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a Jugoszláv-magyarral

A zágrábi Concordía versenyén néhány 
elsőrangú eredményt értek el a horvát 
bánság atlétái. És ha hozzávesszük, hogy 
a zágrábi kerület színvonalát teljesen el
éri a ljubljanai, a belgrádi és a bácskai 
atlétika is, meg kell állapítanunk, hogy 
egyáltalán nem lehet könnyen venni a 
június 22—23-iki belgrádi viadalt. A ma
gyar „B” csapat —- ha nem vigyázunk 
— könnyen vereséget szenvedhet. A va
sárnap Zágrábban' elért jobb eredmé
nyek :

100 m Baesies 11.4, 200 m Bácsi es 22.7, 
800 m. Srakar >5:00.4, 1500 m Kotnik
4:01.2 (!!), magasugrás Abramovics 180, 
távolugrás Urbics 656, rúdugrás Ivanics 
SS5, súlylökés Kovácsevics 14.08, diszkosz
vetés Csurcsics 42.00, gerelyvetés Marku- 
sics 62.83 (csúcseredmény!), Musar 
61.45 (!).

A diákok Szent László-kupáját a munkácsi felsőkereskedelmi nyerte

Wetzer Ili. mesterhármassal mutatkozott be a Rapidnek 
Budapestre készülő csapatában
Pénteken este  érkezik  a B. Rapid

T ele f onjelentésünk' —
Bukarest, június 13. gyón tele kell feküdnünk a játékba.

Minden akadály elhárult 
a KKK raftfa elől

Gidófalvy Pál dr. miniszteri biztos sportszerű, becsületes és 
fegyelmezett küzdelemre hívta fel a szövetségek és egyesü

letek figyelmét
Ma délután tartotta meg a Buda

pestre készülő Rapid csapata az 
utolsó edzését. Három harmadból 
állt az edzömérközés, mindegyik 
harmad 20 percig tartott.

Ebben a játékban próbálták ki 
a két új szerzeményt, a Kinizsi 
fedezetét, Wetzer Ill.-at, to

vábbá az aradi Slivatot. 
Wetzer III. a jobbösszekötö helyén 
szerepelt, mindjárt hozzátehetiem, 
hogy nagy sikerrel.

A  Rapid csapatából hiányzott 
Avar. A népszerű ,,Ricsi“-ről, illet
ve távollétének okáról Bauer, a 
Rapid intézője adott felvilágosítást: 

— Avarnak gyomormérgezése 
van, ezért nem tud Budapestre 
utazni. Reméljük azonban, hogy 
pár napon belül rendbejön és a 
visszavágó mérkőzésen már játsz
hat a Hungária ellen.
A  Rapid csapata így állt fel: Ra- 

dulescu —  Simát, Lengheriu —  
Vintila, Rasinaru, Moldoveanu —■ 
Sípos, Wetzer IIÍ., Barátky, Gab- 
rilescu, Bogdán.

A  játék nem volt túlságosan he
ves, ez a csapat símán győzött 
4:Ő-re a B) csapat ellen. A  gólok 
közül •

hármat Wetzer III. lőtt, egyet 
pedig Barátky.

Wetzer III. eredményessége na
gyon tetszett a vezetőknek.

Az edzés után Fűig a elnök buzdító 
beszédet intézett a Budapestre utazó 
csapathoz:

__ ismerjük már a Hungáriát jól.
Fair csapat, könnyű alkalmazkodni 
a játékához. Bár Budapesten csak 
az első félidejét játsszuk a találko
zásnak, ne gondoljon senki arra, 
hogy Budapesten nem kötelező a 
győzelem.

A beszéd után . előttem hangsú
lyozta Fylga elnök, hogy a vezető
ség az összeállításnál arra helyezte 
a súlyt, hogy

fiatal, munkabíró összekötőket
tegyen a csapatba. A  csatárok azt 
az utasítást kapták, hogy főként a 
szélsőkre játszanak.

Beszélgettem a két szélsővel is.
Sípos

.— benne Budapest végre meglát
hatja Európa egyik legjobb szélső
csatárát —  a kövétkezöket mon
dotta:

.—  Már bekolandoztam a fél vilá
got, de Budapesten még sohasem 
jártam. Tudom, hogy ott már a vi
lág legjobb csapatai is kikaptak, na

MTK p á l y a
pgggg Hungár'a középkorút g g m

Vasárnap, június 16-án 
délután léi 6 órakorHungária-
Rapid

KIS KOZÉPEUROPA-KUPA
mérkőzés

előtte fél 4 órakor

MTK—Álba Resia
NBB-mérkőzés 

előtte fél 2 érakor 
FTC—W MTK

budapesti, ifjúsági bajnoki döntő- 
inúrkőzés

Bogdán,
a másik szélső a következőket mon
dottá:

—  Nagyon szurkoltunk, hogy a 
Ferencváros legyen a bajnok, mert 
a Hungária jáitéka valahogyan job
ban megfelel nekünk.

Fulga elnök még megjegyezte, 
hogy biztosra veszi a mérkőzés ha
gyományos sima lefolyását.

A  Rapid pénteken reggel indul 
el Bukarestből

és este tizenegykor érkezik Buda
pestre. A  csapatot Zotta elnökségi 
tag és Bauer intéző vezeti. Négy 
tartalék utazik a csapattal: Negru, 
Marton, Boldis, Capusan.

Stűssel Nándor.

— --------

—  FECSEGÉS
—■ mondja Brüll Alfréd 

elnök a Hungáriával kap
csolatban tér jeszfett hírekről

A  Hungária anyagi és egyéb ba
jairól sok mindenfélét beszélnek 
sportkörökben. Amikor mi ezekkel 
kapcsolatban kérdést intézünk a 
kék-fehér vezetőkhöz, mindig ezt a 
választ kaptuk:

— Melyik társadalmi egyesület
ben nincsenek bajok f Majd ha az 
elnökünk hazaérkezik, többet tu
dunk mondani.

Néhány napja Itthon van Brüll 
Alfréd elnök. Az edzéseknek éppen 
olyan szorgalmas látogatója, mint 
azelőtt. A  szerdal edzést is végig
nézte, közben ezt kérdeztük meg 
tőle:

—  Annyi mindenfélét beszélnek, 
Írnak a Hungária bajairól. Nagyok 
az anyagi bajok, elkedvetlenedett a 
vezetőség, be akarják szüntetni mű
ködésűket. Mi igaz ezekből?

—  Fecsegés, ügy látszik, az em
bereknek nagyon sok a ráérő Ide
jük, hogy ilyenekkel foglalkozhat
nak.

Majd arra a kérdésünkre, hogy 
indulnak-e ősszel az NB-küzdel- 
mekben, ezt mondotta az illusztris 
elnök:

—  A  miniszteri biztos úr felszó
lítására, időben, szabályszerűen mi 
is beneveztünk. Tehát el Is Indu
lunk.

Majd kis szünet után még ezt 
mondja Brüll elnök:

—  Hogy a mostani nehéz, válto
zott időkben nincs az eddigi nagy 
lelkesedés, az ugyebár megérthető.

Az elnök más felvilágosítás adása 
alól elzárkózott. Jól beavatott hely
ről nyert értesülésünk szerint a 
Hungária csak annyiban fog belső 
összetételében megváltozni, hogy 
szűkíti a költségvetési keretét. A 
játékosállománya azonban ennek 
ellenére olyan erős marad, hogy 
méltó lesz a Hungária hagyomá
nyaihoz és versenyben lesz a baj
noki címért is. Úgy tudjuk, hogy a 
Hungária vezetősége

feltétlenül számít a jövő évben
is Vági, Kis, Bíró, Négyesl, Du
dás, Béky, Vidor és Szabó III.

szereplésére.
Ebben a tekintetben egyébként még 
sok tárgyalás fogja a végleges álla
potot szabályozni.

Vasárnap Tomcsvárott, hétfőn pedig 
I-nsroson vendégszerepei a Szeged FL. A 
szegediek csütörtököt.’ délután kétkapus 
edzéssel készültek a portyára.

Csütörtökön a kora délutáni órák
ban Gidófalvy Pál dr., az MLSz mi
niszteri biztosa ezt közölte munka
társunkkal:

—  A Kis KK rajtja elöl minden 
akadály elhárult. Többek között a 
Hungária is engedélyt kapott a 
rendőrségtől s a bukaresti Rapid is 
megkapta a beutazását.

A miniszteri biztos a KKK rajt
jával kapcsolatban a résztvevő szö
vetségeknek, valamint a résztvevő 
nyolc egyesületnek körlevelet írt. 
Ebben a levélben a miniszteri biz
tos a KKK június 16-i rajtjával 
kapcsolatban

sportbaráti szeretettel köszönti
a szövetségeket és az egyesületeket. 
Felkéri a KKK-ban résztvevő or
szágokat és egyesületeket, hogy a 
soron következő mérkőzéseket

a legsportszerűbben, a legbe
csületesebben és a legfegyelme- 

zettebben vívják meg, 
hogy a kis KK is bizonyítsa a há
rom ország igazi és őszinte labda
rúgó barátságát. Legyenek a KK- 
mérközések magas színvonalúak, 
legyen erkölcsi értékük és alapoz
zák meg még jobban a barátságot. 
Be kell bizonyítani, hogy a háborús 
idők ellenére is lehét zökkenőmen
tes nemzetközi labdarúgó tornát 
rendezni.

Gidófalvy dr. munkatársunknak a 
következőket mondotta:

—  Tisztában vagyunk azzal, hogy 
a most meginduló küzdelmek nem a 
multévi béke küzdelmei lesznek. A 
kis KK gondolata nehéz körülmé
nyek között született meg, ámde 
szorgalmas munkával, mindhárom 
szövetség teljes odaadásával — re
mélem —  sikerül a labdarúgó élet
nek ezt az új nemzetközi tornáját 
sikerre vinni. Tudjuk azt is, hogy 
ebben a küzdelemben anyagi és 
egyéb vonatkozásban a legnagyobb 
áldozatot a három magyar egyesü
let hozza. Mi azonban megteszünk 
mindent szívesen, mert reméljük, 
hogy- ebből a találkozóból a sport 
békés együttműködésének biztos 
jövője fejlődik ki. Az MLSz, mint a 
kupa ezévi irányítója fokozottab
ban dolgozik a sportbeli és erkölcsi 
siker érdekében; hiszen tőlünk eredt 
a gondolat, a kupa terve. Most már 
végleges: vasárnap, hétfőn és szer
dán megindulnak a küzdelmek Bu
dapesten, Belgrádban, Zágrábban 
és Sarajevóban s egy héttel később 
Bukarestben és Budapesten folyta
tódnak. 83-án pedig megejtjük Bu
dapesten a II. forduló sorsolását és 
folytatjuk a küzdelmet. Nehezen si
került minden akadályt elháríta
nunk a KKK-rajtja elöl s éppen 
ezért még inkább bízom abban, 
hogy mind a nyolc résztvevő egye
sület bebizonyítja azt, hogy érde
mes volt megrendezni ezt a küz
delmet.

Majd ezt mondotta a miniszteri 
biztos:

—  Tekintettel arra, hogy a jugo
szláv bajnokság csak vasárnap fe
jeződik be, az Újpestnek és a Vé
násnak vasárnap Belgrádban ké
szenlétben kell lennie. A két egye
sületet ezért nem éri semmiféle 
hátrány. Az anyagi többletet a ju
goszláv szövetség ugyanis magára

F U T B A L L T
az A1 L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VJ.f Vilmos csá
szár, út 33. és IV.f Vád-utca 40. 
TTTTTII Ár j e gyz ék !  H U H

vállalta. Amelyik másnap Belgrád
ban játszik, az nem panaszkodhat 
semmire, viszont amelyik Zágráb
ba utazik, az sem panaszkodhat, 
mert hiszen a zágrábi mérkőzés 
csak szerdán lesz, tehát bőven van 
ideje a Zágrábba való utazásra.

*

A többieknek — pihenő
Végül Gidófalvy dr. még ezt kö

zölte munkatársunkkal:
— Az elsövonalbeli labdarúgó

egyesületek számára június 83-tóf 
július közepéig teljes szünetet ren
deltem el. Ez alatt az idő alatt sem 
nemzetközi, sem barátságos mérkő
zést nem rendezhetnek. A rendelet 
nem vonatkozik a KKK-ban részt
vevő egyesületekre, valamint azok
ra az egyesületekre, amelyek már 
korábban lekötöttek és bejelentet
tek nemzetközi mérkőzést. Ilyen 
egyesület kettő van: a Kispest és a 
Szeged. A többiek tartoznak teljes 
pihenőt tartani.

B. M. B.
KSmHBOfcy"

A teniszcsapatbajnokság 
második fordulóját elmosta az eső
A BSzKRT türelmes volt — játszott 
Ferenczy vezet Gábori ellen

A sorsolás szeszélye úgy hozta, 
hogy az I. osztályú tenisz csapatbaj
nokság legbiztosabb esélyese, az 
UTE és a BBTE már a második for
dulóban összekerül egymással. Az 
időjárás azonban, úgy látszik, szereti 
az izgalmakat. Hatalmas záporral 
akadályozta meg a két ellenlábas 
összecsapását.

A  rangadó nem is igazi rangadó 
akkor, íra nem utoljára játsszák.

Most aztán mégis csak vérbeli 
rangadó lesz a BBTE—UTE találko
zás.

Nem tudott játszani a MAFC sem 
a MAC-eal. A  játékosok már a pá
lyán voltak, amikor a zápor rájuk 
szakadt. Két mérkőzést azért elkezd
tek. Ferenczy dr Gábori ellen 2:0-ra, 
Szapáry gróf pedig szintén 2:0-ra 
vezetett Simon ellen. A  pótidöben er
ről az állásról folytatják ezeket a 
mérkőzéseket.

A  BSzKRT, ismervén a pályáju
kat —- kivárt. A  BSSE-istákat nem 
engedték el, mert a pályájuk ta
laja kitűnő s ha az eső eláll, néhány 
perc múlva játékra alkalmas. Fél 
7-kor valóban lehetett játszani a 
BSzKRT-pályán. A  versenyt egy 
mérkőzés kivételével be is fejezték. 
A  BSzKRT nagy meglepetésre két 
mérkőzést megnyert s valószínű, 
hogy a harmadikat is megnyeji a 
pótidőben.

BSE—BSzKRT 3:2 (abbamaradt)
BSzKRT-pálya. Szentpéteri BSE 

—Straub E. BSzKRT 6:4, 7:5.
Szentpéteri kétszer 6:0-ra akart 
győzni. A  végén örülhetett, hogy' 
nem kapott ki. Frigyesi BSE—v. 
Nadányi BSzKRT 6:1, 6:1. v. Nadá- 
nyi minden edzés nélkül játszott. 
Pintér BSzKRT—Budő dr. BSE 6:1, 
6:4, Pál BSzKRT—Hacker BSE 
6:2, 4:6, 7:5, Frigyesi, Szentpéteri—  
Straub E., Pintér 6:4, 6:0. A  máso
dik párost a pótidőben —  ha több 
forduló nem marad el —  szerdán 
játszák.

Mai műsor:
H. osztály: BLKE—Unió, MTK—  

BEAC, Elektromos—DSC.
3XT. o. A ) csoport: RÁC—FTC,

RáLTC—Gázmüvek.

III. o. B) csoport: PTSC—Olym- 
pos, VÁC—Törekvés.

IV. osztály: MTI—Testvériség,
Postás—Köztisztviselők.

— ■ —  - y - ' '  1 ■■■■"
Péntek délié lehet nevein! az FTC or

szágos második osztályú teniszverse
nyére. .

M E S T E R
a S zeg ed h ez  sze rző d ik

Mester, a Nemzeti volt kiváló já
tékosa, akit tavasszal az Újpest 
szerződtetett, ismét egyesületet vál
toztat. A minden poszton használ
ható játékos játszott néhányszor a 
lilák csapatában, de igazán nem tu
dott gyökeret verni. A  játékos most 
a Szegeddel áll igen előrehaladott 
tárgyalásban és biztosra lehet venni, 
hogy az új idényben a vidéki csapa,t 
színeiben fogjuk viszontlátni Mes
tert.

A  NÉMET NEHÉZSÚLYÚ ÖKÖL
VÍVÓ BAJNOKSÁGÉRT

június 22-én csap össze Neusel és 
Kölblin Berlinben. A nagy érdeklő
déssel várt mérkőzést a friedrichs- 
haini jégarénában, szabadtéren tart
ják meg. A  verseny rendezői leg
alább 10.000 nézőre számítanak.

Csepelen vasárnap nagyszabású meg
hívásos ökülvivöviadal t rendeznek. A 
WMTK az érsekujvárt ökölvívókat látja 
vendégül. A ,,nagyok’’ közül Nagy L.. 
Gárdonyi. Hidasi, Nyiraty és Vojákovits 
is szoritóba lép. A viadalt a régi sport
telepen. szabadtéren tartják meg. Kez
dete fél 8 órakor.

BVSC—Törekvés vasutas csapatbajnoki 
ökölvivőmérkőzés lesz szombaton este 
fél 8-kor a Törekvés Bihari-utcai sport
telepén.
KERÉKPÁR

Az MKSz június 21-*én, pénteken a, 
Millenáris-sporttelepen rendezi az idény 
első esti pályaver&enyét. A repülő ver
senyzők részére csúcs jayítási kísérlete
ket rendes; a szövetség: 500 méterre, vala
mint kétüléses kerékpárokkal 1000 mé- 
tene. A  bukósisakos gárda, .amely 12 
főre szaporodott, versenyszerű edzést 
tart a rémet Damerow és Szekeres rész
vételével. Az edzések pénteken este fél 
7 órakor kezdődnek és kb. 8 óráig? tar
tanak.

Jó húrozás —  eredményesebb játék! 
HúroS l  PAYER SPORT-nái
IV., Váci-u. 8. (az udvarban) T e le fo n : 188-025.



s s s a
Egy sselwérsit^el

100 pengőt I
ZÁRÓ SZELVÉNY!.

ffKP“pályázat KIK.
Beérkezési liaíáridő 
VI. 23, déli 13 óra.

KKK I. forduló visszavágó:

Rapid—Hungáriái ......

Febccv.—Slavla (Sz.) «

Újpest—Jugoszlv. X, «

Venus—Jugoszlv. II.

Nyíregyháza—SalBTC
Tatabánya—Tokod .......

Pécs—Lámpáik ......... .

DiMAVAG—Munkács ....
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként osa% holt

versenyt dönt el,

MTK-SFAO .......................

SSE—DYSC  .............. :....

SVSE—Zugló

Kéve ........ ................ ...............

Cfm;

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
1» filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint ütnél több 
szelvényt küld, az tegyen ide ke
resztet vagy ceiHagots

B JJO B
Szombat:

CÉGLIGABAJNOKSAG
I. osztály: HF1SC—Fiat, .Simor-utca,

fél 4. Skultéti. — ENSC—MüSC, Simor- 
utca, fél &. Sallai. — KeSC—SaSC, Mag- 
lódi-út, 6. Gyulai. — MaSC—WaSC, Váci- 
út. 6. Szigeti. — MVASC—ChSC, Pest- 
szenterzsébet HÉV-p., 6. Kovács III. — 
AVeiss Maníréd—Kistext, Csepel r. p., 6. 
Mihalkó.

II. osztály: Budakalász—MP.éfíC, Buda
kalász, 5. Rosta. — HiSC—ViSC, Hajdu- 
utca, fél 6. Barabás. — DrSC—AMSC, 
Gergely-utca, fé 16. Stefancsik. — MFéSC 
—ReSC. Pestújhely, 6. Paulik. — BFaSC 
—CsaSC, Auincum, 6. Mátsai. — LáSC 
,—KrSC. Újpest. Attila-utca, 6. Skalitzer.
— ICáSC—OeSC, Fehérvári-út, 5. Kraft.
— VáSÚ—JaSC, Nagytétény, 5. Csep- 
reghv. — FrSC—HG8SC. Kelenföld, fél
6. Páldi- — HFéSC—AFSC, Gubacsi-út, 
fél 6. Andődi. — Gamma—SeSC, Bánát- 
utca, fél 6. Thuróczy. — HMüSC—MOSC, 
Kén-utca, 6. Dankó. — KaSC—HaSC, 
Gyömrői-út, 6. Istenes.

III. osztály: JVIGSC—• ZsTE, Váci-út. 4.
K. Nagy J. — CsiSC—Magyar Pamut
ipar. Újpest, Attila-utca, 4. Skalitzer II.
— StSC—FSCHSC, Szönyi-út, 5. Molnár 
Imre. — HRSC—MMSC, Szent László
ién fél 6. Fehér J. — EoSC—PrSC, Csil
laghegy, fél 6. Neményi. — HaSC—KrSC
II., Rákosfalva, fél 4. Fehér B. — CsoSC 
—PoSC, Kelenföld. fél 4. Goda. — 
MeSC—HuSSC, Kvassay-út, 4. Molnár 
István. — KaSC II.—MeSC, Gyömről-út,
4. Zeitler. — Standard—OMSC, Budafpki- 
út. 4. Muráró. — TuSC—MPeSC, Gyöm- 
röi-út, KTK-p., fél 6. Torlsszai. — 
SCHSC—Kistext II., Wekerletelep, fél 6. 
SzalaL

Eigadíj: MESC II.—DGSC, Kvassay-út,
6. Molnár, '

Vasárnap:
A kis KK-ért

Hungária—Rapid FC (Bukarest), Hun- 
gária-út, fél 6. Podubezky (jugoszláv).

NBB mérkőzések 
Alföldi csoport:

Budakalász—FTC, Budakalász, fél 6.
Mieskei (Csongár, Papp A.).

WMFC—Vasas, Csepel, fél 6. Kelesi dr 
(Józsa, Korbuly).

KEAC—Szentlőrlne, Szeged, fél 6. L i
liom (Gaál, Zsemberi).

SzAK—Rákoskeresztúr, Szeged, fél 4. 
Reményű (Gombkötő, Gyarmati),

UTE—Postás, Megyeri-út, fel 6. Gon
dár (Máosai, Újvári A,).

MAVAG—C*. MOVE, Kőbányai-ut, fél 
6, Molnár Imre (Szénás!, Garat).

Dunántúli csoport:
Komárom—Zugló, Komárom, fél 6, 

Ohernyák (Hadhalmi, Beire).
Tokod—Pénzügy, Tokod, tél 6. Deák

(Maróti, Bárdos).
Tatabánya—SFAC, Tatabánya, fél 6, 

Zeitler (Martos, Szálai Z.).
Egyetértés—Lampart. Győr, fél 6. Nagy

L. (Kntteeka, Dübrösi).
SVSE—Dorog, Sopron, 5. Poíyi (Gáb

riel, Szabó). . .
Érsekújvár—PVSK, Érsekújvár, fél 5. 

"Varga E. (Nemesék, Vörös).
MTK—Álba Regia, Hungáris-ut, £él 4, 

Paróczai (K. Nagy, Tóvári).
Felvidéki csoport:

Pereces— ózdi MOVE, Pereces, fél 6. K.
Nagy I. Pál (Sehramkó, Mágorí). ' 

Beregszász—Rusj. Beregszász, fél *• Tpo- 
b ss  dr(Paunez, Nedeosei).

KSC—Nyíregyháza, Kassa, fél 6. Oüaezy 
(Benee, Sasai). .

SalBTC—BVSC, Salgótarján, fel «. 
Szőke II  (Tóth, Haláesy).

UAC— DiMAVAG, Ungvári fél 6. Nemes
kéri (Csórni, Tóth).

AMATÖKBAJNOKSAG
I. osztály

Északi esoport: MFTR—Elektromos II,
ífépsziget, 6. Babint.

Héli esoport: IVMTK—KBSF, Csepel,
Mi, Szigeti L. — KTC—FSC, Ceglédi-út, 

. fi. Pusztai. — PcMTK—BMTE, Erzsébet- 
utra, 6. Kávai.

Keleti csoport: Hargita—Ganz, Sasba-

ÉVVÉGI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS AZ NB-BEN

5® K is p e s t
Talán soha vissza nem tér© alkalmat szalasztottak 
el a kispestiek

Élvek óta szurkol a magyar labda
rúgás tábora: vájjon akad-e egyszer 
magyar csapat, amely szétrobbantja 
a nagy hármast, megtöri a Ferenc
város, a Hungária és az TJjpest 
egyeduralmát és elhódítja előlük a 
magyar bajnokságot. Az őszi idény 
Végén úgy festett, hogy a Kispest 
robbantani, fog az élcsoportban. A  
kispestiek megnyerték a bajnokság 
„első félidejét", az őszi idény végén 
elsők lettek a ranglétrán és igen jó 
előjelekkel indultak a második fél
időre. Végeredményben azonban 
nemcsak a bajnokság megnyerése 
nem sikerült, hanem az sem, hogy 
befurakodjanak a nagy hármasba, 
sőt végül még a negyedik helyet is 
kénytelenek voltak átengedni a Sze
gednek.

Egy k is  történésem
A  kispestiek hanyatlásának bizo

nyára oka van. Mielőtt azonban 
ezeket az okokat fejtegetnők, tekint
sük végig a Kispest pályafutását 
ebben a bajnoki esztendőben, őszi 
első helyét nagyon megérdemelte a 
Kispest. Egyik nagycsapatunk sem 
tudta megverni. Döntetlenül játszott 
a Hungáriával és az Újpesttel, a 
Ferencvárost pedig legyőzte. De 
megvexte a bajnokság másik titkos 
jelöltjét, a Szegedet is —  méghozzá 
5:l-re! Csak az Elektromostól- és a 
Törekvéstől szenvedett vereséget az 
ősz folyamán, A  tavaszi rajtot 
azonban rosszul vette a Kispest: 
3:l-re kikapott a Hungáriától, egy 
héttel később pedig a Taxitól szen
vedett 2:1 arányban vereséget. A  
vereségsorozatra a koronát az Elek
tromostól elszenvedett 5:3-as vere
ség tette. Hat pontot vesztett tehát 
egymásután a Kispest és ezzel el is 
játszotta bajnoki esélyeit. Nagyon 
találóan mondotta Senkey Imre:

—  A Kispest olyan alkalmat sza
lasztott el, amely talán soha többé 
vissza nem tér.

N ag yo n  é rd e k e s
a Kispest „lázgörbéje". A bajnoki év 
elejétől az egyes fordulókban a kö
vetkező helyeken tanyázott a Kis
pest a ranglétrán: 9—7— 8—4—5—3
3—  1—1—1— 1— 1—1—1. November
5-én került az első helyre a Kispest 
és ettől kezdve nem is távozott on
nan tavaszig. A  tavasz első mérkő 
zése után azonban már a 2 . helyen 
találjuk a piros-feketéket .s attól 
kezdve ezek a Kispest helyezési 
számai: 3— 4— 3—3—3—4—4-—4—4
4— 5—5. Amint tehát ősszel fokoza
tosan emelkedett, tavasszal fokoza
tosan süllyedt a Kispest. Május 
29.-én már az 5. helyen állnak és az 
utolsó fordulóban nem birják a ne
gyedik helyet visszahódítani a Sze
gedtől.

Miért
nem sikerült a Kispestnek a betö
rés? Ennek több magyarázata van. 
Az első és talán a legfontosabb: el
késtek a tavaszi előkészületekkel. 
Amikor a legtöbb csapat már a pá
lyán kétikapura játszott, a Kispest 
még mindig a tornateremben gim- 
nasztikázott. Igaz, hogy a mostoha 
hóviszonyok súlyos akadályt jelen
tettek, de egy kis jóakarattal talán 
hamarabb is le lehetett volna húzni 
a kispesti pályáról a havat. A  Kis
pest bajnoksága talán megérte volna 
ezt a fáradságot és az ezzel kapcso
latos költségeket. Ha két héttel, 
vagy csak egy héttel korábban ke
rül a pályára a Kispest, akkor ta
lán nem kapott volna ki a Hungá
riától, biztosan megverte volna a 
Taxit, sőt talán az Elektromost is, 
hiszen az Elektromosnak velük 
szemben talán semmi más előnye 
nem volt, mint az, hogy korábban 
kezdte az edzést.

S zeren csé jü k  sem  
v o l t

a kispestieknek. A  Hungária elleni 
mérkőzést talán még a kevés készü
let birtokában sem vesztették volna 
el (a Hungária sem volt korán kezdő 
csapat), a szerencse azonban nem 
állt a kispestiek mellé. Hiába tá
madtak többet, a gólokat a Hungá
ria rúgta —  egyet 1 1 -esböl, egyet 
pedig Odry segített a kispesti ka
puba. A  Taxitól elszenvedett vereség 
érthető: a Hungária-meccs erősen
kedvét szegte a kispesti gárdának. 
Az Elektromos elleni mérkőzésen is 
két 11-esböl kaptak gólt. Ez a mecc3 
egyébként is szerencsétlenül végző
dött a kispestiek számára: kiállítot
ták két játékosukat, Nemest és 
Viget és jóidőre eltiltották őket.

A K isp est re n d sze re
hasonlít az olaszhoz, de nem. azonos 
azzal. Egyáltalán nem vigyáznak 
annyira a? ellenfél három előretolt 
csatárára, mint az olasz védőik. Za
lai kitűnő képességekkel rendelkező 
fiatal játékos, de csikóvére sokszor 
túlságosan előre ragadja s ilyenkor 
az ellenfél középcsatára a két hát
védre maradna. Ám ezek sem csi
nálják azt, hogy ráállnák a közép
csatárra, ha a középfedezet előre
húzódott, hanem csak félszemmel 
figyelhetik. Természetesen, ha már 
az a labdát átvette, csökkent a be
avatkozás sikerének a lehetősége. 
Talán gondolkodásra készteti a kis
pestieket a tavaszi Hungária-mér- 
közés, amelyen a Kispest volt a töb
bet támadó és mégis a kispesti kapu 
plőtt alakultak ki a veszélyesebb 
helyzetek. Véleményünk szerint a 
'fiatal kispesti védelmet olyan rend
szerre lehet megtanítani, amilyenre

akarják. Ezeknek egyike sem meg
csontosodott öreg „csillag", aki már 
nem hajlandó újat tanulni.

17 já té k o ssa l
küzdötte végig az évet a Kispest, 
ezek között azonban csak négy akad, 
aki a csapat minden meccsén szere
pelt. Ezek a játékosok: Olajkár I.,
Zalai, Kincses és Péri. Mindössze 
egy meccset hagyott ki Olajkár II. 
A  többi játékos: Boldizsár 21, ónody 
21, Kajdácsi 6 , Vig 17, Nemes 21, 
Molnár 6 , Gergő 4, Rátkai 22, Kalo
csai 21, Odry 7, Cseh 4 és Vlicska 1 
ízben szerepelt a Kispest bajnoki 
mérkőzésein. A  legtöbbet szerepelt 
játékosokból összeállított kispesti 
csapat így fest: Boldizsár —  Olaj
kár I., Ónody —  Rátkai, Zalai, Vig 

Kincses, Nemes, Olajkár II., Déri, 
Kalocsai. A  KAC amatörcsapatából 
az idén három játékos szerepelt 
egyik-másik mérkőzésen: Molnár,
Gergő és Ulicska.

k o m o ly  k é p e ssé g e k  
v a n n a k  a  K isp est
b en

ahhoz, hogy megcsinálja azt a betör 
rést, amit az idén nem tudott meg
csinálni. Boldizsár egyike legjobb 
kapusainknak, Olajkár I. és Onódy 
is klasszisjátékos. Olajkár //.-bői a 
legremekebb szélsőfedezet lehet. 
Még emlékezetünkben él első NB- 
mérfcözése, amikor mint ifjúsági 
játékos tökéletesen hidegre tette a 
„nagy" Rökköt. Zalai egyre jobban 
fejlődik s még korántsem érte el 
képességeinek felső határát. Rátkai 
és Vig egyformán szívós, szorgal 
más fedezetjátékos. A  csatársor két 
szélsője válogatott klasszis. A  bel 
söhármas már nem mondható töké
letesnek: Cseh és Déri, vagy Cseh
és Nemes igen jó összekötő-pár, kö
zépre azonban kellene egy igazi, 
korszerű gólratörö középcsatár.

Ne szeg fe a  kis* 
p e st ie k  k e d v é t

hogy ax jdén nem sikerült megnyer 
ntök a bajnokságot, inkább szolgál
jon ez számukra tanulságul. A  mér
kőzés is két félidőből áll, a bajnok
ság is. Egyfélidös csapat nem szá
míthat komoly sikerre. A  sikerhez 
nem elegendő a képesség, még egy 
sereg tényező összemüködése kell 
hozzá: a vezetők előrelátása, terv
szerű készülés, szívós kitartás, lan
kadatlan menetelés a cél fe)é. A  
kispesti vezetőség még fiatal, a csa
pat is fiatal, még előttük áll a jövő. 
Ha levonják a tanulságokat, akkor 
egyáltalán nem elképzelhetetlen, 
hogy már jövőre sikerülni fog az, 
ami az idén nem sikerült.

lom, 6. Palásti. — Hálókocsi—BRSC, 
Rondcssy-telep, 4. Harangozó.

II. osztály
Északi csoport: UTSE—TSC, Népsziget, 

4. Hyross. — Pannónia—OTE. Váci-út, 
fél 6. Endrődi,

Déli csoport: PeMTK II—BEAC. Er- 
Tsébct-ntea, 4. Novotny. — ó3 FC—FVSK, 
Fehérvári-út, fél 6. Ruck. — BEAC— 
Gamma, Bánát-utca, 6. Kardos. — Kala
pos-—Kelenföld, Simor-ntcn, 1. Barabás.

Keleti csoport: SzKTC—KSC, Rendessy- 
telep, 6. Sárosi. ,

• I II . osztály
Déli csoport: Sz. Juventus—BMTE II, 

Kelenföld, fél 4. Dobronai. — Kelenvölgy 
—FSC II. Fehérvári-út, 10. Jánosi.

Keleti csoport: Függetlenség—NJTC.
Feh6r-út, 2. Kohol. — SAC—Szemereto- 
lep. Soroltsár, fél 6. Potcez.

Nyugati csoport; III. kcr. TVE—VÁC, 
Nagyszombat-utca, fél 6. Halász.

IV . osztály
Északi csoport: UTSE TI—TSC XI,

Népsziget, 9. Óváry. — VI. kcr. SG II— 
NSC II, Tatai-út, 8. Bottka.

Déli csoport: HKAC— WMIK II, Gyáli- 
út, 9, Kovács L.

MOVE-BAJNOKSAG
I. osztály. Pesti csoport: KZsTE—

RAFC, Kvassay-út, 6. Márton (Lovas). — 
P. Rákóozi—ESzSE, -Erzsébet-u., 4. M4dl 
(Faragó). — Túrán—Szent László, Ceg- 
lódi-út, 3. Schárla (Nau). — Kéméuysop- 
rók-FTSE, Fehcr.út, fél 6. Qsepreghy 
(Pálos). — T. Előre—Rákosii get, Tatai- 
út. fél 6. Piatér (Tausz). — Rákoshegy- 
Kiatarcsa, Rákoshegy, 4. Balázs (Be- 
reczky). — PNTK—BTSE, Festszenti®re, 
6. Hedcz L. (Poschpiachl). — Budai eso
port: TTG^Budaöre, TörökháÜBti 5. Ma
gyart (Fi-binger). — Pilisvörosvár—PISE, 
Pilisvörösvár, fél 6. Szüca (Virczigman).
— PTK -X Í. kér. ITE, Tornáz, 6. Wen- 
zel (Karácsony). — Csillaghegy—BKSE, 
Csillaghegy, fél 6. Dcdik (Kénoezt). — 
ETSC—-Budát étény, Nagyszombat-u., 2. 
Tausz (Pusztay). —  PSzSE—SzISE. Nagy- 
szombat-u., 12. Tamási (Vibocli).

II. osztály. Pesti csoport: E cset—VII. 
kcr., Koaar, 4, Bozóki. — Pc-stszeutimrr— 
I1TSE, Pestezonlimre, 2. Barcs. — KZ-T1T. 
II—RAFC H . Kva«r>ay-út, 4. Cinkóczky.
-  T, Előre I I—VIII, kér, SE II, Tatai-

út, fel 2. Szatlolberg-or. — Budai cso
port: UTSE—Csillaghegy -II, Külső Jász- 
berényi-út. fői 6. Ince.

III. osztály. P. Rákóczi III-ESzSP III, 
Erzsébct-utea, 9. Faragó, z

Ifjúsági bajnokság: PNTK—BTSE,
Pests-zeivtimrc, 4. Poszpiachl. — KZsTE— 
RAFC, Kvassay-út, 2. Lovas. — P. Rá- 
kóczl-,ESzSE, Vágóhíd-u., 12. Faragó. — 
Túrán SE—Szent László, Ceglédi-út, 1. 
Nau. — Kéményseprők—FTSE, Fehér-út, 
fél 4. Pálos. — T. Előre—Rákos-liget, 
Tatai-út, fél 12. Barb. — Pilisvüröavár 
—PISE, fél 4, Virczigman. — PTK—XI.

kcr., Pomáz, 4. Karácsony. — Csillag
hegy—BKSE, Csillaghegy, fól 4. Kénoszt. 
— ETSC—B. Testvériség, Nagyszombat- 
utca, 2. Pusztay. 3— PSzSE—Szent Já
nos, Nagyszombat-n., 12. Vibocb.

KÖZINTÉZETI BAJNOKSÁG
Péntek (14-én): Gázgyár—OTT, Köbé 

nyai-út, fél 5. Faragó.
Szombat (15-én); Pest vármegye—RÁC, 

Fehérvári-út, fél C.
Kedd (18-án): MAVAG—Külügy, Köbi- 

nyai-út, fél 6. Fibinger,

Aknavölgyi, Kármán,
Nagymarosi, Ungvári és Németh 

az Uloest KK-keretében
K é l d e z z - t e l e i e k * ‘  —  a z  Ú j p e s t r ő l

1. Mikor utazik az Újpest?
(Szombaton délután 2 órakor a

Keleti-pályaudvarról.)
2. Mit fognak csinálni a lilák va

sárnap Belgrádban?
(Megnézik az első KK-cllenfelü-* 

két. Vasárnap délután ugyanis Bel* 
grádban egy pályán kerül sorra a 
B&K—-HA&K és a Jugoszlávia—  
Cradjanski jugoszláv bajnoki döntő* 
mérkőzés. Ilyen, körülmények között 
akár a BSK, akár ai Cradjanski lese 
a jugoszláv bajnok •*** e kettő közül 
az egyik lesz a lilák ellenfele , az 
újpestiek előtt nem lesz ismeretlen 
az ellenfél formája, ereje és gyön
géje.)

3. Milyen társaságban lesznek az 
újpestiek a belgrádi lelátón?

(Igen jó társaságban. Velük együtt 
fog ugyanis 'szurkolni a bukaresti 
Venus is. Az ö KK-ellcnfcle is a BSK 
és Cradjanski közül fog kikerülni.)

4. Miről nevezetes újpesti szem 
pontból a Venus?

(Arról, hogy a Venus edzője Já
nosti Béla, az Újpest volt edzője.)

5. Mi lesz, ha a BSK lesz az Ú j
pest ellenfele?

( Akkor a lilák hit főn Belgrádban
játszanak.)

6 . S ml leez, ha a GradjatwWvaJ 
kerülnek össze?

(Ebben az esetben a hétfőt, még 
Belgrádban töltik. Hétfőn délután 
Belgrádban edzést tartanak és Bel- 
grádból valószínűleg kedden reggel 
utaznak át Zágrábba.)

7. Hány játékos utazik az első 
KK-mérközésre ?

(12. Ezek között nem szerepéi 
Kállai és Adám, mert ez a két játé• 
kos nincs rendben.)

8. Hogyan fest az újpestiek KK- 
nevsora ?

/Sziklai, Futó. Fekete. Joóx. Sza

Péntek, 1940 Június 14- 
a— — aan — aaBgMBa— Baraww

Egy szeiwéüBsyel 
100  pengőt I

ZÁRÓ SZELVÉNY!

>1ICP64 pálcásat XIX.
Beérkezési határidS 
VI. 22. déli 12 éra.

KKK I. forduló visszavágó:

Rapid—Hungária ......

Fertecv.—Slavia (Sz.) M

Újpest—Jugoezlv. L

Venus—Jngoezlv. H , . . . .

Nyíregyháza—SalBTC —-

Tatabánya—Tokod ......

Pécs—Lampart ...........

DiMAVAG—Munkács ....
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el,

MTK-SFAO ..............

SSE-DVSO ..................

SVSE—Zugló ............ .

Név; .......................................

ctm: : ....................

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
10 filléres bélyeget kel) mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, nz legyen ide ke 
résziét vagy csillagot:

lay, Szűcs, Tem.es, Balogh, Ad,ám, 
Kocsis, Vincze, Pálya, Hidasi, Solti, 
Zsengellér, Kállai, Mester, Tóth.)

9. Neveztak-e bo UTE-játékost is? . 
(ötöt. Aknavölgyi (kapus); Nagy*

marosi, Kármán (fedezet); Ungvári, 
Németh, Jobbágy (csatár).

10. Milyen a BSK-pálya?
(Füves. Ez a fü azonban koránt*

sem alkot olyan jó, síma gyepszo- 
nyeget, mint az Újpest, avagy a Fe
rencváros füve. Még az Elektromo
sok gyepénél is gyengébb.)

11. S milyen a Gradjanski-pálya? 
(Nem füves. Talaja azonban sima,

egyenletes.)
12. Ki vezeti az Újpest első KK- 

mérkőzését ?
M  román Radulescu.)

A Kassán „leégett” futballbírók a leg
jobb magyar játékvezetők? — kérdi a 
Kassán megjelenő „Felvidéki Újság”, 
azután így folytatja: „A Kis KK-ra ki
jelölt játékvezetők névsorában ott látjuk 
a Kassán is szerepelt Tibimén', Ujváry 
és Vass nevét is. Ezek közül az első 
kettő határozott csalódást keltett és sze
rintünk akármelyik vidéki játékvezető 
jobban vezette volna le a reájuk bízott 
mérkőzést. Ezzel szemben hiányzik a név
sorból Iványi neve, aki háromszor ve
zetett NB mérkőzést Kassán és mind- 
háromszwr közmegelégedésre és híréhez 
méltóan látta el feladatát. A vidéket is 
meg kellene kérdezni az Ilyen és ebhez 
hasonló fontos névsorok összeállítása 
előtt.”

NAGY ÉRDEKLŐDÉS ELŐZ) MEG CSE
PELEN  A WM ÜZEMI D lJM ÉRIiőZÉ- 

SE IT
A WM-gyár vezetősége a nyári bolt

idényben rendezi minden évben az üzemi 
bajnokságokat. Az idei bajnokság minden 
eddigit felülmúlónak Ígérkezik. Az elmúlt 
év alatt ugyanis nagyon megnövekedett 
minden üzem játékosállománya. Sok NB- 
já.tékosunk és még több jóképosségu ama
tőrjátékos talált elhelyezkedést a csepeli 
gyárban. A  nagyszámú nevezés miatt, a 
tavalyi végeredmény figyelembevételével, 
c.z idén három osztályt állítanak fel. Ár. 
élcsapatokban az alábbi ismertebb játéko
sokat találjuk:

Esztergályos oszály: Havas, Barna.
Szabadkai, Rökk, Jávor, Csurgó, Olaj
kár I. és II., Magda, Vágó, Szabó II.

Hadianyag: Vági, Kis, Dudás, Né
gyes:, Kállai, Bursi.

Jupiter-osztály: Tihanyi, Kővári, Tú
rán, Harangozó, Háral. Serényi, Deve- 
cseri, Füzessy.

Csőgyár: Szabó, Vidor, Kapta, Nyilas, 
Losonczl, Fekete,

A többi üzemben 13 található két-há-' 
rom ,,nagy-nevü játékos. Csepelen elő
reláthatólag még a tavalyinál is több 
szurkoló fogja látogatni ezeket a hétköz
napi, belépődíj nélküli mérkőzéseket. 
p '&is jayüte Is 1000—1500, sőt a döntőn 

.vo'*- a pályán! De most a 
WMFC bajnokságot nyert és így még 
jobban megnövekedett a szurkolótábor...
> h 'L ü,ZGWi díjmérkőzűsek rajtja a jövő héten lesz.

KOVÁCS BSZKB.T TÖRÖTT KÉZZEL 
j á t s z o t t a  v é g ig  c s a p a t á n a k

VASARNAri MÉRKŐZÉSÉT
Ková,cs I.. a BSzKRT jejeB középcsa

tára nem a szerencsés játékosok közül 
való. Makacs húzódása miatt két hó
napig pihent a tavaszi idény folyamán. 
Most végre repdbe .jót és vállalta a, já
tékot az elmúlt vasárnap a Beregszászt 
FTC ellen. Balszerencséje ezúttal nem 
hagyta cserben. A  második félidő ele
jén a kezére esett, de átért -*  habár 
fájt a sérülése — végigjátszotta a mér
kőzést. A játék lezajlása után a 'sérült 
kéz dagadni kezdett és az utólagos át
világítás kézcsonttörést állapított meg.

— Példátlan balszerencséje van a fiú
nak, — mondta Kutrucz, a BSzICRT je
les edzője, — de a szerencsétlenségben 
még az a szerencséje, hogy vége az 
idénynek és az ősz elejére biztosan 
rendbe jön . . . Bajtaldvül még egy vál
tozás le3z a csapatban. Sződi fedezetünk 
szombaton tartja az esküvőjét és ezért 
nem játszhat vasárnap. A csapatunk 
egyébként így áll fel Debreceni V.'O 
ellen: Régi — Horváth. Mosol.yl — Ko
vács II.. Kornél, Rumos — Sári. Tán 
ezos,. Gráf, Bene, Balogh.



Péntek, 1940 június 14, Sm Ií
M olnár Ignác

h á tvád a kad é m iá ia
'A. miniszteri biztos által megin

dított játékosképző akció során 
Molnár Ignác szövetségi edző a 
múlt héten a kapusok számára tar
tott nagysikerű akadémiát. Ma dél
után a hátvédek kerülnek sorra. Az 
oktatás színhelye a Ganz-pálya. 
Kezdete fél 5 órakor. A  hátvéd- 
akadémiára a kővetkező tehetséges 
fiatal hátvédek hivatalosak: Lörincz 
B. Vasutas, Hegyi és Fleck BMTE, 
Németh PTC, 'Fekete UTE, Zwir- 
csik Elektromos, Balogh EMTK, 
Sásvári Kis Hungária, Vörös-Ko
vács BEAC, Nagy I. FTC, Maly 
BSzKRT, Kuchta Pannónia, Takács 
MFSE. A  felsorolt játékosok teljes 
felszereléssel tartoznak jelentkezni 
a szövetségi edzőnél a fent jelzett 
helyen és időpontban.

K i t ű n ő  _
mi n ő s é g ű  w iS .s P " © ®

ROLLFILM
(26 Scheiner) jp jx  g&a

S ö ^ i S l é r
P k n m  f o t ó - k o l b

a Párisi Nagy Aruház épületében

A legutolsó bajnokin 
összeállításban áll fel 

a Hungária első kis KK
Már a hát elején megírtuk, hogy a 

kis KK-ra készülő Hungária a szer
dai edzésen látottak alapján fogja a 
Rapid PC ellen kiálló csapatát ösz- 
szeállítani. Nos, a szerdai edzés nem 
sok örömet hozott az érdekelteknek, 
főleg nem az összeállítást eszközlö 
Senkey Imre edzőnek. Kalmár és 
Müller, akiknek újra csatasorba való 
állítását tervezték, igen gyengén 
játszott, főleg erőtlenül, úgy hogy 
Senkey nem is tudott dönteni az ed
zés után. Csak a pénteki edzés után 
akarta megmondani, hogy milyen 
összeállításban fognak kiállni vasár
nap. Csütörtökön azután jelentke
zett Senkey Imre telefonon és kö
zölte velünk, hogy döntött:

—  Aludtam egyet a szerdai edzés 
után — mondotta az edző — , s dön
töttem. Gyatrán, igen gyatrán ját

szottak a WM ellen a fiuk és ezért 
úgy határoztam, hogy nem változ
tatok a legutolsó két bajnoki mér
kőzésünkön szerepelt csapaton, Kal
már még messze van attól, hogy 
komoly mérkőzésen számba jöhes
sen, s Müller is erőtlen játékot mu
tatott,. Az az érzésem, hogy velük 
ntm javítanék, hanem inkább, ron
tanék és ezért inkább az Újpest és 
Gamma ellen szerepelt tizenegy mel
lett döntöttem.

—  Szóval Dudás a balösszekötö 
és Sebes a balfedezet?

— Igen. Dudásban van átütőerő 
és főleg lövöerő. Az ö clörehúzása 
feltétlenül javít a csatársoron. Se
bes pedig nagyon szorgalmas és be
csületes futballista, ö nem fog „le
égni''.

—  Vagyis az összeállítás?

szerepelt
vasárnap

■— Szabó —  Kis, Bíró —  Négyest, 
Turay, Sebes —  Béby, Vidor, Kar
dos, Dudás, Titkos.

—  Milyen eredményt vár a buda
pesti Rapid-mérkőzésen?

— Nem ismerem a bukaresti Ra
pid képességeit, de hírből tudom,, 
hogy nem rossz csapat. Az az érzé
sem, ha a fiuk több szívvel és lélek
kel fognak küzdeni, mint az utolsó 
időkben, akkor győzni fogunk. Azt 
hiszem, kétgólos előny már elég 
lenne ahhoz, hogy túljussunk az első 
fordulón.

— Mi az edzési terv a mérkő
zésig ?

—  Pénteken erősebb erőnléti ed
zést fogunk tartani, szombation pe
dig gőzfürdőbe mennek a fiuk. Ez
zel aztán minden előkészületet, meg
tettünk. A többi a fiuktól függ.

3
Zágrábban  

délután 2 ( !)  é ra k o r  
kezdenek

—  Telefonjelentésünk —•
Zágráb, június 13.

A Gradjanski, mint ismeretes, szerdán 
játssza ezídei első mérkőzését a kis 
KK-ban. Szerda Zágrábban egyszerű 
hétköznap, tehát munkanap. Éppen 
ezért a Gradjanski úgy döntött, hogy a 
mérkőzést délután 2 órakor kezdik cl, 
mert ekkor kezdődik az üzletekben az 
ebédszünet. A kezdési idő független 
attól, hogy az Újpest, vagy a bukaresti 
Venus lesz-e az ellenfél.

F. P.

'■g  tfrgJn ' ■

A NYÍREGYHÁZI t t e -n e k

illetve a játékosoknak jól jött, 
hogy a Losonc elleni mérkőzést 
nem kellett lejátszani ok. Most va
sárnap Kassára kell mennie a 
csapatnak s alaposan' fő a vezetők feje. 
hogy miképpen szedjék össze a csapa
tot. Ezt a csapatot szeretnék kiállítani: 
Márki — Gál. Négyes! III. — éárdi II.. 
Pocsai. Lovász — Gerda, Eirő (Szeke
rest, Pethő, Szakai, Mester. Juhász ki
marad a csapatból. — A Kassai SC-vel 
két évvel ezelőtt egyszer már játszott a 
NyTVE s akkor 6:2 es vereséggel hagy
ták el a kassaiak Nyíregyházát. A KSC 
most bizonyára igyekezni fog revánsot 
venni.

Fekete sem utazhat Belgrádha
Ma dől el, hogy Szűcsre számíthatnak-e
az újpestiek

Ib ö n íö ii a  F e r& n cvá ro s :

KISS, SÁROSI dr., KISZELY 
belsöhármassal játszik 
Sarajevában

l*aial£y M iQ ú ly :
ük Vegyesem m ost a  le g fo n to sab b !

Csütörtökön délután 5 óra tájban 
már csak Futó és Adánx hiányzik 
az újpesti játékosok közül, akik az 
edzésre gyülekezne^. Rövidesen azon
ban a két játékos is megérkezik. 
Vetközés köziben nagy terefere indul 
meg. Először arról a büntetésről cse
vegnek, amelyet Balog és Kocsis az 
MLSz egyesbírájától kapott. Aztán 
a KK-ra terelődik a szó. Arról be
szélgetnek, hogy mi .a különbség a 
belgrádi és a zágrábi közönség kö
zött. Mészáros edző mondja:

— A zágrábi leözönség valamivel 
higgadtabb, mint a belgrádi. Általá
ban azonban azt mondhatom, hogy 
a jugoszláv leözönség korántsem 
olyan vérmes, mint például az olasz. 
Néha-néha elragadja ugyan kissé 
a szenvedély, a szurkolás láza, ez 
azonban nemigen megy a sport- 
szerűség rovására. A jugoszláv kö
zönség meg tudja tapsolni azt is, ha 
az ellenfél csinál valami szépet. Ér
tenek hozzá.

Szűcs, a középfedezet jelentkezik 
az igazgatónál és az edzőnél. Ezt 
mondja:

1— A kelésem bizony még mindig 
nem gyógyult meg és a mirigyeim 
még mindig duzzadtak. Kreisz fő
orvos úr azt mondotta, hogy ma, még 
ne cdszc-k, mert a mirigyek esetleg 
a mozgástól elgennyesedhetnek. Hol
nap délben mégegyszer bemegyek 
hozzája, ha azt mondja, hogy edz- 
hetek, akkor péntek délután és szom
bat délelőtt is mozogni fogok. Be
hozom azt, axhit ma elmulasztot
tam.

Az igazgató és az edző arca gond
terhelt lesz a bejlentés nyomán. 
Mészáros így beszél:

—  Ez bizony nagy baj. Hogyan 
számítsunk rád, ha ina nem edzel. 
Ha azonban az orvos azt mondotta, 
honit mé” ma ne mozogj, akkor 
ebbe a döntésbe bele kell nyugod
nunk. Megjegyzem azonban, hogy 
én nem tartom, olyan veszélyesnek 
ezt a dolgot. Ilyen mirigyduzzanat
tal már nem egy fuballista játszott 
vígan.

Langfelder igazgató nekünk 
mondja:

—  Magam is derülátó vagyok egy 
kicsit Ssiics baja tekintetében. Re
mélem, hogy Gyuri ettől még játsz
hat.

A gárda kivonul a füves pályára, 
itt körbeállnak és az igazgató a kö
vetkezőket közli a fiúkkal:

—  Sajnos, sérülések és betegség
tizedeli sorainkat. Az már biztos, 
hogy Kállai és Adám az első mérkő
zésen nem játszhat, most Szűcs 
Gyuri is beteget jelentett, pedig reá 
biztosan számítottunk. Már össze
állítottuk azt a tizenkét játékosból 
álló gárdát, amely Belgrádba utazik. 
Ez a következő: Sziklai, Futó, Joós, 
Szalag, f  " Balog, Kocsis, Virwze, 
Zsengellér Pálya, Tem.es, Tóth III. 
Természetesen, ha pénteken kiderül, 
hogu Sziics nem utazhat, akkor ke
resni kell még a tizenkettedik em
bert. Aklcor Változás lesz a belgrádi 
különítmény összeállításában. Az
ö s s z e á l l -hoz ,hozzá kell még fűz
nöm, hogy Fekete azért marad,’, ki, 
mert szabadságolási nehézségek me
rültek fel. Ezeket már nem tudjuk 
áthidalni és így ő is kiesett a: jelöl
tek közül. Pénteken teljes pihenőt 
tartunk. Eljártunk a gyárban s dél
után két órától valamennyi játékos 
szabadságol, kapott, így délután két 
órától kesdődöleg senkinek sem kell 
ben/; maradnia a munkahelyén. 
Szombaton délelőtt kilenc órakor is- 
fncl találkozunk a pályán, Ekkor.

tartjuk meg utolsó itthoni edzésün
ket. Délután háromnegyedkettőkor 
a belgrádi különítmény tagjai tar
toznak pontosan kint lenni a Keleti
pályaudvaron a kupolacsarnokban. 
Azt akarom, hogy két órakor már 
az egész gárda bent üljön a vonat
ban .

Az edzés három kör futással kez
dődik, ezt a- futópályán végzik el a 
játékosok, azután a kis pályára vo
nul át a gárda és ott kétkapus já
ték kezdődik. Az egyik csapatban 
Sziklai, Fekete, Temes, egy UTE 
kézilabdázó, Mészáros edző, Pálya, 
Hidasi és Mester játszik. A  másikat

Mozgalmas élet uralkodott szer
dán Kispesten, a Kispest klubvendég- 
löjében. A játékosokat klubvacsorára 
hívta össze a. vezetőség, a vezetők 
pedig néhány fontos klubkérdés meg
tárgyalására ültek le a fehér asztal 
mellé.

*
A játékosok közül többen hiányoz

tak. Olajkár I,, Nemes és Cseh hiva
talos elfoglaltsága miatt, Kalocsai 
pedig azért, mert —  úgy tudják — 
néhány napra hazautazott Bereg
szászra. A közös vacsorából végül 
nem is lett semmi (mindenki vacso
rázhatott, a saját költségére) s a já
tékosok a csütörtöki edzésre való te
kintettel mindössze egy-egy pohár 
sört ittak a vendéglő kerthelyiségé
ben. Főleg a bajnokságról, a kis 
KK-ról és a portyáról folyt a beszél
getés.

*
Olajkár II. érdekes „angolparki" 

esetet mesélt el a fiuknak.
—  Valamelyik este a bátyámmal

kimentünk az Angolparkba. Karcsi 
odaállt 11-cst rúgni. Az első, bödüle- 
tes erejű lövése a kapus füle mellett 
súgott a hálóba. Amikor látták a 
bombalövést, másik kapus állt be. 
ezzel a felkiáltással: „majd én!"
Karcsi másodszor úgy eltalálta, a sze
gény fiút, hogy úgy kellet felmosni. 
A „tulaj" könyörögve odajött, hoz
zánk, visszaadta a 'pénzt és azt 
mondta Karcsinak: „kedves uram,
legyen szíves abbahagyni, mert 
tönkremegy az üzletem". Erre abba
hagytuk ...

*

. ősszel Déri már nem játszik a Kis
pest színeiben. Visszamegy a Törek
vésbe. Most a játékosok azon tana
kodtak, hogy Déri távozásával ki le
gyen az utóda a csapatkapitányi 
tisztségben. Elsősorban Nemes és 
Kalocsai dr jön számításba a 
fiuk szerint. Boldizsár kijelentette:

—  Az első őszi edzésen majd eldől 
ez a kérdés, addig várhatunk.

*
Görgényi Lajos főtitkár újságolta:
— Az elnökség Szűcs Nándor igaz

gató lemondását tudomásul vette. Az 
új igazgató megválasztásáig az el
nökség engem bízott meg az igazga
tói, illetve intézői teendők ellátá
sával.

Megtudtuk még, hogy a vasárnap- 
hétfői jugoszláv portyára (vasárnap 
Újvidéken a Vojvodinával, hétfőn 
Belgrádban a Jugoslavijával játsza
nak) a következő játékosok utaznak

Szekeres (UTE kölyökkapus), 
Szalag, Futó, Balogh, Kocsis, Vincze, 
Zsengellér és Tóth Matyi alkotja.

Pálya jól mozog, örül is neki az 
igazgató, mert Pálya valószínűleg 
szerepet fog kapni a belgrádi, avagy 
a zágrábi mérkőzésen. Temessel már 
bajok vannak, nem úgy játszik, 
ahogy Mészáros edző szeretné, pedig 
őrá is sor kerülhet, ha netán Szűcs 
nem játszhat. Kocsis és Temes össze
csap, Kocis szemrehányást tesz Tö
mésnek. A  kétkapus játékban egyéb
ként vígan potyogtak a gólok mind
két oldalon, mivel hogy a lesállást 
kizárták a játékszabályok közül. így 
is látszott azonban, hogy igen jó 
lövöformában vannak az újpesti csa
tárok. Egy darabig számoltuk a gó
lokat. Ekkor 14:6 arányban állt a 
mérkőzés Zsengellérék javára. Az
tán feladtuk.. .

el szombaton délelőtt: Boldizsár.
Rátkai, ónody, Odry, Zalai, Vig, Kin
cses, Olajkár II., Cseh, Déri, Kalo
csai. Ezenkívül egy, vagy két ama- 
törjátékost is visznek magukkal.

' *
Csütörtökön délután kiadós edzés 

volt a KAC-pályán. Puskás edző 
mintegy másfélórahosszat foglalko
zott a fiukkal. Az edzés után gyúrás 
és fürdés következett. Ezzel be is 
fejezték a jugoszláviai mérkőzésekre 
való előkészületeket.

TAKÁCS BÉLA:
— JavuSnunk k e ll, 
h a  fűi a k a ru n k  Jutni 
a z  e lső  fo rd u ló n

Takács Béla, a vörös Taki, a 
Hungária csapatának legfőbb erőn
léti őre az utolsó 10 évben csaknem 
az egész világot beutazta s így ná
lánál alig ismerik jobban a külföldi 
országok „futballviszonyait". Vele 
beszélgettünk a Hungária kis KK 
esélyeiről.

—  Jól, nagyon jól ismerem a ro
mán futballt. Többször voltam Ro
mániában, válogatott csapattal. 
Hungáriával. Három és négy évvel 
ezelőtt két-két mérkőzést játszot
tunk Bukarestben. Az egyik alka
lommal az első napon a Juventus 
ellen játszottunk és fölényesen 
győztünk nyolc-nullra, a másik na
pon meg éppen a Rapid FC volt az 
ellenfelünk és simán kikaptunk 
kettö-nullra. Valamikor üdülés volt 
leutazni a ,.Balkánra", ma már más 
a helyzet. Tudásban felnőttek hoz
zánk a románok is, jugoszlávok is. 
Komoly erőbedobással kell fiaink
nak küzdeni, ha sikert akarunk el
érni. En őszintén mondva félek, 
mert azt látom, hogy félvállról ját
szogatnak a mieink az utóbbi idők
ben. Persze ez nem jelenti azt, 
hogy no robbanjon ki belőlük éppen 
a Rapid ellen a nagy játék. Minden
esetre javulnunk kell, ha túl aka
runk jutni az első fordulón.

PERECES
vasárnap az ózdi MOVE ellen előrelátha
tólag; ezzel a csapattal áll: Lux — Ná
das. Monostori — Bokros. Halmos. Futó 
I. — Futó II.. Polc I.. Polc II.. Várhegyi 
Turbéki. — Itt említjük meg, hogy a Pere
ceshez kérte igazolását Szepesi (Kassa). 
Hátvédet fog játszani a bányászcsapat- 
ban.

Itt a Ferencváros igazi ideje: a 
KK. Hogy a zöld-fehérek mennyire 
komolyan készülnek, azt bizonyítja 
az is, hogy négy vezetővel utaznak 
Sarajevóba. Mint Tóth Lajos dr. in
téző mondta nekünk:

—  A teljes KK-vezérkar utazik!
Nehogy azt tessék hinni, hogy fe

lesleges vezetőt is visznek maguk
kal. Rögtön megjegyezzük, hogy a 
négy vezető között van az edző és 
a gyúró is.

Itt az ö sszeá llítás
A  Ferencváros vezetősége a kö

vetkező csapatot állította össze a 
sarajevói mérkőzésre:

Csikós —  Szoyka dr., Polgár —  
Lázár, Sárost III., Pósa —  Bíró
II., Kiss, Sáros! dr., Kiszely, Gy-et- 
vai.

Mint tartalék utazik: Pálinkás és 
Jakab.

Egy kis zavar még van. Kiss és 
Sárost dr. elutazása elé még aka
dályok tornyosulnak. Ezzel szemben 
Csikós utazása már bizonyos, mert 
Csikós csütörtökön leszerelt. Csü
törtökön egyébként vitéz Kcmenesy 
Sándor ezt mondta munkatársunk
nak:

—  Most kaptam értesítést s 
eszerint Sárost dr. és Kiss minden 
bizonnyal utazhat.

Tóth Lajos dr. ezt mondta az 
összeállításról:

— Ha Kiss és Sárost dr. esetleg 
mégsem tudna elutazni, akkor első
sorban Finta és Jakab játéka lép 
előtérbe. Ha a 13 játékos közül va
laki nem tudna elutazni, akkor tar
taléknak Tátrait visszük magunk
kal. Finta már biztatóan mozog, de 
még nem vett részt komoly mérkő
zésen s ezért nem állítottuk a csa
patba, Finta különben maga is azt 
mondja, hogy. teljesen még nem 
nyerte vissza a formáját.

A Ferencvárosban remélik, hogy 
Sárost dr. nemcsak megkapja a ki
utazási engedélyét, hanem egész
ségi állapota Is olyan lesz vasárnap 
estig, hogy elindulhat a csapattal. 
Sárost űr., mint tegnap megírtuk, 

'hűsmérgezést kapott s jelenleg ez 
is aggasztja a zöldeket.

A repülőgép-terv 
megbukott

Még csütörtökön is szó volt arról, 
hogy jó lenne repülőgépen utazni 
Sarajevóba. A  terv azonban megbu
kott. Vítcz Kemenesy ezt mondta:

— Először is a repülőgép drága, 
másodszor a repülőgép kedvéért 
vonattal le kellene utaznunk Bel
grádba, mert mi csak, azt terveztük, 
hogy a Belgrád—Saraiévá utat. tesz- 
sziik meg repülőgépen. Harmadszor 
kiderült, hogy a repülőgépen csak 
12 hely van s külön repülőgép be
állítása háromszorosra növeli a re
pülő út árát. Most tehát mér végle
ges: vasárnap este 10 órakor háló
kocsin indulunk s Eszéken, Vinkov- 
cin és Brodon keresztül hétfőn éjfél 
előtt érkezünk meg Sarajevóba. 
Vissza ugyanígy tesszük meg az 
utat s pénteken reggel vagyunk itt
hon.

irt a Serajevó edző je
Wilheim Vilmos becenevén Pan- 

cer, a Sarajevó magyar edzője fel
kereste soraival Pataky Mihályt, a 
zöld-fehérek vezetőjét. Pataky ezt 
mondta nekünk Wilheim sorairól:

—  Wilheim örömé.t fejezi ki, hogy 
viszontláthat engem, ö nem tud-
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háttá, hogy én nem utazom a csa
pattal. Felajánlotta a szolgálatait a 
Ferencvárosnak, természetesen a 
Slavia nevében. Közli, hogy a Fe
rencvárost ünnepélyesen fogadják 
és a Ferencváros tiszteletére csü
törtök este díszvacsorát adnak.

Wilheim Vilmos a háború utáni 
években játszott az FTC csapatá
ban jobbfedezetet.

Pataky a m érkőzésrő l
Pataky a lelki előkészületekről 

ezt mondta munkatársunknak:
—  Mi már tudjuk, hogy- a saraje

vói pálya keskeny, füvetlen és ke
mény. Tudjuk azt is, hogy a sara
jevói közönség lelkes. Mindezt el
mondtam a játékosoknak azzal, 
hogy már most tudomásul kell ven
nünk a-*t, hogy a sarajevói pálya 
nekünk nem megfelelő'. A  fegyelme
zett versenyzőnek úgy kell készül
nie, hogy minden zavaró körül
ménnyel számoll A  mérkőzés alatt 
nem lehet azzal előállni, hogy- ke
mény a pálya! A  zavaró körülmé
nyeket egyszerűen tudomásul vcsz- 
szük s a fiúk majd igyekeznek, 
hogy ezek a körülmények lehetőleg 
ne befolyásolják az eredményt. 
Megmondtam a fiúknak, hogy- itt 
nemcsak a játékbeli tudástöbblet a 
fontos. Itt talán sokkal fontosabb a 
harci készség és elsősorban a fe
gyelmezettség. Akkor sem feledkez
het meg senki magáról, ha esetleg a 
közönség túlhangos, vagy -ha vala
melyik sarajevói játékos megfeled
kezik önmagáról. Az utóbbit egyéb
ként nem hiszem, többek közt már 
csak azért sem, mert a sarajevóiak 
is tudják, hogy néhány nappal ké
sőbb nekik meg Budapesten kell 
játszaniok. A Ferencváros tehát fc- 
gy-elmezetten igyekszik sikert el
érni Sarajovóban. Mi bízunk ebben! 

*
Ez a helyzet a Fradiban. Két nap 

múlva indulás!

TÍZÉVES a  f a f a i  fsc
A Pápai PSC nagy előkészületeket tesz 

tízéves jubileumának megünneplésére. A 
csapat most minden bizonnyal bekeni! 
az NB III. tagozatába s ott is komoly 
szerep vár a pápaiakra. Az egyesület 
élén Küttel Nándor igazgató áll. akit 
lelkes tisztikar támogat munkájában.
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OlajkárII.mesél - Ki lesz a csapatkapitány? 
Kik utaznak Jugoszláviába?

( Kispesti híradó)



Péntek, 1940 júnfas 14.

NAGY
KK-s!aíis?tika a

KIS
KK rajtja előtt

Tizenhárom évig folytak a KK 
küzdelmei s most a tizennegyedik év
ben KK helyett csak Kis KK-t ka
punk.

Magyarok, . osztrákok, jugoszlávok 
és csehszlovákok kezdték el. Ugyan
ezek a nemzetek folytatták, a h a  r- 
m a d i k évben azonban változás kö
vetkezett be. Ekkor a jugoszlávok 
helyére béléptek az olaszok. Innen 
kezdve hét éven keresztül csak a ma
gyarok, olaszok-, osztrákok és cseh
szlovákok vettek részt a KK-ban. A  
t i z e d i k  évben új nemzet kapcso
lódott a KK-ba: Svájc. A t i z e n 
e g y e d i k  év hozta a legszínesebb 
mezőnyt. Ekkor hét ország csapatai 
küzdöttek a díjért: magyarok, ola
szok, osztrákok, csehszlovákok, sváj
ciak, jugoszlávok és románok indul
tak. A t i z e n k e t t e d i k  évben el
kezdődött a csökkentés: ekkor már
zz osztrákok (illetve ostmarkiak) 
és a svájciak nem voltak ott a rajt
nál, kiváltak. A t i z e n h a r m a d i k  
évben is öt nemzet csapatai vettek 
részt a küzdelemben. Ez az év csak 
annyiban tért el az előbbitől, hogy 
közben Csehszlovákia megszűnt s a 
prágai Slavia és Sparta mint a cseh- 
morvá védnökség képviselője vett 
részt.

A  t i z e n n e g y e d i k  év most in
dul. A  háborús viszonyok miatt csak 
három nemzet csapatai indulnak: 
magyarok, jugoszlávok és románok.

Az elmúlt 13 év alatt összesen 282 
KK-mérközés került sorra. Kötete
ket lehetne írni arról, hogy mennyi 
minden történt ezen a 282 mérkőzé
sen. Hogy mennyi örömet és mennyi 
bánatot, hozott nekünk a KK 13 év 
alatt örömet azonban többet, mint 
bánatot, mert hiszen hogy hirtelen 
ne Is említsünk mást: a Ferencváros 
áll a rangsor élén!

Alább cgyesületenkint. és nemze- 
t.enkint összegeztük a 13 év alatt ját
szott mérkőzéseket.

A  rangsor összeállításakor elsősor

ban azt vettük figyelembe, hogy me
lyik csapat, illetve nemzet ért el 
több győzelmet. Ha így valamelyik 
helyen holtverseny támadt, akkor azt 
néztük meg, hogy melyiknek jobb a 
gólaránya.. Azok közt, akik nem ér
tek el győzelmet, a. döntetlenek 
száma, illetve a jobb gólarány dön
tötte el. a sorrendet.

Az egyesületek neve után zárójel
ben azt is feltüntetjük, hogy az illető 
egyesület hányszor rajtolt a KK-ért.

Egyesületenként
ez a helyzet:
Ferencváros (9) 51 27 6 18 139 101
Sparta (12) 58 27 11 20 130 113
Austria (5) 31 19 3 9 73 46
Vienna (8) 30 18 ' 2 10 60 45
Juveutus (7) 32 17 tí 9 71 56
Rapid—Bécs (7) 33 17 5 11 83 70
Slavia—Prága (13) 45 16 9 20 86 80
U jpc-st (11) 41 16 6 19 98 94
Ambrosiana (7) 28 H 5 12 65 KI
Admira (7) 25 10 6 9 49 53
Lologrna (5) 20 9 1 10 43 35
Hungária (10) 39 7 6 16 56 71
Genova (4) 13 5 4 4 24 36
Zsideuicc (3) 10 4 1 5 22 29
Torino (1) 4 3 — 1 13 7
Phöbufi (1) 4 3 — 1 15 9
WAC (!) 7 3 — 4 17 15
Fiorentinn (1) 4 3 — 1 10 11
Kiad no (Ti 8 3 1 4 15 19
Roma (3) J0 3 2 5 16 25
Viktória Zs. (1) 5 2 — 3 15 13
Lazio (1) 6 ‘i 1 3 18 .16
Rapid—Bukar. (1) 4 2 — 2 7 8
Uta^s hoppéra (2) 6 2 2 2 12 17
BSK (II 10 2 — 8 15 37
Prostejov. (2) 6 1 1 4 11 12
Milán (1) 2 1 — 1 5 4
HASK (1) 2 1 — 1 3 4
Ripcnsia (1) 4 1 — 3 9 12
Szeged (1) 9 1 — 1 *2 4
Ven,us (2) -4 i — 3 fi 13
Gradjaiifiki (2) 4 1 — 3 5 14
Lausanne (1) 2 i — 1 2̂ 6
Voun" F.elíows (2) 5 1 — 4 4 13
Bocskai í2) 1 1 — 3 2 10
Napol i (1) 3 — *7 .1 o 7
Kispest Ü) 2 — Í 1 3 5
V. Pilzcn (jy O .— 1 1 4 8
Tcpliíz (1) — — 2_ 5
Bern ti) 2 — — 2 2, 11
Hajdúk (3) 2 — — 2 1 9
Floridsdorf (.1) 2 — — 2 1 10

összesen: 561 211 83 211 1311 1214

Nemzetenként
Ausztria" 128 67 16 45 283:239
Magyarország 133 55 19 59 315:294
Olaszország 122 54 21 47 265:256
Csehország 136 53 24 ' 59 285:279
Románia 12 4 8 22:35
Svájc 15 4 2 9 20:47
Jugoszlávia 18 4 — 14 24:64

összesen: 564 241 82 241 1214:1214

'Az eddigi d ö n t ö k : 1 .
2.

Újpest
Hungária

1 1
10

1927: Sparta --Rapid (Bécs) 6:2 3. Ferencváros 9
1 :2. 4. BSK 4

1928: Ferencváros—Rapid (Bécs) 5- •6. Gradjanski, Venus 2
1 és 3:5. 7. Rapid (Bukarest) 1
1929: Újpest—Slavia (Prága) 2:0 8. Slavia (Sarajevo) —

és 2:3.
1930: Rapid (Becs)—Sparta 2:0

és 2:3.
1931: Vicnna—WAC 3:2 és 2:1.
1932: Győztes: Bologna (A  Ju-

ventust és a Slaviát törölték a kö
zépdöntőben ).

1933: Austria—Ambrosiana 1:2
és 3:1.

1934: Bologna—Admira 2:3 és
5:1.

1935: Sparta—Ferencváros 1:2 és 
3:0.

1936: Austria-—Sparta 0:0 és 1:0.
1937: Ferencváros—Lazio 4:2 és

5:4.
1938: Slavia—Ferencváros 2:2 és 

2 :0 .
1939: Újpest—Ferencváros 4:1 és

2 : 2 .
*

íme: a Ferencváros, Sparta, Új
pest, Bologna és Austria egyformán 
kétszer-kétszer nyert KK-t. Egy
szeregyszer védő lett a Rapid, a 
Vienna és a prágai Slavia.

Ha azt nézzük, hogy melyik csa
pat került legtöbbször a döntőbe, 
akkor a Ferencváros van az élen. 
Ebből a szempontból ez a rangsor:

I. Ferencváros 5
3. Sparta 4
3. Rapid 3

Az összes nagy csapatok közül 
kétségkívül a Hungária szerepelt, a  
leggyengébben. Kék-fehéreink tíz
szer rajtoltak a KK-ért., de egyetlen 
egyszer sem tudtak a, döntőbe ke
rülni. Ez is páratlan „tcljesitmény,c.

A sarajevói Slavia 
az idei újonc

A mostani rajtig csak egy olyan 
egyesület akadt, amely minden év
ben indult a KK-ért, a prágai Slavia. 
Most a prágai Slavia nincs a rajtnál. 
Helyette egy másik Slavia indul: a 
sarajevói.

Nézzük, hogy az idei résztvevők 
közül melyik hányszor rajtolt a 
KK-ért:

Nagy eredmények 
a KK-ban

9:0: Slavia—AnVbrosiaira (193$).
8:0: Ferencváros—Floridsdorí (193 4)

Ferenc város—Hóm a (1955).
8:1; Hapici (Bocs)—Hajónk 0927), Am- 

brosiana—Zsideniee 0936).
7:0; Ferencváros—BSK (192S) (Belgrád- 

banü).
7:1: Ferencváros—Rapid (Becs) p928). 

Hangái la—Admira (1935), Sparta—Fiore-n- 
tiua 0 935), Torino—Bern (1936), Újpest— 
BSK (1939).

6:0: Ferencváros—KIadno (1934).
6:1; Ferencváros—BSK (1928), Viktória 

Zsifcskov—Gradjanski (1928), Újpest.— 
Sparta (1929), Kapid (Bécs)—Genova 
(1930), Spaita—Arab rostám (1930), Bolo
gna—Rapid (Bécs) (1934), Ferencváros— 
Zsideniee (1935), Lazio—Grasshoppers 
(1937), Ferencvájos—Austria (1937), Ja- 
ven hifi—Hungária (1938).

5:0: Bologna—Sparta (1932) , Admira— 
Napol i (1934), Zsideniee—Lausantte 
(1936), Újpest—Torino 4 (1936), Bologna— 
Venue (1935), +

A  Ferencváros tehát nyolc ízben ért el 
nagy eredményt. Utána 3—3 nagy ered
ménnyel az Újpest ém Bologna követ- 
Idézik.

A legtöbb gőlt 
rúgta

1. Ferencváros 139
2. Sparta, 130
3. Újpest 98
4. Slavia (P ) 86
5. Rapid (Bécs) 83

B. M. B,

\ Tokodot ver6 rs*,p*tiT*l utazik a 
SFAC vasárnap Tatabányára. A soproni 
piros-fehérek még nem adták fel * re
ményt a bajnokság megnyerésére.

TELJES A  BIZONYTALANSÁG
a Debreceni VSC-ben. Antal I.-et 
még a múlt héten eltiltották, most 
pedig Sidlik játékjogát felfüggesz
tették. Ehhez hozzájárul még, hogy 
Drab és Gere megsérült. Gere 
semmiképpen sem játszhat vasár
nap, Drab játékára azonban számít 
a vasutasok vezetősége.

(Bök JHuki sjzittej 
átatiijztikdia

a JCJC-pál
A Hungária eddig összesen tízszer 

esett ki. Többször csak azért nem 
esett ki, mert nem. —  esett be. A 
Hungáriát eddig kiejtették:

Kardos 7x
Müller 4x
Cseh 4x
Szabó 3x

összesen: 28x

A Hungária román csapattal 
még sohasem játszott KK-t. A Hun
gária még semilyen csapattal sem 
játszott KK-t. Mindig a Hungáriá
val játszottak.

Az Újpest eddig kilencszer esett 
ki. Mind a kilenc ízben megvolt 
azonban a kiesés magyarázata. íme:

Nyolcszor csalt a játékvezető.
Kétszer, a. partjelző.
Hatszor kemény volt a pálya.
Tízszer ellenszél fújt.
ötször a közönség terrorja okozta, 

a vereséget.
Ezenkívül minden vereség külön 

oka: nem volt 22 gentlemann a pá
lyán.

A Ferencváros KK-csapata feltá
madt .—  húszszor.

Meghalt-.— huszonegyszer.
A Ferencváros KK-csapata rejtek

helyre ment tízszer.
Megtalálták —  nyolcszor.
Nem találták meg — háromszor.

*
A KK-csapatainkat rejtekhelyen 

keresik az idén tizenkétezerhétszáz- 
kilencvenkilencen. Nem találják meg 
— ugyanannyian.

Az MLSz ünnepélyes 
keretek között osztja ki 
a bajnoki érmeket

Az MLSz ebben az évben egészen 
új eljárást vezet be. Nem adja 
egyszerűen az egyesületi szolgának 
a. bajnoki érmeket, hanem kifeje
zésre akarja, juttatni a magyar baj
nokság nagy értékét és jelentősé
gét, maga rendezi meg az ünnepé
lyes díjkiosztást. Ezen az évi záró
ünnepélyen meg fog jelenni a kul
tuszkormány képviselője, az OTT 
és a magyar sport egyéb ágainak 
képviselője. Ezen az ünnepségen 
osztják ki az Újpestnek is a ta
valyi KK győzelemért járó arany
érmeket. Az idén tehát a három 
nagycsapat közül a Ferencváros 
bajnoki aranyérmeket, az Újpest 
KK aranyérmeket, a Hungária pe
dig bajnoki ezüstérmeket fog kapni 
az ünnepélyes díjkiosztó záróünnep
ségen. Itt fogja még kiosztani az 
MLSz a sportszerűség országos di
ját is a legsportszerübb magyar 
csapat részére.

5 .. .■

V id é k i m ű so r
CSABAI ALOSZTÁLY

I. osztály. Békéscsaba: Rokka—B'. Tö
rekvés (Mátlié). Mezőkor ácsháza: MTE— 
KoTE (Fekete).

K0ZÜFMAGYAR A LSZt) VÉTSÉG
1. osztály. Rákoscsaba: RTK—TÜSC IT 

(Kecskeméti). Cegléd: Szolnoki MÁV II  
—■V'SC (Hajdú). Vác: VEE—C. MOVE 
(Mátravölgyi).

I. B) osztály. Rákoscsaba: RTK II—
PÁC (Péntek). Gödöllő: GTK I I—CTK 
(Horeczki). Maglód: M. MOVE—RTE H  
(Nagy J.L Vác: VUE II-F S E  (Cigelédi). 
Főt: FTSE-DAC II (Dohai). Alag: ASC 
—E. Eötvös (Kozanek). Nagytétény: 
NISE-ÉPLE (Dénes I.). Pilis: PÖTE— 
C. MOVE II (Járdányi). Gyömrő: GySE 
—I. MOVE (Halász). Cegléd: CVSE—
VSO II (Návai). Veresegyháza: V. MOVE 
—VSE II (Csima). Törökszentmiklósi 
TFC—Sz. MÁV III (Dénes II).

I I .  osztály. Vác: VRE III—SzTC (Du
nai). Szfldllget; ASE—FTK II (Cscm- 
niczki).

MARKOS CJKA AMATŐR
A  volt válogatott jobbszélső újra 

amatőr lett. Vasárnap már szeretne 
játszani új egyesületében, az Akna- 
szlatinában. Az aknaszlatinai csa
patnak ugyanis vasárnap döntő
fontosságú mérkőzése van a Huszt- 
tal. Amelyik győz, bekerülhet az 
NB m.-ba.

Megváltozott m Szegedi AR SsMeillí.
fása. Azs utolsó NBB-mérkőzósre így áll
nak fel a szegediek: Bokor — Rózsa. 
Száll — Maróti. Horváth, Vági —  Kiss
IV., Kovács IV., Szabó, Albert, Lend- 
vai I.

Vára játszik Meleg* az SVSK csapatá
ban. Hiányozni fog viszont, Tóth, mert 
nem tudtak részére szabadságot sze
rezni.

Az Ungvári AC ezzel a csapattal várja 
a DiMÁVAG-ot: Kiss — Grohmann,
Böhm — TeszÉr, Kalocsai II., Himley —  
Meissner, Sándor, Darcsi. Pirigyí. 7.kdór. 
— A nagy mérkőzés előtt a DiMAVAG 
ifi az DAC, SK ftusj» ifj. vegyes ellen 
játszik.

A főiskolai válogatott csapat és az
országos ífiválogatott a Bankliga. egy- 
egy válogatottjával méri össze az erejét 
június 26-án. A két mérkőzés előrelátha
tólag a Hungária-úti pályán' kerül sorra. 
Az ifik 4-kor, a főiskolások pedig fél
6-kor lépnek pályára*

K e i d e t  í g é r n é k  
az MfSt ll!-fean

— kéri Kovács József (Eger). —- 
Eger régi sportkultúrával rendelkező 
város, 34.000 lakosa van, egy-egy 
mérkőzésre legalább 3—4000 ember 
kiváncsi. A város két elsöosztályú 
egyesülete, a MOVE és az ETK el
határozta, hogy a nagy cél érdeké
ben erőit egyesíti és így Egert egy 
megfelelő nagy játékerejü együttes 
képivselné az NB III,-bán. Tehát 
nemcsak a történelmi légkör, nem
csak a város híres sportmultja, nem
csak az Egri MOVE úttörő és haza
fias eszméket istápoló munkássága, 
nemcsak a népes város, hanem a 
csapat ereje is' amellett szól, hogy 
Eger is bekerüljön a tervezett 9 vá
ros közé, a Nemzeti Bajnokság III. 
tagozatába. Biztosra veszik Eger
ben, hogy akár az északi, akár a 
középcsoportban meg fogják állni a 
helyüket!

Kapust
a P iM á¥AG -nak

Tekintetes Szerkesztőség.' A ha
gyományos balszerencse most is 
megpecsételte a DiMAVAG sorsát. 
Alulmaradt a bajnoki hajrában nagy 
gólarányú, meg nem érdemelt vere
séggel. A csapat a döntetlent, okvet
lenül megérdemelte volna a SalBTC- 
vel szemben, mert egyenrangú ellen
fél volt és legalább annyi gólhelyze
tet teremtett, mint a tarjáni csapat. 
A vereség oka az volt, . hogy a 
DiMAVAG-nak nincs megfelelő ka
pusa,. Nemcsak mezőnyjátékosról 
kell gondoskodni, hanem olyan ka
pusról is,'aki a. nehéz döntő csaták
ban is megállja, a helyét. Miért nem 
szerződtették le példánl Uram-ot? 
Ha nem szereznek jó kapust, akkor 
a mostanihoz hasonló meglepetések
ben még bőven less része a 
DiMAVAG-nak. (Ifj. Vághy Lajos, 
Miskolc,, Lévay-u. 62.)

Szabad kezet 
Csapkaynak

Francz Imre (Budapest, hégrády 
Károly-üt 50.) is a DiMÁVAG-ról ír, 
jeléül annak: mennyire fáj a 
DiMAVAG szurkolóinak, hogy a. csa
patnak most sem sikerült bejutnia 
az NB-be, holott 10—15.000 szur
kolónak hö vágya, hogy Miskolc, 
Diósgyőr és környéke újból NB-csa- 
patot kapjon. Francz Imre —  mint 
írja —  már régen látja a hibákat: 
az idegenből hozott nagynevű játé
kosok legtöbbje nem játszik teljés 
szívvel; kevés a diósgyőri fiú a csa
patban, pedig hát annakidején Csap- 
kay edzőnek az volt a terve, hogy 
minél több bennszülött játékost sze
repeltet, ezt azonban a vezetőség 
nem helyeselte. így került el Diós
győrből Adám. Török, Padányi, Sós, 
akik szívvel-lélekkel tudtak volna 
küzdeni a diósgyőri színekért, hi
szen a város szülöttei. Szabadkezet 
kell adni a jövőben Csapkaynak a 
csapat megszervezése és összeállí
tása körül, mert csak akkor láthat
ják végre az NB-ben a diósgyőriek 
a csapatukat.

Fábián kapitány figyel
m ébe

Borbély Imre (Bpest, Dohány-u. 
45.) Fábián Józsefnek, az utánpótlás 
kapitányának írja: Mivel azt mondják, 
hogy csatárhiányban szenved a ma
gyar labdarúgás, felhívom Fábián 
kapitány úr figyelmét egy egészen 
fiatal miskolci csatárra, Török Sán
dorra. Magam, is labdarúgó voltam 
14 éven át és értek valamicskét a 
dologhoz. Nyugodtan merem állítani, 
hogy Török Sándor „szikrázó tehet
ségTöbbször láttam öt vidéken ját
szani s nem túlzók, amikor aat állí
tom, hogy ha ő játszik a bécsiek el
len, más lett volna az eredmény, iVa
gyon kérem a kapitány urat, hogy a 
magyar sport érdekében nézze meg 
est a fiút. Nem fog csalódni benne.

Ne bántsák a Játékos- 
nevelő  am atőr 
e g y le te k e t!

Az FTC, MTK, UTE és társaik
nak az NB H.-böl való kirekesztése 
ellen éles hangon tiltakozik egy ol
vasónk, aki kért. hogy tekintsünk el 
nevének és lakcímének közlésétől. 
Szerinte súlyos és indokolatlan in
tézkedés lenne ezeket az egyleteket 
elütni a képességeiknek megfelelő 
osztályban való szerepléstől. Levelét 
azzal zárja, hogy bízik a miniszteri 
biztosban, aki mint eddig, ebben az 
esetben is a sportszerűséget fogja 
szem előtt tartani,

Levesekből
Nemes Péter (Pereces-Bányatfts 

lep) levelében kifogásolja, hogy á 
Pereces—SSE mérkőzésre eredetileg 
kijelölt egyik északi partjelzőt Vogef 
játékvezető a magával hozott budá- 
pesti partjelzővel kicserélte. Levél* 
írónk kifogásolja a partjelző műkő* 
dését is és vizsgálatot kér a minísz* 
téri biztostól ebben az ügyben.

Salgó László (Budapest, Nagy* 
mezö-u. 38.) erős hangon kifogásolja 
a szövetségi kapitány működését. 
Azt írja, hogy a kiesett Taxitól sem 
látott olyan rossz játékot, mint a, 
válogatottól. Nem állította volna be 
a két összekötőt, mert csapataik 
előző meccsein igen gyengén működ
tek. Nem érti Dudás mellőzését, aki 
— szerinte — jól szerepelt a "váloga
tott meccseken balösszekötőben és 
gólokat is lőtt. Azt állítja, hogy . a 
szövetségi kapitányi tiszt fölösleges. 
Legyen a válogatott edző egysze
mélyijén kapitány is.

Buzássy Hl. nevű előfizetőnk 
annyira lelkesedett a vasárnapi ered
mény miatt, hogy „saját megnyug
tatására kénytelen összeállítani egy 
válogatottat’c, amely szerinte fölé
nyesen győzött volna a bécsiek ellen, 
Buzássy III. csapata: Boldizsár —■
PAkozdi, Kis —  Nagy II., Gajdos, 
Király — Tóth III., Jenőfi, Sárosi 
III., Korom, Gyetvai. Sárosi Béla 
alakjától és bombáitól rettegnének a 
kapusok a levélíró szerint.

Tóth Péter (Debrecen) nagy 
Örömmel szögezi le, hogy Ambrózi
327.5 kilót emelt, mert ezzel már vi
lágversenyen is komolyan számí
tásba jöhet. Levélírónk szerint újabb 
sportágunk indult el a világhír út
jára, amelyben igen nagy tehetsé
geink vannak Ambrózin kívül is.

*

Multheti önöké a sző című rova
tunkban Tóth István (Csepel, Koroá- 
romi-űt 90.) aláírással levelet közöl
tünk, amelyben a levélíró a WMFG 
edzőjének működését bírálta. Most 
Tóth István (Csepel, Komáromí-üt 
96.) annak megállapítását kéri, hogy 
a fenti levelet nem ő írta. Minthogy 
a cím amúgy sem. azonos, ezt kész
ségesen megállapítjuk. Az eredeti le
vélen egyébként másik aláírás is 
volt., ez: Vida János, Királyerdő.
Itt említjük meg, hogy Csepel
ről 200 aláírással újabb levelet kap
tunk. Ebben a levélírók ismét ar, 
edző-üggyel foglalkoznak. Ezú.t.oa 
közöljük, hogy —  mivel a WMFO ezt 
az ügyet saját belügyének tekinti —» 
ml nem óhajtunk vele többet foglal
kozni.

A DUNAKESZI MAGYARSÁG
szerdán este háromszáz terítékes vacsora* 
keretében ünnepelte bajnokságot nyert 
csapatát. Lányi Ferenc MÁV főtanácsos, 
a Magyarság elnöke lelkes szavakkal 
köszöntötte a csapatot és gyönyörű olnj- 
fesünényt nyújtott át Fényi Józsefnek  ̂
a csapat kapitányának, aki már több, 
mint, ötszáz mérkőzésen vett részt a 
Magyarság szir.eibcn. A. játékosok pedig 
Horváth Gyulát, lelkes Intézőjüket és 
volt edzőjüket lepték meg különfél* 
ajándékokkal. A vacsorán felszólalt 
Gidófalvy Pál dr miniszteri biztos 1* «* 
nagyhatású beszédben fejtette ki az ú j 
magyar labdarúgás •célkitűzéseit.

ISMÉT UJ KAPUSA VAN A 
DIMAVAG-NAK

A DIMAVAG kapuját vasárnap is
mét új fiú védi. Halasi ez, a Makói 
TK volt jeles kapuvédöje. Halasi már 
hónapok óta Diósgyőrött lakik, de 
csak most igazolták le. Az Ungvári 
AC elleni mérkőzésre az eddigiek 
szerint ez a csapat utazik el: Halasi 
— Széli (Bán), Felföldi — Kalocsai, 
Csonka, Barta —  v. Mészáros, Ker
tész, Füzér, Barna, Fazekas. Kei— 
tész meggyógyult, a csütörtöki edzé
sen is résztvett.

A  PÉCSI VSK
ezzel a csapattal utazik Érsekúj
várba: Tahi —  Hetényi, Radnai —<
Kőfalvi, Ónodi, Mozsgai —• Sós, 
Lendvai, Bérezés, Sisák, Puszpán. 
Az összeállítás érdekessége, hogy 
Sós és Bérezés helyet cserélt.

A* SK Rnsj megváltozott csapattal 
megy Beregszászra, hogy megszerezze A 
bentmaradáshoz szükséges pontokat. 
Hosszabb szünet után ismét Zsiza- 
nyovszky véd majd, a jobbszéiső pedig 
Móze.r lesz. Az egész csapat így alakult 
zsizsnyovszky — Papp, Hadik — Szovga, 
hopcsai, Kancsó — Mózer. Csancsinov, 
Juchwid. Pliszka, Hajlik III.

Pécsett, vasárnap játszik e* alwövefc*
sági ifjúsági döntő első mérkőzését. A 
PVSK ifj, és a bajai Bácskai ifj. talál- 
*kozik. A pécsiek összeállítása ez lesz: 
Pozsgai I  — Kcki. Pozsgai II  — Kecs
kés. Csernns, Ferenoz — Nagy, Naujuov, 
Báláz?, Páidi, Szabó.

A hátralévő MAH-Hazai t,p,—Községi 
tp. Bank Kupa mérkőzést. 15-ón, szomba
ton játsszák le a Soroksári-úti pályán* 
kezdető 5 óra, Játékvezető: Lantos.
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EVEZÉS

Csütörtökön nagy edzést 
tartott
a Bécsbe készülődő 
válogatott nyolcas

Török dr. szövetségi edző  
bízik o magyar hajó 
győzelmében

Gsütörtők dóin tánra — a hatalmas 
zápor után — pompás idő várta válog^ 
tótt nyolcasunk tagjait a Pannónia klub- 
trázábau. A  válogatót nyolcas a követ
kező összeállításban ült hajóba:

Luczay, Őzike, Szalal, Mamusich dr, 
t»3'őry, Szendcy, Szabó, Zágon, kormá
nyos: Zimonyi.

Török Zoltán dr edzővel külön moto
rosba ültünk s figyeltük a válo
gatott nyolcas munkáját. Annak ellőné re, 
hogy a nyolcas egy kicsit tartalékos, 
mogiepőcn szépen, nyugodtan dolgoztak 
a fiúk. Jófourmán meg sem látszott, hogv 
tartalékok — Lucaay, Zágon, Szalay — 
iilpck a hajóban. Zágonról mondta 
Török dr*

— Zágon az utánpótlás egyik Jegfeliet 
séges?bb tagja. Most érettségizett, mind
össze 10 éves fiú. Biztos vagyok benne, 
hogy Becsben ő is meg fogja állni 
helyét, mint ahogyan jó szereplést várok 
Luczaytól és Szalay tói. A berlini és bécsi 
nyolcasról az idén még nem hallottunk 
semmit, nem tudhatjuk, milyen formában 
Vannak. Én mégis hízom abban, hogy 
Bécsben is sikerül megnyernünk a „Há
rom város versenyét”, a középeurópai 
evesősvilág legnagyobb érdeklődésre szá- 
níQttartó küzdelmét.

A kiadós edzés után Török dr az űti- 
tnynisorro] ezeket mondta:

— Még ma délelőtt is úgy volt, hogy 
repülővel megy a gárda Bécsbe, délre 
azonban nem sikerült megkapnunk a 
három napig érvényes kiutazási enge
délyt.. így mégis vonattal utaznak a 
fiúk,. 'Szombaton reggel indulnak el 
Bé^pbe és hétfőn délután érkeznek haza. 
Szombaton délelőtt edzést tartanak Becs
ben, vasárnap délután a három város 
versenyén kívül még a szenior nyolcas
ban is rajthoz állnak.

Tíz evezős (a fentebb felsorolt kilenc; 
fiú és Inotáy* mint tartalék) utazik 
Pécsbe, Perez cl György dr elnök és 
H au ízinger Sándor szövetségi kapitány 
vezetékiével. Török dr nem utazhat el, 
hivatali cl foglal ifi-ága miatt.

Német cs jugoszláv egyesületek i*
■veztek a június 22—2Ö-áu megtartandó
nemzetközi regattára. Budapesten ez lesz 
az idén az első nemzetközi verseay.

Ballya Hugó dr, a Pannónia népszerű 
„Bimbója” megnősült és visszavonult a 
versenyzéstől. Azért egészen nem hagyja 

..ott az evezősportot: Török dr mcl'j-tt ő 
látja el a Pannónia helyettes edzői és 

‘ spo r t iga zga ló i t tsztségét.

GYEPLABDA
BBTE-hirek. Elmarad a BBTE zágrábi 

portyája. A BBTE szombaton az FTC- 
vel, vasárnap az AHC-vel bajnoki mér
kőzést vív.

A szövetség a II. osztályú bajnokság 
tavaszi mérkőzéseit ösSzei akarja le ját
szatni. ■ feltéve, hogy a következő bajnok
ságban indulnak a II. csapatok is.

Az MHC a régi Lóverseny,tér St.efánia- 
úti részén két .sportpályára való terüle
tet kapott a fővárostól. Az egyik gyep
labdapálya már az őszre készen lesz. a 
másik csak jövő tavaszra, mert azt füve
síti az MHC. így remény van arra, hogy 
őszre ismét a régi kerékvágásban halad 
a gyeplabdasport.

Heti műsor. Szombat: BBTE—FTC
(Foríi.yák-utca. 5.30. Vezetik: Pásztor és 
Kornis). Vasárnap: AHC—BBTE (Mar
gitsziget, 8.30. Vezeti: Moser). MHC—
PbHSE (Margitsziget, 10. Vezeti: Bikár 
dr)._________  . _______________

K O SÁ R LA B D A

A Női KOSÁRLABDÁÉ VJNOKSAG
mai műsora

A j>5i kosárlabdába,inokpágrért ma négy 
(ÍV pályán küzdenek a ősapa lók. Az MTE- 
pályán fél 7 órakor az MPE—TFSC mér- 
kő zés re kerül sor (vezeti: Kardos és
Enyedi). A ícfítiicvO'lők bizto« győzelmét 
várjuk. A BEAC—Koszorú X (Mészáros 
és Velkcy) összecsapás a BEAG-pályán 
lesz fél 7 órai kezdettel. A  BhAGTiölgyek 
akár 20 kosárral is győzhetnek. A nap 
legszebb mérkőzése a PeSC—-BSzKRT 
(Körnlcndy és Badacsonyi) n BS/KRT- 
pályán fél 7 órakor kezdődik. A sok 
tartalékkal kiálló oeetújhelyiek aligha 
jelentenek nagy veszélyt a bajnokságra 
törő villamos csapatra. Kemény csatát 
Ígér a MAFC-pályán (?) a Koszorú XIII 
—MAFC (Kelemen és Szűcs) találkozó. 
Ennek a mérkőzésnek a helye még tel
jesen bizonytalan, mert értesülésünk sze
rint az intézőbizottság túl korán írta ki 
a MAFC-pályára a mérkőzést. A 
MAFC-on ugyanis még csak a jövő héten 
állítják fel az új kosarakat.

IFJÚSÁG

A buc|ap6sti kerü let  
K1SÖÜS lab d arú g ó  

b a jn o kság a  '
befejeződött. A bajnoki címért a négy 
budapesti csoport elsője körmérkőzést 
vívott. A körmérkőzés végeredfnénye:
1. Szent István fk. 3 3 ----------5:2 6
2. Újpesti fa- ős főm 3 2 — 1 6:3 4
3. Rákóczi fk. 3 1 — 2 5 : 6 2
4 . Hunfalvy fk- 3 — — 3 2:7 —

Az MLSz Aljáért a négy csoport máso
dik helyezettjei vívtak könnérkőzést. 
Ennek az eredtnőnye:
1, Kossuth tje! 3 3 l -~ 5 :3  5
3.. Szent László gr. 3 I I 1 3:2 3

.3. Kemény g. 3 — 3 — 4:4 3
4. Kölcsey g. 3 — 1 2 3:5 I

A BLÁgz-dijért az egye? csoportok 
harmadik helyezettjei csaptak össze. A 
körmérkőzés végeredménye:
1. Pestújhelyi ík. 3 1 2 — 6:5 4
2. Pestszenterzsóbeti g. 3 1 2 — 4:3 4
3. Aranyosi fk. 3 1 1 1 11:6 3
4. Ulektr. szakiak. 3 — 1 2  1:8 1

AZ ALSÓS LABDARUGÓ BAJNOKSÁG
ünnepélyes befejezése szombaton este 6 
órakor lesz a KISOK Erzsébet királyné- 
úti pályáján. Az ünnepélyes díjkiosztás 
előtt, 4 órakor a Kossuth fk.—Szent Ist
ván fk.. 5 órakor a. Pestszenterzsébeti 
r.—Pestszentlőrinci fk. alsós mérkőzés 
lesz*

Végig1 izg alm as, pom pás küzdelem
Munkácsi fk.~Kaposvári gf. 
5:3 (2:1)

i

A munkácsi csatárok a kapu előtt szetniíilesebbek voltak
Góllövő: Keszíler, Bogdán, Biró, Kaszonyi, Kaszonyi, Kaszonyi >
Sárosi (11-esből), Havasi
BEAC pálya. 2500 néző. Vezette: Szigeti László

Csütörtökön délután már negyed
5-kor élénk élet uralkodik a BEAC- 
pálya földszinti két öltözőjében. A 
Szent László-vándordíj döntőjére ké
szül a két vidéki iskolának, a mun
kácsi fk.-nak és a kaposvári gimná
ziumnak a csapata.

A  kaposváriak öltözőjében Kapos
vár]/ György dr polgármester és 
Szuchovszky Bertalan testnevelő ta
nár sürög-forog a fiuk körül. Kapos- 
váry dr buzdító beszedet tart.

—r- Jól tudjátok, Jiuk, hogy ha 
győztök, nemcsak az iskolátoknak, 
hanem a városnak is dicsőséget sze
reztek! —■ mondja többek között.

Szuchovszky tanár közli velünk, 
hogy az összeállításuk változatlan.

A munkácsiak öltözőjén Szekeres 
József vezető tanár adja ki a 
fiúknak az' utolsó utasításokat. Itt 
is változatlan a csapat.

—  Szeretnénk megnyerni a mécs
eset, — mondja Bogdán, a munká
csiak hosszú középfedezete.

Már készen állnak kiindulásra, de

Kékesire és Kőhalmira, a két part
jelzőre sokáig kell várniok. Az 
utolsó pillanatban végre befut a két 
partjelző és az ő késésük miatt mint
egy 10 percnyi késéssel — öt óra 
után öt perccel — végre kivonulhat
nak a csapatok.

A  marat honi kapu felöl jönnek be. 
Zászlót vivő diák vezeti a csoportot, 
balján Szigeti játékvezetővel, jobb
ján Budai Gyula KISOK szakosz
tályvezetővel, mögöttük a két part
jelző, azután a két testnevelő tanár. 
Utánuk a játékosok. Esni kezd, ami
kor felállnak, hogy elénekeljék a 
Himnuszt és egyre szemerkélő eső
ben állnak fel a kezdéshez Is. <

Kaposvári g.: Babics —  Kolláth, 
Hausz —  Havasi, Reiser, Sárosi —- 
Kiss, Cseresznyés, Bíró, Gábriel, Mol
nár.

Munkácsi fk.: Szabó — Popovies, 
Limbach I. —  „Montovai, Bogdán, 
Rácz —  Limbach H., Kesztler, Ru- 
zsák, Bírta, Kaszonyi,

flagsf s á r in g e rb e n  először
tizen@iy@st hibáz Munkács, aztán lesből 
lőtt góllal s egy potyagóllal elhúz e llen
felétől, a végén feljön a Kaposvár és javít

A . két csapatkapitány zászlót cse
rél, azután választanak. Kaposvár 
választ, Munkács kezd: Kaposvári 
támadással indul a mérkőzés. Mol
nár lefut, beadása a kapufáról pat
tan vissza, de közben Biró lesre fu
tott. Az eső most szinte ömlik, a 
pálya nagyon csúszós, a játékosok 
egyelőre nem igen találják fel ma
gukat. Egyldglg;, .mezőnyjáték fo
lyik. A 4, percben Kesztler tiszta 
helyzetben rosszul találja el a lab
dát, az mellé gurul. Molnár szögle
tet harcol ki. A szögletrúgás Biró 
lábáról ■ kapu mellé pattan. Kapos
vár támad most cgyideig. Sárosi 
messziről fölélő, Gábriel pompásan 
ugrását ja ki Bitót, de a középcsa
tár elől egy pocsolyában megugrik 
a labda. Kiss me’lélö. Biró kapura 
emelése Popovicsról szögletre pat
tan, ebből újabb szögletet érnek el 
a kaposváriak. Reiser 30 méteres 
szabadrúgása alig megy mellé. A
12. percben Ráoz szabadrúgása után 
Kesztler nagy helyzetbe jut, de a 
kapus megkaparintja előle a labdát. 
Egy perc múlva

Kesztler egyedül tör a kapura, 
a két hátvéd ollóba fogja, tisz
ta 1 1 -es, a játékvezető meg is 

adja.
Bírta áll neki a büntetőnek, a bal
sarokba irányított lapos labdáját 
Babics pompás vetődéssel elfogja.

Kirúgás után Bogdán vágja ismét 
előre a labdát, Kolláth fejéről hát
racsúszik a labda,

a lesen álló Kesztler elcsípi és 
közelről bevágja. 1 :0.

A partjelző lest integet, a játékve
zető azonban határozottan középre

mutat. Munkács fellelkesül. Egyik 
támadását a másik után indítja. A 
16. percben

‘Bggdán 85 méteres ívelt szabad
rúgása a kapus feje felett becsú

szik a hálóba. 2:0. Potyagól.
Az eső valamit enged az „iramból", 
a pálya azonban már sártenger.

A  1$. percben Reiser lyukat rúg, 
Ruzsák veszedelmesen tör a kapos
vári kapura, de Kolláth elnyomja. 
Röviddel utána Bírta mellélö. A. já
ték most kiegyenlítettebb lesz. A 20. 
percben Molnár elszalad a szélen, 
szép beadása tisztán találja Birót,

a középcsatár három méterről 
a hálóba fejel. A lefelé irányí
tott labda a földről pattan a 

hálóba. 2 :1 .
Két perc múlva ide-oda pattog a 
labda Munkács kapuja előtt, végül 
Kiss kapufára fejel. Utána Gábriel 
nagy lövését a kapuvonalon álló Po- 
povics fejeli ki. A  másik oldalon Ru
zsák mellégurít. Kaszonyi szögleté
ből Birta alig lő mellé. Egy ideig 
csúszkálások és esésekkel tarkított 
mezőnyjáték folyik, Bogdán szabad
rúgása után kavarodás keletkezik a 
kaposvári kapu előtt, végül Babics- 
nak sikerül felszednie a labdát. Ka
posvári támadás közben ér véget a 
félidő.

s z ü n e t b e n
sárosán, vizesen vonulnak be az öl
tözőbe a játékosok. Mindkét csapat 
tiszta inget és nadrágot húz fel. A 
munkácsiak keresztcsíkos kék-fehér 
inget, a kaposváriak pedig a 
BEAC-tól, kölcsönkapott „E“-betüs 
fekete inget veszik fel.

A második félidőben még három gólt lő  
Munkács, Kaposvár 11-esből és egy kitö
résből szépít

Munkácsi rohamokkal kezdődik a 
második félidő. Limbach Il-t csak 
szögletre tudják szerelni. A 3. perc
ben a munkácsi kapunál viszont a 
nagy helyzetbe került Biró elöl 
ment szögletre az utolsó pillanat
ban a védelem. Újabb kaposvári 
szögletből Cseresznyés pompásan 
fejel kapura, de Szabó biztosan véd. 
Támad a Kaposvári gimnázium. Az 
eső újból elered. Havasi messziről 
kapu mellé lő. Bírta, rúgást kap a 
lábszárára, egy darabig sántíkál. A' 
40. pereben Kolláth bombahazaadA- 
pát a kapus nem éri el, de szeren
cséjére a labda, egy méterrel 3  bal 
léc mellett suhan Ki.

Sárosi 25 méteres szabadrúgása 
mellé megy. Babics szépen ment 
Limbach II. elől. Kaszonyi kapás
ból fölélő, majd Limbach II. lövése 
kerüli el a kaput. Molnár elöl Lim
bach i. szögletre ment. A szögletet 
Kiss elügyetlenkedi. A  80. percben 
Kolláth hibáz,

Kaszonyi gyengén gurít kapura, 
a kifutó kapus elvéti és a gu
ruló labda mellette a hálóba 

döcög, fii,

Havasi szögletre 
szögletrúgása ka-

A 23. percben 
ment. Kaszonyi 
púra csavarodik,

Babics már csak belül tudja 
fogni. 4:1.

Egy perc múlva a kaposvári kapus 
kifut egy előreadott labdára, Kol
láth nem veszi öt észre, hazaad. 
Hazgadá-sa a kapus mellett kapura 
tart.

Kaszonyi még a vonal előtt el
éri és bevágja, 5:1.

Munkács nagy lelkesedéssel támad, 
Limbach II. elcselezget egy jó hely, 
zetet. Azután a kaposváriak bele- 
feküsznek, a 27. percben Kiss be
adását Limbach I. kézzel üti le. 

11-es. Sárosi félmagas lövés© a 
balsarokban ér hálót. 5:2. 

Hullámzó játék után a 31. percben 
Cseresznyés fejese a felső lécen 
csattan, majd Kiss beadását ront
ják el a belsők. Egy perc múlva 
Havasi előretör és mintegy

két méterről a léc alá vágja a 
labdát. 5:8.

A' játék roppant izgalmas, hol M

egyik, hol a másik kapu forog ve
szélyben. A 34. percben Gábriel 
erős lövése Szabó kezéből kicsú
szik, a labda a bal kapufa tövében 
áll meg! Azután ismét Gábriel lő, 
majd Biró lövése zúg el a mun
kácsi kapu mellett. Munkács térfe
lén fejeződik be a játék.

Szögletarány 5:4 (3:1) Kaposvár 
javára.

D í j k i o s z t á s

A mérkőzés után a csapatok fel
sorakoznak a pálya közepén, üdvöz-

lik a közönséget, majd előrevonul, 
nak a futópályán felállított asztal 
elé, itt Wlassics Gyula báró állam
titkár rövid beszéd után kiosztja a 
díjakat. A  „Szent László-vándor
díj" védője egy évre a Munkácsi fk. 
lett.

Nyilatkozatok
Vitéz Tárczay-Felicides Komán dr. 

min. osztályfőnök: Sportszerű, lo
vaglás küzdelem volt. A célt ezzel 
a vándordíjjal és a vándordíjhoz 
méltó nemes vetélkedéssel úgy ér
zem, teljes mértékben elértük!

Gidófalvy Pál dr, az MLSz minisz
teri biztosa: A nehéz talajon is egé
szen jó játék alakult ki. A  labda
rúgó szövetség jól látja, hogy a ma
gyar futball fejlesztése elsősorban a 
középiskolás labdarúgáson keresztül 
valósítható meg.

Oálffy András, a JT főtitkára: 
Friss, ötletes játékot láttam. A 
munkácsiak megérdemelték a győ
zelmet.

Buday Gyula, a KISOK szakosz
tályvezetője: Ha jó a talaj, mindkét 
csapat sokkal szebben játszott voiK-v

Szekeres József, a munkácsiak ta
nára: Úgy látszik, a csúszós, nehéz 
talaj jobban kedvezett a mieinknek, 
A csatársorunk veszélyesebb volt, 
mint a kaposváriaké.

Szuchovszky Bertalan, a kaposvá
riak tanára: Három potyagólt kap
tunk. Száraz talajon más lett volna 
az. eredmény.

Egyforma ereid csapatok harca — 
a csatárok szem fíiiessége döntött

Ez 3 döntömérkőzés méltó volt a 
„Szent László“-vándordijhoz. A két 
csapat mindvégig izgalmas mérkő
zést vívott. Időnként a zuhogó eső 
és a hatalmas sár ellenére is pom
pás labdarúgásban gyönyörködhe
tett a közönség. A két csapat, kö
zött nem. volt lényeges különbség, 
a mérkőzést az döntötte el, hogy a 
kaposvári hátvédek néha-néha bi
zonytalankodtak és a fürge mun
kácsi csatárok mindannyiszor ki
használták a kínálkozó alkalmakat.

A  győztes csapatban Szabó kis 
termete ellenére is ügyes kapus. 
Időnkénti bizonytalankodása a ta
laj és a csúszós labda rovására ír
ható. Mindkét hátvéd jól játszott,

különösen Limbach I. A fedezetsor 
legjobb embere a nyurga Bogdán 
volt. A tániadösorból Ruzsák, Ka, 
szonyí és Bírta emelkedett ki.

A kaposvári Babics három gól
ban is „benne volt". A csapat hát
védeinek a lelkiismeretót is sok 
terheli. A fedezetsoruk megbízha
tóan játszott. Közülük különösen 
Reiser ■emelhető ki- A  csatársoruk 
legjobb tagja Gábriel. Biró te,két
séges középcsatár. Molnár sokszor 
veszélyeztette az ellenfél kapuját. 
A jobbszárnynak gyengébben ment 
a játék.

Szigeti hibátlanul vezette a mér
kőzést.

VÍVÁS
Kimarad a ÜTVE tárd versenye. A

HTV K .június 25-án IV. osztályú kard- 
verseeyt start ..randizni. A versenyt 
most lemondta a így ps 4 vetően y elma
rad.

Miskolcon rendezik a vidéki bajnoksá
gokat. A régebbi időben a. vidéki baj
nokságot minden esztendőben más vidéki 
városban rendezték. Később a vidéki 
bajnokságokat a fővárosban tartották 
meg, n ért ez központosán feküdt, min
den vidéki városnak. Ebben az évben a 
vívószoveíség a Miskolci Jogász Turista 
Egyesületet bízta meg a vidéki bajnok
ság rendezésével s így a vidéki bajnok
ságok Miskolcon fognak lezajlani.

A kardbajnolcság nevezései: BEAC:
Ra.iczy dr, Boy dr,. Barios. IITVK: Je- 
ney L„ liomoródy, Németh, Kovács, Bér
ezel! 3’, Kőszegi:". Zirczy, Maszlnv, Do- 
meter. Iíevey. UTE: Palócz. Szombaih-e- 
lyí VC: Vargha. BBTE: Ti ily E., Ke
resztes. MAC: Gercvioh. Pesthy, Szmolár, 
Rajcsányi, Dunay. BSE: Ványí, cgylc-
ten kívül: Bődig Pál (Miskolc). A ver
seny technikai rendezősége: Jekeífalussy, 
Ilátszcgby Ottó és Misley.
RERICH BÉLA KILÉPETT A BEAC- 

BÓb
Rericli Béla. a kiváló párbajtőrvívó, 

aki tavaly bajnok is volt. kilépett egye
sületéből, a. BBAC'hót. Még nem döntött 
atekintciben. hogy melyik másik egye
sülőiben fog versenyezni.

KÉZILABDA
A legjobb női kézilabdacsapataink közé 

számító Olympia r.éhány válogatottjának 
kiválása miatt tavasszal gyengébben sze
repelt. Mint értesülünk, a vezetőség a 
nyári szünet alatt átszervezi a csapa
tot. Dobler Antal irányitásával össze] 
ismét komoly szerepet akar játszani a 
bajnokságban a budai csapat.

Óbudán élénk levente kézilabdaélet 
íölyik. Barta Béla testnevelési oktató 
nagy szeretettel foglalkozik a kézilabdá
zókkal. A csapat edzésében Nemes II., 
a jeles válogatott hátvéd segédkezik.

Elektromos-híradó. A rendkívüli hely
zet valószínű romániai portyától fosz
totta meg az idei bajnokcsapatot. He
lyette „kárpótlásul’‘ néhány vidéki be
mutató kerül sorra a nyár folyamán. Itt 
említjük meg, hogy a bordó-sárgák ifi- 
csapatot szerveznek és beneveznek az 
ifjúsági kézilabdabajnokságra.

Vasárnap kerül sorra a levente kézi
labdabajnokság döntője a BLE VII. 
(Gyöngyössy Kálmán csapata) és a BLE 
IX. (Molnár Zoltán esapata) között. A 
két fiatal együttes összecsapása s. kézi
labdasport ünnepi eseménye. (Molnár 
Zoltán és Gyöngyössy Kálmán határo
zott érdemeket szerzett a kézilabdázó 
utánpótlás nevelése terén!) BLE VII.— 
BLE IX.. Aréna-út, 5 óra. Vezeti: Paltu.

A WMTK líézilabdacsapata vasárnap 
4 órakor barátságos mérkőzést játszik 
a VII. kér. leventékkel ez Aréna-ütői). 
Előtte az ifjúsági csapatok mérkőznek.

TORNA
Alfréd Sehttarraiann lovagkercsztet ka

pott. 1936-ban, a berlini olimpián Alfréd 
Schwarzmanu két olimpiai bajnokságot 
i3 nyert. Az egykori legjobb néniét tor
nász most a nyugati háborúban is ki
emelkedő teljesítményt nyújtott. Ejtő
ernyős főhadnagyi rangban szolgál. 
Sqhwarzmam.t Hitler, a német véderő 
legfőbb parancsoka a Vaskereszt iovas- 
keresztjévcl tüntette ki. Schwarzmann 
különben _ rendkívül merészséggel végre
hajtott. hőstettei közben meg is sérült.

KERÉKPÁR
A Pécsi TE június 16-án országúti vor- 

ronttez.

A : olaszok szombaton állítják 
össze a Magyar-Körversenyen 
résztvevő nemzeti válogatott 

négyesfogatukat
Legutóbbi számunkban tüióltiik a 

Magyar körversenyen] résztvevő német- 
3-áiogolgtt négyesfogat ö*szrá Ilii áss 1. 
Tegnap kérdést intpzHínk a Milánéban 
székelő olasz kerékpáros szövetség egyik 
vezetőjéhez az „égsziokéítek” ösazaálU- 
lása ügyében. A kövelkezö felvilágosítást 
kap luk:
_ — Az olasz válogatott legénység — csak 
úgy, mint a német négyesfogat —, fel
tétlenül réfixtvces a Magyarország körüli 
négynapos versenyen. A háború kitörése 
ezen a korábbi ollialározásnnkon nem 
változtat, Szövetségünk szombaton hívja 
e: ybe válogatóbizottságunkat és a szak- 
felügyelők meghallgatása után állítja 
össze csapainnkat. Gárdánk a legerősebb 
lesz, amit csak pillanatnyilag arcvoaai- 
ba dobhatunk,

A jugoszláv, szlovák, bolgár éf svájci 
válogatottak kiküldetéiéröl eddig üjnbb 
híreink nincsenek. A szövetségben aggo
dalmaskodnak is e ..némaság'1 miatt, fia 
akár jönnek n jngoszlóvok, szlovákok, 
bolgárok és a svájciak, akár nem. egyön
tetű a vélemény, hogy már a némái—- 
olasz—magyar összecsapás is az idény 
log.lelentősebb ama tör orsz-ágúti verse
nyévé teszi Európában a körversenyt.

■ , ..IJ mii . n

AZ MPSE MEGKÖZELÍTETTE A 
VEZETŐ WMTK-T

Az MPSE és az FTC pontgazdagodás* 
jellemzi- a legutóbbi, a. XII. omzágútí 
fordulói: a vezető WMTK mogközeiíth*y- 
iellensége elhalványodott s a BSzKKT* 
nak is alaposan össze keli szednie ma
gát, ha a feltörő s nagyrészt fiatal erő
ket arcvonalbadobó FTC ellen inog akar 
ja védeni harmadik helyéi.

A pályabajnokság legutolsó fordulója 
megerősítene a Törekvést a vézető he
lyében a a PSiE-t a harmadik helyre 
ugratta. Érdekes, hogy az FTC, — mely 
eddig úgyszólván kaiWdeg pálya-babé
rok után vágyott — most országúién i# 
küzdve, nemileg elhanyagolta a betont 
cs így csak a negyedik helyei védi.

Örvendetes jelenség, hogy a II. osz
tályban idén 8 egyesülettel többen küz
denek a pályabajnok-.ágért, mini tavaly,

A két, bajnokság állása az utolsó for
duló után egyébként a következő;

Országúti bajnokság
I. osztály

1. WMTK 168-5 p. 3. MPSE 1604 p, 8, 
BSzKRT 370 p, 4. FTC 806' p. 5. Törek
vés ess p. 6. PSE 5S9 p. T, Vi). KR
524 p, 8. RESC 386 p, 9. Tipográfia Sít 
p; 10, Sólyom KE 242 p.

TL osztály
1 KSzKJ? 284 p. 2, DKK } «  p, Sk 

Fűv. KE 229 p. 4. MV8C 89 P. 5. MOéí
7? P. «. Székest, MÁV 65 p. 7. K K Í
35 p, 8. Testvériség is p, 9. Érsekújvárt 
Levente 5 p. 10. Székest Repülő 4 p.

Pályabajnoksig
I. osztály

1. Törekvés 657 p, 2. WMTK 314 p. 3, 
PSE 222 n, 4. FTC líf p, 5. TASzK RT1
81 p, 6. DVSC 0 p. .

II, osztály
1. Székesfehérvári MÁV Előre 95 n. 3. 

MPSE 86 p, 3. Vil. KK 82 p, 4. K. Turu» 
56 p, 5. Szegedi MÁV 36 p. 6. Főv, KB 
2.3 p, 7—8. BKK és Sólyom KE 92 p, 
9. Tipográfia 21 p, JfJ, K. Eáfcóezi í® p; 
U, KSzKK 13 p, 13, Técet T I  J» p.
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Az asszony és a múltja
Autóbalesettel kezdődik. A kocsi 

előtt fiatal nő fekszik. Kórházba 
szállítják. Nincsenek rajta külsé 
reinti nyomok. De eszméletre tér 
ekkor kiderül, hogy elvesztette az 
emlékesőképességét.

Ki ez a nő?... Ez a kérdés első 
sorban a rendőrséget érdekli, mert 
az ismeretlen nő kézitáskájában 
egy revolver volt. Iratok, női apró 
ságok helyett —  revolver, amelyből 
egy golyó hiányzik...

A  rendőrség eleinte semmi nyo
mot nem talál. Az ismeretlen nő új 
nevét kap és álláshoz is jut. Egy 
fiatal orvos. Entrupp dr. mellett.

Entrupp dr. szenvedélyes bacillus 
. vadász és egy gazdag leány vőlegé 
nye. A  gazdag leány hamarosan fél
tékeny lesz a rejtélyes asszisztens 
Bőre. Az orvos előbb eltávolodik 
menyasszonyától, majd egyre köze 

• lebb kerül az ismeretlen nőhöz.
A rejtélyes nő múltjáról izgat 

■mos lassúsággal 1 ebben fel a füg
göny. As izgalmas hangulatot még 
fokozza az olasz Nunzio Mala 
somma kitűnő rendezése. S amikor 
végre megismerjük a megoldást, 
nem érzünk csalódást: a titok va
lóban súlyos és komor volt. Gyű 
kosság! De nem a nő gyilkolt...

Sybille Schmitz alakítja a nőt, 
aki nem emlékezik a múltjára 
Éppen olyan rejtélyes és izgalmas, 
mint a szerepe. Az elkényeztetett 
gazdag leány alakja könnyen ellen 
szenvessé válhatott volna: Tasnády 
Mária érdeme, hogy ez nem történt 
meg. A  férfiföszereplő: Albrecht
Schoenhals. Neki volt aránylag a 
legkönnyebb dolga, a valóságban 
ugyanis az orvosi pályát cserélte 
fel a színészettel, tehát nem csoda, 
hogy tökéletesen játszotta Entrupp 
dr. szerepét. A  többiek közül Hans 
Leibeit (Willmann konzul), Hansi 
Arostadt (a konzulné), Bemhard 
Minetti (Igor Costa), Paul Ottó 
(von Ensing), Hans Zesch-Ballott (a 
rendőrtanácsos), Paul Bildt (Halden 
tanár) és a csinos Dórit Kreysler 
(Ruth Wiilman barátnője) érdemel 
dicséretet.

----------------: V '

Ha már a Hunniában is 
forgatnak

Ma, pénteken, reggel a Hunniában 
is megkezdődik a munka. Az első 
film, amely itt felvételre kerül: kém 
dráma. A  címe: ismeretlen ellen
f é l Izgalmas történet kémekkel és 
eüepkémekkel. Csörögi Géza írta, 
Rodrigues Endre rendezi. A  fősze
replők: Simor Erzsi, Somogyi Nusi. 
A.jtáy Andor, Greguss Zoltán, Rát 
kai Márton és Főldényi László. Gyár
tási vezető: Jeszenszky Ferenc.

ATLÉTIKA
MPEIDL ZOLTÁN EMLÉKÉBE

Vándordíját alapított a BEAC és ezt a 
MAFC—BEAC egyesületközi atlétikai
mérkőzésre tűzte ki. A 900-as évek nagy 
tehetségű középtávfutója, a magyar at
létika korár.' elhunyt nagy szakértője, 
a főiskolai atlétikát mindig istápoló 
SpeidI Zoltán emlékét méltóbban nem is 
ülhetik meg, mint ilyen viadallal. Az 
első összecsapás szombaton délután fél 4 
órakor lesz a BEAC sporttelepén ünne 
pélyes külsőségek között. A két egye 
sülét színeiben csak a főiskolai szabá
lyok szerint indulásra jogosultak vehet
nek részt.

UJ GÖRÖG CSÚCSEREDMÉNYT
állított fel 3000 méteren Mavrapostolos 
Athénben elért 8:52.6 mp-es idejével 
Tanos 360-at ugrott rúddal, Papas 
59.90-et dobott gerellyel, Lambrós és 
Pantagis 180-at ugrott magasba, Elefte- 
riadis 659-ct távolba. Stefanachis 14.04-et 
dobott súllyal, Stratacos 51.6-ot futott 
400-ra.

a z  o l a s z  a t l é t á k

k* elmúlt vasárnap Is párosversenyei, 
vettek részt. A jobb eredmények: 400 m 
Linzi 47.8, Feras/mti 50.6, 1500 m Vitale 
4:01.6. Scopel 4:02.6. 10.000 m Padorani 
32:35.6, magas Tanghetti 191. Donadoni 
és Colombini 188, rúd Ballerini 380, súly 
profét! 14.36, Bertocchi 13.96.

MEGHÍVÁSOS 400 MÉTER
5s lesz a MASz—TFSC-verseny kereté
ben'. A szövetségi kapitány ezen Ónodi, 
Sándor, tíörkói, Pelsöcrá és .Jaglcza in
dulását tette kötelezővé, de indulhat 
rajta Vadas is, ha akar. Lesz 4x100-as 
váltó is, ezen a Belgrádban futó Novak, 
Regős, Sándor. Pelsőczi váltó fut majd 
egy alkalmi ellenféllel. Novákot felren
delte erre a szövetségi kapitány.

NAGY GÁRDÁVAL INDUL A DIMAVAG 
DUNAKESZIN

A legerősebb és legagilisabb vidéki 
egyesület legjobb atlétáit elindítja a 
Dunakeszi Magyarság vasárnapi verse
nyén. Indul Szaladős, Gulyás, Képes, 
Novak, Verbőczi, Horváth II., Baklcy, 
Szinyéri, Dauer, Szakály, Oszlánszky. 
Velük az amúgy is hatalmas és szín
vonalban is sokat jelentő dunakeszi 
mezőnyök még jobban megerősödnek. 
290 méteren így Gyenes, Felsöczí, Regős, 
Kovák, Sándor, 500-on Istenes, Vadas, 
Híres, Tárnoki, Berényi, Képes, 15,0-on 
Iglói, Szabó, Gye.rgyói, Farkas, Eper, 
Zöltai, Vörös, EUlöp, 10.000-en Csapiár, 
Németh, Mucsi, Galambos, 400-as gáton 
Kiss. Szörényi, Keresztúri, Verbőczi, 
távolban Dusnoki, Somló, rúdban Ko
vács TFSC, Kovács TSE. súlyban Né
meth. Csányi II., Darányi. Horváth II., 
Varró, Rákhely, diszkoszban Kulitzy, 
Horváth II., Darányi, Németh, Berta: 
lan, gerelyben Várszegi, Rákhely. Csányj 
jetb, bdtúbaC

Lesz szo m b ato n  410?
Láttuk vasárnap Zsuffkát a 4 mé 

tér fölött és láttuk azóta edzésein is. 
Meg kell állapítanunk, hogy az új 
rudugró-csúcs csak napok kérdése.

—■ Jaj, nem kell elkiabálni a dol
got. Hátha nem sikerül. Meg aztán 
nagyobb hatása is van annak a 410- 
nek, ha nem várják .. . —  így akar 
kitérni Zsuffka a kikérdezés elől.

Nem hátrálunk meg.
—  Először is nem biztos, hogy 410 

lesz. Hátha 420. Másodszor: nem. is 
akarjuk úgy beharangozni a dolgot, 
hogy most már biztos az új csúcs 
eredmény. De a lehetőség megvan és 
az ma nagy dolog. Mit gondol, mi
nek köszönheti est?

—  Többek közt a sportszerű élet
módnak. Azután annak, hogy igen 
komolyan tanulmányoztam a rúd
ugrás stílusát és rájöttem néhány 
alapvető hibára. Rájöttem arra, hogy 
mi a döntő különbség a mi stílusunk 
és as amerikai ugrók stilusa között. 
Most ezt az új stílust gyakorlom és 
amikor sikerül, sikerül az ugrás is.

—  Mi a döntő különbség a két stí
lus között?

—  Talán az, hogy mi azelőtt tes
tünkkel túUendiiltünk a rúdon és 
nyújtott lábbal vetődtünk fel kés- 
állásba. Már amennyire ez a kézállás 
sikerült, A rúd ugyanis a huzódzko- 
dás után a váltunknál voltj onnan 
felvetődni pedig szinte nem is lehet. 
Ez volt az oka annak, hogy a rúd 
sohasem emelkedett a függőlegesig, 
mindig előbb megváltunk tőle. Az 
amerikai stílus szerint szinte a rúd
nak lendülünk neki, behajlított térd
del vitetjük fel magunkat úgy, hogy 
aráikor a csípő eléri a fejmagassá
got, a rúd a lehetőség szerint a csí
pőnknél van, Innen ugyanazzal a len
dülettel fel lehet vetődni úgy, hogy 
kinyújtott karunk a rúddal párhuza
mosan állva emeli fel a felsőtestün
ket. Ez rengeteget jelent.

Valóban rengeteget jelent. Zsuffka 
38Ó-as magasságon próbálgatja és 
aszerint, hogy hogyan sikerül —; van 
úgy, hogy tökéletesen —  10—20—40 
cm magasan van a léc fölött.

—  Hej, ha ezt tökéletesen megta
nulja —  mondja valaki — , 430-at
fog ugrani as idén ...

— Mikor indul legközelebb verse
nyen? —  kérdezzük.

—  Szombaton elindulok a szövet
ség versenyén. 370 cm-nél kezdek, 
azután 390-re és 410-re megyek. 
Ha lehet, tovább is. Jó lenne valami 
komoly csúcsot ugrani, legalább fel
ráznám egy kicsit a többi atlétát is.

Hát ami azt illeti, egy kis felrázás 
elkelne például a vágtázóknak és 
magasugrókank.. .

NEVEZÉSI CSÚCS
Á' Köszöni vasárnap délelőtt országos 

női verseny! rend-ez a Margitszigeten. 
A  10 versrnyszámból (nagyrészt kizárá
sosokból) álló versenyre összesen 520 
nevezés érkezett, ami nemcsak női, ha
nem férfi viszonylatban is országos 
csúcsot jelent! Érthető, ha eleinte kissé 
bizálmatlankodva fogadták a szigeti be
lépők iránti igényekkel jelentkező Ko
szorút. Reméljük, hogy ezen a nagy se
regszemlén a magyar női atlétika után
pótlását is megtalálják. A  verseny dél
után 3 órakor kezdődik.

Péntek, 1940 június 14.

Uj Hidas
Széfcesfe&épvárott

Tizenkét napja van csak Simpson mes
ter Székesfehérvárott, de ez a másfél hét 
is elég volt ahhoz, hogy teljesen meg
változtassa a székesfehérvári sportélet 
képét. Eddig a futball volt minden Fe
li érytárott. Ma. csak másodsorban érdekli 
a közönséget. Átadta a helyét az allé ti ká - 
nak. Másfél bét óta minden áldott dél
után 150—200—250 atléta és atléta-palánta 
nyüzsög a sóstói pályán. S ez az ősz mes
ternek köszönhető. El is nevezték „nagy 
varázsló”-nak. A név találó* mert ezt a 
250 diákot valóban a föld alól varázsolta 
elő. Ennek a sok fiúnak ma két ideálja 
van: Simpson mester és az atlétika.

Nagyon szívesen dolgozom Székesfe
hérvárott — tolmácsolta az ősz mester 
szavait a lelkes Párkénné. — A fiúk
ragyogó szeméből szinte sugárzik felém 
az ambíció, a törekvés, az igyekezet, a 
megértés. Főleg annak örülök, hogy eze
ket a fiúkat csak tanítani kell, nem pedig 
begyökerezett rossz stílusokat kiverni a 
fejükből. Roppant tanulékonyak, fogé
konyak ezek a gyerekek* egy-két nap 
alatt elsajátítják az amerikai stílust. 
Tehetsege faj a magyar, csak a* a baj, 
hogy vezetőik nyakasok, keményetjüek. 
Nem akarnak haladni a korral. (Tisztelet 
a kivételeknek.) Megfelelő irányítással a 
magyar atlétika néhány óy alatt az élen 
lehetne.

— Sok a tehetség Székesfehérvárott is. 
Van itt például egy fiú, Mohos László 
a neve, az angyobb tehetség gátfutásra, 
mint Hidas. Pompás alakú (188 cm ma
gas), 17 éves (!) és csípőben sokkal la
zább. mint a pesti fiú. Csak, sajnos, 
rövid idő ál! rendelkezésemre, hogy be is 
bizonyíthassam feltevésemet. He talán 
lesz rá mód, hogy az ilyen tehetségekkel 
még fogialkozhassam.

— De ezenkívül is sok rátermett fiút 
találtam, akikkel érdemes foglalkozni s 
akiknek nevével sokat fogunk még talál
kozni.

* Cs. A.

A pestvidéki kerület atlétikai bajnok
ságait július 6—7-én Kipesten, a KAC- 
pályá.n rendezik meg.

Kerületi atlétikai versenyt rendez jú
nius 23-án Pestszenterzsébeten a P. 
MOVE. A kerületi felnőtt és ifjúsági 
számokon kívül néhány országos ver
seny szám is les*z. köztük 4x800 iu-es 
ifjúsági váltófutás is, melyben a P. 
MOVE kitűnő csapatával a kerületi csúcs 
megjavítására készül.

HÁZIVERSENYT RENDEZ A BBTE
szombaton délután az új BBTE-pályán. 
Ezt ugyan még akkor határozták el, ami
kor nem tudták, hogy szombaton szö
vetségi verseny is lesz, de egyelőre nem 
változtatták meg elhatározásukat. Ezen 
a versenyen indul először egyéni szám
ban az idén Sir József dr.

A MASZ SZOMBATI VERSENYÉNEK 
NEVEZÉSI ZÁRLATA

pénteken este 6 órakor van a szövetség
ben. Ma tehát még lehet nevezni.

23-IKAN A BBTJ*
rendez Budapesten* atlétikái versenyt. 
Ugyanakkor lesz a soproni jubiláns or
szágos verseny és a magyar—jugoszláv 
viadal is.

A SVÉD ÖDMARK
193 c-m-t ugrott idei első versenyén. Egy 
má-sík versenyen — östersundban — 
Hágg é? Hagström 2000 méteren 5:2$.6 
mp kiváló i-dlővel futott holtversenyt.

SMITH 438 CM-T UGROTT BERKE LEID
BEN,

de ezzel az eredményével is csak máso
dik tudott lenni Warmerdam mögött. A 
világrekorder ezúttal 416 crn-t ugrott. Á 
versenyen elért jobb eredmények: 100 y 
Browning 9.7, 220 y Hyiton 21.7, 440 y 
Klemmor 48.1, 880 v Wide.l 1:56.4, 1 mér
föld Pcter 4:19, 120 y gát Moore 14.7, 
220 y gát Browning 23.4, magas Stecrs 
190, távol Frccman 756, súly Miehael 
15.68, diszkosz Fox 50.08, gerely Todd 
64.60.

Budai atlé ta -h íra d ó
SIR mozgása egyre jobbár; tetszik a 

budai edzések figyelőinek. Kíváncsian 
várják első versenyét, amelytől a vág
tázó* válság megoldását remélik.

KOVÁCS is nagyon szorgalmas lett és 
soha olyan konkolyán nem fogadta meg 
Pericht mester tanácsait, mint most. 
Nem e£ik. kétségbe és bízik, benne, hogy 
formába jön.

GÖRKóí meglehetősen erős szolgálatot 
teljesít. Vidéken van és állítólag edz. 
Versenyeken azonban elindul.

POLGÁR szolgálati könnyítést kapott 
és gőzerővel pótolja az edzésben mulasz
tottakat. Augusztusra a bajnokságra 
formába akar jönni.

KULITZY Sopronban tartózkodik. Mint 
írja, a dunakeszi versenyen és jövő hé
ten a soproni országos viadalon1 elindul, 
mert kell neki a versenyedzés a néme
tek ellen.

VERMES most már komolyan neki
látott a távolugró-edzésnek. Vágtázó ver
senyen csak elvétve akar indulni és a 
válogatott váltóban való részvételre sem 
pályázik.

KELEN úgy érzi. hogy egy kissé visz- 
szament formájában. Most csak könnye
dén dolgozik.

HARSÁNYI egyenesen bámulatos mér 
tékben javul. Egy-két hét és a régi lesz.

Az új klubház bokrétát!nnepélye szom
baton délben lesz. Az atléták — egyelőre 
a teniszezők vendégeként — már beköl
töztek a klubházba. Rövidesen az ő öltö
zőjük és fürdőjük is használható lesz,

SZABÓ 800-ON, IGLÓI 30M-EN
indul a MASz szombati versenyén. Kü
lönösen Iglóitól várható. jó eredmény, 
mert Németh személyében megfelelő 
ellenfele is akad. Szabó js tud l:56-on 
belül.

A TFSC HÁZIBAJNOKSÁGÁNAK
és egyúttal az évfolyamok közti pont 
versenynek futószámai és a TF-pályán 
meg nem rendezhető ügyességi számai 
lesznek szombaton délután a MAC-pá- 
lyán. A többi ügyességi számot a TF 
pályáján rendezik vasárnap délelőtt.

SZEGEDEN
szombaton és vasárnap bonyolítják le a 
déli atlétikai kerület hölgy- és férfi- 
bajnokságait. Szombaton' délután vala
mennyi hölgyszámot és a férfiszámok 
egy részét rendezik meg. A hölgyszámok 
érdekessége, hogy az elért eredmények 
egyben csúcseredmények is lesznek, mert 
ezideig nem tartottak nyilván a déli ke
rületben' hölgyeredményeket. A férfi
számok a bajnokságon kívül válogató- 
verseny jellegűek is, mert a déliek ezt 
a versenyt elő’W-.z ti létnek tartják a jú
nius 3Ó-án I»2’;i-acenben megrendezésre 
kerülő Észak — Kelet — Dél viadalra.

CSZAS
1. OSZTÁLYÚ VIZILABDAMÉRKÖZÉS

BSE—III. kcr. TVE 6:2 (1:1). Vezette: 
Schlenker.. — BSE: Mezoy — Scnrayoi,
Lakó — Sár ősi — Lemhényi, Brandy 
Láky. — IH. kér. TVE: Gerslii — Fülöp. 
Puljér — Szolgai — Popper, Lőrincz. 
Hóiba. A  baj nők jelölt BSE nem árult 
el nagy formát. Szünet után csak a ke
rületi védők kifulladása után tudta be
biztosítani a győzőimét. Góldobó: Brandy 
(3), Lemhényi, Senáyei, Sárosi, illetve 
Lőrincz, Puljer. *

A mérkőzés előtt úszta le a két csapat 
a ,,Leggyorsabb csapat” címéért kiírt 
váltóverseny t. 'Eredmény: 1. BSE 3:38,
2. III. kér. TVE 3:39.8.

Vidéki vízilabda-napok. Június 15—20 
között a nagyobb vidéki városokban a 
vízilabdasport - terjesztésére bemutatókat 
tartanak. A nyugati kerületben Pécs. 
délen pedig Szeged áll a vendéglátó vi
déki Városok élér.'. Szigethy Imre az 
ózdi vízilabda-bemutatóra már el is uta
zott.

Kovák Ilona két versenyen is indul 
vasárnap. A  kiváló hölgyé szó előbb a 
WMTK versenyén vesz részt, este pedig 
az egyesületközi hölgyversenyen indul.

A MOZIK MŰSORA:
KÖVIDITÉSEK: Sz -  szombat. V — vasár

nap, n — lh, t ”  ’/*, h — II 
Bemutató mozik

ÁTRIUM Marglt-körút 55. T: 153-034.
f6, f8. fitt. Sz. V.: fi-kor is. Az asszony 
és a mnl'tja. (Schmitz, Tasnády.) 
CASINO Eskü-u. 1, X.: 383102. fő, fS, flO, 
Sz. V.: Ó kor is. örvény.
CITY Vilmos császár-út 35. T.: 111-140. 
h6, k8, hlO. Sz. V.: h4-bor is. Veszedel
mes életkor. (Huguette Duflos.) 
f,Oltsa Váci-utca 9. Telefon: 182-818.
f6, f8, flO. Sz. V .: f4-kor is Mickey 
Rooney: Andy Heardy csalódik a nőkben. 
DÉCS1 Teréz-körút 28. T: 125-952. 6, 8. 
10. Sz. V.: 4-kor is. Az asszony és a 
múltja (Schmitz, Tasnády.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-543. 
n5. f8, biti. Sz. V.: n4-kor is. A táncosnő. 
(Vera Zorna.)

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T: 222-499. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt. 
Magyar-Ufa-Fox-Metro As rajzos híradó. 
Ejtőernyős vadászok. Szclaczky esküvője. 
Triikkfílni.
OMN1Á Kölcsey-utca 2. T: 130-125. 5, nS, 
flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Oz. a csodák cso
dája.((Judy Garland.) 4-ik bét!
RADXUS. Nagymező-utca 22. T.: 122-098. 
ffi, b8, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Titkos meg
hízna. (Gnsfav Fröhiicb.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222-003. n6, f8, hlO. Sz. V.:. 4, 6, 8, 10. 
A két tökfej. (Stan és Pan.) 2-ik hél! 
SCALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. n6, f8, 
1G0. Sz. V.: 3-kor is. Tompa 1940. 
URÁNIA Rákóczi-út 21. T.: 143-046. 5, n8, 
£10. Sz. V.: hS-kor is. D III. 88. (A le
vegő katonái.) 3 :k hét! V. d. e. fii: 
Mozd u lat m ű vésze ti vizsga.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T: 144-212. 
f4. f6, f8. flO. Sz. V.: f2-kor is. Kildare 
dr különös esete.
CÁRITÓL. Baross-tér 32. T-: 134-337.
f4, f6. f8, no. V.: M-kor is. Várlak. 
CORVIN öllői-ú! 40. T.: 138-988. 14. t6. f3, 
flO. V.: f2-kor is. A  13-as ház. V. d. e. 
11: Vidám matiné,
ELIT Szent István-körút 15. T.: 114-502. 
. 6, 8, 10. Andy Hcardyt elkapja a sze

relem.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 142.455. 
f4, f6, f8, flO. V.: f3-kor is. Andy Hesrdyt 
elkapja a szerelem. V. d. e. fii: Broadway 
Moiody 1939.KAMARA Oohány-trtea 43. T: U4-077. 
n ,  a, *t k  *. x as  t«m  -  ‘

LLOYD Hollán-utca 7/a. T: 111-994. 4, 6. 8.
10. A modern Ali baba.
TALACE Erzsébet-körút 8. T.: 221-222. 11,
2, 4. 6, 8, 10. Gunga Din. 5-ik bét!
PATRIA Népszínház-u* 13 T-: 145673.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. ördöngős fruska. 
SAVOY Üllői-út 4. T.: 146-040. f4, f6, f8, 
flO. V.: f2-kor.:s. ördöngős fruska. 
SIMPLON Horthy Miklós-út, 62. T: 268-999.
5. n®, flO. V.: 3, n6, f8, blO. A  nőnek 
mindig sikerül.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140-840. 4. 6, 
8, 10. V .: 2-kor ia. Ferdinár-d, a bika.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-u. 11. Tel.: 355-374.
3, n6, fS, hlO. V.: n2, f4, h6, 8, 10. A s 
szonyok.
BELVÁROSI Trányl-utca 21. T: 384-563.
4, 6. 8, 10. V.: 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19.
Milliomos szobalány.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
f5, h7, 9. V.: f2, f4, ffi, f8, flO. Viktória 
királynő. V. d. e. fii: Maga lesz a férjem. 
ELDÖliADO. Népszinbáz-u. 31. T.: 133-171.
5, n8, 10. V.: 2, 4, 6, 8, 10. Bánatos utca. 
A 17-es riadóaufó. V. d. e. fl2: Pókháló. 
HOMEROS. Hermina-ut I. V.: 296178. 
5. n8, flO. V.: f2-!öl. (Kerthelyiség!) Az 
első csók.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-628. 5, n8, flO. 
V.: 3, nfi, n8. flO. A vén lány. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér ?. T: 
134-644 . 5, nS. flO. Sz. V.: f4, ffi. f8. flO. 
Viktória királynő. V. d. c. 11: Pillanatnyi 
pénzzavar.
OLYM Pl A Erzsébct-krt 26. T.: 421-588. 11. 
2, 4. 6, 8, 10. Pénz beszél.
OTTHON Beniczky-u. 3. T.: 14C-447. f5, 
h7. 9. Sz. V.: n4. n6, n8, nlO. A vén 
lány. V. d. e. fii; ScgítségI Örököltem. 
PH0NIX Rákóczi-út 68. Te!.: 114-454.
11. 5, nS. flO. Sz. V.: 3-kor is. VUktoria 
királynő.
RIALTO Rákóczi-út 70. T.: 132-497. 5. n8, 
flO. 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., Bökk Szilárd-utca 4. 
— Telefon 132—199 éa 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

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

Előfizetési díj; Belföldre egy hóra P 
2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9. —
(Amerikába 10.—).

Jiyomatott a Stádium Rt. kSrforgógé-
Mtei * éM ö»t A U M x

A RÁDIÓ MŰSORA:

Budapest I (519.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: IIírók. Hanglcmc-zek. — 10: 
liírek. — Azután: „Szegedi nap.” -
10.20: öreg ember napáldozatja. Irta:
Tömörkény István. Hogyan1 tanultam 
meg írni? Irta: Móra Ferenc. — 10.4.5: 
Szegedi ételkülönlegességek, özv. Móra 
Ferenc né előadása. — 12.10: A Hunyadi 
János 9. honvéd gyalogezred fuyósze-ne- 
karának térzenéje a szegedi Széchenyi- 
térről. Vezényel: Fricsay Ferenc. — Köz
ben 12.40: Hírek. — 13.30: Dankó Pista 
nótái és szegedi népdalok. Bittó János 
és Szűcs Sándor énekel, kísér Boldizsár 
Kálmán és cigányzenekara. —■ 14.30:
Hírek. — 16.10: Hangképek a szegedi
c&cr kószáiét bői. Beszél: Budinszky Sán
dor. — 16.45: Hírek. — 17.15: Séta Szeged 
városában. — 18.15: Antos Kálmán orgoj 
nahangvers-eny© a szegedi Fogadalmi 
leiúplomból. — 18.50: Szeged a magyar 
j,rod.alomban. Sik Sándor előadása. — 
18.50: A Hunyadi dános 9. honvéd gya
logezred zenekarának műsora. — 10.15:
Hírek. — 19.25: Konkoly Kálmán beszél
get Szentgyörgyi Albert dr Nobel-dijas 
szegedi egye tóm i tanárral. — 19.45: A
szegedi Ferenc József Tudományegyc^mn. 
Baló József dr előadása. — *20.05: Pálffy 
József dr^nak, Szeged polgármostcreneJí 
köszöntője. — 20.15: A szegedi Filharmo
nikus Egyesület hangversenye. Vezényel: 
Fricsay Ferenc. (I. rész.) — 20AO: Sze
gődi költők versei. Előadja Tóth László. 
— 20.50: A szegedi Dalárd-a és Oratórium 
Egyesület hangversenye. Vezényel: A n-
4os Kálmán. — 21.05: A szegedi íJhar- 
monikus F.gyésiilot hangversenye. (ÍT. 
rész.) -  21.40: Hírek. — 22.10: Boldizsár 
Kálmán cigányzenekara muzsikál. — 
23: Hírek német, olasz, angol és francia 
nyelven. — 23.20: Tánczenokar. — 00.05: 
Hírek.

Budapest II  <834.5 m): 18.50: Gyorsíró- 
tanfolyam. — 20: Hírek magyar, szlovák 
és ruszin nyelven. — 20.25: A rádió sza
lonzenekara. — 21.25: Szily I contin elbe
szélése. — 11.05: Anya- és gyermekvéde
lem a ntai Olaszországban. Vasváry 
Edith előadása. — 11.25: Hanglemeisek. — 
11.40: Hírek magyar éa wúovék nyelven. 

A “  ‘ “ ‘

JTő műsor les* vasárnap a nyitott uszo
dában. A MAC—III. kér, TVE J s  az 
FTC—NSC I. o. bajnoki mérkőzésen fe
lül a MUE—FTC—N SC-hármas hölgy- 
csapat versenyt tartják meg. Néhány ér
dekes összecsapás lesz a három egyesü
let versenyzői között.

Csapatösszeállítást gondok a MAC-lmn. 
A szigeti kék-sárgáknak kilenc körül
belül egyforma képességű játékosuk van.. 
Kettőnek tehát mindig ki kell maradnia. 
Vizváry Károly, az esetleges sértődések 
elkerülése végett, úgy oldotta meg a 
fogas kérdést, hogy minden mérkőzésen 
mást hagy ki a csapatból. Az egriek 
ellen Kánásy nem játszott, most vasár
nap pedig Fábián Sándor nézi végig a 
medence széléről a mérkőzést.

Egerben szerepel vasárnap az UTE 
vízilabdacsapata. Az újpestiek a MESE 
csapatával bajnoki mérkőzést vívnak.

TENISZ

Asbőfh, Szigeti 
és G ábori vé le 
m énye Szent- 
Péterirő l

A nemzeti bajnoki tenw^vomecny új- 
ezorü lebonyolítása (a nyolcadd ön, tok 
három nyert. «&etöse»k, az utolsó négy 
pedig kömiióiácőviéet játsziik) nagyeZeröeu 
bevált. Az erőviszonyok jobban tisztá
zódtak b azonkívül a versenyzők álló- 
képessége is gyarapodott.

Az NB raeglepetéfto Szentpótori sroerep- 
léso volt. A magyar iemiraközönség elő
ször az olasz-magyar mérkőzésen talál
kozott vele. Akikor csalódást keltett. I/e~ 
gendás küzdeni tudása, aiminék alapján 
bekerült a válogatottba, csődöt mon
dott. Cuobll i elle p pod ig kezdet légen 
otilusával ,.blamálta“ a magyar .ietíisz- 
sportot. Akkor azt hittük, hogy Szőiit- 
péteri a leégös miatt iietökfezérÜon, 
ahogy jött, el is fog tűnni a éz-ürko 
teniszezők iiépos táborában. Nemi így 
történt. Szenfpétori közvetlen ül stz 
ólasz—magyar után megnyevt-o az Ríek- 
tróanos-versemyt> — Gáborit vert© el a 
döntőbon. Az NB legjobb négye közé is 
bekerült f> a körmérkőzések során —
noha cíiak egy mérkőzést nyert, — be
bizonyította, hogy igénls tud teniszezni. 
Ila nem is szépen, szabályosan, .de — 
eredményesén.

Ezt a kérdést kiilöiibcm már nagyon 
soka.ii felvetették. A versenyzők legna
gyobb része .,fakezűnek“ hívja. A szak- 
értőli pedig nem tudják niégértc-Tii, hegy 
klafisvásjátékosra valló eved mén yeket
csinál, holott annak <a. harmincogynó- 
thány ütés/fajtánák, amelyet klasszis- 
teniezczőineík tudnia kell, csak egy tized- 
róswét tudja!,

A teniszközönség most ín ár eleget látta 
Szentpéterit. Megfigyeltük, hogy nem 
szívesen szurkol Szentpéterineh. Az 
eredmények ellenére sem sokra tartja ti 
hajókötélidegzetü „gmnifát" tudását.

I)o vajon sokra tartjákTe ellenfeleid 
AsbÖth. S'zipéti é.? Gáborit Lássuk csák 
mit mond Szentpéíeriröl a „három mus
kétásai . \ ' J- f  :

Asbóth József: -v-f:
— Szénipéteritnl nagyon tartottaní. A 

meccsünk előtt szurkoltam is. Emilnek 
olyan határtalan nagy az ihíbitalma, 
amilyet sportemberben még nem tapasz* 
toltam. A körmérkőzés első meccsét eb 
lene játszottam. A  mérkőzés előtt azt 
mondta az öltözőben: Kár. hogy már -,m 
első fordulóban összekerültünk. A mi 
meccsünk lesz az NB tulajdonképpeni 
döntője . ..

— Azért tudtam csak olyan simán meg
verni. mert ez a megjegyzés megijesztett. 
Az első labdától az utolsóig úgy összpon
tosítottam, mint. falán még soha. Nagyon 
kell ellene vigyázni. Így is az volt a sze
rencsém, hogy technikailag éretlen.

Szigeti Ottó:
— Nem fehetek róla, nem tudom komo

lyan venni Szentpéterit. A  meccsünkön is 
— tudtam, hogy ;ió — mégis könnyel
műen kezdtem, öt, vagy tíz percig ját
szottam figyelmetlenül s máris rám\erto 
az. első sjzetet. Egy,kicsit megzavarodtain 
s percek alatt a második szét is elúszott. 
A harmadik szettől kezdve aztán már 
taktikáztam. Rövid labdákkal állandóan 
a hálóhoz csalogattam. A hálónál nagyon 
gyenge Szentpéteri s így aránylag kö.ty- 
nyen győztem ellene. Senkinek sem sza
bad vele hosszú labda menetekbe bocsájt- 
kozni, mert abban Emil verhetetlen.

Gábori .Emil:
— Nem tudok Szentpéteri ellen Ját

szani. Eddig raég csak egyszer sikerű’.t 
őt legyőznöm. A körmérkőzéses meccsün
ket sohsem fogom elfelejteni. Ment a 
játék. Hiszen az első ̂ széfét, fölényesen 
nyertem. Emil idegőrlő játékát azonban 
nem bírtam sokáig. Már a második szet
től kezdve siettetni akartain a játékot. 
Minden támadást a fonákja ellen indí
tottam. pedig öugyíloksság volt. Figyel
meztettek is erre. mégsem tudtam tak
tikát változtatni. Már egészen belém 
idegződött, hogy a versenyzők legna 
gyobb százalékának a fonákja gyen
gébb, tehát ott kell támadni őket. Szanb 
péteri ebben is kivétel. Ila  röptézni és 
leütni tudna, verhetetlen volng.

Amint láthatják a „nagyok** vallomá
saiból is kiderül, hogy .Szentpéteri tud. 
Fegyvertára szegényes, de amilye van. 
az éles! , - .*»

Most állítólag Schmidt Franci kezébe 
kerül Szentpeteri. Csak adogatást, röp
te zést és lecsapást fog tanulpi a kitűnő
mestertől — félünk eredménytelenül. 
Szent Péteri, már 33, évest Kitűnő ver
senyző, akinek azonban minden egyes 
ütése „szabálytalan**. Előfordulhat te
hát az is, liogy ha. a mostani rosszul 
megkonstruált,' de jó l működő gépezeté* 
bői csak egyetlenegy csavart is kicserél
nek, az egész alkotmány összeomlik.

(Ha jól emlékszünk, Remccz-ccl. «  ki
tűnő diszkosz dobóval is ilyesmi törHnk)

ISMÉT VÁLTOZOTT A TI3NISZ- 
CSAPATBAJNOKSAGOK MŰSORA

Amikor az ezévi teniszesapalbajnoksá
gok sore-oláfíát megejtettek, akkor még 
úgy volt, hogy mindennapos játék mel
lett 15-én, szombaton befejeződnek a küz
delmek. Később ez a terv Arató Géza 
javaslatára változást szén védett úgy, 
hogy íuz T. osztály minden másnap ját
szik. a II„ H L  és TV. osztály pedig két 
nap játszik ós cgyasef piheh. Csütörtö
kön ezt a tervet is módosították. Műsor 
szerint ugyanis valamennyi osztályban 
a vasárnap pihenő nap lett volwi. A
tón i»zszö vétségben ezé t̂ kimondták,
hogy vasárnap a már meglevő beosztás 
ellenére i« játszani kell. így tehát «  
17-érő kisorsolt fordülót 16-̂ n, vasárnap 
bonyoH'tják le.

Az T. osztályú szövetségi díj mérkőzése
ket minden egyesület akkor játssza, ami-’ 
kor az első csapata játszik. Természete** 
m»n ezek a mérkőzések az ellentéte* pé>*
l-tnámm kvtrfálHte » VHL


