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Atlétikai műsor
Szombat:

Budapest: BEÁC Speldl-vándordij
(BEAC-pálya, 4.). — KISOK-bajnökság 
(BEAC-pálya, 9.). — TFSC—MASz ver
seny (MÁC-pá!ya, 4.).

Szeded: Kerületi, felnőtt és női bajnok
ság:^

Székesfehérvár: Kerületi ifjúsági baj
nokság.

Vasárnap:
Budapest: KISOK-bajnokság (BEAG*p., 

fél 10 és 4.). — Koszorú női verseny
(MACrPálya, fél 10.).

Dunakeszi: DM országos versenye
(fél 4.).*

Szeged: Kerületi felnőtt bajnokság.
Székesfehérvár: Kerületi ifjúsági baj-

M a délután 5 ólakor a BEAC-pályán:

A Szent László-vándordfj döntője 
a Munkácsi fk. és a Kaposvári g. között

A miniszteri biztos is
résztvett 
a Gamma évzáró 
ünnepi vacsoráján

Július 18-ig szabadságolták 
a Gamma-játékosokat

■ Kedden este Budafokon egy han
gulatos vendéglőben tartotta a 
Gamma évzáró ünnepi vacsoráját. 
Ezen az egyesület vezetőségén, az 
edzőn és a játékosokon kívül mint
egy 50 vendég is résztvett. Gidófalvy 
Pál dr, az MLSz miniszteri biztosa, 
továbbá Gálffy András, a JT főtit
kára is megjelent az ünnepi vacso
rán. A miniszteri biztos üdvözlő, be
szédében kiemelte, a Gamma tavaszi 
szép szereplését és áz egyesület mű
ködését mintaképül állította a többi 
magyar egylet elé. A miniszteri biz
tos beszédére Juhász István kor- 
mányfötanáesos, a Gamma elnöke 
válaszolt, majd. Agfalvy Ipoly ügy
vezető elnök és Fiáid Antal intéző 
mondott beszédet.

Az ünnepi vacsora igen jő hangu
latban folyt le. A végén közölték a 
játékosokkal a klub döntését: július 
18-ig szabadságot kaptak. Július 
18-án lesz az első edzés.
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K ERÉK PÁR

Budapest-
Losone-Budapest
és
Budapest-
Kecskemét-Budapest

A WMTK vasárnap két országúti
versenyt bonyolít

A bajnokság felé rohanó WMTK 
vasárnap hatalmas országúti mű
sort bonyolít. ^

A váci országúton, az MKSz meg
bízásából Magyarország összetett
futamú egyéni országúti bajnoksá
gának második futamát rendezi. A  
torna a Budapest—Losonc—Buda
pest terepet öleli magába, távja 240 
km lesz és a legjobb hazai porfelhő
lovagokat ülteti nyeregbe. Ez a ver
seny hosszú távjánál és nehéz tere
pénél fogva előkészítője a Magyar 
Körversenynek is. A  bajnokság 
állása az első forduló után: 1. Erőss 
WMTK 15 p., 2. Gere PSE 12 p., 3. 
Karaki BSzKRT 10 . p., 4. Németh 
WMTK 9 p., 5. Éles PTC 8 p., 6. 
Liszkay Törekvés 7 P-, 7- Gondy 
PSE 6 p., 8. Tóth MVSC 5 p.,
9. Szekeres WMTK 4 p., 10. Sass 
WMTK 3 p., 11. Garay MPSE 2 p.( 
12. Kaczián WMTK 1 p.

Azok a versenyzők, akik nem 
osztályozták magukat a bajnokság 
második futamába, vasárnap a Bu
dapest—Kecskemét—Budapest tor
nán állnak rajthoz. Ez a mérkőzés 
tízosztályfutamos kiírásban szintén 
a WMTK rendezésében jut dűlőre.

A nagy országúti versenyekre 
való tekintettel az MKSz ezen a na
pon pályaversenyt nem rendez.

PUtBALL relések
az .M i. Sz előírása szerinti L A B D A
5KABA ÉS PLOKL
sportáruházaiban, Vi.f Vilm os csá- 
szár úi 33. és IV., Váci-utca 40.

Á r j e g y z é k !  B B H B

T e n isz -ó v á s i
A VÁC megóvta az Olympos ellen 

döntetlenül végződött III. osztályú 
csapatbajnoki mérkőzését: Ok: az
Olympos csapatában két olyan játé
kos is szerepelt, aki még az idén iá 
pénzért teniszezett (órákat adott).

Az ügyről Jankó József, a tenisz- 
szövetség alelnöke, a teniszcsapat
bajnokságok döntnöke a kővetkező
ket mondta:

— Az óvásról magam is tudomást 
szereztem, hozzászólni azonban addig 
nem tudok, amíg az ügyet részlete
sen meg nem vizsgálom. Az Olym- 
posnak különben még egy szabályta
lansága van. A nevezési zárlat után 
adták csak la a nevezésüket s ezért 
pótnevezési dijat kell fizetniük. Az 
összeget a fájtig nem fizették be a 
szövetség pénztárába, tehát az indu
lásuk is szabálytalan volt!

A középiskolások országos labda
rugó-vándordíjának, a Szent László- 
vándordíjnak a döntö mérkőzését 
ma délután vívják a fehérváriúti 
BIJAC-pályán. A  hatalmas arányú 
küzdelem 154 indulójából három
hónapos csatázás után két együttes 
maradt talpon: a Kaposvári gimná
zium és a Munkácsi felsőkereske
delmi. Nehéz harcok után jutott 
mindegyik a nagy dicsőséget jelentő 
döntőbe, az ország két széléről a 
főváros nagy nyilvánossága elé. 
Érthető tehát, ha mindkét csapat 
izgatottan és rendkívül gonddal ké
szült a mai döntőre. A két csapat 
előkészületeiről a következő jelen
tést kaptuk:

Jó játék lesz I -  m ondják  
Munkácson

Munkács, június 12. 
Kedden délután tartotta utolsó 

edzését a Munkácsi fii. Az utolsó 
edzésen kétkapus gyakorlás folyt 
az MSE-pályán. Ellenfél a helybeli 
polgári együttese volt. Szekeres Jó
zsef tanár, a csapat lelkes irányí
tója a pálya széléről adott időnkint 
utasításokat. Odamentünk hozzá és 
beszélgettünk vele e,gy kicsit a 
Szent László-vándordíj döntője kö
rüli dolgokról.

— Kimondhatatlanul örültünk an
nak, hogy bekerültünk a döntőbe — 
mondta Szekeres fanár úr. — Nem 
bíztunk benne, hogy kezdő létünkre 
kiverjük a jóhirü szegedieket. Éppéú 
ezért szinte nem is hittük a mérkő
zés után, hogy győztünk. Most már 
elhisszük...

Munkácsot egészen lázba hozta a 
„keristáli" sikere. Filléres vonatot 
akartak szervezni, de a terv a mai 
helyzetben nem valósulhatott meg. 
Szekeres tanár űr azonban azt hi
szi, hogy Így is sokan leutaznak 
majd Munkácsról a mérkőzés meg
tekintésére. A többit meg majd meg
vigasztalja a rádióközvetítés...

A  készülődésről Szekeres tanár 
úr a következőket mondta:

—  Az összetorlódott évvégi ese
mények ellenére is a lehető legko
molyabban készülődtünk a csü
törtöki döntőre. A játékosokat füti 
a lelkesedés: az ország szivében,
előkelő közönség előtt, akarják be
bizonyítani, hogy nem érdemetlenül 
jutottak a döntőbe! Nagyon kíván
csiak vagyunk az ellenfélre. Jó mér
kőzést, szép küzdelmet várunk. Az 
eredményt persze még csak sejteni 
sem lehet. Majd meglátjuk-

A fiúk egylke-másika attól fél, 
hogy lámpalázas lesz. Hja, az Ide
gen környezet! Különösen Limbach 
I szurkol. Többen tréfába fojtják 
az izgalmukat. Kassonyi például a 
kéthetes balatoni nyaralást emle
geti, amit a döntő vesztese fog él
vezni a kiírás értelmében. Hárman 
beleegyeznének már abba, ha a 
mérkőzés után valami moziban ül
nének. Birta, a balösszekötő azt 
hiszi, hogy remek mérkőzés lesz. Ha 
győznek, az sem lesz baj!

A kap osváriak  b íznak  
csapatukban!

Kaposvár, június 1 2 . 
Kaposvárott a sportközvélemény 

hatalmas lelkesedéssel fogadta a 
gimnáziumnak a döntőbe való kerü
lését. Nem nagyon bíztak az orszá- 
goshírü „Mester" legyőzésében. Most 
már azt sem tartják lehetetlennek, 
hogy megnyerik a vándordíját.

— A munkácsiakat nem ismerjük, nem 
tudjnk., mit tadnak, — mondotta Ssn- 
chovszky Bertalan testnevelő tanár, a 
gimnázium sportkörének szakértő veze
tője, — majd meglátjuk a pályán. Bele 
fogunk feküdni, a többi majd kiderül, 
nüntőbe jutásunk nyolcévi munka ered; 
ménye. őrülünk a Szent István fk. elleni 
győzelemnek, mert ezzel visszaadtak ne
kik a két év előtt, az országos közép
iskoláé döntőben elszenvedett vereséget.
A csapat angol rendszerben játszik. Elég 
jói beidegezték már ezt a fiúk. Ezt bizo
nyltja az eddigi mérkőzések gőlaránya, 
a 19:4 is. Nagyon örülnénk, lia győz
nénk, de a vereség sem keserítene el 
bennünket, ha — jobbtól kopnánk ki.

A kaposváriakat a napokban

újabb öröm érte: a felsőkereskedel
mi bejutott az országos labdarugó
döntőbe. A  kereskedelmisták ellen
fele a döntőben éppen a budapesti 
mesterutcai felsőkereskedelmi együt
tese lesz!

A  vasárnap esedékes első Hungária— 
Rapid Ft! (Bukarest) ..kis K K ” 
mérkőzésre készülő kék-fehérek szer
dán délután tartottak „főpróbát.”  
Erről az „eseményről”  az alábbiak
ban számolunk be.

Bem elegítő — nap- 
fürdőzés
Bár a nagy edzést csak 5.15-re 

tűzték ki, már 4 óra előtt akad já
tékos a pályán: Müller Wuői. Kis, 
lenge nadrágban ül a városfelöli ka
punál, felső teste, lábszárai meztele
nek. Turay Jóskával együtt jövünk a 
pályára, az öreg harcos siet nekivet
kőzni. ml meg Müllerhez megyünk:

—- Miért 'ez a nagy szorgalom ! *— 
kérdjük tőle.

—-  Jobb itt a jó levegőn, mint a 
büdös-füstös kávéházban, — feleli.

Turay is jön hamarosan, korholja 
Muttert:

— Nem megtiltotta az Ica bácsi a 
napozást és te mégis ezt teszed?

—- Nincs nagy meleg, ez meg nem 
árt.

—  De játszol vasárnap, ha —  
hagynak.

Turay jóízűen nevet, Miiller is rno-

Az érdekelt szövetségek véglege
sen megállapodtak a kis KK rajtjá
nak Következő körülményeiben:

Végleges:
Június 16, vasárnap: Budapesten

Hungária—Rapid, játékvezető: Po-
dubszkl.

Június 19, szerda: Sarajevóban
Slávia— Ferencváros. játékvezető:
Croner dr (Románia).

Eldöntésre vár
a következő mérkőzések helye és 
ideje:

Jugoszláv n. (? )—Román I. (Ve- 
nus), játékvezető: Újvári (magyar).

Jugoszláv I. (? )—Magyar III. 
(Újpest), játékvezető: Radulescu
(román).

Ennek a két mérkőzésnek helye 
és időpontja attól függ, hogy a BSK, 
vagy a Gradjanszki lesz-e a jugo
szláv első, Illetve második. A  BSK —  
amennyiben első lesz — már hétfőn 
játssza a KK-mérkőzését Belgrád- 
ban. A  Gradjanszki azonban min
denképpen szerdán játszik, akár 
első, akár második lesz.

A  helyzet tehát az, hogy az Újpest 
és a Venus, valamint a játékvezetők: 
Újvári és Radulescu vasárnap Bel- 
grádba utaznak és ott fogják meg
várni és megtudni, hogy Belgrádban 
(hétfőn), vagy Zágrábban (szerdán)

A  kereskedelmisták sikere csak 
fokozta a gimnazisták lelkesedését. 
Nagyon meg akarják mutatni csü
törtökön, mit tudnak a kaposvári 
diáklabdarugók! A  mérkőzést nagy
számú kaposvári szurkoló fogja vé-

solyog.
Bővül a társaság: jön a vörös Ta

kács, meg néhány szurkoló. Most 
meg portyaemlékekröl beszélgetnek. 
Turay Jóska meséli, hogy az egyik 
svédországi portyán nagy kátrya- 
csata folyt az útón a vonatban. Né
gyesben ultiztak, Kisuczki, Újvári 
volt a négy játszma két leghango- 
sabbja. Egyszer Kisuczkinak remek 
játszmája akadt: negyven és száz, 
ultimé —- vörös színben. Minden két
szeresen fizet. Újvári, látva á re
ménytelen helyzetet, két-három hú
zás után összedobta a lapokat, mire 
Kisuczki magából kikelve ráförmed:
' -— Jóska, miért tetted, eztjj
Újvári nyugodtan válaszolt:
—  Azért, mert beleszólt a svéd ka

lauz.
Mondanunk sem kell; hogy á kö

zelben sem volt kalauz, s olyan ka
lauz talán nem is akad egész Svéd
országban, aki az ultizás nemes mű
vészetéhez ért.

Egykapura lö vö ld ö zés
Négy óra után élénken jönnek a 

tagok — ahogyan Takács Béla ne

szerepelnek-e ?
A  Ferencváros a sarajevói mérkő

zésre Zágrábból kért partjelzőket, 
Belgrádból pedig szövetségi ellen
őrt.

A  szövetségeik azt is eldöntötték 
már, hogy

a második fordulóra
június 23-án este fél 9 órakor sor
solnak Budapesten a szövetség he
lyiségében.

Eldőlt már az is, hogy
az első forduló visszavágó- 

mérkőzéseinek az időpontja
a következő lesz Budapesten:

Június 22-én, szombaton: Újpest
—BSK, vagy Gradjanszki,

Június 23-án, vasárnap: Ferenc
város—Slávia.

(Vasárnap, 23-án lesz természete
sen a Hungária—B. Rapid vissza
vágó mérkőzés is Bukarestben.)

Ezt a beosztást a Ferencváros 
arra való tekintettel kérte és kapta, 
mert neki Sarajevóból 30 órás gyors
vonat i utazás után. kell klállania Bu
dapesten a visszavágó mérkőzésre, 
az Újpest viszont Belgrádból, vagy 
Zágrábból hazatérve, sokkal pihen
tebben érkezik meg, tehát inkább 
játszhat szombaton. Vasárnapi közös 
rendezésre irányuló gondolat is fel
merült., de ennek elháríthatatlan aka
dályai lennének és így elvetették.

gignézni. Jelen lesz a mérkőzésen 
többek között a város sportszerélő 
polgármestere is.

A műsor
A döntö mérkőzés ma délután 5 óra

kor kerül sorra a BEAC-pályán. játék
vezető: Szigeti íz. Partjelző: Kőhalmi és 
Kékesi. A mérkőzés megtekintése díjta
lan !

A két csapat összeállítása:
Munkácsi fk.: Szabó — Popovits, Iára- 

bach I. — Montovai, Bogdán, Rátx — 
Jámbach II., Kesztler, ftuzsák, Bírta, 
Kassonyi.

Kaposvári gr.: Babics — Kolláth,' Hausz 
Havasi, Reiser, Sárosi ■— Kiss, Cse

resznyés, Biró, Gábriel, Molnár.

vezi a játékosokat. Dudás együtt 
jön Kardossal, aztán Kalmár Biró 
társaságában, nem sokkal utánuk 
Kis és Négyesi is befut, öle már tel
jes fegyverzetben, három labdával 
jönnek, mire Turay és Müller is 
sietve cipőt húz. Felélénkül a társa
ság. Nem csodálatos: a kapuralövést 
szeretik a játékosok legjobban és 
mégis milyen gólképtelen időket 
élünk...

Amikor Kalmár Jenő jön ki, Tú- 
ray vezényel:

—  Háromszoros éljen a felépült 
Jenőkének!

Amikor elcsendesül a társaság, 
Kalmár szerényen megjegyzi:

— Várjátok meg áz edzés végét...

M egérkezik az e llen fé l
Háromnegyed 5 órakor megérke

zne az edzömérkőzés ellenfele: a
WM Hegesztő csapata. A Hungária 
Vidorja vezeti őket, a jeles csatár a 
kollégájuk. Zöld-fehér a mezük, 
ennek láttára a vörös Taki Így szól 
a kék-fehér játékosokhoz moso
lyogva :

— A Fradit nem tudtátok meg
verni, talán ezeket sikerül majd.

Biró Sanyi megjegyzi:
—  Ezeket sem fontos megverni, 

annál inkább a Rapidot.

Egy k is futás, testgya
korlás, lab d avezetés
öt órakor megjön Senkey Imre 

edző. Vége a kapuralődözésnek. Egy 
kör futás, egy kis testgyakorlás, 
majd labdavezetés következik. Ne
gyedórát tart ez mindössze, mert 
aztán felállnak a csapatok a két
kapus játékra.

Három  30 perces  
Játékidő
Senkey sípjelére így állnak lét a 

kék-fehérek az első harmadra:
.Vági — Kis, Biró — Négyesi, Tu

ray, Dudás — Béky, Vidor, Kalmár, 
Müller, Titkos.

Az e lső  játékidőben  
gyenge Hungáriát, 
igyekvő WM-t látunk
Már az első percekben kitűnik: a 

Hungária félvállról veszi a játékot. 
Alig akad egy-két Hungária-játékos, 
aki kielégítően mozog. Talán Vidor 
és Dudás imitt-amott. A többiek, 
mintha ólomlábakon járnának. Tá
mad is a WM igen gyakran. Szöglet
szögletet követ. A  21. percben köny- 
nyelmú a Hungária-védelem, Pintér 
elhúz Biró mellett és lapos lövését 
hiába próbálja lábbal védeni Vági. 
0:1. Egy perc múlva majdnem újabb 
WM-gól esik: Hegyes közelről a fel
ső lécre fejeli á labdát.

-— öröm nézni a WM-t, —- mondja 
valaki, mire Mandik Béla megjegyzi:

—  Nekem nem is olyan nagy 
öröm.

A végén egy-két szép támadást 
mégis csak összehoz a Hungária,

A szerdai nagy edzésen nem sok 
biztatót mutatott a Hungária

T o v á b b  t ö r h e t i  a  fe jé t  S e n k e y  I m r e  e d z ő  a z  ö s s z e á ll í tá s o n

Turay kimarad ? Kardos marad a középcsatár?
Müller balösszekötő?

K I S  K K  H Í R A D Ó

A Ferencváros 23-án (vasárnap), 
az Újpest 22-én (szombaton) 
játssza idehaza a visszavágó 
mérkőzését
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sőt egyenlíteni is tud: Titkos szögle
tét Müller beje jeli. 1:1. ’

Brüll elnök csodálkozik:
—  A Wudi fejelt egy gólt T A vi- 

Tág már nem áll soká.

M ásodik harm ad: 
még m indig gyengén  
játszik  a Hungária
A szünetben egy kis beszélgetésre 

,vonul Brüll elnök a pálya egyik sar
kába a játékosokkal. Amikor Brüll 
végez és odajön a vezetőkhöz, va
laki megkérdi az elnököt:

—  Egy kis borsot kaptak az or
ruk aláf

Brüli elnök mosolyogva mondja:
—  Nem, inkább egy kérdést tettem 

fel: akarnak-e tovább aludni, mert 
ha- igen, leküldetem az ellenfelet a 
pályáról.

A  második félidőre így változik a 
kélr-fehérek összeállítása:

Szabó — Kis, Bíró —  Sebes, Ta
raj/, Dudás —  Bükij, Vidor, Kardos, 
Kalmár, Titkos.

Nem sokat javul a nívó, de most 
már sokkal változatosabb a játék. A 
-Hungária legalább annyit támad, 
mint a WM. De azért gól nem esik.

A harm adik harm ad  
már nem kom oly
Most ez a kék-fehérek örszeáLli- 

átsa: Szabó — Kis, Béky — Négye
st, Sebes Kisuezki — Csömör, Síül- 
icr, Kardos, Kalmár Szabó III.

A WM már fáradt, a kék-fehérek 
ebben a felállításban többet támad
nak. Kis lemegy, Titkos lesz a. jobb
hátvéd. A 12. percben Kalmár leadá
sából Müller nagy gólt lő. 2:1. 
Szabó kiabálja MüUe.rnek:

— Wuő-ikám, megbolodultat 
Aztán a WM-nek is van több jó

helyzete. Az egyiket a 19. percben 
Tlovszky belövi. 2:2. Senkey szidja 
Szabót:

— Ezt félkézzel is védened kellett 
volna,

A  Hungária erősít és a 24. perc
ben Csomornak sikerül megszerez
nie a győztes gólt. 3:2.

Egy k is bírásai
Komoly bírálatot mondani a lá

tottakról alig lehet. Egy biztos: KK 
előtt komolyabban vehetnék a játé
kosok az edzést. Vidor, Dudás, Sebes 
és Müller igyekezett. A  többiekről 
még ezt sem lehet elmondani.

V égleges d ssze á ilifá s : 
pénteken
Az edzés végén megkérdeztük 

VSenkey Imre edzőtől:
— Kialakult az összeállítás vasár

napra ?
— Hogy egészen őszinte legyek: 

kétségbeejtöen futballoztak a fiuk. 
Különösen Turay gyatra játéka le
pett meg. Kalmárra még nem szá
míthatunk. Neki mérkőzés-edzésre 
van szüksége. A közvetlen védelem 
aligha változik. A fedezetsor tenge
lyében Sebes, vagy Turay áll. A csa
társorban alighanem Kardos marad 
a középcsatár és Müllert állítom bal
összekötőbe. Véglegesen csak pénte
ken döntjük el az össeállítást.

Vasárnap ind u l és  
péntek  reg g e l é rk e z ik  

h aza  a F e re n cv á ro s
Sarajevo messze fekszik Buda

pesttől s a Ferencváros vezetősége 
sokat tanakodott, hogy miként le
hetne legkényelmesebben megtenni 
az utat. Most rájöttek erre is. A 
terv:

A  Ferencváros csapata vasárnap 
este indul el Budapestről s Pécsen 
át utazik. A zöld-fehérek Eszékig 
hálókocsin utaznak. Eszéken, Vin- 
kovcin és Brodon át visz az ú tju k  s 
hétfőn éjjel háromnegyed 13-kor 
érkeznek meg Sarajevóba.

Kedden pihenés.
Szerdán mérkőzés.
Csütörtökön reggel hazaindulás és 

péntek reggel hazaérkezés. Vissza
felé ugyanazon a vonalon utaznak 
a zöldek és ismét hálókocsin.

A jövő hét péntekjén és szombat
ján pihenés, vasárnap pedig Buda
pesten az Üllöi-úton visszavágó- 
mérkőzés.

Most már csak az a kérdés az 
Üllői-útón, hogy kik utazzanak a 
játékosok és kik a vezetők közül. A 
kiszemelt vezetők legtöbbje • pilla
natnyilag nem utazhat külföldre s 
ez la sok zavart okoz.

A Cs. MOVE tegnapi edzésén még min
dig döcögött a támadósor játéka. A cse
peli amatőrök már csak abban remény
kednek, hogy az NB-egyesületek amatőr- 
csapatai nem indulhatnak az NB Il.-ben. 
így ők az UTE helyett bent maradná
nak.

A VASAS ELIEK KÉSZÜLŐ WMFC
ma délután, a tavalyi üzemi bajnok 
Esztergályos-osztály csapatával játszik 
edzőmérkőzést. Az üzemi csapatban több 
JJB játékost találunk, összeállításuk a 
következő: Havas — Olajkár 1, Vágó
— Magda. Szabó II.. Szalaí II. — Bökk. 
Olajkár II., Szabadkai, Berényi, Dezső. 
Kém rossz kis csapat. .  ,

Kiszely ontotta a gólokat 
a Ferencváros szerdai edzésén

Sáros! dr.-íák húsmérgezése van

A Ferencváros
1.
szerdai edzése előtt

Diméry Lajos még mindig azt vitatta, 
hogy repülőgéppel keli Sarajevóba 
utaasnii-

2.
Sáros! Béla az edzés előtt bejelentette:
— Gyurka bátyámnak husmérgezése 

van. Egész éjjel alig aludt.
Később Sárosi dr kijött, de nem vett 

részt az edzésen.
3.

Gyetva! vétkezés közben mondta:
— Már rendbejöttéin. Holnap már a 

munkahelyemen is dolgozom. Biztos, hogy 
Sarajevóban játszhatok.

4.
Sárosi dr-on kívül Kiss és Csikós sem 

vett részt az edzésen. De ők katona ce-a- 
jjatukban játszottak szerdán.

5.
Közvetlenül az edzés előtt az volt a 

vitás, hogy a Gyáli-úton, vagy a Fori- 
nyák-utcában Jesz-o az edzés. Végül meg
jött a telefonüzenet: a HEAC^ tartalékos 
csapata a Főt. Vasutas-pályán vár a 
Fradira. Erre átvonultak s így álltak 
fel: . . .

Pálinkás — Szoyka dr, Polgár — Lázár, 
Sárosi III, Pósa — Bíró II, Jakab, Finta.

....... min ír rtr t

Kiszely, Gyetvai.
A HEAC-ban Tátrai, Hámori és Heré

nyi kapott helyet. Itt játszott Kutas! is, 
a Ferencváros volt játékosa. Hátvédet.

Sokat mondogatták:
— Ilyen rossz lesz majd a pálya Sara

jevóban is.
S.

Jellemző, hogy a rendszert már any- 
nyira igyekszenek betartani, hogy 'Pol
gár a játék elején így szólt rá Sárosi
IlI.-ra:

-— Béla! így nem lehet játszani. Ke 
kalandozzál folyton.

7.
Az edzés Olaszországból hozott labdá

val folyt le. Most szentelték fel a íöző- 
néllcüli labdát, Gömbölyűségével nem 
volt semmi baj,

8.
Eleinte nagyon gyatrán játszottak a 

csatárok. Valahogy úgy, mint azok, akik 
BéC3 ellen játszottak. A 20. percben 
Finta remek labdát tett Kiszely elé s az 
egészséges lövéssel bevágta. 1 :0. 30 perc 
után fordultak s Kiszely folytatta a gól
lövést. Bombázott. Egymásután négy 
újabb gólt lőtt! Azután Polgár és Finta 
helyet cserélt s Polgár lőtte a hatodik 
gólt. Végül a HEAC is rúgott egyet. 6:1.

9.
Edzés után klubvacsorát tartottak.

FE3-FE3 MELLETT!
A heti Segfofefeak:

TsranteSla, és VlsnyovszfcF-fiwérek.
As ötsaEelwényas csejsos’tbsn s 1. ifi- Ciaál isjos

Ilyen pályázatunk talán még nem Í3 
volt. Mitiden versenyben páratlanul iz
galmas lcrizdö!era folyik s legújabban 
már a Kedvencszelvényversenyben is fs.1* 
fej mellett folyik a harc., pedig itt ürge 
Anna ..kilométerekkel'' vezetett.

A pályázók nem akarják észrevenni, 
bogy mi a. szelvények összeállításakor 
szerencsés kézzel válogatjuk össze azo
kat a. mérkőzéseket, amelyeken- megleps- 
tések lesznek. Hétröl-hétre a legfurcsább 
meglepetéseket hozó mérkőzések mindig 
szerepelnek a szelvényen is. Most is így 
történt és alig-alig akadt olyan pályázó, 
aki számított volna a hét nagy meg
lepetéseire. Természetesen a legnagyobb 
csalódást a válogatottak okozták.

Már csak két forduló vau hátra. Már 
a múlt héten jeleztük, hogy most érde
mes azoknak is a pályázatba kapcsolód- 
niok, akik eddig egyáltalán nem küld
tek szelvényt. A Verseny a százasért 
nevű küzdelemben ugyanis r.em ért ei 
senki eredményt, itt tehát bárki nyer; 
hét

JOO pengőt.
Egyetlenegy szelvénnyel!

A héten- legjobban szerepeltek legjobb 
szelvényén található tippek:

M X

o

Bp.—Bécs v. e. 
Bp.—Bécs I. f. 
Bécs B)—Bp. B) 
SFAC—Tokod 
KSC—DiMAVAG 
Pécs—SVSE 
KEAC—FTC 
MÁV AG—P.TE

3 c mí ?  s c í  5
H G H cr) a  
0:1 2:3 0:1 0:1 0:2 
0:1 1 :2 0:1 0:1 0:1
4:2 2:1 1:0 1:0 2:1 
3:1 3:1 3:2 3:2 2:0 
3:5 2:3 2:4 2:4 1:3 
2:2 2:2 2:2 2:2 1:1 
1!0 3:2 1:2 1:2 2:0 

14:1 3:0 8:1 8:1 4:1

A XVII. HETI VERSENY 
EREDMÉNYE:

Általános csoport: I. díj: 20 pengő.
Nverte: Tarantella (Hagemar.n Frigyes— 
Schmidt András), Rákoskeresztúr. Ered
ménye: 28 pont. (8 találat, közte 2 teli.) 
A IÍ. és III. helyen olyan holtverseny 
támadt, amelyet eldönteni nem lehetett. 
Éppen ezért a két díjat összeadtuk s 
megfeleztük. II—III. díj: 12 pengő
50 fillér—12 pengő 59 fillér. Nyerte: 
3 0 (Varga Jer.ő—Neuhercz József), 
Kispest, Jókai-utca 78. — Visnyovszky 
Fivérek (Visnyovszky János). Buda
pest, I., Fortuna-utca 12. Mindkettő e.: 
27 p. (7—3). Pótv.: 3—0—3 p. — IV—X. 
díj: 5—5 pengő. Nyerte: Gyöngyös (Bo- 
rossy György—Varsányi Tibor), Gyön
gyös Városi mérnöki hivatal. E .: 27 p. 
(7—3) Pótv. ■ 0—3—0. — Iszerlesz Zsuzsi, 
Kispest, Attila-u. 1. — Horváth Béla, 
Balassagyarmat, Balázs F.-u. 7. Mind
kettő e.: 26 p. 8—1). Búzavirág I. (Né
meth József—Rippel Béla), Pestszent- 
lőrlnc. Kossuth Lajos*u. 181. — Zöld
csillag (Hock József), Bp., VIII., Ke
mény Zslgmond-u. í). fsz. 9. — Hajra 
Erzsébet (Hollós! Elek), Pestszenterzsé- 
bet, Knesits-u. 10. Mindhárom e.: 25 p. 
(7—2). Pótv.: 2—5—0, 0—5—0, 0—u—0. 
A X. helyen olyan léütverseny támadt, 
amelyet nem lehetett eldönteni (két tel
jesen azonos szelvény!) a éppen ezért 
a X díjat két pályázó között megosztot
tuk. X—XI. d íj : 2 pengő 50 lill.—2 p. 
50 f. Nyerte: Farkas Ödön (5 szelvn
csop.). Pestújhely, Adria-u. 26. — AHC 
(Mészáros Mária—Rossinelli Antal). Bp., 
VII., Cserhát-u. 9. II. 8 Mindkettő e : 
25 p. (7—2). Pótvl* 0—3—0. GólkúltJhb- 
ség - 2ö

ötszelvényes csoport: I. díj: 10 péngS. 
Nyerte: ifj. Gaál Lajos, Debrecen, Béke
utca 3. E.: 26 p. (8—1). Pótv. 0—5—0 p. 
—II—III. díj: 5—5 pengő. Nyerte: Szi
getvári Edit, Rákoshegy. E.: 26 p. (8—1). 
Pótv.: 0-0-0. — Piff-Puff (Laky Ferenené— 
Píeffej- Aladáxné), Pécs, Kossuth La- 
jos-u. 7. E.: 25 p. (7—2). Pótv.: 0—5-0  
p .. — 25 pontot szerzett, a pótversenyben
O—3—o pontot ért el, de nagyobb gól
különbsége miatt nem nyeri-. Kov^a  Jó
zsef (W.-u.) (gk.; 23), Huber Katalin 
(gk.: 27). 25 pontot szerzett, de a pót
versenyben nem ért el pontot: FroromK., 
Belényesi B.. Miskolczy I.. Schrőder I., 
Kapitány I.-né. — A dijakat, esetleges 
felszólalásra való tekintettel, csak a jövő 
héten adjuk postára.
A TELITALALATVEBSENY ALLáSA:
Három különböző számú szelvényen 

4—í telitalálatot ért el: Tutu.
Két különböző Számú szelvényen 4—4 

telitalálatot ért el: Északi fény, Jóbará
tok, Hajrá Erzsébet. Sáry J.

4 telitalálatot egyszer ért e!: Balázs 
Gy.-né, Baranyai P.. Beszédes Gy.. Bocs
kai. Bruzsa L.. Bufíalo Bili, Búzavirág, 
Dayka—Tóth. Demeter R.. Dudika I.. 
Dunkler I.-né, Évike (B. E.). Esélylesö. 
Földesi L-, G. Rózsa, Graaf Spee, Hajrá

SBTC, Hegedűs E.. Horváth B. (Bgy.L 
Jelenszky I., Jeszenszky E., Kiss Ede 
(Kpest).'Kapitány I., Kováos P. (Eger), 
Kovács Testvérek, Lopusovszky A.. La- 
jer P., Mars I., Molnár K.-né. MÁV, 
Nitech L., Ólé Gy.. Outsider, Kemény
kedő, Rónai I., Rohs-m. Rcisz J. Rech 
A , Scholtz G. dr, Schlechter M-. Suzy, 
Szabó J. (Csepel). Szalontay B-. Ifj. Ti
hanyi G. Weisz Miklós. Vécsey F-. Za- 
vaezky A., Balázs Imre, Balogh József, 
Pudvás.

A CSECSVERSENY ALLASA:
8 találatot, közte 3 telitalálatot ért el: 

Baczay A.-né. Bajnok S., Bomstingel L-, 
Bősze J.. Egyed—Jercs, Fata, 3:0. Kár
pátok, Kondor Z., Kovács Testvérek, 
Langa E„ Mikó J.. Nőtika, Petre L., 
Piff-puff. Sáry J.. Stuchlich K. dr, SSE, 
Szabó Gy, (T. K.-u.), Szabó Lajos. Zen- 
tai J., Lehel Sándor.

A PONTVERSENYEK ALLASA: 
(Mindennemű felszólalást csak akkor

fogadunk el, ha a felszólaló saját szá
mítását fordulónként részletezi. Ha a 
felszólalás jogos, akkor jegyzeteinket 
javítjuk, de ezt csak akkor közöljük a 
felszólalóval, ha megcímzett válaszleve- 
levőin pót. mellékel. Aki a felsoroltaknál 
rosszabbul szerepelt, s kiváncsi a pont- 
számára. az küldjön megcímzett válasz
levelezőlapot. Helyes, ha a kérdező rög
tön ismerteti a saját számítását. Külön 
figyelmeztetünk mindenkit, hogy az
I—XVIII. fordulóval kapcsolatban csak 
június 22-ig lehet felszólalni.

FöVERSENY:
Általános csoport: 411 pontos: Gyön

gyös. 409 : 3:0 . 400: Balogh J„ 397: Eöld 
csillag. 395: Visnyovszky F. 392: GoU- 
cölszekér. 387: Bősze J. 385: Tutu. 382: 
AHC, Schlechter M 381: ifj, Ar J., Dré- 
her S., Petre L. 380: Búzavirág I. 378: 
'Északi fény, Pudvás. 377: Dorka, Hajrá 
Erzsébet, Heranus-Klell. 375: Miskolczy
I.. Nótika. Reich A. 374: Fata, Hor
váth B. (Bgy.), Lajer P. 372: Ancsin 
Mihály. Baranyi S. 371: Suzy. 369: Bocs
kai, Köves J ,  Szalontay B. 368: Taran
tella. 387: Jóbarátok. Kovács T..  ̂Lie- 
wehr—Balotrh. 365: Big-Bill, Kecskés 
364: Beszédes Gy. 361: Malomszegi O.
359: Légfuró. 358: Sáry J. 356: Hid- 
véger P. 355: ABC (Cs.-P.). Kovács J. 
(W.-u.), Po-Pa. 354: Hóvirág. 353:
Grosz J.

ötszelvényes csoport: 338: Schrőder I. 
335: Kondor Z-, Lator. 334: Langa E. 
333: ifj. Gaál L.. Tátrai K„ 332: Sebők
V. 331: Csakazórtis. 330: Tószögi Zs.
329: Baczay A.-né, Weisz 2. 328: Klári 
(B. L.), öcsi (Sz. K.). Selrwartz X, 327: 
Na.gvgyőrgy J. 336: Dunkler I.-né. 325: 
Ella; Lehmann J. 3231 Bomstingel L.. 
Hubertus, Petrusa A.. Piff-Puí£. 322: 
Ürge A.. Szaűíán M. 321: Antonovics L., 
Abáíi. FÖ a szív. Stuehlik K. dr. Szebé- 
oyl J., Várai L., SSE. S»s A  fiaim, 
Almos, Belényesi B., Pobocaky L„ 
Egyed—Jercs. Gerle. Grosz—Farkas. 
Konyhercz I.-né, Vámos T.

Kedveneszelvényverseny: 285: ürge A. 
281: Szlórik F. 279; Brokes E. 278: 
Hajrá Fradi (H. R,). 277: Németh L. 
(Ffő). 276; 3:0. 273: Pudvás. 272: GUI- 
baba. 271: Dréher S.. Hajrá Erzsébet, 
Outsieder, öcsi (Sz. K.), Tutu. 270: Se
bők V., Tátrai K. 269: Bajai L„ Előd. 
Hftgemann F-. Taulter J. 368: Böbe
(B. M.), Földest L„ Gerle (F. M.). 267: 
Cseri F-, Doboczky L., Posfai J ,  Kama
rás—RegŐcri. 266: Éva (Sz. L), Schmidt 
A.. Szita J. 266: Arans-ember, Dóra J„ 
Dorka. Micsiko. Vojtíozky D. 354: A 
T'ávasz. Engel S., Grosz j., Singer Gy., 
Napsugár (P. R.). Tóth F. (D.-tér). Vei- 
kovlcs M. 263: Ágh. S.. Dunklyr I.-né, 
ifj. Gaál L.. Hirczy M., Lehmann' J. 
Stoffel S.-né, Mikó J., öcsi (H. G.l. Tu- 
tajos, Tulip. 262: Big-Bill, Felber L„
Passió, ifj. Szkupa .T. 361: Álmos, Bom- 
stingel L., Dréher Miklós. Fehér Jáno3, 
Gyöngyös. Kiss L. (Gyula). Léder J., 
Lőrinez I., Sillingi P., Zsótér L. 260: 
Baumgarten I., Bodnár F., Borbély I., 
Csillag, ifj. Simon S., ifj. Széles J.

ÜZENETEK: Bocskai: Tekintettel arra, 
hogy két Kedvencszelvényt küldtek a 
héten, a Kedvencszelvényben nem kap 
tak pontot. — öcsi (Sz. K .): 1:2 helyett 
l : 3-at tippelt, kérését nem teljesíthet
jük. — Magyar B.: Részletezz.

A iugostláv és a román 
csa p a to k  h ő ste tte i  
a KK-ban

A BSK  négyszer, a  Gradjanski és a Vénás hétszer, 
a  R apid egyszer szerepelt már a  KK  küz
delmeiben

A nemzetközi helyzet alakulása a szo
kottnál szőkébb körre szorította a KK 
ezévi küzdelmeit. Ezért van az, hogy 
„kis” KK-ról: KKK-ról beszélünk ebboa 
az évben. . .■ .

A  KKK mezőnyében a. mi csapatainkon 
kívül csak a jugoszláv és a román színek 
képviselői vonulnak fel. Ezek a csapa
tok azonban nem újoncként jelentkeznek 
a nagy népszerűségnek örvendő Kupa 
küzdőterén.

A Beogradski már 
a rajtnál is  ott vo lt

A  KK alapítási évében. 1927-ben két 
jugoszláv csapat kapott helyet a mezőny
ben, a Beogradski és a Hajdúk.

A Beogradskinak a Hungáriával kellett 
megmérkőznie az első fordulóban. Mind 
a két találkozáson a Hungária győzött. 
(Bőgi 6-zép idők!) Belgrádban 4:2-re, Bu
dapesten. 4:0-ra diadalmaskodtak a kék
fehérek.

A Hajdúk a bécsi Rapiddal szemben 
maradt alul már a2 első fordulóban.

A m ásodik évben  
a G rad janski is b e
kapcsolódott

1928-ban a Beogradski és a Gradjanski 
képviselte a jugoszláv labdarúgást a 
KK-bau. A Beogradskinak ebben az év
ben sem volt szerencséje. A Ferencvárost 
kapta ellenfélként és a zöld-fehérek Bel- 
grádbam 7;0-ra, Budapesten pedig 6:l-re 
verték a belgrádiakat.

A Gradjanski első KK-szereplése alkal
mával a prágai Viktória Zeízskovot ta
lálta magával szemben az első forduló
ban. Zágrábban ugyan 3:2-ro győzött a 
Gradjanski, Prágában azonban G:l-es 
súlyos vereséget szenvedett el és így ő 
is kiesett a további küzdelemből.

Szünet -  m ajd  
Rom ánia Is b ekap
cso lód ik

Ezután hosszabb Időre kikapcsolódtak
a jugoszláv csapatok a KK küzdelmei
ből. A svájci csapatokkal tett kísérlet 
nem járt sikerrel és 1937-bsn megjelent 
a KK rajtjánál Románia és Jugoszlá
via is.

Jugoszláviát a Gradjanski, Romániát 
pedig a Venus képviselte ebbén az évben 
a KK mezőnyében.

A Gradjanski a Genovával került szem
be. Genovában S:l-rc, odahaza pedig 3:0- 
ra kaptak ki a zágrábi fiúk. Ezúttal 
sem sikerült tehát tovább jutniok az első 
fordulón.

A Venusna.k az Újpestet jelölte ki a 
sors ellenfélként az első fordulóban. Bu
karestben 6:4-re. Budapesten 4:1-10 győ
zött az Újpest és így a román színék iá

eltűntek már az első forduló végén 
mezőnyből.

1938-ban már négy  
csapat kerü l a Kk-ba  
Jugoszláviából és  
Rom ániából

A  jugoszláv és a román csapató^ ro
konszenves szerepléso egyre népszerűbbé 
tette a két nemzet klubcsapatait és így 
1938-ban a mezőny kialakításakor már
2—2 csapatot vettek be Jugoszláviából és 
Romániából.

A Beogradski ebben az évben a prágai 
Skaviával került szembe. A  Slavia csak 
nagy küzdelem után tudott győzni, Bel 
grádban 3:2-rc, Prágában 2:l-re.

A másik jugoszláv képviselő, a zágrábi 
HASK a Kladno ellen esett ki az első 
fordulóban.

A román színeket két „új” csapat kép
viselte ebben az évben. A temesvári 
Ripensla nem kisebb ellenfelet vert ki 
az első fordulóban, mint a Milánót. Bu
karestben 3:0-ra győzött a Ripensa. a 
milánói visszavágót az olasz együttes 
csak 3:l-re tudta megnyerni. Egy gólon 
múlt tehát és a Ripensa került a máso
dik fordulóba. Itt a Ferencváros lőtt a 
Ripensa ellenfele. Bukarestben 5:4-re, 
Budapestet: pedig 4:l-re győzött a Fe
rencváros.

l)e eljutott a második fordulóba a má
sik román képviselő Is, a bukaresti Ra 
pld, amely — fájdalmas emlék — éppen 
az Újpestet verte ki az első fordulóban.
Az Újpest Budapesten 4:l-re nyerte az 
első mérkőzést és magablzóan állt ki a 
bukaresti mérkőzésre. Itt azután szinte 
az utolsó percek összeroppanásában be
kapott négy góllal 4:0 lett a végered
mény és a Rapid már a második for
dulóban volt. Itt a Genovát kapta ellen
félként és az olasz együttes Genovában 
3:0-ra győzött. Hiába verté meg a Rapid 
Bukarestben a Genovái 2:l-re, a dicső
ség csak eszmei maradt. A harmadik 
fordulóba már nem tudott eljutni a ro
mán együttes.

Az 1939. év szűkített 
m ezőnyében

már csak egy Jugoszláv és egy román 
csapat kapott helyet.

A Beogradski éppen úgy, mint az 
előző évben, a prágai Slavlát kapta ellen
félként. Most azonban már felülkereke
dett a belgrádi együttes világhírű ellen
felén. A Slavia Belgrádban 3:0-ra kapott 
ki. Általában mégis- a Slavia biztos to
vábbjutását várták a prágai mérkőzésen, 
a sovány — 2:l-es — Slavia-győzelem 
azonban a Beogradskit vitte tovább a 
második fordulóba. Itt az Újpesttel ke
rült szembe a Beogradski. Az első talál
kozás Belgrádban volt és a BSH 4:2-re 
győzött. Az Újpest nagyon felkészült a 
visszavágó mérkőzésre és hiába tartotta 
magát a BSK olyan hősiesen az I. fél-
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A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
19 fillére, bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen Ide ke
resztet vagy csillagot*

időben, szünet utón összeroppant és a 
lila-fehérek 7:l-es diadalmas győzelem  ̂
mel küzdötték fel magukat a „magyar 
KK-döntőbe. . , , ,,

A román ezinekef. a Venus képviseltei 
ebben az évben. A Bologna lett a buka
resti csapat ellenfele. Bukarestben siker 
rült a Vcnusnak l:0-ra győznie. Ez azon
ban kevésnek bizonyult,. mert Bologná
ban az olaszok 5:0-ás győzelemmel küld
ték ki a1 mezőnyből a Vermet.

Amint látjuk, a jugoszláv és a romáit 
csapatok már az elmúlt évek során irt 
komoly ellenfelekként jelentkeztek a KK. 
küzdelmeiben. Azt pedig saját szemünk
kel láthattuk, hogy csak az utolsó esz
tendőben is micsoda ugrásszerű haladást 
tett felfelé mind a jugoszláv, mind 'a, 
román labdarúgás.

A KKK küzdelmei tehát nem jelente
nek majd sétát egyik magyar csapat 
számára sem. Teljesen nyílt lesz minden 
mérkőzés, nagyon meg kell majd küzde- 
nünk a továbbjutásért már az első for
dulóban is és azt a csapatot, amely nem 
készül fel a legnagyobb gonddal éa JBKin 
fekszik bele minden mérkőzésbe az első 
pertől kezdve, azt bizony igen kttóMMUl 
érheti majd kellemetlen meglepetitek

Nagy harcot, jó sportot igér a KKK!

la g e ? s s  é s  tá rsa i,
a zö ld e k  e llen fe le i

Budapesten nem ismerik a sara- 
jevól Slaviát, még kevésbé ismerik 
a játékosok nevét. Éppen ezért be
mutatjuk a sarajevi Slavia csapa
tát. Nézzük, miként fest a Slavia 
legjobb összeállítása. íme:

Krsztulovics —  Zagorac, Pavlics 
—  Marjanovlcs, Bravocsevics, Pet- 
kovics — Tesanics, Salipur, Itajlics, 
Bobetics, Lazarcvics..

Hogy mit tudnak, azt a ferencvá
rosiak hamarosan megtapasztalják,^

AZ AUTÓBUSZ LETT A BAJNOK A.
BSZKRT ÜZEMI BAJNOKSÁGÁBAN
A BSzKRT fizetni bajnokságából már 

csak cgv elmaradt forduló van hátra, <l« 
ez a forduló már nem hozhat lényegesebb 
változást a bajnoki tabellán. Ar elsősé
get -az Autóbusz csapata szerezte meg. 
amely egyébként a legnagyobb játék
erőt képviseli a mezőnyben és így meg
érdemelten nyerte a bajnoki elmet. A  
réoilctes eredmények a következői-:

Zugló—Baross í : l  (2:0). Pestújhely. Ve
zette: Kovács III. Erósiramú mérkőzés. 
A Baross szünet után összoroppant. Gól- 
íiivei: Csutora.: (3), Horbcrtli (2) és Ben
ézik, 111. Kisfaludy. Lakatost, illetve 
Vcrovszkyt a játékvezető kiállította.

Autóbusz—Kelenföld 3:1 (B:(). Szftnyi- 
út. Vezette: Petcrka. Egyenlő erők küz
delméből a szerencsésebb „Busz” került 
ki győztesen. Gól lövő: Odry (2) és Bala
toni, illetve Görög. , .

Hungária—Szépilona 1:1 (1:1), Maglód i- 
út. Vezette: Barabás. A mérkőzés 1 per
cében sajnálatos baleset történt. Gazso, 
a Szépilona kapusa és Kakuk, a Hungá
ria balszólsője olyan szerencsétlenül csa
pott össze, hogy a szélső lába eltört. 
Egyébként, a Hungária tíz emberről is 
egyenlő ellenfele volt a Srepuonán&k. 
Góllovö- Juhász. 111. Bíró II.

Burtelep—BHÉV «:3 (2:1). Pesterzsébet. 
Vezette: Mécsay. Két jól ját»zó 'satártor 
éll/óQ két gy&ng& védelem játszott. A 
BHÉV-é volt a gyengébb ée őzért vesz
tett. Góllövö: Bene (2), Bakonyi (2), 
Samu (2), HL Máté. Kreosmarlk és La- 
katos.

A Száva—Újpest mérkftzéfi két pontját 
a Száva kapta, mert az Újpest — ember
hiány miatt — nenj tudott klá'lni.

Vidéki eredmények: Vác: VSE—Ceg
lédi MOVE 6:0 (2:0). Bajnoki. - -  Ság- 
vár: Ságvár—Adánd 3:0 (2:0). I.evente- 
bajnokság. Vezette: Ozsvá£h. Góllövö:
Botos. Somogyi. Hajnal (öngól). — 
Ecséd: Katonák—ELSE 5:2 (3:0). Ve
zette: Ertsey. — Vámosmikola: VLTE-- 
Ipolyszakál 3:1 (1:1). Góllövö: Stenzl (2)« 
Fanadi, 111, Romoda,



Csütörtök, 19̂ 0 június 13. sssa
—  Ha nem is nőttek a fejünkre a jugoszláv 
csapatok, legalább is egyenrangúak velünk

Mészáros István, az Újpest edzője a BSK-ról 
és a Graajanskirél

Mészáros Sswáanal, az Újpest 
edzőjével beszélgettünk szerdán dél
után. A  beszélgetés miről is folyha
tott volna másról, mint arról, hogy 
milyen csapat is a BSK és Grad
janski, vagyis az a két jugoszláv 
csapat, amellyel az Újpest szembe
kerülhet a KK-ban. Mészáros István 
alapos ismerője a jugoszláv labda
rúgásnak, hiszen hosszú ideig edzője 
volt a BSK-nak és nem ismeretlen 
előtte a jugoszláv csapatok közül 
egyik sem- Mészáros így kezdi mon- 
dókáját:

— Bizonyos, hogy a magyar csa
patok közül az Újpestnek jutott a 
legnehezebb feladat. Akár a BSK- 
val, akár a Gradjanskival kerülünk 
össze, nehezebb ellenfelet kapunk, 
mint a Ferencvdros> vagy a Hungá
ria.. Nyugodtan merem állítani, hogy 
a BSK és a Gradjanski sokkal jobb, 
mint a bukaresti Rapid, vagy a sa- 
rajevói Slavia.

Megemlítjük, hogy Avar Ricsi 
csapata, a bukaresti Rapid komoly 
erősítéseket végzett a KK-ra. Há
rom új játékost szereztek, vagy leg
alább is szeretnének megszerezni, 
hogy csapatukat a Hungária ellen 
megerősítsék.

—  Mindegy —  mondja Mészáros 
•— ennek ellenére is változatlan ma
rad a helyzet. A Gradjanski és a 
BSK, mondhatnám, kimagaslik a 
mezőnyből.

— Miben rejlik a BSK ereje? —  
kérdjük.

—  Röviden azt mondhatndm> hogy 
elsősorban a csapat jó rendszerében.
A BSK az angol rendszert játsza.
Szinte tökéletesen! A csapat másik 
ereje a fiatalsága. Alig van olyan 
játékos a BSK-ban, aki öregnek 
mondható. A kapus, Mrkusics 33 
éves, a két hátvéd, Stoilko'vics 36,
Dubac 85, a fedezetsor, Manola 83,
Dragicsevics 26, Eechner 25, a csa
társor, Glisovics 25, Valjárcvics 28,
Bozovics 26, Vujadinovics 31, Mato- 
Bics 11 22, Nikolics 20 éves.

— Nem tudom, hogy ki lesz a 
BSK balösszekötője, Vujadinovics 
vagy Matosics 11. Azt hiszem, hogy

Matosics II lesz a. balösszekötő, hi
szen ő volt a hőse a BSK tavalyi- 
KK- m ér közős elv e k.

— A BSK tavalyi balszélsöje a 
KK-ban Zecsevics volt, ö azonban 
csak azért került be a csapatba, mert 
Podhradszki nem állhatott a csapat 
rendelkezésére. Zecsevics egyébként 
is csak mint amatőr játékos szere
pelt a BSK-ban. 0 a jugoszláv állam
vasutak mérnöke, s mint ilyen nem 
lehetett hivatásos játékos.

— Kiváncsiak vagyunk —- mond
juk Mészárosnak — , hogy miben is 
rejlik a BSK ereje.

Mészáros válasza ez:
—- Mint mondottam, a csapat egyik 

'ereje a fiatalsága. Jóformán csak 
Vujadinovics tekinthető benne ,,öreg- 
vek". Emellett a csapatnak nagyon 
jó a technikája. A játékosoknak leg
alább nyolcvan százaléka, nagysze
rűen bánik a labdával. Vegyük még 
ehhez szörnyű gyorsaságukat. Bizony, 
otthon minden európai csapatra, ve
szélyesek. Sőt! A jugoszláv labda
rugók idegenben is megmutatták,, 
hogy súlyos hiba, őket félvállról 
venni. Emlékezzünk csak vissza: a 
jóformán BSK-játékosokból álló ju
goszláv válogatott az Elektromos
pályán döntetlenül végzett a magyar 
válogatottal, pedig vendégeink igen 
kalandos utazás után, szinte percek
kel a mérkőzés előtt érkeztek Buda
pestre. A jugoszláv játékosok általá
ban gyorsabbak, mint a magyarok. 
Mondhatnám, lassú embert nem is 
igen lehet találni köztük. Sajnos, ha 
a magyar csapatokat nézzük — első
sorban a nagycsapatokat ezt nem 
igen mondhatjuk el a mieinkről. Nem 
akarok neveket felsorolni, mert nem 
oltárok senkit sem bántani. A ma
gyar közönség azonban jól tudja„ 
hogy milyen lassúk az úgynevezett 
v a g beli isták közül „néhányon
A jugoszláv futballisták, viszont ki
vétel nélkül frissek, mozgékonyak.

__ Gyorsaságon nemcsak a fűtés
ben gyorsaságot értem — mondja to
vább Mészáros — , hanem a. labda 
kezelésében és a labda továbbításá
ban való gyorsaságot is. A BSK-ra 
ez nem áll teljes mértékben, a Grad- 
janskira már inkább. A BSK védelme 
és a fedezetsora az orthoduz angol 
rendszert játssza ugyan, de a csatár
sora inkább a középeurópai, vagy 
'mondjuk, skót futballt. Rövid pass-

szókkal játszik.. A BSK támadásai 
során ritkán lehet látni azt, hogy a 
jobbfedezet átvágná, a labdát a bal- 
szélsőnek. Sok rövid lapos passzt lát
hattunk fölük, azon a két KK-mecs- 
csev., amelyet az Újpest ellen ját
szottak Újpesten. Ez azonban nem, je
lenti azt, hogy lassú lenne a játékuk, 
mert inkább a labdát futtatják. A 
magyar futballnak a lassúsága talán 
nem, is annyira a futásbeli lassúság
ban van, inkább a labda továbbítá
sának a lassúságában.

— A  m a g y a r  já té k o s o k  fu iá s b e li 
gy o rsasá ga  az u tó b b i id őben  ja v u lt .  
S a jn os , a já té k u n k  m égsem  g y o r 
su lt. A  labda g y o rs  leadásában, 
gy o rs  helyezkedésben , v a g y is  a 
labda n é lk ü l v a ló  m ozgásban  h ibá k  
vannak . E n n e k  ok a  az, h og y  te c h n i
k a ila g  n e m  á llu n k  v a la m i fényesen .

Közbeszólunk:
— Eszerint úgy fest a helyzet, 

hogy nemcsak gyorsaságban, hanem 
technikában is rosszabbul állunk, 
mint jugoszláv ellenfeleink. Mivel 
magyarázza akkor, hogy mégis tar
tani tudjuk velük szemben a fron
tot? — kérdjük M é s zá ro s tó l.

— N e m  tu d o m  — mondja M észá 
ro s  — h og y  v a lób a n  ig y  va n -e  T 
N e m  szabad k iin d u ln i abbó l, h og y  
az Ú jp e s t  ta v a ly  k iv e r te  a K K -b ó l  
a B S K - t ,  v a g y  a b b ó l, h og y  le g y ő z 
tü k  B ud a pesten  a h o rv á t  v á lo g a to t 
ta t. A m in t  h a llom , ez a h o rv á to k  
f ö lö t t  a ra to t t  g y ő z e le m  n e m  is v o lt  
o lya n  m e g g y ő ző . G o n d o lju n k  csak  
a rra , h o g y  ju g o s z lá v  p á ly á k on  a  
m a g y a r  cs a p a to k  n em  ig e n  é r te k  e l 
jó  e red m ény ek e t. S ú ly os  v e re sé ge 
k e t szen ved ett a  K is p es t, a  H u n g á 
r ia , az Ú jp e s t, s ő t a F e re n cv á ro s  is. 
F ö lé n y rő l te h á t n e m  ig e n  beszélhe
tü n k . C sak a k k o r  beszé lh etn én k> ha
— m o n d ju k  — J u g osz lá v iá b a n  le g 
a lább d ön te tle n ü l tu d n á n k  m é rk ő z n i 
a ju g o s z lá v  cs a p a to k k a l, idehaza  
ped ig  b iz tosan  v e rn é n k  m e g  ők et. 
A m íg  azonban  o t t  töb b g ó lo s  veresé 
g e k e t  szenved ünk , add ig  ne  beszé l
jü n k  fö lé n y rő l.

— Belgrádban azonban 2:0-ra 
megvertük ősszel a jugoszláv válo
gatottat.

— A z  szép — mondja M észá ros
— , n em  tu d o m  azonban , h og y  ennek  
n in cs -e  v a la m i egy sze rű  m a g y a rá 
za ta . A z  e lle n ü n k  já ts z ó  ju g o s z lá v  
v á lo g a to tta t  a B S K -r a  é p íte t té k  fe l, 
a B S K -n a k , ú g y  h a llo m , ősszel n em  
v o lt  edző je . Bs m é g  e g y : a m a g y a r  
csapod ezen  a  m érkőzése):, n a gy on  
a k a rt, B izon y o s , h o g y  ha m i aka  
ru n k , a-kkgr á  le gn a gy o b b  e lle n fe lü n 
k e t is le g y ű rh e tjü k ,

— Hogyan állunk a taktikával?
— kérdjük.

— E b b en  a  te k in te tb e n  b izony  
m e g in t  csa k  a  ju g o s z lá v  csa p a tok  
v an n a k  e lőnyben . Ó k m egg y őződ és 
sel já ts z ó k  ta k t ik a i ren d sze rü k e t, 
m i v is zo n t k a p k od u n k , habozunk, 
A h á n y  m a g y a r csa pa t és ahány m a 
g y a r  já té k o s  van , az jó fo rm á n  m in d  
m ás e lv e t v a ll ebben  a tek in te tb e n . 
H iá b a , n em  tud u n k  közös n evezőre  
ju tn i .

— Azt állítják, hogy a magyar 
vérmérsékletnek nem felel meg az 
a rendszer, amelyet például a BSK, 
vagy a Gradjanski játszik!

— M esebeszéd  — mondja M észá 
ro s  —, a  v é rm é rs é k le tn e k  a  ren d 
szerh ez  s e m m i köze. M e n n y iv e l v a 
g y u n k  m i v é rm eseb b ek  a ju g o s z lá - 
v o k n á lT !  A z  ig a zs á g  az, h o g y  ná 
lu n k  fé ln e k  a  k o rs ze rű  ren d sze rek 
tő l. H a  egy sze r m eggy őződ ésse l cs i
n á ln án k , a k k o r  lá tn á n k , h ogy  s em m i 
köze  enn ek  a v é rm é rs é k le tü n k h ö z  és 
h og y  s e m m i o k u n k  n incs id egen ked n i 
tő le ,

— Mit gondol, miért nem vezet
hető ez be nálunk?

— F ő le g  a já té k o s o k  m ia t t , — 
mondja M észá ros . — A  ju g o s z lá v  
fu tb a lln a k  n a gy  e lőn y e  v o lt  az, h ogy  
m a g u k  a já té k o s o k  k é r té k  az a n g o l 
rend szer bevezetésé t. A  m a g y a r csa 
pa tok b a n  azonban  egész se reg  já té 
kos van , a k i az a n g o l ren d sze rre  azt 
m on d ja , h og y  „n e m  jő " ,  h o g y  az a  
fu tb a ll,  a m it az a n g o lo k  já tsza n a k , 
„n em  fu tb a ll ''.  I ly e n  fe lfo g á s  m e lle tt  
n em  le h e t az ú j  rendszert, bevezetn i.
_ Hogyan jöttek arra a gondo

latra a BSK-játékosok, hogy kíván
ják az angol rendszer bevezetését?

— Ú g y  tud om , h ogy  Pá riá b a n  já r 
ta k , a m ik o r  o t t  já ts z o tt  az a n g o l v á 
lo g a to t t  csapat. V é g ig n é z té k  ezt a 
m é rk őzé s t, a n n y ira  tetszett, n e k ik  az 
a n g o l csapat rendszere , h og y  a m ik o r  
h a za jö tte k , egyh a ngú a n  a z t k íván
tá k : a  ju g o s z lá v  labdarúgás té r je n  
át e rre  a rend sze rre , m e r t  n e k ik  — 
vé le m é n y ü k  s ze rin t — ez fe le l m eg  
a leg job b a n . H o g y  ez v a lób a n  ig y  
va n -e  — mondja M észáros —, a zt 
n em  n ek e m  k e ll e ld ön ten em . A z  e red 
m é n y ek  beszélnek , A ju g o s z lá v  
labd arúgás  a zó ta  n ő t t  f e l  va lam en n y i 
k özé p e u ró p a i o rs zá g  labdarúgásához, 
a m ió ta  az a n g o l rend szerben  já ts z ik .

Egyáltalán nem véletlen, hogy az 
olaszok legutóbb csak 2:l-re tudtak 
győzni a jugoszláv válogatott ellen 
és hogy angol válogatott kikapott 
Belgrádban egy góllal. Az an
golok kikaphattak volna hó,rom 
góllal is. Sőt ez lett volna a reális 
eredmény.

— Nem- tudom,, hogy az Újpest 
ellenfele a Gradjanski, vagy a BSK 
lesz-e t Ez azonban majdnem mind
egy. A két csapat között ugyanis alig 
van különbség. Mind a BSK, mind a 
Gradjanski védelme és fedezetsora, 
tökéletesen a,z angol rendszer szerint 
játszik. Különbség csak a, két csatár
sor játéka között van, Ebben a te
kintetben a Gradjanski közelebb áll 
az angol futballhoz. A csatárjátéká- 
ban több a. hosszú labda,, több a vál
tás, több a helycsere. A csatársora in
kább lapos, rövid labdákkal működik 
és nem annyira mozgékony. A köz
vetlen védelemben és a csatársorban 
körülbelül egyforma képességű játé
kosokkal rendelkezik mindkét csapat, 
csak a fedezetsorban van némi kü
lönbség a BSK javára. Olyan fede
zetsorral, aminő a Manola, Dragicse-

Tasnftdy rakaté Mária, Sybllle Schmitz és Albrecht Scheenhals

B É C S I  P R E M I E R  M A I  Á T  H I Ú N

vics, Lechner fedezetsor, kevés csa
pat dicsekedhetik Európában.

t— Egy bizonyos —  mondja végül 
Mészáros — , a jugoszláv labdarúgás 
színvonala igen magas. Ha, még nem 
is nőttek a fejünkre, de legalább is 
egyenrangúak velünk a jugoszláv 
csapatok. Nagy hiba lenne, ha, elbi
zakodottan állnánk ki velük szem
ben. Az Újpest. — est ígérhetem —  
nem lesz elbízakodott, akár a B8K- 
val, akár a Gradjanskival kerülünk 
össze.

Orbán Mihály.

s A R A J E V  Ó !
ahol nem érzik az erős és a durva játék közti határt, 
ahová a B-Közép tanulni járhatna, 
ahonnan csak nagy bravúr árán térhet meg veret
lenül a Ferencváros

A  Ferencváros Sarajevóban játssza 
első Kis-KK mérkőzését. A  magyar 
sportközönség félvállról legyint: 
„könnyű rajtja van a Fradinak". Pe
dig jó lesz vigyázniok a jövő szer
dán lenn a Bosna partján a zöld
fehéreknek. A  sarajevói Slavia oda
haza nehezebb dió, mint lesz az Ú j
pestnek a BSK, vagy a Gradjanszki. 
A Ferencvárosra többek között ez 
vár Sarajevóban!

Gyönyörű fekvésű, 
de rossz talajú  pálya
A Slávia Stadionja —  ahogyan a 

sarajevóiak a pályájukat nevezik —  
a hegyoldalban fekszik. A  bajnoki 
mérkőzéseken 3— 5 ezer néző szokott 
megjelenni, de ugyanakkor a pályát 
övező hegyoldalban mégegyszer any- 
nyi helyezkedik el és „segít" a fizető 
nézőknek. A pálya talaja füves, de 
kikopott és csomós. Olyan hepe
hupás, hogy rajta lapos passzjátékot 
folytatni szinte lehetetlen. Erre jó 
lesz vigyáznia a Ferencváros csapa
tának! A Slavia részére mindez a 
megszokottságon kívül azért sem je
lent hátrányt, mivel a sarajevói csa
pat magasan elöreadott szöktetések- 
kell, villámgyors játékkal közelíti 
meg ellenfele kapuját.

A ho l a B»Xözép 
„ ln a s <( lehatna
A  sarajevói közönség rendkívül

lelkes, bosnyák-szerb-horvát-török 
keveredésü vérségénél fogva hallat
lanul nagy izgalomba tud gerjedni. 
Az egéez nézősereg mint egy hang
orkán süvít, hajszolja csapatát. Ha 
pedig nem megy, nem bír győzni a 
honi csapat, képes és hátat fordítva 
kedvenceinek, megdobálja saját já
tékosait.

Kiss M. Ernő most vezette ott a 
3:2-re végződött Gradjanski—Slávia 
mérkőzést. így beszél a tapasztala
tairól:

—  Egyetlen európai város labda
rúgó közönsége sem olyan vérmes, 
mint a sarajevói. Pesti mértékkel 
nem is lehet mérni, A Ferencváros 
készüljön el arra, hogy olyan zsivaj
ban, fülsiketítő lármában fog ját
szani kétszer negyvenöt percig, ami
lyenben seholsem volt még része. 
Kiadna talán botrányosabb volt, mini 
Sarajevo lese, mert azért, itt nem 
kell megkövezéstöl tartania, de Sara- 
jevóban a Ferencvárost úgy megza

varhatják, mint sehol máshol! A 
B-Közép csak „inas" lehetne Sara
jevóban és a B-Közép hajrája csak 
suttogó sóhajtás a sarajevói „napred 
Slávia“ (előre, Slávia) mellett.

A Slavia játéka
Ezt is Kiss M. Ernő mondotta el:
—  A sarajevóiak, sajnos, még nin

csenek tisztában a labdarúgás sza
bályaival sem. A partdobásaik sza

bálytalanok, a lesáüás szerintük á  
labda, érintésétől számít és nem az 
élrúgás pillanatától. A játékuk na
gyon erős, néha. túlérélyes, sőt. durva, 
Ezt azonban ők nem tudják, mert 
nem érzik, mi a durva és mi az erős 
játék közötti különbség. Vérmérsék
letük a végletek felé hajtja, őket és 
még nem csiszolódta lehozza, Belgrád 
vagy Zágráb labdarúgó kultúrájához. 
Azt azonban mondhatom, hogy a 
Slávia védelme nagyon erős. Talán a 
kapusuknak volt kissé gyengébb 
napja, de egyébként három remek 
hátvéddel (tehát kullanccsal) játsza
nak. Éz g védelem még az olaszok 
kézzel-lábbal való védekezésén is túl
tesz.

Csak bravúr segíthet 
a Ferencvároson
A sarajevói helyi viszonyoktól el

tekintve, azért is nagyon nehéz lesz 
a Ferencváros dolga, mert a Sláviát 
most IVüheim „Pancer", a volt FTC 
fedezete edzi s csapatát igen jó for
mába hozta. A  Ferencváros harminc 
órai utazással a lábában, igen kevés 
pihenő után fog játszani a három 
napig mégis csak teljes pihenőt él
vező honi csapattal. Nemcsak hogy 
lebecsülnie nem szabad a Ferencvá
rosnak a sarajevói csapatot, de tel
jes eröbedobással kell majd küzdenie 
és akkor is csak bravúros játék árán 
szabadulhat meg „ép bőrrel" a szín
pompás, gyönyörüfekvésü és mesés 
szépségekkel telt bosnyák főváros
ból, Sarajevóból.

A d ó m ra  és  K á l la i r a  
n e m  szám it a z  Ú jp e s t  
a  K K  e lső  fo rd u ló já b a n
Szlics játéka sem egészen biztos

MT K p á l y a
gggggjl Hungár a középkorút gSHM

Vasárnap, június 16-án 
délután fél 6 órakor

Hungária-
Rapid

KIS KOZEPSURÖPA-KUPA
mérkőzés

előtte lé! 4 órakor

MTK—Álba Regia
NBB-mérkőzéa

Újpest hézatáján komoly bajok 
vannak.

1 . Adám, a csapat válogatott 
jobbszclsöje bokarándulást szenve
dett Bécsben. A  sérülés igen kelle
metlen az Újpest szempontjából is, 
mert az orvosi vélemény szerint 
8— 10 napot is igénybe vehet a gyó
gyulás. Ilyen körülmények között 
Adómra nem számíthat az Újpest a 
KK első fordulójának első mérkőzé
sén.

2. Kállai sincs rendben! A  bal
összekötő a Hungária elleni mérkő
zésen rúgást kapott az AehlIIes- 
ínára és még most is erősen fájlalja. 
A keddi edzésen is panaszkodott, 
hogy fáj a lába és felmentést Is ka

pott az edzés alól.
3. Szűccsel is bajok vannak. A  

középfedezetnék kelése támadt. A  
kelést hétfőn vágták föl, emiatt a 
keddi edzést kihagyta. A  kelés kö
vetkeztében Szűcsnek a. mirigyei 
erősen megduzzadtak s kérdés, hogy 
Szűcs edzhet-e ezen a héten. Ha 
igen, akkor esetleg játszhat a KK 
első mérkőzésén. Ellenkező esetben 
Szűcsről is le kell mondaniok az új
pestieknek.

Az Újpest elnöksége szerdán dön
tött afelől, hogy kik kísérik a lila
fehér csapatot Jugoszálviába. A kí
sérők: Rajcsányi Miklós alelnök,
Czipper Oszkár útivezetö, Mészáros 
István edző és Balog Sándor gyúró.

U J O R
Vasárnap:

A Via KK-ért
Hungária—Rapid, Hungária-út, fél 6. 

Podubtzky (Lantos. Rónai;.
NPB-ért:

Alföldi csoport:
Budakalász—FTC, Budakalász, fél «. 

M; estei (Csongár, Papp A.).
WMFC—Vasas, Csepel, fél 6. Kelesi dr 

(Józsa. Korbnlr).
KEAC— Szentlörlne, Szeged, fél 6. L i

liom (ónéi, Zsemberi). , , ,
SzAK—Rákoskeresztúr, Szeged, fel 4. 

Roménvfi (Gombkötő, Gyarmati).
I!TE—Postás, Megyei i-ót. fél 6. Gon

dár (Máesai, Újvári A.). . .
MAVAG—Cs. MOVE. Köbányai-út, fel 

6. Molnár Imre (Szénási, Garai).

Dunántúli csoporti

Komárom—Zugló, Komárom,
Ohernyák (Badbalmi. Pétre).

Tokod—Pénzügy, Tokod, fel 6 
(Marotí. Bárdos).

Tatabánya—SFAC, Tatabanya,
Zeitler (Martos. Szalai Z.l.

Egyetértés—Lampart. Győr, fél 6 
L. tfcottoska. Döbrosi).

SVSE—Dorog, Sopron. 5. Potyi 
rlel. Szabó).

Érsekújvár—PVSK, Érsekújvár,
Varga E. 'Nemesók, Vörös).

MTK—Álba Regia, Hungária-út, 
Paróezai (K. Vagy, Tóvári),

Felvidéki csoport:
Pereces—ózdi MOVE. Pereces, fél 6. K. 

Nagy I. Pál (Sehramkó, Mágori).
Beregszász—Rnsj, Beregszász, fél 6. Tho- 

mas dríPauncz, Nedccsei).
KSC—Nyíregyháza, Kassa, fél 6. üőnczy 

(Benes. Sassi).
BalBTC—BVSC, Salgótarján, fél 6.

Szőke II (Tóth, Haláesy).
UAC—DiMAVAG, Uagvár, fél 6. Nemes

kéri (Csórni, Tóth).

fél «. 
. -Deák 

fél 6. 
, Vagy 

(Gáté 
fél 6 

fél 4.

Iván y it megintették
A Hungária—Újpest mérkőzés 

utolsó zajló hulláma Is elült. A  JT 
befejezte a játékvezető ellen megin
dított vizsgálatot. Becskö partjelző
nek a JT-böl való kilépésével az‘ 
egész ügy „méregfoga" ki is hullott. 
Az Irányi játékvezető elleni vizsgá
lat eredményeképpen megállapítot
ták — mint ahogyan várható is volt 
— hogy Iványi, forma szerint ssrni- 
lyen hibát nem követett el. Hogy 
megintették, ez csak azért történt, 
mert — amint a JT miniszteri biz
tosa a játékvezetővel közölte — Irá
nyinak abban a modorban kellett 
volna vezetnie a nagyon fontos baj
noki mérkőzést, amilyen szellemet 
az újjáalakított Magyar Játékveze
tők Egyesülete minden tagjától meg
követel.

A román NB
1. Ven us
2. FC Rapid
3. Sp. Sludcntesc
4. UDR
5. TMAO
fi. FC Carpati 
7. Ripensia 
fi. AMTE
!>. TTnireo Tr'rolor

10. Glória CFR
11. .1 nvcnius
12. Vieioria

végeredménye:
22 14 3 5 39 
22 11
82

28 
22 
22 10 
23 8 
22 8 
22 4 
22 4

4 64
3 42
5 43
8 37
9 sl 
8 36

1 11 37
5 9 36 
1 13 57
6 12 38 
4 14 38

19 SÍ
:31 29 
:31 27 
42 25 
:49 53 
;41 28 
:37 23
39 21
40 21. 
59 17 
.48 14 
40 13

A vasárnapra kisorsolt Losonc—SSE 
NBB-mérközósre a JT megtagadta a já- 
tókvczetökuldóst és ezt Gálffy András dr 
főtitkár már hivatalosan közölt® is a 
miniszteri biztossal. Az ok: a losonciak 
beadványukban, amelyet a JT-hez intéz 
tok, különféle gyanúsításokat bujtattak 
el és olyan hangot használtak, amelyet 
a vezetők nem hajlandók tűrni.



& Szombathelyi FC
az NBB-ben

A nyugatmagyarországi alszöretségben 
.íiiég nem fejeződtek be a. bajnoki idén: 
küzdelmei, de bajnokcsapata már van 
nyugatiaknak: a Szombathelyi FC. Az 
SzFC betfbzhatatlanul vezet a bajnokság 
bán és már biztos, hogy őszre az NBB 
ben fog játszani.

Omischl Antal alezredes. az SzFC 
elnöke ezeket mondta tudósítónknak:

Sikerűnk titkát abban látom, hogy 
szorgalmasan. becsületesen készültünk 
minden mérkőzésünkre. A játékosaink 
megélhetéséről gondoskodtunk, mert 
sportolni csak elégedett emberekkel 
lehet. Tudjak, hogy az NBB-ben nehe 
zebb küzdelmek várnak ránk, mint az 
alszövetségi bajnokságban, de erősítése 
két is tervezünk. Amint befejeződik az 
»1 szövetségi bajnokság, az új játékosokat 
azonnal leigazoljuk.

Az SzFC sikerének titka még az is, 
hogy Szombathelyen belátták: sok
csapat játszik a bajnokságért. Szombat 
helyen sok volt a Haladás, SzFC és az 
■SzSE. Amint az SzSE megszűnt, illetv 
beolvadt az SzFC-bo. a csapatok tudá
sának színvonala azonnal emelkedett.

~  Győrött is az a baj, hogy nagyon 
*ok csapat van — mondják a szombat
helyiek. — 50.000 lakosú város nem bir 
el 3—10 futballcsapatot.
,Az egyesület edzője. Szigethy Ferenc 

Nagy szakértelmével és türelmévé' 
oroszlánrésze van az SzFC bajnokságá
ban. Rajta kívül természetesen a játé
kosoké a; legnagyobb érdem. Igaz. hogy 
az utóbbi években kivált az alszövetségi 
bajnokságért küzdők sorából a Haladás, 
3FAC. SVSE. Egyetértés és a Tatabánya, 
de' átért még mindig nem lehet gyerek 
játéknak nevezni az SzFC teljesítményét,

A bajnokságot az alábbi játékosok 
szerezték' meg: . . - 
-Wittreích, Farkas. Budaváry, Szakály 

•Schütz, Liscsey, Szálai, Horváth L, Hor 
váth II., Tóth. Bárt fai, Borbély, Faár, 
Ráncéi, Markoviig.

Vidéki műsor
KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY

T, osztály. Kelebi a: Tv LE—Kiskőrösi LE 
(Bodog tá ri). Solfvad kert: Turul—Keceli 
LE (Szegvári). Jánoshalma: JSE—DSC 
(Hoffrnánn>. Kiskunhalas:. KAC—L MOVE 
f-Huszár.). K. MOVE-—Duunföidv'ári MOVE 
(Lcokefi). Kiskunrnájsa: K. MOVE — KSC 
(BővizL

ÍI. osztály. Kiskunhalas: KAC TI— S.
MOVE (Rácsai ni á.si <Tr).Sollvadkcri: Tu
rul II—Kiskőrösi LE TI (Riró).

KELETI A LSZü VÉTSÉG
T. osztály. Nyíregyháza: XyKI.SE—V

Turul (FarkasL Mátészalka: MTK-MVTE 
(Juhász dr). Balmazújváros: KSC—DMTE 
cKarsay), Derecske: D. MOVE—R. Turul 
ipajda),

NY IGA  TI A LSZÖ VÉTSÉG
I. osztály. Várpalota: Unió—Hubertus

(Erucij. Fűzfő; FÁK -GyAC (Horváth 
J->. Pápa: Kinizsi—SzFC (Rengeö. Szom 
hathely; Haladás I I—Előre (Kulcsár). 
Győr; ETO Il-Sjófoki SE (Krausz).

II. osztály. Győr: KoeSE—MTSE (Hor
váth J.). Szombathely: Haladás III—
SzFC II (Sándorffy), Mór: MBE—VTC 
(Csiíkoy).

Mátyás király-serleg. Ncraesócsa: SKS.E 
—(rutai SE- (Hegedűs A.1. Nagyrriegycr: 
NSC—TvF’C TI (Horváth A j. Köbölkút: 
KAC —Pérbrfcí TE (Ne-rnósókÉrsekújvár: 
feE  IT—MESE (Diósi). Párkány: PTE— 
Lévai TE.

SZEGEDI ALOSZTÁLY
I. osztály. Hódmezővásárhely: HMTE

-U TÓ  (Vezér II.). Kiskunfélegyháza: 
KRVSE—HTVE (Horváth).

II. osztály. Hódmezővásárhely: HMTE 
II.—UTC II. (Nagy M.).

Osztál.vo7Ómérközés az I. osztályba 
jutásért: Szeged: Postás—Sz. MÁV
(Lázi).

Barátságos. Kecskemét: KAC—Elektro
mos (Grulich).

r> ÉLN YIIG A TI A LSZO VÉTSÉG
Pécsi T.-osztály. Pécs: DVAC—KTSE

(Budapestről). DPAC—ZMNTE (vitéz 
A d or j á.n). PBTC—KRA C (Bű dape3tről). 
PEAC—SBTC (Pazaurekí.

TI. osztály. Szigetvár: CFC-PBTC II. 
í Horváth).

Baja j l. osztály. Baja: Bácska—DVSE 
(Roller). Bonyhád: BTK—B. M0VE
(Láng).

ÉSZAKI ALSZöVETSÉG 
I. osztály

SBTC TI—GyAK. Salgótarján, *%4. .•(Ve
se'ti: Csata.) — BTSE—SSE II, Balassa
gyarmat. 5. (Klein László). — BvSE—P 
BC-SE. Baglváralja, fél 6. (Szlifka). — 
SFC-SASC. Salgóbánya, 4: (Takács Fe
renc).

is s e CsfltörtSfc. 1940 június IS.

Kocsis és Balog!}
300 pengő büntetést kapott

Vághy Kálmán mint fegyelmi egyesbíró 
tegnap este tárgyalta Kocsis és Balogh fe
gyelmi ügyét a Bécs—Budapest mérkőzé
sen történtekből kifolyólag. A két váloga
tott játékost nemzetközi mérkőzésen elkö
vetett súlyos sportszerűtlen viselkedésért, 
a 327. f- b) pontja alapján 300—300 pengő 
büntetésre ítélte. Ezt az összeget 1940. jú
lius 1-ig a., szövetség ifjúsági alapja ja
vára. kötelesek befizetni.

Az ítélethez ezt fűzte hozzá ez egyes
bíró: „ íg y  kellett ítélkeznem, mert foka'

zott mértékben, kívánjuk meg a pályán 
való sportszerű viselkedést, példaadás 
szempontjából is. Kocsis' és Balogh ezt- 
nem vette figyelembe, sőt Balogh a mi
niszteri biztos legutóbbi ■ figyelmeztetése 
ellenére viselkedett most, újból sportsze
rűtlenül,'*

Vdghy Kálmán, fegyelmi egyesbírö ezen
kívül Ondrus Antalt, a PTSC játékosat 
játékostársának a pályán váló tettleges 
bántalmazása miatt egy évre eltiltotta."

Milyen csapatok Jönnek fel 
az alszövetsésekböl az NBB be

Nagy izgalm ak e lő zik  meg a döntőket
Az alszovetségben is gyors iram

ban haladnak a csapatok a bajnok
ság vége felé. A. bajnoki Ciliinek 
ebben az évben még igén nagy a 
jelentősége, ■ hiszen

az alszövetségi bajnokok az 
NBB-be kerülnek.

Jövőre már csak az NB m . tago
zata, az NBC nyílik meg a bajnokok 
eiött. . ' : í, •

Tartsunk egy kis seregszemlét, 
hogy mi is : a helyzet az alszövetsé- 
gekben, melyék azok a csapatok, 
amelyek fölkerülnek, illetve föl
kerülhetnek az NBB-be.

A  BUDAPESTI LASZ-BAN
a három csoportbajnok már meg
van. A WMTK, a Ganz és a BEK 
végzett, illetve végez az első helyen, 
Hármuk közül azonban csak ketten 
jutnak feljebb s ezt körmérkőzésen 
döntik el.

A KÖZÉPMAGYAR SS A  NYU
GATI LASZ-BAN

már megvan a bajnok, a Dunakeszi 
Magyarság és a Szombathelyi FC 
személyében, ök már hetek óta vi
selik „az NBB újoncai" címet.

K ELETEN*'
két csoportban folyik a. küzdelem 
és a két csoportgyőztesnek döntőt 
kell majd játszania. A  debreceni 
csoportban a DVSCJ II. már csoport
bajnok, a. felvidéki csoportban ellen
ben szinte párját ritkító hajrá, fo
lyik. Az utolsó forduló előtt, ez a 
helyzet, az élen:
1. Mátészalkai TK 35 IS 4 5 39:34 40
, Várpalánkai Tűrni Jő 19 2 4 36:20 40
:. Nyíregyházi KtSE 25.18 i  4 64:33 39

Mátészalkai VTE 33 19 1 5 34:23 39
És az utolsó forduló párosítása,: 

M TK --M VTE és NyKISE— V. Tu
rul!’! - ,

ÉSZAKON

is kétcsoportos az I. osztály, tehát 
itt is döntök lesznek. Mind a, két 
csoportban az elmúlt vasárnap dőlt 
el az elsőség kérdése. A bükkvidéki 
csoportban a Miskolci Vasutas SC, 
a m-átravidéki csoportban pedig a 
Páljaival BŰBE végzett az első he
lyen, As, NBB-be jutásért tehát ök 
ketten mérkőznek.

DÉLÉN
is döntőt kell játszania a szegedi al
osztály és & csabai alosztály bajno
kának. Mind a két bajnok megvan 
már. Szegeden a Szegedi Vasutas 
SE, Csabán pedig a Csabai AK lett 
a, bajnok, utóbbi nem kis szerencsé
vel. (A  Mezőkovácsházi TE látszott 
már bajnoknak, de az elmúlt vasár
nap vereséget szenvedett a- Békési 
ISE-töl s ezzel a CsAK ölébe hullott 
a bajnoki cím,)

DÉLNYUGATON
is már csak a döntők vannak hátra. 
A bajái alosztályban a Nagymá- 
nyoki SE szerezte meg, a bajnoki 
címet, a pécsi alosztályban pedig, 
emberi számítás szerint, a DVAC  
lesz a, bajnok. (Egy mérkőzése van 
már csak hátra, a. Kaposvári TSE 
ellen és két tiszta, ponttal, valamint 
jobb gólaránnyal vezet a nagykani
zsai ZMNTE előtt.)

A DÖNTŐKBE VALÓ TIPPELÉS
hálátlan feladat, de mégis megje
gyezzük, hogy érzésünk szerint Bu
dapesten a WMTK, Keleten a DVSC 
n., Északon az MVSC, Délen az 
SZVSE és Délnyugaton, a DVAC 
nyeri el a bajnoki címet, s a D. Ma
gyarsággal és az SzFC-vel, valamint 
a budapesti másodikkal (Ganz) 
együtt ők kerülnek az NB második 
osztályába.

Bárom hét alatt eldől, hogy milyen- 
jósok voltunk...
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A MOVE-BAJNOKSÁG VASÁRNAPI 
EREDMÉNYEI:

L  osztály. Kis tarosa—TSE 2:1 (0:1).
GóUijvcí: Tóth és Báron II, ill. Horváth.

ÍJ. osztály, BFC—NMK 1:1 (1:0). Gól- 
lóvá: Kuszka (11-esből). illetve Bakonyi.
-  VII); kor. SE II—VII. kér. SE 1:1
(1:0). Gólj&vő: Bog .vár, illetve Polgár. — 
Budák a Iáér, II—ÜSE 1:0 (1:0). Go llövő: 
Mali. -  KZsTE 11-Eeser 3:1 (1:1). Gól- 
lövő: Gnllay. Lecsó és Darái, illetve 
Pillér. -  KAFC II—SztLFO II 4:1 (1:0). 
(lóllövő: Láng, Havay, Metovlts és Jé 
ozenszky, illetve Varga. — 1ITSB—FTSE 
TI 6:1 (2:0). Góllövő: Kecskeméti (2).
Becz. Frekor, Szabó és Bognár, illetve 
Fábián,

III. osztály. Budakeszi—ESzSE 5:0 
(3:0),

Ifjjisági bajnokság: PNTK—Eá.kosligert 
M  (3:1). — KZsTE—Kákoshegy 2:2 (1:1).
-  ESzSE-VIir. kér. SE 1:0 (0:0). ~  
RzlLFG—E A FC S:í (1:1). — FTSE-PTSE 
1:0 (0:0). ETSC—PSzSE 5:2 (2:1). — P. 
Rákóczi—Rákosliget 6:1 (4:2).

Kölyök bajnokság: A  Pesterzsébet~Rá- 
kocliget mérkőzésre a Rákosliget nem 
állt ki.

Barátságos mérkőzések: T. Előre—MeSC 
*SS"Í8:1V -  BFC I I —NMK I I  4:2 (2il).
-  T. Előre II—MeSG I I  6:6 (6:1),

A portyára készülő Szeged FC ma, csü
törtökön edzőiirtSrfeözést játszik. Az első 
félidőben az SzVSE, a második félidőben 
periig »z SzFIE lesz a profik elleníelo.

Egyelőre még nem tudta megsze
rezni a Hungária a vasárnapra kiírt 
Hungária—B. Rapid mérkőzés rend
őri engedélyét.

Titkos II, Gombkötő, Tombor és még
Sétány volt Pböbus-játékos újra játékba 
áll. Az URAK csapatában fognak szere- 
f- Ír L

FEGYELMI ÍTÉLETEK
Bartek István dr fegyelmi egyesbfró 

Környei CB. Vasutas) és Sidlik DVSC 
játékjogát. ítélethozatalig felfüggesztette 
Steinbach Ferencet MÁVAG 1940 július 

ig és augusztus, 15-töl. október .1-i'g el
tiltotta. Opata Zoltán edző és a MÁVAG 
ellen megindította a vizsgálatot.

AZ FTC— W M TK  IFJüSAOt BAJNOKI 
DÖNTŐ A BUNGAF,! A-VTON DESZ 

VASÁRNAP 
A BLASz szerdán este úgy határozott, 

hogy az FTC—WMTK budapesti ifjúsági 
bajnoki dBntömérközést vasárnap délután 
fél 2 órai kezdettel a Hungária-útl pályán 
játsszák.

Két bajnokságot nyert a Pamutipari
SC. Az ifjúsági osapat és a III. osztá
lyú csapat végzett az első helyen.

KOSÁRLABDA
A női kosárlabdabajnokság mai mű

sora: Koszorú XI.—1 2 * * * *TFSC II.. TFSC-pá- 
lya, fél 7 (Velkey. és Lukács). BEAC II. 
—BBTE. MAFC-pálya, fél 7 (Herz és 
Szamosi). Gamma—Koszorú ' Kispest, 
BEAC-pálya, háromnegyed 7 (Szittner és 
Szűcs).

NŐI MÉRKŐZÉSEK
A BSrKRT-pályán tegnap két I. 

lyú női bajnoki mérkőzést bonyolítottak 
1c a következő eredménnyel:

BSzKRT—MAFC 36:17 (17á). Vezette: 
Hercz és Mészáros. Góldobó: Kristóf: 
(13), Szamoeiné (12), Kis H. (6), Török
(4) és Kis E., ül. Ceima (6), Beskó B.
(5) , Rendi (4) és Beskó A. (2).

PSC—Koszorú X 14:15 (11 d). Vezette: 
Velkey és Mészáros. Góldobó: Kása (13), 
Mauréry (2) és Szabados, Hl. Balogh (6), 
Németh I, (4), Katona (3) és Márton ffy 
(2).

IFJÚSÁG
A Szent József HúnereUS Intézet kitü

nően sikerült tornaflnnepélyt rondewtt 
az 'intézet já.tszoterén nagyszámú ven
dégsereg jelenlétében. Díszfelvonulás 
után hazafias élőkép, majd zenés szabad- 
gyakorlatok következték. Az atlétikai 
versenyszámok közti időt ezépen. sikerült 
talajgyakorLa-tok és tréfás versenyszámok 
töltötték ki. ■ Az intézeti fntbaHbajnoksá- 
got a III, oszt. csapata nyerte az I—II  
—IV. o. válogatott csapatával szemben 5:4 
(4:0) arányban. Góllövő: Sehieyer (ön
gól), Zseli, Nagy, Nagy, Nagy, illetve 
Nazimeezki,' Párkányi, Knbenkó, Flamm 
I. Az ünnepség előkészítése és rendezése 
Jankó_ Miklós testnevelő tanár szakértel
mét dicséri. Az eredmények a következők: 
200 m (I—II, O-.): -L Varga 27-9, 2. Török 
28, S. Zsiga 28.8. — 100 m (ín —IV. o.): 
1. Schreyer 13.8, 2. Gáti 13.9, 3. Nagy 14.L 
— Magasugrás (III—IV. o.); I. Schreyer 
145, 2. Gáti 140, 3. Novák 140. — Súly- 
lökés (III—IV . o.): 1. Szántó I, $M, 2. 
Schreyer 8.10, 3, Kertész-8,94, .v. k.
Yabáng' 8i83j

A CEGLÉDI KOSSETH O.
ÉS A SZOLNOKI FK.

jól sikerült ..intézetközi mérkőzést vívott 
Cegléden. Sajnos, a ceglédi pálya igei.’ 
rossz állapotban van és ezért az eredmé
nyek erősen mérsékeltek. Szunyogh. (C) 
607 em-es távolugrása a. legjobb ered
mény. A. ceglédi diákok eddig igen mos- 
t.oha körülmények között dolgoztak, de 
most Rá.cz József testnevelési tanár szor
galmazására a gimnázium udvarán ugró- 
és dobópályát építenek, sőt szó van egy 
200 méteres futópálya elkészítéséről is. 
Ha ez a. terv válóra, válik, a ceglédi 
diáksport nagy lendülettel tör majd 
előre. Rácz József és UJváry Ferenc test- 
nevelési tanárok vezetésével rnás sport
ágakban is. jól szerepelnek és sok sikert 
érnek el a ceglédi diákok.

KOROMPAY UTÓDJÁT
látják a nyíregyházi Hegedűsben, aki a 
Debrecenben tartott kerületi KISOK-ver- 
sonyen biztosan győzött 100 és 200 mé 
tere®. A  késői időpont miatt a versenyen 
sok intézet nem vett részt. Egyéni szá
mok: 100 m: 1. Hegedűs (nyíregyházi tk.)
11.7, 2. Fereneíalvi (debreceni piarista
g.) 11.9, 3. Vasvári (debreceni ref. tk.)
11.9. — 200 m: 1. Hegedűs 33.6, 2. Ferenc- 
íaivi 24.4, 3. Bánki (debreceni kor.) 24:5. 
—- 400 m: 1. Nagy (d .tk.) 55.4, 2. Kozma 
(ny. tk.) 3S.7, 3. Dalmanu (d. p. g) 55.9
— 800 m: 1. Puskás (d. p. g) 2:14.5, 2. 
Parizán (ny. tk.) 2:15.5, 3. Kiss (d. tk.) 
2:35.6. — 110 m gát: 1. Bánki (d. r. g.)
16.8, í. Környei (d. p. g.) 17.2. 3. Bécsi
(ny. tk.) 17.3. — Magas: 1. Tőkés (d. r. 
g.) 170, 2. Hajdú (d. tk.) 165, 3. Ráthonyi 
(d. kér.) 165. — Távol: 1. Kiss (d. r. g.) 
603, 2. Hámori (d. p. £.) 594, 3. Bánki 
589. — Rúd: 1. Bodnár (d. áll. ff.) 280’
2. Balogh (ny. tk.) 270, 3. Kerekes* (d. 
áll. g.) 270. — Súly: 1. Kiss (d. r. g.) 
12.25, 3. Bánki 10.70, 3. Kóbl (d. r. ff.) 
10.50. — Diszkosz: L  Balogh (ny. tk.)
.11.30, 1 Bánki (d. r. g.) 30.44, 3. Bállá 
(d. r. ff.) 30.33. — Geraly: 1. Bámki (d. 
kér.) 41.15, 2. Bánki (d. r. g.) 41.06, 3. 
Bécsi (ny. tk.) 35.26. — Csapat verse
nyek: 5x100 m; 1. Debreceni piarista g. 
59.7, 2, Debreceni ref. tk. 60, 3. Debre
ceni áll. g. — Svédváltó: 1. Debreceni 
ref. tk. 2:10.9, 2. Debrecent piarista g. 
2:11.8, 3. Debreceni áll. g. 2:15. — Magas: 
1. D. ref tk, 158. 2. D. ref. g. 156, 3. 
D. kér. 155. — Távol: 1. D. ref. g. 563,

D. ref. tk. 548, 3. D. piarista g. 541.
— Súly: 1. D. ref. ff. 10.78. — Diszkosz:
1. D.' ref. g. 29.04. — Gerely: 1. D. ref. 
g. 33.40. — ötpróba: 3, Bánki (d. r. ff.),
2. Bánki (d„ kér.). 3, Kiss (d. kér.).

H aldok lik  
a diákúszósport

Már a középiskolai rízilabdabajnokság 
döntője képet adott arról a siralmas 
helyzetről, amely a diákuszósportban ma 
uralkodik. A döntőbe került két iskola 
játékosai között nem egy, akadt, aki 
második • félidőre -már teljesen elkészült 
az erejével, jóformáéi a labdát sem tudta, 
eldobni és időnkénti a medence szélén 
levő korlátban kapaszkodva igyekezett 
egv kis érőt gyűjteni. A játékosok kö
zött mindössze három-négy akadt, aki
nek fogalma volt a vizilabdajáték komo
lyabb formájáról. — A helyzetet megvi 
lágítja az a tény. hogy Jónás István, a 
MTJSz vizilabdabizottságának elnöke kü
lön jelentésben hívta fel az igazgatóta
nács figyelmét a diákvizilabdasport meg 
döbbentően alacsony színvonalára. Hol 
van az egykori Eötvös—Árpád döntők 
pazar küzdelme és kitűnő játéka

A középiskolai úszóbajnokságok azután 
betetőzték a képet. Az a néhány ver 
senyző. akit az egyesületi életből isme
rünk, megmutatta képességeit, de teljes 
mértékben hiányoztak a7, indulók közül 
a tömegek, az az ű&zón'emzedélc, amelye; 
a KíSOK nevelőm unká jától elvárnánk. A 
KISOK feladata a mennyiségi nevelés 
A többezer fővárosi diákkal megismer 
tetni és megszerettetni az úszósportot. 
A többezerből egészen biztosan akadna 
60—80, akit azután a társadalmi egyesü
letek vennének munkába és nevelnék be
lőlük a. minőségi elitgárdát, a klasszis- 
versenyzőket. De annak a 60—80-nak fel 
tétlenül ott lenne a helye a bajnoki ver
senyen. Nem lenne szabad előfordulnia 
anak. az esetnek, hogy a KISOK bajnok 
Ságban 400 m gyorsúszásban hárman, 
100 m hátúszásban öten jelenjenek meg 
a rajtnál.

— Nem állt rendelkezésre a fedett 
uszoda —: mondják. — Csakhogy ennek 
a nagyobb versenyzőtömegnek hiánya 
nem egy télnek a mulasztása. És azután 
az ujoncversenyen résztvett nagyszámú 
szegedi' gárda megmutatta, hogy fedett- 
üszóda nélkül is lehet úszókat nevelni. 
Azt a néhányezer pesti diákot úgysem a 
fedettben fogják megtanítani úszni, a 
közülük legkiválóbb 60—80-nak pedig fel
tétlenül lett volna alkalma télen komo
lyan dolgozni, ha. lett vona ilyen 60—80 
diákversenyző és törődtek volna velük.

A társadalmi egyesületek munkáját 
még könnyebbé kell tenni. A KISÓK 
által nevelendő tömegből az egyesületek
nek kell a legjobbakat kiválasztaniok 
és ezeknek a minőségi fejlesztése azután 
már az egyesületeknek a dolga. A 
KISOK ellen a fiúiskolák tekintetében 
nem lehet ezirányban sok panasz. An
nál maradibb és észszerűtlenebb azon
ban a dolog a lányiskolákban. Még ma 
is sokat mulatnak úszókörökben azon a 
nem is olyan régem történt eseten, ami
kor az egyik nagyegyesület edzője ál
ruhában. úszómesternek öltözve surrant 
be a. KISOK edzésre, hogy tehetséges, 
fiatal höigyúszókat keressen. A KISOK- 
edzésre ugyanis férfi nem teheti be a 
lábát! Hát nem is azt. kívánjuk, hogy 
közönség előtt tartsák a. diáklányok 
úszóóráját, de legalább az edzőket en
gedjék be. Hol találjanak ők tehetséges 
utánpótlást, ha nem a középiskolás tö
megek között?

A vízilabdasporton a középiskolás-ke
ret felállítása segítene a. legtöbbet- Ebbe 
a keretbe minden iskolából vegyenek fel 
legalább . egv diákot. Ha ez az egy jól 
játszik és komolyan dolgozik, föltétlenül 
ragad majd .róla a többiekre is. Persze, 
amelyik iskolából többen vannak a ke
retben, annak máris könnyebb a dolga.

Az úszósport komoly utánpótlási talaja 
kétségtelenül a középiskolás ifjúság. 
Nemcsak nálunk, de minden országban. 
Ha ebből a talajból aratni akarnak, ak
kor előbb művelni kell. Törődni kell a 
diákúszósporttal, azzal továbbra Is fog
lalkozni kell. Elkéozelhetetlen, hogy a 
pesti diákság többezres tömegéből csak 
három-négy olyan akadjon, akiből ko
moly úszót lehet nevelni. Csak keresni 
kell és egészén biztos, hogy sokkal töb
bet fognak találni!

9̂  a
KISOK alsósdontók

’Rjrkóczi fk.—Kossuth fk. 1:0 (0:0).
KISÓK-pálva. Vezette: Újvári. A kanu 
előtt á ..Rákóczi” határozottabb volt. 
Gól lövő: Kiss.

Újpesti g.—Pestszentlőrinci g. 2:1 (0:0),
KISÓK-pálya. Vezette: Szigeti. Szünet
után az újpestiek jobbak voltak. Gól
lövő: Kirády (2), illetve Körösi.

PestsTF-nt r̂zsébeti p.—Szent István fk 
0:0. KISOK-pálva. Vezette: Lukász. A 
polgári -jobb volt, a győzelmet is *meg- 
szerezhette volna.

TENISZ

—  HU szét Ufa&za ide,
kedves Terefere űr?

— A MAC az idén Is megnyerhette 
volna a férfi teniszcsapatbajnokságot. . .

— Ugyan menjen már, Terefere, maga 
mindig csak a levegőbe beszél . . . Ha 
jól emlékszem, a kék-sárgák mindössze 
egy szetef nyertek a* UTE ellen.

— Ez igaz, Szerkesztő úr! De a mos
tani csapatuktól e* is szép eredmény.

—- Nos és miért van az Idén ilyen 
gyenge csapata a MAC-nak?

— Éppen ez az, amiről pletykálni aka
rok. Tetszik tudni, a MAC-nak már évek 
óta nincs igazi teniszvezére — legalább 
is így mondják. Az „ezredes" ugyan a 
csapatkapitány; dehát, mint az eredmény 
Is mutatja, nincs köszönet benne. No 
meg ö nem is igen törődik az efajta 
ügyekkel. Nincsen rá „ideje’*!? .. . Ha 
Ideje lett volna rá, most nem volna tar
talékos a MAC. Tény az, hogy nagy a 
zúgolódás a szigetiek fellegvárában. Lá
zasan kutatnak olyan ember ntán, akl̂  a 
MAC-nak Kováts Pistája, Zemplénije, 
Friedrlehe, vagy Gyárfása legyen.

— No és találtak már Ilyen urat?
— Azt hiszem, hogy igen! Már többek

től is hallottam.
— Nevet kérek, Terefere s aztán men

jen, mert már így is túlsókat foglalkoz
tam magával.
.— A nevét még nem mondhatom meg, 

Szerkesztő uram. Annyit azonban elárul
nátok, hogy az egyik versenyző hölgynek 
a. férje.

— Micsoda nagy kerülővel jut el maga 
a mondandójához.

. Kerülővel? Hogy úgy mondjam 
Vargabetűvel? . •,

Jó húrozás — eredményesebb játék!
Húrozfassa pA Y ER  SPORT-ltálütőjét 
IV,, Vád- U, 8, (* t, ndvarbftB) T e le fo n : 188-025.

TenlsznapsIMnokságok
it BLfCI a DSC ellen 
seen tudott gjfoin i

Szerdán az I. osztály nem játszotfi,
(A rató  Géza javaslatára az idétí 
csak minden második nap folynak 
a küzdelmek az I. osztályú • bajnok
ságért.) '.

A  II., III. és XV. osztály viszont
ma, pihen. Ezekben az osztályokban 
két játéknapot követ egy pihenőnap. 
Szerdán a II. osztályban öldöklő 
küzdelmek voltak. A  hat egyesület 
közül öt egymás hegyén-hátán to
long. A  BEAC áll csak az utolsát 
helyen pont nélkül. A  BLKE úgy 
látszik az idén sem tudja, megnyerni 
a II. osztályú bajnokságot. A  DSQ 
ellen a második párjuk jobb volt, 
mint az ellenfél kettőse, mégis kika
pott. A  harmadik szetben Wein ide
gileg összeroppant.

A  III. osztályban a. KAC és VÁC, 
a IV. osztályban pedig a Testvéri.-, 
ség  a legerősebb.

Eredmények:
II. osztály

BLKE—DSC 3:3. BLKE-pálya. StoipS 
B—Bródi D 6:2, 6:1, Stolpa II. B—HoffJ 
marm D 6:1, 3:6, 6:3. Németh dr D— 
Wem B 6:1, 6:2, Sándor D—Stolpa TTI. 8 
6:1, 6:3, Stolpa T„ Stolpa III.—Bródi,' 
Sándor D 1:6, 6:2, 6:3, Frank dr. Fehér 
D—Stolpa II.. Wein B 6:3, 7:5.

Elektromos—BEAC . ) BEAC-pálya. 
Ma joros E—Milassin B 6:1, 8:6, Straub .1., 
B—SteCovits B 6:3, 9:7, Payer E—Hor
váth B 1:6, 6:0, 10:8, Andrási E—Cser
mely. B 2:8, 6:4, 6:4, Straub, Milassin.B 

-Majoros, Andrási E 8:3, 7:5. 6:2, Ster 
eovitis, Payer E--Csermely, Horváth B 
6:1. 6:1.

MTK—Unió !,:2. TTnió-pálya. Balázs 0 
—Faragó M 6:4, 6:4, Mihelovits I. M.— 
Engelsmann U 6:1, 4:6, 6:1, MihelOvíts
ll. M—Fónagy U 6:2, 6:2, Cziráky TI-.-
Koraár M 4:6, 6:2, 7:5, Mihelovits-testvé- 
rök M—MaiSzsi, Fónagy U 7:5, 8:10, 6:4* 
Faragó, Komár M—Cziráky, Ttuzicska Ü  
6:4, 6:4. „

Szövetségi-díj: Elektromos—BEAC 3
III. osztály I
A ) csoport:

RÁC— RáLTC 6:0. RAC-pálya* 
Tóth— Kardon 6:0, 6:1, Czivin— Lamj 
bál 6:1, 6:1, Koppány— Nyers 8:6, 
6:2, Sat.tinger dr— Farkas 6:3, 6:2, 
Tóth, Sattinger dr— Farkas, Laubí'4 
6:1., 2:6, 6:4, Czivin, Haraszthy—4 
Kardon, Nyers 6:4, 4:6, 7:5.

FTC-— Gázm üvek 6:0. Gázmüveké 
pálya. Kovács— Balázs 6:0, 10:8, Fit* 
leim— Tóth 6:2, 6:0, Salgó— Nagy
6:1, 6:2, Hammerschlag—Somfa 1
6:2, 6:0, Fillenz, Fürstner— Balázsi, 
Vlszkert 6:1, 6:1, Hammerschlag^
Salgó— Nagy, Kovács 6:0, 6 4-

B) csoport 
VÁC—PTSC 8:0, PTSC-pályw.. Szá«~í 

Szörényi 6:3. 6:0; T«ub—Pünkfisti 3:6, j:.lv 
6:1: Rottebherff—Keloosényl 6:1, 8:8; JS,:TS 
Róna—Brodszky dr 8:3, 6:1; Taub, Száílfe-* 
Brodszky dr. Szörényi 6:1, 6:0: Ligeti* 
Rottenbc.rg — Kelecsényi, Pümküsti 0:6,
6:4. 6:2.

Olympos—TBrekvés 4:2. Törekvés-pálya, 
Böndfc T—Kcrner 0 6:3, 6:2; Nádudvari (5 

Hajdú T 6:1, 6:0; Kés/,oly T—RiraícAa. 
O 6:3, 3:6, 6:0; Ambrozi O—Szőnyei T 
6:4, 6:3; Nádudvari, Ruzicsfca O—Beudít, 
Koszoly T 4:6, 7:5, 6:2; Kerncr, Nagy O—t 
Hajdú, Szönyci T 7:5, 1:6, 6:4.

IV. osztály
Testvériség—TFSC 5:1 (keddi erediroényL 
Testvériség—KÖztlsztvisclOk 6:9. Kön-

tisztviselők-pálya. Nagy—Bánk dr 6:2. 
c'n' ^om.-.JÍáfz 6:1. 6:1; Bazur—Schuícs 
6:«. 6:2; Várnái—Véscy 8:2, 6:3; Nagy. 
Korú—I>a.nk, Tass 6:3, 6:2; Ba.zur, Várnai 
—liríicz, bchuloz 6:3, 6:4.

Postás—TFSC 6:0w Postáis-pálya. Kír»
fiehenbaum—Giiáí 6:2, 6:2: Gé-czy-KelemeiiL
rí?’- Kí>kény dr—Galctta 4:6, 6:1, 6:̂ 5 
liles Hepp dr 6:2, 6:2: Kirschenbamn* 
Géc^y—Galctta. Gaál 6:1. 6:2; Kökény* 
B-orsiteky—Hepp dr, Kelemen 6:6, 6:3.

Mai műsor
(Ma csak az I. osztály játszik. A II-

III. és IV, osztály pihen.1)
BBTE—UTK, MAFC—MAC, BvSzKRT 

—BSE. Szövetségi díj: MAC—MAFC.

A bajnokság  á llása
IT, osztály

1-2. Elektromos 2 f 1 _ 7.̂  *
1-2. MTK 2 1 1 -  7:5 1
3-5. DSC 2 -  2 — 6:6 3
3-a, BLK.L 2 — 2 _ k-s 2
3-5. Unió 2 1 _  1 6:6 S
6. BEAC 2 ____2 4:8

III, osztály. A) csoport
1. FTC 2 2 ___12: 0 (
2. RAG o 2 ___í- 1 1
3. Gázművek v _  _  2 {.‘,7 _
4. EálTC 3  __2 0T2.—

H l. osztály. B) csoport
3 1 1  — 9:3 3
2 1 1—  7:5 3
3 1 — 1 4:8 J
2 ----- 2 4:8

1. VÁC
2. Olympos
3. PTSC
4. Törekvés

1. Testvériség
2. Postás

3. MTI
4. Iíöztlsztv.
5. TFSC

AZ IDÉN SZOMBATHELYEN LESZ A 
LEGTÖBB VIDÉKI TENISZVERSENY

A június és július mozgalmas hónapja 
lesz a. szombathelyi teniszsportnak. A 
műsor a következő, június 14—ig; a 
nyugati kerület I. osztályú egyéni hate 
nokságai, színhely az SzSE-pálya. Júnlu<* 
25—30: berületekközötti válogatott csa-* 
patverseny a Straub- és az Ital-kupáért. 
Ugyanekkor lesz az országos vidéki
egyéni bajnokság is. Július 12__14- nem'
zetközi teniszverseny. Júliusban lesz méd 
a kerületi ifjúsági bajnokság is

ASZTALI-TENISZ
Június 18-án, kedden tartja az asztali? 

temszszovetsér idei közgyűlését. A  tiszti 
■karbon nem igen -legz változás. <
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HÍS^LABDA

hogy az utóbbi évek legérdekesebb 
feljelentése fekszik a kézilabda In
téző egyesbíró előtt. Arról van szó, 
hogy Ismert és előkelő szerepet ját
szó alapító egyesületünk egyik játé
kosa állítólag két néven igazoltatta 
magát. X néven az I. osztályú baj
nokságban, Y  néven pedig a II. osz
tályban szerepelt volna hétről-hétre. 
Ha, sikerül igazolni a vádat: a vét
kes egyesületnek bajnokságába ke
rülhet a tréfa ...

hogy W onke R udolfné, a K oszorú - 
,csapatok páratlan lelkesedéssel dol
gozó vezető je  szerint őszre újabb hat 
K oszorú-csapat indul a női kézilabda- 
bajnokságban  . ..

hogy a KA0E feloszlatja férfi 
kézilabdacsapajcát és helyette női 
csapatot szegez. A férficsapat leg
jobbjai egyik gyári csapatba ipar
kodnak ..,

HETI líÍ3I},AT5I>AMl;SOR 
Szánhat ■

I. osztályú férfibajnokság: UTE—
MTE, Megyeri-*, negyed 7.

Szövetségi <Xjr\: UTE—MTE, Megyeri-
út, báromno^z.id 5.

VASARNAP:
I. oszt r/yú férübajnokság: Elektro

mos—BTÍJ, Pozsonyí-út, fél 9. MAFC-— 
VÁC, Hp'rt.alan-utca, fél 9. 

l f  "g /táíyú férfibajnokság: KAOE—
Széchfy yi, Soroksári-út, 8 óra.

Sieöy atségi-díj: Elektromos—BTC, F o-
tsopy' .-út, 10 óra.

TI. osztályú női bajnokság: M.PSO—
Kot :oru Brust, Újpest, Horthy Miklós
át/ fél 10.
A  BUDAPESTI KERÜLET LEVENTE 

KÉZILABDABAJNOKSAGA
Marcíbinyi-tér: BLE IX.—BI.E XIV. — 

fi. korcsoport., 8.80 óra. Szakács dr. #■ 
kos,, 9.46. Horváth. 1. kés.. 10.50. Dános.

71 lilén ár is: BLE IV.—BLE XX. 3. 
ken. 8.30, Kerék járt ó-' 2. fccs., 9.45. Lú
gos!. 1- ken,, 10.50. Tarsoly.

Aréna-út*. BLE I.—BEE XXI. — 3. kcs., 
18.30. Virág. 2. kos.. 9.45. Tcmesi. 1. kcs., 
10-50. Menyhért. — BEE VI.—BEE XII. 
— 3. krs.. 13:45. Molnár Z. 2. kcs.. 12.40. 
Györvgyössy. 1. kcs., 11.45. Angyal. 
jíEE VII.—BLE IX. — 3. kcs.. 17 óra. 
JPa.hu. 2. kcs., 15.55. Dubik. 1. kcs., 15.05. 
Bukovinszky.

Népligeti diákstadion: BEE X.—BEE
"V. — 3. kcs. 8.30. Szotyori Nagy. 2. kcs., 
9.45. Gedő dr. 1. kcs., 10-50. Tálai. — 
BLE XIII— BLEVTII. —> 3. kcs.._ 8.30. 
v. . Bajmóczy. 2. kcs., 9.45. Adorján. 1. 
kca„ 10.50. Keselyű.

MLNKASEGVESCI.ETEK
KEZIEABDABAJNOKSAGA

(Alsógöd)
T. osztályú férfi: VII. kér.—XIII. kér..

Gawiy-.pálya, 10. Szűcsök—Böj-ösök. MTE- 
10/ Zuglö—Szábók',' Szábó-p.. 4- 

©Akospalots—V. kér., Börös-p..- 4.45.
TI, osztályú férfi:. Rákospalota IX—  

SaJttSilc II.. Szabó-p., 11. V. A) kér.— 
Bőrösök II., Börös-p.. 4. Szabók II—
V. B) kér.. Szabó p., 1.

Ifjúsági: Szabók II.—Ékszerészek I..
Gáráy-p., 11. Szűcsök II.—Ékszerészek
II.. Garáy-p.. 11.40. Szabók I— XIII- 
kér., Szabó-p., 10.

I. osztályú női: Zugló—V. B1 kér.,
Szabó.p.. 1.45. XII. kér— VII. kér.. Ga- 
ray-p.. 3. V. A) kér.—Szabók. Szabó-p., 
4.20. MTE—Rákospalota, MTE-p., 10.45. 
Bőrösök—Szűcsök. Börös-p.. 3.20.

Ezt vegye 
S o h asem  fog m ást haszn á ln i 1

Vasárnap Tiszaföldvárott szerepelt az 
MPSC női és férflosapatn. Eredtbónv; 
MI’SC—Tiezaföldvári LE 8:5 (2:1). Vezet
te: Honda. Góldobó.: Simon (•>)• Reincto 
(2), Papp (2) és Rusz, tll. 1 (?)■• 1l!l*
Oszoválskv és lioross. — MPSC A)— MISE 
lí) 7:1 (2:0). Vezette: Babies. A m>: csa
pat bemutatójának igen nagy fltkere volt. 
Góldobó: Horváth (4). Liptainé, Wágner 
és SoTMiefiféld I., illetve Eper. Körül
belül ezer néző előtt játszottunk - be
széli Babies József, az MPSC; szakosz
tályvezetője. -- A íiszaföldvári csapat 
biztatóan fejlődik. Legjobbjai Borosr. es 
Szlanka. Meglepett bennünket a. páratla
nul kedves tcndéglútús irt az élénk kczi- 
labdaólct. A környéken egész sereg kczi- 
labdaesapat működik. Meleg!: r erenc 
körzeti parancsnok nagy szeretettel ka
rolja fel a kézilabdasportot. Vámos Ist
ván szakoktató pedig páratlan munkát 
végez a szervezés és iátókosncvelés terén.

EVEZ15S
A BECSBE UTAZÓ VÁLOGATOTT 

NYOLCAS
végleges összeállítása a következő: 
Luezav (Pannónia), Czike (Hungária). 
Szalay-Stcibcr (Pannónia), Mamusich dr 
(Hungária), Győry (Hungária), Szendcy 
(Pannónia), Szabó (Pannónia), Zágon 
(Pannónia), kormányos: Zimonyi (Pannó
nia). A csapat vasárnap rogge] külön re
pülőgépen utatik ®1 Béesbe (a vasárnap 
este — ugyancsak repülőgépen — érkezik 
basa Budapestre _______________

TO R N A
A BerzsenyLgininitluJn vasárnap dél

útin  5 Órakor évzáró tornaünnepélyt 
rendez a Bolyaj-gimuázlum udvarán. Az 
ünnepélyt rossz i<3Ő eseten a torna
teremben tartják, meg.

ÜSZAS
Az FTC—NSC bajnoki vi zi 1 ab dam ér kő

zést vasárnap este a nyitott uszodában

taRrvtnybeSÍépett a volt MTK-játékoSók 
átigazolása a BSE csapatába. í  oldM, 
Mezei. Brandy, Laki éa Hazai most mar 
végérvényesen a BSE játékosa.

A BEAC-verseny június 23-án lesz # 
szigeti nyitott uszodában. A versenyen 
öt férfi, három hölgy I. o.. egy uju- 
ságl és égy II- o. versenyszárn le «  
Ekkor .tartják meg a MAC—BEAC-fízi 
labdamérkfizéet is:

— ez a ,..
— Mí a ba'j a csengővel, Terefere úr?

Hát csak az, hogy elvándorolt a he
lyéről. A portás csengőgombja, meg az 
igazgatóé helyet cserélt egy nyári éjsza
kára. Legalább is erre esküszik fiatal 
barátunk.

Mi dolga a csengővel magának, 
Terefere űr?

— Nékem semmi, én korán haza szok
tam menni. De nem úgy a lehetséges 
fiatal úszó, akitől talán éppen ezért nem 
kapunk olyan eredményeket, amilyeneket 
a képességei ígérnek. A múltkor is (pedig 
másnap versenye volt) félkettőkor ment 
haza az ifjú titán. Nem is haza, hanem 
a Sport-szállóba, mert ott kapott helyet, 
hogy több edzési alkalma legyen. Csak
hogy a portás helyett az igazgatónál 
csengetett be.

—* Fatális balszerencse__
— Úgy látszik, ő is ezt gondolta, mert

ahogy az előbukkanó igazgató meglátta, 
elszaladt. Gondolta, inkább nem n kapun 
megy be. Csakhogy őrök is vannak a 
világon és a kerítés tetején rajtoló ifjú
nak megfogták a frakkját. Itcggelre az
tán minden kiderült. Csomagolnia kellett 
és ott kellett hagynia a szigeti paradi
csomot___ Ilyen tréfát csinálnak ezek
a gonosz csengők----

— Hogy a szú rúgja meg őket....

V ÍVÁS

Évad végi tanácsülésre hívta össze a
vív ószövetség a tanács tagjait. A tanács
ülésnek renkívül bő és fontos tárgyso
rozata volt, többek között szerepelt rajtat 
az alapszabályok néhány fontos módosí
tása, valamint a verseny szabályok meg- 
változtíJtása. s végül az új vidéki szer
vezőt. A tanáos azonban nem tárgyalta 
ezeket a. fontos javaslatokat, mert még 
bevezetőben volt néhány hozzászólás, 
amelyekből arra lehetett következtetni, 
hogy a javislstoknak jelentős ellenzéke 
van. A vívó-szövetség elnökség? ezért az 
egyik tanácstag halasztó javaslatára le
vette a napirendről ezt, a tárgyat, illetve, 
mert. az idő \% előrehaladt, berek észtet te 
az tUóSt. Valószínű, hogy későbbi idő
pontban fog ismét ez- a tárgy napirenden 
szerep>nl n i.

Vasárnap a Várd agyér! bajnoksággal
bezárul 3 nagy versenyek sora. s csak 
néhány kevésbé jelentős verseny szerepel 
a naptáron. Mindeneseire a vasárnapi 
bajnokság a versenyév csúcspontja tesz. 
A bajnokság természetesen az egész, első- 
osztályú k-ardgárdát megmozgatja. A ver
senyben ismét az olimpiátok fogják a 
jelentős szerepet játszani. Hozzájuk min
den bizonnyá] Bar és Paióez csatlakozik. 
A vívótermi és a 7. utolsó versenyeken 
mutatott formák szerint a beavatottak 
Gerevieb bajnokságát várják. A kardbaj' 
Tiokáág a Műegyetem oszloposarnokáhan 
fog eldőlni. A szövetség a bajnokságot 
ünnepi keretek közölt rendezi s bizonyos
ra veszi, hogy erre az évente csak cgy- 
ízben látható klasszikus küzdeomro végre 
jolontős közönség gyűlik egybe.

TEKÉZÉS
ORSZÁGOS NŐI EGYÉNT BAJNOKSÁG

E bő K»-án. vasárnap délelőtt 0 órakor 
a Baross-téri Előre-pályán tartják meg 
a női1 egyéni bájbökságet 100 .toli dobás
ra. A bájno'kságrá á Közt. Szöv.- .és a 
Corvin 6—'d játékostr nevezett. Indulnak: 
Sohramek Piroska, Varga Mária. Gödri 
Béláné. Hársi Kál máimé, Tóth József né 
ée Taub Jenőné Közt. «̂ zöv.. Füredi Eta, 
Bankó Lili, Oebbardt Magda. Újvári 
Anna, BoskovHs Klára é« Burghardt 
Aranka (Ck>rvin).

Legközelebbi bajnoki mérkőzés: Nyol
cas csapat. I. osztály. Kőbányai Kaszinó 
—Előre, június 16-án délelőtt 8.30-kor, 
Füzér-u. pálya. Vezeti: Baumann.

Legutóbb megtartott bajnoki mérkőzés 
eredménye. Nyolcas csapat. T. osztály. 
HÉV—MÁVAG 3131—2987. Legjobb dobók: 
Milkovits 42S, Zugeben 400, Huszár 408, 
Pozsnr 308. illetve Erdélyi 420. Nagy Sán
dor 405, Horváth 379, Ródi 360 fa.

lTalter-serleg eredmények: Vízmüvek—
Polgári B) 437—341, Köb. K asz. A)— 
Ganz 504—300, DII—Ganz 391—342.

A  RÁDIÓ  M ŰSO RA: 
Csütörtök, júnins 13.

Budapest T f549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Tor na. — 7 • H í re k. II an glemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Szemore György cll>eszólé- 
ociből. — 10.45: Az olasz szabadtéri szín
ház. Irta: Sz. Mándy Teréz. — 12.10: 
Bala 1 ajka-zenrkar. — Közben: Hírek. — 
13.30: A rárlió szalonzenekara. — 14.30:
ITírck. — 16.15: Az ungvári kir. gör. kát. 
líceum és tanítóképző intézet énekkara 
egyházi és népdalokat énekel. Vezényel: 
Hladpniik István. — 16.45: Hírek. — 17:
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 

romok birodalipa (Provence). Győry 
János dr előadása. — 17.45: Hangképek 
a f középiskolai labdarúgócsapatok Szent 
László-vándordíjánnk döntő mérkőzésé 
ről. Közvetítés a BEAC-soprltelepről. B&-

‘ Diliül kapható a Morisson szörtelenltd.

Hosszútávon, rűdygrásban, diszkosz^ 
és gerelfvefésben van esélyünk 
a németek ellen
I4ég három hét — nssiíícierat lsei© I

Biúl: Pluliúr István. — 18.15: Szórakoztató 
hanglemezek. — 18.45: A füldmíyoliSsúffyi 
minisztérium elünstásaorozatn. — 19.15:
Hírek. — 19.25* Mozart Prágrában. Eaez- 
kovich János dr előadása. — 20: Sport- 
kitelomúnyek. — 20,10: Baboy József el
beszélése. — 20.40: CinVa Pannától a
Ra.ikózrnekarig. Kerekce Imre előadása. 
21.40: Hírek. — 22.10: lleinemann Sándor 
jazz ronekara játszik. — 23: Hírok német, 
olasz, ancol, francia fs eszperantó nycl- 
von. — 23.25: Kiás EajOB és Kiss Béla 
cigányzenekara muzsikál. — 00.05* Hírok.

Budapest I I  (834.5 ml: 16.15: Filmdalok 
és jazz-számok hanglemezekről. — 18.15: 
Amtol nyelvoktatás. — 18.45: Mátbé Jolán 
énekel. — 20: Hírek. — 20.25: Hanele
mezek.

Kassa (259.1 » ) :  W*0*1 Szlovák előadás. 
— U.25: M«gys*r nóták és csárdások hanti* 
léméiről. -  11.40:. Hírek m apar és szlo- 
vák nyelven, mn^orismortetos, — 15.25: 
Hanglcweíék.
Mai Jelentősebb külföldi műsorrészek
9 6: Firenze: Maesenet: Manón című

operája. , ..9 ó: Milánó: Govim zongorázik.
9 ó: Szófia: Mosszorgezkij-est.______

A TLÉ TIK A
SEM SIHERCET A VAET6EDZ6S

tegnap sem. Az UTE-futókon (Regős, 
Sándor, Baranyai) kívül csak áz ..ott
hon levő * Gye.nes volt jelen. A BBí&  
futói nem jelentek meg. Az atbem ut 
elmúlt, most már nem fontos a vaito- 
edzís?

A belgrádi magyar-jugoszláv mér
kőzés csak kis előcsatározás lesz az 
év legnagyobb atlétikai eseményéhez, 
a német-magyar viadalhoz képest.

Ez az első eset, hogy páros küz
delemben állunk ki a Német Bi

rodalom válogatottjával, 
mert eddigi két találkozásunk alkal
mával (Bécsben és Berlinben) másik 
három, nemzet is szerepelt a mérkő
zésen.

Ha béke lenne, el kellene készülnünk 
arra, hogy

elvétve nyerünk egy-két számot 
és akkor boldogan állapíthatjuk 
meg, hogy jobban szerepeltünk, mint 
az angolok és a franciák, mert az ö 
tudásukból ennyire sem futotta. Most 
azonban —  bárhogy igyekszik is a 
Német Birodalom fenntartani a 
sportbell folytonosságot — mégis 
csali háobrú van és

nem tud olyan óriási atlétatö
megből válogatni az atléta-szak

hivatal,
mint egy esztendővel ezelőtt. Sppen 
ezért a világ minden sportembere 
csak a legnagyobb elismeréssel adóz
hat annak a sportszellemnck, amely 
ilyen körülményeit között, az ellen
félnek hatalmas előnyt adva is kiáll 
válogatott viadalra és az esetleges 
vereséget kockáztatva, szilárdan az 
olimpiai elv alapját) áll. „Nem, o, győ
zelem. a, fontos, hanem a versengés."

Ilyen körülmények között a ma
gyar csapat reményei határozottan 
növekedtek volna, — ha nem lenne 
nálunk Is éppen elég gátló akadálya 
a rendszeres készülésnek. A kemény 
tél, a késői .kitavaszodás, legjobb
jaink közül igen sok versenyzőnek 
katonai szolgálata, nösülése síb. stb., 
mind nagy súllyal esik a latba. A  mi 

ktrakatatlétikánk oldalán 
sokkal nagyobb súllyal, mint a tö
megekre épített, gyökeresebb atléti
kának oldalán.

Legrosszabbul a vágtázásban ál
lunk. Egyedül abban bízhatunk, 
hogy Sir dr formába lendül a hátra
lévő’ három hét alatt, mert bizony 
Gyeties, Kovács és a fiatalok részé
ről alig képzelhető el addigra az a 
1 0 .6-.qs ,fórma,. ami a. németek ellen 
kellene. T";v:,v 7

400 méteren hasonló a helyzet- 
GÖrkói szolgálatot teljesít. Vadas 
még csak harmadik hete edz. Tálán 
Onódi lemegy addig 49 mp-re és 
ezzel —  esetleg — megelőzheti a 
rosszabbik németet.

800 méteren már jobban állunk, 
mert

két 1:55.6-os futónk is van
Aradi és Híres személyében. Addig 
mind a kettő javulhat, de Iglői, 
Szabó. Harsányt vagy Istenes is 
megelőzheti valamelyiket. Mindez 
azonban nem lesz elég Gicsen meg
szorítására sem, Harbigról nem is 
beszélve.

1500 méteren a németek közül 
Kainál érte el eddig a legjobb időt 
3:57 mp-el, a mieink közül Híres 
3:57.4-el. Itt remélhetjük, hogy Hí
res, Iglói, Aradi és Szabó közül 
kettő lemegy addig 3:53-ra. Ezzel 
már győzni is lehet.

5000-en és 1 0 .000-en nagyszerűen 
állunk.

Igaz, a németek sem rosszak, mert 
Syring és Eberlein akadálytalanul 
edz, de itt Csaplárral) Kelennel, 
Szilágyival, Németh-tel akár kettős 
győzelmeket Is arathatunk.

Magas gáton jó német eredmény 
nincs még az Idén. Ha nem tudnak 
15.4-nél jobb gátfutót hozni,

esetleg megnyerhetjük Hidassal 
ezt a számot.

Hosszú gáton sincs a németeknek 
most talpon levő jó futójuk. 55-ös 
embert azonban biztosan ki tudnak 
kaparni, erre pedig Kiss még nem 
képes. Igen, ha Polgár és Görkói 
zavartalanul edzhetne...

Magasugrásban a német ifjúsági 
Koppemcellner biztos 190-es ugró. 
Nálunk Cserna nem dolgozik, Gás
pár és a többiek mérsékeltek. Ml 
van Sáraival t Távolugrásban Ver
mes képes lehetne a győzelemre Is. 
Lehet, hogy addig Gyurícsa. Is össze
szedi magát. Rúdugrásban Zsuffka 
jelenlegi formája győzelmi remé
nyekre is jogosít. Meggyógyult a 
Törekvés Kovácsa is és így lesz 
tűrhető második ember. Hármas
ugrásban egyelőre sehol sem va
gyunk. Somló folyton utazik, Vrn- 
noki. mint vasutas, éjszakai szolgá
latot teljesít

Tavalyi formájúkban 
megverhetnék a németeket.

Súlyszámokban nem állunk rósz 
szül. Németh jó, físányi legutóbbi 
edzésein remekül dobott, Darányi is 
javul. A németek sem tudnak ma 
biztosan 15 méteren felül. Diszkosz
vetésben

Kulitzky és Horváth H. remek.

Akár győzhetünk is, mert Wotapek 
és Trippe még 47-et sem dobott. Ge
relyvetésben Várszegi addigra jó lesz 
és Osányi III.—Bényi—Rákhely hár
mas legjobbja is felmegy 64-íg. Ka
lapácsvetésben természetesen nin
csen esélyünk. 3000-es akadályra

Gulyáson kívül Szilágyinak vagy 
Híresnek és készülnie kellene. 

Kaindlt ugyan nem verik meg, de a 
második németet már lehet.- A  két 
váltóban nincs esélyünk.

Végeredményben Így * papíron nem 
is olyan lesújtó a helyzet. Akárho
gyan van azonban, mindent el kell 
követnünk, hogy atlétáink a lehető 
legjobban szerepeljenek. Lelkes, cél
tudatos munka és a hatóságok meg
felelő támogatása olyan magyar csa
patot teremthet, amely a jelenlegi 
német válogatottnak egyenrangú el
lenfele lehet.. Már ez is nagy dolog a 
világnak az XJSA után második leg
jobb atlétesapata ellen.

Jó lesz elindulni Dunakeszin 
meri nincs biztos hely 
a válogatottban!

A válogatott keretet Hepp dr szö
vetségi kapitány jnár összeállított: 
a. jugoszlávok ellen. Változás egyelőre 
csak annyi, hogy a. BEAC-tsta Gö
rög is belekerül, ha a BEAC feloldja 
a rá kimért rajttilalmat. —  vagy. ha 
Görög, aki már abszolvált az egye 
temen, más egyesületbe lép. Ebben 
az esetben azonnali hatállyal igazol
ható.

De a már keretbe sorozottak is 
könnyen Merhetnek biztosnak vélt 
helyükről. A vasárnapi KJSOK-baj 
vakságon és még inkább a dunakeszi 
versenyen születhetnek olyan ered 
menyek, amelyek az eddigi elhatáro
zások megváltoztatására alkalma
sak. És a szövetségnek —  igen he
lyesen — az az álláspontja, hogy 
előnyben 'részesíti a versenyeken in
dulókat. azokkal szemben, akik kü
lönböző ürügyek miatt távolmarad- 
nak a versenyektől.

Dunakeszin 200, 500. 1500 és
10.000 méter, 400-as gát,, , magas- 
: ugrás-,1- .táyolugrás,rúdugrás,. -.- súly-- 
lökés, diszüoszvetés és gerely vetés 
valamint svédváltó lesz a felnőttek 
részére. A BBTE eredetileg nem ne
vezett, de azután a szövetségi ka.pi 
lány felhívására mégis leadta neve
zéseit. így azután minden számban 
elsőrendű mezőnyök gyűlnek majd 
össze, olyanok, amilyenek vidéki 
versenyen talán még nem is voltak. 
A felnőtt és ifjúsági versenyekre 
összesen több mint 300 nevezést ad
tak le az egyesületek.

A RKAC-VERSENY
feli.Stt számainak eredményeit' már kö
zöltük. Az ifjúsági számok eredményei. 
200 m: 1. Vigh DM 23.7, 2. Laud*z
DB ASE 24.4, 3. Beké TSE 24.4, — 2009 m: 1 
Villás: DM 5:58-5, 2. Sátori BSzKRT
5:59.2. 3. Sziics TSE 6:19.6: — Rúd: 1 
Bodnár DEAC 330. 2. Jíováes TSE 310,
3. Hatnay TSE 300. — Súly: 1. Kiss
DEAC 11.90, 2. Simándy TSE 9.96.
Női számok. 60 m: 1. Jeney Ilonka
DEAC 8.8. — Magas: 1. Nagy Aaranka 
DEAC 125 — Súly: 1. Nagy Aranka
DEAC 10.26. — Női ifjúsági számok
60 m: 1. Kertész Éva (Dóczi-g.) 9.2, 2. 
Oláh Kata 9.4, 3. Agárdi Éva (Dőczi-g.)
9.5. —- Magas: 1. Agárdi Éva 136 (!), 2. 
Affonyi Éva 125. — Súly: 1. Oláh Kató 
6.75, 2. Agárdy Éva 6.64.

SZOMBATON I. OSZTÁLYÉ
VERSENY LESZ BUDAPESTEN
Tegnap este úgy döntött a MASz 

elnöksége, hogy szombaton, a 
TFSC-nek a MAC-pályán rendezen
dő versenyével együtt néhány szám
ból áll versenyt rendez olyanok részé
re, akiknek a vasárnapi dunakeszi 
versenyen nincs számuk, vagy akik 
oda bármi okból nem neveztek 
Ezen a pót-versenyen a következő 
számok lesznek: 100 m, 800 m, 3000 
m, 4x100 m váltó, 110 m gát, rúd
ugrás, diszkoszvetés és kalapács 
vetés. A verseny a TFSC versenyé 
vei együtt 4 órakor kezdődik.

A KZ&KBSFEHÉJtVARI DIAKOK NEM 
INDULTAK

a székesfehérvári KISOK-kerület atléti
kai bajnokságában, amelyet most ren
deztek meg Pápán. íbiszt vett a szek
szárdi ' áll. g.. a győri bencés g. és fk. 
a pápai bencés g., kollégium éa tanító
képző. Az egyéni számok győztesei: 100 
m: Dénesfai (győri fk.) 11.6. 200 m: Dé 
r.esfai 23.6, 400 m: Balogh (pápai ben 
cés) 57.2, 800 m*. Balogh 2:10.4, magas 
Lipovszky (szekszárdi g.) 165, távol
Dénesfai 641, rúd: Molnár (pápai kJ 300. 
súly: Sngár (szekszárd- g.) 12.20, disz
kosz: Raffinger (győri bencés) 29.00,
gerely: Czuczor (pápai kJ 44.02, ötpróba 
Varga (pápai bencés) 1601 pont. — _Csa 
patban. Magas: 1. Pápai koll. — Távol 

*1. Pápa1 koll. 565. — Súly: 1. Pápai koll 
10.35. Diszkosz: 1. Pápai koll. 28.20, 
- -  Gerely: 1. Pápai koll. 36.63. — SxlW) 
m: 1. Győri fk. 59.2, — Svédváltó: 1, 
Győri fk. 2:18.7. — A központot Mich- 
nay Géza főtitkár képviselte.
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Mírm vagyunk kiváncsiak  a £4l$®k-l»aJnokság&an ?
Elsősorban természetesen a vidé

kiekre, közülük Is főként azokra, 
akik eddig még nem szerepeltek Bu
dapestén. Aztán a katonai nevelő
intézetek régen látott növendékeire. 
Arra, hogy miért nem nevezték pél
dául vitéz Csapót, fis sok egyéb 
másra, ami majd lassan-lassan ki 
fog derülni. Ha pontokba akaroók 
szedni kíváncsiságunkat, ilyenforma 
sorozatot ktpnánk:

1. Felbukkan-e Korompayhaz, 
Mindszenthyhez hasonló vágtázó-te- 
hetség? A győri Dénesfai, a békés
csabai őri, vagy valaki más vidéki 
meg tudja-e verni a fővárosi S zo 
kó tsot és Sir II.-tf

2. űrire személy szerint is kíván
csiak vagyunk. Elvégre, nem lehet 
tehetségtelen fiú az, aki egy verse
nyen 11.3-at, 53.3-at fut, 643-at ug
rik távolba és 12.04-et dob súllyal.

3. 800-on nem várunk komoly 
eredményt — annál jobban örülnénk, 
ha mégis akadna valaki.

4. Nagyon kíváncsiak vagyunk a 
pécsi katonaiskolás Kadarászra. 
Kár, hogy 90-es gáton futnak a 
KISOK-bajnokságban, mert Kada
rásznak van már magas gáton is 
16.6-os ideje.

5. Magasugrásban remek mezőny 
gyűl össze. Gáspár, Töpper, Jankó 
(Jászfi), Kottán és egy csomó ke
vésbé ismert, de állítólag nagyon te
hetséges fiú találkozik. Lehet, hogy 
a jugoszlávok elleni válogatott két 
magasugrója innen kerül ki.

6 . Pompás a távolugró mezőny is. 
Ha Bakky nem forgácsolja szét az 
erejét, ha Popovics, Bajóthy, Mészá
ros, űri, Lipovszky, Kiss kiugorja 
formáját, 660-as eredménnyel nem 
lehet döntőbe jutni.

7. Rúdugrásban csak az a kérdé3, 
hogy Szinyéri vagy Hereseg ugor
ja-e át ezúttal a győzelmet jelentő 
360 cm-t. Súlylökésben Csapóra let- 
tnük volna kíváncsiak és arra, hogy 
tud-e megint 14-en felül. így meg 
kell elégednünk a biztos 13-as Ham- 
vayval. A diszkoszvető mezőny jóval 
gyengébb, mint a tavalyi — ha csak 
be nem tör egy-két vidéki ismeretlen. 
Gerelyvetésben is esemény lenne 50 
méteres dobás.

RERftKPAR
Az MICSz gazdasási bizottsága pántebea 

osto ülésezik.
Ranadlts olsőoeztályú versenyzővé lépett 

elő.
Droba és Morvay megérkezett Mün

chenből. Elmondták, hogy az országúton 
pompásan tartották magúkat. Eiszigelolt- 
eégük ellenére a 7. illetve a_9-ik helyen 
kötöttek ki, ugyanakkor, midőn a legjobb 
olasz versenyzők a küzdelem feladására 
kényszorültek. Biztosan tartották fölé
nyüket a reeb-morva proiektorátusbeH 
és a szlovákiai kerékpárosok fölött is. 
csak R pályán végeztek kudarccal, első
sorban azért, mert országúti gépüknek 
nem ízlett- az emelt forduló.

Nötás a bukósisakosok táboriba lép. 
ha felszerelését össze tudja hozni.

AZ MKSZ ELNÖKE NYITJA MEG A 
SZÖVETSÉG OKTATÓ TANFOLYAMAI 

NAK  SOKAT
Ai MKSi a versenyről: gyakorlati kép

zősén kívül most az elméleti kiképzőn? 
is szorgalmazza és ezért úgy határozott- 
hogy Eunden hónap két szerdáján oktató 
tanfolyamán látja vendégül a porfelhő- 
lovagokat és a repülőket,

A* olső előadásra jövő szerdán kerül 
sor. Az elnöki megnyitót Szeder -János 
országgyűlési képviselő, az NKSz elnöke 
tartja, majd lapunk munkatársa a ver- 
senvfáradtságró! és nz izmok működésé1- 
ről beszél. Ezt követően Lorenz edző a 
verseny-gyúrásról tart elméleti és gyakor
in ii előadást, végül Kerekes Béla tv-un
tatja a népligeti nagykörűén _ lezajlott 
idénnyífó torná-ról készült filmjét.



issa Csütörtök, 1940 június 13.

M OZI

Gustav Frölilich 
a főszereplője

a „Titkos megbízás” című izgalmas bűn
ügyi filmnek, A magyar mozi közönség 
régi kedvence, a szép szőke CamiUa Horn
nal játszik együtt az új filmben, a  har
madik főszereplő Paul Wegener, a leg
nagyobb njunet jellemszínészek egyike,

Pontosan, ahogy ter/eiték
június ie-én ismét megkezdődött a film
gyártás Budapesten. A Magyar Filmiroda 
műtermében kezdődött előbb a munka. 
Ott forgatják Zalabéri Horváth János ve
zetésével a ..Zavaros éjszaka” című víg
játékot. Főszereplők: Tolnay Klári, Raj
nai? Gábor, Pataki Jenő, Biliesi Tivadar, 
Gőzön Gyula, Makláry Zoltán. A filmet 
Bán Frigyes rendezi.

----------- -------------------- — «•

KÉT MAGYAR FILM SZEREPOSZTA- 
SÁRÓL TÁRGYALNAK 

az Erdélyi Filmgyártó Kft vezetői. (Ez a 
vállalat készítette tavaly a nagysikerű 
,,Beresér.yi-huszárok”-at.) Az egyik film 
eiinc: „A gorodi fogoly,” A másiké: Az
eladó birtok.” Ez utóbbi Mikszáth Kál
mán regényéből készül.

A MOZIK M ŰSO RA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat, V -  vasár

nap. n “  */*, f ’/i, h *= 94
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-kBrút 65. T: 153-034.
fS; fS. f 10. Sz. V.: 1'4-kor is. Az asszony 
és a múltja. (Sehmitz. Tasnády.) 
CASINO Eskii-u. 1. T.: 383192. f6, f8, tlO, 
Sz. V.: fl-kor is. Örvény.
CITY Vilmos császár-út 35. T.: 111-140. 
hfi; 1)8, htn. Sz. V.: bl-kor is. VefSzedei- 
mes életkor.
UORMJ Váei-ntea 9. Telefon: 182-818.
Í6, f8. Í10. Sz. V .: f4-kor is Mickey 
Rooney- Andy Heardy csalódik a nőkben. 
PÉCSI Teréz-körút 28. T: 125-952. ti. 8. 
191 Sz. V.: 1-kor is. Az asszony és a 
múltja. (Sehmitz, Tasnády.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-543. 
nfi, f8. hl9. Sz. V.: n4-kor is. A  táncosnő. 
Yera Zorina.

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T: 222-499. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt.
Ma.gyar-Ufa-Fox-Metró és rajzos híradó. 
Ejtőernyős vadászok. Szelcezky esküvője. 
Trükkfiím.
OMN1A Kölcsey-utca 2. T: 130-125. 5. n8. 
flO. Sz, V.: 4, ti. 9, lo. Oz, a csodák cso
dája. í.Iudy Gariand.) Prolongálva! 
HADÍÜS Nagymező-utca 22. 1. 122-098.
ffi, 1:8. IiIO. Sz. V.: fi-knr is. Titkos meg
bízás. (Gustav Fröhlicb.l 
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222002. n6 f8. hlO. áz. V .: 4. 6. 8. 10. 
A két tökfej. éStan és Patt.) 2ik hét! 
SÓ A LA Tcréz-krt 90. T.: 114-411. n6, Í8, 
TifO. Sz. V.: 3-kor is. Tc-mpo . 1940. 
URÁNIA. Rákóczi-át 21. T.: 145-94*. 5, n$. 
flO. Sz. V.: hS-fco> is. D IIT. 88. (A le
vegő katonái.) 3-ik bét! V. d. c. fii: 
Mozdulat mii v érzeti vizsga. .

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T: 144-212. 
Í4. f6. f8. flO. Sz. V.: f2-kor is. Kildare
dr különös esete.
CAPXTOL. Ba rose-tér 32. T-: 134-337
fi. f6, fS. Í10, V.: tl-kor és fél 2-kor is.
Halálos tavasz. 14-lk bét!
CORVIN Ül lói-út 40. T.: 138-988. f4. ffi. fS, 
flO. V.: f2-kor is. A 13-as ház. V. d. e. 
H: Vidám matiné.
ELIT Szent István-körút 13. T.: 114-502.
4. fi. 8, 10. Andy Ilcardyt elkapja a sze
relőn).
1-fOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 142.455.
fi; ffi, fS. flO. V.: f2-kor is. Andy Heardyt 
elkapja, a szerelem. V. d. e. fii: Broadway 
Mel«dv 1939.
KAMARA Dohány-utca 42. T: 144-027.
11, 2, 4, 6. 8, 10. Rajongás.
PLOYD Hollán-utca 7/a. T; 111-994. 4. 6, 8.
10. A modern Ali baba.
PALACK Erzsébet-körút 8. T.: 221-222. 11,
2. 4. fi. 8. 10. Gunga Din. 5-ik hét!
PÁTRIA Népszínház-u.' 13 T.s 1451173
4, 6. 8. 10. V.: 2-kor is. ördöngös fruska. 
Í-AVOY eiíői-út 4. T.: 14(1-040. f4, f6, f8, 
fiO. W  f2-kor is. ördöngös fruska. 
SfilMPLON Horthy Miklós-út 82. T: 268-999.
5, 118, f 10.. V.: 3, nfi, f8, lilO. A nőnek 
inindig sikerül.
MŰDIG Akácfa-ulca 4. T.: 140-840. 4, 6,
8. 10. V.: 2-kor is. Ferdinát.d, a bika.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbős-n. 11. Tel.: 355-374.
3. nfi, fS, hlO. V.: n2, f4, h6, 8, 10. Asz- 
szonyók.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T: 384-563.
4, 6, 8. 10 V.: 3-kor, 5-kor, 7-kor és 9-kor 
js. Milliomos szobalánv,
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
r.í. b7. 9. v.: f2, f4, ffi, f8, flO. Viktória 
kiráivnő. V. d. e. 411: Maga lesz a férjem. 
ELDOR.H'O. Népszínbáz-u., 31. T.: 133-171.
5, 1)8, 10. V.: 2, 4. fi, 8, 10. Bánatos utca.
A  17-es riadóautó. V. <1. e. f 12: Pókháló. 
HOMEROb, Hermina-út I. I-.: 296178.
5, n8, flO. V.: f2-tői. (Kerthelyiség'.) Az 
első Csók.
IPOLY Csáky-n. 65. T.: 292-628. 5. n8, H0.
A vén lény.
JÓZSEFVÁROST Kálvária-tér 7. T: 
134-644 . 5, n8. flO. Sz. V.: f4, ffi. fS, flO
Viktória királynő. V. d. e. 11: Pillanatnyi 
pénzzavar.
OLYMPTA Erzsébct-krt 26. T.: 421-588.11.
2. 4, 6. 8, 10. Pénz beszél.
OTTHON Benlezky-u. 3. T.: 14G-447. fő, 
h 7, 9. Sz. V.: n4, nfi. n8, nlO. A vén 
lánv. V. ű. e. fii; Segítség! Örököltem. 
Í’HÖNJÉC Rákóczi-út 63. Tel.: 114-454.11. 5, ni, flO. Sz. v.: 3-kor is. Viktória 
királynő.
Az, ért iányom nem olyan.
TifAT.TO Rákóczi-út 70. T.: 132-497, 5, nfi, 
f 10. V.: 2. 4, 6, 8, 10. Veszélyes zóna. 
A sárga detektív.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

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

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe 
Idős szerkesztő; tloppe László. — Fele
lős kiadó: Kultsár István.

Előfizetési dij: Belföldre egy hóra P 
2-20, negyedévre 6.—> külföldre 9. — 
(Amerikába 10— ).

Nyomatott a Stádium Rt. kárforrógé
pein. Felelés: Györy Aladár igazgat*.

Bírálat —  válogatottjaink önvallomása nyomán
Megkérdeztük a Nagy Válogatot

tat, hogy, mi volt a baj vasárnap. 
A Nagy Válogatott így felelt:

— Úgy kezdődötthogy a másik 
nem. rúgott vissza.

— Hogyhogy?
— Hiába adtam remek labdákat, 

nem, kaptam vissza, nem rúgták 
vissza.

A Védőjátékos ezt mondta:
— Ilyen csatársorral nem lehet 

nyerni!
A  Csatár így legyintett:
— Csoda, hogy kikapunk? Látta 

azt a potyagólt f
Mindezek a vélemények nyomán 

meg lehet írni az alábbi bírálatot:
A  magyar csapatban Csikós re

mekül védett, a két hátvédet azon
ban nagyon zavarba hozta kapusunk 
gyenge formája. Pákozdi nagy for
mában játszott, Bírót viszont erősen 
zavarta partnere gyengesége. A  fe
dezetsor legjobbja Király volt, Sá-

rosi III hibáit is kijavította, Sáros! 
III-nak mentségére szolgál, hogy 
megfelelő szélsőfedezetek nélkül 
nehéz a középen játszani. Balogh 
megfelelő környezetben bizonyára 
jól szerepelt volna. Kincses kitűnő 
formában volt, kár, hogy nem ka
pott megfelelő labdát összekötőjétől, 
aki teljesen formán kívül van. A  
kitűnő Sütőnek nagy hibája, hogy a 
rossz Kincsest tömte labdával, holott 
ászre kellett volna vennie, hogy 
Kincses csak árnyéka önmagának. 
Sáros! dr-t nem értették meg -az 
összekötői. Az összekötők nem ér
tették meg Sáros! dr-t. Nem értet
ték, hogy lehet valaki Ilyen puha. 
Még Toldi mutatott a legtöbbet, de 
Kocsis sem játszott volna rosszul, 
ha csak egy v-alamennyire megfelelő 
összekötője van.

Fenti bírálatunk rámutat arra Is, 
hogy ki volt a bűnbak. A másik 
volt!

Form a
— Mondd, mi volt Toldi Gézával t
— Az elején visszaesett...

ö n á lló  töprengés
Dameroivnak Fekete vasárnapja 

volt ?

M egoldás
— Jobb szerettem volna, ha a B )- 

válogatott támadósora játszik Pes
tén!

—- Miért?
— Akkor 2:l-re győzünk:

Ami m ég hiányzott
— A kapitány két balösszekötőt 

is kirendelt a bécsiek ellen. Ha esik 
az eső, Dudás játszik, mondotta a 
kapitány, száraz időben Toldi.

— Egyről azonban elfeledkezett!
— Miről?
— Ki lesz a  kapus, ha — süt a nap!

Uj ren d szer

— A magyar csapat Pesten egé
szen új rendszerben játszott.

— És miből állt az új rendszer ?
— Elsősorban gólt nem rúgni.

tfiungárlsták egym ás közt
— Mi van Becskővel ?
— 6, ő már régen kinn van a 

JT-ből!
— Hogy-hogy ?
— Legalább másfél — méterrel.

■— Menj csak, fiacskám! Én megrokkántufn, megöregedtem, járíányi 
erőm sincs, csak nevem van! Te erős vagy, fiatal vagy s hamarosan 
híresebb leszel, mint én!

Megalakult a 20.000 
tagú válogatóbizottság!

Nem is olyan vicces elképzelés 
TÖBB JELENETBEN

1 . jelenet.
Kapitány: Mondja, maga nagy ka 

pHánynak tart engemet ? Megemeli 
a kalapját előttem?

Szurkoló (ijedten): Igen.
Kapitány: Akkor emelje meg a

kalapját előttem!
( Szurkoló megemeli, Kapitány egy 

sereg nevet dob bele a kalapba.)
Kapitány (Potyához): Húzz ki,

Pista t izenegy nevet. Neked mégis 
jobb kezed van.

Potya (kihúz). ■
Kapitány: Kéretem a magas saj 

tót. Kihirdetem a válogatott csapa
tot. Adám — Balogh. Csikós —  Déri, 
Harangozó, Kocsis — Olajkár, Sá
ros! dr, Tagányi, Vörös, Vincze 
Betűrendben állítottam össze a csa
patot, rendszerben, nemcsak úgy 
összevissza. (Élesen): Kíváncsi va
gyok, a közönség milyen csapatot di
lit össze majd a mérkőzésen.

2. jelenet.
Nép: Sárosi centerbe!
(Megtörténik.)
Nép; Csikós kapuba! Csi-kós ka- 

pu-ba!!
(Megtörténik.)
Nép: Adám jobbszélre! A-dám

Jobb-szél-re!!
(Megtörténik. A végén mindenki 

az eredeti hely ón játszik.)
9. jelenet.

(Kikapunk. A. mérkőzés végén a 
kapitány berohan a pálya közepére, 
és tüntetni kez(I.)

Kapitány: Fuj közönség! Szégyen 
ilyen csapatot összeállítani. Mondjon 
le a közönség. Mondjon le!!!

4. jelenet.
Közönség (lemond. Lemond arról, 

hogy a kapitány válogasson.)

Véleményem

Nincs többé leégés a napon!
Válogatott óvintézkedések

„Férfiasán bevallom, 
hogy nemén vagyok a hibás!"

a  válogatóiból
— I-ááá! I-ááá!
— Azaz nem csoda, hogy kikap

tunk. Az volt a baj, hogy Sárosi I. 
túlságosan a bécsiek védelmébe vo
nult s nem tudta támogatni a. lapos 
passzjátékon alapuló régi szép tá
madójátékot, amikor mind a tizenkét 
játékos támadott, néha még a ti
zenharmadik is, ha a pillanatnyi 
helyzet úgy hozfa magával.

— Csikós túlságosan védelembe 
vonult, ezért nézte cl a labdát. Ha 
nem áll a kapuban, nem nézi el a 
labdát.

—- Mint a labdarúgás régi nagy 
szakértője, megállapítom, még a kö
vetkező hibákat: 1. Támadásainkat 
nem tudtuk megfelelő tizenegyések- 
ben kifejezni. 2. .4 bécsiek ezzel
szemben rugalmasan egyszerre 
mind a három balszélsöjüket frontba 
tudták dobni, amivel szemben nálunk 
a hátvédek rombolásra rendezked
tek be. 3. Ez is nagy hiba volt.

— I-áááá! 1-áááá. Ami természe
tes is.

&

DOBky
Ö reg  vicc

— Mondd, mit akar az az öreg 
bácsi? Díszelnök akar lenni?

— Dehogy! Be akar jutni a belső 
hármasba!

Kicsi, de fim
Ö re g  szü lő  g y e rm e k é h e z

Vasárnap Decker pasasából Nap szép gólt lőtt Csikósnak, mint baloldali képünkön látható. Legközelebb 
azonban már pompás védőberendezések akadályozzák meg az Ilyen gólokat, Rajzolónk érdeme, hogy ezt a 
fentiekben m ár előre megörökítette.

Heti p ro b lé m a :
— 1 Csatárainknak is szemükbe sü

tö tt a  nap?.


