézi.
OLYMPIA Frzsébet-krt 26. T.: 421-588.11, 
2, 4, 6, 8, 10, A kis csitri.
OTTHON Beniczky-u. 3. T.: 146-447. fő, 
1)7, 9. Sz. V.: n4. n6, , n8. nlO. Koch Ró
bert, a halál legyőzője. V. d. e. 10, f 12: 
Karaván.
PHONIX Kákóczi-út 68. Tel.: 144-454. 
11. 5. nS. flO. Sz. V.: 11. 3, 5, n8. flO. 
Magdát kicsapják.
KIÁLTÓ Ráköezi-út 70. T.: 139-197. 11,
1. 3, 5, n8, nlO. Sz. V.: 10. 12. 2, 4,
6, 8, 10. Asszonyok.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Péntek, júnins 7.

Budapest T (549.5 m): 6.40: Éhr-esztő.
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. —
10; Hírek. — 10.20: A  diakonisszák és a 
Lorántffy-kórház. Wtösinger í'rigycs dr 
előadása. — 10.45: A  vidéki színészet víg

hogy nemsokára ifjúsági kapitány 
veszi kezébe a tehetséges ökölvívó- 
utánpótlás foglalkoztatását. Az ifjú
sági kapitány a hírek szerint a 
„Boxi* becenéven ismert egykori 
kiváló versenyző lesz;

hogy a MöSz bíróbizolisága a 
közeljövőben ölcölvivóbíróképső tan- 
folyamot rendez. A táti folyamra 
máris megindultak a jelentkezések. 
Elsősorban ökölvívásban jártas egyé
nek jelentkezést fogadja el a MöSz 
biróbizoitsága;

hogy a szegediek Szeged—B) vá
logatott ökölvívó mérkőzés létre
hozásán fáradoznak. A ’tiszaparti 
városban bíznak benne, hogy jól 
megállnák a helyüket a magyar 
utánpótlás-válogatott ellen;

hogy a június 29-re tervezett Bu
dapest-—Becs válogatott Ökölvívó 
mérkőzést júliusra akarja a MöSz 
vezetősége halasztani. Hogy miért. 
—  titok;

hogy Bondit, a magyar váloga
tott harmatsúlyú kiválóságát vi
dékre vezényelték. A Budapest— 
Bécs mérkőzés előtt ez bizony sú
lyosan érinti ökölvívó válogatot
tunkat.

CÉLLÖVÉSZET
A Bnlcsn Lövész Egyesület június hó 

7—9-én rendezi idei második országos 
nyílt versenyét. Ezalkalommal a nemzet
közi versenyszámok közül a kisöbű 
puska és az automatapisztoly kerül le
bonyolításra. A két vándordíjért folyó 
küzdelemben a szövetség minden élver
senyzője résztvesz, mert az á válogatott 
keret pontszerző, minősítő versenyének 
számít. Az automatapisztoly-számban a 
tavalyi világbajnoki csapat tagjain kívül 
az utánpótlás is bemutatkozik. A Hon
védtiszti Sportlövőkön kívül a MÁV és 
BSE új automatásai szép küzdelmet ígér
nek. Nevezések június hó 5-ig Bulcsu 
LE, IV. kér., Cukor-utca 6. szám alá 
küldendők.

TEKÉZÉS
Budapest—Dél. E hó 9-én tartja ala

kuló közgyűlését a Délmagyarországi 
Tekéző A1 szövetség Kecskeméten. Ez
alkalommal a Budapesti A1 szövetség 
nyolcas csapa ta a Dél magyarországi Al- 
szövetség (ceglédi, kecskeméti, makói és 
szegedi csapatok) válogatott csapatával 
játszik a szövetségi elnök serlegéért. A 
mérkőzést a Kecskeméti MÁV-pályán 100 
teli és 100 tarol&sra játsszák. Rácz dr, a 
budapesti alszövetség kapitánya a követ
kező játékosokat kíséri el; Vejmola. Ré- 
pásy, Staffa, T’áborszky. Szabó József, 
Adatnik, Kalmár és ICemerle János.

A bajnokság állása.
(A négyes csapatbajnokság I. csoport

jában és a nyolcas csapatbajnokság II. 
osztályában valamennyi mérkőzést leját
szották.)

Négyes csapat I. csoport.
1. WM (A) 11 (25.785—24.687) 537.2. 2. 

Előre (B) 8 (25.921—25.472) 540.—. 3. DH 
8 (24.907—24.444) 518.9. 4. Corvin- 6
(25.480—25.334) 530.8, 5. Hév. 5 (24.454— 
24.527) 509.5. 6. PATE 3 (23.522—24.529) 
490.—, 7. MA VÁG (B) 1 (23.932--25.008)
498.5. (Minden csapat 12 mérkőzést ví
vott. A csoport átíagdobása 517.9 fa.

Nyolcas csapat II. osztály.
1. DH 12 (40.566—38.830) 422.6, 2. WM 

(B) 10 (40.392—39.161) 420.8, 3. Kistex 10 
(39.500—38.437) 411.5, 4. Ganz 7 (39.739— 
39.G96) 413.9, 5. Közt. Sz. 7 (39.691—
39.886) 413.4. 6. PATE 4 (38.186—38.616) 
397.8, 7. Danuvia 4 (37.389—39.285) 389.4, 
8. Vízmű 2 (38:260—39.812) 398.5. (Minden 
csapat 14 mérkőzést vívott.) Az osztály 
átlagdobása 408.5 fa.

napjaiból. Irta: Aksonyi Pál. — 12.10: 
Balázs Kálmán cigány zenekara. — Köz
ben: Hírek. — 13.30: Rcndőrzcnckar. — 
14.30: Hírek. — 16.15: Vajda és Reviczky; 
Fábián István dr előadása. — 16,45: 
Hírek. — 17.15: Szeressük a magyar ipart. 
Sa'ly Géza beszélget Berczki László úr
ral a iiiczőga7Alasági gépiparról. — 17.35: 
Karácsonyi Margit magyar nótákat 
énekel, kíséri Sárközi Gyula cigányzene- 
kara. — Közben: Négy éves á soproni 
nyári egyetem. Vargha Ferenc dr elő
adása. — 18.43: Függetlenségi harcunk
hősei. . (Med-nyánszky Cézár Margitáy 
Gábor.) Kozma György előadása. — 19: 
Hanglemezek. Vivaldi—Bach: a-moll
versenymű. — 19.15: Hírek. t~ 19.25: Dar
vas J. és Solymotssy L. kétzongorás jazz- 
számai. — 19.45: Harc a nagyurral. (A 
költő és a pénz.) Bevezeti éís összeállí
totta Illés Endre. A verseket elmondja 
Simouffy Margit. — 20.20: Budapesti
Hangverseny Zenekar. Vezényel: Fridi
Frigyes. Rapszódiák. — 21.40: Hírek. — 
22.10; A rádió szalonzenekara. — 23.90: 
Bura Sándor cigányzenekara muzsikál.
— 00.05: Hírek.

Budapest II (834.5 m): 18.50; Gyors- 
írófanfolyam. — 19.25: Muszorgszkij: Egy 
kiállítás képei. Hanglemez. — 20: Hírek.
— 20.25: Szórakoztató hangié mezek.
21.15; örök harc a járványokkal. (A 
tuberkulózis.) Faragó Ferenc dr elő
adása.

Kassa (259.1 m): 11.05: A ^kisebbségi 
él-et nevelésügyi tapasztalatai. Krajnraer 
Jenő dr előadása. — 11.25: Hangleme
zek. — 11.40: Hírek. — 15.50: Szlovák 
előadás.
Mai jelentősebb külföldi müsorrészek:
7.15 ó: Brcslau: Spanyol-est.
7.15 ó: München.* Schumann -őst.
8.10 ó: Belgrád: Zenekari est.
0 ó: London; Bach-míívek.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. Vili., Rökk Szilárd utca i. 
— Telefon 152—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkeezto: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
2-30, ucgyedévre 6.—, külföldre 9. —
Amerikába 10—-).
Nyomatott " Stádium Rt, körforgódé- 

peln. Felelős: Gyfiry Aladár Igazgató.

EVEZÉS

Vasárnap már
a „na^ fágyúk** 
is ra|tii© z á lln a k
az evezős szövetség 
versenyén

Az evezSssaövetség vasárnap űélutáit 
rendezi a nyári'évád második versenyét. 
Á  multheti '— Tedesco-várMordljas —• 
versenyén csak az utánpótlás tagjai, 
(diákok, kezdők, újoncok) ültek hajóba, 
vasárnap délután azonban már rajthóz 
állnak itthoniért* ,,nagyágyúink" is. CA 
versenyre az egyes hajonemekben a kö
vetkezők neveztek:

Újonc kormányos négyes: Hungária
EE. Pannónia EC, Újpesti EE, MAC, 
BSzKRT.

Újonc egves: Pannónia, MEC. MACP] 
BSzKRT í. BSzICRT II., Újpesti EB I.„ 
Budapesti EC, Bajai EE, Újpesti EL II.. 
Nemzeti HE. ..

Szenior egyes: Újpesti EE, rsevnzetî
BSzKRT, MAC, Nemzeti.

Szenior korm. négyes: Pannónia, HunJ

Hungária, Pannónia.
Junior kettős párevezős: BSzKRT, Uj« 

pesti EE, Nemzeti, Bajai EE.
Újonc nyolcas: Hungária, Pannónia.,

Váci piaristák. MAC. MEC.
Szenior nyolcas: Fannónia, Hungária.
Valamennyi számban. rí agy küzde

lem Icfíz az első bel vért. vasár
nap délután. Különösen a kormányos
nélküli kettős és az újonc nyolcas igér-i
kezik érdekesnek. . .

A verseny délután fél 5-kor kezdődik 
a szigeti pesti Dunaágban.

A vidéki cvezősbajnokságokat^ a jövő 
vasárnap rendezi meg a.z evezősszövet- 
ség. A verseny színhelye ezúttal Vác 
lesz.

SZERKESZTŐI Ü ZE N E T E K
Nagy Imre, Eger. A DiMÁVAG két

szer kikapott a SalTC-től és egy szór a 
Perecestől, de a szövetség a Pereces elleni 
mérkőzését — amint; azt. annak idején 
megírtuk — nregs-emmieu'tette és újraját
szását rendelte el.

Mányi Ferenc. Magyarcliószcg: 1. X
Ferencváros 1931—32-ben volt s/ászszáza- 
Iékos bajnok. 2. A'z NB-l 1935-beu állí
tották fel, .azóta a Ferencváros és . a 
Hungária 2—2 bajnokságét' nyert, az 
Újpest egyet. 3. A magyar csapatok kö
zül a Ferencváros is, az UjjíGst is két
szer nyerte a KK-t.

IÍÉZII^ABDA
ELMARAD

a vasárnapra tervezett P>écs—Budapest! 
férfi é«5- női kézikibdainéaközés, mert a 
magyar csapat nem kapott ki utazási en
gedélyt. Elmarad a imára, péntekro ki
tűzött válogatott edtféis i*s. Időhiány 
miatt a bajnoki fordulót eetn lehet meg
rendezni, így a június 9-i forduló ‘ 23 áu 
kerül lejátszás-ra.

HÁRMAS HOLTVERvSENY ALAKULT
a kézilabda góldobó-ranglétra élén 
Bcndn, Csét'ay ők Jávor között. Cséfay 
sérülésével kiesett a versenyből, a;_.gol-' 
királyság Bérűin és Jávor közölt fog 
dőlni. A sorrend: ,39 gólos: Bernia vTE. 
Oéfay (Elektromos), Jávor BSzKRT. )-r- 
30: Eszéki- MÁFC. — 29: Fodor (Elektro
mos), Salgó VÁC. — 23: Erdődv BLE
VII. -  22: Ticliy TI BTC. — 20: Ozirápt 
UTK. Fórra i VÁC. — 18: Mátyássi
MAFC. — 17: Nagy I MAFC. — 16: 
Drégely MTE, Levin (Elektromos), .Se' 

VÁC. -  15: Zelk MTE. -1 2 :  Rá-1, 
kosi (Eloktronros). — 11: Palotai (Elek
tromos). — 10: Kapás MAFC, Quiutz
BLE VII, Rózsa MTE, Váradi BSzKRT. 
— 9: Holczinger BTC, Knöpfiier VÁC. —- 
8: Csillag 1JTI-. .Kárnik BLE VII, Kun-' 
vári BSzKRT, Matyivé MTE.

K O SÁ R LA B D A

I. osztályú női bajnokság 
Koszorú X III—Koszorú X 22:17 (10:14).

Vezette: Körméndy és Kardos. Izgalmas 
harcban a ,,13”-éok voltak a jobbak. 
Kosárdobó: Kövér (9), Léd-e nn nyer (0), 
Scbmaihoffer (3) és Biirger, Hl. Már- 
tonffy (9), Balogh (7) és Németh.

MTE—PeSC 14:10 (12:3). Vezette: Já
nos) lázi és Mészár o-s. Az erősen tarta
lékos pestújhelyiek nagy balszerencsével, 
küzdöttek. Kosárdobó; Némethnó (9), 
Iiisehitznó (2), Juhász (2), Ko-ln\s ill-etvo 
Ga-ál (5), Mauréryné (2), Bartus (2) («  
Bajóthy.

II. osztályú női bajnokság 
Koszorú Kispest—Koszorú XI 17:8 (8:5).

Vezette: Koltai és Enycdj, Kosárdobó:
llcko (8), Tégiássy (6), Kemence (3), Hl. 
BátkyPé (5), Potykiewioz M. (2), Poty- 
kicwicz I.

Megjelent 2 legérdekesebb spertkényvÉ

DÉVÁN ISTVÁN:
S PO R T
SCÉR D E22-FELELiEK I

Felöleli kérdés-Ielelet alak
jában az összes sportok ere
detét, mibenlétét, történe
tét, szabályait, a hazai és 
külföldi világnagyságok ne
vét és eredményeit, a csúcs
teljesítményeket m i n d e n  
sportágban.

Hézagpótló m inden sportember
nek sportoklatónak, újságíró-1 
nak, kitűnő társasjáték a fiatal
ságnak, pompás torrásmimka 
keresztrejtvények szerkesztésére | 
és megfejtésére.

Ára 3  pengő.
grendelhotö: DÉVÁN ISTVÁN I 
icfapwst, V., Zoltán-ulca 6.

1 /a. a z  összeg előzetes beküldő
éi, vagy utánvétellel.


