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— M it dudorász itt, Tereferet
— A Népligetben hallottam, ezt a
kis gyerekdalocskát. A dallama bent
maradt a fülemben.
— És éppen itt jön ki T
•— Inkább itt, mint Diósgyőrben,
— A ,JImta-pálinta“ f
— A csudát, Szerkesztő ú r! A
Ferencváros egyik csatára. 0 akar
Diósgyőrbe
kikötni.
Nyugdíjas
állása lesz...
— M in tá zz a " ki a nevét, TereJere!
— NTem én, Szerkesztő ú r! Minek
f i n f o r g a s s a utána az orrát.
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Zavarok a Ferencváros és az Újpest elutazása körül

M egérkezett a Hungária mai ellenfele, a bukaresti Rapid csapata
Két-két bajnokságot nyert a kunszentmiklósi ref. g. és a budapesti mezőgazdasági isk.,
egyet a pécsi honv. fó'reál a diákok atlétikai bajnokságának első napján

Az UTE, a BBTE és a MAC győzött a teniszcsapatbajnokságok tegnapi for
dulóján, amelynek legfeltűnőbb eredménye Szigeti veresége Szentpéteritől
A k is K K -ért

Hungária - Rapid FC (Bukarest)

Ma délután indul a K K K !

MTK-pálya, Hung árla-út, fél 6 óra

Az első mérkőzés: Hungária—Rapid
Budapesten

Vezeti: Podubszky (jugoszlá, v). Partjelző: Lantos, Rónai
RAPID:

H U N G Á R IA :

Titkos

Sípos

Sebes
Szabó

Dudás
Tnray

. Wetzer III.

Kardos 0

Barátky

Vidor

Gavrilescu

Béky

Bogdán

Kis
Négyesl

Slivat
Raslnarti

Radulescu

Lengheriu
Moldoveanu

Ellentétben áll a versenyfeltételekkel,
amellett Igazságtalan és méltány
talan az „anyaegyleteket" az NB
ll.-ből kizáró tervezet
Krőtren vég efelé közeladik az N B B idol
idénye. A háiromcsoportos N BB
ruagy
sportbeli
és közönség: sikert
aratott.
Eg-y. illetve két forduló van még: hátra
a. csoportokban), de sok kérdés még most
som dőlt el. A felvidéki és a dunántúli
éllovas, a SalBTC, illetve a Tokod még:
elveszítheti a bajnokságot is Biztos baj
nok mindössze egy van már. a WMFC.
A csepeliek már behozhatatlanul vezet
nek.
A dunántúli csoport
helyzete a legtisztább. A SFAC, Lampart, Pénzügy ós az Egyetértés biztosan,
a Zugló és az SVSE valószínűleg jövőre
is tagja marad az NB II-nek. Az SVSE
áll jelenleg a benlmaradást jelentő he
tedik helyen 26 ponttal, a kiesést jelentő
nyolcadik hely az MTK-ér 24 ponttal.
Az MTIv ambícióját valószínűleg erősen
csökkenteni fogja az a tervhövett ba larozat,
amely szerint a jövő ovi NB
Il-ben nem játszhat NB-csapat anyaegye
sülete. Az MTK-nak eszerint, ha valami
bravúros hajrával ki is verekedne ma
gának a hontmaradást, nem volna helye
az NB XI-ben jövőre.
Felesleges hangsúlyoznunk, hogy ez a
tervezet nemcsak szabálytalan, hanem
sportszerűtlen is.
Az MLSz vezetősége
gyakran hangsúlyozza az élő sport »nin*
deuekciótt valóságát. Miért ne játszhat
na akikor NB-csapat anya egyesülete az
NB II-ben, ha erre a feladatra a tudása
képessé teszi1
? Ha el akarják kerülni,
hogy esetleges driblik és ezzel az NB-be
jutás ne az ilyen anyaegyesületeken dől
jön. el, akkor miért nem bűn ez az eset

HTK

Nagy küzdelmet ígér a kék-fehérek mérkőzése a román
bajnokság második helyezettjével

Vintila

Bíró

pálya

H m U Hungária középkőrút ■— ™

Vasárnap, június 16-áu
délután fél 6 órakor

HungáriaRapid
K IS K O Z E P E Ü R Ó P A - K U P A

mérkőzés

előtte fél 4 órakor

M T K - A lb a R e g ia
NBB-mérkőzós
előtte fél 2 órakor
FTC—W M TK
buúaposti, Ifjúsági bajnoki döntő
mérkőzés

az NB III-bant Ott szabad lesn (amit fel
sem tételezünk)) „lefeküdnie” az aöyaegj^esület csapatának? Ott is nagy tétről
Lehet szó, az NB Il-bo jutásról! A sjiortszer ütfenség egyforma bűn,
akár az
NB XI-ben, akár az NB III-ban követik
el, sőt az előkészítő osztály sem kivétel!
A dunántúli csoport biztos kiesője a
Dorog. Tatabánya, Érsekújvár, Komárom,
PVSK és az Álba Regia. Ezek «. csapa
tok mind tekintélyes játékerőt képvisel
nek és egészen biztos, hogy jövőre na
gyon bele fognak szólni az NB I I I baj
nokságának eldöntésébe.
A felvidéki csoportban
teljes erővel áll a harc a kiesés körül.
A SalBTC, Dí MAVAG, BSzKRT ós az
Ózdi MÜVE érezheti csupán páholyban
magát. Az SK Ilusjt nem érheti nagyon
nagy baj, de a DVSC a 33 pontjával
már nagy veszélyben forog a »>2 ponttal
rendelkező BVSC és a Salgótarjáni SE
részéről. Az SSE ugyanis már a kiesést
jelentő nyolcadik helyen á.ll!
A hátralévő mérkőzések együk csapat
nak som jelentenek könnyű sétát. A
DVSC-nck a BSzKRT-tal és az SSE-vel
kell mégmérkőznie.
Ha a debreceniek
vasárnap megverik a BSzKRT-ot. akkor
nyugodtan nézhetnek a jövő vasárnapi
salgótarjáni mérkőzésük elé.
Az SSE
hátralévő ellenfele a Losonc és a DVSC,
a BVSC-nck pedig a SalBTC és az
Ungvári A kiesés valószínűleg az utolsó
mérkőzéseken dől el, képzelhető, hagv
milyen nn(?y hnrook ulón.
A kiesésre ítélt többi csapat sorsa
megpecsételődött. Menthetetlen a Pereces,
Kassai SC, ^ Ungvár,
Nyíregyháza, Lo
sonc, Munkács és a Beregszász. Ezeknek
csak egy vigaszuk lehet: majd jövőre!
A z alföldi csoportban
nem lenne sima a helyzet, ha az FTCnek és az UTE-nak nem vennék el a
jogát az NB II-b-eh való Indulástól. Az
UTE biztosan részig vehetne az NB II
küzdelmeiben teljesítménye alapján, az
FTC szintén bentmaradhat még.
Ha
azonban sem az UTE, sem az FTC nem
indulhat, akkor előfordulhat; az az eset.
hogy a menthetetlenül kiesett Cs. MOVE
ben{marad! Sőt, hogy érdekesebb legyen
az eset, a szintén kiesett, de így előbbre
jutó Szegedi AK az UTE és az FTC
hátradobása ellenére sem kerülhetne be,
mert a Szegedi FC-nek lett az anyaegyefíiilete! így sor kerülhet a 10. helyen
álló és bizony igen gyengécske Szcn-tlőrinc bentmaradására. Hogy ez az igaz
ságtalan ós érdemtelen kedvezmény mi
lyen érzelmeket vált ki például a fel
vidéki csoport kiesői között, azt nem is
kell magyaráznunk!
De nem kerülhet be az NB II-be a
W M TK sem, amely pedig a BLASz-bajnokság legesélyesebb bajnok jelöl tje. Mi
nek akkor a játékosnevelés, minek ^ a
friss tehetségek hányászása, ba a fejlő
dés útját elzárják?
Ennek a tervezetnek nem szabiid, hatá
rozattá y41snLa,t

T e I I e s

f o r d u l ó

Befejeződött a bajnokság, de a
labdarúgófronton nincs megállás. Ma
délután újabb labdarúgótorna kezdő
dik élcsapataink számára: megindul
nak a küzdelmek a kis K K -ért. A
kis K K a hajdani KK-nak a jo g 
utóda. A „ kis‘• jelző azonban nem'
jelent komoly értékcsökkenést. K ét
ségtelen, hogy színben■ gazdagabb
leit volna a most meginduló nemzet
közi torna, ha abban részt vennének
az olasz, a bécsi és a cseh-morva
csapatok is. A torna azonban így is
érdekes: a román és a jugoszláv
labdarúgás ugyanis, amint azt a kö
zelmúltban nem egyszer saját sze
münkkel — sőt a saját bőrünkön —■
tapasztaltuk, hatalmasat fejlődött és
szinte teljesen egyenrangú lett a ma
gyar, az olasz, a német és a csehmorva
labdarúgással.
Gondoljunk
csak arra, hogy a horvát válogatott
kétszer is „elkalapálta“ a svájci vá
logatottat, amely az olasz válogatott
felett diadalmaskodni tudott; a jugo
szláv válogatott Becsben nyert; a
román
válogatott
Olaszországban
csak egy góllal kapott ki az azurritizenegytöl, a magyar válogatott Bu
dapesten
verejtékes
küzdelemben
csak l:0 -ra tudta megverni a horvát
válogatottat, azaz ■
— a Gradjanskit.
A kis K K -é rt folyó mérkőzések —
m erjük állítani — fognak olyan szín
vonalon mozogni, mint akár a tava
lyi, akár a tavalyelőtti KK-m érközések, s a labdarúgás híveinek éppen
olyan élvezetet fognák nyújtani,
mint azok.
Az NBB-ben ma délután is teljes
forduló van és az amatörök front
ján is sok mérkőzést bonyolítanak
le mind Budapesten, mind pedig vi
déken.

R á cá fo l-e a H u n g ária
a z id é n e d d ig i KKs z e r e p lé s é r e !
A
Hungária— Rapid-mérkőzésnek
első érdekessége maga a Hungária
csapata. A Hungária a KK-történelmébe nem írt olyan dicső fejezete*
két, aminöt akár a Ferencváros,
akár az Újpest. A kék-fehérek ren
desen már az első fordulóban elvé
reztek. Most itt az alkalom: a kék
fehérek bebizonyíthatják, hogy tud
nak dk a KK-ban is. A Hungáriának
igen 3okat jelentene, ha ezen a nem
zetközi tornán sikeresen szerepelne,
mert így kárpótolná szurkolóit, akik
némi joggal elkeseredettek amiatt,
hogy a Hungária a hajrában kien-

FUTBALL

felszerelések

az M L Sz előírása szerinti L A B D A

SKABA

ÉS P L Ő K L

sportáruházaiban, VI., Vilmos csá*
szár. út 33. ós IV., Vád-utca 40.
Árjegyzék!

az

N B B - b e n

gedte a kezéből a már biztosnak vélt
bajnokságot.
Vájjon mt várható a Hungáriától
ezen a mérkőzésen?
Ha a kék-fehér csapatot boncol
gatjuk, akkor ezeket mondhatjuk:
Egyetlen szilárd és megbízható csa
patrésze van a Hungáriának — és
pedig a közvetlen védelme. A tavasz
elején méccseket nyert meg ez a vé
delem a Hungáriának, ha máskép
nem ment, úgy, hogy a hátvédek
elörementek gólt rúgni. Már a fede
zetsorral nem egészen így áll a hely
zet. A szélsöfedezetekkel még nem
volna különösebb baj, Turay azon
ban nem a régi. Munkabírása bizony
kívánnivalót hagy maga után. Nem
bírja úgy szusszal, mint hajdanában.
Csak ‘ néha-néha lángol fel az öreg
harcosban a régi virtus, különösen
akkor, ha valamelyik ifjú óriásnak
„meg akarja mutatni". Nem lehetet
len, hogy Turay ma délután Is
lángralobban: talán Barátkynak is
meg akarja mutatni. Ebben az eset
ben a fedezetsorban is öröme lesz a
kék-fehérek
szurkoló
táborának,
amely most bizonyára jelentékenyen
meg fog növekedni a nemzetközi
mérkőzésre való tekintettel. A csa
társor a csapat Aehilles-sarka, amint
azt már nem egyszer elmondottuk.
Ha kijön a lépése ennek a sornak,
akkor nagy eredményt is elérhet, ha
azonban egy kis porszem esik a gé
pezetbe, akkor az egész csikorognyikorog. Kétségtelen, hogy Dudás
elörevonása javít valamit ennek a
sornak ázátütőeréjén, a B é k i-V id o r jobbszárnyban is vannak lehetősé
gek, nagy kérdés azonban, hogy mi
várható Kardostól és Titkostól. T it
kos esetében formakérdés az egész.
Ha a sokszoros válogatott formában
van, akkor még mindig ö a legjobb
magyar balszélső, ha nincs formá
ban, akkor nehéz nálánál gyengéb
bet találni az NB-ben.
Jól kell játszania a Hungáriának
ahhoz, hogy komoly előnyt szerezzen
magának a bukaresti visszavágó
mérkőzésre. A Rapid ugyanis igen
jó együttes. Avar remekül össze
kovácsolta csapatát. A román baj
nokságban csak alig maradt le a
Venus mögött, erejére azonban kö
vetkeztethetünk abból, hogy a Ro
mán Kupa megismételt döntőjében is
döntetlenül végzett a bajnokkal. A
Rapid ereje eddig inkább a közvet.
len védelmében és a fedezetsorában
volt, most azonban támadósora is
jelentősen megerősödött. Igaz ugyan,
hogy Avar — a román gólkirály
most nem játszik. Gondoljon azon
ban a Hungária arra, hogy Buka.
restben már Avar is játszani fog!
Ha a Hungária nagyon belefekszik
a mérkőzésbe és ha a Turay— K ar
dos-tengely kitesz magáért, akkor
esetleg komoly előnyre is szert te
het, nekünk azonban az az érzésünk,
hozy ez nem fog sikerülni. M ár két
gólos győzelemnek Is örülhetnek a

kék-fehérek.
Jóslatunk: 2:1 a Hungária javára.

Ki le s z az Ú jp est
e lle n f e le ?
BSK va g y G ra d ja n sk y ?
A Ferencváros szerdai ellenfelé
nek kiléte már ismeretes. A zöld
fehérek Sarajevóban játszanak az
ottani Slavía csapatával, a júgösziáv
labdarúgóbajnokság harmadik helye
zettjével, az Újpest ellenfelének ki
léte azonban csak ma délűtán dől el.
A Illákat ugyanis a sorsolás a jugo
szláv'bajnokkal hozta össze, a jugo
szláv bajnokság sorsa azonban csak
ma dől el Belgrádban a BSK—
HASK-, továbbá a Jugoszlávia—
Gradjanski-mérkőzésen. A jugoszláv
bajnokságban most ez a helyzet:
1. Gradjanski
9 7 — 2 23:10 14
2. BSK
9 6 1 2 26: 7 13
3. Slavia
9 6 — 3 12:13 12
Ha Gradjanski megveri a Jugo
szláviát, akkor ő a bajnok és ebben
az esetben az Újpest szerdán Zág
rábban a Gradjaskival játszik a
KKK-ért, ha azonban a BSK győz és
a Gradjanski pontot veszít, akkor
jobb gólaránya révén a BSK lesz a
jugoszláv bajnok és akkor az Ú j
pest hétfőn Belgrádban a BSK-val
fog mérkőzni.

Mi le sz m ég ittho n ?
Az NBB-ben
ma is vannak még mérkőzések — és
pedig mindhárom csoportban. A ki
emelkedő mérkőzések: WMFC— Va
sas, UTE— Postás,
MAVAG— Cs.
MOVE, Tokod— Pénzügy, Tatabá
nya—Soproni FAC,
Egyetértés—
Lampart, SVSE— Dorog, MTK— Álba
Regia,
Pereces— őzd,
SalBTC—
BVSC, U A C —DiMAVAG. A Tokod
bajnokságát komoly veszély fenye
geti, ha kikap a Pénzügytől!
Jóslataink:
Alföldi csoport:
Budakalász— FTC 0:6.
W M FC— Vasas 3:2.
KEAC— Szentlörinc 4:2.
SzAK—Rákoskeresztúr 5:1.
UTE— Postás 2:0.
M AVAG — Cs. MOVE 3:2.
Dunántúli csoport:
Komárom— Zugló 1:2.

Egyenruhát,
polgári öltönyt
e lő n y ö s feltételek
m e lle tt készít

N agy K annán
0

I V . , K o s s u t f j C .-u .
(S a já t h á z )

T e l . : 1-836-59
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Beérkezési határidő
V I. 22. déli 12 óra.
KKK

I. forduló visszavágó:

Rapid—Hungária
Fcrtccv.—Slavia

(Sz.)

Újpest—Jugoszlv,

..........

I.

Venus—Jugoszlv. II. ....
Nyíregyháza—SalBTC
Tatabánya—Tokod
Pécs—Lampa-rt

........!••••

......

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

DiMÁVAG—-Munkács ....
Pótverseny: A pontversenyben csak
mérkőzóö elmaradása esetén kerül
számításba, egyébként csak holt
versenyt dönt el.
M T K -S F A C

SSE—DVSC

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

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

SVSE—Zugló
Név:
Cím:

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

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép
és forgalomban lévő használatlan
19 filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki heten kint ötnél több
szelvényt küld, az tegyen ide ke
resztet vagy csillagot:

ti’y ttt « i r i r ri t n

n ix r a a

Tokod— Pénzügy 1:0.
Tatabánya— Soproni F A C 0:1.
Egyetértés— Lamport 1:2,
Soproni V8E— Dorog 5:3.
Érsekújvár— Pécsi VSK 1:0.
MTK— Álba Regia 5:1.
Felvidéki csoport;
Pereces— Ósdi M OVE 2:3.
Beregszász— Rusj 1:2.
Kassai SC— Nyíregyháza 3:1.
SalBTC— BVSC 4:2.
Ungvár— D iM ÁVAG 1:4.
Losonc— SalgSE 2:5.
DVSC— BSzKRT 1:0.
Két portyamérltOzés
is van a mai nap műsorán. A Kis
pest ma délután Újvidéken a Vojvo
dina csapatával játszik, a Szeged FC
pedig Temesvárott a Kinizsi csapa
tával.
RÉSZLETES MŰSOR
a kis KK-ért
Hungária—Rapid
EC,
Hunizári a-üt
fél 6. vezeti: Podubszky. fA két csapat
összeállítását lapunk más helyén közöl
jük.)
NBB mérkőzések
Alföldi csoport:
Bndakalász—FTC,
Budakalász, fél 6.
JJ;rskei
\VMFC—Vasas. Csepel, fél G. Kolesl dr
KEAC—Szcntlőrtno,
Szeged,
fél
6
Harangozó.
SzAK—Rákoskeresztnr,
Szeged, fél 4.
■Reményt: ”
. . . . . . .
„
LTE—Postás, Megyeri-ut, fél 6. Gon^M AVAG—Cs. MOVE, KSbányai-út, fél
5. Molnár Imre
Dunántúli csoport:
Komárom—Zngló,Komárom,
fél G.
Horváth dr.
... .
_
Tokod—Pénzügy.
Tokod, fél 6. Deák
Tatabánya—SFAC, Tatabánya, fél 6
2^oi|)loj*
Egyetértés—Lampart, Győr, fél 6. Nagy
Ti.
SVSE—Dorog, Sopron, 5. PotyI
Érsekújvár—PVSK, Érsekújvár, negyed 5.
Víirffa E.
MTK—Álba Regia, Hungária-út, fél 4,
■ ParóczaJ
Felvidéki csoport:
Pereces—ózdi MOVE, Pereces, fél 5. K.
Nagy I. Pál
Beregszász—RnsJ, Beregszász, fél 6. Tbomas dr
_
KSC—Nyíregyháza, Kassa, fél 6. Oőnezy
SalBTC—BVSC,
Salgótarján,
fél 6
Szőke II
DAC—DiMÁVAG, Ungvár, fél 6. Nemeskór:
Losonc—SSE, Losonc, 5. Palásti.
DVSC—BSzKRT, Debrecen, 5. Tihaméry.
AMATőRBAJNOKSAG
I. osztály
Északi Csoport: MFTR—Elektromos II,
Népsziget, 6. Rubint.
Déli csoport:
WMTK—KSSE, Csepel,
-Ti i Szigeti L. — KTC—FSC, Ccglédi-út.,
6. Pusztai. — PeMTK-BMTE, Erzsébetníra, 6. Kávai.
_
„ ,
Keleti csoport: Hargita—Gan*. Sasba
lom. 6. Rudas. — Hálókocsi—BRSC,
Rendessy-telep, 4. Classen.
II. osztály

Északi csoport: UTSE~TSC, Népsziget,
4. Hyross. — Pannónia—OTE» Vaei-ut
fél C
K Endrddi.
_____ /
_
Déli csoport: PoMTK
zs-éhet-ntca, 4. Kovotny. — oS FO—x Vbüt
F^hérvári-út, fél 6. Kőhalmi.
Kala
pos—Kelenföld, Simor-utca, 1» Barabaá
Keleti csoport; SzETO-KSC, Bondessytelep, 6. Berecz.
III. osztály
Déli csoport: Sz. Juventus—BMTE II.
Kelenföld, fél 4. Dobronai. — Kelanvblgy
—FSC II, Fehérvári-út, 10. Jánoeí.
Keleti csoport:
Függetlenség—NJTC,
Fcbér-út, 2. Koltai. — SAC-Szemerételep. Soroksár, fél 6. Potecz.
Nyugati csoport; ITI. kér, TVE—VÁC,
Nagyszombat-utca, fél 6. Halász.
IV . osztály
DTSE
U-TSC II.
Népsziget, 0. óváry. - VI. kér. SO I I NSC II, Tatai-út. 8. Botttea.
Déli csoport: HBAC-—WMTK TI. ©yáái
út, 9. Kovács L.

Északi csoport:

6 .

T

ö

r e

k

v

é

s

*

......»

a m e ly a jo n c lé t é r e b r a v ú r o s t e lje s ít m é n n y e l e ls ő le t t
a z N B a m a tő re sa p a ta i k ö zö tt
A Törekvés egyike volt azoknak a esa- ’
patoknak, amelyekről sokat beszóltok az
elmúlt idényben. Ha megint kiesett vol
na, vagy éppen csak elkerülte volna a
kiesést,
akkor valószínűiéi? őszre sem
vették volna. Az NB-bŐl kétszer is ki
eseit kőbányai
amatőrcsapat azonban
csóddlatos változáson esett keresztül az
elmúlt idényben, bravúros eredménTe
jed; ért el s csak cgy szinte hihetetlen
baiszoroncse-sorozat
szakította
lo az
élről.
A Törekvés egyik vezetője mondta az
őszi idényben:
— Istenem, csak kí ne essünk megint!
Ha harmadszor is kiesünk, mindenki raj
tunk fog nevetni.
A kétszeres kiesés emléke nyomta a
Törekvést.
Hatalmas harcok, izgalmas
döntők árán kerültek be az NB-bc két
éve is. Egy idénynél többet akkor sem
tudtak az NB-bcn tölteni. A múlt év
tavaszán hihetetlenül
izgalmas küzde
lemben verték meg a WMFC-t és haj
szállal lépték át újra az NB küszöbét.
Az örömben azonban ott volt a múlt
keserű emléke. Nem csoda, hogy vezető,
játékos egyaránt remegett attól, hogy
„a történelem megismétlődik..

hasonlóképpen korán kezdett hozzá a
szorgalmas munkához. Ez a mérkőzés
2:2 arányban döntetlenül végződött és —

adatok így következnek: Lörlnczy
Zörgő (24), Dóry (20), Készéi II. U9),
Szűcs (18). Tagányi (18), ralatinos (17),i
Kiss I. (17). Tóth (11). Horváth (10),
Sirály (9). Kónya (7), GaramSzegi (6),:
Pusztai (6), Lakatos (5), Kiss II, (3),;
v. Karácsonyi (2), Magyar (2). Sevela (1).
Bregovics (1), Takácsi (1), Molnár (1) éa
Császár (1).
A csapat góllövői: Palatínus (10). Dóry
(8). Készéi (4), Tóth (4), Szűcs (3),
Zörgő (3). Pusztai (2), Garamszegi, Sirály
és Magyar. ,

A l& v ö
írjuk ide az NB-ért szerepelt gárda derűsnek látszik Kőbányán, ha — nem
statisztikai adatait, összesen 25 játékos bizakodnak el, ha kijavítják a hibákat,
szerepelt az egész évben. Az őszi idényt ha megadják a csapatnak, amire szük
18 játékossal, a tavaszit — mint már sége van és ha kitartanak azok mellett
említettük — 23 játékossal játszotta a az elvek mellett, amelyek a szép sikert
Törekvés. Az egész idényt csak Ránkuti eredményezték. így még feljebb is jut
és Róják játszotta végig. A további hat a Törekvés a következő idényben.

egyike volt a bajnoki idény legszebb
mérkőzéseinek.
A korszerű labdarúgás minden szépségét
felvonultatta a pompás iramú játék.
A Törekvés ezt a mérkőzését meg is
nyerhette volna, ha a tartalékkapus,
Uakatos nem véd szörnyen rosszul és
nem enged be két szabadrúgás gólt.
A Törekvés azonban nem is ezen bánkó
dott, hanem azon, hogy két játékosa is
súlyosan megsérült ezen a mérkőzésen:
Uőrinczy és Dóry. Közben válogatott
edzés is volt s ezen Palatínus sérült meg
súlyosan. Szegedre igy négy tartalékkal
utazott el a Törekvés és 2:0-ás vezetés „Jobb, mint a válogatott!"
után hallatlanul izgalmas mérkőzésen
Hát igen, Szabó Tóni homorít, ez
3:2-re kikapott. Ez volt a Törekvés első
tavaszi veresége.
Ötödik mérkőzésén igaz, de legalább a nap nem süt
veszítette el tavaszi veretlenségét. Utána
újra két igen értékes győzelmet aratott. het ilyenkor a szemébe! Kis száz
Megverte a Kispestet — Kispesten,
utána pedig az Elektromost gyűrte maga szor jobban összeszokott Biróval,
alá az „angol-olasz” réndszerrangadón. mint Biró — Pákozdival. Ebben is
Az idény elején megindult balszerencsesorozat azonban nem akart végetérni, előnyben van a Hungária a váloga
állandóan csapatösszeállítási nehézségek
kel küzdött. Kikapott egy góllal a Bocs tottal szemben. A fedezetsorban a
kaitól Debrecenben, majd nehéz küzde kis Sárosi az első negyed, Turay
lemben hasonlóképpen egy góllal szen
A m a tő rö k
vedett verséget a Hungáriától. Két dön csak az utolsó negyedórában hagy
a Törekvés játékosai, sőt meglehetősen tetlen következett ekkor, egyikre sem
nehezen dolgozó munkások. Két tisztvi büszke a Törekvés. Az egyik a Kassa ki. Ez pedig, a 2x45 percet figye
selő tagja volt az -egész csapatnak, az elleni, a másik a Taxi elleni. Utolsó lembe véve, egy óra különbség Tu
egyik Készéi, a másik Tagányi. A többi mérkőzésén már
ray javára. A támadósorban Vidormunkás, mégpedig? . keményen
dolgozó
az egész tavaszi csatársorát nél
munkás, mert a Törekvés vezetőségének
külözte
nak
százszor annyi a sütnivalója,
az a véleménye, hogy a sportembernek
a munkahelyen még jobban meg kell és 6:0-ra kapott ki a formája tetőfokán mint Sütőnek! A két középcsatár
állnia a helyét, mint a normsportolók álló Ferencvárostól. Ez volt a Törekvés
egyetlen nagy veresége. Az egész tavaszi főereje egyensúlyban van: Toldinak
nak.
idényben ezen kívül mindössze három
szor kapott ki, de minden alkalommal s2 Íve, Kardosnak nyugalma van.
A reggel héttől délután fél 4-ig fartő
csak
egy góllal. A Ferencváros elleni
munkaidő
mérkőzéséül kívül nem volt olyan mérkő Kár, hogy gólt csak fejjel, testtel,
azonban olyan tényező, amelyet mindig zés, amelyet ne nyerhetett volna meg. avagy lábbal szoktak a kapuba
figyelembe kell venni a Törekvés telje- Eddig a Törekvést csak nagyon nehezen
sí tménycinek elbírálásában.
Sok állás, lehetett megverni, legfeljebb egy góllal. tenni.
u*ehés csövek cipeléso merevíti a Törek
Győzünk 5 :l-re .
vés-játékosok izmait r kétségtelen, hogy
L e tö ré srő l
a fél 4-kor befejeződő munka után nem
minden fáradtság nélkül kezdik meg az
a. Törekvés tavaszvégi gyen
edzést — 4 órakor! Azt is hozzá kell beszéltek
gébb teljesítményeivel kapcsolatban. Sőt
vermi, hogy a játékosok jóréfi'zo nem is voltak
olyanok is (az erős munka ádáz
jólfizetett munkás. 80—100—120 pengőből ellenségei közt), akik kijelentették, hogy HajsxáEon függött
kell megélniük egy hónapban, ebből bi
a Törekvést az előkészítő kemény mur.ka
a G ra d ia n sK i g y ő ze lm e
zony nem könnyű jó erőnlétben lenni. törte le.
A Törekvésben sok a szakosztály, pólyaa HASK fölöst
Ez a vád nem áll meg. mert voltak
építési és fűvesítési gondok vannak s
Zágráb, június.
keményen
előkészülő
csapatok,
így bizony a legtöbbször az úgynevezett
amelyek a hajrában is igen jó formá
„taktikai vacsorákat’' is az intéző, az
Verejtékes küzdelemben szerezte meg a
ban
játszottak,
edző és egy-két lelkes szurkoló fizeti.
Gradjanski a súlyos két pontot a HASK
A Törekvés játékosai alkalmas alanyok így például a Gamma és a, Szolnok, hogy
elleni mérkőzésen. Csak 10 perccel a be
a középcsapatoknál maradjunk. A Törek fejezés
előtt
sikerült
a
győzelmet
a mai világ amatőr-profi problémái,
vésnek a rengeteg sérülés volt a leg jelentő gólt megszereznie. Pedig nem így
nak tanulmányozására.
nagyobb baja. Ebben a tekintetben indult a mérkőzés. Lesnik már a 2. perc
csúcsot állítottak fel a tavaszi idényben.
A Törekvés-játékosok nem azért ama
ben hatalmas lövéssel küldte a labdát a
tőrök, mert kedvtelésből sportolnak, mint Olyan sérüléssorozaton mentek keresztül, HASK hálójába. A szurkolók már gól
amelyet
egy
nagycsapat
sem
bírt
volna
ahogyan aiz amerikai iparmágnások gol
záporra számítottak. A HASK úgy küz
foznak. Amatőrök azért, mert a Törek ki. A következő játékosokat kellett a dött. mintha a saját bajnokságáról lett
volna szó és a Gradjanski csatárainak
vés amatőrcsapat. Elgondolkozásra alkal Törekvésnek nélkülöznie több mérkőzé
semmi sem sikerült. A II. félidő 2. per
mas nz a jelenet, amikor a magánéletben ken sérülés, betegség, vagy kitiltás
céber.' egyenlítétt a HASK és a Graais jól koreső hivatalnok-profi tisztessé miatt: Kiss, Lörlnczy, Tagányi, Basztál,
Készéi,
Tóth,
Talatinus,
Zörgő
Dórv.
janski játékosain ekkor olyan idegesség
ges összegű rápónzt kap a válogatott
A
legjobban
a
csatársorát
látogatta
vett
erőt, hogy rossz volt nézni. Egyik
győzelem után, akkor a létminimumból meg a balsors. Úgyszólván az egész I
tengődő munkás-amatőr
—
ajándékot idényben1 szélső nélkül játszott a Törek rossz labda követte a másikat és ha. a
HASK-nak
van csak egy lövő csatára, a
kap....
Csak a legnagyobb
dicséret vés. Az ősszel kiváló formában levő Dfiry I
hangján lehet megemlékezni a Törekvés n Gamma elleni mérkőzésre javult fel k sántikáló Glaser kapuját nem lett volna
játékosairól, akik nagy szorgalommal és itt újra megsérült úgy. hogy .az idény nehéz bevenni. Már minden Gradjanek:szurkoló lemondott a bajnok; cím meg
sportszcrctcttel büzdték végig a bajnoki végéig nem tudott formába jönni.
szerzésének lehetőségéről, amikor a 25.
idényt és
olyan
dicsőséget szereztek
percben egv hirtelen előrevágott labdá
A jobbszélen nem kevesebb, mint
egyosiiletifknck, amelyért méltán hálás
val Antolkovicsnak sikerült megszereznie
nyolc játékos szerepelt tavasszal.
lehet a Törekvés minden vezetője.
a győztes gólt. Egetverő „előre kékek’’
A halszélen három. A tavaszi idényt nem kiáltás üdvözölte ezt a nagyjelentőségű
kevesebb, mint
dugót.
Ax ő s z i
Palásti jó! vezette a mérkőzést. Ezt a
23
jugoszláv sajtó egyhangúlag megállapí
idényt a hetedik helyen fejezte he a
Törekvés. Ez is szép és meglepő teljesít játékossal játszotta végig a TÖreJcvés. El totta. Palásti különben „egyenlített” ..
mény volt. Az egyesület hívóit azonban lehet képzelni, milyen ártalmára volt ez Legutóbb Horváth dr a Gradjanski Lescsapatmunkának, amely pedig a leg nikjét állította ki durva utánrúgásért.
még nem nyugtatta meg a pontszám (14) a
nagyobb erénye volt a Törekvésnek. Ez Ezúttal Palásti Koceicsot, a HASK
mert úgy vélték, hogy a kiesés rémét az
amúgyis
sok hátránnyal
küzdő
mésr mindig nem kerülték el. A csapat amatőrcsapat legjobb játékosai nélkül összekötőjét állította ki ugyanilyen vét:
ség miatt. Akkor a Gradjjinski szurkolói
azonban
küzdötte végig az utolso mérkőzésekét. zúgoloódtak, most a HASK-éi. Ma nekem,
Nem
az
volt
a
baj
tehát,
hogy
letol
tek,
holnap neked . . .
„ _
olyan munkába kéziéit az idény meg
hanem inkább az, hogy túlságosan sok
T . P.
indulása előtt több, mint egy hónap
volt a „frissítés*’ . . . Ha pedjg ránézünk
pal, hogy a siker nem maradhatott
a
bajnoki
táblázatra,
aat
látjuk,
hogy
a
el.
Törekvés annyi balszerencse után a
Hóban, fagyban
gyalogoltak, fűtöttek, hatodik helyen kötött ki. Valljuk be, MÍG EGY VÉLEMÉNY A SARAJEVOI
tornázlak a játókosok. nem ijedtek meg nem is olyan rossz teljesítmény ^ egy
SLAVIÁRÓL
olyan? csapattól, amely nem akart bajnok
a zord téltől, törülközőt csavartak
Szombatun találkoztunk Antayval, a
fülükre, hogy le ne fagyjon. Ezeken nz ságot nyerni, hanem mindössze szerette
edzéseken mindenki dolgozott. Tisnády volna egyszer végre elkerülni a kiesést. neves játékvezetővel. Ezt mondta:
József, a csapat népszerű intézője még a Hát elkerülte!
— Nem olyan kemény dió az a sarabólapátoiást sem szegyei te. csakhogy
jevol Slavla. Én éppen az elmúlt vasár
akadálytalanul folyjon a csapat edzése.
nap
vezettem Belgrádban a BSK—Slavla
Ax an g o ! r e n d s z e r
mérkőzést, amelyen a Slavla 6:0 arány
Szeder István,
a haladószollemű edző
pompás csapattá kovácsolta Össze a ban kikapott. Jó NBB-csapat! Az biztos,
pedig maga is együtt futott, tornázott
gyalogolt a játékosokkal.
hogy azok Törekvést. Sok mérkőzés volt. amelyen hogv játékosai nagyon gyorsak s azt is
minél nagyobb kedvvel végezzék az ed nehéz volt egyéneket kiemelni, annyira hallottam, hogy a Slavia játékáról a
zést. A bollidényt arra is fölhasználták, egyöntetűen működött a csapat gépezete. mérkőzés alapján nem lehetett végleges
hogy az angol rendszert végleg holever- A Törekvés sok leckét adott a mara ítéletet mondani, mert a Slavla Igazán
jék a csapatba,
végleg beidogzödjék diaknak, a haladástól írtózóknak. Be csak otthon tud. Olt nagyon megy nekik
a játék — ahogy nekem mondották.
önnek a rendszernek minden mozdulata, bizonyította, hogy
lielyezkcdési fogása. Ez gyakorlatban és
ha jóakarat van, akkor igenis van
FŐVÁROSI
JÁTÉKVEZETŐK VIDÉKEN
elméletben egyaránt
intelligencia is a magyar játékosok
ban az angol rendszerhez.
Pécs:
PBTC—KRAC
(Karácsonyi)
sok mnnkát, vitát kívánt, a végén
Lörlnczy, a jobbhátvéd nem mai játékos, DVAC—KTSE ( Sárosi). Eger: ETK—
azonban mindenki tudta a kötelessé
29
éves
és
a
régi.
a
belül
tanyázó
hát:
MESE
(Lukász).
gét.
véd szerepében nőtt fel. De hitt az új
Nagy kedvvel készültek a jóié kozok a rendszerben, akarta játszani s a Törek
PODUBSZKI,
tavaszi idényre, mintha maguk is érez vés
angol
rendszerének
egyik
leg
ték volna, hogy mennyire, megnőnek az kitűnőbb pillére lett. Sok mérkőzésem a Hungária—Rapid kis K K mérkőzés
játékvezetője
szombaton reggel
meg
igények a szerény kis amatőresapattal, rejtély volt, hogy miért nem tudnak le érkezett Budapestre
és délben baráti
NB-ójonceal szemben.
futni a szélsők, miért nem tudnak látogatást tett a JT helyiségében Gálffy
építeni az összekötők a Törekvés ellet, András főtitkárnál.
és miért nem tud a középcsatár gólt
F é le lm e te s e n
lőni A kis „szürke” Róják mellett az
MESTERT LESZERZŐDTETTE
kezdett a Törekvés a tavaszi idényben, utolsó előtti mérkőzésen rúgott először
A SZEGED FC
Először
a Haladást verte meg
— középcsatár gólt.
A bátor kísérletezésért nagy dicséret és Mester már utazik is a szegediek
„mocsaras” pályán. Ezen a talajon a
csapatnak nem is a tudása, hanem a illeti a Törekvést. Nexn akar a régi úton
pompás erőnléte mutatkozott meg. Utána bala.ni, moeliallgatta az ú.i idők új dalait kel a temesvári és a lugosl mérkő
Szolnokon döntetlenül játszottak, majd Hittel fogott belp a kísérletbe és ezért zésre. A két mérkőzésre ez a tizen
elkövetkezett az Újpest elleni „mérkőzés, sikerült a kísérlet, pedig a, sors csak három játékos megy el: Tóth, Török,
amelyet
nagy
megleptésre
tisztán
akadályozni igyekezett a sikerét. Sok
megérdemelten
2 :l-r 6 nyert meg- a játékost, sok vezetőt gondolkozóba ej Faijai, Pólyák, Marosi, Berták, Bog
Törekvés. Különösen akkor méltányol tett a Törekvés játéka s a kis kőbányai nár,
Gyarmati, Mester, Bihdmy,
hatjuk ennek a győzelemnek a megérde amatőr munkáscsapattal szemben táplált Nagy, Gyuris, Halasi.
melt voltát, ha meggondoljuk, hogy az igényekre a legjobban jellemzők azok a
Újpest egyetlen gólja öngólból esett — csalódások, amelyeket az utolsó mérkő
Róják lőtte. A másik fontos körülmény zésein okozott. Pedig
pedig az, hogy Készéi a mérkőzés elején
szinte
ngyanazzal
a
csapatával
Az MTK az Álba Regia ellen ebben a
megsérült s a jobbszélen sántikálta végig
felállításban játszik: Kárpáti — Burkó,
szerezte meg a hatodik helyet, mint
a mérkőzést.
Beregi — Péter, Pintér, Liszkay I. —
amelyikkel két éve kiesett.
Megnőtt a csapat tekintélye s termé
Sőt — rosszahbal, ha a sérüléseket Nemes, Ilovszky, Liszkay II., Laczó,
szetes is, hogy nemcsak a ^ hívei,
tekintetbe vesszük. A Törekvés nem tud Mérel.
hanem az Irigyel és az ellenségei is
A Párkányi TE és a Szenei TK vissza
erősíteni, mindig a saját neveléseihez
megnőttek.
nyúlt — az egy Bánkntit kivéve. Ez sem lépett a Mátyás király serlegért folyó
küzdelemtől.
A
csapat
egyre
kifogástalanabbul könnyű azonban akkor, ha teklntctbeA KöLASz-ban is szigoró a fegyelmi
játszotta az angol rendszert s ez különö Ivesszük, liogy a Törekvés
egyesbíró. Legutóbb a következő Ítéle
sen szálka volt a maradiak és rövidlátók
teket
hozta: Sasinszky József (Isaszcrzi
Őt csapatot
szemében, A
negyedik mérkőzését a
MOVE) 2 év. Hrusztinszky Mihálv (I.
Gamma ellen . játszotta. Angol rangadó játszat minden vasárnap.
MOVE) 3 hónap. JKiss József és Gémes
nak nevezték ezt a mérkőzést, mert a
RSa R, MOVE 4-4 hónap.
A GARDA
Gamma te « b sc ! zw&ss$&ea é te te k éM
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„Budakalász 13 góllal verné!"
Szabó bebohóckodik hármát-négyet és vége! Biró Pesten játszott,
Kis Bécsben! Elszoktak egymástól.
Turay negyedvirágzása után hul
latta el Szirmait. (Akkor még Fe
rencváros, most WMFC.) Aztán ne
kem akarja beadni, hogy Béky tud
beadni?! Kardost is csak azért te
szik a csapatba, hogy húzzák vele
Liszkay Il-t. (fis a közönséget!)
Dudás olyan, mint a vetés: eső után
jó. Száraz talajon örülnünk kell, ha
csak 5:l-re kapunk ki,

tO G L E T r.
M árom -négy g ö l e lő n y

nélkül nem megy to
vább a (Hungária
Bukarestből
sorokat:
T e k in te te s

kaptuk

az

alábbi

S ze rk e s z tő s é g !

Állandó bukaresti lakos vagyok,
de gyakran járok Budapestre is.
Mint régi futballrajongó állandóan
látogatom a meccseket, mind Bu
karestben, mind pedig BudapestenTárgyilagosan ki kell jelentenem a
kővetkezőket: a bukaresti Venus
és a Rapid ma jobb formában van,
mint a magyar élcsapatok. Ha a
Hungária vasárnap
nem szerez
magának három-négygólos előnyt a
bukaresti visszavágó mérkőzésre,
akkor Bukarestben elvérzik és nem
jut tovább. A Rapid kitűnő táma.dó
csapat. A legutóbbi Venus— Rapid
kupadöntő a legszebb magyar rang
adó
mérkőzésekre emlékeztetett.
Sípos, a Rapid jobbszélsöje és Víntila a jobbfedezet tüneményes for
mában van. Jó lenne a Hungária
nagyon álmos játékosait figyelmez
tetni, hogy csak a legnagyobb erő
feszítéssel juthatnak tovább.
A budapesti közönségnek pedig
ezt üzenem: a bukaresti közönség
nagyon sportszerűen és udvariasan
fogadta az utóbbi időben Bukarest
ben járt magyar csapatokat és
megtapsolták a magyar fiúkat is,
ha valamit szépen csináltak. Re
mélhetőleg a budapesti közönség
hasonló
szívélyes
fogadtatásban
fogja a Hapidot részesíteni.
Sportbaráti üdvözlettel
G. F.
Repülőgépen utazik a Gradjanski csa
pata Bukarestbe, lm nem nyeri meg a
bajnokságot és ennek folytán a venus
lesz az ellenfele a kié KK cleő forduló
jában.
Honvéd-kórház—Lampart FC
F.rzsébét-u. Vezette: Selmod. Változatos
játékban nyert a jól játszó Honvéd-kór
ház. A Lampart FC tartalékosán állt ki,
GÓUSvő: Kis* (2), Tolvaj és Kékesi, 111.
tVéber (2).
,
KartőrésseJ játszotta végig a Lamport
—Tatabánya mérkőzést. Nádas, a La.mpa.rt
FC balhátvédie. Nádas a mérkőzés ele
jén egy szerelés közbon a karjára esett
és bár nagy fájdalmakat érzett, mégis
végigjátszotta a mérkőzést. A héten rönt*
gén vizsgálat állapította tneg, hogy a já
tékosnak eltörött vasárnap a karja. „
Az északi alsziivetség vasárnapi mű
sora. I. osztály. Miskolc: MVSC-MMTK
(Haídecker).
Eger: MESE—ETK (La
kás/. Bp.).
Baglynsalja: B SK -PBŰSL
(Szlifka).
Salgótarján:
SalBTC
TT-GvAK (CSsala). Balassagyarmat: BTSE—
SSE II (Klein). Snlgóbónvo: SFO -A SL
(Takács). — H . osztály. Miskolc: Előre
—DiMAVAG III. (Fiedler). Sátoraljaújhely: MÁV S A C -P T K I I (SzlavkovstikyL
CaanoítpoeBta: P líO K -sB IK í&sVomÚ.

Síiéi

Vasárnap, 1940 június 16,

Ricsi csap ató ! m á r k iv e rtü k , most
G yu szi csap a tát v e rjü k k i!"

— Becsületes eredményt fogunk
elérni. Célunk az, hogy csapatunk
a játékával megnyerje a budapesti
közönség tetszését.
Taki közben apró ügyeket beszél
meg. Piros ingben és fehér nadrág
ban játszik a Rapid, a szállóban öl
tözik és szombaton délután séta
hajókázásra viszik a románokat.
Búcsúzunk. Lent az étteremben
éppen ebédhez ülnek a románok. Jó
kedvűéit, frissek, nem félnek. Ezt
halljuk éppen:
— Csak a csatársorunknak men
jen!
Takival megyünk el s ő meg
jegyzi:
No, holnap a Hungária is stí
sületéhez. Ezt mondja:
lust
változtat.
Majd meglátja, szer
—- Játszottam az Újpest, elleni
kesztő úr, hogy kupastílmban fo
KK-mérközésen.
Én rúgtam az gunk játszani,.
utolsó percben azt a bizonyos ne
Bókái Mattanovich Béla.
gyedik gólt, amellyel az Újpest ki
esett. Nagyon szerencsés gól volt
Nyolcszor voltam már tagja a váló
gatottnak. Játszottam kint Fran
ciaországban a. Roubaix csapatában
is, de csak három hónapig. Azért
nem tovább, mert a szövetség haza
rendelt.
Szakvitára
térünk át
s ezt
mondja:
KÜLÖNLEGES ESEMÉNYEK
— A Rapid nem játszik EcoKK-BAN
nomu-rendszert. Mi inkább támadni
szeretünk. Hogy milyen rendszert,
Bendkívüli mérkőzést játszott: (Ugyanjátszunk? Nem tudom pontosan abban az évben ugyanabban a párosítás
harmadik, negyedik stb. mérkőzés,}
megmondani, csak azt mondhatom bán
Nyolcat: Sparta.
hogy nálunk minden ember állan
Ötöt: Hungária.
Hármat: Rapid Becs, Újpest.
dóun mozog, folyton küzd. Szóval
Kettőt: Ambrosiana, Juventus, Aclmlnem állunk. Én már játszottam
ra. Vieiina.
csatársor műiden helyén s tudom, . lágyét: Viktória Zsiskov, WAO, Na
hogy az a helyes, ha a; csapat minél poli,
Slavia,
Austria,
Ferencváros.
többet játszik a szélekre. A közön Young Fellows.
ség is jobban szereti ezt a játékot,
Egysaer-csyszer a küzdelemből kizá
mert érdekesebb s a játék gyor
Juvodtus. Slavia, Atimira, Genov
sabb. Én tehát folyton azt mondom Iák:
Döntő nélkül nyerte ogyízben a kupát
a fiúknak, hogy minél több labdát Bologna.
adjanak a szélekre. A magyar csa
Középdöntőből ellenfél nőikül jutott
tárok szeretnek belül tologatni, de döntőbe. egyízbon: Lazio.
Sorshúzás útján jutott tovább cgyíz
úgy hallom, hogy Gidófalvy úr most
»r:- fil>arla (Hungária ellenében).
be akarja vezetni az angol rend
Mérkőzés megsemmisítésével jutott (to
szert. Az jobb is lesz!
vabb cgyízben: Sparta. a Hungária jó
Végszóra megérkezik Bauer Kon gosulatlanul szerepeltette Konrád II.-t)
stantin, az Intéző. Takács Bélával
van együtt. Roppant kedves úri
ember.
Ezt mondja:

- A R ap id Igazi
k ap acsap at,
mondja Bauer Konstantin

H ogyan v é le k e d n e k a ro m án o k a nap
m é rk ő zé sé rő l ?
P
Szombaton délbén a belvárosi szál
lodában a románokat kerestük, de a
Rapid-játékosok helyett Cseh Matyit
találtuk:
— Már 11 óra óta Várok Barátky
Gyuszira — mondta. — A játékosok
mind elmentek. Azt mondták nekik
hogy egy órára jönnek vissza. Fél
kettőre itt lesznek. Én ismerem
futballistákat., s

A ki P e ste n Járt
iskolába
Csakhamar azonban feltűnik egy
nyurga fiatalember: Wetzer III. ő
öccse az Újpestben játszott TPetserVedernek. Ezt mondja:
— Kekem nem újság Budapest.
Amikor a bátyám az Újpestben ját
szott, akkor én itt jártam iskolába
A Wesselényi-uitcában. 1925— 30 kö
zött. Most 24 éves vagyok. 16 évvel
fiatalabb, mint a bátyám.
Wetzer III., akárcsak SHvat még
sohasem játszott a Rapidban. Mind
ketten a héten lettek Rapid-játékosok— A Kinizsi játékosa voltam,
mondja a ,,kis“ Wetzer, — azelőtt
meg szintén Temcsvárott játszottam.

iL

D íjkiosztás a sp o rt
szerét® n e v e lő k n e k

A n a p id — k u p a csa 
pat

E Sy

Us H

u n g á r ía J ^ a n g u ía t

a kis K K

előtt

(Azért csak elkapta a hungáriá- gok a győzelemért. Hadd keresse
sokat a KK-láz. Vezetők, törzsasz nek a fiúk egy kis pénzt.
tali tagok, szurkolók, játékosok a
KK-ról beszélnek. Az alábbiakat
Ywray
h a ra p n i fog
szedtük össze kapásból:)
A legutolsó
edzésen ugratták
Turayt.:
— No Jóska, nem sok hiányzott,
hogy kimaradsz a csapatból.
—- Nem volt az olyan veszélyes.
Ha s z ív 
Tudják a vezetők, hogy ha harapni
v a ! Játszan ak a fiú k ... kell,
hát ki tud harapni nálamnál
— Az utóbbi bajnoki mérkőzé jobban? Márpedig ez a meccs olyan
seken meglehetősen lankadtan ját harapósnak ígérkezik.
szottak a fiúk. Ettől azonban még
kifuthat nekik vasárnap... Ha szív
M iért icsrd o s é s m iért
vel játszanak a fiúk...

V e ze tő k :

Sereitek Imre:

nem L isz k a y II.?

Maradik B é la : Sim án
tovább Jutunk az e ls ő
g á to n . . .
— Napok óta úton-űtfélen hir
detem: símán tovább jutunk az első
gáton. Hogy ezt mire alapítom?
Elvesztettük a bajnokságot s vala
hol csak kárpótolnunk kell magun
kat. Ismerem a fiúkat', tudom, hogy
ők is hasonlóan gondolkoznak, tehát
ebből nem jöhet ki más, mint, hogy
símán győzünk és tovább jutunk.

T a k á cs B é la s Nem v a 
gyok o p tim ista !

A pénteki edzés után még töp
rengett a vezetőség: K a rd o s, vagy
Liszkay lí. legyen-e vasárnap a
középcsatár? Amikor aztáp eldőlt,
hogy mégis Kardos marad, az
egyik fö-föszurkoló ezt így magya
rázta :
— Kardos azért maradt benn a
csapatban, mert Liszkay mellett a
vezetőség -— nem
kardoskodott
eléggé...
Ugyanekkor szülte az égjük szur
koló az alábbi közmondást:
— Ha rövid a Kardos, toldd ki
egy Liszkay Il.-vel...

Mit sze re tn e

B író S a n y i!
— Ellentétben az előttem szólók
kal, és nem vagyok optimista. Na
Bíróval beszéltünk tegnap a Ra
gyon, de nagyon rá kell kapcsol- pid-mérkőzésről.
niok a fiúknak, ha 'győzni akarnak
— En mindenképpen jó! járok, —
és főleg annyira győzni, hogy az mondta a válogatott hátvéd. Ha
előny elég legyen Bukarestre.
győzünk Pesten és Bukarestben
nem adjuk le az előnyünket, tovább
jutunk. Ha meg kiesünk — árúit
nem- hiszek — , akkor a hátralevő
csónakázni fogok...
MiiSler — raem b á n ja vasárnapokon
Az egyik közelben tartózkodó
Muttertől kérdezték:
szurkoló, aki nagyon jól ismeri Bíró
— Mit szól hozzá, hogy nem ke Sanyi
anyagi „elveit",
megje
rült be a csapatba?
gyezte:
— Nem bánom. Eleget játszot
—- Sanyikám, én csak attól félek,
tam már ICK-ért. Ott leszek a lelá hogy hamarosan megutáltatják veled
tón és szívvel-lélelikel szurkolni fo — a csónakázást.

J á té k o s o k :

Az elmúlt év decemberében alapi
tóttá a vallás- és közoktatásügy
miniszter ’a középiskolások Szén"
— A Rapid a bajnokság vége felé László-vándordíját. Az ország csak
visszaesett s ezért maradtunk le a nem valamennyi középiskolája a leg
A Banalulban. Hogy mi újság Temes bajnoki címről, de az elmúlt hetek
nagyobb lelkesedéssel vette tudomá
váron f Táncos? Misi visszavonult. ben a csapat visszanyerte a formá
sul a labdarúgás ilyeténvaló légma
Átvette az édesapja üzletét.
ját. Ha csatársorunknak holnap
Wetzer III. gyorsan elmondja még, menni fog, akkor jó eredményt vá gasabb elismerését. Az idei első év
ben is 154 csapat vett részt a küz
hogy kik érkeztek meg a Rapiddal rok, de a döntetlennel is megelég
delemben, alig 20 százaléknyi inté
%fű te k e n este, A Hungária ellen ját szem.. A mi csapatunk mindig a zet nevezése maradt el.
„
szó csapaton kívül ezek jöttek:
kupamérkőzéseken szerepel jól. A
A magyar labdarúgás fejlesztése
Bucur Bársu, a déli liga elnöke, román kupát eddig hétszer írták ki. és felvirágoztatása csak az iskolá
Zota mérnök, a Rapid főtitkára, Négyszer a Rapid nyerte és kétszer zott utánpótláson keresztül érhető el
Bauer Konstantin, a Rapid főtitkára a Ripcnsía. Most ismét benne va tökéletesen. Felismerte ezt az MLS:
és a tartalékok: Negru (kapus), gyunk a döntőben, amelyet harmad is és a Nemzeti Sport is. Éppen ezer
Márton (hátvéd), Boldis (fedezet) szor a.'KK után vívunk meg a. Vénás mindkét testület elhatározta, hogy
és Capusan (csatár).
sal. Hogy kupamérkőzéseken jól további buzdításul, a lelkes nevelő
szoktunk Szerepelni, azt az Újpest munka elismeréséül egy-egy értékes
Nem é rk e z e tt m eg a b e u ta zási e n g e d é ly
elleni -í:0-ás győzelmünk is bizo verettel jutalmazza a vándordíj-küz
A m elyik tö b b e l !ö
a
Ju g o szláv h ató ság o któ l s a lilá k nem
nyitja.
delem végharcaiban résztvevő isko
Most Bucur Bársu úr tűnik fe!
(—
Wetzer
III-at
azért
vették
át
tudtak
e lu ta z n i szom b at d élu tán
Iák
igazgatóit
és
szakosztályvezető
Capusan vállalja a tolmács szerepét
mert jól lő?)
tanárait. A Nemzeti Sport például
í> így beszélgetünk az elnökkel:
— Wetzer III. körülbelül olyan já bejelentette a KISOK-nak, hogy
— Milyen mérkőzést vár ?
A Kispes!ne!c az éfjéli vonatot kellett választania
—
Szerintem
nagyon érdekes tékos, mint amilyen annakidején Szent László-vándordíj legjobb nyolc
bátyja,
Wetzer
Rudi
volt.
Nem
éppen
Szombaton délután háromnegyed zék meg Budapestre. Itt valami hiba
csapata igazgatójának és szakosa
mérkőzés lesz. Az a csapat nyer,
amelyik majd többet lő kapura. gyors játékos, de ezzel szemben van tályvezetö tanárának egy-egy művé 2-kor a Keleti-pályaudvar közelében történt. Reméljük, hogy a magyar
Úgy látom, hogy mindkét csapat jó. esze a labdarúgáshoz Igen, a fiú tud szi kivitelű veretet ajánl fel. Ebből Görgényi Lászlóval, a Kispest főtit szövetség intézkedni fog, hogy ezt a
hibái megszüntesse.
a 16 veretből az első négy helyezett kárával találkozunk.
Amint hallom, a Hungáriának a lőni.
( — Avar Ricsit hol hagyták?)
— Várom az emberünket, aki a
Az MLSz képviselője mindjárt meg
intézet igazgatója és. tanára egy-egy
csatársora jó, nekünk viszont a vé
— Romániában most sok a hústa művészi kivitelű ezüstveretet, az jugoszláv beutazási engedélyért ment is ígéri, hogy este telefonon felhív
delmünk
kitűnő.
Nem vagyok
ják a jugoszláv szövetséget és utána
„újonc'1 Budapesten. Már tizenhá lan nap, Avar Ricsi valami állott 5— 8. helyezett intézet igazgatója és a jugoszláv követségre. — mondja.
— Még mindig nincs meg a beuta néznek, hogy mi történt.
romszor voltam itt, legutóbb alig húst ehetett s elrontotta a gyomrar
tanára pedig -egy-egy művészi ki
Nevet hozzá egyet, majd hozzá vitelű bronzveretet kap.
zási engedély? — kérdjük.
Langfelder még ezt mondja:
három hete a válogatottal.
— Úgy tudom, hogy megvan, csak
— Ebben az esetben csak vasár
Most a román játékvezetőkről teszi:
A díjakat a vándordíjküzdelmet
— A bukaresti mérkőzésre azonban megrendező KISOK küldi el azoknak még nincs a kezünkben.
nap délután utazunk.
kezdünk beszélni. Mint ismeretes
Az újpestiek már teljes számban
az Újpest és a Ferencváros mérkő Avar is rendben lesz.
Később azonban úgy döntenek,
akiket megillet. Most, a díjkiosztá;
Azután ezt mondja.zését is román játékvezető vezeti.
alkalmával, azt hisszük nem árt, ha együtt vannak 0. pályaudvar kupola" hogy ha délután még megérkezik az
Az előbbiét Radnlescu, az utóbbiét
olvasóinkat megismertetjük azokkal csarnokában, ők is az emberüket engedély, akkor az éjféli vonattal
B u k a rest bom baCroner dr. Radulcscut legutóbb lát
a sportszerető igazgatókkal és szak várják a jugoszláv követségről a be hálókocsin utaznak el Belgrádba.
tuk Budapesten. Bucur Bársu ezt
Langfelder már hirdeti is a gárdá
értő tanárokkal, akiknek csapatai a utazási engedéllyel.
m űso ra
— Mészárostól kérdjük: mi van nak:
végső küzdelmekig jutottak el.
mondja:
Stár
elhatároztuk,
hogy
23-án
Szűcs Gyurival.
— Radulescunak Budapestén nem
— Készenlétben kelt maradnotok.
A Nemzeti Sport eziistveretét
— Rendben van, játszhat — mondja Este 9 órakor az egész különítmény
volt jó napja, ő sokkal jobb játék Bukarestben közösén rendezzük a
1
enussal
a
KK-mérközésünket.
Bőm
az
edző.
—
A
ma
délelőtti
edzésün
vezető. Croner dr. is kitűnő játék
a következő igazgatók, ill. tanárok
jöjjön be a Közművelődési Körbe s
kön kielégítően mozgóit.
vezető, erélyes, gyors. Olyan körül bamüsor: Rapid— Hungária, Venus— kaptáik:
ott
megtudjátok,
hogy
mikor
BSK,
vagy
Gradjanski!
Az
ONEF— Mi volt az edzésen ?
belül, mint a magyar Kiss M. Ernő.
Munkácsi fk.: Tárczy Károly dr
utazunk.
stodionban lesz a két mérkőzés. Tele
— Egy kis gimnasztika és egy kis
lesz a stadion! Különösen akkor, ha igazgató, Szekeres József tanár.
Rajcsányi Miklós alelnök, a portya
labdázás.
Leragheriu m ég Job mi
Kaposvári
g.:
Ercsey
Jakab
igaz
vezetője hozzájárul ehhez a megol
itt Budapesten, a Venus meg Ju
Szűcs
ezt
mondja:
gató, Szuchovszky Bertalan testne
ban a k a r Játsza n i
goszláviában jó eredményt ér el.
dáshoz, javaslatára a gárda az
— Még nem múlt el ugyan telje útibőröndöket nem is viszi haza
velő tanár.
Taki most nevetve közbe szól:
Lengheriu, a balhátvéd tűnik fel.
sen a mirigyduzzanat, de az orvos magával, hanem berakják a ruha
Szent
István
fk.
(Budapest):
Dar■
Mint régi ismerőst
üdvözöljük.
— Ami a budapesti mérkőzést
szerint ez nyír csak órák kérdése és tárba.
Megkérdjük:
illeti — már kiegyeztünk. Két gól nay László dr igazgató, Molnár Zol
így jálszhalom.
tán
testnevelő
tanár.
lal
győz
a
Hungária,
Azután
Buka
(— Holnap is olyan jól fog ját
Közben a kispestiek eltűnnek a
2 órakör jön a kispestiek meg
Szegedi felsőipar: Jung Péter igaz
restben nem bánom legyen — 2:2.
szani, mint a válogatottban?)
láthatárról. Megérkeznek ellenben
bízottja
és
mondja:
gató,
Bátosi
Béla
mérnök.
Barátky is itt van már s ö ezt
— Jól játszottam? Holnap még
azok a magyar játékvezetők, akik
•— A mi beutazási engedélyünk vasárnap jugoszláv bajnoki döntő
jobban játszom majd! Tudja, a csa mondja:
A Nemzeti Sport bronzveretét
megjött, de Cseh Matyi útlevele vala ket fognak vezetni: Újvári, Vass
. Nem mondta Bogdán önnek,
patban jobban összeszoktunk. Azért
kapta:
hogyan eltűnt és igy nem utazha Antal, Kékesi és Kiss M. ernö. Ne
azt a válogatott mérkőzést nem kel hogy mit hangoztat állandóan ? Ezt
Magyaró vári kegyesrendi gimn.: tunk. Az Újpest engedélye azonban
lett volna 2 :0 -ra elvesztenünk. Azt mondja: „Ricsi csapatát már kiver
kik a zsebükben van a beutazási en
hiszem, az 1:0 igazságosabb ered tük, most Gyuszi volt csapatát ver Schmidt Mihály igazgató, Kovács még nem jött meg.
gedély.
Imre
testnevelő
tanár.
Pár perc múlva befut Diki, az új
jük ki."
mény lett volna.
—- Jó jel — - mondja Langfelder. —
Békéscsabai fk.: Pancratz Jakab pestiéit megbízottja is és mondja,
Szóval a Hungária az Újpest sor
— Miért nem verték meg a múlt
igazgató, Salfalvi Gyula tanár.
hogy a beutazási engedély valóban Ha a Kispest is megkapja az
héten a remast a kupadöntőben?) sára jutna.
engedélyt, a játékvezetők is. akkor
Érsekújvár! g.: Mrenna József nem érkezett meg.
Barátky ezután ezt mondja:
_ Miért?... Majd a harmadik
nagy baj nemieket. Akkor legföllébb
igazgató,
Maróti
József
testnevelő
— Ha csak két góllal kapunk ki
mérkőzésen megverjük;.
— Nem értem — méltatlankodik arról lehet szó, hogy a mi enge
(Magyarázat: a román kupa dön Budapesten, akkor már nem leszek tanár.
Langfelder. — Kedden azt a hírt kap délyünk késik. Bár lehetséges az'is,
Losonci
g.:
Sípos
Lajos
dr
igaz
tője a múlt héten másodszor végző elkeseredve. Kétgólos hátrányt nemtuk Belgrádból, hogy nem lesz hogy tévedésből nem a budapesti
olyan nehéz behozni. Lám a múlt gató, Korónczai György testnevelő semmi zavar, idejében meg fogjuk
dött döntetlenül.)
jugoszláv
követségre
'küldöttek,
héten a Venus a kupadöntő előtt tanár.
kapni az engedélyt. Én azonban csü hanem, a magyar— jugoszláv határ
azt
mondta,
hogy
csak
barátságost
B o g d án la b d á k a t
törtökön este biztonság okáért fel ra. Bizonytalanra azonban nem
játszunk. Amikor azután két góllal
hívtam telefonon a jugoszláv szövet mehetünk.
akar
vezettek, akkor azt mondták, hogy n y u g a t o n i s k i s o r s o l t a k A II. séget s onnan azt az értesülést kap
Mi egy pillanatra kiszaladunk a
OSZTÁLYÚ DÖNTŐKET
Bogdán jelenik meg a színen. mégis kupa. Erre mi behoztuk a
tam, hogy a beutazási engedély táv- vonathoz. A játékvezetők már bent
Vele németül beszélgetünk. Négy kétgólos hátrányt.
.Ttmiuft 16: Tatabányai SC II.-—Soproni ' atban már elment és útban van Bu
éve játszik a Rapidban s az Unirea
Zota főtitkár kopogtat be. ö így SSE. .Június 23; SSSE—TSC II. Június dapest felé. Elképzelhetetlen, hogy ülnek a kocsiban. Kényelmesen el
30: SSSE—TSC győztes—Hajmáskérí SE.
helyezkedtek az Újpest és a Kis
Vrícolorból került a mostani egye vélekedik:
csütörtök esife óta a távirat ne érkez pest számára lefoglalt külön fülkékJúlius 1: HSE—SSE-TSC győztes.

Bonyodalom támadt
az
lim
e
s
t

a fffspesg
kmül Is:

fíTeljf
;'n. Újvári mondja:
— Ebben a pillanatban érkezeit
g a pályaudvar rendőri kirendeltgéröl egy úr és mondotta: Tele■náltak a jugoszláv követségről,
>gy megkerült Cseh Matyi eltűnt
llevele, rendben vannak a kiutazási,
r.gedélyek is, sőt már útban is
annak vele a pályaudvar felé.
A kispestiekkel nem lehet közölni
-z értesítést, mert már elmentek, az
ijp^stieknek azonban még elmond
hatjuk a hírt. Langfelder azonnal
el is hívja a követséget, de már
■lem tud beszélni, mert nincs ott
;■enki, Diki azt mondja:
-— öt órakor úgyis felmegyek a
követségre, akkor majd megtudjuk,
hogy mi a helyzet.
A z újpesti gárda is hamarosan
szétszéled.
Csalódottan ballagnak
hazafelé. Mészáros edző mondja a
villamos felé való ballagás közben:
■v— Roppant kellemetlen dolog ez.
Minden tervünket felborította. Arról
nem is beszélek, milyen rossz hatás
sal van a fiúk idegeire ez a zavar.

A Ferencváros

útrakészen áll,

d e nincs m ég b e u ta zási e n g e d é ly e

Sárost dr. bejelentette, hogy még ő lesz a balösszekötő. A tizenhar
most sem érzi jól magát s nem vál madik ember: Pálinkás.
lalja a sarajevóí mérkőzést. A F e
*
rencváros ezt tudomásul vette s
Sokkal nagyobb zavart okozott
úgy határozott, hogy Sárost dr. he az, hogy még szombaton este hat
lyett Serényi utazik el Sarajevóba. órakor sem érkezett meg a beuta
Gyúrót nem visznek magukkal a. zási engedély. Ha.t órakor beszél
zöld-fehérek. íg y tehát 3 vezető és tünk a jugoszláv követség útlevél13 játékos utazik.
osztályával, ahol a beutazási enge
M ég nem dőlt cl, hogy Jakab délyről még nem tudtak. N agy kér
vagy Serényi játszik-e. Legújabban dés, hogy vasárnap megérkezik-e a
az a vélemény alakult ki a ferenc beutazási engedély és ha megérke
városi vezetők körében, hogy helye zik, akkor meg tudják-e kapni a
sebb lenne, ha Berényi játszana, zöld-fehérek a vízumokat. Vasárnap
mert neki bizonyára inkább megfe ugyanis görögkeleti pünkösd van.
*
lel a kemény sarajevói pálya és a
kemény küzdelem. Ebben az eset
Szombaton este a zöld-fehérek
ben Kiszely lenne a középcsatár. A z játékosai és vezetői az üllöiúti pá
összeállítás tehát:
lyán gyűltek egybe. Szűk családi
A K isp e st re g g e lre
Csikós — Szoyka dr., Polgár — körben megünnepelték a bajnoksá
Ú jv id é k e n le sz
Lázár, Sárost III., Pösa — Bíró II., got s egyben játékosértekezletet
tartottak a sarajevói mérkőzésre
Délután a Kispest útjából minden Kiss, Kiszely, Berényi, Gyctvai.
Ha mégis Jakab játszana, altkor való figyelemmel.
akadály elsimult s így a Kispestjátékosok mégis vonatra ülhetnek.
Görgényi Lajos a következő játéko
L e g ú ja b b h a ly ze & je le n fé s a SCiCtC
sokat rendelte ki negyed 12-re a
pályaudvarra:
a r c v o n a lá r é i:
Boldizsár, Rátkai, Snody, Odry,
Zalai, ' Vig, Kincses, Cseh, Olajkár
II., Déri, Kalocsai dr.
A
piros-feketéknek
Újvidéken
vasárnap a Vojvodina, hétfőn a bel
grádi Jugoslavija lesz az ellenfele.
Hétfőn éjjel már haza Is érkezik a
gárda.
A Ferencváros és az Újpest jugo nie a budapesti jugoszláv követsé
szláviai beutazási engedélye körül gen.
támadt akadályokat nem sikerült
CÉGLIGABAJNOKSAG
szombaton estig elhárítani.
Este fél 9 -k o r:
I. osztály
Vitéz Kemenesy Sándor ezzel
Fiat— HF1SC 2:2 (1:1). Simor-utca.
kapcsolatban a következőket mon
Beszéltünk
Pákozdy Ferenccel,
Vezette: Skultéti. A Fiat többet muta
Gidófalvy dr. helyettesével, ő a kö
tott. Góllövő: Galgóczi és Jakab, illetve dotta :
— Kedd óta lótunk-futunk, de vetkezőket mondotta:
Horváth (2).
EnSC—MÜSC 3:1 (0:0). Simorutca.
minden eredmény nélkül. Nemcsak
Az
“
EnSC
jól
hajrázott.
— Telefonon beszéltem a vidéken
Vezette: Saljai.
Góllövő: Szecsei (2) és Witman (ör.gól), a beutazási engedélyt. nem kaptuk tartózkodó miniszteri biztossal.
6
meg,
de
a
kedvezményes
vasúti
je
illetve Kiss.
2:2
(2:1).
Váci-út. gyet sem.
Ma SC— WaSC
Most este a föpostán szabad kezet adott az Újpestnek,
Vezette: Szigeti. A befejezés előtt egyen néztem
meg, nem érkezett-e ex- mégis arra kérte az egyletet, hogy
lített a. WaSC. Góllövő: Fizil és Virágos,
ha. vasárnap délelőtt elintéződnék
illetve Mészáros és Krausz. Némethct pressz-levél számunkra Belgrádból.
WaSC kiállították.
Nem Jött semmi. Ha szerdán kell a beutazási engedély ügye, akkor a
csapat utazzék el vasárpap délután
MVaSC—ChSC 1:0 (0:0). Előd-utca.
Vezette: Skalitzer. Szerencsés győzelem. játszanunk, akkor legkésőbb vasár Belgrádba. Ha vasárnap serit utaz
nap
este
vonatra
kell
ülnünk.
Hét
Góllövő: Angyási.
hat el az Újpest a beutazási enge
Kistex—Weiss
Manfréd
7:2
(3:1). főn este .utaznunk már későn lenne,
Csepel. Vezette: Mibálkó.
A
Weiss mert akkor csak szerdán hajnalban dély késése miatt, akkor szerdán
Manfréd majdnem végig 10 emberrel
Sarajevóba, Ez pe kén játszania az Újpestnek még
játszott. GóUövő: Kusics (2), Janicsák érkezhetnénk
(2). Vágó (2 .egyet 11-esből) és Tóth. dig a; legnagyobb mértékben sport abban az esetben is; ha a Beogradski lenne majd az ellenfele. A Fe
illetve liovszky és Hermánn. Hegyest szerűtlen lenne.
Weiss Manfréd kiállították.
Közben érdeklődtünk az MLSz- rencváros amúgy is csak vasárnap
KeSÍr— SaSC 0:0. Maglódi-út. Vezette:
Gyulai. Jó védelmek, gólképteleu csatár ben is, ahol a vidékre utazott mi akart utazni. A miniszteri biztos
sorok.
niszteri
biztos
helyettesítésében egyébként bízik abban, hogy va
TI.
osztály. Budakalász—MRSC 2:2 Pákozdy Ferenc „sajtófőnök" intéz sárnap minden rendbejön a beuta
zási engedély körül. A szövetségek
(1:1).
Budakalász.
Vezette: Rosta. —
.JteSC—MFéSC 3:1 (0:1). Pestújhely. Ve kedett. Ebben az időpontban azon mindent megtettek, sajnos, a mai
az M LSz távbe
zette: Paulik. — KáSC—OeSC 3:1 (3:1). ban nem feleltek
időkben sok nehézség gördül az
Fehérvári-út. Vezette: Kraft. — FrSC— szélő számai.
HG'öSO 0:0. Kelenföld. Vezette: PáMi. —
Ugyanekkor Popovics Kika, a ju utazások elé. A miniszteri biztos a
AFSO—HFéSC 4:2 (0:2). Gubacsi-út. Ve
szövetség titkára felhívta Hungária— Rapid mérkőzésre már
zette: Andódy. —
Gamma—SeSC 2:2 goszláv
és újra csak azt kö visszaérkezik Budapestre.
(1:0).
Bánát-u. Vezette: Tburóczy. — Langfeldert
Amint látjuk, a K K K elindulása
HJÍIiSC—MOSC 3:0 (2:0). Kén-u. Vezette: zölte vele, hogy a beutazási enge
líankó. — HaSC-KaSC 5:0 (4:0). Gyöm- dély Belgrádból elment
és vasár sajnálatosan rendezetlen körülmé
rői-út. Vezette: Istenes.
nap délelőtt, feltétlenül ott kell len nyek között történik.

E ste f é l 8 -k o r a F e r e n c v á r o s
m á r a le m o n d á s g o n d o l a t á v a l
f o g la lk o z ik

Vasárnap, I9Í0 Jönius
nos. a meglepetés szenvedő fele magyar
csapat, az Újpest együttes© volt.
X93S-at írtunk. Az Újpest elégedetten
fogadta a sorsolás hírét, amely szerint
az első fordulóban a bukaresti Rapid
lett a lila-fehérek ellenfele. A Rapidnak
ez volt az első szereplése a KK-ban.
Minden nagyszerűen indult. Budapes
ten 4:l-re győzött a Hímgária-űton meg
tartott mérkőzésen az Újpest. A Nemzeti
Sport tudósításában a következő elme
ket olvashattuk:
..Újpest biztosan nyeri — háromnegyed
gőzzel is.*‘ ,,Zsetigellér mesterhármast
csinált. A Rapid tizenegyessel szépített-.
A Rapid támad ósorában kevés az átütő
erő. Nem volt nehéz mérkőzés. Az Ú j
pest. jobb.”
Ezzel azután elintézettnek vélte min
denki már a jövő heti. bukaresti mérkő
zést is. Hiszen a háromgólos előny nem
volt túlságosan nagy, de a Rapid játéka
után senki sem tudta elképzelni, hogy a
nagy formában levő Újpestet, négygólos
győzelemmel elsöpörje az útjából.
És
mégis • bekövetkezett.
Pontosan
t :0-ra győzött a Rapid. Éppen caak anynyira. amennyire szükség volt a tovább
jutáshoz.
Erről a bukaresti mérkőzésről a kö
vetkezőket olvashatjuk az akkori Nem
zeti Sportban:
— Újpest lélek nélkül és bágyadtan
játszott, megérdemelten szenvedett vere
séget. Az njpesti csatársor csődöt mon
dott. A második félidőben összeroppant
a védelem.
(A gólok így estek: Fekete (öngól).
Moldovan, Avar, Bogdán.)
A baj ott kezdődött, hogy
Balogh
szombaton este fájdalmas húzódásról
panaszkodott. Hosszas tanácskozás után
a vezetők úgy döntöttek, hogy Joós lesz
a bal fedezet. Joós jó játékos, de azért
mégsem volt teljes értékű pótlás a válo
gatott Balogh helyén.
Azután. a nagy hőség is ráfeküdt a
csapatokra. Árnyékban 41_ fokot mértek.
Napon 58 fokos volt a hőség.
Mind a négy gó r a II. félidőben esett.
A 18. percben Cuedan lapos, gurulós lab
dáját Sziklai kényelmesen fogná, de Fe
kete- szerencsétlenül beteszi a lábát és a
bőr Sziklai mellett a hálóba gurul. 1:0.
A 25. percben esik a második gól. Még
mindig az Újpest vezet az összesítésben.
De azután' a 37. percben Fntó nem tudja
szerelni Avart, akinek tízméteres lövése
a sarokba vágódik. Sziklai hiába vetette
magát. 3:0. Még van remény — harma
dik mérkőzésre. A 44. percben azonban
ez a reménység is szertefoszlik: szöglet
után pattog a labda az újpesti kapu
előtt. Az újpesti védők fejüket vesztik.
Nem így Bogdán, aki a hozzá kerülő lab
dát 3 méterről a léc alá vágja. A Rapid
ment tovább a KK-ban.
(A II. fordulóban a Genova bosszulta
meg az Újpestet. De az olasz csapat sem
valami fölényes győzelmet aratott a Ra
pid felett. Genovában ugyan 3:0-ra győ
zött a honi együttes, Bukarestben azon
ban a Rapid győzött. De csak 2:1-re és
így a Genova ment tovább. Gyenge vi
gasz volt az Újpest számára.)

G álffy András, a JT főtitkára hétfőn
Pécsre utazik és ott, gr al'szövétség, va
lamint a JT alosztályának vezetőségével
megbeszélést tárt.
Az újra játszandó Pereces—DiMÁVAG
mérkőzés június 23-án Miskolcon a nép
kerti pályán zajlik le. Előtte az MMTE
és a BLASE vívja utolsó bajnoki mér
kőzését.
Északon kisorsolták a döntőket. Júniu*
23-án Miskolcon találkozik az MVSC é-s
a PBOSE, június 30-án pedig Zagyvapál falván.

KÉZILABDA
Az MTE II —IJTE II mérkőzés elma
radt, mert az UTE-nak csak öt játékosa
jelen t n>eg.

ÜSZAS
A BSE vízilabdacsapatának még sokat
kell javulnia, ba olt akar lenni arz első
helyért folyó küzdelemben. A III. kor.
TVK elleni mérkőzésen
nem mutatott
olyan játékot a gárda, amelynek alap
ján komoly esélyt adhatnának neki a,
bajnokságra. A fővárosi csapat ment
ségére szolgál, bogy Vértesy, Hazai és
Földes nem játszott a hétközi mérkő
zésen.
Az ö szereplésükkel feltétlenül
nagyobb játékerőt
képvisel a csapat,
mint amelyet a kerületiek elleni mér
kőzésen láttunk.
Ma dclutáu
4 órakor
kezdődik a
WMTK úszóversenye az NTE lágymá
nyosi uszodájában. A 11 másodosztályú
és ifjúsági versenyszám közölt van egy
I. o. is: a 100 m hölgyhátúszás.
A MAC ma este a következő csapattal
áll ki a ITT. kér. TVE ellen: Mezei dr
— Tolnai, Somóczy — Gyulai — Kánásy,
Tarics, Szívós.
Országos hosszú távú szó versenyt ren
dez június 25-én és 27-én a MUE. Első
napon a hölgyek 1000 m-en, második
napon a férfiak 1500 m-en versenyeznek.
A Duna-bajnoki versenyt a MUE ver
senypálya és az ércéi strandfürdő kö
zött 30 km-cs távon rendezi meg a MUE
július 7-én.
Gróf és Tátos 1500 méteren az MTK
versenyén találkozik először ebben az
idényben.

TTL
osztály. ZsTE-MGSC 1:0 (0:0).
Váci-út. Vezette: K. Nagv .1. — CsiSCm 1
— — — mk^mrnmmrnmmm
—
Magyár Pamut 1:1. Félbeszakadt. At
tilád]. Vezette: Skalitzer II. — MMSCJtrSC' 2:0 (1:0). Szent László-lér. Vezette:
Fehér .1. KrSC II-H a S C
6:0 (1:0).
Ráikosfalva. Vezette: Fehér B‘. — CsoSC
—PoSC 2:1 (0:0).
Kelenföld. Vezette:
God a. - KSSC IT—MeSC 4:1 (2:0). Gyöm9
rííi-út. Vezette: Zeitlcr. — TuSC—MpeSC
1:0 (1:0). Gvömrői-út. Vezette: Torisszaí.
— SCHSC—Kistext I I 3:2 (1:1). Wekcrlotéfen. Vezette: Szálát.
HiSC—ViSC 2:1 (1:0).
Hajdu-utca.
Vezette:
Barabás.
BfASC—CsaSC 3:3
(1:3)
Apuincum.
Vezette:
Mátsai.
LáSC—KroSC
1:1
(1:0).
Attila-utca.
Vezette: Szőllőssy. VaSC—JqSC 2:2 (1:1)Nagvtétér-V. Vezette: Csepreghy.
HuSC—MeSC 3:1 (2:0). Kvassay-út. * A KK tizenliároméves■" történelme gaz— El kell ismernem, bogy a BSK meg
Vezettél Molnár I. Standard—OMSC 4:0 f]ag nagy eseményekben, hősies harcok érdemelten győzött.
Gyorsak a belgrá
(3:0). Budafoki-út.. Vezette: Muráró.
diak,
lelkesek, de tudnak már futballoz
nem várt meglepetésekben, nagy
Ligadíj: DGSC—MeSC IX. 6:1 (4:0). ban.
ni
is.
egyéni és csapat-teljesítményekben. Most,
Vezette: Molnár.
Ilyen
megállapítás mellett háttérbe
amikor a magyar, a jugoszláv és a ro
mán labdarúgás igyekszik — ha szőkébb szorult minden prágai kifogás: a játék
vezető
sokat
tévedett a Slavia terhére,
re szabott keretek között is — jobb idők
re ál menteni a világhírre szert tett ván nagyon meleg volt, stb., stb.
V id é k i b a jn o k sá g o k
A prágai visszavágó mérkőzésen a bel
dordíj gyönyörű
eszméjét,
dicsőséges
hagyományait, érdemes kissé lapozgatni grádiak érthető módon a védekezésre
á llá s a
a KK történelmének lapjai közt.
rendezkedtek bo elsősorban. És ez fényeVIZIPÓU ÓMÉRKŐ ZÉSEK
KÖZÉPMAGYAR
ALSZÖVETSÉG
Egy jugoszláv és egy román csapat sen sikerült Is nekik. Hiába voltak a
BBTE—VÁC 4:1 (1:1), Vezette: Sze
szereplésének történ étéből ragadtunk ki Slavia lám ad ósorának meg-megújuló _ ro
csey
Gy.
B B T E : Budavári — Gergely.
I. osztály
egy-egy jelenetet. Mind a kettő élesen hamai, a belgrádi védelem sziklaczilárPerényi — Nagviványi
— Véghá.zi
22 10 1 2 86:20 30 világít rá arra a tényre, bogy ma már dan állta azokat.
I. tfagyarsá!Kuti, Hámori I. VÁC: Balázs — Beer.
Szolnoki MÁV II 21 15 2 4 41:15 32 semmi okunk sínes ezeknek a csapatok
Pedig a mérkőzés úgy indult, hogy a Ravasz — Krausz — Kovács I., Bieber.
Éppen ellenkezőleg: Slavia megeszi a BSK-t. Már a 6. perc Kovács Ti. A góldobók: Végházi 3, Kuti,
2*2 14 4 4 55:22 32 nak lebecsülésére;
;í. Váci SE
21 lt 0 5 61:*2 30 ma már a harcba szálló jugoszláv és ben l:0-ra vezetett a Slavia Bican véd- illetve Bieber. A BBTE nagyobb úszni4. V. Reménység
<
)
román
klubcsapatok
tökéletesen egyen hetetten sarkos góljával. De a BSK nem tudásával biztosan győzött. A VÁC csak
8
52:44
2
4
21 n
5. VesSési SC
22 10 o 10 34:55 22 rangú ellenfelei a nmeinknek.
6. Gödöllői f K
adta. meg maigát. A 15. percben Gnsovics az első félidőben
volt veszélyes a
21 9 2 10 51:40 20
Álljon itt két bizonyíték:
7. Ceglédi MÜVE
lefut, beadása tisztán
találja Bozsovl- BBTE-re. A leggyorsabb vízilabdacsapat
21 10 — 11 81:32 18
S. Tokod) ÜSO H
csot és a középcsatár lövése a kapufa címéért folyó 7V50 m-es úszómér közéé
21 7 4 10 30:43 18
0. Rákoscsabái TK
tövéről bepattan. 1:1. A 14. percben fu r során a BBTE nyert 3:39.2-vel. A VÁC
h o g y a n v e rte ki
22 3 3 16 14:80 9
tömegjelenet közben Bican a földön eredménye: 3:56.
10. Monon SE
a B e o g ra d s k i a iCK-böl csa
22 ő 1 16 15:36 11
11. Dunab-araszti SC*
hemperegve kézzel üti be a labdát Mrku*
ff,M TK -M AFC
3:1
(félíwsiakadt).
22 — 1 21 3:14 1
Ti BKSC*
sies
hálójába. Hosszas vita, a határjel A W M T K -M A F C mérkőzésen, amikor a
a p rá g a i S lav iát
*. Visszalépett.
zők bevonása után Xifando megadta a 4. percben már 3:0-ra vezetett a WMTK.
A jugoszláv labdarúgás híres képvise gólt. 6z volt azonban a Slavia utolsó sajnálatos baleset történt. Kostyál MAFC
CSABAI ALOSZTÁLY
lője, a ‘Beogradski
lí*38-ban a Prágai gólja ezen a mérkőzésen.
Mért a II. orrsövényt örést szenvedett és f’rre ^
Slaviát kapta ellenfeleként a KK első félidő idegtépő harcában a Slavia csatá MAFC levonult azon a címen.
Északi csoport
fordulójában. Belgrádhan a Slavia nehez rai elbuktak. A 13. poreben dancs miatt emberrel nem hajlandó játszani. A MAFC
küzdelemben 3;2-re győzött és pzze1 a nvégűéit 11-est Bican a belgrádi kapus már a. levonulás előtt is süru vitatkozá
II. osztály
Beogradski minden reményét elveszítette kezébe lőtt. Ettől kezdve meddő maradt sokkal tarkította, a mérkőzést1 . Sarkad! OASC
12 IV 1-7
51
V rácában ugyancsak a Slavia minden igyekezete.
A végén
AZ MTK LEGYŐZTE A ITT. KEK.
2.* Gyomai TK
12.9 1 2 13; 1 19 a továbbjutásra.
TVE-T
3. M ezöberén yi T o r.
12
9 — ■? 10: 8 ÍR 2:l're tudott győzni a Slavia, de ez is már a BSK támadott. Az eredmény pe
elég volt a továbbjutáshoz. A kél gól dig maradt 2:1 a Slavia javára, az összeg
4. Vésztői SE
12 6 ~ J
A két egvosület
klubközi
versenye
arány
azonban
fisyeÉmeztcfcŐ
ujjal
muta
Hitett
eredmény
pedig
4:2
a
Beogradski
- Visszalépett: Endréd! TK, Koroslauaszombaton folyt le az NSC lágymányosi
tott a jugoszláv futball folyton növekvő javára.
t.) i AK, Mczőbüréu.vi TSC.
pálváján.
Eredmények:
1
0
0
gyors:
1.
így
verte
ki
a
Beogradski
a
prágai
játékerejére.
#
.
Hóiba ITT. kcr. 1:09,
2. Király MTK
A követkéz őeszíendőben ismét a pragaí Slaviát a KK-ból!
Déli csoport
1:14,
3.
Karinthy
MTK
1:15.
—
1
0
0
hót:
1. Orosházi MTK
16 ló - 1 35: 7 3« Slaviát juttatta a sors a Beogradskjnak.
1. Gersli III. kér. 1:28, 2. Orosz MTK
H ogyan sze re z te m eg
2. B. Hunyadi
16 !•> — 3 30: 1 26 Ezúttal 16 Belgrádbau volt az első ta
1:30.5, 3. Sas MTK 1:31. - 200 mell: 1.
3. Szarvasi Turul
16 13 - 3 13:16 9> lálkozás. Az eredmény azonban már más
a B, R a p id a II. fé lid ő Vándor MTK 3:20. 2. Vada« MTK 3:31,
4. Orosházi FC
16 10 15 Úri -| volt: most 3:0-ra győzött a Beogradski.
3.
Lindner III. kér. 3:33.
5 Gádoros) TE
16 ® 1 1 b:ti U Bozsovies góljával már a félidőben .1:0-ra
44. p e rcé b e n a to v á b b  500
gyors: 1.
Páhok MTK 8:35,
vezetett a BSK. szünet után VujadinoVisszalépőn:
Brtíonyi TK. Cecrvas; vics
2.
Király
MTK 8:55. 3. Oppre III. kér.
és Gilsovics góljaival biztosan győ
jutást
«K,
Mcdgycsházi Kinizsi, hagysztnasi
8:56.7.
3
X200
m
váltó:
1. III. kér. 8:57,
zött a belgrádi csapat.
NE.
A KK küzdelmeinek 13 éves történeté 2. MTK A) 9:64, 3, MTK B) 9:20.
A Belgrádból visszautazó STavia híren
A bajnoki címért a két csoport győz
A
pontversenyben
L
MTK 58 pont,
ben az egyik legnagyobb meglepetés a
te* „június 23-án Sarkadon. 30-án pedig csatára, Bio au, így nyilatkozót!, a N<-m bukaresti Rapid sjevéhfi® fűződik* Saj 3. IIIv fcer, TVK SS geKt*
zeti
Sport
nmnk-atár&ának:
Orosházán mén ősez® erőjét.

H o g y a n v e r te k i a B e o g r a d s k i
a p r á g a i S la v iá t a b u k a r e s t i
R a p i d p e d ig a z Ú jp e s t e t a K K - b ó l
Történelmi visszapillantás a KK egykori
*
„ m eglepetéseire“

1

MA ESTI MŰSOR A NYITOTTBAN
Ma már teljes erővel folynak a vízH
labdabajnokság küzdelmei. A fővárosnak
két mérkőzés jut: MAC—III, kér. TVT8
és FTC—NSC. Mindkettőt a szigeti
nyitott uszodában. a hármas hölgy*!
csapatverseny keretében bonyolítják le*
A MAC győzelme biztos a kerületiek
ellen. A kérdés csak az. sikerül-e a
szigeti kék-sárgáknak az UTE múlt heti
nagy
győzelmét
megismételniök.
Un*
Az újpestiek ma egy hete 8:fl arányban;
győzték le a III. kér. TVE csapatát, fiz;
FTC jóképességü legénysége biztosan fog
győzni az NSC ellen.
A két mérkőzésnél jóval érdekesebb a
MUE. FTC és NSC hölgyversenyzőinok:
összecsapása. A résztvevők között — egy
két kivételtől eltekintve — minden é li
vonalbeli
hölgyúszónkat ott találjuk.
100 m Sóthi és Huszti a MUE. Vámos é©
Balog az FTC színeit képviseli, az NSC
pedig ifjúságiakat indít. 100 m háton
ismét találkozik Nová.k és Lovász. 200 ra
mellúszásban
Felhős szeretne vissza
vágni Sálgönak az ózdi vereségért. 300 m
gyorsúszásban még nem döntöttek vég
legesen, kik képviselik a bárom egyesülőt
let. Nagyon nagy verseny le-sz a 3x100 rn
vegyesváltóban a. MUE és az FTC között-1
A Novak—Felhős—Sóthi. vagy Huszti
hármas az FTC Lovász—Salgo—-Vámos
együttesével nagyon nehezen fog boldo
gulni. Valószínűleg a váltó fogja eldönr
feni a MUE és az FTC között a ponN
versenyt,
amelyben' esélyesebbnek
a
MUE látszik.
A verseny az FTC^-NSC .vízilabda^
mérkőzéssel kezdődik fél 7 órakor.

VÍVÁS

M a: 36. kard-

bajnokság

A harminchatodik magyar kard,
bajnokságot vívják, ma a Müegyc
temen, firdekes végignézni az eddigi
kardbajnókok
díszes
névsorát:
1900: Porteleky, 1901: Nagy Béla,
1902— 1907-ig: Békessy, 1908: Szá.ntay, 1909: Krencsey, 1910— 1911:
Tóth, 1912— 1914: Werkner, 1920:
Dunay Bertalan,
1921: SantelH
György, 1922: Postat 1923: Garay,
1924: Posta, 1925: Tersztyánszky,
1926: Rády, 1927— 1928: Tersztyán-szky, 1929: Rády, 1930: Gombos„
1931— 1932: Pillér
(Jekelfalussy),
1933: Zirczy,
1934:
Ra-jcsányi,
1935: Kovács, 1936: Gerevich, 1937:
Rajcsányi, 1938: Maszlay, 1939 í
Berczelly.
Látható, hogy -a kardbajnokságok
győztesei a magyar vívásnak nem.
zetközi sikerekben is leggazdagabb
vívói. (Mindössze az érdekes, hogy
a békeidők nagyjai közül három
világhíresség: Zulavszky, Fuchs éa
Mészáros nem nyert kardbajnoksá
got.) A vívók előtt ismeretes, hogy
rendszerint az olimpiák döntője sem
szokott olyan erős küzdelem szín.
tere lenni, mint a magyar kardbaj.
nokságé, mert ott sincs annyi csak.
nem egyenlő j ó . vívó, mint a ma.
gyár kardbajnokságban.
A ma sorra kerülő, harminchatod
dik kardbajnokság méltó lesz
előzőkhöz s éppen olyan nemes és
szép küzdelmeket ígér, mint a réjji
híres bajnokságok. Ezúttal is résztvesz a versenyben mindenki, aki ma
számít a kardvívásban. A bajnok
személyét előre megjósolni lehetet
len. Egyképpen öt-hat vívó számít
hat bajnokságára. Mégis az idén lá
tott formák alapján Gerevichet kell
bajnoknak -Járnunk. Viszont éppen
benne lehet legjobban csalódni, mert
kivételes vívótudása mellett — a
leginkább hangulatember és meg
bízhatatlan vívó. A vívóév végén
kimagaslóan legjobb volt. Vájjon
az lesz-e ma is ? Berczelly, a. tava
lyi bajnok kitűnő küzdő s neki van
másodsorban
esélye.
Ra.jczy Is
Joggal bízhat győzelmében. Raj
csányi az év vége felé hanyatló
formában vívott, de nagy rutinja
és küzdöképessége, ha kicsit jó nap
ja van, az élre állíthatja. Kovács
ÍPál sem volt olyan jó, mint tavaly.
Mégis általános nagy vívókultúrája,
mellé csak jó nap kell neki Is, hogy
bajnok legyen. Maszlay a vívóév
elején remek volt, az utóbbi verse
nyeken gyengébb. De ismerve félel
metes küzdöképességét és harci
kedvét, ő is nyerhet bajnokságot.
De rajtuk kívül is vannak olya
nok, akik meglepetést kelthetnek.
Elsősorban Bay, aki az olaszok
ellen megmutatta, hogy tud kard
dal Is vívni. Emellett kitűnő küzdő
és nagytürelmü versenyző. Palóca
jó vívása, Pesthy kitűnő szereplése
biztosra vehető,
sőt mindketten
még
meglepetést is kelthetnek.
Ennyi kitűnő vívó lesz a mai me
zőnyben s ennyi kitűnő Ví,yó küz
delme vifán felül csodálatos ver
senyt fog nyújtani, firdemes less!
megnézni.
A kardbajnokság délelőtt 9 óra
kor kezdődik. A döntőt délután 5
órakor kezdik a Műegyetem oszlop
csarnokában.
Rcrlrh vlsstarontj kilépéséi a Bt.ACból. Beszámoltunk arról. ÚOSTV, Köriek
bejelentette, bogy Kilép a BkAC-bol. A
párbajtnrb&jnok mos) visszavonta Kilepésél, raért úgy látszik elsimult a. kó/t^
és egyesülete között felmerült nézetei"
lé rés.
A T L É T IK A
A MODE
Ny hajdani egyesülete nyerte a Stock
holmon keresztüli váltófutás vándordíját.
Második a főiskolások csapata lett,'
harmadik a Hellas.
A
Brandkaren
(Kalarne. Ake Jansson, Hellström es
más kiváló hosszűtávfutók egyesülete^
csak ötödik tudott Tenni,

Vasárnap, 1940 június 16.

Megtartották a BBTE ui klubházának bokrétaüimepélyét
'A Pasaréti-út mellett, a régi
(Drasche-telek. helyén létesített park
ban épül tavaly ősz óta a BBTE2 új
otthona. Ha nem Ilyen kemény az
idei tél, talán már egészen készen
lenne a pálya, a klubház és minden
tartozéka, igy azonban csak tegnap
jutottak el a bokrétaünnepélyig.
A BBTE egész elnöksége jelen
volt az ünnepélyes bemutatón, élén
Demény Károly díszelnökkel. Volt
alkalmuk élvezni és gyönyörködni.
A pálya maga már szinte teljesen
kész és a teniszezők és atléták már
használatba is vették. Tizenegy
teniszpálya sorakozik egymás mel
lett, ezen belül pedig pompás vörös
salakos futópálya, ötletesen elhelye
zett ugró- és dobőhelyek, gyönyörű
zöld gyep ad otthont a szabadtéri
sportoknak. A gyepet másodszor
kaszálják, de még kímélni kell.
Csak július közepétől lehet hokizni,
yagy dobálni rajta.
Maga a klubház a magyar sport
ban párját ritkító hatalmas épület.
Pincéjében raktárak, fűtőberende
zés, sőt az esetleges műjégpálya
gépházának is van hely. Földszint
jén irodahelyiségek, gondnoki lakás,
öltözők és fürdők vannak (a teni
szezőké már egészen kész, az atlé
táké is nemsokára készen lesz). Egy
emelettel feljebb hatalmas előcsar
nokon (az utcáról ezen keresztül
van a bejárat), még hatalmasabb
táncterem, kártyaszobák, vendéglő
következik. Feljebb a tornászok és

vívók öltözői és fürdői vannak, . a
középső,
legmagasabb
épületrész
felső részét pedig a tornaterem fog
lalja
el
hatalmas
ablakaival.
A
terem
100
négyzetméterrel
nagyobb, mint az At.tlla-utcai tornacsarnok volt, a közönséget nemcsak
két oldalt levő karzatán, hanem
lent a terem hosszában is el lehet
helyezni. Az épület két - szárnyán
óriási terrasz van. Ezen fognak
nyáron tornászni és vívni.
A sporttelep nyáron az atléták
nak,
hokizóknak,
teniszezőknek,
télen a korcsolyázóknak, egész év
ben a tornászoknak, kosárlabdázók
nak
és
vívóknak
ad
otthont.
A mintegy 10.000 m5-nyi korcsolya
pálya a teniszpályákra és a futó
pálya mellettük elhúzódó egyik
egyenesére kerül.
Sajnos, nézőtér ezen a pályán sem
lesz, amint a régi BBTE-pályán sem
volt. Ezidöben ugyanis nincs módja
rá az egyesüeltnek, hogy a ter
vezett gyeplépcsöket a hegyoldalban
megépítse. De így is elhelyezhető jó
párszáz főnyi közönség a meneteles
domboldalon.
Az épület persze még nyers, a
tornacsarnok állványokkal van tele
stb. Ha valami közbe nem jön,
augusztus közepére készül el telje
sen és akkor véglegesen felavat
hatják a magyar sport legnagyobb
és legkorszerűbb fellegvárát.

H árom v á ro sb a n
m a
v á lo g a t ó v e r s e n y t

a l&sgosz!áv©§&
Bclgrád, június 12.
A jugoszláv atléták készülődése a jú
nius 22—23-án Belgrá'dban eldöntésre ke
rülő magyar—.jugoszláv viadalra seré
nyén folyik. Az elmúlt héten összeültek
az egyes szövetségek képviselői, hogy a
válogatást megbeszéljék. Ezen elhatároz
ták, hogy 16-án, vasárnap három város
ban tartanak válogató viadalt: Belgrádbn.n, Zágrábban és Ljubljanában.
Az
őzeken elért eredmények alapján válogat
ják ki azután
hétfőn azt a. csapatot,
amely a magyar B) ellen kiáll.
A jugoszláv versenyzők a korai idény
ellenére is értek már él néhány tisztes
eredményt, úgy, hogy a magyar máso
dik garnitúra
semmiesetro sem mohot
biztosra velük szemben. Annáig kevésbé
teheti ezt, mert a jugoszláv atléták közIsmcitek nagy küzdőképessógükröl.
Az
idén eddig elért legjobb eredmények a
következők:
100 m Jovanovie Jl, Klinar 11. — 200
m Raesics 22.7, Urbics 22.9. — 400 m
Rohm 53.9, Kraus 54. — 800 m Kölnik
1:59.1, Srakar 2:00.4. — 1500 m Kotnik
4:01.2, Srakar 4:08.4. — 5000 ni Gálóvics
16:44.8, Kvas 16:50.4. — 10.000 m Krajcár
36:22.4, Knéz 37:01. — 110 gát Khrlich
16.8, Jurkovics 20.2. — Magas Abramovics 180, Suput 176. — Távol Urbics 697,
Lázárevic\s 688. — Rúd Lenért 550, Ivániis
335. — Hármas Lazarevics 13.18, Pischl
T2.80. — Súly Kovacsevics 14.08. Máriás
13.19. — Diszkosz Csurcsics 43.56. Goics
43.34. — Gerely Markusics 62.82, Mavsar
61.45. — Kalapács Stepisnik 51.71, Gaics
44.41.
E. A.
V»MM
TTJ ÉSZT KALAPACSVETŐ CSÚCSOT
állított fél egy tallini versenyen Linnaste. Eredménye 53.90, a régi csúcsot
Annamaa tartotta 53.07-tel.
A MAFO NYERTE A SPEIDL’

Sir Jói miaSaSSsozotf
e lső id ei v e rse n y é n
A MAC-pályán néhány számból
álló versenyt rendezett tegnap a szö
vetség. Az enyhe oldalél lenszeles idő
ben javuló formákat, biztató ered
ményeket láttunk. A belgrádi útra
kiszemeltek számottevő javulással
hálálták meg az előzetes bizalmat.
Sándor, Pelsőczi, Gyergyói, Istenes,
Németh, Eper, Esztergomi igen jól
mozgott. Az elindult „nagyok" közül
Kulitzy hajnali felkelése, egésznapos
utazása ellenére is jól dobott, Szabó
formájá is emelkedő. N agy érdeklő
dés várta Sir bemutatkozását. Elért
ideje nem valami híres, de mozgása
és a R e g ö s ellen hozott másfél mé
ter komoly Ígéret a régi Sir felé.
g.svf/ka-csúcsjavítás ezúttal nem
sikerült, bár látszott, hogy tud 410-et.
ÜVJajd legközelebb.
„^1ÖÓ m: 1. Sir . dr. BBTE 11, 2. Re
gös UTE 11.2, 3. Gyenes M AC 11.3.
— Sír az előfutamban pompásan
mozgott, ott is 11-et futott. A döntő
ben égy kissé elgörcsösödött. Volt
egy kis oldalellenszél is. Sír jó lesz.
400 m: 1. Sándor TJTE 50.9, 2. Pelsöczi TSE 51.3. — Kiméretlen pályán
futottak, Pelsőczi vezetett, Sándor az
utolsó százon, elhúzott. Ónodi későn
jött ki.
800 m: 1. Szabó M AC 1:56.2, 2.
Gyergyói MA VÁG 1:56.7, 3. Istenes
dr. MAC 1:57. — Gyergyói lassú
(58-as) körrel kezd, Szabó 400 után
fokoz, de az időveszteséget behozni
már nehéz. Az eredmények így sem
rosszak.
3000 m: 1. Eper U TE 8:43.2, 2. Né
meth MAC 8:44, 3. Esztergomi
BSzKRT 8:45. — Esztergomi 68,
2:18, 3:29, 4:40-es köröket vezet, az
tán Németh megy előre és oktalanul
5:53, 7:06-ra lassított. Az utolsó kör
ben (60.2 volt) Eper bizonyult leg
jobbnak.
110 m gát: 1. Hidas B L E 16, 2. Kiss
TSE 16.3. — Kiss jól tartotta magát.
Rúd: 1. Zsufíka M AC 390, 2. Ko
vács TFSC 350, 3. Kovács TSE 340.
— Zsuffka 340, 360, 370 és 390 cm-t
ugrott át elsőre. 410-nél meg volt
illetődve. Aláfutott a rúd alá, korán
vetődött és kétszer arasznyi magas
ról esett rá a lécre. Ami késik, nem
múlik!
D is z k o s z : 1. Kulitzy BBT E 47.92,
2. Németh MAC 42.24, 3. Pethö dr
PEAC 42.13. — Kulitzy igen jó. Hát
szélben 4687, 4792, 4773, 4760-as do
básai voltak. Ellenszél kellett volna.
K a la p á c s : 1. Bertalan M A C 39.08,
2. Gánpár MAC 38.28, 3. Rácz dr.
MAC 37.25. — Nehéz lesz válogatni.
4x100 m: 1. „B“ válogatott (Sir dr,
Regös, Sándor, Pelsőczi) 42.8, 2. MAC
(Szőnyi, Bellaágh, Vadás, Cyenes)
44-8. — Novák nem jött meg, Sír
igen jól „helyettesítette". Pompásan
futott. A váltóidő jó!

K u Ü lzy-H orváfh ll.
ta lá lk o z á s és m ás
cse m e g é k D una
k eszin
\
A Dunakeszi Magyarság mai országos
versenye több szempontból igen érdekei'.
Ilyen nagyszabású vidéki véréony, ennyi
kiváló fővárosi atléta részvételével már
évek éta nem volt. De hosszú idő óta
nem volt olyan viadal sem, amelynek
eredményeiből a rákövetkező válogatott
viadalra kellett volna következtetni, vagy
annak alapján válogatni.
A
tavalyi
magyar—olasz viadal óta ugyanis csak
tervezett,
de elmaradt válogatottakat
tapasztaltunk.
Most
emberi
számítás
szerint meglesz a Magyar b)—Jugoszlávia
viadal és ezért fokozottan érdekes a
dunakeszi verseny.
200 méteren — ha nem lesz ellenszél —
az egyenes pályán 22 mp-hez közeli időt
várunk Sándor, Novák és Pelsőczi részé
ből. Gyenes is . versenyben. lehet már.
500 méteren Híres a. legjobb. Akár
1:05-öt is futhat. 1500 méterre kiváló
mezőny jelentkezett. Kár, hogy Szabó és
Iglói nem indul. Farkas, Gyergyói, Eper,
Zoltay, Gulyás, Fülöp, Vörös csaknem
egyenrangú. Az idő közel lesz- a nég^
perchez. 30.000 méteren Németh nem
indul. Csapiár viszont szeretne valami jó
idővel
kirukkolni.
Magasugrásban
a
KISOK-isták hiányozni fognak, de azért
marad még 175-ös ugró. A távolugrást
Gyuricza és Somló indulása teszi érde
kessé. Rúdugrásban a TF Kovácsa indul.
Súlylökésben nagyszerű mezőny talál
kozik. Németh, Darányi, Csányi és Hor
váth II. közül ezúttal alkalmasint Csányi
győz. 15-Ön felüli formában van. Diszkosz
vetésben Kemecz csúcsának színhelyén
találkozik most Kulitzy és Horváth II.
Csak égy kis jó ellenszél kellene hozzá
és megdőlhetne a sokat vitatott ered
mény. Gerelyvetésben Várszegi. Csányi
III.,
Rákhely érhet el jó eredményt.
Lesz néhány ifjúsági szám is. Ezek közül
Vígh rajtja csúcsot ígér 400-as gáton,
Stefanovics és Villás* találkozása pedig
szép küzdelmet lü00 méteren.

—

il y e n

m agasugró

WOODRtJFP 1:48.6 mp-et
futott 800 méteron Los Angelesben a
Cómpton College meghívási versenyéig.
A néger olimpiai bajnok szédületes for
mában vám Blozis 16.84-et dobott súllyal
fté.OG-ot diszkosszal. Ganslen 438 cm-t
P*rÓtt rúddal, Bilea 65.51-et dobott
CtrtUyti*

t U -E T

FUTOTT MOGYORÓSI ÉS
CSÁSZÁR

Szegeden a déli kerület bajnoki viada
lában. 100 m: 1. Mogyorósi KEAC 11.1.
2. Császár KEAC 11.1. Először holtverseny
volt ós
a megismétléskor
Mogyorósi
nyert. — 800 tű: 1. Gazsó 13. MÁV 2:08.4,
2. Tormái SzTIC 2:07.5, 3, Kidőlián SzTK
2:09. — 5000 m: 1. Csonka SzVSE 16:56.
2. Sirály B. MÁV 17:15, 3. Gyctvai SzVSE
18:03.8. — Távol: 1. Almási I SzTK 671,
2. Császár KEAC 625. — Rúd: 1. Ancsin
B. M ÁV 310, 2. Devecséri KEAC 300,
3. Császár KEAC 280. — Gerely: 1. Konc-zns SzVSE 5210 ,2. KiSs KEAC) 4725,
3. Ancsin B. MÁV 440Ó. — Hölgyszámok:
10Ö in: 1. Honéczi Magda 14.5, — Súly:
Kovácsnó Rudia Erzsébet 10.60. — Magas:
Pábány Emma 130. .— Diszkosz: 1. K
Ruda Erzsébet 33.37. — Távol: 1. Honéczi
429. — Gerely: Büresök Mária 21.50.
4x100 itt; TFSK 61.5. — Valamennyi
versenyző a szegedi Tanárképző Főis
kóla SK tagja és mindegyik eredmény
csúcs, mert eddig nőm tartották nyil
ván a iiŐi csúcsokat.

tehetséget

MÉG NEM LÁTTÁM

■ *«$ >

— mesélte Csányi Zoltán a vasárnapi
pestújhelyi verseny után. — A váci
Kászon a 175 cm-es magasságot az irgal
matlanul rossz pályán guruló stílussal
úgy ugrotta át, hogy közben vagy négyméteres távolságra repült. Senkiben, sem
Csornában, sem Bodosiban nem láttam
ilyen acélrúgószerü ruganyosságot, ilyen
villámgyors pattanást. Káprázatos tehet
ség. —• Szinte ugyanakkor írta Kömley
Károly, az északi kerület egyik szakok
tatója Gyöngyösről: Ma kijött a GyAK
pályájára egy Takács nevű fiatalember.
Most Gyöngyösön tartózkodik, civilben
pékmester. 23 éves. érettségizett, Ki;*kunhalason él. Kijött és a mi rossz,
hobiokos nekifutónkról. 180 cm-t ugrott
magasba. A legnagyobb magasugró tehet
ség, akit én láttam, beleértve a külföl
dieket is. — Nagy magasugrólnségünkben íme két reménysugár. Csak ne hagy
juk őket elaludni! — itt említjük meg,
högy Derekae József, a rimaszombati
leventeoktató megerősítette, hogy két
leventéje, a 13.51-et dobó Kovács Károly
és a súllyal 13, diszkosszal 41 méteren
felül dobó Guczogy teljesen szabályos
szerekkel, szabályos körülmények között
érte el eredményét. Leigazolják őket és
elindítják nyilvános versenyen is.

A székesfehérvári középiskolák öt!éti
kai
csapatversenyének
eredményei.
Magas: 1. Ipariskola 151, 2. Állami gimn.
150, 3. Ciszt. gimn. 148. Távol: 1. Állami
gimn. 542. 2. Ciszt. gimn. 527. 3. Gazda
sági tanint. 516. Súly: 1. Áll. gimn. 10.01,
2. Gazdasági tanint. 9.29, 3. Ciszt. g. 9.20.
5X100 m: 1. Gazdasági tar.int. 61.2,
2. Állami gimn, 62, 3. Ciszt. g. 62.1.
A BBTE szombaton d Hután rendezte
6 nzúmból álló háziversenyét. A hézaKpótló versenyen kicmcliícdiott Kelen és
Szilágyi 3000-os tonnája. Hareányi
és
Vonncs tártja jó formáját.
Részletes
eredmények: 100: .1. Vermes 11.3, 2. Qóby
11.5, 3. Polgár 11.7, i. Dániel
300: 1. Góby 36.2, 2. Paulim 36.8, 3.
Polgár 38. — SOi): 1. ITársányi 1:58.8, 2.
Bicz 2:0S, 3. Várszegi I I 2:07, 4. Márta..
— 3000:
1. Kelen 8:35.2,
2. Szilágyi
8:36.4, 3. Lendvai 0:18.8. — Távol: 1
Vermes 708, 2. Hegyesi 612, 3. Damja.novics 600. — Hármas: 1. Somogyi 13.20,
2. Szörényi 11.47, 3. Datnjanovios 11.28.

NŐI TÖMEGVERSENY
lesz ma délután 3 órai kezdettel a MACpályán. A nagyszerűéi; működő Koszorú
rendezi és az állandó hölgyversenyző
gárdán kívül felvonul többszáz ujooő is.
Érdekes seregszemle le&z.

TENISZ

C r a m m ( ! ? ) Puncsec,
Rom ánom Buda
p e ste n

Nn#y 'teüisz&soméflyTé késről a lenísrszövetség. A kormányzói pár kupáiért
folyó gödöllői
teűíszvér&enyro Európa
szombaton kezdődött meg az északnyu legjobb teniszezőit akarja meghívni. Mér
gati kerület ifjúsági bajnoksága. — 10ó a levelezések is megindultak az érdekelt
in: 1. Pi/ntér (Haladás) 11.6, 2. Horváth szövetségek kei ebben az irányban. Né
(Repülőtéri SE) 12.1, 3. Rusics Áll. g. metországból, Olaszországból ór Jugoszlá
12 2 — Rúd: 1. Takács V. MOVE 261, viából kifejezetten csak a legjobb játé
2. Bükkösi Ciszterci g, 251. — 800 m: 1. kosokat hívnák meg. Az előjolck szerint
Ivcncssoi V. MOVE 2:07.9, 2. Eső (Gnzd. erro a versenyre a jelenleg katonáskodó
tanint.) 2:13.3, 3. Tóth (Előre) 2:14.2. — Cramm s rajtengedélyt kap, (A tenisz
Jönno még
Távol: 1. Rusics Áll. g. 578, 2. Strelt szövetségnek megígérték.)
AU. t?. 565, 3. Csirák! Ciszterci g. 509. Puncses és Bomauoni.
—■ Gerely: 1. Horváth (Iíaíácféé) 45.61,
A magyar teniszezők körül nem indni
2. Csizmadia Feleőkor. 44.26. 3. Klespífz hat az. aki akar. Mivel a mezőnyt na
TBC 35.20. - - ?.000 m: 1. KlespHz TSC gyon ktelét számúra tervezik, csak a leg
U>:05, 2. Öreg TSC 10:32, 5. Sámson jobb játékosok nevezését, fogadják el.
(BWre) .lOifór
A >
augusztusban lesz,
> ,

SZÉKESFEHÉRVÁROTT

VJ PÁLT A KRAKKÓBAN
A lengyel városok tervszerű fejlesztűsekor a sportot som hanyagolják el a
németek. Krakkó új sporttelepét most
avatták fel nagyszabású atlétikai ver
sennyel.

v á n d o r d íj á t

A BEAC-pályári ünnepélyes külsőségek
között, tegnap délután rendezték meg áz
e’eő páros viadalt a BEAC és a. MAFC
között a Speidi-vándordíjért. Nagy küz
delem után a. MAFC gyc/zött. — Ered
mények: 1.00 m: 1. Nagyszaláuézy MAFC
11.9, 2. Rum pf.BEAG 12.1, 3. Rajcsányi
BÉAO 12.1. — 400 m: 1. Tántös M 52.
2. Nagyszalánrzy M 52.4. 3. Aradi M
52.8. — 1000 m: 1. Aradi M 2:$7.1, 2.
Szigeti B 2:39. 3. Pataki M 2:42. — 5000
rtv. L Aradi M 9:55.6, 2. Szigeti B' 10:09,
3. Bálint M 10:03.4. — 110
m gát: 1.
Nagy B 18.2, 2. Buják M 18.5, 3. Toleki
M 19.4. — Magas: 1. v. Horváth B 165,
2. Papszt M 1G5, 3. Sző 11ősi
B 165. —
Távol: 1. Nagv B 658, 2. Varga B 626,
3. Teleki M 611. — Rúd: 1.
Buják M
320, 2. Bertalan M 300, 3. Bálint M 260.
— Súly: 1. Abrahárn B 13.04, 2. Serfőző
B 12.12, 3. Csányi B 11.37. — Diszkosz:
1. Bétíegh M 36.00, 2. Ábrahám M 31,57,
3. Biró B 31.37. — .Gerely*. 1. V, Kovács
B 42.30, 2. Nagy 41.10, 3. Nagy It M
40.86. — Svéd váltó:
1. MAFC (Wirth,
Nagyszalánczy, Pataki, Tantos) 2:06.3, 2.
BEAC *2:08.5. Pontversenyben: 1. MAFC
159 pánt, 2. BEAC 141 pont.

T e n iszcsa p a t^ a jn o k sá g o k

A BBTE és az UTE fej-fej mellett
Szentpéteri Begyözte Szigetit
Nőm is olyan sima ez a csapatbajnokság', Az első forduló után azt
hittük, hogy a BBTE, UTE és a
MAFC külön versenyt fog futni. A
IX. fordulóban aztán kiderült, hogy a
MAC és a BSE is igényt tart leg
alább a harmadik helyre.
A szombati fordulóban a BSE szol
gáltatta a meglepetést. A szikla
szilárdnak hitt UTE-tól két pontot
elvett. Még hozzá fájdalmas pontot.
Szentpéteri Szigetit kényszeritette
.térdre s így hamarosan sikerült vlszssavágnia a nemzeti bajnokságban
elszenvedett vereségért. A
BBTE
5:l-re verte a MAFC-ot s ezáltal a
tabella
élére ugrott. Pontszáma
ugyanannyi van, mint az UTE-nak.
A
BBTE— UTE-rangadó
nagyonnagy mérkőzés lesz!
A II. osztályban az Elektromos
javított helyzetén. Az Uniót 5:l-re
lépte le.
I. osztály.

M A C—BSzKRT 6:0
MAC-pálya. Gábori— Straub E.
6:4, 6:3, Pető— v. Nadányi w. o.,
Péchy— Pintér 6:3, 7:5, Péchy talán
még jobb lesz, mint mikor váloga
tott volt, Sz^ipáry gróf— Pál 6:3,
7:5, Gábori, Pető— Straub, Pintér
6:1, 6:4, Péchy, Szapáry— Csorba,
Pál 6:0, 6:3.
BBTE— M AFC 5:1
BBTE-pálya.
Asbóth— Ferenczy
dr. 6:0, 8:6, v. Bánó— Macskási 3:6,
6:4, 6:3, Kiss J.— Csimma 6:0, 6:3,
Simon-—Somogyi dr. 3:6, 6:2, 6:4, a
M AFC egyetlen győzelme, Asbóth,
v. Bánó— Ferenczy dr., Macskást
6:4, 6:0, Kiss, Nagy dr.— Csimma,
Ceink 6:4, 7:5.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

III. osztály
A) csoport
FTC
2 2 -------12: 0
RAG
2 2 -------11: 1
Gázművek
3 — 1 2 4:14
líáLTC
3 — 1 2 3:15
Bj csoport (végeredmény)
VÁC
3 2 1 — 14: 4
Olympoe
3 2 1 - 12: 6
PTSC
3 1 — 2 5:13
Törekvés
3 -------3 5:13

4
4
1
1
5
3
2
—

Ha igaz, szapiem- .
feerisera fálszsj^k
a fugmziáw&kkai
a Dy^a-kypáért
Egy jugosziáv-magyar válogatott
teniszmérkőzés már elmaradt az
idén. Májusban Budapesten a ,,Trofeo E. 42“-ért kellett volna játsza
nunk a jugoszlávokkal. Ezt a mér
kőzést a jugoszlávok az utolsó pil
lanatban lemondták. Június 21 és
23 között viszont Zágrábban Dunakupa meccset kellene játszani a két
nemzet válogatottjának. Ez az idő
pont azonban nekünk nem megfe
lelő. A teniszszövetség ma adja
postára a levelet, amelyben a mér
kőzés elhalasztását kéri. Nekünk
szeptember közepe volna a legmeg
felelőbb.
Ha a jugoszlávok elfogadják az
ajánlatunkat, akkor szeptemberben
kétszer is megmérkőzünk velük.
Szeptember 6, 7 és 8-án a „Trofeo
E. 42"-ért Budapesten, szeptember
13— 15 között pedig a Duna-kupáért
Zágrábban.
m

,

k

TJTE— BSE 4:2
BSE-pdlya. Szentpéteri B— Szi
geti U 8:6, 8:6, végig nagy küzde
lem és jó játék, Frigyesy B— Bol
gár U 4:6, 6:2, 6:2, Katona U —
Hacker B 6:4, 8:6, Fehér U — Mattiassitch 6:0, 6:3, Szigeti, Fehér U
—-Frigyesy, Szetnpéteri B 5:7, 6:3,
6:2, Katona, Bolgár U — Mattiassitch, Hacker B 6:2, 6:0.
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II. osztály
DSC— BEAC 4:2. DSC-pálya. Milassin R—Bródi D 6:3, 6:3, Hoffmann D— Straub J. B 6:0, 6:1, Sán
dor D— Mtskolczt dr. B 6:2, 6:1, Né
meth dr. D— Festetich gr. B 6:3, 3:6,
6:4, Milassin, Straub J. B —Bródi,
vSándor D 6:1, 4:6, 6:4, Frank dr.,
Fehér D— Miskolczi dr., Festetich
gr. B 6:3, 6:3.
Elektromos—:Vnió 5:1.
lAektromos-pálya. Balázs— Csikós w. o., az
Unió egyetlen győzelme, Majoros—
Engelsmann 6:0, 6:3, Stecovits-—
Fónagy 6:4, 6:1, Steeovits kezd
magára találni, Payer— Sziráky 6:4,
6:4, Majoros, Andrási— Balázs, Szi
ráky 6:1, 1:6, 6:3, Stecovits, Payer
— Engelsmann Ruzicska 6:1, 6:3.
MTK— BLKE 3:3. MTK-pá'lya.

HÉTFŐN IN D U L AZ FTC KIZÁRÁSOS
VERSENYE
Az FTC szokásához hívén az idén is
kizárásos teniszversenyt rendez. Négy
országos
másűdosztályá
számot,
két
harmadosztályú és ifjúsági, számokat
írtak ki a zöld-fehérek, örvendetes
jelenség ez, annál is inkább, mert az
idén még nem volt II. osztályú teniszverseny. A nevezések a várakozásnak
megfelelően sikerültek. Az összes szá
mokra. 263 nevezést adtak le. Ez a szárú
legalább kettőszázzal nagyobb lehetett
volna, ha a középmagyar kerület nem
ugyanebben a.z időben rendezne versenyt.
Még hozzá olyant, amelyik válogató jel
legű!
A II. osztályú számokban a kővetkező
ket emelték ki:
Férfiegyes: 1. Tóth, 2. Pintér, 3. Csim
ma, 4, Payer.
Női egyes: 1. Reményi, 2. Kállaimé,
3. Kövér Jutka, 4. Vass X.
Férfipáros: 1. Csimma. Csink, 2. Géczy,
Nagy dr, 3. Straub J., Stolpa III.,
4. Sándor, Hoffmann.
IV . osztály:
1.
Csimma,
Ivövér,
Postds—MT 1 C:0, Kirschenbaum—Ha- 2. Vegyespáros:
dr, Vass I., 3. Fehér, Bellágh,
ras-zthy 6:2, 6::2, Kökény dr—Naményi 4. Nagy
Fillenz, Kállaytté.
6:2, 6:0, Illés—Pálfalvi 6:2, 6:0, Tálas—
A kiírást következő számunkban közöl
Bocsanczi 6:1, 6:0, Kökény dr, Bor- jük.
schitzky—Naményi. Bocsanczi 6:2, 6:2,
Július 5—7 között német—olasz teniszKirscbenbaum, Tálas—Haraszthy, Lőrtncz
mérkőzés lesz Berlinben.
6:1, 6:1.

Szövetségi díj
BBTE— M A F C 5:1. MAFC-pálya.
Tornyai— Talabér 6:3, 6:1, Czékus
— Ferenczy Z . 5:7, 7:5, 6:4, Hubert
—Nyáry gr. 6:4, 6:3, Károlyi—
Géczy 6:3, 6:4, a M A F C egyetlen
győzelme, Tornyay, Géczy— Tala
bér, Ferenczy Z. 4:6, 6:0, 6:4, Rol
ler, Hubert— Nyáry gr., Károlyi
6:2, 7:5.
Mai műsor:
Ma csak az I. osztály játszik A MAC
a BBTE-vel, UTE a BSzKRT.tál, a BSE
pedig a MAFC-cal kerül össze. Jóslatunk:
BBTE—MAC 4:2, UTE—BSzKRT 6:0,
MAFC—BSE 4.2. A legizgalmasabb a
MAC—BBTE-találkozás lesz.

A tenissesapath afn o k ság o k á llá sa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

BBTE
UTE
MAFC
MAC
BSE
BSzKRT

I. osztály
2 2 • — XI :X
2 2
— X0:2
2 1X 7:5
X 6:6
2 X•
2— ■
2 2 :X0
2 -------2 0:X2 ■

II.
1. DSC,
2. MTK
3-4. BLEE
3-4. EiektrOinós
5. TJniő
6. BEAC

osztály
4 2 2 — 15: 9 S
4 2 2 — 14:10 6
4 1 3 — 13:11 5
4 2 X 1 18:11 5
4 1 — 3 0:15 2
4
4 8:16 —

K osrekft csik ó s
iv a t ö lt ö n y ö k

Gauder
S z a b ó tó l

, Erzsébet-körát 4. sz.

B-ünn magyar teniszezőket kér augusz
tus 10-re. A legjobb játékosok ebben az
időpontban nem kaphatnak rajtengedélyt,
mert Gödöllőn versenyeznek. A meg
hívásnak ennek ellenére eleget teszünk.
A kapitány fogja kijelölni azokat a
játékosokat, akik a brünnl nemzetközi
teniszversenyen részt vehetnek.
Az északi teniszkerület teniszbajnok
sága Diósgyőrött folyik. Szombati ered
mények:
Férfiegyes: Bartos I.—Mutnyánszky 6:1, 6:2: Löwy—Vécsei 6:3,
6:0; Peiker—Baneíh 6:2, 8:6; Bartos
II.—Lónyal 6:1, 0:3, w. o., Klein—
Konecsni 6:4, 3:6. 6:1; Szőnyi—Boros 4:6,
6:2, 6:1; Bakos—Palotás 6:2, 6:2. Vegyes,
páros
Bartos
II.,
Kövesiné—Palotás,
Szőnyi 6:2. 6:1; Pál. Pálné—Lónyai,
Lokcsánszky
6:4,
0:6.
7:5;
Vécsei,
Novotny—Longauer, Palotás 6:1. 7'.5.
Férftpáros: Szőnyi, Longauer—Vietorüra
dr, Véoseí 8:6, 6:3; Lő-wy, Pál—Teppich,
Boros 6:2, 8:6; Gallé dr, GÖnczy—
Banetli, Farkas 6:3, 3:6, 7:5; Bakos,
Peiker—Mutnyánszky, Lónyai 6:2. 4j6.
6:3, Női egyes: Novotny—Tamássy 7":5,
4:6, 6:2; Kövesiné—Lokcsánszky 6:4,
6:2. N61 páros": Obholczer, Kövesiné:—
Novotny, Lokcsánszky 6:3, 6:3; Kunké,
Tamássy—Páiné, Szemerei 6:2, 4:6, 6:4;
Muzsnyainé, Mészárosné—Szőnyi, Palotás
6:9. 6:2.

BIRKÓZÁS
A Tatabányai SC országos TT. osztályú
hirkózóvéneenyt rendez ma Tatabányán,
A versenyre 63 nevezés, érkezett.

GYEPLABDA
Vége felé közeledik a bajnokság. Ma
tartják az utolsó előtti fordulót. A so-rakerülö mérkőzések közül nagy harcot
ígér a BBTE—AHC (Margitsziget. 8.30Vezeti: Moser) találkozó. A bajnokcsapat
előreláthatólag tartalékosán fog felállani.
A BBTE már mindenkép bajnok. Tip
pünk: 5:1 a BBTE javára. A forduló
másik
mérkőzése:
MHC—PhHSE
(Margitsziget. 10.30. Vezeti; Bikár dr).
Jóslatunk: 3:1 az MHC javára.
I, osztályú bajnokság
BBTE—FTC 2:0 (2:0).
Foriay.ik-ntea,
vezette: Kornis. Megérdemelt győzelem,
Goiiüvő; Bárai és Magyar.

Vasárnap, 1940 június 16,
K E R É K PÁ R

Több/ mint h á ro m sz á z induló ül
n y e re g b e m a a Budapest-LosoncB ud ap est és a B udapesfK ecskem ét-B u d ap est tá v v e rse n y e n
Magyarország
egyéni összetettfutamú
országúti bajnokságának
második futamát futják ma vezér
osztályosaink. Nincsenek harmincán
e kiválasztottak, akik a BSzKRT
által tavasszal rendezett Budapest
—Veszprém— Budapest , távverseny
után most, a W M TK szárnyai alatt
a Budapest— Losonc— Budapest mér
kőzést vívják végig. Ez a 240 km-es
tirha s, leghosszabb egyszakaszos
torna az Idényben, Nehéz, számta
lan akadály leküzdésére állítja egy
mással szembe a bajtársakat, akik
a Magyar Körversenyre készülve
most „vizsgáznak". A szövetség ezt
a tornát bizonyos vonatkozásban
válogatóversenynek is tekinti s így
valószínűnek látszik, hogy a fiúk
tudásuk és küzdőkedvük legjavát
dobják majd a harcok serpenyőjé
be. Reggel hat órakor lesz a ver
seny rajtja. A z útvonal Vácon vezet
keresztül, fel a Katalin-hegyre és
onnan Balassagyarmaton át Lo
soncig és vissza. Nehéz, hegyvölgyes terep ez, rossz útszakasz
részekkel. Teljes felkészültséget kí
ván!

A fenti űtvorialadottságok sze
rint a legtöbb, esélye a győzelemre
Erössnek van. A hosszú terep mér
hetetlen szívósságot, robbantókedvet és a kezdeményezések letörését
kívánja a sikeres
versenyzőtől.
Eröss mindezeknek az erényeknek
letéteményezettje s ha sikerül meg
szöknie a mezőnytől, úgy győzelme
biztosnak látszik. H a azonban tö
mör marad a boly s az élmezőny
végküzdelmére kerül sor, akkor a
gyorsan hajrázó Karaktban véljük
az elsőt feltalálni; ülés ellenőrizhe
tetlen hírek szerint nem indul,
annak ellenére, hogy nevezett. -Lő
réiig tilalma úgy látszik mégis fog
rajta s így végleg vágtázó marad.
A fiatalok között sokan vannak,
akik meglepetést okozhatnak.
*

A Budapest— Becs válogatott ökölvívó
mérkőzés a jelek szerint mégis csak
meglesz. Sőt két bécsi csapat idehozataláról is szó van. Az egyik Budapesten, a
másik Csepelen lépne szorítóba.
Pollatschek Sándor dr, Kreisz László
dr. Kiss Árpád. Steiner Alfréd. Kimer
Róbert és ZwilHnger Ödön levélben be
jelentette a MöSz tanácsának, hogy az
ökölvívó szövetségben viselt tisztségéről
lemond. A MöSz tanácsa a bejelentést
tudomásul vette. A megürült tisztségek
betöltését csak a nyári szünet után
fogják elvégezni.
ökölvívó
bírótanfolyamot rendez
a
MöSz bíróbizottsága a nyár folyamán.
A tanfolyamra elsősorban ökölvíváshoz
értők jelentkezését fogadják el. A tan
folyam megrendezésére azért van gyors
szükség, mert a régebbi pontozók közül
sokan visszavonultak.
ökölvívó edzővizsgát; é3 tanfolyamot
rendez
a
Sportmester
Vizsgáztató
Bizottság ökölvívó szakosztálya a nyár
folyamán. Jelentkezés július 10-ig az
OTT
Alkotmány-utca 3. szám alatti
Szövetségi Ház I. emeletén.
A pontozók ellen nem emelhetnek
„vétót" az egyesületek, mondotta ki a
MöSz
tanácsa
legutóbb
megtartott
ülésén. Indok: kevés a pontozó!
Az ökölvívó egyesületek a jövőben
rendezhetnek az ökölvívó CsB-liez hasonló
csapatversenyeket.

WMTK—ÉRSEKI! JV ARI SE
ökölvív ómévkü'.ést rendeznek ma este fél
S-kor Csepelen
a Katona .Tózsef-utcai
pályán. Az esti világításban lebonyolí
tásra kerülő viadalon a WMTK legjobb
jai közül is indul néhány BtWözö. Indul
például Nagy Lajos, Gárdonyi, Nyiraty
cs Hidasi is.

Elutazott a magyar nyolcas
a három város versenyére
Szombaton délben fél 1 után gyülekez
tek a válogatott nyolcas tagjai a Keleti
pályaudvaron. Háromnegyed 1-re — a.
vonat, indulása előtt 20 perccel — már
teljes .számban kint voltak a versenyzők.
A következő evezősök utaztak:
Lncnay, Czike, Swilai, Mamusich dr,
Gyó'ry, Szendey, Szabó, Zágon, Inotay
(tartalék) és Zimonyi (kormányos).
A vezetők közűi csak Peresei György
dr elnök kísérte el a csapatot Bécsbe.
Az indulás előtt beszéltük Perczel dr-ral.
Ezt mondta:
— A fiúk jó formában vannak. Nem
hiszem, hogy akár a bécsieknek, akár a
berlinieknek több edzésük lenne, mint a
mieinknek. Azonkívül Szabó és minden
társa hallatlanul kiizdó'képes, úgyhogy
idegenben is bízhatunk a magyar nyol
cas győzelmében.
A
bécsi
nagy
regattán
vasárnap
délután fél 4-kor kerül sor a három
város versenyére.
Berlin
színeit az
Allianz Frankonja képviseli, a bécsi
legénységet csak a verseny előtt nevezik
meg. Tavaly
Budapesten
a magyar
nyolcas biztosan győzött Berlin, illetve
Bécs előtt, tavalyelőtt Berlinben is a
mieink diadalmaskodtak. A Frankoniát
1939-ben háromszor is legyőzte Német
országban a Pannónia—Hungária válo
gatott nyolcasa, a bécsi hajók közül is
bármelyikkel felveszik a versenyt. Most
ki fogunk kapni.
A három város versenye után még egy
szenior nyolcasban
is
elindulnak a
magyarok. Hazaérkezés: hétfőn délben.

Azok számára, akik a bajnoki fu
tamban nem indulhatnak, a rendező
W M TK a Budapest— Kecskemét—
Budapest terepen rendez tizosztályfutamos tornát. Ez az összecsapás K O S Á R L A B D A
népes mezőnyöket szélit a rajthoz s
a sík terepen jó időeredményeket
HOLGYBAJNOKSAG
ígér.
I. osztály
FŐISKOLA

ÖKÖLVÍVÁS

F e l, B é c s b e !

A TF h á z ib a jn o k 
sá g a
A MAC-pályán rendezte tegnap a TFSC
évfolyamok közti pontversenyének első
részét. Az eredmények jobbak, mint a
rendezés. A jövendő testnevelő tanárok
nem remekeltek.
Férfiszámok. 300 méter: 1. Palásti 11.6,
2. Győrök 11.7, 3. Zsedényi 11.9. 110 m
gát: 1. Bepsy 16.6, 2. Szomor 17.2.
3. Jakab 18.2. Becsy a 8. gátig igen jól
ment. -Abban
botlott.
400 , m gát:
1. Keresztúri 58.9. 2. Szomor 62.8,
3. Majoros 63.9. 409 méter: 1. Kamarás
53.2, 2. Mészáros 53.5, 3. Zsedényi 57.2.
Távol; 1. Futakfalvi 653, 2. Becsy 635,
3. Jakab 627. Gerely: 1. Koltay 56.65,
2. Jakab 54.79, 3. Györök 50.2-1. Diszkosz:
I. Kelemen 41.85, 2. Györök 40.96,
3 Nyiry 38.25. ISO* m: 1. Keresztúri
4:45, 2. Szilágyi 4:48. 3. Mészáros 4:52.
4X100 méter: 1. I. évt. 45.9. 2. II. évf.
46.2 3 IV. évf. 48.5. Pontverseny állása:
II. ’évf. 44, I. évf. 26, III. évf. 19, IV.
évf. 18.
Női számok. 100 méter: 1. Turcsanyi
13.2, 2. Hámofi 13.6. 3. Mérey 14. 80 m
gát: 1. Turcsanyi 14.2. 2. Romák 14.5,
3. Képes 14.8. Távol: I. Pillér 490, 2.
Mérey 449 3 Németh 449. Pontverseny
állása: I. évf. 23, III. évf. 17. II. évf. 12.
A versenyt ma délelőtt 9 órakor a
TF-en folytatják.
AUTÓ
ír '
Elhalasztották az MKSz június 23-ra
tervezett Uisraotoras eebességi fcörvcrscnyéI;, melyet azonban az idény folyamán
feltétlenül megrendeznek.

EVEZÉS
Elmaradnak Vácott a ■vidéki bajnoksá
gok.
A négyesben
és a. nyolcasban
ugyanis csak. Vác, az egyesben és a
kettős párevcző&ben
pedig csak Baja
nevezett.
A vidéki bajnokság helyett
vasárnap délután országos újoncvereeny
Jesz. Ezen
a
Hungária, Pannónia.
BSzKRT. MEC, Újpesti EE és Nem*dtl
hajói indulnak egyesben, kettős páreve
zősben, négyesben és nyolcasban.

TFSC—MTE 22:11 (8:9).
MTE-páiya.
Vezette: Enyedi és Veikey. Kosárdobó:
Fenyvesi (10), Turcsányi (6), Romák (2),
Asbóth (2), Tankovics (2), iil. Juhász
(8), Németné (3).
PSC—BSzKRT 15:11/ (6:5). Vezette: Ba
dacsonyi Jánosházi. Góldobó: Kása (5),
Bánki (6), Molnár (), Bajoti, illetve Már
tonka (6), Kristóf! (5), Anda (2), Kis.
II. osztály
A TFSC II—BEAC „teniszezők” mér
kőzés elmaradt, mért a BEAC nem je
lcint meg.
FiBTE—Gamma 21:17 (10:9).
Vezette:
Szittner és Mészáros, Kosárdobó: Gom
bot' (8).
Lclenopszky (6;,
Haris (2),
Ipolyi-Keller (3), Nagykuti (2), illetve
Ve.rec/k-ei (11), Urai (6),
Gamma—Koszorú
Kispest
fi:5 (3:3).
BEAC-pálya. Vezette: Mészáros. Gyenge
mérkőzés.
Kosárdobó:
Veroczkey. (5),
limitál, iil. Keróenes (2), Téglássy (2) ifi
Hőke.
Olimpia Kupa.
BSzKRT r.—BEAC 11. 1,5:12 (15:11). Ve
zette: Badacsonyi Jánosházi. Góldobó:
Mátyást I. (13), Veikey (11), Szamosi (6),
Kardos (6). Mogyorósi (5), Sólymost '(4),
illetve Gárdosi (6), Balog (4), Radvány,
Ábel.

TEKÉZÉS
A Magyar Tekéző Szövetség vasárnap
reggel 9 órakor rendezi
a Baross-téri
Park-pályán elsőízben az országos női
egyéni tekébajnoksagot 100 leli dobásra.
Á bajnokságra két csapat: Corvin és
Közt. Szöv. 6—6 játékost nevezett.
IF J Ú S Á G
A Szent István gimnázinm tegnap dél
után rendezte évvégi sportünnepélyét az
intézet hatalmas udvarán. A 14 számból
álló műsorból a nagyszámban megjelent
közönségnek különösen a zenés szabadgyakorlatok
(600 tanuló végezte),
az
ökölvívó bemutató, a súlydobó gyakor
latok, a labdarúgó iskolázási a , hadgya
korlatok cs a. korlátiskota' tetszett._ A
sikeres bemutatóért Kiskun Ernő, Pálfai
János és Szűcs Árpád testnevelő taná
rokat illeti dicséret.

Remeköl rajtoltak
a középiskolások
A KISO K tegnap délelőtt kezdte
meg kétnapos országos bajnoki ver
senyének a lebonyolítását. Mint az
előre látható volt, a verseny a töme
gek diadala volt. A magasugrásban
168-cal, a távolban 610-zel nem lehe
tett a döntőbe jutni! Váratlanul jó
volt a gerelyvetés mezőnye, mert az
első hat közé csak 45 méteres dobás
sal lehetett bekerülni. A verseny
részletes eredménye a következő:
5x100 m váltófutás (12 ind., 3 időfutam). 1. idöfutam: Kunszentmiklósí
ref. g. 57 rop. Pécsi rk. tanítóképző
57.3, Szent István fk. 57.3. 2. i. fut.:
Egri érseki tk. 57.6, Gyulai rk. g.
57.6, Aszódi ág. ev g. 58. 3. i. fut.:
Pécsi honv. főreál 57.1, Kiskunfélegy
házi áll. tk. 57.6, Kalocsai tk. 58.3.
A pécsi fiúk nagyon szépen futottak
és a váltásaik is sikerültek. Nagy
harcot fognak vívni ma a döntőben
a kunszentmiklósiakkal.
Magasugrás, csapatverseny (8 csa
pat). 1. Kunszentmiklósí ref. g., 162.2
cm átl. Jankó (Jászfi) 171, Farkas
160, Rácz 160, Jákó 160, Lakos 160.
2. Gyulai rk. gimn. 161 cm átlag:
Herczeg, Felföldi, Kiss, Kertész (171),
Kottán (174). 3. Pécsi honv. főreál,
158.6 cm átlag. Issak (168), Kiss,
Szombathy, Pattantyús, Papp. A kö
vetkezők jutottak az egyéni döntőbe:
Gáspár I., Madách g. 174 cm, Töpper Gy. Szt. István 174 cm, Kottán
Gyulai g. 174 cm, Jankó kunszentmiklósi ref. g. 171 cm. Kertész Gyu
lai rk g. 171 cm, I'ssak Pécsi föreál
168 vm, Kászon Pestújhelyi 168 cm.
óriási küzdelem lesz a döntőben.
Gáspár és Jankó remek formában
van. A b) válogatottak innen kerül
nek ki.
Távolugrás, csapatverseny (7 csa
pát). 1. Kunszentmiklósí ref. g. 5.936
cm átlag. Csányi 653 cm, Farkas 591,
Józan 581, Lakos 581, Gál 562. 2. Egri
érseki tanítóképző, 5.814 cm átlag.
Bakky
(656), Ágoston, Ludányi,
Nyolcas, Dremcsényi. 3. Szt. István
fk., 5.804 cm átlag. Bojothy (612),
Bihari, Töpper, Bakos, v. Székely
hídi. A távolugró egyéni verseny
döntőjébe bekerült: Bakky érseki wt.
656 cm. Csányi Kunszentm. g. 653
cm. Mészáros Bp. Kegyesrendt g.
643 cm, Popovics Pestszterzs. g. 624
cm, Horváth Bp. Kemény Zs. g. 613
cm. Bajothy Szt. István fk. 612 cm.
Csányi tüneményes ígéret, minden
számban ré.sztvett és ’ mégis remek
eredményeket ért el. Bakkynak erős
ellenfele lesz. Mészáros jómozgású
fiú.
Diszkosz, csapatverseny (7 csapat).
1. Bp. felsömezög. isk. 32.651 cm át
lag. Agccs 35.11 cm, Pólyák 34.35,
Guzsvány 32.62, Bende 30.45, Pick
30.74 cm. 2. Kiskunfélegyházi áll. tk.
31.068
cm
átlag.
Schmidtbauer
(34.22), Mészáros, Buzássy, Szabó,
Paczcna. 3. Kunszentmiklósí ref. g.
30.066 cm átlag. Jankó, Csányi, Csabonyi, Vikár, Mészöly.
Á diszkosz egyéni verseny döntő
jébe jutott: Hamvay M. Bp. Szé
chenyi fk. 38.40 cm, Rónás R

VILÁGMÁRKA!
A M O Z IK M Ű S O R A :
m ozi

.

,

.

Greta találkozott
Marlenevel
A z európai moziközönség nem is
hinné, hogy két olyan világsztár,
mint Greta Garbó és Marlene Dietrich — annak ellenére, hogy mind
kettő állandóan Hollywoodban él —
milyen ritkán találkozik egymás
sal.* Greta és Marlene most találko
zott legelőször! A nagy találkozás
Palin Springsben történt — véletle
nül. A két sztár közül egyik sem
tudta, hogy a másik jelen lesz. De
miután bemutatták
őket egymás
nak, nagyon udvariasan beszélget
t e k — három percig. A rendkívüli
eseménynek természetesen gyorsan
híre futott és filmriporterek m eg
ostromolták a két sztárt s* mind
egyiktől azt kérdezték, hogy mi a
véleménye a másikról.
— Garbó igazán kedves volt’ •—
Marlene csak enny:t mondott.
Garbó így nyilatkozott:
— Mrs. Díetrich nagyon tetszett
nekem. Most már igazán szeretném
látni valamelyik filmjét is!...

F ra n c ia film s z tá ro k

útja Hollywoodba

Michele Morgan, a „nagyszemü",
már elutazott Hollywoodba, ahová
még az év elején szerződött.
A 20th Century-Fox szerződtette
Dániellé Darrieux-öt, aki egyszer
már filmezett Hollywoodban. Elő
ször arról volt szó, hogy Darrieux
Londonban fogja eljátszani a 20th
C— F égjük filmjének női főszere
pét, valószínű azonban, hogy a fil
met mégis H ollyw oodban készítik el
és a színésznő is oda utazik.

RÖVIDÍTÉSEK: Sz - szombat, V - vasár
nap, n = Vj, f — */i, h ” ■%

Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit-körút 53. T : 133-034.
ff), f8, fl«. Sz. V.: f4-kor is. Az asszony
és a múltja. (Schmitz. Tasnády.)
CASDÍO. Eskii-u. 1. T.: 383132. f6, f8, flO,
Sz. V.: ff-kor is. Örvény.
CITY Vilmos császár-ét 33. T.: 111-140.
hfi. hfi. 1U0. Sz. V.: li4-kor is. Veszedel
mes életkor. (Huguette Duflos.)
COBSO. Váci-ntca 9- Telefon: 182-818.
f6, Í8, flO., Sz,. V,: f4-kor is. Miekey
Rooney; Andy Heardy csalódik a nőkben.,
DÉCSI Teréz-körút 28. T: 123-952. 6. 8.
10. Sz. V.: 4-kor is. Az. asszony és a
múltja. (Seliinitz, Tasnády.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: 189-543.
nS, f8, hllt. Sz. V.: n4-kor is. A táncosnő.
(Vera Zori-na.)
HÍRADÓ FILM SZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13.
T: 222-499. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt.
Magyar-Ufa-Fox-Metro és rajzos híradó.
Ejtőernyős vadászok. Szeleezky esküvője.
Mussolini beszéde. Trükkfilm.
OMNI A Kölcsey-utca 2. T : 130-125. 5, n8,
f 10. Sz. V.: 4, fi, S, 10. Oz, a csodák cso
dája. f(.Tudv Gnrland.) 4-i-k hói!
RADIUS. Na^m ezö-utca'22. T.: 122-098.
ffi, hfi, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Titkos meg
bízás. (Gustav Fröhlieh.)
ROYAL APÓ ERŐ Erzsébet-körút 43. T:
222-003. n6. f8, lilO. Sz. V.: 4, 8, 8, 10.
A két tökfej. (Stan és Tan.) 2-ik hét!
SGALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. i>6, 18,
hlO. Sz. V.: 3-kor is. Tempó 1940.
UR Á NIA Rákóczi-út. 21. T.: 143-046. 5, n8,
no. Sz. V.: LS-kor is. D III. 88. (A le
vegő katonái.) 3-ik hét!
V. d. e. fii:
MczdulatnifivészeU vizsga.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Káróly-körút 3. T : 144-212.
f4, f(L Í8, Í10. Sz. V.: f2-kor is. Kildare
dr különös esete.
CAPTTOL.
Baross-tér 31 T-: 134-33T.
í‘4. ffi. ffi, TÍO. V.: fí-Vor is. Várlak.
CORVIN Üllöi-űl 40. T.: 138-988. f4^ ffi. fS,
flO. V.: f2-kor ie. A 13-as ház. V. d; e.
11: Vidám matiné.
ELIT Szent István-körút IS. T.: 114-392.
4, 6, 8, 10. Andy Ilcardyt elkapja a sze
relem.
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T.: 142.455.
Í4, Ffi, f8, flO. V . : f2-kor is. Andy Heardyt
elkapja-a szerelem. V. d. c. fii: Broadway
Moiodv ,1939.
_
KAMARA Dohány-utca 42. T : 144-027.
11, 2, 4, 6, 8, 10, K ár .volt hazudni, . i ,

LLOYD Ho!lán-utca 7/a. T : 111-991. 4, 6, 8.
10. A modem Ali baba.
_
PALACK Erzsébct-körúl 8. 1.-.-221-222. 11,
2, 4, fi, 8, 10. Gunga Din. 5-ik hot!
PATRIA Népszínház-in 13 T-:
143673.
4 6. 8, 10. V.: 2-kor is. ördöngös fruska.
SAVOY Oltől-út 4. T.: 146-040. Í4, ffi, t8,
fiO. V.: f2-kor is. ördöngös fruska.
BIMPLON Horthy Miklós-üt62. T: 268-999.
3, n8, f 10. V.: 3, nfi, f8, hlO.
A nőnek
mindig sikerül.
4TÜDIO Akácfa-ntea 4. T.: 140-8(0. 4. 6,
8, 1Ó. V .: 2-kor is. Ferdinár.d, a bika.

A R Á D IÓ M Ű S O R A :

Vasárnap, június 16.
Budapest T (51.9.5 m): 8: Ébresztő. Szó
zat. Hanglemezek. — 8.45: Ilír&k. — 10:
Egyházi ének és szontbeszéd
(Küiiár
Flóris dr bencés házfőnők). Wisstnüllcr
Mihály:
Szent Tstván-niiso.
— 11.15:
Evangélikus- isten tisztelet, (Turóezy Zol
tán püspök). — 12.30: Budapesti Hang
verseny Zenekar. Vezényel: Fridi Fri
gyes. — 13.45: Hírek. — 14: Hangleme
zek. — 15: A földinívelésügyi min is/.lé
rinin .rádióelőadássórozata. — 15.45: SzaTovábbjátszó mozik
lónijtös. — 16.30: A Felvidék iskolái és
ALKOTÁS Oiimitös-u. 11. Tel.: 335-374. intornátusai. Csikós Lajos dr előadása.
3, nfi, fS, hlO. V.; n2, f4, hfi. 8, 10. Aaz- — 17: Hírek magyar, szlovák és ruszin
nyelven. — 17.15: Somogyi Erzsi és Unit
B?EL VÁRÓ Sí Irányi-Utca 21. T : 3S4-S63. váry László beszélget a virágos rétről.
4, fi, 8, 10. V.: 3. 4, 5,, 6, 7, 8. 9, 10. — 17.40: Országos Postásze.nekar. Vezé
Milliomos szobalány.
nyel: Eördögh János. — 18.15: Hogyan
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. született a magyar lobogó. Irta: Váezy
13, 1,7. 9. V.: f2, 14, ffi. ffi, flO. Viktória Pétcr dr. — 18.45: Veres Károly cigány
'királynő. V. d. e. fii: Maga lesz a férjem. zenekara. — 19.15: Hírek. — 19.25: Gaz
ELDORADO. Népszinház-u. 31. T.: 133-171. dag magyar szó. Bajor Gizi csovegése
5, ’ 1,8. 10. V.: 2, 4, 6. 8. 10. Bánatos utca. — 19.45: Lóversenyeredmények. — 19.55:
A 17-es riadóautó. V. d. e. 112: Pókháló. E. Fischer: Az Alpoktól délre, szvit.
HOMEROS. Hermina-út 1.
V.: 296178. (Hanglemez.) — 20.]0: Lengyel András
5, n®, 110. V.: P2-1Ö1. (Kcrthclyiség!) Az halálbíró. Keéky István humoros elbe
első csók.
szélése. — 20.30: Sporteredmények,
IPOLY Csáky-u. 63. T.: 292-G28. 5, n8, flO. 20.40: Készlelek Verő György „A bajusz”
V.: 3, nfi, n8, fífi. A vén lány.
című operettjéből. Orosz .Júlia, Mészáros
JÓZSEFVÁROSI
Kálvária-tér
7.
T : Ági. Matány Antal és Patnky Jenő. —
134-614. 5, n8. flO. Sz. V.: fi, ffi, ffi. flO. 21.40: Hírek. — 22.10: Hangképek a ma
Viktória királynő. V. d. e. 11: Pillanatnyi gyar kardbajnokságról.
Közvetítés
a
pénzzavar.
Műegyetem aulájából.
Beszél; Dunay
OLY M Pl A Erzscbet-krt 26. T.: 421-588. 11, Pál. — 22.25: Jazz-zeneksir. — 23: Hírek
2,-4, 6, 8, 19. Pénz beszél.
német, olasz, angol és francia nyelven.
OTTHON Reniczky-u. 3. T.: 146^447. fa, — 23.20: Sárközi Gyula és cigányzeneh7, 9. Sz. v.: 114, n6, n8, nlO.
A ven kara muzsikál. — 00.05; Hírek.
lány. V. d. e. fii: Segítség! örököltem.
PHÖNIX Rákóczi-út 63.
Tel.: 114-454.
U j szünetjel a magyar rádióban. Uj
11, 5, n8, 110. Sz. V.: 3-kor is. Viktória
szünetjolt vezet he a magyar rádió nnikirálynő.
általában
a legtöbben. Az, új szünetjel
RIALTO Rákóczi-út 70. T.: 132-497. 5. n8,
születésnapján.
déli haflO. V.: 2, 4, fi, 8, 10. Veszélyes zóna. kormányzónk
rangszó
után,
12.10-kor hangzik fel elő
A sárga detektív.
ször. táiiékozfató
ismértotéa keretében.
Gyönyörű
Rákóezi-induíónk kezdő két
NEMZETI SPORT
ütemét választotta
új szünetjelnek a
Megjelenik szerda és szombat kivételé rádió. Az eddigi szünetjel is a Ilákóezivel minden nap. Szerkesztőség és kiadó nótábói, tehát a Rákéezi-induló részlegé
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4. ből vett. dallam alapján készült, de nem
— Telefon 132—499 ée 133—977. Levél a kezdő ütemekből é& némileg stíHzálcím: Budapest 72, Postafiók 42.
tan. Az induló erejét és kirobbanó lel
Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe kességét a kezdő ütemek tükrözik leg
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele jobban s az indító
dallamot ismerik
lős kiadó: Knltsár István.
általában a legtöbben. Az ú.. szünetjel
Előfizetési díj: Beiföidre egy hóra P celcstán és liárfáu hangzik fel. Muzsi
2.20, negyedévre 6__ , külföldre 9. — kája négy másodpercig tart fi az egyes
(Amerikába 10.—).
hangzások közt körülbelül 8 másodperc
Nyomatott a Stádium Rt. Vfirforgögé- telik el. Ritmusa és üteme olyan, mint
peiü. Felelés; Gyér? Aladár l*»z*ató.
as ere eteti indulóé.

Szombathelyi fk 37.70 cm, Pólyák
E. Bp. FMG 34.35 cm, Schmidtbauer J. Kkunfélegyházi tk. 34.22
cm, Papp G. Szegedi felsöip. 33.55
cm, Labancz L. Pestszenterzs. g.
33.24 cm. Hamvay és Rónás máris
remek diszkoszvető.
Gerelyhajítás csapatverseny
(7
csapat): 1. Bp. Mezőgazdasági isk.
41.734 cm átl., Bende 48.88’ ( ! ) ,
Sziics 41.61, Krajner 40.96, Pólyák
40.93, Guzsváry II. 36.29, 2. Gyulai
rk. g. 40.582 cm átlag, Mayer, Kiss,
Vince, Porzsolt, Kottán. 3. Kiskun
félegyházi áll. tk. 39.462 cm átlag,
Paczona, B. Szabó, Schmidtbauer,
Melatinszky, Buzási. A gerelyvetés'
egyéni döntőjébe került: Bende. G.
Bp. FMG 48.88 cm, Guzsváry J. Bp.
FMG 48.45 cm, Kertész F. Gyulai rk.
g. 48.32 cm, Rózsás D. Szombathelyi
fk. 45.68 cm, Papp G. Szegedi áll.
fi. 45.16 cm' Tóth T. Vörösmarty g.
44.95 cm. Bende és Guzsváry meszsze kimagaslik a mezőnyből. Bende
hamarosan 60 métert dobhat.
Súlylökés csapatverseny (8 csa
pat) : 1. Pécsi honv. föreál 11.190
átlag. v. Bujdosó 11.93 cm, v. K o
pácsi 11.09, Asztalos 11.36, Benkő
10.93, v. Jakabfalvi 10.64 cm. 2.
Kiskunfélegyházi áll; tk. 11.020 cm
átl. Schmidtbauer 12.19 cm, Mészá
ros, Paczona, Buzássy, Kapus. 3.
Bp. Felsömezögazd. isk. 10.990 cm
átl. Krelner, Pick, Bende, Pólyák
(11.65), Agoes. A súlylökés egyéni
döntőjébe került:
Pólyák E. Bp.
Mezögazd. isk. 12.49, Hamvay M.
Bp. Széchényi fk. 12.44, Kiss E.
Debreceni ref. g. 12.37, Sehmidtbauer J- Kkunfélegyházi
áll. tk.
12.19, Rózsás D. Szombathelyi tk.
12.14, Heffler Aszódi g. 12.12.
200 m síkfutás (8 induló): I. elő
futam: 1. Csányi Gy. Ksztmiklős
23.2 mp, 2. Papp E. Hunf. fk. 23.4
mp, 3. Bihari Szent István 24.2
mp, 4. ő ri I. Besaba 24.5. Csányi
könnyen nyert, ő ri csalódást kel
tett. — II. előfutam: 1. Bakky Egri
érs. tk. 23.5 mp, 2. Sir II. Aranyosi
fk. 23.7 mp, 3. Ferencfalvi Debr.
piar. 23.9 mp, 4. Gulyás Gyulai rk.
g. 24.4 mp. Sir, igen tetszetősen
mozgott.
Ötpróbában az első négy szám
után a következő a helyzet: 1. P o
povics Pesterzs. áll. g. 2308 pont.
2. Rózsás Szombathelyi fk. 2197
pont, 3. Gulyás Gyulai rk. g, 2087
pont.
A MÁSODIK NAPON
délelőtt fél 10 órai kezdettel elő- és időfutamokat és a rúdugrás
döntőjét,
délután 4 órakor a többi szám döntőit
bonyolítják le a BEAC-pályán. A tegnap
délelőtti előmérközések alapján — fel
téve. hogy ezek, nem vették, túlságosan
igénybe a fiúkat — a döntőkben jó ered
ményeket várunk.
K É Z IL A B D A
Ticliy TI. n BTC válogatott csatára
n WMTK-ba kész.ül,
Leirntóbb hírek terledtek el. hogy a
KAOE feloszlatja férfi kézilahdacsapatát.
és a jövőben csak női csapatot szerepé!tét. — Dehogy
oszlattuk fel férfi esanatui.kat — nyilatkozik e hírrel kap
csolatban László Lajos, a KAOE elnöke.
— Ellenkezőleg! Csapatunkat a nyár
folyamán. megerősítjük és teljes komoly
sággal készülünk a következő bajnoki
idényre. Emellett azonban r;öi csapatot
is szervezünk.
A VÉGE FELÉ KÖZELEDIK
nz idei kézilabdábajnokság. Mfi. vasár
nap az élcsoportban csonka forduló ke
rül sorra nz alsóbb osztályokban pedig
néhány elmaradt mérkőzés játszódik le.
A kerületi Icvriítebs.inokság 42 együt
tese is az utolsó fordulónál tart. A mai
kézilabda.
műsorból az
Elektromos—
BTC’. MAFC—VÁC T. osztályú .férfibajnoki.—. és a BLK I 11- BI.1-. IX levente
bajnoki döntő emelkedik ki. A két jóVépeszégü levente esanat. összecsapása a
kózHohda mfiter egyik eseménye.
Elektromos—BTC:
n.
bajnokesanat
most
nincs jó formábán,
gyöze'me
n- T-f;

nem

le h e t

k é ts ég es

n

tartalékos

BTC ellen (Pov*piivi-út. fél 9, Bohrovfizky). MAFC;—VÁC: a műegyetemi csa
pni nagyon esélye:;.
Küzdelemre Cífik
akkor kerül fior. iia a Vívó t-ljcs csa
pattal . áll ki . (Bort.filán-utP.n. fél 9. Ko
vács). Az „utolsó II. osztályú férfi baj
noki mérkőzésen a Széchenyi esélyes a
KAÓE ellen (Soroksári-út, fél 0. TTetini).
A többi mérkőzésen m előkiiló
csapatok esélyesek. Szővetségi-dii: Etektromos—BTC VPozsonyi-út. 10. Plnvin).
II. - eáztalyú nö>i bajnokság: MPSC—Ko
szorú Brnst (Újpest. Horthy Mi.ki fis-út.
fél 10. •Egri).
Barátságos:
WMTK—
MPSC (Nógrádi).
A levente ha inoki döntő igen jó iá(ékot Ígér. BLB V I I —RLE IX: mindkét
csapatban fibb élvonalbeli játékos sze
repel, a BLF, V I I hozzá tavaly a Be
dapest-fierlcgot és
csaknem megnyerte
az I. osztályú férfibajnokságot. A mai
döntőn is a VTI. kerületiek győzelmét
várjuk a, hasonló képeseégű. de gyakor
latlanabb IX. kerületiek ©Ilon (Áréita
ltt, 5. Paku).
KISOK KÉZILABDA BAJNOKI DÖNTŐ
Széchenyi fk.— Kölcsey g. 9:4 (5:1).
Népligeti diékstadion. Vezette: Falviii.
Erősiramú küzdelemben a jobb csatár
sorral rendelkező csapat győzött. Gól
dobó: Holczircor (5). Kanás (4), illetve
Mazuch (2), Kovacsőezi (2).
T. OSZTÁLYÚ FÉRFIBAJNOKSAG
UTE—MTE 11-9 (*:4). Mogyeri-út.. Ve
zette: Zsiiírnond. Büntetőkkel tan'kított,
"vengo mérkőzés, megérdemelt győzelem.
Góldobó: Banda 07i, Cfiil.lag (2). Golróczy és Brio-lti,
iiletyo Drégely (fi.
Rózsa (3). Zeik és Steiner. Zclkct MTE
és Szabó Il-t ÜTT-1 kiállították. — Sző*
vatsé-gi-díj:
A r, UTE—MTE raórköz&t
az UTE lemondta.

