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Bssffapest—Bécs
FTC-pálya, Üllői-út, % 6  óra 

Vezeti: Scarpi (olasz). Partjelző: Lantos és Náváy
BUDAPEST:

Kocsis
Újpest

Bortoli
Vienna

BÉCS:

Balogh I Wagner I
Újpest Rapid

rw Bíró I Toldi Decker Wagner II
Hungária Gamma Vienna Rapid

Csikós Sárosi III Sárosi dr Binder Mock Raftl
Ferencváros Ferencváros Ferencváros 4  Rapid Austria Rapid

Pákozdi Sütő Schall Schmaus
Elektromos Gamma Admira

Skoumal
Rapid

Vienna
• Király

Gamma
Kincses Pesser

4

Kispest Rapid
Tartalék:

Háda (Gama), Szalay X ^Újpest), 
Dudás (Hungária). Jegyzet: Toldi 
helyett eseleg Dudás játszik.

Zöhrer '(Austria), Schilling 
mira), Hesseraan (Rapid).

(Ad-

Itt a férfi teniszbajnok
ságok sorsolása

Puskaporos hangulatban folyt le a 
ttenlszszövetségben az ez évi férfi tenisz* 
csapatbajnokságok sorsolása A III. osz
tály létszáma körül Jankó József alelnök 
és az Olympos képviselője között szokat
lanul éles szóváltás keletkezett. Az ál- 
elnöknek rendreutasító szavai után 
kezdődhetett meg csak a sorsolás.

I. osztály
11-én, kedden: BBTE—BSE, UTE—^fAC, 

MAFC—BSzKPvT.

13-án: PTSC—Olympos, VÁC—Törekvés.
IV. oMtály

11-én: Köztisztviselők—MTI. Testvéri
ség—TFSC. (A Postás pihen.) 12-én: 
Köztisztviselők—Testvériség, Postás— 
TPSC. (MTI pihen.) 13-án: MTI—Test
vériség. Postás—Köztisztviselők. (TFSC 
pihen.) 14-én: MTI—Postás. TFSC—Köz
tisztviselők. (Testvériség pihen.) 15-én: 
Testvériség—Postás, TFSC—MTI, (Köz- 
tisztviselők pihen.)

„ A S T R A  P A R I O M  E X T R A "
a legrugalmasabb olasz versenyutó

D U rner Sp o rt
K i z á r ó l a g :
I., Krlsztína-kőrút 73. 
TELEFON! 1S-66-22.

1 12-én, szerdán: BBTE—UTE, MAFC— 
MAC. BSzKRT—BSE.

13- án, csütörtökön : BBTE—MAFC,
BSE—UTE. MAC—BSzKRT.

14- én, pénteken: BSE—MAFC, MAC— 
BBTE, UTE—BSzKRT.

15- én, szombaton: UTE—MAFC,
BSzKRT—BBTE. BSE—MAC.

Szövetségi díj
11-én : MAC—UTE, 12-én: MAC—MAFC, 

UTE—BBTE. 13-án : MAFC—BBTE, 14-én: 
BBTE—MAC, 15-én; MAFC—UTE.

II. osztály
11-én: BLKE—Elektromos, DSC—MTK, 

Unió—BEAC, 12-én: BLKE—DSC, Unió— 
MTK, BEAC—Elektromos. 13-án: BLKE— 
Unió, MTK—BEAC, Elektromos—DSC, 
14-én: Elektromos—Unió, DSC—BEAC,
MTK—BLKE. 15-én: Elektromos—MIK,
DSC—Unió, BEAC—BLKE. Szövetségi díj. 
12-én: Elektromos—BEAC

I I I .  osztály A) csoport:
11-én; Gázművek—RÁC, FTC—RáLTC,

12- én: Gázmüvek—FTC. RÁC—RáLTC,
13- án: RÁC—FTC, RáLTC—Gázművek.

B) csoport:
ll-én: Törekvés—PTSC, Olympos—VÁC, 

12-én: Törekvés—Olympos, PTSC—VÁC,

Millenáris sporttelep
Szabó Jó z s e f - u t c a  3

•Vasárnap, június 9-én, délután 
4 órakor

Nemzetközi 
bukésisakos mérkőzés

Damerow Németország
Szekeres, E röss, Fekete é s  K árász a ralinál.

Repüli főverseiyek
F i l l é r e s  h e l y á r a k

A mérkőzések minden nap fél 4 órakor 
kezdődnek. Az előlállók a pályaválasztók. 
A verseny döntnöke Jankó József alelnök.

.

Két helyen m egváltozott a  bécsiek  ö ssz e á llítá sa  
Teniszben 3 :0  arán y b an  vezetünk a  ném etek ellen 
B é c s i  t e le lő n  a  B ) c s a p a t u n k  é r k e z é s é r ő l

Két fronton Becs ellen!
Mindkét csapatunktól győzelmet várunk, bár 
Bécsben igen nehéz feladat vár Budapest B) 
válogatottjára
T e l j e s  f o r d u l ó  a z  N B B - b e n

A WMFC összeállítása a. Budakalász 
ellen: Tihanyi — Kállai, Korányi I. — 
Keresztes, Gere, Nyilas —• Rökk, Fekete, 
Szabadkái, Szirmai, Pintér.

AZ ÚJPEST—HUNGÁRIA MÉRKŐZÉS 
HATÁRJELZŐJE KILÉPETT A JT-BÖL

A 3:3-ra végződött Újpest—Hungária 
mérkőzésen az Újpest második gólja 
tudvalevőleg zavaros körülmények között 
született. Az MLSz miniszteri biztosa
— amint már jelentettük — vizsgálatot 
indított a mérkőzés játékvezetője és egyik 
határjelzője ellen. A határjelző — Becskö 
József — szombaton reggel levélben be
jelentette a szövetségben. hogy a JT-ből 
kilép. Ennek folytán a miniszteri biztos 
Becskő Józseffel szemben megszüntette az 
eljárást. Iványi Mihály játékvezető ellen 
folyik most már egyedül a vizsgálat.

AZ ELőMÉRKöZÉS CSAPATAI
A Pamutipari SC ifjúsági csapata az 

alábbi összeállításban játszik ma a 
WMTK elleni döntő mérkőzésen: Kovács
— líebey, Jakab — Bóra, Hirt, Sziget
vári — Kiss, Horváth, Knrics, Polaretzky, 
Dánfy.

A WMTK viszont áz alábbi tizenegyével 
veszi fel a. küzdelmet az üllőiúti sport
telepen: Matos — Kertész, Milos —
Komáromi. Gergely, Niederkirchner — 
Holyup, Surányi, Garzó, Novák II., 
Bakos.

BAJNOKVERÉSRE KÉSZÜL SOPRON
a Tokod elleni vasárnapi mérkőzésen. 
Salamon I játéka még nem biztos a 
SFAC csapatában. Ha nem kap szabad
ságot, akkor Viktora lesz a középcsatár, 
a balszárnyat pedig Sebes, Sirály fogja 
alkotni. Az .SVSE csapatában kimarad a 
hetek óta gyenge formában levő Horváth 
II. A jobbszélsö helyére ' Horváth I. 
kerül vissza. A vasutasok szombaton 
utaznak Pécsre a PVSK elleni mérkőzésre.

ATLÉTIKA
DEBRECENBEN

országos verseny lesz ma. Elindul néhány 
fővárosi atléta is. Szegeden a Jam 
András-emlékverseny hozza össze a kerü
let atlétáit. Pestújhelyen a pestvidéki 
kerület versenyzői csapnak össze, Csepelen 
országos női verseny lesz. A gyaloglók a 
CASE 10 km-es versenyén mérkőznek a 
Népligetben.

Nincs megállás a labdarúgó
fronton. Alig fejeződött be a baj
nokság, már válogatott mérkőzés 
van a műsoron. Budapesten és Bécs
ben, tehát két fronton is megütkö
zünk ma délután a bécsi labdarú
gókkal. A  bécsiekkel való találko
zás a magyar labdarúgásnak olyan 
eseménye, amilyen csak kevés akad. 
Patinája van ezeknek a mérkőzések
nek. Noha most Becs—Budapest né
ven mérkőzünk meg a bécsiekkel, ez 
a~ mérkőzés nyugodtan tekinthető a 
hajdani híres osztrák-magyar mécs
esek jogutódjának, hiszen a múltban 
is ritkán szerepelt a két csapatban 
más, mint budapesti ós bécsi já
tékos. A két város mérkőzése elé 
mindig feszült érdeklődéssel nézett 
a labdarúgás nagy tábora s így van 
ez most is. Az érdeklődés azonban 
nem áll meg Bécs és Budapest hatá
rain: Rómában, Belgrádban, Buka
restben. Berlinben és mindenütt, 
ahol hívei vannak a labdarúgásnak, 
•kíváncsian várják, hogy vasárnap 
milyen eredményekről számolnak be 
a bécsi és a budapesti jelentések.

A  nemzetközi műsor mellett a 
hazai műsor is érdekes. Az NBB- 
ben még teljés erővel dúl a harc és 
az amatőrök frontján is folynak a 
küzdelmek.

Belsőhárm asunk Jobb 
Is lehetne, egyébként 
különösebb kifogás 
nem em elhető a Buda
pesten látszó m agyar 
csapat e llen

A budapesti mérkőzésre alaposan 
illik a „visszavágó" jelző, legutóbb 
ugyanis Bécsben 3:1 arányú veresé
get szenvedett a budapesti tizenegy 
a bécsitől. A  budapesti fiúknak te
hát most vissza kell vágniok a bécsi 
kudarcért. Vájjon sikerülhet-e ez a 
visszavágás ?

Véleményünk szerint sikerülhet.
A  magyar csapat hátsó vonalai 

ellen nem sok kifogás emelhető: 
Csikós igen megbízható, bravúrokra 
Is képes kapuvédő, aki a szerencsé
vel sincs rosszban. Egyetlen váloga
tott mérkőzésen sem követett el ko
moly hibát s most is jó szereplés 
várható tőle. Bíró legnagyobb klasz- 
szisú hátvédünk, csupán az a baja, 
hogy hajlamos a fölényeskedésre, 
viszont nem hajlamos a ráállásra. 
Pákozdi több válogatott mérkőzé
sünknek hőse volt az utóbbi időben, 
ennek köszönheti, hogy most is be
került a csapatba, holott a kispesti 
formája alapján bizony nem lehetett 
volna válogatott. Remélhető azon
ban, hogy Pákozdi összeszedi magát 
és ezen a meccsen megint válogatott 
formával rukkol elő. *4. fedezetsor a

felsze
relésekFUTBALL

az M i- Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  É S  P L Ö K L
sportáruházaiban, VI., Vilmos csá
szár-ül 33. és IV., Váci-utca 40.

Ár j egyz ék !

mostani összeállításban csaknem 
minden esetben gerince volt a ma
gyar válogatottnak. Csupán az ad 
némi okot az aggodalomra, hogy 
Király múlt vasárnap nem játszott 
bajnoki mérkőzést. Lehetséges azon
ban, hogy ez a meccskihagyás nem 
hagyott mély nyomokat a formáján. 
Sárost ///.-nak és Baloghnalc jelen 
pillanatban nincs komoly vetély- 
társa, noha egy Szalay — Tóth — 
Ditdás-fedezetsor nem sokkal gyen
gébb a Király —  Sárosi III. — Ba- 
Zop7t-hármasnál.

A csatársor már kevésbé bírja bi
zalmunkat. Talán csak Kincses az, 
aki vitathatatlanul tartja a helyét a 
jóbbszélen. A  balszélen. Gyetvai je
lenléte kétségtelenül megnyugtatóbb 
volna, bár a harcos Kocsis kielégítő 
megoldásnak bizonyulhat. A  belső 
hármas összeállítása ezúttal sem 
mondható sikerültnek. Sütő az
utóbbi hetek során nem játszott 
olyan formában, mint a svájci meccs 
előtt s balösszekötőben sem Toldi, 
sem Dudás nem az igazi megoldás. 
Talán még Sárosi dr ellen emelhető 
ezúttal a legkevesebb kifogás. Min
denesetre kíváncsian várjuk ennek a 
hármasnak a szereplését.

Győzelmet várunk a magyar csa
pattól. Több okból:

1. A magyar tizenegyet jobbnak 
tartjuk a bécsinél, főleg a hátsó vo
nalakban,- a közvetlen védelemben és 
a fedezetsorban.

2. Véleményünk szerint a magyar 
játékosoknak jobb az erőnlétük, 
mint a bécsieké. Az ostmarki baj
nokság ugyúnis már április végén 
befejeződött. Azóta a bécsi csapatok 
közül csak a Rapid játszik komoly 
mérkőzéseket a birodalmi döntök 
során, a többi csapat legfeljebb ba
rátságos mérkőzéseken szerepelt. 
Igaz ugyan, hogy a Budapesten ját
szó bécsi csapat gerincét a Rapid 
adja. Hat Rapid-játékos szerepel 
benne. Érzésünk szerint a magyar 
játékosok edzettebbek is, mint a bé
csiek. A kiegyenlített erőviszonyok 
miatt a magyar bajnoki küzdelmek 
kemény csatákhoz szoktatták hozzá 
jÁkosainkat. Nem volt olyan meccs, 
amelyen nyaralni lehetett. Az ost
marki bajnokságban áltálában nem 
volt kemény a küzdelem, mint mi- 
nálunk. Válogatott gárdánk mögött 
a bajnoki meccseken kívül négy ke
mény válogatott mérkőzés is áll, 
amelyet egy-két változtatástól el 
tekintve, csaknem ugyanabban az 
összeállításban játszott végig. Ez is 
előnyt jelent!

3. A bécsi játékosok az Htóbbi idő
ben aligha fordíthattak annyi gon
dot az edzésekre, mint a mieink. AU 
ez elsősorban azokra a játékosokra, 
akiknek a csapatai már másfél hó
nap óta befejezték a bajnoki évet.

Igaz ugyan, Éiogy a magyar játé
kosokon is tapasztalható némi idény
végi hanyatlás, ez azonban nem túl
ságosan veszélyes. Vannak viszont 
olyan játékosaink is, akik éppen az 
idény végére jöttek formába, mint 
például Sárosi dr, akinek erőnlét és 
forma szempontjából jót tett az

hogy a Ferencváros néhány tavaszi 
meccsét kihagyta. .

A magyai' belsöhármast a inai 
összeállításában bizony féltenénk, ha 
olyan védelemmel állna szemben ma 
délután, mint a horvát, vagy a 
svájci, vagy akár a román védelem 
volt, a bécsi védelemmel azonban 
talán így is meg fogunk tudni bir
kózni. A bécsi védők nem játszanak 
ráállós stílusban, összekötőink való
színűleg nyugodtan hozhatják fel a 
labdákat, sokkal nyugodtabban, mint 
a horvátok elleni meccsen. Mock 
nem játszik kullancsmódra s nem is 
olyan kemény, mint a horvát közép
fedezet volt. Megtörténhetik tehát, 
hogy Sárosi dr boldogulni fog ez
úttal a középcsatár szerepében, mi
vel most inkább érvényesülhetnek 
erényei, mint azok a gyengéi, ame
lyek nem teszik öt alkalmassá a 
kullancsközépfedezettel és a ke
mény, . belemenös hátvédekkel szem
ben való középcsatárjátékra.

A  bécsi csapat védelmében csupa jó- 
hangzású név van. Raftl, Wagner II, 
Schmaus, Wagner I., Mock, Skoumal 
régi ismerősünk. Csupán az a kér
dés, hogy a régi névhez a régi tudás 
kapcsolódik-e. A bécsi balszárny is 
nagy nevekből áll, csupán a jobb
szárny fiatal. Ennek a jobbszárny
nak a játékától sok függ. Akárhogy 
is vesszük, a bécsi csapat nem csoda
csapat. Ez nem azt jelenti, hogy 
játékosaink elbizakodottak lehetnek, 
hiszen ősszel igen keserű leckét kap
tunk a bécsi futballistáktól: nem
csak az A )-, hanem a B)-csapatunk 
is vereséget szenvedett tőlük. El
bizakodottan semmiesetre sem áll
hatunk ki ellenük, a gyözelemvá- 
rásra azonban komoly okunk van.

Ha a magyar csapat — mint hír
lik — korszerű rendszerben fog ját
szani ma délután és olyan lelkese
déssel, mint az utóbbi válogatott 
meccsek során, akkor győzelmünk a 
csapattal kapcsolatban felsorakoz
tatható aggályok ellenére sem ma
radhat el.

Jóslatunk: 3:1 a Budapest A ) ja
vára.

Bécsben az utasítások  
betartásán és csatár
sorunkon m ú lik . . .

A Bécsben játszó budapesti B1 
csapatra nehéz, de szép feladat vár. 
B) válogatottunk Bukarestben sú
lyos vereséget szenvedett. Temesvá- 
rott ugyan kaptunk már egy kis Irt 
a fájó sebre, az igazi orvoslást

Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyös feltételek 
m ellett késeit

H a w  K á lm á n
IV ., K o s s u w  £.-w- *
(Sa já t ház) T e l.: 1-836-59 

A l a p i t t a t o t t :  f  ggS .

Ó R I Á S I  S I K E R
"dalt Június 12-ig meghosíxabltotta 
Vendégjátékát a L E H E L - T É R I

CIRKUSZ
A nagy műsor szenzációja a vad nílusi brokodilusok nevűje Elő* 
adások -orrendje minden este V-i9 órakor, szerdán és szombaton Vö5 
órakor is, vasárnap három folytatólagos előadás 4, 
6 és este V49-kor. Különleges állatok megtekintése egész nap.
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Beérkezési határidő
VI. 15. déli 12 óra.

Hungária—Rapid (KKK!)

\VMFC— Vasas (6:1) ............ :....

Tokod—Pénzügy (3:0) ..

SalBTC—BVSC (6:3) ............

Ungvár—DiMÁVAQ (0:5)

Komárom—Zugló (2:6) ..

Érsekújvár—Pécs (2:0) ..........

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

versenyt dönt el.

DVSC-BSzKRT (2:5) ..........í....

MÁVAG-Cs. MOVE (0:1)

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

nyek)

Név:

Cím:

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

. - m i g i n r m x i z z r z z x i x z a
azonban a bécsi mérkőzéstől vár
juk. A magyar csapat védelme szin
te kifogástalan: a Boldizsár —  Kis, 
Polgár hármas jóformán semmivel 
sem marad a Csikós — Pákozdi, 
Birő hármas mögött. Fedezetsorunk 
is megbízható. A  Gamma Tóthjá- 
nak csak az a balszerencséje, hogy 
Sárost III. még nálánál is jobb. Ha 
nem így volna, akkor Tóth már 
többszörös magyar válogatott le
hetne. Szélsöfedezeteink is tehetsé
gesek, csak az a kérdés, mennyire 
tudnak beleilleszkedni a csapat 
rendszerébe. A csatársor —  kérdő
jel. Ádám és Tóth III. szinte töké' 
letes bizalmunkat bírja, a belsöhár- 
mas azonban már kevésbé. Igen 
kérdéses, hogy Turay II. meg fog
ja-e állni a helyét középen, hogy 
Zsengellér fogja-e bírni az összekö
tőnek erős testalkatot és jó erőnlé
tet kívánó szerepét, hogy Kiszely 
kap-e jó labdákat a félelmetes bal
lábára és ki tudja-e szolgálni Tóth 
III.-at.

A bécsi B) csapatnak igen ke
mény a védelme és fedezetsora sem 
játszik kisasszony-stílusban. A csa
társorban a jobbszárny egy kicsit 
öregesnek látszik, a balszárny azon
ban tehetséges fiatalokból áll. Épp 
nagy gólgyáros s két olyan össze
kötő között, mint Reitermayer és 
Hahnemann, igen veszélyes lehet a 
magyar kapura.

Mi bízunk a magyar csapat erőn
létében és harcikészségében. Ha a 
rendszer elveinek a betartása körül 
nem lesznek különösebb hibák, ha a 
játékosok betartják a kapott utasí
tásokat, akkor Bécsből is győzelmi 
hírt kaphatunk vasárnap délután.

Jóslatunk: 3:2 a Budapest B ) ja
vára.

ül less még itthon?
A bajnoki küzdelmek az NB-t ki 

véve ma is folynak.
Az NBB-ben

mind a három csoportban játszónak 
ma délután. Az érdekesebb mérkő 
zések: KEAC—FTC, SzAK—Vasas, 
Postás—Cs. MOVE, Lámpáit—Ta 
tabánya, Soproni FAC—Tokod, Do 
rog—Egyetértés, ózd—Rusj, Sál 
BTC—Munkács. Minden csoportban 
nagy küzdelmek folynak a kiesés 
ellen. A  bajnoki címért menő kiiz 
delinek közül ma csak a Kassai SC 
—DiMAVAG és a SalBTC—Mun
kács meccsnek van jelentősége 
A  kérdés: Nem botlik-e meg a
SalBTC? A  felelet: Nem valószínű 
A  DiMAVAG könnyebben megbotol- 
hatik Kassán...

Jóslataink:
Alföldi csoport:

WMFC—Budakalász 4;0.‘
Szegedi AK—Vasas 2:1.
KE A C—-FTC 2:1.
UTE—Szentlőrinc 3:1.
MA VÁG— Rákoskeresztúr 3:0, 
Postás—Cs. MOVE 1:1.

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

Felvidéki csoport: 
ózdi MOVE—Rusj 2:1.
Pereces— SalgSE 1:0.
Beregszász—BSzKRT 1:3. 
Debreceni V8C--BVSC 3:2.
Kassai SG—DiMAVAG 2:4. 
SalBTC—Munkács 5:1.

MAI MŰSOR
NBB-mérközések 
Alföldi csoport 

WMFC—Budakalász, Csepel, Hegyed
12. Váratíi (Kiskunhalas).

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

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

UTE—Szentlőrinc, Megyeri-út, 1. Szi
geti I.

M (V AS—Rákoskeresztúr, Kőbányai-út,
fél 12. Szöllösi.

rostás—Cs. MOVE, Lóverseny tér, 12.
Rudas.

Dunántúli csoport 
Lám part—Tatabánya, Erzsébét-u.. fél 

2, Jánosi.
SFAC—Tokod, Sopron, negyed 5.

Palkó.
Pénzügy—Komárom, Vörösvári-út, fél

2. Palotay. .
MTK—Érsekújvár, Hungária-út, 1. 

Schramkő (Diósgyőr).
PVSK—SVSÉ, Pécs, 5. Kasl.
Dorog—Egyetértés. Dorog, 5. Kiss L. 
Álba Régia—Zugló, Székesfehérvár, 5. 

Kamarell.
Felvidéki csoport 

Ózd—Rusj, ózd. 5. Zeltner,
Pereces—SSE, Pereces, 5. Vogel H. 
Beregszász—BSzKRT, Sport-utca, 10. 

Kékesi.
Losonc—Nyíregyháza, Losonc, 5. Tóth

(Salgótarján).
DVSC—BVSC, Debrecen, 5. Ernődl 

(Szeged).
Kassai SC—DIMÁVAL, Kassa, 5. Új

vári.
SalBTC—Munkács, Salgótarján, fél 4. 

Égner.
BLASz ifjúsági döntő 

WJ1TK ifj.—Magyar Pamutipar SC 
if.j„ Cilői-út, fél 4. Harangozó, (Gclcz 
Máteay.)

AMATŐR BAJNOKSÁG
f

I. Osztály *-
Északi csoport: Főv. TKör—ZsTE, Váei- 

út, 1. IC. Nagy P. — BL1C—Testvériség,

FTC O R T T E L E P E ,
IX., ÜLLŐI.ÚT 129.

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

T -B E C S
városokközöttS válogatott labdarugó mérkőzés.

D. u. fél 4 órakor

WMTK— MAGYAR PAMUTÍPAR SC
BLASZ ifjúsági döntő mérkőzés.

J e g y e k  e l ő v é t e l b e n  v á l t h a t ó k :
IV., kor. Emerleana jegyiroda Egyetem-tér 5. V., kor. Pesti Hírlap jegyirodá a Vilmos 
ca.-út 78. Okoliesányi Rudolfné Deák Ferenc-u, 14. V I, kér. Mo.’zes Mária dohányé 
Attdrágsy-űt 2.. vitéz Szittya Eroőné dobányá. Aréna-u. 44, érv. Pribill Károlyné dohányé 
Teréz-kSrút 8. VII„ kér. EMKE dohányé. Erzsébet-körút 2, „Pe»t“ jegyirodája Erzsébet- 
körút 18—20, őzv. Madarassy Gáboraé cdohányá. Erzsébet-körút 23 , Vy, TiOsérazky 
Dezsóné dohányé. Erzsébet-körút 42, vitéz Sabók János dohányé. Dohány-u. Br. Bálin
tul Károlyné dobányá. RáióczI-út 19, Pintér Ferenc dohánya. Rákóezi-út 83, Rausch 
Vilma dohányá. István-út 10 , fizv. Dougán Károlyné dohányá. Hernűd-u. 81. V III, kér. 
«FU|fgeílenség“ , „ I j  Mag»ar*ág“ , „Esti Vj*úg“  jegyirodája JOiaef- 
kőrút 2., Berfnger István sportáru-liziet József-kOrút 44, Cholnoky Láezlóné dohányé. 
Sándor-tér2, Mesterházy Nagy Imréné papirilzlet Künn. 12, lózaér Károlyné dohányé. 
Örömv5!gy-u. 1,  özv. Kankovszky Edéné dobányá, Baross-u. 1,  HOn'g Károly dohán iá. 
Baross-u. 70, Mtstéth Zo.tánné dohányá. Baross-n. 120., IX , kér. özv. Roth Miháivne 
dohányá. Ráday-u. 2,Czirfusz Károly dobányá. fJllői-út 48, GSrlich Alajosé dobányá. 
C!IS!-út 53, Kassay-Farkas Dezsó dohányá Clifii-út 103., Wecklcger József dohányá. 
ülléi út 113, FTC pálya Üllöi-út 129, Pravotinszky Vilmosáé dohányá. üliói-ót és Orozy-út 
sarok. Varga Pálné dohányá üllői-ét, Valéria újtelep. X ,  kér. MTK pálya Hungária- 
kürflt. X I, kér. vitéz Cs'hás Endre dohányá. Horthy Miklés ötS, Zsemlye Ferenc dohányá. 
Buda’oki-út 10. Újpest: UTE pálya Megyeri-út. Kispest: Kedvezményei Jegyiroda.

Váci-út, 11. Rubint. — Túrul—Elektro
mos II, Váci-ót, 9. Skultéty. — HAC-
III. bér. TVE, Szőnyi-út, negyed  ̂ 2. 
Sároesy. — MFTR—Megyei-, Népsziget, 
fél 2. 'Rónai. — MÁV Előre—M. Pamut, 
Talai-úl, fél 2. Molnár I.

Keleti csoport: Törekvés II—Drascbe, 
Kőbányai-út, fél 10. Teim-afiii. - • WSC 
BSzKRT II, Wekerletelep, 10. Lukász, - 
Hálókocsi—1511SC, Reindessy-telep, fél 2. 
Mágöri. — NSC—Ganz, Tatai-űt, fél 2. 
Horváth dr. — KFC—KAC. Miklós-telep, 
fél 2. Cla-scii. — Filtcx—PSO, Keglevieli- 
utca, fél 2. Halász.

Déli csopórt: MAFC -KSSF. Berlaian- 
utca, 10. Kiss Zs. — FSC—SÁG, Bucin 
foki-út, 11. Boros G. -  WMTK—BMTE, 
Csepel, négy. 10, Karácsonyi. — M. 
Posztó—MAVAG II, Csepel, 11. Hernádi.
— PoMTK—GoMberger, Erzsébet-utea 
9412. Selmeei. — KTK—KTC, Gyeimről 
út, 10. Józsa.

II. osztály
Északi csopori: Gázgyár—TSC, Aquin

cum, 3. Miestei. — U M TE—UTSE, Szt. 
László-tér, fél 2. Kőhalmi. — BTK 
UFC, Poz®önyi-út, 3. Szőke II. — UTE
II—Pannónia, Megyeri-út. 31. Kárpáti. 
OTE—VI. koré SC, Vörösvári-űt, fél 12. 
Bankó. — UVASC—B. Magyarság, Szent 
László-tér. fél 12. Horkay. — TLIÍ—Coni- 
pactor, Béke-u„ 11. Stubeozky.

Keléti csoport: KeSC—Autótaxi, Ger- 
gely-u., 11. Horváth I. L. — KMTE- 
RTK, Miklóstelcp, fél 12. Erőss. — R. 
Törokv«5s—SzRTC, Allamltelep, 1. Hor
váth Gy. — RAG—SzNSE, Rákospalota 
fél 2. CziRány. -  KŐb. FC-RAC, Kis
pest, 11. Mattsz. — BTC—ZAC, Fehér- 
út, fél 12, Balázs. — KAOB—FSE, So
roksári-út, 10. Hegyi.

Déli csoport: Tipográfia—Gamma II. 
Silüör-u., fél 2. Kardos. — Kalapos— 
PeMTK II, Simor-u, fél 12. Korbnly.
— P, Juta—Goldberger II, Vágóhíd-u, 
négy*. 2. Ifj. Magyar. — BIK—33 FC,

•Budafok, 10. Gyergyói. — BÉAC—FVSK, 
BEAC-pálya, 12. Főldváry.

III. osztály 
Nyugati csoport: BSG—M. Textil, Nagy-

szombat-u., %10, Zeutai. — VÁC—NTC, 
Hajda-u., négy. 12. Tigyi. — WoSC 
Testvériség. Attlla-u.. 9. Sóós. — OTE 
II—Pannónia II, Vörös vári-út. fél 10. 
Gelcz. — Mögyer II—M. Pamut II, 
Atíilá-u., fél 10. újlaki.

Északi Csoport: KeSC II—PATE, Ger- 
gely-utca, 0. Novotny, JIKSE—KSSE II., 
ÜRAK-pálya. fél 12. Kereki. -  KEAC  
Juta, Gyömrői-út, 12. Istenes. — MÁV 
FISro—B. Vasutas II, Tatai-út. fél 12 
Korpics. — PMTR-RÉSC, URAK-pálya 
fél 2. Molnár I.

Keieii csoport: WSC II—SzAC II, Wo- 
kerletclop, 8. Nagy I. J. — NJTC—Cs. 
MOVE II, Zágrábi-út, fél 2. Szánló L. 
SAC II.—Ganz II., Soroksár, 1. Szigeti L
— SzFO II—FVSK II, Miklós telep, ül#!
K. Nagy, — Függetlenség—Szemere, Fe~ 
ber-út, fél 9. Kálóczi.

Déli csoport: FSO II—MAFC II, Ru- 
dafokl-úl, 9. Horváth I. F. -  LóFC 
BMTE II, Fchérvári-út, fél 11. Csongár.
— M. Posztó II—BBFC, Csepel, 9. Budai.
— Sz. Juventufl—GoMberger, Fchérvári- 
út. fél 2. Planky. -  BEAC II-3S FC 
BEAC-pálya, 10. Rátkai.

IV. osztály
Nyugati csoport: Főv. TKör II-U R A K  

TI. Szekszárdí-út, 10. Rozgonj*!. — WoSC 
II—BAC. AtÜla-u., 11. Turosány. — 
UMTE II—Fodrász. Szent László-tér. fél
10. Hyross. ZSE II.—PSC II., öv-utoa, 2. 
Németh J. O.

Északi csoport; Gázgyár II—TSC II  
Aquincum, 1. Hűek. — BTK II—UTSE
11, Pozsonyi-út, 1. Tajti. — .1 ita II 
UFC II.. Szekszárdi-út, 8. Turóczi NSC 
I I — P. Remény, Tatai-űt, 9. Bottka.

Keleti csoport: KMTB II—Aulólaxi TI 
Miklóstelcp, 8: Plentor. — Főv. Altieratck 
—WSC II, Nagyszombat-u., 8. Roeta. 
Hálókocsi II—SzNSE II, Rendcssy-telep,
9. Szakács. — Köb. FC I I—Szondy, Ki 
pest, 9. P. Pataki.

Déli csoport: Kalapos I I—KEAC. II, 
Simof-u., 8. Szabó I. Gy. — KFO I I— 
MAVAG III, Csóka-u„ fél 2. Verebes
— KTK II—Vámme-nles, Gyömrői-út, 8 
Oá ez. — Hungária IT-Cs. MÜVE III, 
Kén-u„ fél 10. Verebcly.

V. osztály
Nyugati csoport: BSC-PTSC. Szcnt-

endrei-út, föl 12. Ha.imási. — Turul II  
BAO IJ, Szekszárdi-út, fél 12. Zitnmcr- 
mann. -  MFTR II-Fodrász II, Nép
sziget, fél 12. Szénás!.

Északi csoport: RÁC I I—BSzKRT II I  
Rákospalota, 10. Varga .1. — KEAO i f  
—B. Vasutas. Gyömrői-út, fél 2. Varga.

Déli csoport: LóFC II—FSE II, Fchér
vári-út. fél 9. Nyerges. — OSOS—Gamma
III.. Bánát-utca, 10. MUller. — KAFC— 
BBFC, Bertá!an-u„. 12. Tóvári.

Keleti csoport: K. Törekvés I I—Tipo
gráfia II, Allamitclep, 10. Kerekes. — 
NJTC II-H E A C  II, Zágrábi-út, 10. 
Krosnyiczky. — SzFC III—Szondy II, 
Keglevieh-u„ fél 11. Mujkos. — Filtex 
II—P. Juta II, Keglcvich-u„ fél 9. 
Lévay.

Előkészítő osztály
Postás III—Ganz IV, Lóverseny tér, 10. 

PetroVics. — WoSC III—UTE II, Attila- 
utoa, 11. Ifj. ZsarnúeZay.

Az M. Posztóban ma ismét Terényi 
játszik balszélsöt a MAVAG II. ellen.

0:0 — kinek a javára? A BLASz fegyel
mi egyesblrái a következő mérkőzéseket 
igazolták O.-O-ás gólaránnyal az előbb fel
sorolt csapatok javéra III. osztály: GSE
III. —BEAC II., BMTE II.—BEAC II.
IV. osztály: WSC .III.—Hargita II.,
Hargita II.—Autótaxi II. V. osztály: 
TLK II.—BESC II., MFTR II —TLK II., 
BSC—RESC II. Előkészítő osztály: Vám
mentes II.—Spárta III.

A nyugati I I .  osztályban az elmúlt 
vasárnap elmaradt a Körmendi TK—• 
SzKE a MOVE 3a.laegereze.ni SE—SFAC 
II. é« A Péti KSF/—ARAK II. mérkőzés, 
mert a hátul álló csapatok nem jelentek 
meg, A KTK. a ZSE ég a FKSE most 
játék nélkül kapott 2—2 pontot.

A Kövesd! SE nem vesz részt a kisal
föld! egyesületek részére alapított Mátyás 
király serlegmérkőzésen. Helyére az 
utólag nevezett Párkányi TE-t osztot
ták be

A a ám bocs Imit kérő levelet Intézett a 
Kassai AC vezetőségéhez. Azt mondja 
levélében, hogy azért nem Jelent meg a 
ízeged FC elleni mérkőzésen, mert csak 
hétfőn kapta meg az útiköltséget. A KAC 
vezetősége ezt a mentséget nem fogadta 
el, mert Adám többszöri sürgetésre csak 
a hét végén jelentkezett s így előbb nem 
küldhették neki a pénzt. Ádám tehát 
mégis a fegyelmi elé kerül.

A Cs. MOVE-bau a sérült Rákosi I I .  
helyett Herendi a balfedezet, a gyenge 
formában levő Diósai, helyett pedig az 
ifjúsági Győrvárí játszik balösszekötöt. 
A Postás elleni csapat: Csák — Városi. 
Kővári — Losoncai, Horváth I , Herendi 

Ma rsi, Gáti, Papp, Györvárl, Kardos^

T ü d f a - e  ö i
Rogy

az 1934. évi Olaszországban 
rendezett futball világbajnok
ságon a bécsi fiúk vertek ki 
bennünket a további küzde
lemből 2:l-es győzelmükkel? 

liogy
ennek az örökké emlékezetes 
mérkőzésnek az olasz Mattea 
volt a játékvezetője ? 

hogy
6 gólnál többet még sohasem 
tudtunk rúgni az ostmarkiak- 
nak (1932 V. 12. Budapest, 
6:3), 5 gólt viszont éppen öt
ször rúgtunk ellenük? 

hogy
a magyar csapat már 8 gólt 
is kapott a bécsiektől (1932 
IV. 24. Bécs, 8:2) ? 

hogy
Bindernsk hálótszakitó lövése 
van s hogy Binder a legutóbbi 
berlini német-magyar mérlto- 
zésen is játszott ellenünk, sőt

(J }e ű  lu i já t é .k ű s  

a  t  ű ü ó u  i  

avagy
a BÖK szenzációs lelep

lezése
(A  szövetségi kapitány nem elé

gedett meg a bajnoki hajrában, ko
moly, sorsdöntő mérkőzéseken látot
takkal, hanem szerdára rostamérkö- 
zést tűzött ki. De még ennek a le
zajlása után sem állította össze a 
csapatot, ellenben nyilvánosságra 
hozta, hogy még csütörtökön is meg 
akar figyelni egy középcsatár- 
jelöltet és csak ennek megtörténte 
után dönt.

A  BÖK szerkesztőségének feltűnt, 
hogy annyi izgalmas NB-mérközés, 
sőt egy szerdai rosta után (bő ke
rettel!) még mindig akad olyan já
tékos, akit a szöv. kap. látni akar, 
mert —  nyílván —  az utolsó hetek
ben nem látta.

—  Ki lehet ez a titokzatos próba- 
játékos? —  tettük fel magunknak 
a kérdést. A  BÖK rugalmas szer
kesztősége azonnal munkához látott 
és a szerda esti BöK-lapzártától csü
törtök délig sikerült is annyit meg
állapítania, hogy a csütörtökön be
mutatásra kerülő próbajátékosnak 
Gyuszi a keresztneve és már játszott 
valamikor egy „Kontinens FC“ nevű 
csapatban.

Nyomozásunk többi eredményét a 
csütörtöki rostán följegyzett alábbi 
párbeszédek foglalják magukban:)

1.
Egyik szurkoló: Olyan ismerős

nekem ez a próba játékos! Mintha az 
elmúlt két vasárnapon láttam volna 
játszani őt valamelyik nagycsapat
ban...

Másik szurkoló: Ugyan, ne beszél
jen! Hát melyik két bajnoki mécs
esén volt kint utoljára?

Egyik szurkoló: Az Újpest—Hun
gárián és az Újpest—Kispesten.

Másik szurkoló: De hiszen, ha
mind a két meccsen látta a fiút, ak
kor csak újpesti játékos lehet! (Töri 
a fejét...)

Egyik szurkoló: Csak nem kép
zeli, hogy a kapitány egy újpesti 
játékosról két ilyen nagy forduló 
után éppen csütörtök délután, egy 
rostán akarja megállapítani, hogy 
mit tud!

Másik szurkoló: Miért ne!? Azt 
már látta róla, hogy vasárnap mit 
tud, most azt akarja látni, hogy hét
köznap hogyan játszik...

2.
Két Idősebb űr. (Mind a kettő a 

régi MLSZ-ben töltött be fontos 
tisztséget.)

—  Te, nézd csak azt a csámpás- 
járású csatárt! Nem az Orth Gyuri 
az?

■— Ugyan kérlek, az már nem ját
szik!

—  Nem tehetek róla, de nekem 
olyan ismerős.

Gondolkoznak...
S.

Három srác várja a kapunál a 
játékosokat. Aláírásokat gyűjtenek. 
Már minden válogatott játékostól 
van autogramjuk, de most meghal
lották, hogy egy új próbajátékos 
szerepel. Ezt várják izgatottan az 
utcán. Vájjon ki lehet? Milyen az 
írása? Ad-e szívesen, vagy pedig 
sokáig kell kísérni?

Egy negyedik srác — lehet vagy 
négy éves —  a palánkon ülve nézi 
a rostát. Egyszercsak lekiált a tár
sainak:

—  Ujjé, Kajci, hisz ez a Zsen- 
dejjéj! Játom, ttilszö jüszttel vádta 
med a jasztit!

• .
Szövetségi kapitány lesz belőle. 
Hyen messziről megismerni 7>sen- 

gellért! *

ő lőtte a német válogatott 
egyik gólját? 

hogy
Pesser is tagja volt a Berlin
ben ellenünk játszó német vá
logatottnak ? 

hogy
a magyar csapat Benjámin
jai: Sárosi III . és Sütő. Mind
kettő 1919-ben született, te
hát mindössze 21 éves? 

hogy
a magyar csapat legmaga
sabb tagja Sárosi Béla, 185 
cm magas. Toldi 184, Pákozdi 
182, Sárosi dr. 180., Biró 116, 
Sütő 173, Balogh 172, Csikós 
172, Kincses 171, Dudás 169, 
Király 165, Kocsis 165. 

hogy
a magyar csapat „öregjei": 
Toldi 30, Kocsis 30, Bíró 29, 
Dudás 29, Sárosi dr.,28, Ba
logh 28 éves s a többi: Kin
cses 23, Pákozdi 24, Király 
27, Csikós 27 éves?

Szabályos tudósítás 
a B) csapat eiuta~ 
zásáról
kérdésekben és fele
letekben

— Mikor utazott el a B) váloga
tott csapat Bécsbe?

— Szombaton délben a Keletiről.
—  Mi keltett legnagyobb feltű

nést? , „
—  A fiúk remekbeszabott magyar- 

ruhája. Mintha régi metszetekből 
vágták volna ki őket, még Kiszely ts 
úgy festett, mint valami sáros
pataki juratus.

— Kik voltak a vezetéki
—  Gervay József, Fábián József 

és Takács Béla.
— Kik kísérték ki a csapatot?
—■ Gidófalvy Pál dr, az MLSZ mi

niszteri biztosa, azonkívül Gálffy 
András, Taniássy István dr, Bernét,th 
Ferenc, a klubvezetők közül pedig 
Langfelder Ferenc és Fialó, Antal.

— Mit mondott Fábián kapitány?.
—  „a  legszebb reményekkel in

dulunk. Ennél jobb B) -csapatot most 
nem is lehetne összeállítani. A fiúié 
mind jó forvlábon vannak, ZsengcJ- 
lér 'Ut,gy kedvvel jön. Ez pedig tUB 
gyón fontos nála.”

— Miért olyan nagy ZsCngellcr 
kedve ?

— Mert meg akarja mutatni 
Bécs ben, hogy neki Budapesten lett 
volna helye a csapatban.

— Kik utaztak Bécsbe?
— A tervezett teljes csapat: Bol

dizsár —  Kis, Polgár — Négyest, 
Tóth II., Pósa —  Adám, Zsengeltér, 
Turay II., Kiszely Tóth III. Tarta
lék: Szabó, Szödi, Harangozó.

— Mi volt a legjobb bemondás ?
—  Amikor a vörös Takácson so

kan reklamálták a hiányzó magyar
ruhát, az egyik, körülálló megje
gyezte, hogy Tokinak előbb fogyó
kúrát kellene tartania, mielőtt azzal 
a reménnyel venne kezébe egy ilyen 
kábáitól, hogy bele is fér. Taki mél
tatlankodva jegyezte meg: „vállbán 
csak nem fogyhatok!”

— És akadt valóid: aki erre meg
jegyezte: „De lejjebb igen!’’

—  Akadt.
— És mit tett a vonat egy óra

kor?
— Kigördült.. ,

Huszonnégyes ifjúsági 
keret Románia ellen

Tamássy István dr ifjúsági szövetségi 
kapitány a 16-i bukaresti ifjúsági válo
gatott mérkőzésre való előkészületei során 
24 játékost rendelt, ki keddre a Hungária- 
útra. Ezek a következők: Dósai KEAC, 
Szolteres WMTK, TfflÜItovics (Soproni 
SSE). Lörincz BVSC, Szlirs (Szolnoki 
MÁV), Fekete UTE. Hegvi BMTE. 
Kovács BSzKRT, Kéri PTSC Braun 
WMTK. Rottcnbiller Cs. MOVE. Kornél 
BSzKRT. Sebők HTVE, Hollós! (Ganz). 
Tallér (Vasas), Borbély SzVSE. Harsányi 
GTE, Berri (Postás). Kiss II. (Törekvés), 
Junász UTE. polc* J. (Pereces). Borbély 
SzVSE. Somlai UTE Turbók! (Perecét)).

A szövetségi kapitány ezúttal is figyel- 
wezteti a ki rendelt ifjúsági játékosokat, 
hogy szeméiyazoi.osflásri lagzolványukat. 
továbbá játékos!gazolványukat vigyék ki 
magukkal &z edzésre. Aa edzés kezdete 
4 óra-

A dakotán lejátszott CTK—R. MOVE 
mérkőzés 9:0-áa eredményét megtsenunf- 
tette a KöLASz esyesblrája, mert 
kiderült hogy ősszel is Clnkótán játszott 
a két csapat. A mérkőzést Rákoscsabán 
meg keli ismételni.

Három tartalékkal áll ki ma, vasárnap 
az SK Rusj csapata. Tóth II.-t eltiltot
ták, Kahán II.-t a múlt héten megoperáj- 
ták, Gyimesi pedig nem játszhat az 
MOVE ellen, mert a Nyíregyháza csapa
tában már játszott az ózdiak ellen A* 
összeállítás tehát a következő: Aekérmann 
— Radik. Krajnvák — Papp. Köpés*-1* 
Vásárhelyi — Hajlik III., Czancsinov. 
Juchwid, Plifka, Tamás.
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Megjöttek a bécsiek,
két helyen megváltozott összeállításban

f é l e k "

Szombaton délután két _ órakor 
elég sokan vártuk a bécsieket: 
Holló Zoltán, Tóth István, Tamássy 
István dr, Bornáth Ferenc,̂  Molnár 
Ignác és mégsokaa mások jöttek ki 
az MLSz nevében. Holló Zoltán új
ságolja:

— Váratlanul nagy az érdeklődés 
a mérkőzés iránt. Bn 25.000 nézőre 
számítok s ez a Budapest— Bécs- 
m,érkő zések nézöesúcsa lenne. Ha jó 
kló lesz, akkor talán még többen is 
kijönnek.

A szél éppen most kezd erősebben 
fújni, esőfelhőket hoz. Holló Zoltán 
megjegyzi:

—  Inkább ma essen, mint holnap.
Két órakor befut a vonat, meg

jöttek a bécsiek. Miiller szakvezető 
vezeti őket. Rokonszenves úriember, 
nyomban nagyon kedvesen kezd be
szélni :

— Az étkezökocsiban ebédeltünk. 
Pompás ebédet kaptunk.

Hussak edzőt állítjuk meg egy pil
lanatra, természetesen rögtön a pon
tos összeállítás felöl érdeklődünk:

—  Sajnos — mondja az edző —  
összeállításunk két helyen megválto
zott. Walzhoffer nem gyógyult meg, 
nem is hoztuk magunkkal. Éppen 
ezért a jobhhátvédnek jelölt Schall 
játszik majd balösszekötöt. ö az 
utóbbi időkben többször játszott csa 
tárt, A  jobbhátvédünk Wagner U  
lesz. Egy új tartalékunk is va 
Hessenau-

— Mit vár a mérkőzéstől T
—  Ezt talán még én magam sem 

tudom pontosan. Csapatunkat meg 
kellett változtatni. Én például Sestát 
Is szívesen elhoztam volna, de Sésta 
nem kapott szabadságot.

A  fiúk gépkocsiba ülnek. Miiller 
szakvezetővel ülünk egy kocsiba s 
vele kezdünk beszélni. Tőle is meg
kérdjük:

—  Mit vár a mérkőzéstől f
Miiller nevet, majd így szólt:
— Győzelmet remélek, de vere 

►égtől félek.
Azután komolyabb hangon így 

folytatja:
— Hiányzik HaUnomann, Zíschek, 

Bwsfcw Walzhoffer... Mi most a há- 
berü miatt nem állíthatunk ki olyan 
csapatot, amilyent akarunk. Azután 
nem ismerem a magyarok jelenlegi 
formáját. Ezenkívül a helyzet az,

rendszerről hallottam. Mi még a 
régi iskolát játszuk, nem is térünk 
le róla. Nekem az a véleményem, 
hogy minden rendszer jó, csak le
gyenek hozzá megfelelő játékosok. 

Majd hozzáteszi:
—  Érdekes, a Ferencváros a ta

vasszal Pécsben még nem játszott új 
rendszerben.

Azután még elmondja, hogy a 
Budapestre érkezettek közül senki 
sem katonáskodik, de Stroli például 
kint van a harctéren.

Ziegler úr, az Austria vezetője is 
elkísérte a bécsieket. Ezt mondja: 

—  Ha lehet, akkor meghívnám 
Bécsbe a Ferencvárost, vagy a Hun
gáriát. Fogok is tárgyalni Kéme-

nessy ‘árral és Takács úrral, hátha 
lehet valamit csinálni. Persze, ma
guknál most kezdődik a KK1 Ha nem 
lenne háború, akkor tálá/n mi is ott 
lennénk a rajtnál. Hogy mi less 
holnap? A győzelmünk- számomra 
meglepetés lenne.

A  játékosok már mindannyian le
verték az út porát s egy kis sétára 
Indulnak. Miiller kihirdeti:

—  Háromnegyed "l-kor vacsora, 
utána megnézzük a Stan és Pan- 
filmet. 10-kor takarodó.

Odakint zápor zuhog, de hama^ 
kiderül s süt a nap. A  bécsiek is azt 
mondják, amit Holló Zoltán mon
dott:

— Inkább ma essen, mint holnap.
De hozzá teszik:
.— Azért nem baj, ha egy kicsit 

csúszós lesz a fü ...
Bőkai Mattanovich Béla.

M a  n e k e m
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hogy nálunk a Rapid kivételével a 
többi csapatok hat hét óta. nem ját
szanak bajnoki mérkőzést. Termé
szetesen ennek ellenére az összes 
csapatok edzésben vannak. Eehet, 
hogy előnyükre vált ez a bajnoki 
szünet, lehet, hogy nem.

Azután hirtelen megkérdi az 
MLSZ vezetőitől:

—  Ki vezeti a- mérkőzést ?
—  Az olasz Searpl, de csak este 

10 óra után érkezik meg.
Müllcr még elmondja, hogy Bécs- 

ben elég nagy e.z érdeklődés, do a 
habon! . miatt az érdeklődök közül 
sokan nem mennek ki a pályára.

—  A  férfiak bevonultak, a hölgyek 
meg egyedül nem mennek Ul. Ennek 
ellenére 15— 20.000 néző lesz Bécs- 
ben.

Már a dunaparti szállodában va
gyunk s Müller megelégedetten 
mondja:

— Hiába, a magyar vendéglátás 
nem változik. Előkelő szálloda...

Bindert állítjuk meg. legutóbb 
Berlinben a magyar-német mérkő
zésen találkoztunk. Még mindig a 
meg nem adott gól jut az eszébe:

__ a. harmadik gólunk szabályosan 
a hálóban volt. Igaz viszont, hogy 
egy gólt lesből lőttünk.

Azután a csomagjára mutat:
—  Hoztam Z—5 gólt —  mondja 

nevetve, korántsem fölényeskedve.
— A múlt vasárnap Gleiwitzben 

csak azért ném győztünk, mert na
gyon rossz volt a pálya s nekünk 
nagyon sokat kellett utaznunk. De 
így is fölényesen lettünk elsők a cso
portunkban.

Bchmaus, a csapatkapitány csen
desen ül és háborús híreket olvas.

—  A mérkőzés után szívesebben 
beszélek —  mondja, majd hirtelen 
megkérdi;

—  Itt tényleg nem játszák már a 
(régi rendszert ?, Háromhátvédes

1939 nyár óta jegyzik az MLSz- 
ben a „Gidófalvy-korszakai". Az
óta a válogatott csapatunk csak 
két vereséget szenvedett. Az egyi
ket Varsóban, még a nyáron, a 
bajnoki mérkőzések megkezdése 
előtt. Erre ezt szokták mondani:

— Ez nem számít, ezt még a 
régi korszak vezetői kötötték le 
ilyen rossz napra.

A két vereség közül marad te
hát egy, amely „teljesen jogos": 
Becsben az ősszel kikaptunk a 
bécsiektől:

„Wien, Wien nur du alléin"  —  
dúdolta szombaton az egyik ve
zető a szövetségben, majd hirtelen 
megjegyezte:

— Szeretném, ha vasárnap este 
az osztrákok meg- azt danolnák, 
hogy „Pesten jártam iskolában.”

T o ld i @éza napsütést 
vár

Toldi Géza csak akkor játszik a 
bécsiek ellen, ha nem lesz nedves a 
fü. Ha nedves lesz, akkor Dudás a 
balösszekötő.

Szombat délben beszélgettünk Tol
dival :

— Milyen hangulatban várja a 
mérkőzést ?

—  Egyelőre jó hangulatban s ha. 
az idő ilyen jó marad, akkor a han- 
latom sem változik. Napsütést várok 
és száraz időt, mert játszani aka
rok.

— Milyen formában érzi magát?
— TJgy látom, hogy az idény vé

gére egészen jól feljöttem.
— Nem érez fáradtságot?
— Nem.
— Mi a véleménye a holnapi mér

kőzésről, egyéni szempontjai figye
lembevételével ?

—  Először Is örülök annak, hogy 
ezúttal összekötőt látszhatom. A 
románok, a horvátok és a németek 
ellen középcsatárt kellett játsza
nom s ezért nem ment minden mér
kőzésen úgy a játék, ahogy szeret
tem volna. Most másként lesz, most 
a helyemen vagyok. Különösen örü
lök annak, hogy éppen a bécsiek 
ellen játszhatoro a helyemen. Nekem 
ugyanis a bécsiek ellen mindig jól 
ment a játék. Bécsben és Budapes
ten is.

—- Hogyan készül a mérkőzésre 
Mit csinál ma délután ?

— Most hazamegyek az irodából s 
otthon ebéd után a kertben lefek
szem a nyugágyba. így pihenek. 
Hogy hová megyek estefelé? Az 
ágyba.

— Mikor jár le a szerződése, 
amely a Gammához köti?

—  Augusztusban, de ez ném jelent 
semmit. Nagyon jól érzem magam a 
Gammában és ott is maradok.

Helyettem k is v irág
Bíró Sanyit faggatták a barátai:
— Játszottál már Pákozdival 

eauii-tt a bécsiek ellen ?
' — Igen...
— . No és?... Győztetek legalábbf 
Birő elmosolyodott és Így vála

szolt —• virágnyelven:
— Remélem, most fordított lesz 

az eredmény...

Honnan lőhetne Sütő 
dugót a b é cs ie k n e k !

A Hungária pénteki edzésének 
egyik eseménye volt a cseles rugó
verseny. Ez abból állt, hogy a játé
kosok letették az alapvonalra a lab
dát és onnan próbálták a hálóba 
rúgni, különböző külső és belső per
gővel. Különösen Vidor volt nagy 
mester ebben, Mandik Béla nem áll

hatta szó nélkül:
— Ha Sütő is ilyen ravasz lövé

seket küld majd a bécsi sógor kapu
jára, mint Vidor, akkor bátran lö
völdözhet messziről...

—  Mondjuk, harminc méterről...
■ szólt közbe egy szurkoló.
-—• Még messzebbről —  folytatta

Mandik és most már ugratta a szur
kolót, —  például — az ötlözőböl...

nég yes! á s  az o lló
Négyesit biztatták a Hungáriá

ban:
— Nehogy megijedjél a bécsiek

től.,
— Én? —  válaszolta önérzetesen 

Négyesi. —  Meglássátok, minden 
zsebemben egy bécsi játékossal fo
gok hazatérni a mérkőzés után...

Valaki megjegyezte:
—  Csak nehogy annyira begyul

ladj, hogy végül egy öngyújtóval 
térj haza.

Csikós is készüt
Csikós Gyula jelenleg katona. Az

1 . számú honvédkórházban teljesít 
szolgálatot. Itt kerestük szombaton 
délben. Helyette Csikós őrmestert, 
Csikós Gyula névrokonát találtuk. 
Ezt mondta:

—- Nincs már itt. Hétfő reggelig 
szabadságoltuk, hogy vasárnap dél
után teljesen rendben legyen. Va
sárnap nem szabad gólt kapnia! Ha 
kap, akkor itt is kap valamit!

HáeBa — az „ú j fiú"
Háda Józseffel is találkoztunk, ö 

a tartalékkapusunk. Sokszor volt 
válogatott, most azonban csak tar- 
talék. Meg is kérdeztük tőle:

—- Mikor volt utoljára válogatott?
— ' A  franciaországi világbajnok

ság óta nem voltam válogatott.
—  Szóval ez a tartalékság már 

haladás.
—  Sőt Gamma — teszi hozzá ne

vetve Háda.
Nem löjjtlk le a szóviccért, hanem 

megkérdjük tőle:
—  Hogyan készül a vasárnapi 

mérkőzésre ?
—  Most 12 óra, itthagyom a hiva

talomat. Jóidőre! Most veszem ki 
ugyanis a szabadságomat, most kez
dem el a. nyaralást. Illetve majd hol
nap délután a kapu és Csikós mö
gött kezdem el a nyaralást. Szóval 
megyek haza ebédelni. Ebéd után 
kimegyek egy cégmérkőzésre. Az 
egyik cégcsapatnak ugyanis én va
gyok az edzője.

—  És mi lesz este?
—  Hogy lehet ilyesmit kérdezni? 

Nyolckor már otthon leszek.
—  Szeretne vasárnap védeni?
—  Ha én még egyezer válogatott 

lehetnék...

Utasítás K incsesnek
Kincsest is hiába kerestük szom

bat délbon. Kincses a kispesti város
házán az adóhivatalban teljesít szol
gálatot. Ott ezt a választ kaptuk:

—  Nincs itt, külső szolgálaton 
van.

—  Reméljük, vasárnap délután is 
lesz külső szolgálata.

— Hogy tetszik ezt érteni?
—  TJgy, hogy a szélen kap elég 

labdát.
—  Hát ami a mérkőzést illeti, már 

kapott tőlünk is utasítást. Végre 
hajtási utasítást. Kincses lefoglal 
legalább két embert és minden hely 
zetben végrehajt!

Saafsó szakálla
Szabó Tóni legalább kétnapos sza 

kállai jelent a B)-csapat elutazásán

Keletin. Gídófalvy Pál dr tréfá
san rászólt:

— Hát azért a tartalékoknak is 
meg kell borotválkozniok.

Mire elérkezett a vonatba való be 
izállás ideje, Szabó Tóni már simára

borotvában libbent fel a vasúti ko
csiba.

Hiába! Nagy a fegyelem az MLSz- 
ben.

Szabó egyenruhája
Más baj is volt Szabóval. Míg á 

többi fiú egytöl-egyig a pompás ma
gyarruhában feszített, Szabó volt az 
egyetlen, aki közönséges ruhájában 
jött ki a pályaudvarra. A  miniszteri 
biztos ezért is felelősségre vonta. 
Ssa-bó ártatlan arccal húzta ki zse
béből az MLSz táviratát, amely 
szombat estére" idézte be a szövet

ségbe. Hogy ki írta el a „pénteket" 
.szombatra", azt a. pályaudvaron 
nem lehetett megállapítani. Vörös 
Tak-i azonban vésztjóslóan állapí
totta meg:

■— Ezért valaki lógni fog .. ,

As összeá llításb an  
nincs ú jság, csak a 
taktikában

Vitéz Ginzery Dénes szövetségi 
kapitánnyal is beszéltünk szomba
ton délután. Ezt mondta:

—  Az összeállítás körül nin-cs 
semmi újság. Ha száraz lesz a pá
lya, akkor Toldi játszik, ha nedves, 
akkor Dudás. A taktikánk ? Less 
egy kis változás.

Tóth Istvánt kint a Keleti-pálya
udvaron találtuk meg a bécsiek ér
kezése előtt. Ezt kérdeztük tőle:

—  Igaz, hogy a válogatott is 
,JPataky-rendszert‘‘ játszik ?

—  Miért .Hataky-rendszer" f A 
régi Fradi is ezt a rendszert ját
szotta az én időmben.

Azután ezt mondja:
—  Igen, a balfedezetünk vigyáz 

majd a jobbszélsöjükre és a jobb
hátvédünk meg a bálszélsöjükre. A 
balhátvédünk meg középen lesz.

Balogh Bonzó 
pápaszemén 
keresztül:
A furfangos svájciak - A szí
vós németek - A villámgyors 
horvátok, akiknél nem lehet 
tudni játék közben, hogy me
lyik a jobbösszekötő és melyik 
védekező románok
És a vasárnap i e llen fe le in k , a technikás, a 
lem es, é ssze l játszó  b écsiek

szel-

Balogh Bonző, az újpestiek vá
logatott balfedezete a tavaszi 
Idény csaknem mindegyik válo
gatott mérkőzését végigharcolta. 
Csupán a románok ellen nem ját
szott, mert karsérülése akadályoz
ta, de ezt a meccset is látta. Kí
váncsiak voltunk, vájjon az új
pesti fiú hogyan látta ellenfelein
ket, milyen különbségeket fede
zett fel a különböző nemzetek vá
logatottjai között.
Balogh Bonzó így kezdte mon- 

dókáját:
—  A svájci csapat valamennyi

ellenfelünknél csiszoltabb, szebb 
futballt játszott.

A svájciak játéka volt legköze
lebb a régi középeurőpai labda

rúgáshoz,
amelyet hajdanában velünk együtt 
a bécsiek és a prágaiak játszottak. 
Más lapra tartozik persze, hogy 
most nem ment nekik, mert nem 
hagytuk őket játszadozni. Ha az 
ember köményen odateszi a csülkit, 
akkor bizony fuccs a szép játéknak 
Furfangosak voltak ám a svájciak. 
Ha például Abegglenhez került a 
labda, ö szaladt vele a középcsatár 
helyére, a középcsatár pedig kisza
ladt összekötőbe, mintha Abegglen 
hozzá akarná adni a labdát. Abegg 
len azonban nemi oda adta, hanem 
ballal kiperditotte Bíclcelhez.

Egyszer-kétszer be is csaptak 
bennünket,

amíg rá nem jöttünk a mókára, az
után már inkább sajátmagukat csap
ták be. Az biztos, hogy náluk min
den labdának megvan a maga útja, 
nem megy ész nélkül ide-oda. Zü
richben, amikor 3:t-re kikaptunk 
alaposan kifirkáltak bennünket, 
most azonban a mi rendszerünkkel 
nem boldogultak. Ritkán hagytunk 
üres embert, akihez passzolni lehe
tett.

— A védekezésben legjobban a 
románok tetszettek.

Ha ném védekeznek olyan jól. 
akkor nem 2:0-ra kapnak ki. Dávid 
sokkal többet dolgozott, mint Glá- 
zer, a horvátok kapusa s nekem na
gyon tetszett. Lehet, hogy Glázer 
nagyobb kapus, de neki nem volt- 
annyi alkalma, hogy tudását csil
logtassa, mint Dávidnak. Igaz, hogy

a túlságos védekezés teljesen «  
támadás rovására ment. Néni tu
dom, honnan veszi a romén szövet
ségi kapitány, hogy új rendszert ta-
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Iáit ki. Igaz, hogy román rendszer 
sem nem olasz, sem nem angol, 
nem is román.

A  jó öreg Budai U-től láttunk 
ilyen rendszert,

amikor beszorítottuk őket a. 16-osrtt 
és elöl nem maradt más csak Jtökk, 
Iladrévi, meg Pozsonyi. Nem fogott 
a románok k-özü-l senki senkit, csak 
azt próbálta szerelni, akibe éppen 
beléje botlott ott a tő-os körül. A 
román csatárokban nagyon csalöd-

*U  bö l kapható a K o iis son  s iö r te  en ltö.

tani. Barátki Gyuszi meg sem tu
dott mozdulni, Bindeáról azt hallot
tam, hogy ő szokott lenni a román 
csatársor lendítő kereke. Ú g y  lát
szik, most nem volt jól bezsírozva a 
kerék. Még a balszélsötöl és a két 
Összekötőtől láttam valamit. Ezek 
legalább hozták fel a lasztikat. A 
fedezet sorban csak Vintila állta a sa
ra.*, ö volt az egyedüli, aki rákapasz
kodott Gyeivaira és nem hagyta 
Gyetvást élni, Juhász csak az ollót 
kereste, amíg bírta.

—  A németek? #
— Ezek irtó szívósak,

különösen a fedezetsoruk
volt az. Kitsinger és Kupfer nem 
hiába volt kontinens-válogatott, 
nem hagyta szuszogni a mi összekö
tőinket, Rohde s&m ment volna el 
Toldi Géza mellől egy hatlámpás rá
dióért sem. A hátvédek is makacsul 
harcollak, nem ismertek elveszett 
labdát és menthetetlen helyzetet.



sssm Vasárnap, 1940 június 9.
Nem. nyugodtak bele, he á tjá tszót 
tűk  őket,.
■ —- Kemények voltak?
—  Hát kemények, az igaz, de

nem olyan harapósak, mint 
voltak hajdanában.

M ár a. ném etek sem já tszók  c 
h a jrá -fu tba llt, különösen nem  
am ióta  a bécsiek is köztük  já tsza
nak. B inder és Pesscr például ke 
ihény gyerek  és nem is ijed  m eg a. 
maga. á rnyékától, de inkább techn i
kával, ésszel o ld ják  m eg a, helyze
teket. A  nem etek k ics it m ereven és 
rosszul, já tszo tták  m ost az angol 
rendszeri.

Nürnbergijen az 1:1-nél sokkal 
jobban játszották.

A budapesti —  3:2-s m agyar győze
lem m el végződött —  m agyar-né
meten sokkal liajrásabbak, lendüle
tesebbek váltak. Arra. a. meccsre  
gondolok, a m ikor a. második fé lid ő 
re  K ardost k icserélték  Sztancsikkal 
és a ném et középcsatár lövése a, 
kapufáról éppen Szabó Tón i ölébe 
pottyant. H a  nem  íg y  történ ik , ta 
lán ők nyertek  volna. M os t k ics it 
felem ás a ném et csapat. A  csatár
sor balszárnya a bécsi iskolá t já t 
szotta:, a másik része az olaszt, a 
védelemben pedig az angol rendszer 
szerin t fu tba lloztak . Ú gy  lá tom : 
egyelőre nem s ikerü lt a bécsi ép a 
birodalm i fu tba ll összeolvasztása, 
bár

lehet, hogy csak az a baj, hogy 
nem volt két olyan összekötő
jük, mint a jó Hahnemann és a 

jó Stroh,
l  akik  tudták küldeni a labdával a 

kösépcsatárt és a szélsőket...
—- Én nekem

legjobban a honátok tetszettek.
A z t a fu tb a llt já tszák, a m it m ost j 
annyira em legetnek. A  hátvédek 
kiá llnak a szélsőkre, a középfedezet 
rákapaszkodik a középcsatárra, aj 
szélső}edezeáek pedig az össsekö- \ 
tökre. F u rcsa : m eccs közben soha
sem■ tudtam , hogy m ely ik  a. jobbösz- 
szekötö és m.elyik a jobbfedezet. 
Egyszer as egy ik  vo lt elöl, egyszer | 
a, másik. Ha a. fedezet előre húzó
d ott, az összekötő m in d já rt h a lra - J 
m ent a helyére. A  kom átoknak  | 
azonban nemcsak a rendszerük jó , j 
hanem

egyénileg Is Igen jó játékosok.
E g y  pár já tékost —  fő le g  csa tárt j 
—  tudnánk belőlük használni i t t 
hon. Gyorsak és tudnak bánni a lab
dával. R abszolgá juk  a labda. P it iz ik  j 
■nekik. E z  m,utatja a jó  foc is tá t. S 
nemcsak futásban gyorsak, hanem  [ 
labdáleadásban is.

B) csapatunk megérkezése

Bécsben is 
k e lte tt a  fu tba llis ták  
m a g y a r  ruhája

Vidéki bajnokságok állása ülost már a bajnoki
SZEGEDI ALOSZTÁLY 

T- osztály

Bécs, június S.
Alig párperces késéssel érkezett 

meg a budapesti B) válogatott vo 
nata Becsbe. Gerva.y József, a cso
port vezetője elmondta, hogy az 
ebédet - is, ozsonnát is az étkező
kocsiban fogyasztották el. K is, 
Szabó és N égyest kártyával űzte el 
az unalmat. K issely  aludt. A  hatá
ron igen előzékeny volt az ellen
őrzés.

Bécsben L ie g l kapitány és E ck - 
hardt szakoktató fogadta a vendé
geket. Megjelent a pályaudvaron 
H alm ay  Tibor, a híres magyar mozi- 
szinész is, akit a fiúk kitörő öröm
mel üdvözöltek.

A  pályaudvaron nagy feltűnést 
keltett a budapesti fiúk szép magyar 
ruhája. -

A  szálló elé érve Takács Béla elé- 
gedttten .szállt ki a taxiból és így 
szólt:

— Csakhogy végre  ú jra  i t t  va 
gyunk  a jó  ö reg  M a ria M lfe r S ira s 
son!

A  fiúknak nagyon tetszett a 
zászlődísz, amit Bécs a német győ

zelmek alkalmából öltött magára..
Még csak osztogatták a vezetői 

a szobákat a játékosok között, ami
kor megjelent a kapus és T ó th  La- j 
jost_ hívta a telefonhoz. A  Gamma 
középfedezete először va,n Bécsben, [ 
érthető volt tehát gyanakvása, ami
kor megszólalt:

—  Biztosan valam i tré fa  lesz, h i
szen én senkit sem ism erek ü t.

Hamar kiderült azonban, hogy mégis 
csak T ó th o t kereste egy régi erdélyi 
barátja, aki a Nemzeti Sportból ér
tesült T ó th  érkezéséről.

A  szállóban Janisch  kapitány, 
szakhivatal! vezető fogadta a ma
gyar csapatot.

Vacsora után séta következik, az
után lefekvés. Takács Béla üzeni, 
hogy a fiúk valamennyien rendben 
vannak.

A bécsi 'együttesben nincs válto
zás. " i • -

A  mérkőzést a berlini B irlém  ve
zeti.

Howorka Ottó.

1. SzVSE 21 18 2 1 69: 6 38
2. KAC 2 1 16 3 2 57:18 35
3. Sylvania 20 1 1 2 7 44:35 24
4. MTK 22 9 6 7 54:56 24
5. SzTK 2 1 10 3 8 53:38 23
6 . UTC 20 8 5 7 37:32 2 1
7. KTE 21 8 5 8 46:46 2 1
8. MÁK 2 1 6 4 11 40:55 16
9. HTVE 19 5 2 12 26:45 12

10. SzTE 21 3 5 13 28:57 11
11. KE VSE 20 5 1 1 4 25:57 1 1
.12. HMTE 19 4 2 

II. osztály
13 27:62 10

1. SzMAV 18 17 ■ 1 78:18 34
2. KTK 18 10 6 2 39:22 26
3. K11TE 18 10 2 6 31:28 22
4. KTE IX. 18 8 3 7 42:38 19
5. U. MCVE 18 9 1 8 29:28 19
6. KAC II. 18 8 3 7 29:42 19
7. K. MÁV ■18 6 5 7 18:32 17
8. KRVSE II. 18 7 3 8 17:34 17
9. SzTE II. 18 2 - 16 19:58 4

10. Cső Alt* ' IS 1 1 16 1 0 :12 3
Visszalépett.

KELETI ALSZÖ VÉTSÉG
I. osztály.

D ebreceni csoport.

Ságra pályázik 
a Gradjanskt

Zágráb, június 7.
A  Gradjanskínak sikerült, amfrf 

legvérmesebb szurkoló sem mart Síi 
mában sem- számítani:' hazahozott 
Belgrádból és Szarajevóból négy 
pontot. B u kov i Marci a: következő- 
két mondta a nagy eredményről:

—  Szera jevó i mérkőzésünk egyike, 
v o lt a legnagyobbaknak, am it vas 
laka lá ttam . Valóságos hősies teljes  
sítm ény v o lt  csapatom tól 'ez a, gy ő 
zelem. A  legnagyobb elismeréssel 
kell szólnom  K is s . E rnő budapesti 
já tékvezetőrő l, aki rem ekül ta rto tta  
kezében a já tékot. N em  tudom ,, m i 
le tt volna,, ha, gyengébb em ber veze
t i  a. m érkőzést. Sajnos, balszeren-. 
csőnk csak nem. akar félbeszakadni, 
Glaser m ég nem  harcképes, -U rch  
csak erre a két m érkőzésre kapott 
szabadságot. E gye lő re  kapus nélkül 
állunk. M ateka lo  megsérült, Szera-i 
javában, W ö lf l m ég nem  egészséges. 
Mindennék ellenére most már., bízom  
benne, hogy nem  adunk le több pon
tot. és a kkor bajnokok vagyunk. 
Azután  pedig fe l a kis K K -fa !

F. P.

Országos KISOK elődöntő
Kaposvári fk,—Munkácsi magyar-orosz £' 

4:1 (2:1).
Kaposvár. 1000 néző. Vezette: Treuka,
Kaposvár: Mezőfi —- Somogy vári. Sípos 

—- Kerecsényi. Molnár, Zalánfi — Szabó. 
Kanizsai, Kordé, Légrádi, Meixner.

Munkács: Hraucsák — Róí.hy, Almás! — 
Krausz I.. Uram, Krausz II. — Hornyák, 
Mihaloó, Skoba, Homonnai, Vizniczky.

A 20. percben Skoba a Vendégcsapatnak 
szerzi mag a vezetési, 0:1. A 24. percben 
Kordé egyenlít, 1:1. A .10. percben súlyos 
baleset történik. Vizniczky összecsap M-e- 
zö..vel és a munkácsi balszélsőnek eltörik 
a lába. A mentők kórházba szállítják. A. 
vendégcsapat kedvét veszti és a 36. perc
ben Kordó megszerzi a vezetést a kapos
váriaknak.

Szünet után a 31. percben Kordé ismét 
gólt lő, 3:1. A  34. percben pedig Kani
zsai lövi a negyedik kaposvári gólt, 4:1.

Kitűnt: Sípos, Molnár, Kordé, illetve 
Almáéi, Uram, Skoba,

Labdával alig futnak, sokkal
többet mozognak labda nélkül.

Sohasem állnak m ereven egy he
lyen és nem  m ozognak kiszabott 
vonalon,

— fis -a bécsiek?
—  Valam ennyi fe lso ro lt közül

*  bécsiek a legtechnikásabbak, 
Iegraf f ináltabbak.

Elgondolás van a játékukban. A  csa
tá rok  m ind ig az ellenkező húzást 
csinálják, m in t am it az e llenfé l vé 
delme vár. N em  olyan gyorsak, m in t 
a * horva tok  és nem  védekeznék  
olyan erősen, m in t a rom ánok, nem  
is olyan szívósak, m in t a birodalm i 
ném etek, de —  veszélyesek. Lá ttu k  
ezt nem régiben is. Védőik nem  á ll
nak em berre, de jó  érzékkel helyez
kednek oda, ahová a labda mehet. 
H a ezt a m eccset m egnyerjük , 
a kkor elm ondhatjuk, hogy jó  tava 
szunk vo lt.

— Hogyan állítaná rangsorba az 
említett futballnemzeteket ?

—  Ily en fo rm á n : E lső  helyre ten 
ném  a horvá tokat, másodikra a bé
csieket, harm adikra a rég i ném ete
ket, utánuk a svá jciakat és ötödik  
helyre a rom ánokat.

—  Még egy kérdés: fis hol szőri 
tana helyet ebben a rangsorban a 
magyar válogatottnak ?

Balogh  Bcnzó egy kicsit gondol
kodik és azután így válaszol:

—  K örü lbe lü l a horvátok után...
— Hogyan ?!1
—  M e rt ezt a budapesti l:0 -á s  

m eccset nem  lehet teljesen  m érték 
adónak venni. N em  hiszem, hogy  
Zágrábban, az a kkori körülm ények  
közepette m egvertü k  volna a horvá
tokat, Tessék csak visszaemlékezni, 
m ilyen szoros kis m eccs volt...

A Gamma. FC kedden este hét órakor 
idényzáró vacsorát rendez Budafokon. 
■A vacsorára várják Gidóíalvy Pál dr-t is.

A WMTK csapata a BMTE ellen: 
Szekeres — Nagy, Lenes — Havas, Bakos. 
Novák I. — Füzéssy, Háraí, Kiss, Fehér, 
JSger,

Rózsadomb -Zsigmend
kávéház, étterem, 

g r i l l

Zsengellér Budapesten 
cáfol —  Bécsben bizonyít

A  B ) csapat elutazása előtt nagy 
csoport vette körül Zsengellért, aki 
jobbösszekötőt fog játszani a máso
dik vonalbeli együttesben. Megkér
deztük a népszerű „Ábeltől":

- Mi igaz abból, mintha kedvet 
lenül megy Becsbe?.

- E g y  szó sem,
- Azt suttogták, hogy az A j-bán 

szeretett volna játszani és az állító 
lagos kedvetlenség oka a sértődött 
ség volna.

- N a gy o n  örü lök , hogy m egcá fo l
hatom  ezt a csúnya m ende-m ondőt 
E gyetlen  szó sem  igaz belőle. Való  
bán rúgást kaptam, csü törtökön  
bokám ra és az m eg is dagadt. D e  
szerencsére n  borogatás nyom án  
egészen e ltű n t a daganat. Sem m i 
akadálya sincs, hogy Bécsben já tsz  
hassak.

Erősnek tartja a bécsi ellen 
felet ?

A  n evek  után nagyon erős 
ellenfe let kapunk Bécsben. D e  ez 
nem  je len t sem m it. A  m i csapatunk  
is nagyon erős. Ha belefekszünk a 
m érkőzésbe, m eg  lehet vern i a bé
csieket.

Szóval jónak tartja a B) 
patot ?

Ig e n  n a gy  já ték e rő t képvisel 
ez az együ ttes. A zza l, hogy T ó th  II. 
le lt  a középfedezet, m ost m ár nem  
lesz hiba as angol rendszer körü l 
sem. És m e r t  a két szélső fedeze
tünk több e r ő t  szentelhet a  tárna 
dósnak, n ekünk , összekötőknek  is 
több szerepünk lehet m ajd a tám a
dásban. E h h ez  m ég azt is hozzá 
kéll vennünk, hogy ha a bécsiek a 
ré g i rendszer szerin t játszanak, 
a kkor n ekünk , összekötőknek m ég  
több szabad te rü n k  lesz.

—  De a bécsiek otthon játsza
nak...

E z  az egy , am i m e lle ttü k  szól. 
D e azt h iszem , ez nem lesz elég ne
kik.

-  Az az érzése, hogy menni fog 
önnek Bécsben a játék?

N a gy o n  nagyot szeretnék já t
szani Bécsben.

Talán azért, hogy megmu
tassa...

Én m in d ig
ta tn i!

1. DVSC H.
2. DMTE
3. P. MÁV
4. DEAC
5. B. Turul
6. MOVE 
. HTE

7. DGSE
8. D. MOVE
9. BSC

10. K. MOVE
11. HSE 

Hátralevő
DMTE — P

19 15
18 14
19 13 
18 10  
18 1 1

1 58:12 33 
1 34:10 31
3 58:14 29 1
4 23:23 24 
7 57:39 22 |

A bajnokság á llása
Arnatőrbajnokság

Nem játszh at az fSB 
ll-b en  az FTC, U TE,
M T K  (? )

Az MLSz alszövetségi és alosz
tály! vezetőinek értekezlete szomba
ton délután folyt le. Megtörtént a 
nyári edzőtáborok végleges meg' 
szervezése, majd megcsinálták az 
NB II és NB III beosztását is. Ezt 
ugyan nem közölték a nyilvánosság
gal, mert jóváhagyás végett m ég  as 
O T T  négyes bizottsága, elé terjesztik .
Annyit mégis megtudtunk, hogy a 
határozat szerint nem juthat az NB  
Ebbe az NB I-ben szereplő egylet
amatőr csapata. Ez azt jelenti, hogy ___ __
az F T C , U T E , M T K , E lek trom os  I I ,  I jp, TJAC H 
Szegedi A K , vagy más hasonló csa- Rusj II 
patak csak az N B  I l l -b a n  szerepel
hetnek a jövőben. Kimondták azt is, 
hogy az ilyképpen az NB III-ba jutó 
egyletek illetékes alosztályukban is 
kötelesek csapatot indítani a baj 
nokságban. Kimondta az értekezlet 
a Magyar Kupa kiírását és azt is 
elhatározta, hogy a kupagyőztes jo
got nyer a KK-ban való részvételre.

20 S 3 9 30:57 19 I
20 7 4 9 30:39 18|
19 6 2 11 34:58 14
17 4 1 12 21:49 9 ]
20 4 1 15 8:31 9 ]
visszalépett.

mérkőzések, Június 0.: j 
MÁV, BSC — DVSC,

DEAC—B.Turul. —  Június 16: BSC  I 
—DMTE, D. MOVE—Turul. —  Jú- | 
nius 2$.: BSC—DEAC.

1. Vasas II.
2. ZSF, II.
3. HAC II.
4. BAC
5. WoSC II.
6. UMSEII.
7. Főv. TKör II.
8. URAK II.
9. Fodrászok 

Ki. PSCII.
11. ULK*
.12. Uránia*
* Törölve.

IV. osztály. 
Nyugati csoport

22 16 3
21 15 3
22 14 2 
21 12
21 9 
21 11
20 9
21 8 
21 6 
20 5
22 _
32 S

3 62:21 35 
3 66:34 33 
6 45:41 30 

-  9 61:44 U  
6 6 ,48:38 24 
2 8 41:37 24
2 9 34:53 20
3 12 40:58 15
3 12 31:57 15
4 11 21:51 14 
1 21 2:32 1 
3 11 48:33 19

F elv id ék i csoport. 
1- V. Turul 25 19 2 4
2. NyKISE
3. MVTE
4. MTK
5. UKMSC
6. NyVSC
7. NvTVEH.
8. NSE
9. Csapi SE

36:20 40
4 64:23 39
5 34:23 39 | 
3 59:24 38 
5 25:30 37 | 
8 35:34 32

10 28:67 28 | 
10 21:58 26

25 18 3
25 19 1
24 17 4
25 17 3
25 15 / 2 
25 13 2 
25 11 4
25 12 1 12 33:50 25| 
visszalépett 
visszalépett 
visszalépett 
visszalépett 
viszalsépett

H átra levő  mérkőzések. Június 9.: 
MTK—UKMSC, CsSE—NyVSC. —  
Június 16.: NyKISE—V. Turul, 
MVTE—MTK. —  Június 23.: NyTVE 

NSE.

Déli csoport
I ,  WMTK II. 2120 —
2: MAVAG III. 21 17 1
3. HeAC . 20 15 2
4. VKSK 21 15
s: Cs. MOVE III. 20 12
6. Hungária II, 21 10
7. KTK II. 20 9
8. KFCII. 21 7
9. Kalapos’!!. 21 5

10. Est II.* 22 2
II. Siketek* 22 2
12. ETC II,* 22 4
* Törölve.

1 62:15 40
1 3 106 :29 35
2 3 58 :14 3? 
1 5 84:36 31
3 5 77:24 27
1 10 52:74 21
2 9 23:41 20 
1 13 32:65 15 
1 15 24:75 11
1 19 22:48, ,5 
1, 19 1.9:88 5
2 16 17:67 W

12. MSE H.
13. BFTC rr.
14. TJTKSC

n . -

m eg akarom  m u-

J A Z Z . tánc.
A Balaton-bajookságcrt: Badacsony

tomaji LE—Tapolcai VSE 3:3 (1:1).
A bajnokságban a Ngykanízsai LE vezet 
7 ponttal, utána. a. Tapolcai Repülőtéri SE, 
a Badacsonytomaji LE és a TVSE követ
kezik 3—3 ponttal, ők hárman azonban egy 
-wftkönéseel feesreeébbet játszottak

Az NB I. egyletei amatőralakula
ta,ínak az NB ll.-ből való kizárása 
igen súlyos jelentőségű határozati 
és annak helyességéhez szó fér. 
Olyan sokat beszéltek már a já
tékosvásár ellen és a saját játékos
nevelés mellett, olyan sokszor állí
tották oda példaként azokat a profi-1 
egyleteket, amelyek a maguk ama- 
törcsapatában nevelik fel játékos 
utánpótlásukat, hogy most'furcsán 
hat ezeknek az amatőr nevelő- j 
iskoláknak a lefokozása. Mert az 
csak kézenfekvő, hogy az ilyen ne
velő munkának jelentékeny hátra- j 
nyara lesz, ha majd ezek a csapa
tok az eddiginél gyengébb környe
zetben lesznek kénytelenek vasár-1 
napról vasárnapra szerepelni.

De az NB rendszerének megállapí
tásakor határozattá vált, hogy az 
NB II. jövöévi két csoportjába a je- j 
lenlegi NBB három csoportjának 
melyik helyezettjei kerülnek. Már 
most hogyan lesz Összeegyeztethető i 
a zöld gyepen elért eredmények | 
szentségével, ha az PTC és az UTE  
vagy esetleg az MTK is klverekszi 
magának a jövöévi NB II.-be való 
jutást, a zöld asztalnál azonban] 
megfosztják őket ettől a jogtól?!

-----------— ■ » .....

Ez is segítség
egy kisegyíetnek !j

A Magdolnavárosi Turul SE el
nöke, Kalocsa i József levelet írt 
hozzánk. Leveléhez másolatban egy 
másik levelet mellékelt, amelyet 
N a gy  István római katholikus hit
oktató-lelkész küldött a klub címé 
re. A  tisztelendő úr levele így hang
zik:

„Tek in te tes  E ln ökség ! M e llé k e l 
fen tisz te le tte l bátorkodom  m e g k ü l
deni a m e lléke lt ISO pengő 30 f i l l é r 
rő l szóló nyugtát, am ely abból az 
időből van b irtokom ban, a m ik o r az 
egyesületnek m űködő tag ja  v o lta m  

Nagy István tisztelendő úr tehát 
lemondott arról az összegről, amely 
neki a klubtól járt volna. A  Mag
dolnavárosi TSE gondjai a nagy
lelkű gesztus révén megkisebbedtek.
A  tisztelendő úr cselekedete —  mi
ként az egyesület elnöke Írja. —  
annál szebb, • mivelhogy ő maga 
sem dysínkodjk a földi javakban*

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG
B aja i I. osztály

1. Nagyin. SE 19 13 3 3 48:27 29
2. Bajai SE 19 1 1 5 3 43:30 27
3. DVSE 18 12 2 4 45:27 26
4. B. Bácska 17 12 1 4 30:24 25
5. Bajai TSE 19 8 4 7 41:35 20
6. Bonyh. TK 18 8 4 6 30:40 20
7. Bajai MTE 20 7 3 10 20:42 17
8. BMOVE 18 7 2 9 38:30 16
9. Moh. TE 19 6 2 1 1 26:51 14

10. Tolnám. SE 19 5 2 13 34:49 12
11. Bonyh. ZTE visszalépett

ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG 
I. osztály

Bükkvidéki csoport
1 MVSC
2. ’ DiMAVAG II.
3. K. Törekvés
4. BLASE
5. MBTC
6. MESE
7. ÓVTK II.*
8. ETK
9. MMTE

10. RSC
11. KSCII.
12. M. LESOK

20 17 2 1 72:17 36 
20 16 — 4 100:22 32 
20 13 2 5 40:32 28 
20 13 1 6 47:35 27
20 12 2 6 35:40 26
21 11 3 7 44:32 25 
20 8 4 8 22:31 18 
20 6 4 10 11:54 16 
19 6 3 10 18:53 15 
v i s s z a l é p e t t  
v i s s z a  lé p e t t  

v i s s z a l é p e t t
2 büntetőpont levonva,

Mátravidétl csoport:
1. PBCSE
2. GyAK
3. SalBTC II.
4. HVSE
5. SSE II.
6. ABC
7. BTSE
8. BSE
9. SFC

10. TMSE
11. LA FC ír.
12. RP.S

20 15 4
20 13 4 
2Ö 12 5
21 13 3 
21 12 4 
21 12 2 
20 8 4
18 9 1
19 8 3 
visszalépett 
visszalépett 
visszalépett

1 49:13 34 
3 28:18 30 
3 43:18 29 
5 34:19 29 
5 45:33 38
7 26:26 26
8 15:33 20 
8 25:38 19 
8 26:46 19

1. SalBTC III. 
PBtfSE II

3. NŐSE
4. MLK
5. KBSE
6. LVSC
7. HCSE
8. PITE
9. SSE III.

10. P.BSE

II. osztály 
Salgótarjáni csoport

18 14 
18 14 
18 12 
18 11 
18’ 8 
18 8 
18 7

1 31:12 31
3 54:23 29
4 30:31 26
5 49:33 24
8 24:52 18
9 15:39 17 
9 14:22 16

v i s s z a l é p e t t
v i s s z a l é p e t t
v i s s z a l é p e t t

Cégligabajnokság.
I. osztály.

EaSC—WaSC 3:1 (1:1). Rdikosfalva. Ve
zette: Da.nkó. A Wa.SO támadott, az EnSC 
lőtte a, gólokat. Góllövő: Faragó (3), 111, 
Kasznúr (öngól).

A MVaSG—Growe-mérkőzés cltnáradt, 
mert a. Growe nem jelent mes.

ChSC—Kistc.xt 1:0 (2:9). URAIvapályu. 
Verette: Sándor. A csatársorok közötti, 
különbség döntött. Góllövő: Kovács é*
Németh.

Fiat—MaSC 5:0 (1.-*). Yáei-út. Vezette: 
Gerő F. Szünet, után a Fiat feljavult. 
Góllövö: Jakab (3), Siroki és Bavlitika. 
Jcrabeket Má.SC kiállították.

SaSC—1IF1SC 4:2 (3:1), Gyömrői-iít. Ve- 
zetto: Barabás. A kapu előtt’, nem mént 

IlFISC-nek. Góllövő: Mérey (2), Ker
tész ni-asből) és Berzi, illetve Horváth 
(11-esbcil) és Gelencsér.

KeSC—DaSC 2:1 (1:0). Maglódt-út-
Vesette: Istenes Szép játék, nehéz győze
lem. Góllövö: Lendvai és Forczig tll-es- 
bőli. illetve juhász (11-ésböV)

Hl- osztály: BFaSC—ViSC 2:0 (2:0). 
fz.'l'lt L„â ló;íér- Vezette: Paulik. KrSC— 
HiSC 3:1 (1:0). Hajdu-utea, Vezette:
Gyulai. AMSC—MRéSC 2:2 (1:1). Újpest. 
Vezette: Tausz. KaSC—SeSC 1:0 (0:0). 
Soroksari-út_ Vezette: Muráró. HaSC—
Oe&C 2:2 (1:0). Ciprus-utca. Vezette: 
Páldi. HFéSC—HGÖSC 3:2 (1:1) Gubacai- 
ut. Vezette: Szigeti L. KáSC—FRSC 3:3 
(1:1). Fehérvá.ri-út. Vezette: Mihalkő.
AFSC—VaSC 4:2 (3:1). Állami telep.
Vezette: Tcuffel.

JaSC—HMilSC 1:1 (1:0). Kén-utca.
Vezette: Periik

Opel—LáSC 7:1 (2:1). Béke-utca-
Vezette: Kraft. DrSC—MFéSC 5:1 (2:0) 
Gergely-utra. Vezette: Rosta,

Gamma—MoSC 1:0 (1:0). Budafoki-út. 
Vezette: Kovács III.

II. osztály: BFaSC—ViSC 2:0 (2:0).
Váci-út. Vezette: Dömök. Magyar pamut— 
USC 3:3 (2:2). Aquincum. Vezette:
Strompf. MKSC—PrSC 5:1 (1:0). Ló
versenytér. Vezette: Gesmay. Standard— 
HSSC 3:1 (1:0). Zágrábl-út. Vezette: Sal- 
lai. TuSC-PoSC 6:0 (3:0). Gyáíi-út
Vezette: Thuróczi. OMSC—KaSC II. 4:í 
(4:0). Gyömröi-út. Vezette: Szalai.
ScbSC—MpeSC 0:0. Wekerletelep Vezette: 
Stefáncsik. Kistext H.—HaSC 1:0 (1:0). 
Kispest Vezette: Faragó. MeSC-CsoSC 
4 " “döfök. Vezette: Bereczkt.

ZsTK—MMSC 1:0 (1:0). öv-utca.
Vezette : Cseproghy X. KroSC II.-MeSzSC 
2:1 (1:1). Vezette: Galambos.

Ligadíj: SaSC II.—SeSC II. 3:t (2:1). 
Gyómröl-út. Vezette: K. Nagy J.

VEGYES HÍREK
[ EVEZÉS

A vidéki cvezösbajnoksiKOn (június 
16-aji, Vácott) -csak a. váciak és a bajaiak 
indulnak.

[ TEKÉZÉS
A Haltcr-scrleg állása;

Már a jövőre készüJ se Álba Regig.
A Zugló ellen fiatalokat állítanak be a. 
csapatba a székesfehérváriak. — Szeret
nénk mihamarabb visszakerülni az NBB- 
bc — mondta Schmölcz József ügyvezető. 
— Reméljük egy év múlva sikerül.

Véglegesen csak közvetlenül a mérkőzés 
előtt állítják össze az Egyetértés csapatát. 
A valószínű összeállítás a következő: 
Földesi I. — Pető, Bánjuk — Csuti, 
Kovács II., Tóth — Neiger, Balogh, Pető- 
házi, Földesi II.. Wilk.

A Nagykőrösi MOVE visszalépett a 
KöLASz I. B) osztályának küzdelmeitől. 
A nagykőrösiek már nem is állnak ki a 
legközelebbi ra4rkSaés*Bfcr? - ,

1. Földhitel 
3. Közt. Szöv.
3. Vízművek
4. Köb. Kosz.
5. Köb. Kasz. „
6. DII
7. Moklár
8. Polgári „A”
9. Első M.

10. Ganz
11. Polgári ,B" 
» ,  Gnsátók

A ”

I
9
8
9
9
7
8 
8 
9 
9 
8 
7 
•9

5to e.a)M
4379—3878 475.4 
3732-3326 466.5 
4065—3911 451.* 
5968—4028 440.8 
3365-2.983 4833 
3741—3265 467.6 
3758—3607 469.7 
3879-4215 433.2 
3484-3957 387-t 
3345-3451 41S.1 
2769-3026 W5Í 

«  3368—4027 .366,4
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Híres az esélyes
ja BéfíS—Budapest-mérkőzég félide
jében rendezendő 1500 méteres verse
nyen., Az UTE fiatal futója többször 
is bebizonyította az idén, hogy ki
váló formában van. Az iramot bírja, 
hajrában pedig ö a. legjobb. Ez 
azonban nem a%$ jelenti, hogy nem 
szenvedhet vereséget. Ha Szabó 
Miklós újra magára talál, ha Igldi 
kivételesen úgy fut, mint edzéseken, 
ha Aradi felgyógyul derékfájásából 
ás egészségesen rajthoz áll, akkor 
■nem bizonyos hogy 3 :56-os idő elég 
lesz a győzelemhez. Kár, hogy Iglói 
Indulása, hivatali elfoglaltsága miatt 
nem, bizonyos, a  fentieken - kívül na
gyon megközelítheti, sőt el is ér
heti a h perces határt Eper, Simon, 
Zoltay, Gycerg-tjói, Farkas és Fülöp 
is. Az bizonyos, hogy jó kis verseny 
lesz, és .ha valaki bátor iramot, fitt, 
az eredé,.nény is 'kielégítheti majd a 
nézőkéit.

Harcba ssöll a te8f@s 
gárda a Postás* 
v e r s e n y e n

A Postá/ SE mai versenyén a ma
gyar vegpenyzögárda java felvonul. 
A. belgrádi jugoszláv—-magyar mér
kőzés megtartását egyelőre nem fe- 
nyegf̂ fcl veszedelem és a két hét 
muh/a esedékes viadalra nyugodtan 
készülődhetnek fiataljaink. Az „öre- 
gejk“ szeme pedig m ár. a nagy 
járóba, a Németország elleni július 
é— 7-iki verseny felé tekint. E pil
lanatban Qfyan a helyzet, hogy biza
kodással nézhetünk atlétáink javu
lása fel& Az egész vonalon tapasz
talható, az igyekezet és a jó idő
járás egy-kettőre meghozza az ese
dékes javulásokat. Ezekből már a 
may Postás-versenyen is kaphatunk 
ízelítőt.

Az I., II. és III. osztályú számok
éból álló versenyen (minden számban 
megvan ez a. három csoport) sokan 
indulhatnak a legjobbak közül., A 
100 méter eseménye Sir dr rajtja és 
találkozása a fiatalokkal. 300 méte
ren Vadas bemutatkozása esemény. 
Görkól, Sándor, Pelsöezi, is indul. 
600 méteren Harsányt, Istenes dr, 
lOQO-pn a futballmeccses 1500-ról .kl- 
rgtarad'ők, 3000-en Szilágyi, Németh, 
Kelen a  legjobbak, .llö-es gáton 
Szabó , dr is elindul HUlan eUsn.- Lesz 
200-as gát is. Magasugrásban 
Gseftná, Gáspár, Töpper, távölugtó.3- 
ban Vermes. Somló, Dusnoki fog 
küzdeni. Rúdugrásban Zsuffka — ha 
megfelelő rúd ja lesz <-*■ át fogja ug
rani a 4 métert. Súlylökéáben össze
csap a nagy hármas — Németh, Da
rányi., Csányi, — gerelyvstéshen 
Várszegi remélhetőleg már tűldobja 
a 65 métert. Csányi III. ég Rákhely 
lehet helyezve. Lesz 4x100-as és 
olimpiai1 váltó is.

A  verseny délután fél 4 órakor 
kezdődik a MAC-pályán.

A BEAC
szombaton délután főiskolás egyesületek 
részére atlétikai versenyt rendezett a 
EEAC-pályí.n. Az eső többször megszakí
totta a versenyt és feláztatta a pályát. 
Az eredmények ezért mérsékeltek, no m 
gát: 1. Nagy Zs. TFSC 18. 2. Kuják 
MAFC 18.5. Rúd: 1. Kovács TFSC 340, 
2 Nyiry TFSC 300. 3 Buják MAFC 275. 
Súly: 1. Győrök TFSC 13.42, 2, v. Sajkás 
TFSC 13.20, 3. Nagy S. TFSC 11.86.
Gerelv: 1. Koltai TFSC 56.40, 2 Bács
almási dr BEAC 53.10, 3. Farkas BF.AC
52.00. 3000 méter: 1. Enyodi MAFC 9:42.2.
2. Gáspár MAFC 10:01.2. Magas: 1. Fabst
MAFC 165. 2 Zsótér TFSC 165 3. V.
Kovács BEAC'165. 1500 méter: 1. Pataki 
MAFC 4:19.9. 2. Szigethy BEAC 4:26,
3. Fehér MAFC 4:44.1. 400 méter:. 1. lan 
tos MAFC 52.7, 2. Rajcsányi BEAC 53.6.
3. Rapcsányi BEAC 55 7. Hárompróba: 
1. V. Kovács BEAC 1742'pont (súly 10.97 
200 m 24, magas 165), 2, Ruják MAFC
1489, 3. Szöllíissy BIűAC 1472. ötprőba: 
1. Verőczy BEAC 2436 pont (távol 616. 
200 m 24, gerely 43.88, diszkosz 33.78, 150(1 
m 5:52), 2. Majoros TFSC 2311 pont,
3.. Gáspár TFSC 1749 4X100 méter:
1. BEAC a) (Szöllőssy, V’. Kovács. Bácsal
mási, Veröezy) 47.7, 2. BEAC b) 48.1,
3. TFSC 48.9.

A DUNAKESZI MAGYARSÁG
országos versenyt rendez a jövő vasár
nap. • A versenyen vegyesen lesznek fel
nőtt és ifjúsági számok, előbbiből 200, 
600, 1500, 10.000 m, 400 gát, magas, távol, 
súly. diszkosz és gerely. A DM pályáját 
az Idén át akarták helyezni a vasút mellé, 
ez a törekvés azonban most már végleg 
méghlusultnak tekinthető. Ezzel kap
csolatban a. jelenlegi pálya viszonylagos 
elhanyagoltsága is megszűnt és ha meg
felelő nevezés érkezik a versm»-re. a 
rendező egyesület minden eszközt felhasz
nál. hogy a pályát a lehető legjobb álla1- 
pótba hozza. A 200 méteres egyenes fel
használásával — ha ellenszél nem lesz — 
bizonyára jé időt futnak majd a vágta 
zék és a 400-as gátosok is.

KEMÉNY GYŐZÖTT
tegnap délután a BSzKBT kalapácsvelő 
versenyén. Eredménye néhány centivel 
jobb idei legjobbjánál. Gáspár kissé 
visszaesett, a könnyű Németh versenyről 
versenyre javul. A meglepetést Racz dr 
hozta volna, ha mind a három dobásánál 
ki néni lép. Mindegyik dobása felül volt 
a 40 méteren, a legnagyobb 42 48. Ha 
így halad és ha megtanul a körön belül 
dobni, nemsokára Keményre is veszélyessé 
válhat. Az eredmény: 1. Kemény BSzKRT 
45.87, 2. Gáspár MAC 37.38, 3., Németh 
MAC 35.80.

ÜSZAS

Vasárnap a Margitszigeten:
UTE- M M ,  PTC — 
MIJE páf@smér- 
k é z é s e k

és három I. o. bajnoki 
vízilabda mérkőzés

Ma már teljes az úszók versenyüzeme. 
A nyitott uszodában lezajló párosmérkö- 
zések közül az általános figyelmet az 
UTE—MAC találkozó köti le. A két 
nagyegyesület küzdelmében csaknem 
minden elsövonalbeli úszónk résztvesz, 
hiszen az élgárda tagjai, néhány kivétel
től eltekintve, a két egyesület színeiben 
versenyeznek. 100 ni gyorsúszásban az 
UTE részéről Körösi és Nagy L., a MAC 
részéről Elemér! és Kánásy indul. 500 
m-en Gróf és Galambos ellen a két 
fiatalt. Ragot és Helmyt küldik harcba _a 
szigetiek. 100 m háton Galambos és 
Farkas ellenfele Tuskó és Barbácsy lesz. 
200 m mellen Vágó II és Sólyom, a két 
Fábiánnal veszi fel a harcot. A 3X200 _m 
váltóban az UTE két csapatot is indít: 
Bernjén—Körösi—Gróf az első. Angyal— 
Zólyomi—Kertész a második csapat tagja. 
A MAC színeit a Kánásy—Tuskó—Eleméri 
váltó képviseli.

Ez lenne az előzetes jelentés. A hely
színen azonban még több változtatás, 
taktikázás lehet és elképzelhető, hogy 
vasárnap este a régen várt Angyal— 
Fábián találkozó mégis megtörténik!

Az FTC—MUB találkozó színben talán 
halványabb, mint a két nagyegyesüíct 
összecsapása, de néhány érdekes számot 
mégis fog hozni. Fokozottan áll ez a. kőt 
egyesület hölgyrersenyzőínek össze
csapására. A Novak—Lovász párharc 
máris kivégezheti az új 100 m hátésúcs- 
eredményt.

A verseny keretében három I. osztályú 
bajnoki mérkőzés is lesz. A vízilabdátok 
váltója most mutatkozik be a gyakorlat
ban és a mérkőzések előtti 7X50 m váltó 
már a ..Magyarország leggyorsabb vizi- 
tabdacsapata" elmért folyik. Az UTE—
III. kér. és a MAO—MESE találkozón a.llg 
lehet elvenni a győzelmet a két nagy- 
egyesülettől. de .már az FTC—BEAC 
mérkőzés teljesen nyílt A bárom vizi- 
labdaméskőzéa számot fog adni játékosaink 
fejlődéséről és a színvonal remélhetőleg 
meg fogja mutatni, hogy a magyar vízi- 
labdasport ismét emelkedik.

A nagy érdeklődésre számottartő ver
senyt az eredeti tervektől eltérőleg nem 
az TJTE-uszodában. hanem a szigeti 
nyitott uszodában tartják meg. Kezdete 
pontosan háromnegyed 7 órakor.

-• -^ .O S Z

alapította. Most, hogy a jóslat .be
vált, a stílus után érdeklődünk.

—  Édesapámmal dolgozom. Ta
valy is elég jól ment a munka, de 
éreztem., hogy valami hiba van még. 
Karácsonykor azután itthon volt 
Hunyadit, a Busákon niüködö ki
váló magyar edző és ö rájött a hi
bámra: a karmunkám nem volt jó.
Húzáskor a balkar túlságosan alá
merült és megbillent a testem. Az
óta sikerült leszoknom róla.

—- Ha minden jól sikerül ■— fe
jezi be Nórák Ilonka a beszélgetést 
—, remélem, sikerül lemennem 1:20 
köré. Ez pedig már európai viszony
latban is komoly eredmény lenne.

Mi is reméljük, hogy a vasárnap 
özdon felállított új magyar csúcs- 
eredmény nem lesz hosszú életű: 
hamarosan még jobb fog utána kö
vetkezni.

iteeg âira született meg 
nx idény els© ssöss- 
éredm énye?
Novak Ilonka majdnem 
nem indult Ózdon

A téli évad utolsó csúcseredmé
nyét is Novak Ilonka érte el (200 m 
hát: 3:05.81, -most ■ pedig., a nyári 
idény telsö csúcsa, szintén az ö nevé
hez fűződik. Amikor Novák. Ilonka 
új 100 méteres csúcseredményé' is
meretessé vált, valaki megjegyezte:

— Jó, hogy az idény első csúcs
eredményét a hölgyek közül, érte cl 
valaki, sokkal inkább rájukfér a ja
vítás, mint a férfiakra.

Ami azt illeti, a mondásban csak
ugyan van valami igazság. Höl
gyeinknek több törleszteni, javítani 
valójuk van, mint a férfiaknak. De 
úgy látszik, Novák Ilonka személyé
ben akadt végre hölgyversenyzö, aki 
megkezdi az adósságok ledolgozá
sát. Ez a reménységünk egészen 
alapos, ha meggondoljuk, hogy az új 
1 :22.8 . mp-es csúcseredmény milyen 
rossz előjelek között született meg. 
ózdra menet, a nem túlságosan ké- 
'nyetmes társasgépkocsiban Ilonka 
nagyon rosszul érezte magát. Egé
szen betegen érkezett meg az uszoda
avató színhelyére és már arra gon
doltak, hogy nem is fog indulni a 
délutáni versenyen. Novák papa 
azonban nem hagyta annyiban a 
dolgot. Kivitte Ilonkát az uszodába 
és úszatta párszáz métert. A  fiatal 
hölgyúszó az edzés után, ha lehet, 
még rosszabbul érezte magát, mint 
előtte. Most tornázás következett, 
futás és végül nagyon könnyű ebéd. 
Ilonka még mindig rosszul volt. 
Most következett azután az egész
napos kezelés főszáma: alvás, sok 
alvás, fis délutánra Ilonka rendben 
völt. Annyira, hogy a 100 m hát
úszás magyar csúcseredményét 1.4 
másodperccel megjavította.

— ,Nagyon boldog voltam a ver
seny után —  mondja Novák Ilonka. 
— Előtte el sem tudtam volna kép
zelni, hogy így fog sikerülni. Tulaj
donképpen már csak becsületből in
dultam. el. Gondoltam, lesz olyan 
1:25—1:97 közötti időm... Nagyon, 
nagyon örülök.

—  Mióta úszik? — kérdezzük.
—  Már ötéves karom óta. Hármam 

vagyunk testvérek, édesapám hár
munkat egészen korán megtanított 
úszni. Versenyszerűen azonban csak 
két esetemdejo úszom. (Esen aligha 
csodálkozunk, hiszen Ilonka most 
15 éves! —  A szerk.) Tavaly a ve
gyesbajnokság volt életeyn első ,,si
kere". Ács Ilonka mögött második 
lettem. Ha a mellúszórész jobban 
megy, tálán nyerhettem volna.

A stílusáról kérdezzük. Vanie dr. 
úszókapitány téli nyilatkozatában 
megjósolta, hogy a legkellemesebb 
meglepetés hölgyűszóink közül No
vák Ilonkától várható. Annakidején 
a kapitány ezt a nyilatkozatát, első
sorban Novák egészen könnyed 
mozgására és nagyszerű stílusára

A  m a ? s y a 8,° s i é m e t  fe g a is s t H é s ’k ^ s é s  m á s a i i g  ^ g g s l a

A  p á r o s t  i s  m e g n y e r t ü k  
a  m a g y a r — n é m e t  
t e n i s z m é r k ő z é s e n
A négyes legjobbja Gábori volt
Ma 3 órakor: az utolsó két egyes mérkőzés

Pénteken kezdődött meg a ma
gyar-német teniszmérkőzés. Az első 
napon mindkét számot megnyertük. 
Szigeti legyőzte Göpfertet, As'oóth

de aztán a németek veszik át a já
ték irányítását, egyenlítenek 2 :2 -re. 
Most Asbólh kihagyja Metaxa „sír
ból" visszahozott labdáját és 3:2 a

M e g k e z d ő d t e k  
a páros- 
versenyek

Tegnap este kezdődtek meg az 
egyesületek között a páros úszóver
senyek. Az első napon a Nemzeti 
Sportuszodában a következő eredmé
nyek születtek:

FTC—MCE 40:12 
100 m gyors: 1. Tátos FTC 1:02.6,

2. Szuchy FTC 1:03, 3. Pogány MUE 
1:04.8. — 500 m gyors: 1. Tátos 
FTC 6:39.8, 2. Vörös MUE 6:48.6, 3 
Czapkő FTC 7:36.2. — 100 m hát:
1. Somogyi FTC 1:20.4. 2. Szuchy 
FTC 1:25.2, 3. Szobeleszki MUE 
1:29. — 200 m mell: 1. Sztenkovics 
FTC 3:10.6. 2. Salgó FTC 3:11.4, 3. 
ftlmóczy MUE 3:15.4. •—  5x200 m 
gyorsváltó: 1. FTC a) (Tátos, So
mogyi, Szuchy) 7:30.4, 2. MUE 7:56,
3. FTC b) 8:24.

BBTE—BEAC 29:33 
100 m gyors: 1. Végházi BBTE

1:02, 2. Hámori BBTE 1:05.2, 3. Po- 
kornyi BEAC 1:09.2. —  200 m mell:
1. Vigyázó BEAC 3:10.6, 2. Németh 
BBTE 3:11, 3. Hámori BBTE 3:12.4. 
— 500 m gyors: 1. Végházi BBTE
7:14.2, 2. Kelemen BEAC 7:16.2, 3. 
Perényi BBTE 7:16.4. —  100 m hát:
1. Lengyel BEAC 1:19, 2. Szabó 
BEAC 1:20, 3. Nagylványi BBTE
1:25. — 5x200 m gyorsváltó: 1.
BBTE a) (Hámori, Nagylványi, 
Végházi) 7:38.4, 2. BEAC 8:09.8, 3. 
BBTE b) 8:29.6.

Klslóci a válogatóit kemt pót,teki''edzé
sén könny óbbon megsérült. Ha ma esté 
nem tudna játszani, a III. kor. elten 
Szittyát szerepelteti xa UTE helyette.

Maki érv. a MAC kiváló középtávúszója 
nem tud indulni a. MAC—UTE páros- 
versenyen'. mert tanulmányai miatt nem 
volt a’kalma edzeni, A jövő héten azon
ban már ő is megkezdi a munkát.

pedig Kochot. Szombaton a páros- j németek javára. Metaxa háromszor 
mérkőzésre került sor. jól lecsap: 4:2, 4:3, majd 5:3 v(p

Közvetlenül a mérkőzés kezdete j a németek a harmadik szetlabdáju-

i ESBM89 B u d a p esS  b a jn o k sá g o k o n , j
I S I  y t t i z b o S  Neitnati B a jn o in ifo k e n , j

5 T R A U B  S P O R T
Cím:

ÖRS ZÁGSZERTEEL I SMERT  KIVÁLÓ ÜTŐIVÉ LU 
V , g f .  T is z a  l&Sv&n-u. 16  (Bálvány-u. sarok) Tel : 1 "£ e $ ’ S8

előtt hatalmas zápor zúdult le Bu
dapestre. A MAC díszpályája is víz 
alá került. Egy óra múlva azonban 
elapadtak az ég csatornái és a remek 
talajú MAC-pálya tíz perc alatt be- 
itta a vizet, öt órára mái" mintegy 
300 főnyi közönség is összeverődött 
és másfélórai késéssel esöszagú, de 
napos időben .megkezdődött a má

kat megnyerik.
Tehát 3:6.

A  negyedik szetben óriási a küz
delem. 1:4-ig minden játékos meg
nyeri az adogatását. Bemek hálc- 
csaták, jó időben Ütött átemelések 
és néhány nagy ritörn jellemzi ezt a 
szetet. Mi vezetünk 5;4-re, Göpfcrl

IFJÚSÁG
Az Ipariskola a kassai KISOK-bajn^k. 

A Kassa KISOK futballbajnokságáért 
folyó küzdelem, mint megírtuk, a múlt 
héten fejeződött be. A pályái; elért ered
mények alapján a Felsőkereskedelmi lett 
a bajnok. Az Ipariskola azonban megóvta 
a Felsőkereskedelmi elleni mérkőzését. 
Az óvásnak helyt is adtak, a döntetlenül 
végződött mérkőzés mindkét pontját meg
kapta az Ipariskola s ezzel ő lett a 
bajnok.

BIRKÓZÁS
Szegeden vasárnap országos ifjúsági 

birkózóverfi-ööyt rendez nbi SzVSE. A  ver
senyen több miöt féltízáz birkózó indulá
sára számítanak.

TENISZ
A BEAC 11-én, kedden este* osztja ki 

a nemzeti teniszbajnokság díjait vacsora 
keretében.

Az DTE • június 23-tól 30-ig országos 
nyílt teniszversenyt és kerületi ifi bajnok
ságot rendez.

ÍDÉVÁN ISTVÁN:!

S P O R T !
K É R D E Z Z -F E IE L E K !

Felöleli kérdés-felelet alak- . 
Iában az összes sportok ere- I 
delét, mibenlétét, történe- f 
tét, szabályait, a hazai és 
külföldi világ-nagyságok ne
vét és eredményeit, a csúcs
teljesítményeket m i n d e n  
sportágban.

Hézagpótló minden sportember
nek sportoktatónak, újságíró-1 
nak, lcitünö társasjáték a fiatal- 1 
Ságnak, pompás forrásmunka 
keresztrejtvények szerkesztésére \ 
és megfejtésére.

Ára 3 pengő.
Megrendelhető: ©ÉVÁM IST V Á N  | 
B udapest, V., Zoítán.ufca 6.1 
Eli , 1/a. az összeg előzetes bekttldé- f 
sével, vagy utánvétellel.

EredszsénfeSnk
IgasoSJ&k s

Legjobb h ö roz  ás
D ü r n e r  S p o rt tó l

gyar-német teniszmérkőzés harma
dik meccse: a páros.

Asbóth, G á b o ri— 
SSopferí, ftiotsxa

Alig kezdenek játszani, máris 
újabb sötétszürke fellegek gyülekez
nek a hajógyári szigetek felől. 
Metaxa kezdi az adogatást, de ágyú- 
szervizei nem jönnek be. Asbóth 
adogatása után 2 :0-ra vezetünk. 
Most újból elered az eső. Zuhogó 
csőben játszanak 3:3-ig.

Betódul mindenki az öltözőbe az 
eső elől. A  közönség is kitart. Autó

jó adogat és 5:5. Asbóth Ismét 
megnyeri adogatását, ugyanez Mc- 
taxának már nem sikerül. 0:40 
után az első meccslabdát megnyer
jük.

7:5. Győztünk!
A nemzetek közötti mérkőzésen 
3.0-ra vezetünk. Már nem veszthe
tünk.

Ez a mérkőzés már sokkal nivó- 
sabb volt az egyes mérkőzéseknél. 
Különösen Metaxa javította fel a 
német pár játékát. Helyenként egé
szen nagyvonalúan játszott. Tenye
res ritörnje és lecsapása a régi

l i  Eiűrszás —  eredményesebb játéh! 
P A Y 1 H  S P O T f -m á l

ÍV.,
ü t ő i é t  

V é s i  ■U « S .  (az udvarban) T e le fo n : 188-025.
bán, ernyők és a lelátó alatt véde
keznek a kövér esőcseppek ellen. 6 
órakor kitisztul és a játék folyik to
vább.

A  magyar pár remekül veri vissza 
a hálónál tanyázó nemeteket. Mind
két magyar fiú kitünően lóból. 4:4

Metaxát juttatta eszünkbe. Göpfert 
puhábban, de szellemesen játszott.

A  magyar kettősben ezúttal Gá
bori i'olt. a jobb. Az első labdától 
az utolsóig frissen és ötletesen ját
szott. Asbóth gyengébben játszott, a 
szokottnál. Helyenként brillírozott;

MOM
í3flT“ 5 S F R U Ü S

T E N I S Z - S 7, A K Ü Z L E T )  
V., GR. TOZA ESTV&M-U. tg . (Báivány-u. sarok)I

V ERSBM YÖ TŐ

után
6:4-rc- nyerjük az első szetet.

Ez a játék már sokkal élvezete
sebb, mint voltak a pénteki egyes- 
mérkőzések.

A  második simább lefolyású. As- 
bóth és Gábori a hálónál is és hátul 
is nagyszerű. A  németek is jók, 
csak sokat hibáznak. Feltűnő, hogy 
a „biztos" helyzeteket nem tudják 
kihasználni. Ez a szét 4:0 után

C:2-re a miénk.
A harmadik szetben kiegyenlítet

tebb a játék. 2 :0-ra még vezetünk,

de voltak percek, amikor teljesen el
tűnt. Alapjában véve azonban jó pá
rost játszott a magyar kettős.

Grcsschnililt Sándor dr: Nagyon Íri
szeit Gábori rsupaólot játéka, Asbófh 
néha rosszul Iiolyczk«dCtt.

Gábori: Szivvcl-Iék-kkvl játszottam.
Ereztem, hogy menni fog.

Asbólh: Gyenge volt n-z ellenfél.
GBpferS: Még hét-három ilyen meees ős 

egészen jó tonnában lessel,
Metasa: Kevés az cdzéocm.

Ma, vasárnap délután 3 órojtor tazdő- 
dik a magyar-német’ tenísziuárköitíe
utolsó része: Szigeti—Kikíh, utána: As
bóth—Göpfert.

i

. . E M P I R E  R A G U É T "
vö!£oztatisa3ó egyensúlya a u s z i r & i i s i  Utóit, 
fiarSósak, rugalmasak, tökéletes kivitelezésnek

C T O j y  I f i  ÜK TISZA ISTVÁN-ÜTCÁ 1 ©
s J  8 y g €  i  (Bálvány-u. sarok) Tel. 1 -6 6 2 -6 2

Meglepetések Debrecenben
A DEAC országos teniszversenye 

ma nagy lépésekkel haladt előre. Az 
erős szél kellemetlenül befolyásolta 
a játékot, általában azonban sok 
küzdelem szemtanúi lehettek a deb
receniek. Meglepetések is akadnak. 
A legnagyobb a női egyesben volt: 
a debreceni Darkó megverte Med- 
veczkyt! A  férfipárosban az Elys- 
sen, Losonczy pár a Szentpéteri, Mt- 
lassin kettőst verte!

Eredmények:
Férfiégycs: Stolpa—TCertész 6:1,

Míinknvi/Vh— T/>Hnnr.5!v 6 :0. 6:3.

Macskás!—Elyssen 2‘6, 6:0, 6:1,
Szentpéteri— Fayer 7:5, 6:0. Fri-
gyessy—Mankovich 6:2, 4:8. 5:S
feladta. Az elődöntő két mérkőzése 
ez lesz: Stolpa—Macskás!, Szentpé- 
teri—Frigyes!.

Női egyes: Jusits— Straübné 6:2,
6:2, Darkó—Medveczky 6:4, 7:5 (!). 
Elődöntő: Jusits— Gallnerné 6:2,
6:1, Körmöczy—Darkó 6:1, 6:1.

Férfipáros: Elyssen, Losonczy—
Szentpéteri, Mllassln 6:3, 6:4 (!).

Vegyespáros: Ferenczy, Jusits—
Csongár, Bodnár 6:1, 6:2, Manko
vich, Darkó—Elyssen, Pressingerné 
6:1, 6:3, Macskást. Körmöczy—Dc- 
jnény, Hankó 6:1, 6:1.

A versenyt vasárnap folytatják.



MOZI

Kelson Sdd^ háms- 
ságs, Shiriaf TempSe 
m e g ö r e g e d e t t

és e g y é b  hírek
A hollywoodi agglegények büszke

sége Nelson Bddy volt. Valamennyi 
ismert filmszínész közül ö maradt 
legtovább nőtlen. (A  többiek nősek, 
elváltak, özvegyek.) Végül azonban 
Nelson is oltár elé lépett. Feleségé
nek leányneve Ann Franklin. Na- 

. gyón csinos nő. fis nehogy a tájéko
zatlanok azt képzeljék, hogy Nelson 
Eddy állandó társnője, Jeanette 
MacDonald (akivel éppen most fe
jezte be az „UjhoM“ című filmet) 
túlságosan búsul Nelson házassága 
miatt, sietve megjegyezzük, hogy 
Jeanette két esztendő óta felesége 
Géné Raymondnak, a régebben 
gyakran, de mostanában ritkán sze
replő filmszínésznek.

Shirley Templeről az idén hirtelen 
az derült ki, hogy nem 1 1 , hanem 
12 esztendős. (De nem is 13, ahogy 
nálunk —  túlozták.) Amerika i. 
számú kedvencének óvatos szülei 
egy évvel fiatalították a leánykáju
kat. Darry F. Zanuck, a 20th Cen- 
türy-Fox gyártási vezére állítólag 
nagyon rossz néven vette, hogy őt is 
megtévesztették, fis —  szintén állí
tólag — Mr. Zanuck most azon gon
dolkozik, hogy Shirleynek talán nem 
ártana 2—3 esztendős szabadság. 
Ezalatt komolyabban foglalkozhatna 
iskolai tanulmányaivál, 14—15 éves 
korában pedig eljátszhatná —  Júliát. 
Másrészről azonban úgy értesülünk, 
hogy mindezek a liirek talán csak 
Maeterlinck „Kék madár" című me
sejátéka filmváltozatának a beha
rangozásához tartoznak. Lévén 
Shirley a „Kék madár" főszereplője...

Hans Moser játsza a címszerepet 
az ,,Apóspapa" című vígjátékban, 
amelyet E. W. Emo rendezett Becs
ben. A többi főszerepet Elfriede 
Datzig. Hans Olden, Hedwig Bleib- 
treu, Theodor Dannegger és Charlott 
Daudert játsza.

Eleanor Povvell, a „géppuskalábú 
leány" menyasszony. Vőlegénye: 
Merrill Pye. .

Joséphine Baker újra filmezett.
Filmjének címe: „Fa.usse alerte".
Joséphine persze táncosnőt játszik. 
A másik női főszereplő Micheliné 
Presle, akit nemrégen fedeztek fel. 
A  két férfiszereplö: Georges Marchal 
és Lucien Baroux.

VILÁGMÁRKA!
TORNA

A D. Magyarság június 12-én, szerdán 
este tartja bajnoki sportünnepélyét a 
dunakeszi mtthelytelep dísztermében. Az 
ünnepély este fél 8 órakor kezdődik.

SZEGED TORNASZBAJNOKSAGAIT

Negnyeri*e Gere- 
vichné Bogáthy 
Erna ma a tizedik 
bajnokságát?
Ez a női fői bajnokság 
érdekes kérdése

A férfi tőrbajnokságban Hátszeghy, 
Maszlay és Gerevich az esélyes

Két tőrbajnokságot dönt el a vívó- 
szövetség ma a Műegyetemen. A  női 
és f érfitörbajnokság elömérközése 
egyidőben kezdődik,, a döntő azon
ban két különböző időpontban lesz. 
A nőit még délelőtt vívják, a férfi- 
döntő délután 5 órakor kezdődik a 
Műegyetem oszlopcsarnokában. Mind
két bajnokságban az illető fegyver
nem legjobbjai indulnak és így ter
mészetesen igen nagy és szép küz
delmek sora fog kialakulni.

Érdemes pillantást vetni az eddigi 
bajnokokra. Férfitörben a világ
háború befejezése óta: 1920-ban és 
21-ben Tóth Péter, 1922-Ben Schen- 
ker Zoltán, 1923-ban Lichtneckert 
István dr, 1924-ben Schenkér Zoltán, 
1925-ben és 1926-ban vitéz Tersz- 
tyánszky Ödön, 1927-ben vitéz Rácly 
József, 1928-ban vitéz Tersztyánszky 
Ödön, 1929-ben, 1930-ban és 1931- 
ben Pillér ( Jekelfalussy)  György, 
1932-ben, 1933-ban és 1934-ben Hát
szeghy Ottó, 1935-ben Gerevich Ala
dár, 1936-ban Bay Béla, 1937-ben 
Hátszeghy József, 1938-ban és 1939- 
ben Gerevich Aladár.

Az idei bajnokságban Maszlay 
Lajos, Gerevich Aladár, Hátszeghy 
József várható bajnoknak. Meglepe
tést kelthet Palócz Endre, aki már 
régen érett tőrbajnokságra. Minden
esetre mindegyiküknek különleges 
oka van küzdeni a bajnokságért s ez 
még fokozni fogja a szövetség he
vességét és szépségét.

A  női bajnokok: 1928-ban Dani 
Margit, 1929—30— 31—32—33—34— 
35-ben Bogáthy Erna, 1936-ban Elek 
Ilona, 1937-ben Elek Margit, 1938- 
ban és 1939-ben Gerevichné Bogáthy 
Erna. Látható, hogy Bogáthy eddig 
9 ízben nyert bajnokságot, ami bizo
nyára egyazon fegyverben világ
csúcs! Több fegyverben nem, mert 
Tóth Péter 11 ízben nyert bajnoksá
got kardban és tőrben. De egy fegy
verben Bogáthy vezet. Ezalkalom- 
mal lenne módja ,1 0 -ik bajnokságát 
nyerni, s ezért kétségtelenül nagyon 
fog küzdeni. Valóban nagy küzdő- 
képességével és vívnitudásával alkal
mas is. arra, hogy a tizes világcsú
csot felállítsa. Horváth Kató és 
Vargd Ilona a legerősebb ellenfele. 
Mégis mi Bogáthyt várjuk bajnok
nak,

A  két érdekes bajnokság délelőtt 
9 órakor kezdődik a Műegyetemen.

KERÉKPÁR
Grófi Gyula, a Kassai AC vezetőségi 

tagja meghalt. Gróh Gyula Kassa kerék
páros bajnoka .volt és a cseh éra alatt az 
országos bajnoki címet is kivívta magá
nak.
_____ * ______________________________

Damerow nagy 
napja

Sok izgalom után Damerow pén
teken este végre megérkezett Bu- 
pestre, .

Szombaton délelőtt megjelent a 
Millenárison. Mezbe öltözött, hogy 
megkezdje edzését s ekkor kellemet
len meglepetésre ébredt. Német
ország! segítője, aki egy nappal 
ezelőtt érkezett, a legapróbb alkat
részekig szétszedte gépét, miután a 
a vonaton szállítás közben' érthetet
len módon por és kvarcos homok 
került a forgórészekbe. A por olyan, 
mint a csiszolópapir. Tönkreteszi a 
csapágyakat, kirágja a legérzéke
nyebb részeket. A  segítő tehát jót 
akart akkor, midőn a gépet szét
szedte, hogy rajtkész állapotba hoz
hassa. De Damerowon valóságos 
dühroham tört ki.

—  Hogy fogok most edzeni?! — 
tombolt a „krefeldi hős" és ma.jd- 
hogy meg nem verte segédjét.

Szittya Rezső főtitkár vetett vé
get a kiélezett helyzetnek. Felaján
lotta Damerownak a szövetség bir
tokában lévő korszerű O. Egg-gépet. 
Tessék azon edzeni.

A  népszerű német bukósisakos 
arca felderült. Felkapott a kölcsön- 
masinára, néhány bemelegítő kört 
karikázott, aztán motort kért. 
Schmidt azonnal begyújtott, Dame
row villónrhajrával ráiött a görgőre, 
rátapadt s most már megindult a 
körözés. A  harmadik teknöhossz 
után a német már repült. 19 mp-et 
mutatott az óra. De Damerow még 
könnyedén. ül a nyeregben. Kétkilo- 
méteres taposás után már 18 • mp-re 
fokozódik a sebesség és 10  km után, 
a 23. körben 17.6 mp-et mutat a 
másodpercmutató.

Most még 20 km-es gyúrás kö
vetkezik. Hullámzó iramozás ez, 
megugró hajrákkal, müleszakadá- 
sokkal, peremkapaszkodásokkal tar
kítva, ügy, ahogy ezt a nagykönyv 
előírja.

Damerowról csorog az izzadság, 
mikor leszáll a gépről.

— Most már jöhet Szekeres! —  
nevet felénk. — Remekül érzem ma
gamat és hajt a vágy, hogy a ma
gyar bajnok csúcsteljesítményeit 
megdöntsem.

*
Szekeres kora reggel edzett. Pén

teken az országúton járt, kis áttétel
lel darált, hogy „gyorsasági" izmait 
fokozza.

—  A  régi kezdősebességemet aka
rom visszanyerni. Damerowot a 
rajtnál kell leverni, mert a későbbi 
ék-csaták során ez a feladat már 
sokkal nehezebb! Bízom a győzelem
ben, bár elismerem, bőgj7 a német 
pillanatnyilag gyorsabb, szlvósabb 
és támadókedvflbb. Deltát bennem is 
él némi ■ virtus és talán sikerül a 
csoda!

*

Szekeresen kívül Kárász, Eröss és 
a „nagy" Fekete is táborbaszáll Da
merow ellen.

*
A repülők arcvonalán lázas készü

lődést éreztünk az egész héten. A 
tét Éles! öt akarja ez a nagy lendü

ma, vasárnap rendezik meg Szegeden a 
TFSK tornatermében. A bajnoki ver- 
eenyt mind férfiak, mind nők részére 
megrendezik, A versenyre feltűnő nagy 
számban neveztek a kerület mindkét 
nembeli tornászai. Közel száz indulóra 
számítanak! Nagy eredmény ez, különö
sen. ha elgondoljuk, hogy Szegeden az 
utóbbi időben mintha egy kissé hanyat
lott volna a tornászélet.

EVEZÉS

NAGY KÜZDELMEKET IGÉK AZ 
EVEZŐS SZÖVETSÉG MAI VERSENYE

Az evezősidény második versenyére 
kerül ma délután a sor. Ezen a versenyen 
néhány szeniorszámban már legjobbjaink 
is megmérkőznek egymással.

A nyolcasban csak a Pannónia és a 
Hungária indul. Ez a találkozó azonban 
Így is nagyon érdekes, hiszen a két régi 
vetélytárs az idén még nem találkozott. 
A hét közepén az egyik együttes edzésen 
próbaversenyt tartottak s ezen csaknem 
hajszálnyira együtt ért célba a két hajó. 
Vasárnap délutáni összecsapásuk igen 
érdekesnek és izgalmasnak ígérkezik 
óriási-küzdelmet és a Hungária minimális 
különbségű győzelmét várjuk. A két 
nyolcas tagjai:

Hungária: Szabó S., Czike, Steiber,
Éden, Inotay, Mamusich dr, Győry, Far
kas kormányos: Molnár.

Pannónia: Luezay, Elő, Szalay, Győrffy, 
Takáts, Szendey. Szabó L., Zágon, kor
mányos: Zimonyi.

Az újonc nyolcasban a Hungária és a 
Váci piarista gimnázium vív nagy küzdel
met. A Hungária az esélyes, de a váciak 
is nyerhetnek.

Az egyesben az újpesti Marosi és lián - 
hidi (Nemzeti) között dőlhet cl az első
ség. Meglepetés — lehetséges

A 13 számból álló verseny fél 5-kor 
kezdődik a szigeti pesti Dunaágban.

VtVAS
Tanácsülést tart a vívószövetség hétfőn.

A tanács igen bő munkaprogramot tűzött 
maga elé. Többek ' között a következő 
tárgyakat vették fel a napirendre: tag-, 
törlés, egyesületi kilépés, néhány ver
senyző visszaamatőrösitése, az egyesületi 
szervezet megerősítése, a kerületi és köz
ponti szervezet egyszerűsítése, a zsidó
törvény végrehajtása. nemzetközi és 
magyar versenyszabályok módosítása, 
alapszabálymódosítástei vezet. vívósegéd- 
kőnyv kiadása, a mesterkérdés elintézése 
és végül a közgyűlés napjának kitűzése. 
A közgyűlést és a díjkiosztó vacsorát 
szeptember második felére tűzte ki a 
szövetség.

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

nap, n =  V«, f = */s, h = %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-kBrűt 55. T; 133-034. 
fS, f8, flO. Sz. V.: ff-kor is. D III. 88. 
(A  levegő katonái.) 2-ik héti 
CASTNO Eeliii-u. I. T.: 383132. f6, f8, flO, 
Sz. V.i M-kor is. Kár volt hazudni. 2-ik 
hét!
CITY Vilmos császár-ál 35. T.: 111-140. 
h6, 1)8. 1)10. Sz. V.: !)4-kor is. Táncrend. 
2-ik liétl
CORSO Váci-Utca 9. Telefon: 182-818.
f6. f8, no. Sz. V.: f4-kor is Mickey 
Roor.ey: Andy Heardy csalódik a nőkben. 
DÉCSI Teréz-körút 28. T: 125-952. 6, 8, 
10. Sz. V.: 4-kor is. Az üldözött. (John 
Garl'ield.) 2-ik bét!
FOKÚM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-543. 
fS. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Te vagy a 
dal. (Sárdv János.)

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-kB.-Út 13. 
T; 222-499. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt. 
Magyar-Ufa-FOX-Metró- és rajzos híradó. 
Kultur- és rajzfilm.
OMNIA Kölesey-utca 2. T: 130-125. 5. n8, 
f 10. Sz. V.: 4, 6. 8, 10. Oz, a csodák cso
dája. (Judy Garland.) Prolongálva! 
RADIUS. Nagymezö-utca 22. T .: 122-098. 
f6, h8, IilO. Sz. V.: ft-kór is. Családi 
titok. (Rahnu.)
ROYAL APOLLO Brzsébet-körűt 45. T: 
222002. n6, fS. hlO. Sz. V.: 4, 6. 8, 10. 
A kit tíikíej. (Stan és Part.)
SOALA Teréz-krt GO. T.: 114-411. nG. ÍX 
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Te vagy a dal. 
(Sá'fly, Sannyey.)
UKANIA. Bakóért-út 21. T.: 145-046. 5, nS, 
flO. Sz. V.: hS-kor is. D IIT. 88. (A le
vegő katonái,) 2-ik hét! V. d, e. fii; 
llozduiatművéseüti vizsga.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körűt 3. T : 144-212. 
f4, f6. f8, flO. Sz. V .: f2-kor is. Fekete
gyémántok,
CAPÍTOL. Baross-tér 32. T-: 134-337.
f4, 16, f8, no. V.: Il-kor és fél 2-kor is. 
Halálos tavasz. 14-ik hét!
CORVIN Cllői-út 40. T.: 138-988. f4. fS. fS. 
flO. V.: f2-kor is. Amanda két élete, 
V. d. e. 11: Nagy vidám matiné.
ELIT Szent ístván-körút 15. T.: 114-505. 
4, 6, 8, 10. A'manda két élete. 
HOLi.YWOOD Bethien-tér 3. T.: 142.455. 
t4, fű, fí. flO. .V.; f2-kar is. Eszményi 
asszony. V. d. e. fii: Táncolj és szeress. 
KAMARA Dohány-utca 42, T: 144-027.
11. 2, 4, 6, 8. 10. Kajoneás.
LLOYD Hollán-utca 7/a. Ti 111-994. 4, 6, 8. 
10, Kísért & nwilt,

PALACE Erzsébet-körút 8. T.: 221-222. 11. 
2. 4, G, 8, 30. Gunga- Din. 4-ik héti 
PÁTRIA Népszínház-o. 13 T.: 145573-
4. 6. 8, 10. V.: 2-kor is. Kísért a múlt. 
SAVOY Üllői-út 4. T.: 146-040. i'4, fG, fS, 
flO. V.: f2-kor is. Kisért a múlt. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T: 268-999. 
f4. f6, £8, flO. V.: f2-ltor is. Hurrá, apa 
lettem.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140-840. 4, 6, 
8, 10. V.: 2-kor ie. Ifjúság.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-n. 11. T.: 355374. n4, 
nfi, n8, nlO. V'.: n2-kor is. A kis csilri. 
V. d. e. 11: Sárga kalózok.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T: 384-563. 
h5, uS. flO. V.: f3, bő, ll6, 7, 8, nlO. 
Asszonyok.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
fő, h7, 9. V.: f2, fi. fS. fS, GO. A vén 
lány. V. d. e. fii: Gyirtiesi vadvirág.
ELDORADO. Népszinház-u. 31. T.: 133-171.
5. n8, flO. V.t 2, 4, 6, 8, 10. Rozmaring.
V. d. e. 10, f 12: Tomi, a megfagyott
gyermek.
HÖMEROS. Hermina-út 7. T.t 296178.
5, n8, flO. V.: f2-fől. A vén lány.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-628 . 5. nS, flO. 
V.: 3. r>6. f8, hlO, Asszonylázadá-s. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér i. T: 
134-641. nő, 1)7, nlO. V.: 3. nfí, f.8. hlO. 
Asszonyok. V. d. c. flO, fl2: Péntek 
Rézi.
OLVMPIA Erzsébct-krt 26. T.: 421-588. 11, 
2, 4. 6, 8, 10. A kis csitri.
OTTHON Beniczky-tt. 3. T.: 146-447. fa, 
h7. 9. Sz. V.: n4, nG, n8. nlO. Koch Ró
bert, a halál legyőzője. V. d. e. 10, f 12: 
Karaván.
PHÖNIX Rákóczi-nt 68. Te!.: 1 14-454.
11. 5, n8, flO. Sz. V.: 11, 3, 5, nS, flO. 
Magdát kicsapják.
KIÁLTÓ Rákóczi-út 70. T.: 139-497. 11. 
1, 3, 5. n8, nlO. Sz. V.: 10. 12. 2. 4.
6, 8. 10. Asszonyok.

A RÁDIÓ MŰSORA: 
Vasárnap, júnins 9.

Budapest I. (549.5 m ) 8: Ébresztő.
Szózat. Hanglemezek. 8.45: Hírek. 9:
Görög katolikus egyházi ének és szent
beszéd. (Kupár Lajos fővárosi hittanár). 
10: Református istentisztelet. (Ravasz
László dr püspök). 11: Római katolikus 
egyházi ének és szentbeszéd. (Sík Sándor 
dr piarista, szegedi cgyeterni tanár). 
12 30: Budapesti Hangve igen v Zenekar. 
Szünetben: Rádiókrőnika. 13.45: Hírek.
14: Hanglemezek. 15: Képek a bárcai m. 
kir. háziasszonyképző iskola életéből. 
Beszél: Sch&lkház lápét. Mi gátolja a

Vasárnap,. 1940 június 9.

let most legyőzni. Elsősorban Nagy 
köpi a markát. A mezőnyben talán 
senki sem készült olyan erősen erre 
az összecsapásra, mint ő. Vitatha
tatlan, hogy neki van a legtöbb 
esélye is árrá,, hogy' a 2 mp-es 200 
métereseket futó Élest maga alá 
gyűrje. Aztán itt van Ladányi is, 
aki sérüléséből felépülve most elő
ször akasztja össze kerekét Buda
pest bajnokával. Az ö szereplése elé 
nagy érdeklődéssel tekintünk. Aztán 
Pelvássy, a „Lapaj" sem megveten
dő ellenfél. Ha tekintélyesre terebé
lyesedő pocakját az enyészetnek 
adná át és többet, kiadósabban ed- 
zeae, mint eddig, nagy betörésre 
volna képes.

Ennyi és még több ellenféllel 
szemben filesnek nehéz lesz a hely
zete. De a mai tornán mégis az ő 
győzelmére esküszünk.

#
A  Millenáris mai tornája 4 órakor 

kezdődik...

Az MKSz nyugati kerület© vasárnap 
vidéki jellegű hatosztályfutamos országúti 
versenyt rendez.

A Velencei tó körüli, vidéki jellegű 
országúti mérkőzés közel 100’ indulóval a 
rajtnál vasárnap délelőtt jut dűlőre. 
A versenyt a balatoni kerület rendezi.

A vasárnapi kerékpáros portyák a 
következő egyesületeket állítják csata
sorba: WMTK (Csepel—(jbuda—Pilisvörös- 
vár—Csepel), Győri ETO (Győr—Magyar
óvár—Győr), Székeshef érvári RASE 
(Székesfehérvár—Velence), FSC (Buda
pest—Máriabesnyő) Az MKSz közéi 500 
induló rajtjával számít.

Szalay WMTK I. osztályú, Teíjczel 
MPSE és Rácz WMTK másodosztályú. 
Barkói BSzKRT és Pataky Vil. KK 
harmadosztályú versenyzővé lépett elő az 
országúti arc vonal bán.

A MÁV Sportliga június 29-én 100
km-es távon országúti bajnokságát bonyo
lítja le a bécsi országút 10—60—10 km-es 
szabván y szakaszán.

Az MKSz tegnap délután országúti 
kereíerlzést tartott a gödöllői országúton. 
Az edzést Lorenz szövetségi edző irányí
totta.

MAI KEltÉRPÁROS MŰSOR:
6: A RESC vándordíjas, .10 osztály- 

futamos országúti versenye.
7: München: Olasz, német, magyar,

szlovák, cseh-morva, válogatott országúti 
és pályaverseny. Magyar részről Droba 
és Morvái a rajtnál

7: Egyesületi portyabajnoksági forduló.
4: Millenáris. Nemzetközi bukósisakos

torna, Damerowval a rajtnál.
MEGVÁLTOZOTT A RESC MAI
ORSZÁGI'TI VE RSEN VÉNEK

ÚTVONALA
Közel 300 induló ül nyeregbe a. RESC 

mai 200 km-es tízosztályfutamos vándor
díjas országúti viadalán. A verseny út
vonala az utolsó pillanatban megváltozott. 
Az útvonalváltoztatásra egy országút
szakasz javítása adott okot.

Az új útvonal: Rákospalota—P ó t -
Mogyoród—Patkó — Máriabesnyő—Aszód— 
Hatvan 95 km-es kő és vissza.

PAPP — ELSŐOSZTÁLYU 
PORFEL.HÖLOVAG!

A lterékpárosidény kétségenkívül 
legviharosabb meglepetését a VilKK 
színeit viselő Pa.pp szolgálta, —  aki 
kifurakodva a középszerűség homá
lyáéból, úgyszólván minden előkészü
let nélkül megnyerte Budapest 1000 
m-es időfutambajnokságát. Közben 
mint országúti versenyző is hallatott 
magáról. A másodosztályban sok 
derék, győztes csatát harcolt végig. 
Az MKSz most jelenti, hogy Papp, 
eddig elért teljesítményeinek pont- 
értékelése folytán, elsőosztályú ver
senyzővé érett!.. .

búzaminőség javulását alföldi kisgazda
ságokban. Somorjai Ferenc dr előadása. 
15.45: Ifjúsági Dalosünnepély Érsekújvár
ról. I_ rész. Közvetítés az érsekujvári 
sporttelepen rendezendő népiskolai dalos- 
ünnepélyről. 16.30: Az éphajlat hatása az 
emberre. Bognár Cecil űr előadása. 17: 
Hírek magyar, szlovák és ruszin nyelven. 
17.15: Bura Sándor cigányzenekara. 18.30: 
Tánclemezek. 19.15: Hírek. 19 25: Hang- 
képek a Budapest—Bécs labdarúgó és a 
magyar—német teniszmérkőzésről. Köz
vetítés az üllőiúti sporttelepről és a 
margitszigeti díszpályáról. Beszél: Pluhá.r 
István és Legenyei József dr. Hangfel
vétel. 20.10: ..Selmec, Selmec, te vagy az 
oka mindennek.1’ Irta és összeállította 
Willant Rezső. Közreműködik Mally 
Győző. énekegyüttes. Oláh Kálmán 
cigányzenekara. 21.10: Sonja ten Kate 
Kowalevska énekel a magyar—németalföldi 
művész csere keretében. Zongorán kiséri 
S. Hajdú István. 21.40: Hírek, sport
eredmények, hírek szlovák és ruszin 
nyelven. 22.10: Szalonötös. 23: Hírek
német, olasz, angol és francia nyelven. 
23.20; Farkas Jenő cigányzenekara muzsi
kál. Mindszenthy István énekel 00.05: 
Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 11: Ilniczky 
László szalonzenekara. 12.05: Levente
félóra. 15.05: Jazzszámok hanglemezről. 
16.40: Ifjúsági dalosünnepéiy Érsekújvár
ról. II. rész. 19.3:%: A hadihajók fajtái és 
fegyverzete. Csűrös Lajos előadása. 20: 
Hírek. 20.25: Lovászi Ferenc cigányzene- 
kara muzsikál. 21.10: A nagy biccsei nagy 
mennyegző, Pándy Margit dr előadása.

Kassa (259.1 m.) 11: Moziorgona- és
zongoraszólók hanglemezről. 11 35: Hírek. 
11.35: A magyar népdal. Költemények és 
hanglemezek. A költeményeket Bíró 
László adja elő.

Mai jelentősebb külföldi míísorrészek:
7.30: Bécs: Operarészletek.
8.30: Stófift: Operettest.
9: Róma: Puccini: Pillangókisasszony

című operája.
9: Milánó: Szimfónikus est.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

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

Főszerkeeztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe 
elős szerkesztő: Hoppé Lá&zló. Fele- 
. ós kiadó: ííuüsár István.

':üf:ie<éS) díj: Bei földre egy hóra P
20. negyedévre 6.—, külföldre 9. —
Nmerikába 10.—>.
Nyomatott a Stádium Rt. körforgógé- 

peia. Felelős: Győry Aladár Í£a%*ió.

CSÖKKENT A WMTK ELŐNYE AZ 
EGYESÜLETI ORSZGÜTI BAJNOKSÁG 

LEGUTÓBBI FORDULÓJA UTÁN
A vasárnapi országúti verseny nem volt 

komoly küzdelem Porfelhőlovagjaink hál’ 
Istennek leszoktak arról, hogy 80 km-es 
hajrátávokon csapjanak össze. Az ilyen 
nyúlfarknyi távolság vaskerekeseknek 
való. kezdőknek, újoncoknak- fiataloknak, 
de nem a Magyar Körversenyre készülő 
vezérosztályosoknak, akik e hó végén 
nekilóduló tornán naponta 200 kra-t fog
nak maguk alá taposni. A szövetség 
rosszul tette, hogy a Székesfehérvári fCE 
versenyét ebbon a túlzsengc kiírásban 
becsájtotta vízre. A fiúk, ahelyett, hogy 
készülhettek volna a ..Tourra". most 
enyhe repülőhajrá edzésben izmosodtak 
csupán, pedig a szívósság, az állóképes
ség. a robbantási készség fokozása lenne 
most a legcélirányosabb fejlődési szükség- 
szerűség, amitől Így megfosztották a 
fiúkat.

A mezőny, mely a bajnoki pontokért 
harcolt, így nem is tudta képességei* 
megfelelő módón kifejezni. így aztán 
meg is fa,gyott a tabella, a sorrendben 
nem történt jelentős változás, legfeljebb 
az. hogy a vezető WMTK adott cl néhány 
pontot eddig szerzett előnyéből.  ̂Fölénye 
azonban még mindig lenyűgöző s úgy 
látszik az is marad az év végéig.

A másodosztályban új résztvevő szerepel . 
A pillanatnyilag utolsó helyen fekvő 
Testvériség, mely újra megkezdte műkö
dését.

A bajnoki tabella a legutóbbi forduló 
után egyébként így fest:

I. osztály
1. WMTK 1505, p, 2. MPSE 13S7 p, 

3 BSzKRT 874 p. 4. FTC 754 p, 5. Törek
vés 632 p, 6. PSE 503 p, 7. Vil. KX 450 P, 
8. Tipográfia 330 p, 9. Rése 314 p, 10. 
Sólyom KE 205 p.

Ií. osztály
1. KSzKK 237 p. 2. DKK 216 p, 3. Főv. 

KE 181 p, 4. MVSC 89 p, 5. MOAH 72 p, 
6. Székesfehérvári MÁV 65 p. 7. KKK 12 
P, 8. Érsekujvári Levente 5 P. 9- Székes
fehérvári Repülő 4 10. Testvériség. % p-

KÉZILABDA
Alaposan működött e héten a fegyelmi

egyesbíró! A büntetések között félévi és 
egyévi eltiltás is szerepel. Czirákit UTE 
öt hétre. Pintért BTC 6 hétre, Lászlót 
BTC egy hétre, Fazekast (Széchenyi) 
két hétre. Ghimessyt (Kistex) egy évre, 
Mélykútit BSzKRT három hónapra. 
Véghet BSzKRT két hétre, Dobost 
BSzKRT három hétre, Feleket BSzKRT 
két hétre. Meixnert BTK égy évre. 
Jakabot BTK öt hónapra, Sporert KAOE 
bárom hétre tiltotta el a játéktól. Mély
kúti és Sporer büntetését azonban próba
időre felfüggesztette.

A válogatott mezek be nem szolgál
tatásáig a .fegyelmi egyesbíró a követ
kező játékosok játékjogát függesztette.fel: 
Koppány, Birtalan. Rákosi, Fodor, Péteti 
dr ETE. Szabó, Kostyál MAFC. Dobos 
BSzKRT.

Tiszaföldvárolí játszik ma, vasárnap az 
MPSC férfi és női kézilabdacsapata. (Mit 
kell a kézilabdázónak Tiszaföldvárról 
tudnia? 1 : 11 együttes játszik a helyi 
kézilabflabainokságért. 2: A Tiszaföldvári 
LE. a.z MPSC vasárnapi ellenfele a leg
jobb tiszaföldvári kézilabdacsapat. 3: A 
helyi kézilabdasport szervezője Vámos 
István testnevelési oktató.)

Az ifjúsági kézilabdabajnokság díjazá
sára a WMTK szép serleget, ajánlott fel.

A Standard SC férfi kézilabdacsapatot 
szervezett és ősszel benevez a III. osz
tályú férfibajnokságba. A csapat edzésit 
Koppány János irányítja

Erdődy-Waldner, a BLE VII. válogatott
ja vette át a Lampart SC most alakult 
női kézilabdacsapatának edzését.

GYEPLABDA
Sennyei, az FT(? jeles csatára fogja 

erősíteni a BBTE tá,rnadósorát a bajnok
csapat zágrábi portyáján.

Két bajnoki mérkőzés szerepel a mai 
műsoron. Az FTC—MAC (Margitsziget, 10. 
Vezeti: Margó dr) találkozó lesz az Izgal
masabb. Az FTC múlt héten igen gyen
gén és erősén tartalékosán játszott, de 
így is győzni tudott Ma, a kék-sárgák 
nem képviselnek nagy játékerőt. A szige
tiek fiataljai még néni eléggé érettek a 
nagy harcokra, az öregek pedig — 
..öregek’. Kemény küzdelem után Fradi- 
győzelmet várunk. Jóslatunk: 3:1 az
FTC javára. A PhHSE—AHC (KISOK- 
pálya, 8. Vezeti:. Pásztor) mérkőzés nagy 
összecsapást ígér. mert a győztes végleg 
megelőzi a tabellán a mai ellenfelét. 
Döntetlenhez közelálló eredmény várható 
Ha megtartják a PhTJSE II.—AHC Ili 
mérkőzést (KISOK-pálya. 9.30. Vezeti: 
Kornis), akkor ezen az AHC győz.

ÖKÖLVÍVÁS
Csepelen, a Magyar Posztó SE gyári 

sporttermében edzőmérkőzést vívnak 
egymással ma délelőtt az MPSE és á 
PeLE ökölvívói. A verseny délelőtt 
10 órakor kezdődik.

Az amerkai ökölvívó válogatott tenge
rentúli hírek szerint 1941 eszén három
négy mérkőzésből álló európai portyát 
bonyolít le. Á portya állomásai természe
tesen ma még bizonytalanok.

ICorrcskt csikós 
d ivatö ltö n yö k
Gauder

szabótól
Vil., Erzsébet-kőrút 4. sz. 

SZERKESZTŐI ü z e n e t e k
Nagy Géza: Tippversenyünkben több 

olyan pályázó;1 is akadt, aki telibetalálta 
a SalBTC—DiMÁVAG mérkőzés ered
ményét. ,

Mindennapos olvasó, Nyíregyháza:
Szabálytalan partdobás esetében az ellen
félre száll át a bedobás joga.

Cs L. Stara-Pazova. A kérdezett, könyv 
az OTT (V, Alkotmány-utea 3) kiadásában 
jelent meg. Kérésével szíveskedjék oda
fordulni,
PÁLYÁZATI ÜZENETEK

Gyöngyös: Az elszámolás rossz. 10 fillér
rel többet küldtek, viszont az előfizetési 
dijat, elfelejtették mellékelni. Bocskai: 
Azon a szelvényei.’ (21 p), amelyét ön 
mond Kedvencazelvénynek.-- a Kedvence 
szelvény azó enyhén át van hűzva. Ugyan1 
akkor van egy olyan Kedvencszelvény 
(12 pontos), amelyen nincs áthúzás. Itt 
tehát nem segíthetünk. Csillagnak 251 
pontja van a Kedveneszelvény-vereenybetv.

Fíkly—Györko, „Tavasz", Sebőn J-: 
Valóba?) 23 pontot szereztek, de a pm- 
vorsenyben a nyertesnél rosszabbul 
szerepeltek s ezért nem nyertek. Pont
számúé!* kérdésre csak akitor válaszolunk, 
ha a kérdezi) megcímzett válaszleveleit)* 
lapot mellékel.


