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Június 29-re, Péter és Pál napjára teP» 
verte az ökölvívószövetség a hagyomá- 
nyós osztrák—magyar ökölvívóviadatok 
utódját, a Bécs—Budápest-mérkőzést. A 
MöSz értesítésére a bécsiek táviratban 
válaszoltak: örömmel jönnek június 29-én.

A válogatott, viadalt a Míllenáris-pályaT;. 
szabadtéren rendezik meg.. A mérkőzést 
este 7, vagy 8-kor íogják kezdeni.

A Kis-KK szerdai mérkőzésein mindkét 
magyar csapat súlyos vereséget szenvedett

HETI MÖSOK

Szombat:
A  kis KK-ért

Újpest—Gradjanski, Megyeriül, tél 6. 
Iliescu (román) (Rudas, Dobrónai).

Vasárnap: , Mai -
A kis KK-ért " !' 

Ferencváros—Slavia (Sarajevó), Üllői- 
út, fél 6. Ocauroamu (Kávai, Harangozó).

Rapid FC—Hungária, Bukarest, 5. ve
zeti: Bazant (jugoszláv). Előtte Venus—
BSK.
,■ !>: Íí NBB-ért •

Dunántúli csoport
Talabánya—Tokod, Tatabánya, fél 6. 

Sc-.hra.mm '(Kulcsár). ' .. .
Egyetértés—Komárom, Győr, lel b. 

Irányi (Somogyi. Jarmer).
SYSI5_Zugló, Sopron, fel 5. Kolosi dl.
Érsekújvár—Pénzügy, Érsekújvár, fél ti. 

Petlingcr (Délre, Horváth).
MTK—SFAC, H ungávia-út, fél 4. Haláé*. 

(Szénáéit Hegyi). .. _  ■,
PVSK—Lampart, P<ícs, fel G. Franticn. 
Dorog— Álba Kegia, Dorog, fól G. Déöe« 
filter* Marót i).

Felvidéki csoport
Nyiregyhá'Aa—SalBTC, Nyíregyháza, Tél 

jfi. Vas A'. ÍEgreoi, Szamosvári).
SSE—DVSC* Salgótarján, fél 6. Gondár. 

(Papp Á., Takács).  ̂ ,
Rusj—Losonc, Ungvár, fel 6. Szabó K. 

(Blanár, -Jtádi). . ,
őtaI—Beregszász, ózd, fel 6. Szlavkov- 

ezky (Hactkó* Kárpát). ;
DiMzWAG—i\Ilinkács, Diósgyőr, fel 6. 

Marót (Gédl, Györkcfalvi).
RVSC—Ungvár, Szőnyi-ut, fői 6. Sárosi 

(Pataki, ifj. Magyar).
BSzKRT—Kassal SC, Sport-utca, fél 5. 

ÍGalaipbois (Benedek, Hérbáiy),

Vidéki műsor
KELETI AUSZÖVETSftG

Alszövctségl döntö: Debrecen: DVSC II 
--Má lésről kai TK (Juhász dr).

Ifjúsági döntő: Nyíregyháza: KyKISE 
i f i—DVSO ifj. (Egrcssy).

V. osztály. Balmazújváros: BSC—DEAC 
(Erdélyi).

NYUGATI ALSZÖVÉTSÉG
T. osztály. Székesfehérvár: Előre—II.

Iccr. SO (Bruekner). , Szombathely: Ha
ladás II-G yA C  (Koppuny). ™ = -  
FAK—PPSC (Jágor). Pap», . Kmi/.sir- 
Unió (Raffay E.). Magyaróvár; Hűben-
tus—U KFC (Szalay). T

It. osztály. Pápa: Kinizsi II-KUSE  
(Vida). Győr: GyTC—MISE (Baffay .1.). 
Sopron: KV SE II—Sotex (Kelemen). Mór: 
MBE—ARAK II (Hegedűs). . _

Mátyás király-serleg. Komarom. KrC  
II—Nemesócsaj SKE (Szentesi)- Köböl 
kút: KAC—Gutái SE (DiosD.
ETE—Vágsellyei SC (Ne,rücsök). Érsekúj
vár: ÉSF. II--TAFC cRéncés),

II. osztályú döntő. Tatabanya: I » c  u
—Hajmáskéri SE (Storeh).

KISKUNSÁGI ALOSZTÁLY
I. osztály. Kiskunmajsa; K. MG VE—

Keleb iái LE (Huszár). Jánoshalma: ■JEJ.fci 
-Halasi MOVK (Vá-ady). Kiskőrös: 
KLiis—Duna föld v. MOVK (Hofftnann). 
Izsák: X. MOVE’—Keceli LE (Bácsalmás 
je") DunaYccse: DSC—Kiskunhalasi AO
(LOnkef fy). Kalocsa: KSC—S. Turul

^ Í tÍ osztály. Kiskunhalas: Tv. MOVE II 
fc^Fülüpszállasi MOVE (Nagy).

A  F e r e n c v á r o s  n a g y o b b  v e r e s é g e t  

I s  s z e n v e d h e t e t t  v o l n a

Slavia-Ferencváros
A Ferencváros támadó közé&fedezettet és r ég i  rossz  
védelmi r e n d s z e r é v e l  látszott — A Slavia gól küzdött, 
vég ig  diktálta az i ramot  és megérdemelten győzött
Góllövő: Salipur, Rajlics, Rajlics
Sarajevó , 8000 néző. Vezette: Croner (Rom ánia)

FTC - p á l y a
— . IX., ÜLLÓI-ÚT 129 som

Vasárnap, június 23-án 
d, u. fél 6 órakor

Ferencvárossá
Középeit rópa-ICupa 

visszavágó mérkőzés
előtte negyed 4 órakor

Szt. István fk—Kaposvári fk
KÍSOK országos bajnoki 

döntő mérkőzés

(Sarajevóba kiküldött munkatár
sunkkal több ízben is beszélgettünk 
telefonon a szerdai nap folyamán. 
Munkatársunk a Slavia—Ferencváros 
mérkőzés előzményeiről, magáról a 
mérkőzéstől és a mérkőzéssel kap
csolatos dolgokról az alábbiakban 
számol be:)

D élben 27 fok m eleg
Sarajevó, június 19. 

d. u. 3 óra.
Reggel nagy hőségre ébredtünk. A 

hőmérő 27 fokot mutat árnyékban. 
Délelőtt meghívásoknak tettünk ele
get. A  Ferencváros vezetői, Croner, 
a román játékvezető, továbbá jóma
gam 9 órajcor látogatást tettünk

Wiadimir Jefties bánnál, a Drina- 
bánság vezetőjénél.

Itt a szokásos üdvözlöbeszédek hang
zottak el, emlegették a magyar- 
jugoszláv sportbarátságot. Utána fe- 
ketézés következett. Általában itt 
nagy divat a feketézés. Akárhová 
megy az ember, feketével kínálják. 
Olyasféle ez, mint amikor borvidéken 
minduntalan bort kell kóstolnia a 
vendégnek.

Fél 10 órakor a sarajevol város
házán jelentünk meg.

Itt Zlatar polgármester fogadott ben
nünket és mondott üdvözlő beszédet. 
A fiuk is megjelentek a városházán, 
de a hivatalos fogadásra a tanács
terembe csak a fentebb említettek 
mentek be.

Ezután sétára indult a ferencvárosi 
gárda.

Délben beszélgettem Wilhelmmel, 
a Slavia magyar edzőjével. Azt mon
dotta, hogy a Slavia összeállítása

még mindig bizonytalan.
Most viszi Vidovicsot, a jobbszélsöt 

katonakórházba vizsgálatra. En
nek a vizsgálatnak az eredménye 
dönti majd el. hogy Vidovics játsz- 
hat-e, avagy sem. Elmondotta még 
az edző, hogy a sarajevó! gárda ma 
nem dolgozik. Valamennyi fiú sza
badságot kapott a hivatalában, vagy 
a munkahelyén. Mindegyik otthon 
tartózkodik s azt csinál, amit akar.

A  Ferencváros és Slavia vezérkara 
tanácskozást folytatott arról a kér
désről, hogy

ki legyen a budapesti Ferenc
város— Slavia mérkőzés játék

vezetője.
Abban állapodtak meg, hogy a mér
kőzést a román Ceaureanu vezesse.

A  délelőtt folyamán Ismét kiláto
gattam a Slavia-pályára. Most még 
keményebbnek találtam a talajt, 
mint kedden.

A  nagy hőség szörnyen kiszárí
totta.

Az érdeklődés a mérkőzés iránt 
egyre jobban fokozódik. A  ferencvá
rosi fiúkat uton-utfélen fényképezik 
Az üzletek kirakataiban már hatal
mas csoportképek láthatók a ferenc
városi gárdáról.

A  zöld-fehér játékosok még a dél
előtt folyamán megkapták a, takti

kai utasításokat. A Ferencváros 
ugyanabban a taktikai rendszerben 
fog játszani, amelyben a Hungária 
elleni rangadón játszott.

Berényi tehát hátrahúzott össze
kötő

lesz.
Megérkezett a mérkőzés KKK- 

ellenöre. Ez nem más, mint Simono- 
vics Bosko, a jugoszláv szövetségi 
kapitány.

Minden rendben van a gárda kö
rül, csupán Jakabot érte kellemet
lenség. Valami mérges dongó meg
csípte a lábát s a bokája erősen 
megdagadt a csípés nyomán.

Jakabot bevitték az itteni sza
natóriumba,

megvizsgálták, de az orvos nem tu 
dott pontos diagnózist megállapita 
ni. Annyit mindenesetre mondott, 
hogy Jakabnak három-négy napot 
feltétlenül pihennie kell.

Most, amikor beszélek, a ferenc
városi fiúk már túl vannak az ebé 
den. Legtöbbjük a szobájában heve- 
részik és várja az indulást a pályá
ra. Nem lehetetlen, hogy a meleg 
enyhülni fog. mert az ég délután 
beborult. Eső várható. Mondják, 
hogy délutánonkint itt gyakran esik.

Hallom, hogy
rengetegen szerettek volna ej
menni Budapestre a visszavágó 

mérkőzésre,
de csak 21 sarajevol kapott Iciuta 
zási engedélyt. Még 20 elszánt em 
bér azonban van, aki minden követ 
megmozgat, hogy láthassa a buda 
pesti mérkőzést.

Pom pás idő, nagy 
é rd e k lő d é s

Sarajevó, június 19. 
d.-u. 5 ó.

Fél i  tájban valóban esik egy ke
vés eső, ez azonban nem veszélyes. 
Hamar eláll. A Ferencváros autókön

UTE-pálya Megyeri,-út

Szombaton, június 22>én 
délután 6 órakor

Vidovics a jobbszélső és Salipur a 
jobbösszekötö.

5000 néző van a pályán, 3000 a 
hegyoldalban. Ez utóbbi az ingyen- 
publikum. Nincs nap, nem esik, esz
ményi futballidö van.

Kivonulás után a zöld-fehérek és 
a hazaiak szembe állnak egymással 
a pályán és egy kis ünneplés kezdő
dik. A  Ferencváros félméteres ere
deti bosnyák serleget kap aján
dékba, a Slavia viszont zászlót kap 
a Ferencvárostól.

Zagorac és Lázár a két csapat- 
kapitány. A választás Zagoracnak 
kedvez, ö választhat kaput.

A  két csapat:
Ferencváros:

Csikós — Szoyka dr, Polgár — 
Lázár, Sárosi Ül., Fása — Bíró II., 
Kiss, Kiszely, Berényi, Gyetvai.

Slavia:
Krsetálovics — Zagorac, Pavlics 

— Marjanovics, Glavosevics, Petko- 
vics — Vidovics, Salipur, Bijics, 
Djaics, Lasarevics.

megy ki a pályára mezbe öltözöt
ten. A  pályán ott látjuk egymás 
mellett lengeni a magyar és a jugo
szláv zászlót.

A Slavia öltözőjében megtudjuk, 
hogy már megvan az összeállításuk,

AZ ELSŐ F É L ID Ő ;
Egy é rv é n y te le n , aztán  h áro m  Jo g erős  
g ó lt lő  a  S la v ia

Közép európa-Kupa 
visszavágó mérkőzés

Megérkezik a bán és a polgármes
ter, azután kezdődik a játék. A  Fe
rencváros tiszta ,zöld mezben, a Sla
via tiszta fehérben játszik.

A sarajévóiak rögtön támadnak. 
Rajics elöl Csikós kifutással ment, A
2. percben

Djaics a 16-oson labdát kap, de 
kezez és utána már hiába vágja 

a hálóba a labdát,
a játékvezető előbb fütyült. A Fe
rencváros körülményes, a Slavia 
gyors. A  4. percben Djaics mellé 
bombáz, utána szöglet is jelzi a Sla
via fölényét. A  Ferencváros kapkod 
és a 9. percben gólt Is kap. Rajics 
kapja a labdát, átadja Salipurnak, 
aki egészen szabadon áll.

Salipur 13 méterről lő és a labda 
félmagasan kissé oldalt a hálóba 

süvít, I:0-ra vezet a Slavia.
A  11. percben Kiszely fejese Zago- 

r&cról szögletre megy. Utána Pósa 
vét szögletet a 14. percben, de Djaics 
fejesét Csikós fogja. A  Ferencváros 
lapos labdákkal kísérletezik, a Sla 
via hosszú szöktetésekkel játszik. 
Jobban is megy a sarajevói csapat
nak! A  16. percben

Berényi megsérül és kiáll, de a 
20. percben visszajön. 

Zagorac csúnyán dancsolja Kiszelyt 
de a szabadrúgás nem hoz ered
ményt. »

Rajlics jó helyzetből mellé lő, az
tán Biró II. lövése megy kapu mellé. 
Sárosi III. a 24. percben nagy sza
badrúgást küld kapu fölé.

Semmi ötlet sincs a Ferencváros 
csatársorában. Támadásaik veszély

telenek. A  25. percben Rajlics hatal
mas helyzetet hagy ki. Mellé lő. 

Kiszely és Berényi helyet csenél.
Vidovics löki Pósát, szabadrúgás jár 
érte. A közönség kifütyült a játék
vezetőt. Djaics lövését Csikós szé
pen védi.

Most kisüt a nap, de a mieinket ez 
sem hatja meg. Kiszely mellé lő, az- 
tán Rajlics hibáz jó helyzetben.

A 36. percben Marjanovics elö- 
vágott labdájára Rajlics kiugrik és 
hiába van a nyakán Polgár, a közép
csatár jóval gyorsabb nála.

Egyedül érkezik a kapu elé és 
13 méterről hatalmas lövéssel 
küldi a labdát a jobbkapufa 

meUett a hálóba. 2:0.
A 44. percben Lazarevics szép lö

vését Csikós védi. Hullámzó játék 
közben ér véget az első félidő.

Szünetben
Dimény, a Ferencváros edzője, dü< 

hősen mondja:
— A középcsatárra két embernek 

is kellene vigyáznia, egyik sem törő
dik vele!

Berényi azért kap fejmosást, mert 
sokat cipeli a labdát. Sárosi III. azon 
kesereg, hogy a jobbösszekötö min
dig szabadon jön a kapu felé, soha 
sincs rajta senki sem.

Viszont a többiek arra kérik Sárosi
Ill.-at, hogy húzódjon hátrább, na 
menjen annyira előre.

A  Slavia elégedett a játék eddigi 
menetével. Nem is csoda. A csatárok 
a ferencvárosi hátvédek gyorsaságát 
dicsérik.

A MÁSODIK F É L ID Ő :
A c s e re b e re  sem  seg ít

Sarajevó, június 19.
7 ó. 15 p.

A  második félidőre a Ferencváros 
változtat az összeállításon. Berényi 
jobbfedezet lesz. Lázár megy he
lyeié előre. A  Ferencváros támadá
saival Indul a második félidő. Djaics 
egy összecsapásnál megsérül, de 
nincs baj, játszik tovább. A  Ferenc
város most mintha többet törődne a 
védekezéssel.

A  6. percben egy sarajevói táma
dás végén

Salipur kézzel üti hálónkba A 
labdát.

A játékvezető természetesen nem ad 
gólt. A Slavia most óriási erővel tá
mad, a Ferencváros sem hagyja ma
gát, Nagy a harc, hatalmas a küzde

lem. A közönség tombolva biztatja 
csapatát. A  ferencvárosi csatársor 
nem tudja tartani a labdát, újból és 
újból előretör a Slavia.

A 14. percben Sárosi III. dancsolja 
Salipurt. Zagora megy előre a 20 
méteres szabadrúgást rúgni. Hatal
mas bombáját Csikós fogja.

A 15. percben Kiszely, mellé lő. K 
Ferencváros most többet támad. A

FUTBALL felsze- 
__  relések

az M 1, Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ő K L
sportárnházaiban, 'i#.'., Vütnos esi* 
szár.út 33. és IV., Váci-utca 40.

LÁr j egyzék l
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ZABÓ SZELVÉNY!

„^“páisfázat KIK.
TleérkezéM halárido
VI. 22. déli 12 őrn.

KKK T. forduló visszavágó:

Rapid—Hungária ...............

Ferecv— Siavia (Sz.) .......... : • • • •

l’jpest—Jugoezlv. I ...............: —

. Vcjius—-agcsalv. 11................ .

N'y-ircgy Uá za-^Sa 113 X G • •

Tatabánya—Tokod ................

Pécs—Lámpáit .................... : ***

l):MA VÁG—Munkács ............:----
Pótverse uy: A poiit verseny ben csak 

■mérkőzne* elmaradáséi e<etéu kerúí 
iiűinitáöba. t>;rycl)Hént csak bolt- 

versemt dóat el.

M fS-SFAO  ........................ ...

SSXl-DVSC ....................... .

SVSE—Zugló ........................:* * ’

Sáv: ............. ..........................

Cím: ....... ....... ............

A beküldi aláveti magát » fthé- 
teleknek. Minden szelvényűéi ép 
é* forgalomban levő használation 
tt filléres bélyeget kell mellé
kelni. Akt hetenfcint ötnél több 
szelvényt küld. 3* legyen ifi« te  
részlet vagy csillagot;

20. percben megint baj van. Vidoufe*
b&tdása éppen Csikós és Szoyka dr

közé száll. Csikós ki akar menni a 
labdára, de látja, hogy Szoyka dr 
haza akarja adni a labdát.

A  pillanatnyi tétovázás éppen
elég Rajlicsnalt, hogy Leugorjon
és a léc uJá vágja 3 labdát. 

3:0-ra vezet a Siavia. 
Ugyanilyen gólt kapott a Ferencvá
ros az Újpesttől is.

Csikós leszed egy labdát Lazare- 
vics lábáról. M ajd Lazarevics esik a 
16-oson belül, a közönség tizenegyest 
követel. A  Ferencvárost alaposan 
beszorítja ellenfele. Salipur mellé 15 
a 25. percben. Most

Sárosi ÍXI lesz a  középcsatár és 
Lázár a középfedezet.

Krsztalovlcs a labda mellé üt, de 
nincs aki kihasználja a pillanatnyi 
hibát.

A  játékvezető most a Siavia 
16-osán leejtéssel hozza játékba a 
labdát, de ez sem segít a_ Fradin. A  
ferencvárosi csatársor változatlanul 
rossz. A  31. percben Polgár elveszti 
a labdát, Pvajlics nagy helyzetben 
fölé lő.

A  32. percben B.ajlics jő lövését 
Csikós védi. M ajd  Sárosi III. labdá
jával Bíró II. szépen elmegy, ele m ell' 
lö. Ez volt az egyetlen valamire való 
mozzanata, a jobbszélsőnek az egész 
mérkőzésen. A  34. percben a kiugró

Salipur nagy kapufát lő.
A  labda a kapufa alsó éléről pattan 
ki. Krsztalovlcs elrúgja a labdát Sá
rosi III. elöl. A  Ferencváros nagyon 
,.kivan". Szoyka sarkal egy labdát, 
veszedelmes helyzet támad belőle 
Rajlics lövését Csikós szépen védi. Az 
utolsó ct percben már nem történik 
különösebb esemény.

Szögletarány 3:3 ( t : Z ) .

Sárosi I I I . :  A  Siavia jó. De néze
tem szerint 'Ezt a 0:3-at Budapesten 
be - lehet hozni.

Szoyka d r: A z t hittem. Csikós ki
fut annál a harmadik gólnál-

Csikós: Szoykának ki kellett volna 
rúgnia a labdát.

S erén y i: A  tenyeremen sérültem 
meg. . . ..

Sinvonovics Sóska jugoszláv szó. 
vétség*, kapitány: Jó, lelkes Siavia. 
fis gyors. Ezzel győzött, a gyorsa
sággal. A  győzelem lőhetett volna 
nagyobb is.

C roner já tékvezető : Szén mérkő
zés. A  Siavia gyors, a Ferencváros 
technikásabb. de lassú, ötletesebb 
csatársorral győzhetett volna.

Dinién;/ La jos  edző: Még ilyen
arányban Í3 megérdemelte a Siavia 
a. győzelmet. Védelmünk a régi 
könnyelmű játékot folytatta.

Fása: A  csatársorunk egyetlen
gólhelyzetet sem hozott össze.
* G yctva i: Erős játék volt. Hiába,

ZÁRÓ SZELVÉNY!

„KP" pályázat KSX.
Beérkezési határidő 
VI. 22. déli 12 óra.

K K K  I. forduló visszavágó:

Rapid—Hungária . . . . . .

Fenecv.—Siavia (Sz.) .*

Újpest—Jugos7.lv. I ...............

Yeuus—Jugosziv. II. ....

Nyíregyháza—Sa'.BTC .. »■*•"•••

Tatabánya—Tokod ......

Pécs—Lampart ....................... :- - "

DiMÁVAG— Munkács

ÓRIÁSI  KÜZDELEM
A héten a Eegjoböan Fehér 1., ^©cza B., Petra B.»

és SSE szerep eit
A CSECSVERSENY ÁLLA SA :

8 találatot, köz,te 3 telitalálatot ért ®1S! 
Boczay A.-né, Bajnok S-, B e a t in g e i Lm  
Bősze J.. Egyed— Jercs, Fata, 3.0, K ar- 
pátok. Kondor Z., Kovács Testvérek,, 
Lauga E.. Mikó J f k a ,  L .„
P iti-pu ff Sáry J., Stuchlich.K. dr, SSL, 
szabó Gy. (T. K.-U.J. Szabó Lajos, Zen-: 
tál J.. Lehel Sándor.

üzenetek:

Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kérni 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el*

M TK -S F A C  

SSI--DVSG , 

SVSE—Zugló 

Név: ...........

Cím* .*»MU«»MtMM**»»*«»***’M***

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
1» filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkiut ütnél több 
szelvényt küld, ni tegyen Ide ké
résziét vagy csillagot:

Ilyen még nem volt! Az utolsoelotti 
héten még egyetlen versenyben sem elolt 
el az elsőség. A  föversenyben Gyöngyös 
3 pontra növelte ugyan az előnyét, ae 
még 5 sem érezheti magát ,,nyeregben . 
Az ötszelvényes csoportban hétrol-hétie 
Változnak a vezetők. A  kedvencverseny
ben a még nem régen hosszakkal vezető 
ürge Anna előnye egy Kontra csökkent. 
A  telitalálat és a csúcsverseny éllovasa: 
is csak egy hajszállal vezetnek! A  sok 
rossz hét után esetleg „bombahét lesz 
az utolsó s akkor sorra megdőlhet mm- 
aen. £s nem is kell valami csoda ahhoz, 
hogy valaki végre megnyerje a ..Verseny 
a százasért”  küzdelemben a 100 pengőt.

Az e héten legjobban szerepeltem leg
jobb szelvényén található tippek.

Hungária—Rapid 
W M FC-Vasas 
Tokod—Pénzügy 
SalBTC—BVSC 
XJngvár—D i M ÁV AG 
Komárom—Zugló 
Érsekújvár—Pécs 
Tatabánya—SFAC

CD<V
>»
G•tv
5

v-i M
cS

*>»tí•<D
X)p

'S
O)

bo Hm
H 5 w Pd CQ
1:2 1 :2 
3:1 4:1 
8 :0 1:0 
3:0 3:1 
0:5 1:3 
0:0 1:1 
2:1 2:1 
3:1 2:1

2:3 1:3 0:1 
2:0 4:0 4:1 
1:0 2:0 2:0 
4:1 5:0 3:0 
1:2 1:4 1:3 
2:2 1:1 2:2 
2:1 3:2 2:1 
3:1 3:1 1:1

KYILATKOZATOJC
ma csak így lehet játszani, ahogy a 
Siavia játszott. En több labdát ér
demeltem volna, a Siavia több g-ólti 

T ó th  La jos  dr in téző : Tíz éve nem 
játszottunk ilyen rosszul.

W ilhelm  V ilm os , a Siavia edzője: 
őszintén megvallom, sokkal többet 
vártam a Ferencvárostól. Ez a tolo- 
gatós játék régen a múlté. A  Fe
rencváros játékosai közül egyik sem 
ment a labdára. Sokkal nagyobb 
győzelmet érdemeltünk volna, mert 
minálunk mindenki küzdött.

Za gora c: Nagyobbnak kellene len
nel a Siavia győzelmének- Nem is 
képzeltem, hogy a Ferencváros ilyen 
gyengén játszik.
. R a jlics : Meglepődtem, hogy: a Fe
rencváros két hátvédje, különösen 
Polgár milyen lassú. Úgy elhagytam 
őket ,a.hogy akartam. Nagyobb le
hetne az eredmény.

Rakics fő t itk á r :  A  Siavia jól já t
szott, fair, gyors futballt mutatott. 
A  Ferencváros jó benyomást keltett. 
(Udvarias ember... —- A  szerk.)

BIR&Í.AT
Hatalmas iram ot <*WM« a sara jevó l 
tsapaí s azt még f©8*®zn» as tudta

r  A  FE R E N C V Á R O SIA K

A  közepiedezetröl egyes ferencvárosi 
szemlélők azt mondtak, hogy nem Jr 
lehetett látni a mérkőzés alatt. Há  
a támadásban valóban nem vett 
részt, de remekül tartotta sakkban a 
Ferencváros belső csatárait. Igen jó 
játékos.

A  szélsöfedezetek jól fogták a m a
gyar szélsőket, de emellett erős ke
resztlabdákkal a támadást is hat
hatósan támogatták. M a rja n ovics  
volt a jobbik. A  csatársorban R a j-  
Ucs a legjobb ember. Nem  olyan 
nagy, mint P io la , de gyorsabb náUi 
é s : hallatlanul veszélyes. P o lg á rt  
úgy hagyta faképnél, ahogy akarta 
Gyorsan kezeli a labdat is és báb 
ran lő egyből, azonnal. Salipur lég' 
főbb  érdeme, hogy jól kiszolgálta. 
R a jlicso t, de önálló feladatokra is 
vállalkozott. A  két szélső közül VG  
dovicson  látszott a hosszú katonás
kodás. Lazarevics  gyorsasága sok 
zavart okozott.

A  JÁTÉK VEZETŐ

legnagyobb dicsérete, hogy egyálta
lán nem tűnt fel. Amellett volt bá 
torsága kétes esetekben akko r is 
meggyőződése szerint ítélni, ha az a 
honi csapat ellen szólt.

A  KÖZÖNSÉG
rendkívül tárgyilagosan és sport
szerűen viselkedett. A  Ferencvárost 
megéljenezte a mérkőzés után.

Bókái Mattanovlch Béla.
A  Ferencváros nem úgy kezdte a 

-átékot. mint aki megelégszik e.gy 
idegenben, nehéz körülmények kö
zött kiharcolt döntetlennel, vagy kis- 
arányú vereséggel, látszott, hogy —  
7-vözni akart. Támadásra rendezked
nek be a já tékosok, h o lo tt nem az 
T o lt  az utasításuk. Súlyos hiba volt 
az. hogy Sárosi I I I .  úgyszólván nem 
;s volt 'hátul. Po lgá rra  így  nemcsak 
R ajlics, hanem sokszor Salipur is ju
tott. Természetes dolog, _ hogy két 
emberre nem tudott vigyázni. Külön 
balszerencse, hogy P o lg á r  még gyor
saságban is elmaradt R a jliccsa l 
szemben.

A  Slaviára azt mondták, hogy nem 
technikás csapat. Nos, szeretnem! 
látni azt a techníkátlan csapatot, 
amelyik kifogástalanul passzol ka
pásból. ®s mindent kapásból játszik- 
:ffippen ehhez kell kifogástalan, töké
letes labdakezelés!

A  Siavia különben olasz rendszer
ben já tszik , tehát a hátvédek belül 
vannak, a szélsőket a ssélsöfedeze- 
tek őrz ik . A  középfedezet azonban 
inkább hátul volt, mint elöl! Tám a
dásban pedig —  eltérőleg a szokásos 
olasz rendszertől —  négy csatar volt 
elöl. Rendszerük fő előnye mégis az 
volt, hogy l—  be is ta rto ttá k  azt.

A  Siavia nemcsak nagy iramban 
játszott végig, hanem est az ira m ot 
'még szinte állandóan fokozn i rs 
tudta.. A  gyorsaság és a  hosszú lab
dákkal való játék a csapat ereje 
mém A  szélsők és a  kozépcsataro* 
alván gyorsak, akár a legjobb ola
szok. Ezzel szemben a. Ferencváros 
lassúbb volt és rövid labdákkal jat- 
szőtt pepecselt. A  csatársornak 
egyetlen életrevaló elgondolása sem 
volt. A  védelemnek mentségére szol
gálhat, hogy nehéz, szokatlan, kőke
mény, rögös, fűcsom ókkal tarkásott 
co lt  a pálya. A  Ferencváros olyan 
rosszul játszott, akár a 4:l-es újpesti 
vereség alkalmával. A  helyzete azon
ban  nem reménytelen. Jobb játék, 
'főleg jobb taktika, és máris behoz
hatja a Siavia előnyét,

KÖZtíE
Csikós nem csinált különösebb hi

bát, a gólokért nem okolható. Leg
följebb a harmadik gól előtt futha
tott volna ki, bár itt is megvan a 
mentsége: azt hitte, hogy Szoyka  
dr menti a helyzetet. A  hátvédek 
sokat hibáztak, mindegyiknek volt 
gólt okozó hibája. A  legnagyobb baj 
azonban az volt, hogy Sárosi I I L  
teljesen m agárahagyta a védelmet. 
Teljesen megfeledkezett arról, hogy 
még a támadó középfedezetnek is 
van védőfeladata. Lázárnak  csak az 
első félidőben csúszott ki néhány 
hiba. Neki nem volt nehéz dolga, 
mert a Siavia a balösszekötőjét 
hátravonta. P ósa  ezúttal visszaesett 
szögfogó múltjába.

A  csatársor teljesen csődöt mon
dott. M ég az első félidőben ltt-ott 
felcsillant valam i ebben a sorban, 
aztán teljesen eltűnt, ötlettelen, sze
gényes volt ennek a sornak majd 
minden megmozdulása. A  legjobban 
azonban a küzdöképesség hiányzott. 
A  hagyományos Fradi-tüzböl sem
mit sem láttak  a sarajevóiak. B író  
bátortalan volt (fogadkozása elle
nére), K iss igyekezett, de  ̂ rövid 
passza.it gyakran elcsíptek. A  közép- 
csatár helyén teljes volt a zavar, így  
nem lehet csereberélni. M ég Ktszeíy 
volt aránylag a lególfogadhatobb. 
de ez sem jelent sokat. B erény i min
den küzdőképesség nélkül^ valö. 
G vetvay  nem. volt rossz, de a.«s *ia" 
pott labdát. A  Ferencváros megint.
elfeledkezett arról, hogy szélsői van 
nak.

A  GYŐ ZTES C SA T  A T B A N

a védelem kifogástalanul működött. 
jirs z ía lo v ics  jól helyezkedik, egy ok- 
lözése nem sikerült, de azontúl hibát 
nem vétett. Igaz, hogy a ferencvá
rosi csatárok nem is nagyon tettek 
próbára. A  két hátvéd tökéletesen 
romboló, olasz felfogásban, egymás 
közelébe helyezkedő, egymást azon 
nal kisegítő, szinte egy gondolat szc 
rin t m ii ködő pár. Rombolásban ki 
válőak, rúgótechmkájuk nagyszerű

A bajnokság  á llása
II. os7,tály 

Északi csoport
1. P. Kemény
2. DTK TI
3. Vízmüvek
4. NSC TI
5. 0fÍ7*ryár II
fi. 1JFC II
7. VT. kér. SC II
R. JTE II
9. UTSR II
10. TSC II
11. EAC*
12. Compaelor II* 

Törlilvo.

22 19 
89 15 
22 Ifi 
22 15 
22 II 
22 9
22
22
22
22
22
22

1 2 78
4 3 *(i7
2 l  56
2 5 74
3 5 71
2 11 54
3 11 39
5 I I  S4 
2 14 42 
2 15 22 
2 18 16 
2 18 2fi

:!2 39 
:28 34 
:2fi 34 
:37 32 
30 31 

-.55 20 
:89 19 
71 17 
61 14 
.71 12 
:19 6 
:80 6

in. osztály 
Északi csoport

1. Postás II.
2. KEAC
3. PMTK
4. PATE
5. Juta
6. BVSC II.
7. KSC II.
8. KPSE II.
9. RESC

10. M. Előre II.
11. JIKSE
12. DSE II.*
* Törölve.

22 19 
22 13 
22 12 
22 12 
22 12 
22 10- 
22 10
22 7 
22 6
23 5 
22 4 
22 2

3 68
4 55
4 57
5 56
7 57
8 42
9 29

3 12 38
4 12 31
1 16 31
2 16 22 
i  16 22

27 38 
:28 31 
:31 30 
:30 29 
:3S 27 
:46 24 
:36 23 
:60 17 
48 Ifi 
83 .11 
:58 10 
25 8

Nyugati csoport
3. Pamutipar II.
2. WoSC
3. Testvériség II.
4. Pannónia II.
5. BSC
6. VÁC
7. M. Textil

20 16 3 
20 17 —
20 11 
20 9 
20 9 
20 7 
20 7

8. III. k. TVK II. 20 4
3. DTE TI. 20 ’K

10. NT<" 30 5
11. MSC II. 20 3

Déli csoport
1. LÓFC 23 16
2. Goldberger III. 22 16
3. MAFCII. 23 10
4. KSC 22 11
5. BMTE II. 21 10
6. Sz. Juveutua 21 9
7. M. Posztó II. 22 10
8. BEAC II. 22 6
9. 33FC I l  22 8

ii). FSC II. 22 8
11. BBFC 32 6
13. Sütök* 32 —
* Törölve, :___rVj,#,-

1 72:1.8 35 
3 90:24 34 
fi 71:37 25
7 67:53 22
8 38:39 21
9 34:49 18

10 34:38 17 
9 29:52 15

11 35:71 14
14 21:64 11
15 36:72 8

1 40
2 66
6 54 
9 53 
9 44 

„ 9 45
1 11 30 
7 9 34 
3 11 41
2 12 42 
5 11 37
2 20 I

:1S 37 
26 38 
:42 26 
:34 24 
:36 22 
;46 21 
:44 21 
: 39 19 
-.62 19 
:73 18 
:50 17 
:28 2

A X V III .  Heti verseny eredménye: 
Általános csoport: I. d íj: 20 pengő

Nyerte: Fehér István. Bp.. X IV . Gyar
mat-utca 47, I. 110. Eredménye: 28 pont 
(8 találat, közte 2 teli). P ö tv .: 3, 3. 3 p. 
dó ik .: 12. — II. d'.i: lö  pengő. Nyerte: 
Koeza Béla, Salgótarján. E .: 28 p. (5—2).
P v . : 3, 3, 3 p Gk.: 20. — I I I .  d u : 10 
pengő. Nverte: Petre Lajos. Szemere. E .:
28 p. (8—2). P v . : 0, 5. 3 p. — IV —X. díj:
5—5 pengő. Nyerte: Döme Ferenc. Szom
bathely. Rákóczi Ferenc-utca 21. E .: 28 p.
IS—2>. P v . : 0. 3, 3 p. — Pubi (ifi. Tileseh 
Ferenc, 5 szel:', csop.), Tokod, Üveg- 
gvár — Titán (Bita. Károlyi Siófok. — 
Szalontay Béla, Szentes, Deák F.-utca 68 
— Lajer Pál, Kispest, ÜUöi-út 164. — 
Gyöngyös (Borossy György—Vargán:* 
T ibor) Gyöngyös. Mérnöki hivatal.
Mind az öt eredménye: 26 p. (8—1).
Hajrá Fradi (Herendi Rezső). 5 szelv 
csop. Kispest. Bercsényi-utca 42. E.
25 p. .,(7—2). Pv.: 3, 5, 3 p.

Ötszelrénycs csoport: I. <111: 10  pengő 
Nyerte: SSE (Telek Béla),, Bocsérlapujto 
Komáromi-út 34. E .: 27 p. (7—3). Pv.
3 3, 5 P. — I I —III .  d íj: 5—5 pengő,
Nverte: Hughes (Schaffer Márton). Bp.
XX.. Kende-utea 11. E. t 27 p. (7—3). Pv.
0 3. 3 p. — Nagy Sándor. Bp., V., Erzsé 
bet-tér 14. E .: 26 p. (8—1). .

25 poiot.ot szerzett, de a fentinél rósz 
szabb pótvcrfcnyerédménye miatt nem 
nyert: Balázs I.. Tilos. P iff-Pu ff. Ro 
ham. Ivenyhercz L*.-ne. Ella, Búzást I. 
Göncölszekér, Schlecírter M.. Miskolczy I. 
Demeter B.. 3:0, Visnyovszky F. — . A 
díjakat esetleges felszólalásra való tekin- 
tettel, csak a jövő héten adjuk postára

A , pontversenyek állása:
(Az I —X V III .  fordulóval kapcsolatbar. 

vasárnap délig lehet felszólalni. Az ezen 
túl beérkező felszólalásokat már nem 
vesszük figyelembe. A felszólalónak for
dulónként részleteznie kell a számítását.)

Fő verseny:
Általános csoport.. 437 pontos: Gyön

gyös. — 434; ..3:0''. — 423: Balogh J. — 
420;- Visnyovszky F. — 419: Zöld csillag-
— 417: Göncölpzekér. — 409: Bősze
Petre L. —■ 408: TutU. — 407: Schlerh- 
ter M. —. 404: AHC. ifj. Ar J., D ró; 
her S. — 4Q2: Északi fény. — 401: Hajra 
Erzsébet. — 400: Lajer P.. Búzavirág:.
Miskolczy I.. Dorka. Pudvás. — 399: No- 
tika. — 39S: Heránus—Kiéli. Rcich A. — 
396-: Fata. — 395: Ancsin M.. Szalontay 
B. — 394: Horváth B.. Bgy., Bárányt S.. 
Stiásy. — 391: Köves J-, Tarantella. —■ 
389: Kovács Test., Bocskai. — 388: Jo- 
barátok. Big-Bill. Liewe.hr—Balogh. — 
386: Beszédes Gy. — 385: Kecskés L . — 
382: Malomszegi O. — 381: Sáry
379: Légfuró. — 378: Hóvirág. — 377: 
Kovács J.. W.-u.. Po-pa. — 376: Hid- 
véger P. — 375: ABC (Cs. P.), Koeza B-, 
Döme F. — 373: Grosz J.

ötszelvényes csoport. 358 pontos: SchrŐ- 
der I  — 356: Kondor Z.. ifj. Gaál L.
— 355: Lator. — 354: Csak azért is,
Lai.ga E. — 352: Baczay A.-né. Sebok V.

350: Ella. Tátrai K., Tószögi Zs. — 
348: öcsi (Sz. K .). P iff-Pu ff. SSE. — 
347: Nagygyörgy J-. Weisz Z. —„346- 
K lári (B. L .). — 345: Hughes. K e n j- 
hercz L.-né, Bomstingel L.. Lehmann J.
— 344: Dunkler l.-né. -  343: Hubertus 
Belényesi B.. Dobóczki L . — ^42; .? Ia;,1Irá 
Fradi (H. R.), Petrussa A.. Szafián M-
— 341: Álmos, Antonovics L., Szebér.yi J.
— 340: A  fiaim. Egyed. Jercs. Engel b-. 
Grosz—Farkas, Schwarcz I., Breznay b.- 
né. — 339: Abafi. Stuchük K. dr. Ürge A.
— 338: Fő a szív. 337: Outsieder, Gerle, 
Schön .1.. Tilos, Vámos T. — 336: Hubei 
K  Várai L . — 335: Almás: S., Kama
rás— Regőczi. Marosi I., Micsíkó.

Kedve neszei vény verseny. 302 pontos: 
ürge A. — 301: Szlovik F. — 298: 3:0.
__ 296' Brokes E. — 293: Hajrá Fradi. —
292: Németh L., Fűzfő. -  290: Outsie- 
,jer _  289: Előd, Hajrá Erzsébet, Hage- 
manu F. — 288: öcsi (Sz. K.i. Tutu. — 
287: Gülbaba. Tauber J.. Tátrai K. — 
286: Dreher S. — 285: Pudvás. — 284. 
Bajai L., Szita J. -  283: Big-Búl. Böbe. 
Éva (Sz. I.). Gerle. Tutajos. — 282: Csen 
F Dobóczki L.. Kamarás—Regöczi, Pos
tai J.. Sebők V.. Tilos. Vojticzki D. — 
281: Álmos. Bomstingel L., Dunkler l.- 
né, Engel S.. Felben L  ifj. Gaál I -  
Nagy A.. Singor Gy.. Schmidt A.. Tótn 
F  D.-tér. — 280: Aranyember. Bodnár 
FÜ Dóra J.. Dorka, Földei L., Lehmann 
J„ Micsíkó, Stoffel S.-né. öcsi IH. W -l- 
— 279: A tavasz. Döme V .  í "
Gyöngyös. Velkovits SL — 278: ág •• 
Drebcr MI. Fehér X. Hirczi M.. Kis L-. 
Gyula, Léder J ., Mikó J-> T ' ll,F  Zsö 
tér L .
A TELITALALATVERSENT AEEASA:
Három különböző számú szelvényen 

4—4 telitalálatot ért el: «  4 4

Két különböző számú TAharz-
telitalálatot ért el: Északi féhj. Jóbará 
fok. Hajrá. Erzsébet, Sáry J.

4 telitalálatot egyszer ért el:
Gy.-né. Baranyai P.. Beszédes G5_. Bo«'
kai. Bruzsa U , Buffalo BIll Buzaurág. 
Dayka—Tóth, Demeter R-. l „-
Dunkler X.-né, Évike (B. E-l- E sé iy le j^  
Földes! L .. G. R ó zsa G ra a fS p ee , V a j i *  
KBTC Hegedűs E.. Horváth B. 
Jclenszky I.. Jeszenszky Bv.
(Kpest), Kapitány I.. Ko\áes P. (Eger), 
Kovács Testvérek, Lopusovszky A. La- 
jer P  Mars I.. Molnár K.-né. MÁV, 
Nitsrh' L.. Ólé Gy.. Outsider. Remény
kedő. Rónai I., Roham, Reisz J., Rech 
A. Seholtz G. dr. Schlechter M.. Suzy. 
Szabó J. (Csepel), Szalontay B„ ifj. Ti
hanyi G.. Weisz Miklós, Véesey F.. 71a- 
vaczky A., Balázs Imre,. Balogh József 
Pudváí, :.i, ____  ... •.... ...

Hslnnka Gy .- Kedden érkező szelvénye, 
amelyiken 28 pontot s 5 telitaialatot cr 
rl természetesen érvénytelen. A  bei> s

'^ "r iff—p íf f : °  Készletezzék fordulónként,

Hétfőn kezáősiik  
a fa^daryg© m@S" 
te rk é p E Ő '-fa s ifo S fa m

A  Sportmester Vizsgáztató Biz.otts 
ság labdarúgó szakosztálya régebbi 
elhatározásának megfelelően most 
megrendezi háromhetes mesterképzö- 
tanfolyamát. A  tanfolyam június 
24-án kezdődik és júüu3 14-én vég- 
ződiit. A  tanfolyamra jelentkezettek 
közül eddig .32 fizette, be _a tanfo
lyam díjait, de a szakosztály meg 
néhány elkésettel számol. A  tanfo
lyamon előreláthatólag mintegy 35 
mesterjelölt fog résztvenni. A  tanforf 
lyamón Szukovdthy  Imre dr, Hor- 
vátli Boldizsár dr, ifj. Verebéig  T i
bor dr, G idófa lvy  Pál dr, valamint a  
SVB labdarúgó szakosztályának tag
jai: P luhár István, Fábián  József, 
G á lffy  András, M iille r  Ferenc dr, 
Peleskei Lajos dr, R ibarce  Kornél és 
P á lja i János tart előadást. A  tanfo
lyam ünnepélyes megnyitása júniufj 
:4-én, hétfőn délben 1 órakor lesz,

<♦>— ----------

F io r is n t iM - Q a n o v a
1:0

A Fiorentina nyerte az Olasz Kupái! 
11 000 néző elölt előtt — Barlasjúr.a -1a
tckvcze'lúséve.I -  1:0 (1 :0) arányban verte 
a Genovát. A  Serlc B) eredményei: Udi- 
nesc— \tálánta 3:1. Az Atálania J.' verc- 
négo ellenére is — bekerült a Serié Abba! 
Llvorno—Verona 5:0. A Livorno is bamt 
van mór a Seric Ai-ban. Sanrémese - 
Palermo 2:1, Lueehese— AneomUna -■ . 
P l«a—IPrscin 2:1. Paclova—Pro Voreelú 
f,:S. Fanfulla—Aleeisandria 2:0, btena— 
Vigitvaucsi 3:0.

B A Z A N T  V E ZE T I a  KAI 
H U N G Á R IA  ' BtERKÖZfiSTl

A  bukaresti líapid— Hungária visíiy 
szavágóra kiszemelt játékvezetők kö
zül az eredetileg kiküldött Popovics 
lemondott. A  második számú jelölt, 
Mlinarics megbetegedett. Ekkor Stc- 
fanovicsra esett a választás, ö azon
ban nem tudott útlevelet szerezni. A. 
két egyesület végül Bazant szemé
lyében állapodott, meg, így tehát a  
bukaresti mérkőzést ö fog ja  vezetni.,

NAGY f ö l é n n y e l  NYERTE AZ 
AUTÓBUSZ A BSZKRT ÜZEMI 

BAJNOKSÁGÁT
A BSzKUT forgalmltótcpek Inbdarúgó- 

hnjnokrá.va befc.iczbdölC Mini ar. vár
háló volt. az elsőséget ar. Autóbusz Csa
pata szerezte meg. megérdemelten. Má
sodik n Kelenföld lett, a hnrinndik 
helyért folyó, küzdelemből a Kurtelep ko
rúit ki győztesen a Zugló elolt. Részle
te* eredmények: . „ „ „

Burlclep—Szépilonn 6:3 (3:-). Na.gv-
szómbal-u. Vezette: HacsL A hatsó reá- 
pa(részek közötti küh-uhseg döntött. Kü
lönösen a Burtclep fodezotsorn volt W. 
Góllövő: Bozzi (3), EUer. Samu és Ba
konyi, il). Bíró Sanyi <•>)■

Száva—Ferencvaros_ 4:0 t-:0). Kendessy-
telcp. Vezette: Szó hu J. A bombacsapat
tál kiálló Szávának nem volt komoly 
o'lcnrelo az erősön tartalékos Fradi, Gol- 
iávő* Mészáros (2), Molnár és Cékmány. .

Ziláló—Újpest 8:2 (1:0). Pestújhely. Ve- 
zette*̂  Ónál. A Zugló fölényes játéka 
majdnem megbosszulta magút. Az Újpest
— szünet után — sokáig vczelelt 2:l-re. 
Óőtiövö: Csutorás (2) és Herhert, illfttve 
Kamocsá (2), Ceutpráa eg.v 11-est olhil)á- 
zott. (A volt olirívpiás csatár már a ne- 
gyodík büntetőjét hibázza cl ebben as
idényben!....)

Az Autóbusz—Baross mérkőzést  ̂u Ba
ross lemondta és így „Busz” játék 
nélkül jutott a két • ponthoz és így jőyt 
'a Kelenföld csapata is. mért a Hungária
— emberhiány miatt — nemtudott kiállni.

ÉSZAK IFJÚSÁGI BAJNOKSÁGÁÉRT
DiMÁVAG ifj.—KAC KJ. 8:1 (3:1') 

Kassa. Vezette; fiaskó.
A DiMÁVAG sokkal jobb és egyeséire- 

sebb volt, a KAC ifi mé-S ,ií?0,0 
futba.11 ozi.k. Alci? aztán nem is volt we- , 
rcocöéjc, mert kapósa 4:1 utón úgy 
fiéruU, hogy nem is játszott tovaob. A 
írólok sorrendje: TiÍl ÍÖngóHe KispaUVi. 
Pribesrkr. Gcíd*eoo a. kassaiak fannal)* 
Nagy 1T„ Kif pataki, PribeszkY Kl«P»- 
t.aki (11-osbSI), Kwpatok’- i:J után, Tlllt. 
KAC kiállították feleseWsór .

A DiMÁVAG-bao remekül .látszott ». 
védelem, azonkívül Nagy T. Pnbwzky* es 
Kispataki. A KAC-bol senkit m a lefaet. 
kiemelni,

TERVSORSOLÁST KÉR A ROMÁN 
•SZÖVETSÉG

A román szövetség arra kérte a kupa- 
bizottság elnökét. Gidófalvy. Pál dr-t. 
hogy amennyiben két jugoszláv, vagy 
két magyar egyesület menne tovább a 
kis KK-ban, úgy a két jugoszláv, illető
leg magyar együttest nt sorsolják egy
mással szemben, hanem egy román ogv 
magyarral, vagy iugoszlávval kerüljön 
szembe. lUfiv látszik, a románok már nem 
bíznak abban, hogy a Verni* továhtt 
megy, (A mieinkről viszont- jó *• :véted 
ménjük.—*í . . ;í, i
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T á m a d á s b a n  e r ő t l e n ,  v é d e l e m b e n  
b i z o n y t a l a n  v o l t  a z  Ú jp e s t
Néhány kiváló egyéni teljesítmény mellett sok gyenge pont 
volt az újpesti csapatban — A Gradjanski is bajokkal küzd, 
de a jól begyakorolt rendszer átsegíti ezeken

GRADJANSKI-UJPES^4^0^b0)
Gól lövő : Sziklai (öngól), Cimmermancsics, Zsalant, Zsalant 
G rad fan sk i-p á lya , 6 0 0 0  néző. Vezette: R adu lescu  (ro m án)

Zágráb, június 19.
Szép napos időre ébredtünk. A fel

hők ugyan néha-néha eltakarták a 
napot, idönkint fátyolosán sütött, de 
most, a mérkőzés előtt, ismét ragyo
góan süt. Nincsen nagy meleg, hű
sítő északi szél fuj.

Az újpestiek délelőtt 10 órakor 
reggeliztek. Sonkából, tojásból és teá
ból állt a reggeli. A kávé tilos volt.

— Majd a mérkőzés után, — mon
dották a kávét kérő játékosoknak.

Reggeli után sétára indultak az új
pestiek Bukovi Marci vezetésével. 
Labdát akartak venni, végignéztek, 

1 végigtapogattak egy egész sereg lab
dát, de csak nem akadt megfelelő. 
Rajcsányi alelnök meg is jegyezte:

— Jaj, de válogatósak vagytok . ■ .
Visszatérve a szállodába, egy kis

taktikai megbeszélés tfolyt le. Elha
tározták, hogy a veszedelmes Lesnik 
ellen Tömést állítják be középfede
zetnek, Szűcs pedig előre megy tá
madó középfedezetnek. Tehát Újpest 
négy csatárral fog játszani. Az ösz- 
szeállítás megváltozik. A következő

képpen lépnek pályára délután az új
pestiek:

Sziklai —  Futó, Joós — Sza- 
lay, Temes, Balogh —  Kocsis, 
Vincze, Szűcs, Zsengellér, Tóth

in.
A pályára kiérve közli velünk 

Bukovi, hogy Wölfl is játszik. Kora
délután próbarugásokat végzett a 
pályán és semmi fájdalmat nem ér
zett. Tehát megváltozik a Gradjanski 
összeállítása is. A zágrábiak így áll
nak fel:

Urch —  Brozovics, Belosevies —  
Djanics, Jazbinsek, Kokotovics 
Cimmermancsics, Wölfl, Les

tük, Antolkocis, Zsalant.
A pálya bejárata előtt hatalmas 

magyar , és. horvát. zászlókat lenget a 
szél. Az újpestiek lila ingben, fehér 
nadrágban futnak ki a pályára, a 
Gradjanskt-játékosok fehérszegélyes 
kék mezben feszítenek. Futó és Belo- 
sevics választ. A nap oldalról süt, a 
szél is oldalról fuj, tehát a válasz
tásnak nincs különösebb jelentősége.

Az @B$ő negyedórában Ú jp est fö lé n y b e n  
játszik, de szerencsétlen ö n g ó lt k ap , az  
utolsó negyedórában a zo n b a n  csak a  
szerencse menti m eg több góltól

Újpesti támadásokkal indul a já- 
ék s mégis már a, 2. percben sze- 
cn esetlen öngól kerül cl lilák kapu- 
óba. .Wölfl meredeken a /félpálya 
őzeiéből • ad előre kapásból Cim- 
nrrniancslcsnak egy labdát. A szél- 
ö lerohan, Balogh nincs a helyén,

FÉRFIAKNAK PATIKÁBAN
t szélső elmegy egészen az alap- 
rónaiig s onnan ad be. A  labda kö
rülbelül egy méternyire surranna el
0. kapu előtt, de

Sziklai mégis ugrik s ökléről
egyenesen a hálóba vágódik a 

labda.
.— Pillanatnyi elmezavar — álla

pítják'meg az újpestiek.
Hiába, mégis

l:0-ra vezet a Gradjanski.
Az Újpest erőteljes támadásokkal 

válaszol. Vincze, majd Szűcs lő mellé. 
Tóth III jó beadását Belosevies szög
letre menti. A másik oldalon Futó 
és Szalay közös erővel szerel. Mind
járt utána Lesnik nagy fejesét 
Sziklai bravúrosan üti ki, hogy 
azután Joós szögletre vágja a lab
dát. (9. perc.)

Az újpesti fölény egyre tart. An- 
tolkovies messziről próbálkozik lö
véssel, de labdája elkerüli a kaput.

M E G H Í V Ó
A MAGYAR ATLÉTIKAI CLUB 194tf 

évi jé ni us 27-én csütörtökön délután 
6  órakor margitszigeti klubházában
tartaná í

UH. ÉVI
E

TÁRGYSOROZAT: 1. Elnöki megnyitó. 
2. Titkári jelentés. 8. Pénztári jelentés,
4. Számvizsgálók jelentése. 5. Eelmeutvé- 
Jiyek feletti határozathozatal. 6. 1940. évi 
költségelőirányzat elfogadása. 7. Alap- 
szabálymódosítás. S. Tisztikar, választ
mány és számvizsgálók megválasztása. 
9. A közgyűlést megelőzőleg legalább 3 
nappal előbb bejelentett indítványok 
tárgyalása.

Budapest, 1910. évi június 17.

Dr. Veres Imre s. k „ tf. v. elnök, 

Qr. Oláh Dezső s. k., titkár.

Kocsis jó labdát kap, »bár a 
kapuba is futhatna, de bead, 

mégpedig mögé.
A  IS. perc után az újpesti fölény 

kezd enyhülni. A játék kiegyensú
lyozott lesz. Tetszetős akciókat lá
tunk, a védelmek mindkét oldalon 
jól működnek. Zsengellér hátraérnék

labdája meleg helyzetet teremt a 
zágrábi kapu előtt. Kocsis éles lövé
sét Brozovics a■ levegőben úszva 
fejeli ki a kapuból.

Zsalant kézzel üti el a labdát Sza
lay elöl. A  játékvezető nem látja, 
szerencsére Joós szépen ment. Ati- 
tolkovics elszedi a labdát Lesnik 
elől. A  zágrábi játékosok idegesek, 
sokat veszekszenek.

A  30. percben felnyomul az Újpest 
Is, de a meddő támadások nem rob
bannak ki lövésekben. Cimmermann- 
csics elől Temes szögletre ment. A 
szöglet után Szűcs remekül szerei 
egyesek kezezést kiabálnak, de szó 
sem volt róla.

A  34. percben nagy veszedelemtől 
mentekül az újpesti -kapu. Futó fel
szabadító rúgása Antolkovicsról 
visszapattan., éppen a jól kiugró 
Wölfl elé. Az összekötő azonban túl
ságosán biztos . akar lenni a dolgá
ban és

10 lépésről hajszálnyira a jobb
kapufa mellé lő.

Az. újpesti támadások gyengülnek. 
A. 36. percben Joós szögletre sze
reli Wölflt, Ebből is komoly veszély 
támad, mert Oimmcrm/mncsics szög
letrúgásét Zsalant jó helyzetben fe
jelheti, — de. magasan a kapu fölé 
irányít. A 39. percben Cimmermann- 
csics teljesen üresen áll Sziklaival 
szemben és a. kapusba, vágja a. lab
dát. Zsengellér lövésébe Brozovics 
belelép, aztán Lesnik lő magasan a 
kapu fölé. Ezzel vége is a félidő
nek.

A  szünetben mindkét csapat be
zárkózik.

A II. fé lid ő b e n  fe lb o m lik  az  Ú jp est hadi- 
re n d je

Fordulás után az Újpest változtat
az összeállításán: .

Zsengellér lesz a középcsatár és 
Szűcs a balösszekötő.

Az 1. percben Jazbinsek kezezése 
miatt szabadrúgást végez az Újpest 
20 méterről.

Zsengellér ravaszul csavart lab
dáját Urch a léc alól tolja szög

letre.
A. Gradjanski a 6. percben vezeti az 
első veszélyes támadást Cimtner- 
manncsij.cs révén, a szélső remekül 
szökik előre, de kapu mellé lő. A  8. 
percben Cimmermanncsics és Joós 
összefut, a kapu szájában történik 
az összecsapás, igen meleg a hely
zet, de végül tisztázódik. A  szélső 
utána egy kicsit húzza a. lábát.

Kemény a küzdelem, de az Újpest 
egyelőre még állja a sarat. Újpesti 
szögletet elnéz a játékvezető, majd 
Kocsis beadását Urch olyasformán 
kapja, mint Sziklai az öngól előtt, de 
a horvát kapus jól üt bele a lab
dába. Tóth III. a 16-os tájékán enyhe 
1 méteres lesről ugrik meg, a part
jelző integet, de Radulescu tovább 
engedi a játékot, Tóth head, Vincze 
azonban tiszta helyzetben kapu mellé 
lő belőle.

A  17. percben Sztíes jó labdát ad 
Vlnczének, Vincze kapásból hatalma
sat lő belőle,

Urch azonban a bal alsó sarokra
tartó labdát ragyogóan tolja 

szögletre.
Bravúros lövés, bravúros védés.

Belosevies felvágja Kocsist, Ko
csis mutatja a játékvezetőnek, hogy 
vérzik a könyöke, a játékvezető azon
ban csak sajnálkozó mozdulatot tesz. 
Belosevies újból felvágja az újpesti 
szélsőt, a játékvezető most már meg 
adja a szabadot, de ebből sem lesz 
semmi.

Az újpesti csatárok játéka elég 
szép, de nem veszélyes a kapura.

A  23. percben Cimmermanncsics 
jó beadását Futó elhibázza, Lesnik 
kapja a labdát, 10 méterről rábom
bázza,

Sziklaj ösztönösen belenyúl a
lövésbe és a labda szögletre pat

tan.
Remek védés volt.

A  24. percben azonban már megint 
a Gradjanski lő gólt.

A  szögletrúgás után felszabadul 
ugyan az újpesti kapu, már a fél
pálya kárnyékén van a labda. Cim
mermanncsics elcstgi ás villám gyor-

BÉCS kedélye, BUDAPEST romantikája csillog ebben a hangulatos filmben :

JÁVOR PÁL H&RSiGER ATTILA HILDE KRAHL HALMAY
R A D I U S  MA p r e m i e r i Á T R I U M

san kapura hús vele. Balogh lema
rad és

Cimmermanncsics mintegy 12 
méterró'i élesen félmagasan lő 

a balsarokba. 2:0.
Sziklai tehetetlen volt a jó lövés

sel szemben.
Most teljesen felborul minden 

harcirend az Újpestben. A  szélső- 
fedezetek „szöget fognak", a hát
védek félszemmel vigyáznak az 
ellenfél csatáraira. A  nagy felfor
dulásra újabb gól következik a 29. 
percben. Szűcs nem tud elfogni egy 
labdát a félpálya táján. Antalkovics 
szökne, de Temes fellöki. A lökés 
szabályosan, testtel történt, a játék
vezető mégis lefújja.

Antolkovics a szabadrúgást a 
balösszekötő helyére befutó Zsa
lant elé adja, ez 8 méterről éle
sen, laposan a .jobbsarokba lő.

3:0.
Ez is védhetetlen lövés volt.

Az újpesti védelem teljesen el
veszti a fejét és csak szerencse 
menti az újpestieket újabb góltól. 
Tóth III. elfut, élesen bead, de Zsen
gellér nagy helyzetből, 5 méternyire 
a kaputól, fölé lő. Nem jött jól lábra 
a labda. Most erősít az Újpest csa
társora, de már késő, mert a Grad- 
jans-kl védelme remekül áll a lábán. 
A 33. percben Tóthot csak szögletre 
tudják szerelni, a sarokrúgást Tóth 
remekül csavarja a kapu elé.

Zsengellér pazar, lefelévágott fe
jessel küldi kapura, de Urch cso
dával határos módon ki tudja 

tölni a sarokból.
Nagy balszerencse! Antolkovics el
vesz egy labdát Vinczétől, Cimmer- 
numncsicshoz játszik, a szélső lefut, 
beadását fiesnik hatalmas bombával 
kapura küldik de Sziklai nagy bra
vúrral szögletre tolja a bombát. 
Gyorsz válasz volt Zsengellér feje
sére. Kocsist csak szögletre tudják 
szerelni, a szögletből újabb szöglet 
lesz, de ezt Kocsis a kapu mögé irá 
nyitja.

A  40. percben Szűcs hátramegy 
a középfedezet helyére.

Temes balfedezet less, Balogh pedig 
előremegy balösszekötőnek. Mészá
ros edző azzal indokolja ezt a cserét 
a mérkőzés után. hogy bízott Bil
lő ah csatárjátékában és azt hitte, 
hogy Balogh tud javítani a gólará- 
nyon. Ez azonban nem következett 
■be. Az újpesti támadások éss lövé
sek változatlanul erőtlenek, A  43.

percben Vincze meredek szöktetését 
Zsengellér egyből lövi, de a labda a 
jobb felső sarok- fölött zúg el.

Már mindenki megnyugszik az 
eredményben, amikor a 45. percben 
újabb gólt kap az. Újpest. A  kapu
tól 30 méternyire ártatlan portdobás 
után Zsalantlíoz kerül a labda. Szűcs 
díszkíséretet ad Zsalantnak, Futó és 
Jóós Is csak hátrál. Hárman is ke
rülgetik Zsalant, de egyik sem tá
madja meg.

A  horvát balszélső lefut, be

kanyarodik és a 16-oson valami
vel belülről lapos lövést küld a , 

balsarokba. 4:0.
Sziklai védhette volna, ha vetődik, 
de a kapus mentségére szolgál, hogy 
nem várt lövést, hiszen három új
pesti védő is csctlett-botlott Zsalant 
körül.

Ezzel a méla akkorddal fejeződik 
be a játék.

Szögletarány 6:5 (1:3) az Újpest 
javára.

N YILATKOZATOK
A mérkőzés után az újpesti öltö

zőben érthetően igen nyomott a han
gulat. Mindenki- hallgat. Tóth III- 
nak jódozzák a homlokát, mert egy 
összecsapás közben fölrepedt a 
szélső homlokán a bőr.

A következő nyilatkozatokat kap
tuk: •

Rajcsányi Miklós alelnök: Szeren
csétlen mérkőzés, A  Gradjanski 
megérdemelte a győzelmet, de a gól
arányban nagy része van Radulescu 
játékvezetőnek. Olyan dolgokat en
gedett meg, amelyekért nálunk sú
lyos büntetések járnak. A csatá
rainknak nem ment a játék, a véde
lem megtette a magáét.

Mészáros István edző: Mit mond
jak ilyen vereség után?... Kár volt 
Belgrádba utaznunk, ráértünk volna 
hétfőn jönni. Ez pedig erőnlét tekin
tetében sokat jelentett volna.

Futó: Nem lehet végig védekezni. 
(Nincs egészen igaza Futónak, hi
szen az Újpest sokat támadott is. — 
A szerk.)

Joós: Az első félidőbe* bíztam, 
hogy egygólos vereséggel megúsz- 
szuk. Hiába, nem gyakoroltuk még 
be eléggé az új taktikánkat.

Tóth III: A zágrábi hátvédek
szinte haraptak! A Gradjanski jó 
csapat, de a vereségünk arárrya túl
zott.

. Balogh: A Gradjanski lendület* 
vert meg minket.

Szűcs: Budapesten javítani fo
gunk.

Vincze: Szépen játszott a Grad
janski. 2:3 lett volna az igazságos 
eredmény.

Sziklai: Magám sem tudom, mi 
volt velem annál az első gólnál.

A  Gradjanski öltözőjébe nem lehet 
bejutni. Ezeket a nyilatkozatokat 
kapjuk:

Bukovi Márton, a Gradjanski ed
zője: A mi játékosaink az első fél
időben túlságosan Idegesek voltak. 
Az Újpest rossz rendszerben játszott. 
Lesniket hárman is fogták, a szélsők 
pedig szabadon száguldhattak.

Jakupovics, a Gradjanski. ügyveze
tője: Elégedett vagyok, a csapat 
mindent kiadott magából. Az első 
félidőben balszerencse üldözött.. A 
második félidőben ráeszméltek a 
fiuk, hogy az 1:0 kevés lesz Buda
pestre. Erre nagyon belefeküdtek. A 
fiatalság győzött. Kizártnak tartom, 
hogy Budapesten ilyen arányban ki
kapjunk.

Cimmermancsics: A játék magas- 
színvonalú volt. A  helyzetek alapján 
megérdemelten győztünk ebben az 
arányban is.

Lesnik: Nagyon gyengén játszot
tunk, mégis győztünk. Budapesten 
sokkal jobban fogunk játszani. ~

BÍRÁLAT
Hát m ég h a  ]ó lett v o ln a  a G r a d ja n s k i . . .

Nem játszott a Gradjanski sem va
lami fényesen, mégis minden részé
ben felülmúlta az Ujpeétet. Érdekes, 
hogy az Újpest négycsatáros támadó
rendszere kezdetben megzavarta a 
Gradjanski védelmét, különösen Jas- 
binsek nem tudta kire álljon, Zscn- 
gellérre-e, vagy Vinczére, ■— tekintve, 
hogy a hátrahúzódó Szűcsöt nem ta
lálta. Ezt a negyedórát azonban az 
Újpest nem használta ki jól, közben 
pedig a Gradjanski védői valameny- 
nyien megtalálták a megfelelő ellen
felet. A  szünetig nagyobb baj még
sem volt, elvégre potyagóllal veze
tett a Gradjanski. Nem tudni, vájjon 
az elbizakodottság tette-e: tény az, 
hogy az újpesti szélső fedezetek még 
jobban elmerüllek a „szögfogásban“, 
a hátvédek végképpen megzavarod
tak s nem volt senki, aki hátul eb
ben a zűrzavarban rendet csinált 
volna. A  végén még bizony örülnünk 
kellett, hogy csak négy góllal kapott 
ki az Újpest. Szünet után kiütközött 
az Újpest egy-két játékosának igen 
gyenge erőnléte. Technikai felké
szültségben az Újpest játékosai egyé
nileg nem maradtak a horvátolc 
mögött, gyorsaság, határozottság, 
erőnlét tekintetében azonban igen! 
Ss még egyben elmaradt az Újpest: 
csapatmunkában! Sajnos, ott tar
tunk, hogy az Újpestet a horvátok 
Oktatják ki csapatmunkára, rendsze
res játékra.

A  Gradjanski sincs igazi formájá 
bán. Sérülések is zavarják a csapa
tot, a jól begyakorolt angol rendszer 
azonban átsegíti őket a bajon s a 
csapatmunkájuk kifogástalan. A  
labdarúgás pedig csapatjáték.

Egyénileg Kokotovics, a balfede
zet volt a csapat legjobb embere. 
Kiváló, eszményi táxnadószcllemü, 
korszerű szélsöfedezet. Jazbinsek 
megbízható középhátvéd, Djanics, a 
szükségfedezet sem mondott csődöt. 
Mind a két hátvéd pompás alakú, 
gyors, kemény, a szélső sakkban- 
tartására kitűnő korszerű felfogású 
játékos. Néha kissé túl keményen 
játszottak. Urchnak az első félidő
ben alig volt dolga (lövésig nem 
Igen jutottak el az újpesti támadá
sok), szünet után azonban megmu

tatta nagy képességeit. A csatárok 
játéka — sajnos, ránk nézve szo
morú — kiábrándító volt. Csa.k a 
két szélső játszott jól. Lesniket Te
mes nagyon fogta. Mind a két hor
vát összekötő gyenge volt.

Az Újpestben Temes játszott a 
legjobban, feladatát megbízhatóan 
elvégezte. Nagy szó! Sziklai a potya
gól ellenére is remekül védett és a 
II. félidőben sok biztos gólnak látszó 
lövést mentett. A  hátvédek kényel
mesen, lassan mozogtak, de mégsem 
ők a föokai a vereségnek, hanem a 
szélsöfedezetek. Szalay nagyon rossz 
napot fogott ki. Balogh az elején 
igyekezett fogni Cimmermanncsicsot, 
aztán beérte —  szögfogással... Nem 
elég, hogy az Újpest játszotta a 
rosszabbik rendszert, de még ezt Is 
rosszul játszotta. A  csatársorban 
Tóth' III játékában felcsillant némi 
ígéret, megfelelő labdákat azonban 
nem kapott. Kocsis néha megmutat
ta gyorsaságát. Vincze egy-két jő 
lövéssel és passzal vétette magát 
észre —  semmi több. Szűcs mint 
hátrahúzott előkészítő csatár szür
kén mozgott. Zsengellérnek volt 
egy-két kabinetalakítása, de nagyon 
-fogták.

Radulescu csinált hibát, de az 
eredményt nem befolyásolta. Meg
engedte a kemény játékot s ez a 
mieinknek szokatlan. A  két. ljublja
nai partjelző pártatlanul működött.

Mamuslch Mihály dr.

AMNESZTIA A BLASZ-.IATÍKOSOKNAJT
A BLASz kebeléi.' belül működő Keresz

tény Magyar Amatőr Tábor egyesületéi 
pénteken, este tartották évzáró összejöve
telüket. Lengyel Károly beszámolt az el
múlt első ér nehézségeiről és a végzett 
munkáról. GMófalvy Pál dr miniszteri 
biztos beszédének azt a részét kísérte, 
élénk helyeslés és taps, amelyben be-, 
jeleni ette. hogy azoknak a BLASz-játéko
soknak, akiket az elmúlt hónapokban az 
úgynevezett .,vésztörvényszék'' súlyosan 
elítélt, részben kegyelmet adnak, részben 
és főleg ügyüket a BLASz-fegyelmi új
ból tárgyalja. A most érvényből! levő 
súlyos (telet azonban rajtamarad a játé
kos kartonján és a# első visszaesésre újra 
jogerőre emelkedik. Barcsay János ügy
vezető tartott hiég rövid beszámolót az 
elmúlt bajnoki évről, majd a jövő fel-' 
adatait ismertette. • , ; -
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A Szeged tsasaérkexett 
Roméniábói 

(közben m egtalálta
k@zépesa£ár.át)

Szerdán reggel a Szeged váratla
nul hazaérkezett Romániából. Ked
den Lúgoson kellett volna játszania, 
szerdára Temesvárrá hívták meg, de 
egyik mérkőzésből sem lett semmi.

—  Sok a sérültünk, meg a legtöbb 
játékos szabadsága már lejárt, —- 
mondja Markovics Szilárd elnök. —  
Nem lett volna értelme, hogy tarta
lékos csapattal és sérültekkel tele
tűzdelve súlyos vereségeket szenved
jünk. Portyánkon nagyszerűen be
vált a középcsatár helyén Mester. 
Úgy látszik, vele megoldódott, a 
régóta vajúdó középcsatár-kérdé
sünk. 1

A Szeged újabb portya ajánlatokat 
kapott Romániából. Már meg Is 
egyeztek: 29-én Nagyváradon a
NAC-cal, 30-án pedig Kolozsvárott 
az Universitatea-val • játszanak a 
piros-fehérek.

Am atőrbajnokság

Déli csoport
REÁL—Gamma 4:2 (3:1). Bánát-utea.

Vezette: Ruck F. A nagyszerűen játszó 
BEAC biztosan győzte le a többet tá
mad, de célszerűit énül játszó Gammát. 
Góllövő: Zokara F). Kati és F.vva, itt. 
Bozó és Nagy, A Gamma egy 11-est ki
hagyott.

MA D É L U T Á N  A BELSÖC-S ALA
KOKKAL FO G LA LK O ZIK  M O LNÁR  

IGNÁC
Ma, csütörtökön délután fél 5-kor 

a MAFC bertalanutcai pályáján a 
belsöcsatárokkal foglalkozik Molnár 
Ignác ifjúsági szövetségi edző. Az 
edzésen a következő ifijátékosok kö
telesek megjelenni (teljes felszere
léssel):

Bcrzi (Postás), Junás, Harsányt 
UTE, Masler BVSC, Kiss II. (Törek
vés), Fischer MAFC, Gráf BSzKRT, 
M<íihé SzRTC, Hidegkúti UFC, Ka
cséra KMTE, Mészáros PeMTK, Su- 
rányi WMTK, Keszli Cs. MOVE, Za
kariás /., Zakariás II. BM'TE, Bobik 
Köb. AC, Tölösi MA VÁG és Beké 
FTC.

A SZEGEDI AK
ma este nagyiontosságű választmá
nyi ülést tart. Ezen jelölik ki annak 
a közgyűlésnek az időpontját,  ̂ ame
lyiken a Szegeddel való egyesülésről 
döntenek majd.

MOVE BAJNOKI EREDMÉNYEK:
II. osztály: Eeser—VII. kér. Sí. <:4 

(n-9) — PTK II—HTSE 2:2 (1:1). —
KZ-TE TI- R A Ft II 2:1 (1:1). -  VTE— 

XI 13:0 (fi'.O).
IILr osztály: P. Rákóczi 1H-EFSE

“ n i;1 PTK-PTSE 5:2 (2:2). - ,  K ZáTE 
—RAFO 1:1 (0:0i. — P. Rákóczi—-EFSE 
1:1 (1:0). — Túrán—Szt. László 2:2 (1:0). 
— T Előre—Rákosi igét 2:1 (1:1). — Csti- 
lagbegy—BKSE 6:2 (1:1). — ETSC-Ru- 
datétíny 4:1 (.2:1).

ÖRÖKRE E LT ILTO TTA

az NEC fegyelmi egyesbírája Deá
kot, az Érsekújvár játékosát, mert a 
Pécsi Vasutas elleni mérkőzésen já
tékostársát ököllel leütötte, ugyan
csak. _ örökre tiltotta el Balogh 
SFACr- játékost is, mert a játékve- 
T'.-í’X súlyosan megsértette.
'"A  többi ítélet: Pető (Egyetértés) 
2 év. Fekete (SFAC) 2 év, Schwenk 
(SFAC) 6 hónap, Balázs (SalBTC) 
2 hét eltiltásban részesült. Baksa és 
Róth Tatabánya játékjogát ideigle
nesen felfüggesztette az egyesbíró, 
Lichtenstein (PVSK) ellen az eljá
rást megszüntette.

Sáfrán Ferenc.,
a Törekvés elnöke.

(Gehl Zoltán rajza.)

Megvan más* a Hungária 
utazó csapata

A főiskolai labdarúgó-kora második 
Fordulójának mérkőzéseit őszre halasz- 
tóttá a MEFSOK.

A Lampart FC fegyelmi eljárást indí
tott Erdős ellen, mert közvetlen ez uta
zás előtt lemondott a játékról az Egyet- 
értés ellen. Erdős azzal indokolta eljá
rását, hogy nem akar többet a csapatban 
játszani.

A bajnokság á llása
III. osztály 

Keleti csoport
3. Cs. MOVE II.
2. FTC II.
3. WSCII.
4. SAC II.
5. Ganz II.
6. Függetlenség
7. SzTE
8. NJTC
9. SzFC II.

10. SzAC II.
11. FVSK II.

20 14
19 14
20 14 
20 10 
20 12
19
20 
20 
20 
20 
20

3 3 66 
2 3 76 
2 4 67
4 6 62
-  8 52
5 7 48 
2 11 37 
2 11 40
-  14 34 
5 13 34 
1 16 34

:26 31 
:35 30 
:33 30 
:40 24 
:47 24 
;38 19 
:47 13 
:69 16 
79 12 
58 9 
78 7

BIRKÓZÁS
A BUDAPEST—BÉCS SÚLYEMELŐ- 

VIADAL
szombaton este kerül sorra az NTE 
tornateremben. Az érdekesnek ígérkező 
összecsapásra a bécsiek igen erős csa- 
pattal állnak ki. Csapatukban olimpiai 
helyezett, vítágc-súcstuíajdonos. bajnoké* 
és egyéb hírességek foglalnak helyet. A 
magyar csapat összeállítása a következő 
lesz: Bakonyi WMTK. Tégla BVSC.
/• mbróz.i MAC, Varga MA VÁG. Hunyadi 
FTC, Sós PctAÜ.

A tegnap délutáni „nyári zápor" 
alaposan „helybenhagyta" a hungá- 
rlaúti pálya talaját. Hatalmas víz- 
tócsák, borították a pályát és bizony 
az erős labdaedzésből, amelyet Sen- 
key edző tervezett a bukaresti visz- 
szavágóra készülő játékosokkal, 
amolyan vegyes, igaz, hogy erős, 
erőnléti edzés lett.

(MEGSZÜLETIK A 
BUKARESTI- Ö5SZE- 
AIIITAS)

öt órakor érkezik ki Senkey edző 
a pályára, Amikor benyit az ükö
zőbe, csodálkozva kérdi:

— Mi az, nem jöttek ki a fiúk?
— Jöttek, jöttek néhányon — 

mondja Takács Béla mosolyogva.
Amikor számbavgszik, hogy ki 

van itt, ki nincs itt, kiderül, hogy 
a csapatnak több mint a fele — ott
hon (vagy, ki tudja hol?) maradt. 
Hiányzik a, közvetlen védelem: 
Szabó — Kis, Bíró. A fedezetek kö
zül is csak Sebes vetkőzik. Dudás 
kint van ugyan, de csütörtökön 
üzemi mérkőzést játszik és ezért 
csak fürdik. A  csatárok közül Is 
hiányzik Vidor. De hiányzik a két 
súlyosabb sérült: Turay és Titkos- 
Kardos csak elkésve érkezik, fel
dagadt arccal, nem is vetkőzik le, 
hanem elküldik őt fogorvoshoz.

—  Mindegy, légy szíves, Béla és 
írd fel a fekete táblára a csapatot — 
mondja Takácsnak Senkey és máris 
diktálja az összeállítást:

Szabó — Kis, Bíró — N egyesi, 
Sebes, Dudás —  Béky, Vidor, Kal
már, Müller, Szabó III.

Tartalék: Vági, Kardos.
(UJ EDZÉSI REND)

Feltűnt, hogy míg máskor már a 
kora délutáni órákban elkezdte az 
edzést, addig tegnap a megjelent já
tékosok egyszerre jöttek ki áz edző
vel a pályára.

— Mi történt f —  kérdeztük cso- 
dálkozva.-

Kalmár Jenő szolgált magyará
zattal:

— A játékosok panaszkodtak, hogy 
fáradtak az edzéstől és ezért Ica 
bácsi új rendszert vezetett be, mert 
rájött, hogy azért fáradtak, mert a 
hivatalos edzés megkezdése előtt 
„agyonedsik magukat

(HOL. LESZ — HA LESZ 
—  HARMADIK MÉRKŐ
ZÉS)

Erről is beszélgettek a játékosok. 
Többen már tudják, hogy ha har
madik meccs válik szükségessé, ak
kor az szerdán Bukarestben lesz. 
Amikor a vörös Takács meghallja, 
hogy miről van szó, rögtön leinti a 
fiúkat:

—  Ez még nem fix, majd csak 
Bukarestben állapodnak meg az 
esetleges döntő mérkőzés ügyébm.

(Nem érdekes, hogy harmadik 
mérkőzésről beszélgetnek ...)

(MEGTUDJAK AZ ÚJ
PESTI EREDMÉNYT)

Hat óra felé valaki hírül hozza, 
hogy az Újpest kikapott Zágrábban 
négy-nullra. Csodálkoznak a játéko
sok. Az egyik közülük megjegyzi:

—  Azért nekünk több sánszunk 
van az egygólos hátrányunk beho
zására., mint az Újpestnek négy be
hozására.

(MIÉRT VAN BÍRÓ 
ROSSZ FORMÁBAN)

Nagyon nem tetszett a kék-fehér 
vezetőknek, hogy Bíró elmaradt a 
szerdai edzésről. Senkey mentegetni 
próbálja elmaradását:

—  Biztosan játszott kedden 
BSzKRT-meccset, azért nem jött ki.

— Attól még kijöhetett volna —  
mondja az egyik vezető. —  A múlt 
héten majd mindennap evezett, na
pozott megszakadásig.

(Ahá, most már értjük, hogy 
miért tudott Sípos Bíróból szinte 
nevetséges* figurát csinálni a vasár 
napi mérkőzésen...)

(CSÜTÖRTÖKÖN GŐZ
FÜRDŐ, PÉNTEKEN 
REGGEL INDULÁS)

Az edzés végén kihirdet.! Senkey az 
öltözőben:

— Fiuk! Holnap, csütörtökön dél
után gőzfürdőbe megy a csapat. In
dulás pénteken reggel a Keleti-pá
lyaudvarról.

Buda wagsr Újpest ?
zz a teniszcsapatbajnokság 

legnagyobb kérdésé
Az I. osztályú teniszcsapa tbajnokság- 

na.k ma van. az utolsó fordulója. A bu
daiak és az újpestiek délután 3 óra,Kor 
összecsapnak az új, Pasaréti-úti pályán.
A BBTE és az UTE egy utcával vezet, a 
többi egyesület előtt. A sorsolás az idő
járás szeszélyével párosulva úgy hozta, 
hogy a. bajnokság Két nagy esélyese az 
ttúlsó fordulóban kerüljön össze egymás

sal Újpest és Buda tulajdonképpen mar 
a második fordulóban összekerült. Az 
eső azonban elmosta a mérkőzést. így 
maradt égészen az utolsó peréig nyí l ta  
bajnokság kérdése. A BBTE cs UTE 
minden ellenfelét legyőzte. Mindkettőnek 
8—8 pontja van. A BBTE-nek azonban 
jobb a mérkőzésaránya. A budaiaknak 
tehát, a döntetlen is ©lég a bajnokság 
megnyeréséhez. , , _

Mindkét egyesület erősen készül a 
rangadóra. Az UTE a. fiatalokban, a 
BBTE pedig az „reg” v. Bánóban 
bízik.'A hangulat mindkét tanyán biza
kodó. Az intézők azonban már sokkal 
borúlátóbbak. Ezt azonban csak mond
ják,...-Belül mindegyik a saját, ygyesu 
íete győzelmében bízik. Lássuk, mit mon 
danák a rangadóról.

Kováts István BBTE.
— Nagyon jól együtt van az UTE. Nem

hiszem, hogy le tudnánk győzni okét. 
Fphér és Katona nagyon biztos pontja 
az újpestieknek. „

— Igáz, hogy nekünk a döntetlen is
elég a győzelemhez — mondja rövid szü
net után, reménykedve. — Azt hiszem v. 
Bánón áll. vagy bukik a bajnokságunk. 
Ha. legvőzi Bolgárt, és a párosban is jól 
támogatja Asbothót, akkor már a dön
tetlen nem is olyan elérhetetlen szá
munkra. ... . . , .

— ja j, csak sikerülne — teszi hozza 
sóhajtva. Már most fáradt vagyok, 
pedig szerdán éjjel sem fogok aludni a 
szurkolástól.

Gyárfás István UTE:
— A, lényegtelen az egész — mondja 

kedvetlenül, amikor a rangadóról kér- 
rezrük. — Nem is lesz rangadó.... A 
BBTE simán győz. Mi. ú«y_ látszik, az 
idén is csak másodikak lehetünk.

Később azonban már a mérkőzéseket is 
latolgatni kezdi. Kiderül, _ hogy nem is 
annyira lényegtelen az, egész.... az UTE- 
nc.k Igenis komoly győzelmi esélye vaD 
a BBTE-vel szemben.

— A mi fiataljaink tudnak, de nagyon 
rnpszódikueak — mondja., — Kár. hogy 
utoljára kell a BBTE-vel játszanunk. 
Katona és Fehér már fáradt s ezért nem 
is merek Száz százalékik bízni _ bennük. 
Nagyon nagy bnro lesz, de azért fenn 
tartón* hogy a BBTE simán győz!

Tessék kiokosodni a két nyilatkozat 
ból. Az egyik intéző szurkol és ború
látó, a másik pedig az ellenfél győzel
mére esküszik. Ilyenformán ml sem lio- 
esájtkozunk jóslásokba. Elég, ha annyit 
írunk, hogy minden eredmény lehetsé
ges. Érdemes lesz megnézni ezt az össze 
csapást.

Sikerül-e Brandyéknab 
a BSE-beo az, ami az 

| MTK-ban nem sikerült? 
(. . .  bajnokságot nyerni)

CÉLLÖVÉSZET
Az Országos Magyar Galamblövfí E. ezen 

a hétvégen rendezi tavaszi galamblövő 
versenyét a Balaton mellett. A verseny 
15 versenyszámból áll. Nagyszámú részt
vevőre számítanak.

EVEZÉS
A SZOMBAT—VASÁRNAPI NEMZET

KÖZI REGATTAKA
eddig bécsi, zágrábi, spalatói és belgrádi 
hajók neveztek. A magyar gárdából min
denki indul, aki „él.” A verseny mind
két napon fél 5-kor kezdődik a szigeti 
pesti Dunádéban.

TE N ISZ
AZ FTC TENISZVERSENYÉNEK AZ 

ESŐ NEM ART
A szerda délutáni nagy zápor csak 

megszakította nz FTC kizárásos tenisz- 
versenyét, de elmosni nem tudta.^ A  ren- 
dezöség csak a két utolsó kiírást nem 
tudta lejátszatni. Eredmények:

Női egyes: II. o.: Kövér—Onody 6:1, 
6:2. ,, , ... .

Férfiegyes. III. o.: Sziraki—Püspöki
6:4, 6:3; Mindéi'—Toínay 6:1, 6.1; Schmi- 
dcjr—Erben 8:6, G:4; Hammersehlag—Bit
tér j. n.: Hara’szthy—Scholtz 6:1, 6:1,
Válövits—Becker 6:4, 6:4.

Női egyes. III. o.: Hofbancrné—Berko 
vitóné 6:2, 4:6, 6:3!! Lichtigné—Horváth 
né 6:4. -7:0; Hulényiné—Onódy 6:1, 6:1; 
Reiszné—Csermelyéé 6:1, 6:1.

Fiú -egyes: Csillag—Selinto 6:1, 6:3:
Lichtmann—Kaim 10:8, 6:3.

Leány egyes: Hacker—Ferjentsik 6:0, 
7:5.

Kiírás:
2.45. Pobuda—Birider dr: Korn—Sz.iráki; 

Ernszt—Göczc; Maszlag—Minder: Kállay- 
né— Sehef fling: Ledniezky—Ruzicska :
Kövér J.—Madarászná; Stolpa I I—Kir- 
schenbaum.

3.45: Mezei DSC—Csillag; Forró—End
rei; Magyar—Battlay: Szmolenszkyné—
Vad: Mihalovits O.—Daróczy; Lichtigné 
— Pappné; Vargáné—Horváth Zs. — 4.45" 
Bellágh—Rácz E.; Havas—Szabó; Péleri- 
Fialovszky; Palásti—Pajér; Kovács— 
Rokonai: Hacker Gy.—Karácsonyiad;
Benlikü-Salgó. — 5.45: Róna—Homolya:
Kardkováes—Pásztor: Horváth Zs.—Kerek
I.; Homoródyné—Kiss: Zupka—Vad;
Fíiiöp—Oyáitás.

6.45: Fialovszky—Csillag; Kovács, Tlof- 
hauerné—Payer. Berkovitené; Varsányi 
Kaba: Péteri—Fürstncr.

A PESTSZENTERZSÉBETI TENISZ- 
VERSENY MAI KIÍRÁSA:

3 óra: Köpeczyré—Lászlóné: Pongor
K.—Kiipeczy M.: Csergedy—'Váry. — 4
óra: Kálmán—Sziivássy (A); Háros, Kö- 
peezy—Szilvássy, Lászlóné; A—Varga. — 
5 óra: Kies dr—Szfancsik; Futaky, Prei- 
singerné—Varga Kedvessyné; Pongorné— 
Mentovieh. — 6 óra: Háros dr, Kiss dr 
—Horváth dr, Vadász; Futaky, Varga- 
Harazdy, Kálmán; Szlancstk, Káilay- 
Szüv-ássy, Koutnik.

a J 8 ? e = =
Ma van a vidéki kerületek válogatott 

teniszcsapatainak és az országos vidéki 
teniszbajnokságoknak a nevezési zárlata. 
Mindkét verseny Szombathelyen június 
25—30. között kerül lebonyolításra.

Szerdán este kezdődött meg a tenisz- 
szövetség második játékvezetői tánfo 
lyama.

IV. osrtály.
Postás-—Testvériség 3:3. Jobb Tnérközés- 

aránnyal a Postás nyerte a IV. osztály 
bajnokságát t

A TENISZCSAPATBAJNOKSAG MAI 
MŰSORA:

BBTE—UTE rangadó. MAFC—MAC 
helyosztó. BSzKRT— BSE. Ebből csak a 
második páros mé;közén van hátra, öt 
mérkőzést még a múlt héten lejátszot
tak. A BSE 3:2-re vezet. Ma van a 
RÁC—VÁC III. osztályú esoportdöntő 
is. Színhelye az Elektromos-pálya. Ar 
I. osztályban az clölállók a pályaválasz
tók.

A Tiszántúli Teniszkerület csapatbaj 
noki küzdelme június 22. és 23-án, szom 
haton és vasárnap lesz Debrecenben. A 
fériicsapatbajnokságban indul a Debre
ceni EAC, Dcbr. Vasutas SC. Nyíregy
házi LTC, Bihari TVC. Az esélyes Ung 
vári AC nem nevezett. A. bajnokság a 
Bihari TVO és az NyLTC között dőlhet 
rí. Tava-lv az NyLTC volt a bajnok. A  
Bihari TVC Kövér Ákos őrnagy, volt 
haflseregbajuok átigazolásával megerősö
dött. Kövér, Maday, Illés, v. Nadányi 
a BTVC csapata.

Az északkeriiietl teniszbajnokságok Diós
győrött befejeződtek. Az állandó esőzé
sek miatt az utolsó három döntőt szer
dán játszották le. Eredmények; Női 
egyes döntő: KÖvesyué—Obhoizer 4:6,
6:1. 7:5, 3. Novotny és Muzsnayné. Ve-
gyospáros döntő: Mutnyánszky, Obhoizer 
—Bartos L., Küvesynó 6:3, 6:2, 3. Tamási, 
Kunod. Női páros döntő: Mnzsnayné, Mé- 
szárosnÜ—Obhoizer, Kövesiné 4:6, 6:1, 6:2, 
3. Tamási, Farkas.

Fokozott érdeklődés kísérte ebbeH 
az esztendőben a BSE vizilabdacsa- 
patának bemutatkozását. Az ősszel, 
a nagy MTK-„robbanás“ után a kék-< 
fehérek legjobb játékosai a BSE-ba 
kérték átigazolásukat és velük a fő
városi csapat annyira megerősödött, 
hogy egyszerre a legkomolyabb esé
lyes lett. a vizilabdabajnokságban.

A  III- kér- TVE elleni bemutatkozó 
mérkőzés nem sikerült a legjobban.
A  BSE csak 6:2 arányban győzött és 
a csapat játéka nem volt meggyőző, 

— Mi az oka az aránylag gyen
gébb játéknak? —  kérdeztük Sony- 
nyey Istvánt, a BSE népszerű játé
kos-intézőjét.

Nem is játszottunk olyan rósz- 
szül, —  mondja Sennyey. — Mezei 
megerőltető szolgálat után vállalta 
a játékot, rendes körülmények között 
nem. szedte volna be azt a két gólt. 
Hiányzott a csapatból Vértesy, Ha
zai és Földes. Egy mérkőzés alapján 
különben sem lehet megítélni a, csa
pat játékát.

A  BSE rendszeréről kérdezzük 
most az intézőt. A  céapat tagjai kü
lönböző egyesületekben kezdtek vízi
labdázni, különféle stílusban és elvek 
szerint játszanak. Nem fog ez az 
egység rovására menni?

Edzéseinket Vértesy József ve
zeti. Az össsjátékra és gyors pasz- 
szókra helyezzük a fösúlyt. Az MTK 
rendszere az volt, hogy igyekeztek a 
legjobb játékost, Brandy,t lövőhely- 
zetbé hozni, a többi azután rajta, 
múlt. Mi sokat úszunk a kapu előtt, 
megzavarjuk az ellenfél védelmét és 
azután a legjobb helyzetben lévő em
ber lő kapura. Fontos tehát, hogy 
mindenki jól dobjon kapura. És per
sze, elsősorban fontos az úszás. Ed
zéseinken Vértesy nagy súlyt vei 
arra, hogy minél több úszómunkát 
végezzünk.

— Sokat dolgoznak? — kérdez* 
zük.

Most már csaknem naponta 
tartunk edzést a MUE-pályán. Va
sárnaponként barátságos mérkőzést 
is játszunk, legutóbb Tatabányán 
voltunk.' Két mérkőzést, játszottunk 
a TSC-vel. Jól ment.

— Milyen összeállítást tart a Ie.g* 
erősebbnek a BSE-ben?

Nagyon nehéz felelni erre a 
kérdésre. Mezei —  Földes, Hazai-—  
Városi —  Lcmhényí, Vértesy, Brandy 
lenne talán a legerősebb együttes, de 
Lakó, Laki, Vojteh a maga posztján 
csaknem egyforma az előbb említet
tekkel. (Sennyey is! —  A  Szerk.)

—  A  két nagy ellenfél közül kití 
tart veszélyesebbnek ?

—  Az UTE rutinosabb és egysége
sebb, mint a MAC. A MAC-ban is 
kiváló képességű játékosok vannak, 
de még nem eléggé összeszokott rt 
csapat. Bár még annyira az idény 
elején vagyunk,, hogy mire a döntő 
mérkőzésekre sor kerül megváltoz
hat, a helyzet.

Most a legnehezebb kérdést tesz* 
szűk fel:

Milyen eredményt vár a csa* 
pattól? Megszerzik a bajnokságot?,

Sennyey elmosolyodik cs nem felel. 
Végül ezt mondja:

—  Azt hiszem az első kettő között 
leszünk. A két nagy versenytárs kö
zül legalább az egyiket megelőzzük,

ÜSZAS
BSE—BEAC I. o. bajnoki mérkőzés lesz 

ma este a Nemzeti Sportuszodában.
Vértesy Józsefet, a BSE válogatott vízi

labdajátékosát a MUSz fegyelmi bizott
sága egy hétre eltiltotta a játéktól.

A BEAC vasárnapi versenyén _csaknem 
valamennyi élvonalbeli versenyzőnk elin
dul. A verseny keretében játsszák a 
MAC—BEAC-vizilabdamérkőzést is.

I/B. o. vízilabdabajnokság
WMTK—BBTE 2:2 (2:3). Vezette:

Sennyey. WMTK: Sárosi — Schatz, Har
sányt — Hohl — Szendrői I., Szendrői II.. 
Kill. BBTE: Budavári — Perényi. Ger
gely — Végházi — Hámori I.. Kuthi, 
Nagyiványi. A WMTK nagy fölényben 
játszik a rangadómérkőzés I. félidejében 
és Szendrői II.; majd Hill révén két 
gólos vezetésre tesz szert. Szünet után a 
lelkes budaiak feljönnek és hatalmas ira
mot kényszerítenek ellenfelükre. A ki
tünően játszó Hámori I. két _ .1}ataln1 ̂ 3 
lövéssel kiegyenlít. A győztes gólért nagy 
küzdelem indul meg, de az eredmeny nem 
változik.

SPORTBEMUTATÓT RFA’DEZ A 
BSZKRT BUDAFOKON

Nagyszabású sportbemutatót rendez 
szombaton délután a BSzKRT a buda
foki uszodában. A gazdag műsor a lég- 
kiválóbb magyar úszók versenyével kéz 
dődík, amelyben Körösi, Elemén. Tátos, 
Gróf. Fábián, Galambos .és Vegházy in- 
dúl. Ezután bemutató viztl-aDuanJerKozóR 
következik. A teniszbemutatón Asbóth 
Gabory, Szemtpéteri és Stolpa I kepvh 
seli a magyar versenyzögárdát. Este 
villanyfényben ökö! vívóverseny lesz. 
Ezen Horváth, Frigyes. Jákits, Szolnoki 
Mészáros. Csontos. Kubinyi. Hámori 
Homolya és Barink! vesz részt.

A nagyszabású hírvcrö-ünncptlvre nagy 
közönséget vár a BSzKRT. Belépődíj 
nincs. Az uszoda a Geilért-tértöl induló 
HÉV-vonatokkal érhető el, A bemutató 
délután 5 órakor kezdődik.

A  RÁDIÓ  M Ű SO R A :
Csütörtök, június 20.

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresztő,
Torna — 7: Hírek. — 19: Hírek. — 10.29: 
Somlay Károly elbeszéléseiből. — 1045: 
U.i munkatrriiletek a háziiparban. Fehér 
Imre előadása. — 12.10: Weidinger László 
szalonzenekara. — 1240: Hírek. — 12.50: 
Hangképek a tiszafüredi új öntözőrend
szer szivattyútelepének megnyitásáról. 
Közvetítés örvény községből. Beszél: 
Budinszky Sándor. — 13.30: Lengyel Ká
roly magyar nótákat énekel, kíséri 
Csorba Gyula cigányzenekara. — 14.30: 
Hírek. — 16.15: Ruszin félóra. — 1645: 
Hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 17.15; Hősök az aranyhomo- 
kon. Lakatos Vince előadása. — 1740: 
Toki-Horváth Gyula cigányzenekara. —- 
Közben: Egészségügyi kalendárium. Fa
ragó Ferenc dr előadása. — 1845: A.
Földközi-tenger foglya. Csiszár Béla elő
adása. — 10.15: Hírek. — 19.25: Nalter 
Gitta előadása hanglemezekké!.. — 20.10- 
A Nemzeti Zenede évzáró ünnepélyének 
közvetítése. I. rész. — 2140: Bírok.. — 
72.10: A rádió szalonzenekara —; -]'•
Hírek német, olasz, angol, francia es 
oszperanló nyelven. — 23.25: Hangleme
zek. — 00.05: Hírek.

Budapest II (831.5 m): 1245: Weidin-
trer Ede szalonzenekara. — 16.15. bzoia- 
koztató hanglemezek. — A. ',eRV0“
szélyesebb olasz vulkán, vitéz Lengyel 
Endre dr előadása. — 3f)i Hivék. —- 
20.25: Tánciemezck. — Sl-M: Éjszaka! 
kigvóvadászat. Molnár Gábor útirajza.
— 21.55- A Nemzeti Zenede évzáró ünne
pélyének közvetítése, II* rész,

Kassa (259.1 m): 11.05: Szlovák előadás
— 11.25: Hanglemezek. — 31.40: Hírek
magyar és szlovák nyelven, müsorismci 
tetée, — 1545:  ̂ Ginolli Nándor hegedül, 
zongorán kíséri Bukovu-zky Anna,

Mai jelentősebb külföldi műsorreszek:
6.15 6: Bukarest: Operettlcmezek.
7.15 ó: München: Operaest.
» ó: Milánó: Művész-ünnep Páduából.
9.20 ó; Stockholm: Becthoven-est.
10.29 ó: Prága: Janaceek: Kabano-,4

Kst.ya c. operája.



Július 8-tól 2 1 -ig
atléfa@ îil@k©£@t@k 
lesznek a f©¥ér©s»

T 'A tavaly olyan nagy sikerrel járt 
iatlétagyülékezeteket az Idén nyáron 
■újra megismétli a szövetség az után
pótlás részére. Július 8 -tó l 14-ig a 
Jelnőtt sorban lévők, jú lius 15-töl 
21-ig az ifjúság iak  részére rendez
nek majd elméleti előadásokból és 
gyakorlati útmutatásokból álló tan
folyamokat. Az elméleti előadásokat 
Vadas Iván, a gyakorlati edzésekéi 
S im pson  vezeti.
. A  szövetség a k é t . tanfolyamra 
mintegy 40 vidéki a tlétá t fog  fe lh o 
znám  és hozzájuk járulnak a fővá
rosi és környéki egyesületek tehet
séges fiatal atlétái. A  megosztás 
azért történik így, mert július 13—  
14-én lesznek az országos ifjúsági 
bajnokságok és az ifjúságiakat csak 
ezek lezajlása után akarja befogni a 
szövetség a közös munkába.

f Csotörtsac *1940 június 20,

P ih e n t e M l  ssam  le h e t  
f o r m á b a  |ö n n i
—  m Q í 's d í a  K e i e s s  J á i s © s

K elen  János látogatott meg ben
nünket tegnap délelőtt. ,

—  Csak azért jö tte m , hogy vala
m it  helyreigazítsak. A  S porth irlap  
tegnapi .számában ugyanis az je len i 
m eg, hogy én csak e lvétve  ta rtok  
edzést és „p ihenésem nek" köszönhe
tem , hogy a B B T E  háziversenyén 
S:36.S-t fu to tta m . E z t elsősorban 
azért szeretném  m egcá fo ln i, nehogy  
va lak i is azt h igy jc , hogy pihenéssel 
form ába  lehat jön n i és ja vu ln i lehet.

—  A z  tény, hogy a B B T E -p ó h jó )’■ 
csak ritká n  vagyok látható. A  budai 
pálya azonban az én lakásom tól na
gyon messze esik és ezért általában  
csak hetenként egyszer, legfeljebb  
kétszer tudok oda kim enni. Ez  nem  
je le n ti azt, hogy csak ilyen kevés 
edzést tartok . Én bizony naponta  
fu to k  a tálcásom közelében levő 
Ta rn a i-ré ten , néha kétszer is egy 
nap. É rzem , hogy m ost jó l m ozgok, 
lendületes vagyok, ha a véggyorsa 
ságom  nem is nagyon nagy.

—  Most mikor indul versenyen 
legközelebb ?

'—  Vasárnap a B B T E  versenyén  
fu to k  5000 m étert. Sopronba nem  
m egyek. N em  tudom , m ilyen  o tt a 
-páliya, de Veszprémben egyidörc 
m egelégeltem  a, vidéki pályákat. A  
telkem et fu to tta m  ki és nem  tudtam  
lS : l l - n é l  jobb időt elérni. Inkább  
m aradok a jó  pályák m elle tt. A  kö
vetkező héten a M A C  versenyén in 
dulok 5000-en.

—  A  németek ellen, mit fut majd ? 
5000-et vagy 10.000-et?

—  O tt indulok, ahol inkább hisz 
szükség rám . A z t hiszem, hogy  
5000-en több hasznára lehstek a csa
patnak, D e ha a szövetség ú gy  gon 
d o l j a a k k o r  10.000-en is szívesen  
fu tok . Csak egy dolgot szeretnék k i
vinni. A z t, hogy az em ber tudja, 
m ik o r is kerül a versenyére a sor. 
N em  mondom, hogy percny i pontos
sággal, de legalább negyedórás el
tolódással. N em csak nekünk, hosszú
távfutóknak, de m indenkinek fon 
tos, hogy tud ja : m ik o r ke ll bem ele
g íten ie , hogy se későn, se korán  ne 
legyen. K ü lfö ldön  nagy versenyeken  
ugyanúgy van, m in t az o lim p iá n : 
előre m eg van á llapítva, h ogy  hány 
óra  hány perckor indul va lam ely ik  
verseny szám és azt akkor e l is in 
d ítják , Közben fo lyha t más verseny  
is, az senkit sem .zavar. N a gy o n  bol
dog lennék, ha ezt nálunk is m eg
próbálnák keresztü lvinni.

Változások e jugaszlávok 
elleni válogatott atléta
csapatien

A  jugoszlávak elleni válogatott 
csapatból hsak egy versenyző mon
dott le. Kapros, a D E A C  hármas- 
ugrója bejelentette, hogy legutóbbi 
edzésén m egrándíto tta  a lábát és ezért 
nem vállalkozhat a versenyen való 
részvételre. A  szövetség úgy döntött, 
hogy a diszkoszvető H orvá th  I I .  he
lyettesítse K aprost, (Nem  is biztos, 
hogy a csapat ezzel gyengébb lett.)

Lehetséges még más változás is. 
Bertalan, K iss és Szörényi ugyanis 
tegnap délig nem juttatta el a szö
vetséghez a szükséges okmányokat. 
Értesülésünk szerint a M ASz nem 
fog senkihez sem külön küldöncöt 
küldeni, hanem az illetőt kihagyja a  
csapatból sé fegyelmezetlensége miatt 
eljárást indít ellene. Kiss  okmányait 
később behozták, a másik kettőét 
■azonban nem. B erta lan  helyett H o r
váth I I .  dob kalapácsot, Szörényi 
helyett pedig K eresztú rit (T FSC ) 
akarják elvinni.

Egy furcsa bejelentés is érkezett 
Rákhely  részéről. Az A R A K  dobója 
bejelenti, hogy a közelmúltban tör
tént sajnálatos baleset miatt (R á k 
hely gerelye sebezte meg riválisát, 
Csányi I II.-s X ) gerelyvetésben a Vá
logatottságot nem vállalja, hanem 
csak súlylökésben. Gerelyre vigyék 
Csányit. A  szövetség természetesen 
nem méltányol ilyen úri gesztusokat. 
A  versenyzőknek semmiféle önbí
ráskodáshoz sincsen joguk.

Budapest 25  km-es repülő pontverseny- 
bajnoksága is dűlőre jut a Millenáris

Az idény első esti versenye —  mint 
már megírtuk — , pénteken este ne
gyed k ilencórai kezdettel jut dűlőre 
a Millenárison. A  szövetség mindent 
elkövetett, hogy ezt a  tornát sport- 
belileg és közönségszempontból is 
minél vonzóbbá éss gazdagab
bá tegye. Ezért a bukósisakos 
tornán és a különböző repülő és pá
ros számokon túl még beillesztette a 
hagyományos kiírású Budapest 25 
km -es egyéni pont-bajnokságát is. Ez  
a futam nagy múltra tekint vissza. 
1925-ben írták ki először M agyar- 
ország 25 km-es bajnokságaként s 
akkor G rim m  János győzött. A  ren
delkezésre álló idő alatt 57:21.2-vel 
országos csúcseredményt á llíto tt  fel. 
Ezt a csúcsot azóta számtalanszor 
ostromolták, de túlszárnyalni egy
szer sem sikerült. A  péntekesti vei 
seny során azonban minden jel sze
rint ez a másfélévtized óta fennálló 
legjobb m agyar eredmény végre  
m égis k im úlik .

A  szövetség ugyanis pontverseny

IFJÚSÁG v
Kitünően sikerült együttes tornaönneö 

pélyt rendeztek a hatvani iskolák nuntd 
eo-y 2000 né-zö előtt. A  több, mit»t
résztvevő szabadgyakorlatokat m» e-
t orr» a#v a korlatokat matatott be. A - ffr-a 
korlatok betanításáért és az unncpwgü 
megrendezéséért Faragé -Rezső * °T"*
náczi István testnevelési tanárok <?« 
Törökné é& Fontol’ Erzsébet tanárnők 

form ájában írta  k i ezt a m érkőzést. I érdemelnek elismerést.
3 J . .. »  . irt I A l i  o i r r M r P n m  ir i I l in

pénteki nemzetközi esti versenyén!
E z  annyit je len t, hogy a résztvevők
nek m inden második körben hajráz- 
niok kell. Ezek a ha jrák  állandó 
m ozgalom ban ta rt já k  m ajd a m e
zőnyt, ennek következtében az idő- 
erdménynek is igen jónak kell lennie.

A  résztvevő gárda kitűnő. Ilyen 
versenyben gyorsabb legénységet még 
nem látott a Millenáris betonja. A  
repülöágyukon kívül igen sok por- 
felhölovag is nyeregbeszáli.

A  torna föesélyese természetesen 
Éles. Mellette Pelvássy  jön számí
tásba a vágtázok között. A z ország
útiak bolyából viszont K arak i, Nátás,

A Kesryesrendi gimnázium nyerte K cos- 
keniét K I SO K I) aj n Okságiig Most fejező
dött be Kecskemét közéi pslcolai labda.-' 
rúf'óbajnoksásra a KA.C ren-deze-seb-on. 
Az ősz óta folyó küzdelemben, a kegyes* 
rendi gimnázium csapata._ győzött, mert 
utolsó mérkőzésén a végig ctso helyen 
.iló kercfikcde-lr.il iskolát 2:1 (2:0)-ra verte. 

A piaristák eszel végleg megnyertek a 
második KISOK-vándordíját és a ll -ezu-sti 
ormot. A kecycsroadi csapat hat eve 
egyfolytában nyeri a KI SOK-bajnoksá
got.

14 csapat indult Kecskémet leveníebajs
noksúgáért. A IÍAC rendezte meg első-' 
ízbon Kecskemét levente labdarúgóba ,i~ 
r.okeá.gót. Két csoportban 14 csapat in
dult Csak azok a játékosok játszhattak 

bajnokságért, akik még ifjúsági k?r- 
- • ' MLSZ bajnoksag-Eröss  é s 'mások adnak ennek a m ér- határban vannak és^az ^  ^

~ 1 fe jezte  a küzdelmet, m ár csak a döntők 
vannak hátra. A z  A> csoport bajnoka a. 
R ákóczi LE , a B ) csoporté petli5 »
Széchenyi L E  tett. Június 23-im Kecske
mét ba jnoka c ím éért ez ket csapat 
mérkőzik meg egym ással, A  a— i, betyárt;

Zrínyi LE és a Máriaváros, az »-4>. 
nclyért pedig a. Muszáj” és a Kérce kö
dőt anĝ te iskola mérkőzik meg. Mind 31 
hat csapat érmet kap.

kőzésnek sajátosan érdekes színeze
tet.

E  bajnokságon kívül a torna kö
zéppontjába kétségen kívül a nem
zetközt motorvezetéses torna került, 1 
mely Dam erom val a rajtnál óriási | 
erőpróba elé állítja majd az egyre 
fejlődő magyar gárdát: N a gy  B élát, | 
Szekerest, F ek e té t és a többieket.

1GEJJ GYENGE EREDMÉNYEK 
voltak a DTE debreceni versenyét. Fel
nőttek: 300 m: 1. Nagyházi DVbC 
2. Kapros DEAC 12.3. -  400 m: 1. úu- 
rócai DEAC 59.2, 2. Nagyhózy 59.3. -7 
800 m: 3. Bartlin DTE 2:10.5, 2. Apró
MVSO 2:10.5. — 1500 m: 1. Apró MVS(, 
4-40 2. 2. Koós DTE 4:42. — 3000 m: U  
Kórhöny DTE 10:06, 2. Schönhorr DTE 
.m.(Ú _  Magas: 1. Tóth DG A SE 163. 2. 
Tfirii’s DEAC 355. — Távol: E KnprOS
DEAC 027. 2. Nagyházy DVSC 589. 
Sáli-- 1 Szilágyi 11.77. — Diszkosz: 1. 
Ili vés dr DEAC 36.58. 2. Szilágyi 35.05. 
— Hiúságiak- -100 m, 1. Vasvári DTE 
12 2 2 Bánki DEAC 12,3. — 2ftn m: 3. 
Vasvári 24.8, 2. Bánki 24 9. -  400 m: 1. 
Vasvári 58.6. 2. N'ss 58.8. — 800 ni: 1. 
Kertész DEAC 2:13.4. 2. Színnek DTE 
T Í . ( r _  J500 in: 1. Erő*. MVSO 4:43.3, 
2 Réti NvVSC 4:43.6. — 3000 m: 1. Oláh 
MVS€ 10:05. 2. P«PP DTE 10:28.6.
Marnia: 3. lUliwyi DEA.0 165. — Távol: 
1 Hétbv DTE 562. ?• Kovács 537. -  
Edd i. Bodpár DEAC 320. 2kTölh MV&C 
340 „  Súly: 1. Kovács Jiá SL 10../!, 2
Bakó 10.15.

A TÖRÖK ATLÉTÁK 
a Balkán-olimpiára készülődve ismét ér
ték cl néhány jó eredményt. 100 m: Mn- 
zaffer 30.0, Ccznil 11. — 200 m: Mu-zaffor 
23,2. — 400 m: Görcn 51.8. — 800 m: Iliza 
Maként 1:59.5, — 1500 «m Biza Maksut 
4:01,8 '(török eeúcá). — 3000 xn: Muslafn 
9:05. - -  110 ni gát: Fáik önéin 15, Vasi 
16.1. — Magas; Malit öné ni 180, — , D-ir 
más: ömor 14.27. -  Búd: Muhittm 381 
ítiirök csúcs). — Súly: Arat 14.20. —
Diszkosz: Arat 38.95, ■*>»- i.-l

M t  f f z  u f
■ p e w s e m s m a p í á F 1

A z  intézőbizottság keddi ülésén 
foglalkozott az új versenynaptár 
véglegesítésével. Az egyesületek be
jelentéseinek figyelembevételével az 
év hátralévő részére a következő 
versenynaptárt hitelesítette:

Június 29. MAC. -— 30. BSzKRT.
—  Július 6— 7. Németország— M a
gyarország. CÁSE 30 km gyaloglás.
—  13.14, Országos ifjúsági bajnok
ság. —  Ész?.!-:-—Bsígrád. —  M TK- 
verseny. —  23.. UTE-verseny. —  27—  
28. PT C  Springer-versenv.—  M Á V - 
Liga bajnokság. —- MÁVAG-verseny.
—  Augusztus 8— 4. Országos vidéki
bajnokság. —  MAC-verseny. —  11.
BSzKRT-verseny, 3000 m akadály- 
és 10 km gyaloglóbajnokság. —  15. 
TSE-verseny.. —  17— 18. Országos 
bajnokság. —  20. MTE-verseny. —  
25. Pestvidék— Zágráb. —  Postás- 
verseny. -— /Szeptember 1. UTE -ver
seny. M AC  Csurgay-díj. —  8.
BBTE-verseny. —  MAFC-verseny.

’ —  15. BSzKRT-verseny.— BEAC -
verseny. —  Délnyugat— Északnyu
gat— Pestvidék. —  22. MAC-verseny.
—  M ÁV -llga  csapatbajnokságok. —
Dunántúl— Stájer. —  M TK Szücs- 
vándordíj. —  28.29. Finnország—
Magyarország. —  Marathóni-bajnok- 
ság. MAFC'-verseny. —  O któber 3—  
4. Ifjúsági öt-, felnőtt tízprób.abaj- 
nokság- —  6. Kegyeleti váltó. —  12 
— 13. Országos váltóbajnokságok. —  
BSzKRT-verseny. —  20. M A C
Györffy-vándordíj. —  TSE-verseny. 
27. BEAC-verseny. —  MAC-verseny.

A  főtitkár javaslatára kimondta a 
bizottság, hogy a versenyek kiírását 
legalább négy hétte l előbb be kell 
nyú jtan i a szövetségben. Amennyi
ben ez nem történnék meg, az Illető 
egyesület 20 pengő büntetést fizet. 
H a valamelyik egyesület a most be
jelentett versenyt nem rendezné 
meg, fe lfü ggesztik  versenyzési jo  
gát, ha epdig akkor sem hajlandó 
megrendezni, a tlé tá it azonnali ha
tállya l bárhová átigazolják.

Mint látható, a szövetség szokat
lan, de igen helyénvaló créllyel tö
rekszik arra, hogy a  versenyek foly
tonossága fennmaradjon. Itt említ
jük meg, hogy augusztus hó fo lya 
m án a tavaly jó l bevált if jú sá g i pá
ros versenyeket ú jra  megrendezik.

N e m  fő m n e k  a z  
o l a s z o k

kr olsfsr kerékpáros tzüvetsór sürgö
nye t.-jruap este fűlött he az MKSz-Urz. 
Ebbeu az olaszok a. magyar körversenyen 
való részvételtől lemondanak.. Etbatáro- 
ránukat a. háborús viszonyokkal indokol
ják és mély sajnálkozásukat, fejezik ki 
afelett. bo*sr 0*m tudják válogatott le- 
Sénysécükot Budapestre küldeni.

Ma délután fél öt órakor:
íömeged zés
a Magyar Körversenyre!
Az MKSz. — mint már jelentettük — 

nem állított: össze válogatott _ keretet a 
Magyar Körversenyre. UST intézkedett, 
hogy mindazok, akik növeltek, a keret, 
tagjainak kell. hogy érezzék magukat és 
ezért e nagy loraára való,. előkészületek 
mindnyájukra nézve kötelező őreinek. _

Az első ilyen kötelező edzésre ma. csü
törtökön délután fél 5 órakor kerül sor. 
A gödöllői országút 10 km-cs jol-zőkövé
nél gyülekezik 0. mezőny. A tábor Szittya 
Rezső főtitkár c-s Lőrén* szövetségi edzó 
gépkocsikísóretében rcmul ki a terepre. 
Hír szerint az edzés elsősorban szökési, 
elten támadási és hajrápróbákból fog 
jüknií, , ,

A szövetség kiküldöttei ezen az edzé
sen fel.ieg.vzé-sokct fognak készíteni a lá
tottakról ii n mutatott formák alapján 
ejtik meg hétfőn a válogatást. Mint isme
rétes, két négyes létszámú ,■ csapatot 
állít ki rz MKSz, a többiek pedig mint 
portyásók veeznek részt a tornán.

FEKURI NYERTE A FINN MEZEI 
BAJNOKSÁGOT

29:38 mp alatt. Helnström. 429:463 meg- 
lepelésfizerű niáKodik lett. A harmadik 
helyet 30:17,2 mp-cs idővel a tavaly ősz- 
szol nagy formában volt Kurki foglalta 
el.

k e r é k p á r

A NÉMET ORSZÁG ÜTI VÁLOGATOTT 
JÚNIUS 25-ÉN ÉRKEZIK BUDAPESTRE

A  Magyarország körüli négynapos 
nemzetközi körversenyen résztvevő né
met válogatott, legénység — mint Berlin 
bői jelentik — június 25-én mar Buda
pesten. lesz.

COPPI GYŐZÖTT AZ OLASZORSZÁG 
KÖRÜLI VERSENYEN!

Midőn az olasz kormány hadüzenete 
nyilvánvalóvá vált, egyértelmű olt, nz 
a vélemény, liogv a most pergő Olasz
ország körüli versenyt lefújják. Nem 
így történt. A legfelsőbb olasz sportfő 
hatáság utasítást kapott a verseny to
vábbi folytatására s így a mezőny vala
hol a Dolomitok ógbenveredő sziklaóriásai 
között folytatta tovább harcát. Agyú 
dörgés és ellenséges repülök füzében 
haladt előre ez a boly s vasárnap céljá
hoz ért. A  győztes Coppi a ,">651 km-es 
távot 107:37:48 alatt teljesítette Mono, 
Cutor és Viclni előtt.

Seyfartli lett a svéd országúti bajnok 
Az 50 km-es távon l:17.8-al kemény küz
delem után fölényes győzelmet aratott 
Adamson előtt.

Elmarad a dán—német válogatott ama
tőr pályaviadal. Most vasárnap akarták 
lebonyolítani Erfurtban.

A DVSC június 23-án 135 km-es távon 
országos kiírási! országúti versenyt ren
del a Debrecen, Nyiradony, Nyírbátor, 
Nyíregyháza, Ujfehártó, Téglás, Hajdú 
hadház. Debrecen útszakaszon. A  torna 
tízosztályfutamos.

A hannoveri bukósisakos aranykerék 
versenyt Metze nyerte. Egy ór.a alatt 
64.640 ra-t hagyott maga mögött, 2. 
Krewer 740 m li.. 3. Sehindler 520 m h„ 
4. Wissbröck-er 730 m h.„ 5. Worner 1200 
m h., 6. Lohmann ítömlftszakadás).

K É Z ILA B D A

A zöld asztalnál Tesztelte, el veretlen. 
ségéfc az Elektromos. Válogatottja, Kop
pány ugyanis többszöri felszólítás elle
nére srn: adta vissza a nála, lévő válo
gatott szerelést, mire az MRESz felfii: 
gesztefte a. játékjogát. A vasárnapi 
Eh-sklromos—BTC lliérkŐzéseu —_ 14:5-re 
győzött az Elektromos — Koppány fel- 
füSresztés alatt játszott. Az agyesbiro 
most. a két pontot 0:0 gólaránnyal a BTC 
javára írta. (Hanyag, nemtörődöm játé
kosa hibájából ime, így bűnhődik az 41- 
dozr.t,kéoz egyesület----i

EREDMÉNYEK:
II. osztályú férfibajnokság: Széchenyi 

—KAOE 11:9 (5:5). Soroksári-út. Vezette: 
Holtai. ©óldobó: Tarányi (6), Kovács 
(31, Oi-.gyán-i (g), Fazekas (2), 111. Gáti 
(51. Érvel (3) és Boros;.

Barátságos mérkőzés: BLE V II—AVMTK 
17:7 (8:4). Áréna-út. Vezette: Plcs?,. Gól 
dohó: Dcmosák (7), Erdődy (4): Göm.iri 
(3), Kárnak (2), Kovák,, ill-ctvo Rigó (3) 
Te: let. (3), Sinor 12). — BLE V II II- 
IVMTK II 9:3 (7:0).

Munkásegyesületi bajnokság: T. oszla 
lyú férfi: X IIr. ker.-V Il. kor. 12:1
(5:1). Vezette: Németh. — Szűcsök—Bő
rösök 9:8 (5:4), Vezette: Zelk. — Szabók 
—Zugló 10:4 (6:01. Vezette: P,óth. ■— V.

&r,—Rákospalota 12-5 (-1:1). Vezette
Neumann. — 11. osztályú férfi: Bőrösök 
TI—V. kor. II. 7:3 (5:0). Vezette: Bir- 
talan. - -  I. osztályú női: VII. ker
XIII. ker. 3:1 ‘(0:1). Vezette: Trebltseh.

Börösiilc—Szii'-sök 19:0 (9:0). Vezette: 
Németh. — MTE—Rákospalota 7:1 (4:1). 
Vezette: Andor.
A II. OSZTÁLYÚ FÉRFIRAJNOKSAG 

VÉGEREDMÉNYE:
1. WMTK 14 1.3 — 1 59: 30 26 |

Wnokr-r 14 10 1 3 71: 45 21
3. MPÍjC 14 30 — 4 100: 55 20 I
4. BTK 14 8 2 4 71: 45 18 |
5. Kistex 14 6 1 7 83 : 54 lő
6. Széchenyi 14 5 — 9 65:104 10 I
7. KA OK 14 1 113 23:114 3
8. Hungária 14 — 1 13 17: 47 1 |

HETI KÉZILABDAMÜSOR 
Csütörtök

I. osztályú lóriibajnokság: BTC—DTE,
Millenáris, 6 óra.

Vasárnap
I. osztályú férfibajnokság: MTE—Klek- 

toros, Hajdu-utca, 10 óra. — BSzKRT- 
VAC, Ciprus-utca, fél- 9.

Szövetségi díj: MTE—Elektromos, Haj- 
du-utcá, fél 9.

Vitéz Pál Imre-vándordí.i: MPSC—M.
Posztó, Újpest, Horthy Miklós-út, 9 óra. 
Goldberger SE—WMTK, Budafoki-út 9 
óra.

MUNKASEGYEStLETI BAJNOKSÁG 
(Alsógöd)

I. osztályú férfi: Bőrös—VII. ker., Bő
rös-pálya, 3.30 óra. Szűcsök—Szabók, 
Rxabó-p., 5. Zugló—V. ker., Börös-p., 2. 
XIII. ker.—Rákospalota, MTE-p., 10.50. 
— II. osztályú férfi: Szabók II.—Rákos
palota II., Szabó-p., 10. V. A) ker.- 
VII. ker. II. MTE-P.. 10. Szűcsök II 
Bőrös II., Bőrös-p., 4.20. — I. osztályú 
női: VII. ker.—Szüe.sök, Szabó-p., 4.20. 
V. A) ker.—XIII. ker. Garay-p., 11.40 
Rákospalota—Bőrösök, Bőrös-p., 2.50. 
MTE—V. B) ker., Szabó-p. 11.

Ö K Ö LVÍV Á S

Kecskeméti MAY—Siegedi Vasutas 8 :8. 
Vasutas bajnoki. A Keoskemétcn sorra 
került mérkőzés _ igazságos döntetlen 
eredménnyel végződött, A kecskemétiek 
körül Vineze. Major (kiütéssel 32 mp 
alatt), Hegedűs I ós II. a szegediek kö
zül pedig Bs.kacsi, Horvát, Jiarkó győ- 
jött, nohczsiílybaj? »■ K* MÁV n<*m in 
dított versenyiot. Utána bemutat-o csa 
patvorseuF volt a BSzKRT 6s az MPSE 
között. Győzött a BSzKRT 10;6 arány 
bsn.

A. BUDAPESTI LEANYKÖZÉPISKÖLAK
atlétikai versenyének nem kedvezett az 
időjárás. Az első Îkalomimal az. es -̂ 
miatt nem tudták megtartani a- távoiuít- 
rást és a Jabdadobált és a rossw. iw  »  
megismétléskor is elriasztott koL bene^-* 
rottet. A versenyen ú?y 0 intézet in* 
dúlt 120 versenyzőről. Az ered menyek. 
Maa'asu^rás. II. korosztály: 1. Zboray
(Sziiáayi E. g.) 125, 2. Szabó. 3. Buciiéit. 
4 Kcrapoltlív, 5. Németh ré Borsivá CmWl 
Szilágyi E. g.) 115. — III. kor.: 1. Rohr- 
mann (Sz. E.) 135. 2. Zafiri (Zrínyi I. 
g.( 131, 3. Miklós és Merezent (Sz. E„» 
125, 5. Krrner (Nőm. Bír. r.) ú» Uh
hoczky (Z. I. g.) 120 -  Távolugrás. 1IT. 
kor.: 1. Molnár (Árpádházi Margit ík.) 
432. 2. Rohmiann (Sz.- E.) 430, 3. Kényi 
(Ném. Bír. r.) 3.87, — IV. kor.: 1- Fi* 
relmessv 'A. M. fk.) 402. 2. Deutscb

(Sz E ) 396. 3. Szalag (Teleld B. fk.) e» 
Dirik (A. M. fk.) 5S6. -  80 ra: 1. Fi* 
gyelmosny (A. M. fk.) 11.2, 2. Gábory
(Gyak. ík.) és Horváth (Iparisk.) 12. 4. 
Kovács (Ipariak.) 13. — 60 m: 1. Rohr- 
ínonn (Sz. E.) 9. 2. Rónyi (N. B.) 9.6, 
:i. Lchóczky (Z. I. s.) 9.9. — 89 ms 3. 
^zeremky (N. B.) 7.9, 2. Kréh (Sz E.)
8.2, 3. Szabó (Sz. E.) 8.2, 4. KompoUny 
(Sz E.) 8.6. — Lnbdadohás (jobb én 
baikéz-zel, 1 kilós labdával): III. kor.: 
1. Szilágyi (Dobó K. fk.) 30.94, 2. Bakos 
(Dobó K. fk.) 30.32, 3. Zipser (Z. I. g> 
27.81. — IV. kor.: 1. Figyelmessy (A. M. 
fk ) 33 29. 2. Bodnár (A. M. ík.) 32.81. 
3. Tóth (A. M. fk.) 30.00.
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Szerdáig kizárólag

BUDAI APOLLÓ

10FEHEGK
Széna-tér 
T. 351-500

MOZI

A nyugati villámháború 
fiimiét a jövő héten 

mutatják be Budapesten
hadi filmriporterek harciéi! 

felvételei a híradókban ifl óriási íeltu-
A német

nést keltettek. Már csak azért is, meri 
vételieket csakis haláUmegvctő bátorság
gal készíthettek. Valóban: a német budi
sai kcszínhelték. Valóban; a német hadt- 
filmriporterck »  liadsoreg élharcosaival 
együtt haladtak előre s nagyon sokaa 
hősi halált haltak hivatásuk teljesítés* 
közben.

A  hadifilmriportcrck természetesei* 
sokkal több fölvételt készítettek, mint 
amennyi az Ufá-híradókba bekoieülhclett- 
Az összes felvételekből egyszer majd ki
alakul a háború teljes- képe, amely Illőn; 
ráz óbb és lenyügözöbb lesz minden eddi*# 
fi Inul rámáinál. A nagy film első részét 
máris összeállították. Címe: „Aí n yn g «l 
vliláiaháború.” A háború má.iua lű-éi» 
kezdődött, harmadik szakaszának esemé
nyeit örökíti meg. A  hollandiai, a bel
giumi és. az északfranciajjrszági_ diadal- 
inas német előnyomulásról, továbbá • 
Narvik körüli harcokról készültek ezcít 
a folvétclok.

A fjimnok Németországban persze 
óriási sikere volt. de egész biztos, hogy 
rendkívüli érdeklődéssel fogadják majd 
Budapesten is, ahol a jövő hét közepés 
fogják bemutatni.

K O SÁ R LA B D A
A KOSÁRLABDABAJNOKSÁG 

HETI MŰSORA 
Téntek: I. o. női bajnokság: BSzKRT 

—BEAC (vezeti: Badacsonyi és Hepp dr), 
TFSC-pálya, háromnegyed 6. MTE—Ko 
szorú X. (Jánosházi és Enyedi). MTE- 
pálya, háromnegyed 7. Koszorú XIII.- 
MAFC (Mészáros és Szittner). MAFC- 
pálya, háromnegyed 7. II. o-: ,, BEAv- 
teniszezők—Koszorú XI. (Kottái és
Beesy), BEAC-pálya, háromnegyed 7. 
BBTE1—Koszorú Kispest (Herz és Szitt-

Mosf válogatják össze 
azokat a filmeket, amelye
ket a lillafüredi Filmhéten 
bemutatnak
Megírtuk már, hogy a június 23-En 

kezdődd II. Filmhéten filmverseny 
is lesz. A  versenyre egyre több fil
met neveznek be, ezért most már a 

ner). BSzKRT-páiyá. háromnegyed 7 .1 rendezőség kénytelen előzetes rostát 
Olimpia-Kupa dSntd* BSzKRT BEAC | távto«l nohiwv túisáp-osan zsúfolt 

(Badacsonyi és Szüc.g), TFSC-pálya, fél 7.
Szombat: 
II.—TFSC

tartani, nehogy túlságosan zsúfolt 
II. O. női ’ bajnokság: BEAC I legyen a filmverseny műsora. A
II, (Velkey és

BSzKRT-pálya, háromnegyed 5. —1 1. o.: 
BEAC—TFSC (Badacsonyi és 
BSzKRT-pálya, háromnegyed 6.

MOVADO
: lé^dhTePBFisd

Mészáros), | múlt esztendei tapasztalatok alapján 
ugyanis a rendezőség ügyel arra, 
hogy a közönségnek a filmversenycn 
és a filmkongresszuson túl, Lilla* 
füred szépségeinek élvezésére is 
ideje maradjon.

Egészen biztos, hogy résztvesz a 
filmversenyen a magyar filmek kö
zül a „Dankő Uista“, a „Sarajevo*1, 
a „Mária két éjszakája" és valószí
nűleg az „Erzsébet" is, amelynek 
azonban a technikai munkáját még 
nem fejezték be. 15 német, olasz, 
aVnerikai és francia film kerül még 
a műsorra, továbbá rengeteg trükk
ös kulturfilm.
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Vlttorio de Sica, 
a legnépszerűbb olasz 
filmszínész 
Lilian Harvey uj filmjében 
mutatkozik be a magyar 
közönségnek
A „Mesebeli herceg” című új Ufa-fllm 

német ás olasz változatban készü’t. A 
két főszerepet mindkét változatban Lilian 
H«rvey és Vittorá-o do Sica játszott.

álunk .1 német váüoxat kerül mnsorro 
— egyszerre két bematató moziban 
tehát Viltorio de Sicat, a legnépszerűbb 
olasz fikc&z.ínészt a mi közönségünk né 

'mét filmen fogja .megismerni. Persze, ha 
ezntán csakugyan rendszeresen honnak 
olasz filmeket Magyarom zásra, gyakran 
fogunk találkozni Vittorio de SIcaval -  
olasz filmen is. ~ '

A ,,Mesebeli herceg” német változatá
nak egyébként nemcsak a férfi fős z-erep- 
lö.i-o okacz, hanem a rendezője- is: Augusle 
(ienfna. Az Ufa ugyanis mindkét vál 

' íézz-t > :rrdázr- ct rábízta a kitiié d olasz 
reii-do- rr, aki lök éle lesen bírja a nénié* 
nyelvet.

{Lassan |ár|9 tovább érsz
Nagyszabású vágta verseny a Hnngária-űton

Ezi vegye 
Sohasem tog mást használni!

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

nap, n — l'j, f *  V*, h “ % 
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-iiörút 55. T: 153-034.
■ f6, fg, fl|». Sz, V.: H-kor is. Az asszony 
és a múltja. (Sehmitz. Tasaády.l 

-CAS1NO ■ Kskii-u. 1. T.: ®3i92. f«. f8. flO. 
Sz. v,: fi-kór IS. A, két tökfej., .(Stea 
■Psa.) . ■
CITY Vilmos Császár-úl 35. T.: .' 1114fi. 
,h6. 1)8, 1)141. Sz. V.: li 10 kor iá. Mesebeli 
herceg. (Li-Uau Itarvc.y.)
COKV.J Váci-utca 3- Telefon: 183-818.
fS. f8. fid. Sz. V .: f-4-kor is Mickey 
P.ooaey ■ Andv ITeardy csalódik a i.őkben. 
ÜRCSI Teréz.-köfút 38. T: 125-952. ti. 8.
10. s-z. v.: i-kor is. Az asszony és a 
rauitj.3. (Sybüto Sciilnilz.j . 
JfOR-C'X Kossuth Lajos-u. IS. T.: .88 Ó43. 
■nS. r«. ÜIO. Sz. V.: rí-kor is. A táncosnő. 
(Vem Zurina!) 2-ijc bélre prolongálva!

JURÁD ) FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-Körút 13. 
T: 322-499. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt. 
Ha <-■:> -T te í,uce-l;ox-I!a.jzös híradó. Tu- 
méz. Tiükkfilui.
OMMA Kölcroy-utca 2. T: 130-125. 5, nS. 
f 10. Sz. V.: 1. 6. 8, W. Oz. a csodák eső 
dája.(tJudy Garlupd.) 4-ik hói!
RADIDS Nagymézo-uica 22. I. .122-088 
Í6, 1)8. htO. Sz. V.: f4-kor is. Dunai bajo
sok. (Jávor. H.örbis'or A.) . .
RpYAL APOLLÓ hirzséőet-körút 45. T:
222-003. ;i6, fg. Ilin. Sz. V.; 4. fi. S, 10. 
A két . Mkfej. (Start és Pén-J 2-ik hél! 
SCALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. 1)6. h8, 
Ml,. Sz. V. Ü.: U4. Varieté. (Annabella.! 
N'rito 1 tetői
URA XT A Rákócziút 31. T.: 143-946. 3. 1)8, 
flO. Sz. 1'.: h’ -kor is. Mesebeli herceg. 
UáUltun Harvey.)' V. d. c. ni: Csatasorban.

Utánjátszó mozik
BRO'DWA? Károly-könlt 3. T: 141-212. 
ff, fS, fS. fl0; Sz. V.: f2 kor i;. A m:-
isiszíor barátja. -
I.APIfOt,. (4aro«í tér n  T-r 134 337 
14. Ifi. (8, no. V.- f2-kpr is. Várlak: 
CORVIN f Ülői-út 40. T.r 138-9:8. t'4 16 fa.
flO. V.: fi-kor is. A szerelem beleszól. 
Ei.íT Szent Uiván-kórut Ifi. T-: 111-582.
1, 6. 8, 10. A szerelem beleszól.
H O l'.i.iéuoii Ketlreu-ier 1 l 142 455 
14. 16. fg, flO. V.: K-kor is. A szerelem 
beleszól. _
KAMAífA Dohány-utca 42. T: 144-027.
11. 2. 4. 6. 8. 10. Kár volt hazudni. 

LL 4JYD Hollán-utca 7/a. T: 111-994 . 4 . 6, 8. 
10. A miniszter barátja.
PAI/ACE Erzsébel-kőrül 5. T.: 221-222. 11.
2, 1. 8. 8, 10. üun.?a Din. 5-ik hét! 
PATRIA Séo-zínház-u- iS T r 145673
4. 6. S, 10. V.: 2-kor is. Találkoztam a 
szerelemmel.
SAVOY (illöi-út 4. T.: 146-040. f4, ffi. f8. 
fit). V.: 1'2-kor is. Találkoztam a szere-

ÉIMPLON Horthy Miklós-üt 62. T: 268-999.
5, n8, flO. V.: 3, n«, fg. hlO. Találkoztam 
a szerel emnieö
4TUDIO A kác-fa-urca 4. T.: 140-840. 4, 6.
S, 10. V.: 2-kor is. örvény.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gombös-u. 11. Tel.-. 355-371. 
Dl, n«. h8, nio. V.: n2-kor is. Tűz az 
óceánon.
KEI.Va COSI Irányi-utca 21. r- 384-ob3.
4. 6. 8. 11). V.: 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9. 10.
Viktória királynő.
DUDÁI AP0L1-0 .Széna-(ér.. T-: 351-300. 
fő, '1)7. 9. V.: fii. 12, fi, ffi, 18, 110. Hó
fehérke és a 7 törpe.
ILDOKADD Népszinhá/-u 31. T.: 133-171.
3, n8, flO V.: 2, 4, fi, 8. 10. Xéha tóved 
n  ember. V. d. e. 10 és f!2: Királynő

jVoMÉROS. Hermina-út 7. T,: 296178.
s: nS. flO. v.r f2-t61. Kis -’csitri.
.IPOLY. Usákv-u. 65. T.: Í92-628. 5. n8. flO. 
V • 3, ni. fg. hlO; A kis fcaséff parancsa. 

JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér t. T: 
154-644. 5, 1)8, f!0. Sz. V.: f4, ffi. f8. flO. 
Andv Beardyt elkapja a szerolem. v. d. 
r. II: 3:1 a szerelem javára.
OLVMPfA Erzsébet-krt 25. T.: 421-588. 11, 
2, 4, 6, 8, w. Amanda két élete. 
OTTHON beniczky-n. 3. T.: 146-447. fő, 
1.7, 9. Sz. V,: f4, 16. fg, flO.. Amanda 
Xét élete. V. d. é. fii: lll-es.
PHÖXIX Kákóczi-út 68. Tol.: 144-4a4. 
31, 5. Eg, na. Sí. V.: 3-kor is. Bercsényi
huszárok. __ _
KIÁLTÓ Rákóczi-út 70. T.: 132-497. 5. n8, 
f'SO. V.: 2. 4. 6. 8, 10. Andy Hcardyt w- 
ba-pja e szereién).

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII., Bükk Szilárd-utca 4 . 
— Telefon 132-439 és 133—977. levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Te- 
lejé* szerkesztő: Hoppé László, — Fele- 
;(:« R.auó; Ka’tsSr István.

Ktőfiretési díj: Belföldre egy hóra P
2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9. —
(Amerikába 10— )-

.Nyomatott a Stádium Rt. Vnrfargögé- 
ptín, Feleióa: Gyóry Aladár igazgató.

Nézők _bcsz.~jeine7„: .
—  Az a, baj, hogy Bíró csak félszemmel figyeli s nem látja, hogy milyen szabadon fut az ellenfél.
—. Ne törődjék vele! Inkább figyelje meg a ravasz Kardost, hogy sZeleburdiság helyett milyen okos 

eröbeosztással dolgozik ...

Ebből is látható, hogy a labda
rúgást nem lehet

merev sablonok
béklyójába bilincseim. Vannak hely

• v - zetek, amelyeket lassúsággal, van
nak, amelyeket gyorsasággal kell
megoldani.

Mi a titkakirónak és Kardosnak?
Avagy

A siker magyarázata
Vasárnap a Rapid-—Hungária 

mérkőzésnek voltaképpen nem is 
Sípos volt á hőse, hanem Bitó és 
Kardos. Szinte egymást múlta fölül 
ez a két játékos. Bíró volt a kapura

a legveszélyesebb
Kardos  pedig ezzel szemben a biz
tonság megtestesülése volt, gyakran

egymaga tartotta fel
az egész Hungária-csatársort.

Megkérdeztük a . két játékost, 
hogy mi a titka sikerültnek. A  kö
vetkező válaszokat kaptuk.

Bíró Sanyi
így nyilatkozott:

— Semmiség az egész. Mint védő
játékos valósággal rendőrnek érzem 
magamat. Amikor Sípos megkapa
rintotta a labdát, azonnal üldözésbe 
vettem. Az .üldözés azt eredményez
te, hogy a megszökött szélső hama
rosan kénytelen volt

megszabadulni zsákmányától,
a labdától. Elszórta a lopott holmit. 
Bedobta

az első kapu alá,
léé alá.

Megkérdeztük tőle, hogy nem he
lyesebb-e vájjon megakadályozni a 
delikvenst a ‘labda átvételében. Bíró 
Sanyi legyintett:

__ Amíg nem követ el semmit,
addig nem léphetek közbe. Nem aka
rok előre gyanúsítani. De ha már 
nála van a szajré, akkor utánaere- 
áek.

Megvakarta félszemét és befejezte 
nyilatkozatát.

Kardos Pisti
így beszélt:

—  Semmiség az egész. Sikerült be
vezetnem az

öthátvédes
rendszert. Nem. akarok szerénytelen 
lenni, ez nem megy még hibátlanul, 
Vidor például gyakran elrontja, de 
még sincs ok panaszra. A lassú há
romból való hábozásos játék meg 
kell, hogy hozza a gyümölcsét. Van 
persze olyan helyzet is, amelyet

gyorsasággal
kell megoldani.

— Melyik azt —  kérdeztük.
— Amikor az ember átlépi a lab

dát. Ha az ember nem emeli föl 
eléggé gyorsan a lábát, akkor a 
labda

beleakad, ottmarad
és a legkellemetlenebb helyzet elé

Nahát!
—- Mondja, hogy kaphatott az Új

pest négy gólt!
— Hát úgy, hogy Sziklai kivédte 

a többit.

A fövő zen éje

L e g u ja b h J H
Á Gradjanski nem gördít 

akadályt csapataink Jöy&  
évi szereplése elé 

a KKK-ban
Illetékes horvát labdarugó köröké 

ben közölték velünk az alábbiakat: 
Noha a magyar élcsapatok nem 

ütik meg a liorvát és a jugoszláv 
csapatok színvonalát, bizonyos fejlő
dés azonban tagadhatatlan s így 
nincs kifogásunk az ellen, hogy jö
vőre Is játszhassanak a KKK-ban, 
Hiába, háború van, meg kell eléged
nünk gyengébb csapatokkal Is. Akik 
különben nem is olyan gyengék 
ahhoz képest.

—  N em  baj, a H K K K K -b a n  m ajd  
nekünk is terem  babér.

—  M i az a K K K K K  ?
K öze l K e le ti K ics ike  K K ...

Túlzás
— Olvasta? Egy román lap azt 

irta, hogy tizenötezer ember volt kint. 
a vasárnapi pesti KKK-meccsen.

■— Ugyan kérem! Ha a Hungáriát 
is beleszámítja, akkor sem voltait 
ennyien.. ,

Brrr
— Mondja, legalább ez a Vidor1, 

miért nem lö kapura ?
— Fél egyedül. . .

Kardos
— Nem. ér tem, miért mondják sze

gény Kardosra, hogy lélektelenül 
játszik.

—  ???.'!!
— Szerintem egyáltalán nem ját

szik úgy, mint aki kiadja a léikét.. *

Egyrem egy
— Nézze, a Bíró megint elengedte 

Sípost!
— Hagyja, a Fradi is elengedte .. t

Gyorsaság
Sípos elfut, majd hirtelen csellel 

elfordul s Bírót a lendülete tovább
viszi. Egy néző elismerően meg
jegyzi:

— Milyen gyors ez a Sanyi! Nem
csak hogy befogta Sípost, de el is 
hagyta!

H ungarista öröm e
— Ne búsuljanak, uraim/ A mi 

egygólos vereségünk vasárnap 
gyen volt. Szerdán — egy jó ered* 
meny...

Ezek a védő k
— Barátom, mostanában a védők 

megszégyenítik a csatárokat.
— Hogyhogy?
— Vasárnap Kis, szerdán Sziklai 

szerzett gólt.

Heti prob lém a (szerdán):
— Mégiscsak a Hungária a leg

jobb leupacsapatunk?állítja az embert. ------- ---------- ----- —;—

Kés K K  -  nagy ruha...
(JCetten távbeszélgetnek)

uos^y^Q fé

— Bizony, Drumikám, tudnak már ezek a jugosziávok is játszani. Nemcsak mi —  tudtunk valaha.. .  
De miért van olyan jókedved ?

—  Azért, Abelkám, mert mi egy góllal kevesebbet kaptunk! Ha megszakadt volna a Slavia, akkor sémi 
tudta volna belőni a negyediket!


