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Szombat
Budapest: FTC felnőtt és ifjúsági vei’*# 

senye (FTC-pálya, 4 óra).
Diósgyőr: Északi kerület ifjúsági baj-i 

noksága
Re lg rád: ^Magyarország b)—J ug oszlás 

via. i
Vasárnap

Budapest: BBTE felnőtt és ifjúsági
versenye (BBTE-pálya, 4 óra). MAC ifjú
sági és serdülő versenye (MAC-pálya, 3 
óra). CASE 20 km-es gyaloglóversenye 
(Népliget, 9 óra).

Sopron: MAFC 80 éves jubiláris ver~ 
senye.

Pestszenterzsébet: PMOVE felnőtt és 
ifjúsági versenye.

Diósgyőr: DiMAVAG válogató verse
nye és az északi kerület ifjúsági baj
noksága.

Relgrád: Magyarország b )—Jugoszláv
Via.

Részletes jugoszláviai lapszemle a szomorú szerdáról

MAGYAR SORS
Múltúnkon és jelenünkön búsongö 

s jövönkért aggódó költőink jutnak 
eszünkbe, amikor labdarúgóink zág 
rábi és sarajevói vereségére gondo
lunk. Az annyiszor •— és hiába! 
•megénekelt puigyar sors ködlik fel 
előttniik ezkből a csatavesztésekből. 
Pártoskodás, széthúzás, egymást 
megnemértés és más magyar hibák 
szülték, hogy poétáink komor szí- 
nekekl ecsetelik a magyar holnapot 
— mondván: agyarnak lenni tu
dod, mit jelent ? Magasba: vágyva
tengni egyre lenit'... csak azon vi
gadni, hogy minekünk —  hajh! — 
nem tud megvirradni. .. hogy min
dig vessünk, de mindig hiába... 
hogy, amikor már érik a vetés, ak
kor hulljon rá irtó jégverés ...“

Nem, akarunk mohácsi arányokat 
kölcsönözni a budapesti, zágrábi és 
sarajevói labdarúgó kudarcnak, noha 
az r>:0-ás olasz-magyar óta aligha 
érte labdarúgásunkat olyan kudarc, 
aminő az elmúlt héten érte. Három 
csapatunk rajtolt a KKK-ért és mind 
a három vereséget szenvedett —  
méghozzá olyan arányban, hogy 
szinte kilátástalanná vált a jövőjük 
ebben a nemzctekközötti díjmérkő- 
fésben.

Jellegzetesen magyar sors ez' a 
három vereség. Rendeztünk egy nem
zetközi labdarúgótornát, amelyről 
hiányzanak a nagymúltú labdarúgó 
Csapóitok: az olaszok, á bécsiek; a 
prágaiak. A háború közbeszólt és 
akadályt gördített a szereplésük elé. 
Kis KK lett a torna neve. Magyar 
$ors, hogy lekicsinyeltük ezt a tor
nát. Azt mondtuk, hogy ezek. a küz
delmek nem lesznek érdekesek, az el
lenfelek nem méltók hozzánk, nem 
lesz „kunsst"  legyőzni a jugoszláv 
és román csapatokat —  s ugyan ki 
fesz kiváncsi egy újabb Ferencváros 
*—Újpest tornadöntőre *

Magyar sors: a lekicsinyelt ellen
fél kétvállra fektetett bennünket. 
Magyar sors: három idegen nemzeti
ségű csapattal szemben maradt alul 
a legjobb három magyar csapat s 
mind a három idegen csapatnak ma
gyar az edzője. „Senki sem próféta 
a, saját hazájában" —  ez körülbelül 
általános tétel, magyar sors azonban, 
hogy minálunk még mindig nem 
akarják elfogadni azt, amit a mi 
prófétáink odakint sikerrel tanítanak. 
Magyar sors: körülöttünk fiatal
labdarúgónemzetek építik jóformán 
a semmiből labdarúgásuk felhőkar
colóját, mi viszont még csak azon 
tűnődünk és veszekszünk, hogy le
bontsuk-e a rozoga épületet s ha ne
tán lebontjuk: milyen stílusban épít
sük az újat.

Vájjon csakugyan igaz, hogy kilá
tástalan a magyar sors a labdarúgás 
terén is? Vájjon csakugyan ,M o
hács kell Tennünk", hogy felébred
jünk? Volt már ,,Mohácsunk“ —  az 
a bizonyos szomorúvégű olasz-mar 
gyár. Vájjon, ha a 0:5 nem, birt fel
rázni bennünket, remélhetjük-e, hogy 
a zágrábi 0:4-ből és a sarajevói 0:3- 
ból végre tanulunk cs fordítunk a 
szekér rúdján t
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Szabó József-utca 3 

Pénteken, június 21 -én este 'A 9  órakor

NEMZETKÖZI
eUMÚSISAKOS

MÉRKŐZÉS
DAMEROW (Kroeféld) 

Szekeres, Hagy B^Fekete
a rajtnál

Repülő, páros és kétüléses 
mérkőzések

FiMipes neiyárak!

Lapvélemények a Ferencvárosról:

„Amit a közönség 
a Ferencvárostól várt, 
azt a Slavia mutatta1'

TelefonjelentésünJc —
Sarajevo, június 20.

Már szerdán este megjelent a sa
rajevói utcán egy lap —  éspedig a

Jugoslovenska Posta:
A címben ezt írja: Erős és fölé

nyes játékban győzött a Slavia a 
magyar bajnok ellen.

A  bírálatban viszont ez van:
„A Ferencváros technikailag ki

tűnőt nyújtott. Minden magyar já
tékos remekül kezeli a labdát, de 
aztán —  nincs tovább. A játékosok 
közül Sárost III. emelkedett ki. A 
hátvédek közül Ssoyka dr. volt a 
jobbik. A  fedezetsorban Lázár 
Európa-klasszis. Kiss nagyszerű 
technikájú csatár, Gyetvait inkább 
a lendülete emeli ki a többi közül, 
Kiszely és Herényi a ka.pu előtt nem 
volt eléggé erélyes. Pósa és Polgár 
gyenge. _

A  Slaviáról 'viszont ezt írja a sa
rajevói lap:

,A  Slavia fennállása óta nem 
játszott még olyan jól, mint a Fe
rencváros ellen. Amit a közönség 
a Ferencvárostól várt, azt a Slavia 
mutatta be. Krsztalgvitsnak kevés

dolga volt, mert a leét hátvéd kitü
nően működött, a fedezetsor is jól 
játszott, a csatársorban a gólratö- 
rés dicséretes

•Jugoszlavenski List.
Ezeket Írja:

„Az: első félidő megérdemelt Sla- 
via-gólokat hozott. A Slavia a kez
deményezést mindjárt magához ra
gadta és végig kezében tartotta. A 
pontos, jó passz játékot két - gól ko
ronázta az első félidőben. Ezeken 
felül te volt a hazai csapatnak még 
néhány helyzete. A Ferencváros já
téka —  semmi különös. Kvalitás
ban nem szárnyalja túl a magyar 
csapat a mi vezető egyleteinket. 
Csak technikában áll elég magasan 
felettünk. A Ferencváros csatár
sora sehogy sem érvényesült a Sla
via hátvédjeivel szemben.J A ma
gyar. csatárok nem lőnek. A Slavia 
védelme lendületesen, gyorsan, oda- 
adóan játszott. Különösen a rajtok
ban volt nagy. Jól fedezték az 
ellenfél támadóit. A második félidő
ben is minden vonalában ellenfele 
felett állóit a sárajévói csapat.“

Bátori László.

Tiszta jugoszláv KKK-döntőtől 
tart a román futballvilág
Két edzéssel készül a Rapid a Hungária ellen 
Avar lesz a középcsatár

—  Telefonjelentésünk —

Bukarest, június 20.
A  Rapid két edzéssel készül fel 

ezen a héten a Hungária ellen.
Az első edzés szerdán volt, a má

sik pénteken lesz.
A  szerdai edzés könnyű termé

szetű volt, főként levezető mozgás
ból állott. Avar vezette és ő maga is 
alaposan kivette a részét az edzés
ből. Csak Vintila hiányzott, mert 
könnyű húzódásról panaszkodott. 
Játszani azonban biztosan fog.

A Rapid összeállítása végleges 
már. A  védelem és a fedezetsor ma
rad a budapesti összeállításban. A  
csatársorból kimarad Gavrilescu, 
mert a budapesti játékával elégedet
lenek a klub vezetői. A  csatársor te
hát így fog felállni:

Sipos, Wetzer III., Avar, Barátky 
Bogdán.

A mai edzés főszáma Bogdánnak, 
a csapat humoristájának „rádióköz- 
vetftése" volt. Bogdán felmászott a 
Stadion tornyába és onnan a hango
san beszélőn keresztül humoros 
„helyszíni közvetítést" adott a Ra
pid budapesti győzelméről. Különö
sen akkor volt nagy sikere a hall
gatóság soraiban, amikor Pluhár 
után szabadon többször is elismé
telte, hogy

irEjnye-ejnye, Hungária!“
A Rapid vezérkara a csapat to

vábbi megerősítésén fáradozik. Úgy 
hallom, hogy új kapus és összekötő 
csatár megszerzéséről tárgyalnak. A  
neveket egyelőre hétpecsétes titok 
őrzi. De hiszen a Hungária elten már 
úgy sem szerepelhet új játékos. Leg
feljebb csak a második fordulóban 
lesz tehát aktuális az új emberek 
neve.

A vasárnapi mérkőzést rendkívüli 
érdeklődés előzi meg. Itt általában

azt tartják, hogy a Hungária ide
genben mindig veszélyesebb ellenfél, 
mint odahaza.

Ettől függetlenül kiábrándítóan 
hatott a román sportkörökre a ma
gyar csapatok gyenge rajtja a KKK- 
ban. Komolyan tartanak attól, hogy 
tiszta jugoszláv, esetleg román-jugo- 
szláv döntőre kerül a sor.

Stössel Nándor.

FÉL I  ÓRAKOR
a Keleti-pályaudvar II. osztályú váró
termében találkoznak a Bolgrádba utazó 
átló ta-válogatottak.

UTE-pálya 'Megyeri-út

Szombaton, június 22-én 
délután 6 órakor

Közép európa-Kupa 
visszavágó mérkőzés

A régi nóta;

-  Újpest szépen, de eredménytelenül 
futballozik...

írja a horvát sajtó
Csütörtökön délben Újpest elutazott Zágrábból

Zágráb, június 20.
A  horvát sajtóban igen emelke

dett a hangulat a KKK eredményei
vel kapcsolatban.

A Sportski Novosti 
ma reggeli külön kiadásában hang
súlyozza a jugoszláv csapatok példa 
nélkül való szereplését: három mér
kőzés, három győzelem —  10:0-ás 
gólaránnyal, fis a vert mezőnyben 
ott szerepel két magyar és egy ro
mán vezető csapat:

A Jutarni List
így ír:

—  Az Újpest szépen, de ered
ménytelenül játszott. (A  régi nóta. 
Szerk.) A  védelemben Futó, a fede
zetsorban Temes, a csatársorban 
Zsengellér emelkedett ki.

A Novosti:
— A mágyar csapat az I. félidő

ben technikájával sokat ígért, a 
szünet után azonban ezt az ígéretet 
nem váltotta be. A  II. félldöbeji a 
Gradjanskl lelkes játékával szét
verte az Újpest csatarendjét. Azok 
is visszaestek a szünet után az Ú j
pestben, akik a szünet előtt jól ját
szottak. Sziklai az első gól után 
nagyon feljavult. A  kiváló Temesre 
túlnagy munka hárult. A csatárok 
szépen kombináltak, de nem jelen
tettek túlnagy veszélyt a. kapunk 
előtt. Mindent egybevetve, a Grad
janskl győzelme megérdemelt, fis 
ha a csatárok nem hagytak volna ki 
olyan sok nagy helyzetet, a gól-

felsze
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VI., Vilmos csá> 
szár-út 33. és IV., Vili-utca 40.

Ár j e g y z é k !

arány még nagyobb is lehetett 
volna.

A Vecser
az újpesti fiuk sportszerű viselkedé
sét emeli ki:

—  Férfiasán viselték el a veresé
get és a legjobb benyomást keltet
ték a közönség körében.

A Hrvatski Dnevnik 
Baloghat, Vinczét és Zsengellért 
emeli ki név szerint az újpesti játé
kosok közül.

Újpest e lu tazása
Délben háromnegyed 1-kor indult 

el Újpest vonata Zágrábból. A. pá
lyaudvaron Jakopics ügyvezetővel az 
élén megjelent a Gradjanskl egész 
vezérkara.

Az újpesti fiuk már megnyugod
tak és bizakodva néznek a szombati 
visszavágó mérkőzés elé. Szavukból 
kivettem, hogy nagyon ki akarják 
vágni otthon a rezet.

Különkocsit kaptak az újpesti fiuk 
a Gradjanski vezetőiúek figyelmes
sége folytán, biztosan jól utaznak 
majd.

A Gradjanski
pénteken ugyanezzel a vonattal 
utazik Budapestre. Ma délután gőz
fürdőben voltak a Gradjanski játéko
sai. Beszéltem Bukovinai, a követke
zőket mondta:

—  Nem hiszem, hogy lesz változás 
az összeállításban. Suprina és Mate- 
kalo is elutazik Budapestre, de a csa
pat valószínűleg marad úgy, mint 
Zágrábban volt.

A  Gradjanski csapatával Buda
pestre utazik Králjevics dr elnök,

Jakopics ügyvezető, Hiigl, mint Bu
kód helyettese és Matz pénztáros.

Fischer Pál.

Szombaton
BSzKRT-be mulató Budafokon, 

MÜE hőlgyverseny 
Lágymányoson

A megélénkülő úszóéletnek kettős esê  
ménye van szombaton: a BSzKRT a
budafoki uszodában rendez gazdag mű
sora úszóbemutatót, a MUE pedig lágy
mányosi versenyuszodájában gyűjti ösz- 
sze találkozóra legkiválóbb hölgyúszóin
kat.

A BSzKRT bemutató versenyen nagy 
küzdelem várható 100 m gyorsúszásban 
Eleméri és Körösi között. Eleméri kínt 
volt a héten Budafokon és pontosan 1 p 
alatt úszta a 100 m-t. Az 500 m gyors
úszásban Tátos és Gróf méri össze ere
jét. Az említetteken kívül Fábián, Ga
lambos és Végházy indulása biztosítja a 
hírverőverseny sikerét.

A MUE-verseny nem lesz versenytársa 
a BSzKRT-bemutatónak, mért Lágymá
nyoson csak hölgyverseneyek lesznek. 
Érdekes küzdelmekben azonban itt sem 
lesz hiány. 100 m háton' Novak, Lovász 
és HTiszti vezeti a nevezettek névsorát. 
100 m mellúszásban a nagy hármas. Fel
hős, Szigethy-Warga és Salgó találkozik 
egymással. 400 m-en Ács Ilona fog 
győzni, remélhetőleg jó idővel. Az ifjú
sági számokban az FTC két fiatalja, 
Vámos és Albach szaporítja majd győ
zelmeinek számát.

A BSzKRT-hemutató és a MUE-ver
seny is egyaránt délután 5 órakor kez
dődik.

A T LÉ T IK A
VITÉZ CSÁPÓ ISTVÁN, 

a tavaly feltűnt nagyszerű ifjúsági súly
dobó az idén még nem indult versenyen. 
Nem vehetett részt a KISOK-bajnoksá- 
gon sem, mert abban az időben érettsé
gizett a soproni honvéd főreáliskolában. 
Utána a Ludovika Akadémiára fel kel
lett jönnie orvosi vizsgálatra és felhasz
nálta az alkalmat, hogy edzésre kiugor- 
jon a MAC-pályára. - Megdöbbenéssel 
látta, hogy alig tudja túl dobni a 13 mé
tert. Már éppen elkeseredett. amikor 
Farkas Mátyás megjelent és rögtön ész
revette, hogy Csapó nem a rendes súlyú, 
hanem 8 kilós súllyal dobál. A szabályos 
golyóval aztán csaknem minden dobása 
14 méteren felül volt, a legjobb 14.40 kö
rül. Csapó most hazautazott Csehimind- 
szentre, de vitt magával súlyt, diszkoszt 
és gerelyt, és otthon edzeni fog. A sop
roni versenyen biztosan indul és azután 
résztvesz majd a nyári versenyeken is.

$ÓVAHAGYTA A MASZ TANÁCSA 
tegnapi ülésén a szabálykönyvnek azokat 
a fejezeteit, amelyek az új nemzetközi 
versenyszabályoknak beiktatásával meg
változtak. Most már csak a kefelevonatok 
átnézése van hátra és megkezdődik az 
új szabálykönyv nyomása. Az új ver
senyhatárnapokat is jóváhagyta a tanács, 
majd a nemzetközi bizottság jelentését 
fogadták el a most vasárnapi jugoszláv— 
magyar, a két hét múlva esedékes né
met-magyar és a szeptember 28—29-re 
tervezett finn—magyar mérkőzés elő
készületeiről.

F T C  -  p á  I  y  a
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Vasárnap, június 23-án 
d. n. fél 6 órakor

Ferencváros-
Slavia

Középeurópa-Kupa 
visszavágó mérkőzés

előtte negyed 4 órakor

Szt. István fk— Kaposvári f i
KISOK országos bajnoki 

döntő mérkőzés



A  h u n g á r iá so k  
nem  lá t já k  rem ényte lennek  

a  he lyzetet
A  Hungária csapata a kis K K  

visszavágó mérkőzésére
pénteken reggel utazik Buka

restbe.
A  Mandik Béla, Senkey Imre és 
lu k á cs  Béla vezetésével útnak in
duló kék-fehérek az alábbi össze
állításban fognak vasárnap Buka
restben kiállni:

Szabó —  Kis, Biró —  Négyes!, 
Sebes, Dudás —  Béky, Vidor, K al
már, Müller, Szabó III.

V é g i és Kardos  személyében két 
tartalék Is utazik Velük.

A  Hungária esélyei felöl igy nyh 
Jatkoznak a vezetők:

Mandik Béla:
__  Ú gy  találom , hogy a Búka,

restben k iá lló csapatunk összeállí
tása jobban s ikerü lt, m in t az e l
m ú lt vasárnapi. Szerin tem  Dudást a 
fedezetsorban jobban tud juk   ̂ hasz
náln i. K a lm á r és M ü lle r beállítása, 
rem ényt n yú jt arra , hogy já ték  is 
Jesz a csatársorban. M ü lle r fe jje l 
já tsz ik , stílust ad a já téknak. K a l
m á r pedig gólveszélyt je lent.

—  Bízik a győzelemben?
—  Felté tlenü l. H a  csak egy k i

cs it  is fo g  m enni a fiúknak a já ték , 
a k k or m á r nem  fé ltem  őket. Buda
pesten nagyon rosszul já tszo tt a 
csapat, m égis m ár az első félidőben  
m egnyerhettük  volna a m érkőzést. 
Sokka l, de sokkal jobban fognak  a

f iú k  Bukarestben játszani. Va la 
mennyien ígérik , hogy beleadnak 
mindent s ha így  is lesz, biztosan 
tú lju tu n k  az első fordu lón .

Senkey Imre:
—  M indent m eg fogun k  próbálni. 

A z  ü tőn  m ajd  m egbeszéljük a fiú k 
kal a követendő tak tiká t. A  leg
fontosabb: nem  g ó lt  kapni. B ízom  
benne, hogy a védelm ünk, fő leg  
B iró  Bukarestben a ré g i B iró  lesz. 
Dudás sem fo g ja  hagyni annyira  
éln i S ípost, m in t Budapesten. B ar 
sokkal nyugodtabban utaznék, ha 
nekünk lenne előnyünk, de azért 
m ég sem lá tom  teljesen rem ényte
lennek a helyzetünket.

Takács Béla:
—  Jobban fo g  a  csapat B ukarest

ben játszani, ez biztos. D e azt h i
szem a Rapid is jobb  lesz, az o tt 
honi közönség m ajd  erősen tüzeli. 
H a nem  ijednek m eg a m ie ink  és 
ha legalább fe le  annyit nyújtanak, 
mint. am it tudnak, m ég m eglepetést 
is csinálhatunk. M eglepetés lenne, 
ha egyenlíten i tudnánk, _ az m eg 
óriási m eglepetésnek számítana, ha 
ú gy  győznénk, hogy továbbjutunk. 
Nehéz, nagyon nehéz m érkőzés lesz, 
de valahogyan m ég sem vagyok  
olyan borúlátó, m in t a budapesti 
m érkőzés e lő tt vo ltam . A  „ fr is s í
tés " —  szerény vélem ényem  szerint 
—  nem  á rto tt.

ZÁRÓ SZELVÉNY!

^KP“ pályázat XIX.
Beérkezési batáridő 
>T. 22. déli 12 óra.

KEK I. forduló visszavágó:

Kupid—Hungária ......

Ferié cv.—Slavia (Sz.) .........." . . .

Újpest—Jugoezlv. I. ..

Veuus—Jiigosr.lv. II. ....

Nyíregyháza—SalBTC ••

Tatabánya—Tokod ......

Pécs—Lampart ...................

DiMÁVAG—Munfci.es ............ ■••••■
Pétverseny: A pontversenyben csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak bolt- 

versenyt dönt el.

MTK-SFAC ........................

SS.E-DVS0 ........................."••*

SVSE—Zugló ......... . —

NétV • »••«**•»»••••*

Cím: ..........- ...... ............

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

SffiS Péntek, 1940 június 21.

A SalBTC m ár készü l 
az M B-re: 

fU veslli a  p á lyá ié t
A SalBTC vezetősége máris elhatározta, 

hogy, ha csapata bokorul az NB-bo, 
akkor azonnal nekilát a pályája füvesí
tésének. Az S SE-vei is megindultak mar 
a tárgyalások, hogy addig amíg a iu 
meg ne merősödík, az SSE-palyat haszna 
hassa a. „Stéeé” gárdája.

Az őszi idényben tehát a gyönyörű fok- 
vteű SSE-pálya lesz a SalBTC ótfhono. 
Ezt a pályát az idén is bővítették. A 
régi lelátó alatti részen is olyan beton- 
úléseket csináltak, amilyenek az uj lelátó 
előtt vannak. Két uj épület most^áU be- 
felezés elölt. Két játékos Öltöző, egy 
játékvezetői öltöző készül korszerű fürdő 
berendezésekkel, azonkívül orvosi szoba 
i* lesz.

ORSZÁGOS NB-ÉETEKEZLET
Június 29-re, szombat este fél 8 órára 

hívta egybe GidófalvyPál dr az M!LSz 
miniszteri biztosa a z N B  I., az NB U. 
egyesületek képviselőit, továbbá azokat, 
akik a tervezet beosztása szerint az NB 
III-bar.' fognak szerepelni. Itt tof  
megtárgyalni az új Nemzeti Bajnokság 
végleges beosztását, amelyet a mhüszter1 
Biztos fog ismertetni a meghívottakkal. 
E®n az értekezleten a Nemzeti Bajnok
sággal összefüggő összes kérdéseket meg
beszélik. Amennyiben szombaton nem 
végeznek akkor másnap, 30-án vasárnap 
íolytatják a munkát. Az MLSz a .T1 *? 
megbízottaknak 50 százalékos v^uti uta
zási kedvezményt biztosít és B "d^ , s,
— aki erre igényt tart — olcsó szállást
is kap.

KÉKESIT
dicsérik a jugoszláv topok. ^k «!vc|ette  
vasárnap Sarajevoban a Slavia-HajduS
méarkőzést. A  „Sporteki Troglcd (bora- 
jevo) őzt írja:

— A  mérkőzést a budapesti Kékesi 
nagyon jól vezette. Működfjet mogkony- 
nyítette az a körülmény, hogy a mérj 
kőzés dicséretesen fair vol t .A bolgtW  
„Vreme” ezt írja: — Kékesi kiválóan
"vesét to a mérkőzést,

Bőséges munka- 
műsora

van az MLSz-nck: Hétfőn a csatárképző- 
tábor tagjai este fél 7-kor megbeszélésre 
gyűlnek össze a szövetségben. _ 

Kedden, szerdán, csütörtökön es pén
teken folytatódik a csatárképzó iskola a 
népligeti fővárosi diák stadionban. _ 

Szerdától vasárnapig az ifjúsági edző
tábor vezetői tan folyamot hallgatnak a 
Testnevelési Főiskolán. Délutánonként 
valamelyik pályán gyakorolnak

Pénteken lesz az ifjúsági _ edzoverseny 
bemutató szemléje. Tizenkét edző vesz 
részt egy-egf' csapattal. .... . .

Szombaton és vasárnap a- 8 ifjúsági 
bajnokcsapat részvételével lesz az országos 
ifjúsági döntő.

A MOVE-BAJNOKSÁG ÁLLÁSA: 
I, osztály. Pesti csoport

ZÁRÓ SZELVÉNY!

„ » s‘pályázni XIX.
Beérkezési határidő
VI. 22. déli 12 óra.

KKK I. forduló visszavágó:

Bapld—Huragária ......

Fenecv.—Slavia (Sz.) ..

Újpest—Jugoezlv. I. —

Venus—Jugoszlv. I I ............... .

Nyíregyháza—SalBTC •• .........

Tatabánya—-Tokod .......

Pécs—Lampart .................... ..

DiMÁVAG—Munkács  ......... *••••
Pótverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyéb kent csak holt- 

versenyt1 dönt ©l*.

MTK-SFAC. ...................... .

SSE-DVSC ......................... ..

SVSE—ZugU. ......................... .

Név! .........................................

Cím:

" A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
1# fillére, bélyeget kell mellé
kelni. Aki heten kint ötnél több 
szelvényt kiild, az tegyen Ide ke
resztet vagy csillagot!

nem is lett volna, sazbad labdát kap
nunk.

Megkérdeztem Sdrosi Bélát, miért 
nem ment néha-néha hátra is segí
teni. Sárost I I I .  igy védekezett:

-i— Berényinek második közép fede
zetet kelle tt volna játszania, ö azon
ban m ár a 10. percben elkészült az 
erejével. íg y  azután nekem  két em 
bert ke lle tt fognom , a jobbÖsszekötöt 
és a középcsatárt. N em  lehet cso
dálni, hogy én is k idög lö ttem .

Megkérdeztük, miért ment előre a 
csatársorba.

A  válasz:
—  Gondoltam , m egpróbálom , hátha, 

talán nekem  m enni fo g  o tt  elöl, S a j- 
,4,05 —  nekem sem m e n t . . .

?
v a g y :F ra d i-ss ív  — íio l

M iért nem tudtak toppolni a Ferencvárosiak 
Sarajcvókan?
M i é r t  „ d ö g l ö t t  V \ "  S áros i H U  —  A  t a k t ik a  és

a lelkesedés kíánya —  Túl erős edzést tartott 
kedden a Ferencváros 

V é l e mé n y e k ,  magyarázatok a zöldfehérek sarajevói 
csatavesztéséről ,

__ Kiküldött munkatársunk tele fon jelentése —

T. Előro SC 25 19
Kákosszentm. AFO 26 18 
VIIT. kér. SE 21 I® 
Pc-fitszentimr. NTK 25 IS 
Rákosligeti TSE 24 13 
BTSE Szabadság 24 11 
Rálcoshegyi TC 25 12
Kvassay Zsilip TE 23 12 
Pesterzs. Rákóczi 24 11
M. Kéménysepr. SC 21 9 
Ferencv. Tör. SE 24 10 
Szent László FC 2:i 7 
Túrán SE _ 6
Egyet. Szór. SE 26 6 

. Kis tárcsái TE 22 2

2 4 76:
3 5 80
2 6 84
3 9 58
1 10 64
5 8 57
2 11 69 

— 11 54
2 11 46
4 11 43
1 J3 44
6 12 39
3 16 38
2 18 33 _ 20 10

:29 40 
:29 39 
:55 31 
:50 29 
:45 27 
:47 27 
:57 26 
:48 24 
:44 24 
:47 22 
:62 21 
:57 20 
:92 15 
:74 14 
:79 4

I. osztály. Budai csoport
1. Csillaghegyi TSE
2. Törökbálinti TG
3. Budaié lény i PC
4. Pomázi TK
5. Pilisvörösv. TSE
6. Budaörsi TSE
7. Békiismogyeri KSE
8. Szentendrei SE
9. Egyesült TSE 

!0. Szent János SE_
11. Pillsszontiv. ISE
12. X I, kér. I f j .  TE
13. PeslhidiCgk. SzSE
14. Széchenyi TI3**

* Két büntetőpont 
•* Törölve,

2S117
21 15
22 16
21 14
22 15 
20 11

4 13 
4 11 
2 14
1 14 
6 13
2 17

1 — 25
levonandó.

27 3 
22 34 
25 34 
27 33 
34 33 
25 28 

: 44 20 
48 18 

: 44 18 
: 73 18 
: 49 17 
: 70 16 
:1U3 8 
: 9 2

Sarajcvo, június 20.
A  mérkőzés után több beszélge

tést folytattam. Kiváncsi voltam: 
vájjon mások hogyan látják a  sa
rajevói meglepő csatavesztést s mi
vel magyarázzák a vereséegt.

LÁZÁR:
A rossz taktika és a lel
kesedés hiánya

Lázár Gyuszi ezeket mondta a 
mérkőzésről:

__  v^reéégnek szerintem két
oka van. Á z  egyik a lelkesedés hiá
nya. Bizony tanulhatnánk a L im á 
tól lelkesedést, pedighát hajdanában 
a Fraai-szívröl legendákat meséltek. 
A  második ok: szomorú taktikánk. 
Sárosi Béla nagyon előremenő k  
akarta venni a részét a támadásból 
és a góllövésböl. így  nem lehet já t
szani idegenben.

__ Á^an ellenben két kellemes csa
lódásunk is. A z  egyik: féltünk, hogy 
a Slavia túl keményen fog játszani, 
a mérkőzés folyamán azonban nem

fordult elő egyetlen komoly durvaság 
sem. Fair ellenfelet ismertünk meg a 
sarajevói csapatban. A  másik kelle
mes meglepetés: a játékvezető, aki
kifogástalanul vezette a mérkőzése 
Jobb játékvezetést el sem lehet kép' 
zelni. Bizom egyébként, hogy oda
haza a rendes csapatunkkal ezt a 
hátrányt be tudjuk hozni.

Sárosi III. kedden lőtte 
el a puskaporát

A  szállóban meccs után összeültek 
a játékosok és tanakodtak: mi volt 
tulajdonképpen. a vereség oka. 
Szoyka  dr ezt mondta:

—  Ilyen hosszú utazás után —  
kilométert utaztunk vonaton —  és 
egy nappal a mérkőzés előtt vélemc 
nyém szerint nem lett volna szabad 
olyan erős edzést tartanunk, aminöt 
mi kedden tartottunk Sarajevoban. 
Sárosi Béla ezen az edzésen any- 
nyira kibombázta magát, hogy a 
mérkőzésre jóformán már semmi 
ereje sem maradt. A  keddi edzésen

Cserebere
Érdeklődtem, hogy mi volt az oka 

a meccs folyamán a sok csereberé
nek. Kiderült, hogy az első cserét —  
K iszely  és B ercny i között —  K iszcly  
kérésére csináltá,k meg.

A  második cserét —  Lázár és He
rény i között —  a vezetőség rendelte 
el a  szünetben az öltözőben.

A  második félidőben pedig Sárosi 
Béla odaszőlt D im ény  edzőnek:

-  Megpróbálom, hátha tudok elöl. 
valamit csinálni, menjen csak hátra 
Lázár Gyuszi.

Klasszis-áh!
Feltűnő volt, hogy a Ferencváros 

játékosai a göröngyös pályán nem 
tudtak labdát toppolni. Nem vették 
észre azt, amire a Slavia már régen 
rájöhetett, hogy az ilyen egyenetlen 
talajon nem lehet lábbal toppolni a 
labdát. A  sarajevói játékosok has
sal és mellel —  kissé összegörnyedt 
testtartással —  toppolták maguk ele 
■a bőrt. Szomorú, hogy klasszisjáté
kosok 90 percen át nem tudtak rá
jönni erre a —  Kolumbus-tojására.

Bókái Mattanovich Béla,

Ax M IK  vasárnap délután fél 4 órai 
kezdettel a Hur.gária-úton a Soproni 
FAC ellen n. következő csapattal veszi fel 
a harcot- Kárpáti — Burkó, Beregi — 
Péter. Pintér, Liszkay I. — Nemes. 
Ilovszky, Liszkay II.. Lacző, Mérei. 
Előtte negyed 3 órakor az MTK—- 
MAVAG-kölyökmérkőzés kertil lejátszásra.

SZEKÍÍESZTŐI Ü ZE N E T E K
Egy vidéki Tiossxútávfutö. 1. Elég fia

tal ahhoz, hogy akár olimpiai bajnok is 
legyen. 2. A Mezei zés nagyon hasznos, 
A  finnek és most már a legjobb magya
rok is a pálynidényben is többet, edzenek 
mezőn, mint pályán. 3. Igen hasznos pl- 
bkiigazításokat tartalmaz a M ASz által 
kiadóit < dzé,utasítás. 20 fi Mér bélyeg elle
nében kívánatra megküldi a MASz (V,. 
Alkotmány-utca 3.).

T A N U L M A N Y F E J  EK

JAK0PICS
A  világ sorát irányító helyeken ma 

nagyobb egyéniségek ülnek, mint 
valaha az emberiség történetében. 
Mintha a kiegyenlítődés törvényé 
hozná magával, hogy a társadalom  
alsóbb rétegeiben viszont mostaná
ban egyre ritkulnak az egyezségek. 
A  falanszter felé haladó fejlődés ko
rában jól esik néha-néha rábukkanni 
egv-egy régivágású egyéniségre. _ 

ilyennek  kell számítanunk Jakopics 
Józsefet ,a Gradjanski ügyvezetőjét, 
a  fiatal horvát szövetség szövetségi
kapitányát. , . _

Negyvenes ember, mar Lem Kar 
csú, de fiatalos mozgású, gyorstekin 
tetü, egéazségesarcú ember. A  | w «w  
horvát föld szaga terjeng körülötte, 
amikor beszélni kezd. Agglegény  
Kern a családalapítók fajtájából való 
Számára négy dolog van a  világon 
—  amint monadni szokta:

__En m agam , az apám, a f  iverem
és a, futball. .

De Jugoszláviában mindenki tudja, 
h ozv  a  sorrendben hiba van. A z  igaz
ság az, hogy éppen a-fordított sor
rend érvényes Jakopics  eszményei
ben, életcéljaiban.

Jómódú ember és ugyanakkor jó
szívű. ember. Sokat segít szegénye
ken, elesetteken, sokat áldoz jóté
kony egyleteknek, de legtöbbet adott 
a labdarúgásnak. Amikor a Gi ad
janski zavarba került a pályájává! es

össze kellett hozni 1 millió 200.000 
dinárt (több mint 120.000 pengő), 
Jakopics  kinyitotta a tárcáját és ki
fizette az egész összeget. És ezt nem 
feltűnési vágy  diktálja neki, csak 
egyedül a  sport, a  futball rajongó 
szsrctöts*

Nem  tudósa a  játéknak, de valami 
csodálatosan egészséges érzéke van 
a játékosok képességeinek megíté
lésében a  játékosokkal és általában 
az emberekkel való bánásban. Mint 
kis szurkoló kezdte a Gradjanski- 
ban, hamar bekerült a vezetőségbe 
és most már hét éve ügyvezető.^ Arru 
azt jelenti, hogy mindent o csmal. És 
jól csinálja. E zt m ár a _ Gradjanski 
csapata nem egy  külföldi pályán be
bizonyította. Budapestet sem véve ki.

Irtózik az aktától, ez írásos elin- 
ézésektöl. H a  valamit elhatároz, a 
telefonhoz nyúl. Ezenkívül csak 
egyetlen eset lehetséges meg: repülő
gépre ül és órákon belül ott tejrem, 
ahol intézkedésre van szükség. .Egy
szer Belgrádban, egyszer Parisoan 
vagy Setében, másszor Bukarestben.

Robband vérmérsékletű egyemseg. 
Igazi szláv temperamentum. Hangos- 
heszédü, nem tesz lakatot a szájára. 
K ra ljev ics  dr, a  horvát szövetség el
nöke mondotta nekem Zágrábban:

—  H a én csa k  tizedrészét m ernem  
mondani, a m it Jakopics beleharsog a 
világba, nyom ban  tam löcbe vetnének.

Jakopicsnak  nem lesz semmi baja, 
ha nyíltan megmondja a véleményei. 
És meg meri mondani az igazságot 
még a miniszternek is. De nincs 
olyan párnázott miniszteri ajtó,

amely meg ne nyílnék a legrövidebb 
időn belül, ha Jakopics  megjelenik a 
titkár asztala előtt. A  Gradjanski já 
tékosainak minden ügyes-bajos dol
gát elintézi. A  vendégekét meg in
kább! . .

M agam  láttam, amikor a zágrábi 
pályaudvaron kieresztette a hangját 
az ügyeletes titkos rendőr előtt, aki 
elszedte az újpestiek útleveleit és fe 
lelősségre akarta vonni őket, mert 
az útlevelükbe „Belgrád" volt beírva.

_ Vissza kell m enniök B e lg i ádba,
állapította meg a paragrafusok  

szigorú őre.
Jakopics  rárivallt:
___ M égysz ám te, majd m in d já rt

m egm ondom  hova! Esek  az ú jp e s ti 
f iu k  és ezek ifimoradnak.

És egyszerűen kivette a detektív 
kezéből az útlevél-csomagot:

M ajd  én elviszem  a. kap itány
ságra, —  harsogta s a detektív vá ll- 
vonogatva otthagyta. Biztosan így  
gondolkozott m agában:

—  E z  a Jakopics.
A  horvát szövetségi kapitány sok 

szór meglepően emlékeztet M e is l 
Hugóra. Ugyanaz a kirobbanó be
szédmodor, metsző, de azért nem  
bántó humor, természetes ész és v a 
lami általános ,,jó-emberi“ benyo
más éppen olyan rokonszenvessé 
teszi, mint a néhai osztrák szövet
ségi kapitányt.

A  Gradjanski— Újpest mérkőzés 
után megtartott vacsora közben el
mondta a m aga szlávosan puha né
met nyelvén —  igen jól beszél né
metül —  Síposnak, a  kiváló csatár

nak történetét a Gradjanskival:
_  H ét évvel ezelőtt Belgrádban  

já tszo ttunk  ba jnok it vasárnap, ked
den pedig kiszálltunk M itrovicában  
barátságos m érkőzésre. A z  elörnecs- 
cset i f ik  já tszották . F e ltű n t nekem, 
a jobbszélsö nyurga srác. Rem ekü l 
lő tt . Vacsora közben m ondtam  az 
e lnöknek: „Ha annak a nyiszlett
jobbszélsönek kedve volna Zágráb 
ban játszania, jö jjö n  fe l hozzám a 
szállóba." Jö tt is. Vékonyka kis ru 
hában, .fe lö ltő  nélkül, faffyoskodva  
á llíto tt  be a fiú . A  m ienk le tt. A  
leg jobb  csatárunk le tt rövidesen. 
O ntotta  a bom ba-gólokat. De a csa
pa tta l nem  tud ott m egférn i, m in 
denkit k ifogáso lt, b írá lt, Összefog
tak  ellene. A m íg  szabadságon vo l
tam., összeesküdtek ellene. M ik or  
hazajöttem , M o ln á r G yuri, az a kkori 
edző je len te tte : Sípos nem  já tsz ik  
többé nálunk. „A z t m ajd  én fogom  
eldön ten i" —  m ondottam . Sípos tó
vá,bb já tszo tt nálunk. E g y  szerdai 
napon jönnek  és je le n tik : uipos e l
u ta zo tt Zürichbe. H iába vo lt m in 
dem közbelépés, jugoszláv szövetség,
FTWA -__<7* Gra&shoppGYsé in&raot
Sípos 'é s  m i egyetlen fity in g e t sem 
kaptunk. H iszen  —  mondtak  —  Kí
nos am atör. K é t év m úlva levelet 
kapok Séte-bö l —  akkor m ár a 
francia  ligában rú g ta  a labdat S í
pos __  „m egbántam  nagyon m in 
dent ú jra  a Gradjanskiban szeret
nék ’ já tszan i." I r ta  a m egtért bá 
rány. Gyerünk repülőgépre és Séte 
be, H á rom  napig csatáztam  Bayrou  
elnökkel —  nehéz ember,  mondha-

t om  __  fa Sípos ú jra  a m ienk le tt.
140.000 francia  fran ku n k  bánta.

__  A zután  ú jra  kezdődtek a rég i
bajok. Sípos nem  tu d o tt összeha.ngo- 
lódni já tékostársa iva l. M a jd  más ba
jo k  is jö ttek . E g y sze r csak beállít 
hozzám és hosszú mesébe fog , hogy  
neki m ennyi adóssága van, stb . . .  
M egm ondtam  n ek i kereken : a Grad
jansk i nem  azért van, hogy Sípos úr 
adósságait fizesse. K ite ttü k  a csa
patból. Egyszer kedden jö ttü n k  haza 
Spliböl bajnoki m eccsrő l, je len tik  ne
kem : Sípos e lrep ü li Bukarestbe. Este  
m egcsörren a te le fo n : B ukarest je 
lentkezik  és B auer K onstantin , a Ra 
pid fő titká ra  kérdezi, m ennyiért ad
nánk szabadon S íp os t?  A z t mond
tam  neki. majd személyesen adok vá
laszt, , Másnap re g g e l gyerünk a re 
pü lőtérre, délben m á r Bukarestben  
tárgya ltam  B a uerre l. Nehéz ügy 
volt. D e szom baton  este m egkaptam  
leiben azt, a m it B ayrounak kellett 
kifizetnem  o, sa já t já tékosom ért. S í
pos vasárnap délu tán  m ár a Rapiá 
ban já tszo tt, 1

(M ert Jakopics  szemrebbenés nél
kül kifizetett a  Gradjanskiért egy
millió dinárt, lenyelte, hogy a játékó
rát egy fillér nélkül elvitték kül
földre, sőt leszúrta a visszaszerzés 
diját is, de hogy megint a fainak 
állítsák? Azt m ár nem!)

Mondhatnám, hogy ez a kis histó
ria „Európa- le g jo b b  jobbszélsőjének’' 
története. De mondhatom azt is:

, —  Ez Ja kop ics !
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KISZELY:
Miért akarnak velem, mindenáron Tessék

liHüffl M1— 1I I ...■...

színt vallani !
középcsatárt játszatni? Én nem  
vagyok középcsatár!
S a r a j e v ó i „hogy  is vol t  csak"

Sarajevó, június 20.
A mérkőzés után még az alábbi 

apróságokat gyűjtöttem össze:

1. &osss előle®
Araikor a Ferencváros autói a pá

lyára indultak, temetési menettel ta
lálkoztak. A futballista — ' miként a 
vadászember —: babonás. Lázár bo
rúlátóan jegyezte meg:

— Rossz elejei. Annakidején egy
szer Lissabonban is temetési menet
tel találkoztunk meccs előtt. Kap
tunk is valami nyolc gólt. Legutóbb 
Kassán került az utunkba a pályára 
menet gyászoló sereg s csak igen ke
servesen nyertünk l:0-ra.

Behozott, vagy nem  
húzott b e !

Kiszelyröl azt mondták a saraje- 
vóiak, hogy a mérkőzés folyamán — 
mint Pesten mondják —  „behúzott"' 
egyet Djaicsnak. Megkérdeztem Ki- 
sezlyt, történt-e valami, ö így vála
szolt:

—  Nem igaz. Állva vártam a lab
dát, Vjaics hátulról meglökött és 
eközben az arca véletlenül a váltam- 
nak eseti. Nem volt szó szándékos
ságról.

K iszeiy  — összekötő
Lapaj panaszkodott:
— Nem értem, miért akarják, hogy 

én középcsatárt játsszam. Érzem, 
hogy nem megy nekem ezen a he
lyen. Nem tudom rendesen magam 
elé adni a labdát és nem tudok úgy 
osztogatni, mint kellene. Inkább ma
radok összekötőben. Nagyon szo
morú így is, hogy egyetlen gólhely
zetet sem tudtunk összehozni.

Bíró Dani közbeszólt és azt mondta:
„Majd Pesten kipótoljuk, amit itt 

elmulasztottunk."
Kiszeiy leintette a fiatal jobbszél- 

söt, — mondván:
— Te csak hallgass! Te voltál a 

legrosszabb. Az egész meccs alatt 
semmit sem csináltál.

Croner
A két csapat vezetősége este kö

zösen megállapította, hogy olyan ki
tűnő játékvezetőt, aminönek Croner 
bizonyult, aligha fognak találni a 
mezőnyben. Az a vélemény alakult 
ki; jó lenne, ha. a budapesti mérkő
zést is Croner vezetné.

Tarta léko s le sz  
Pesten a S lav ia  (!)

Wilhelm edző már a budapesti 
Visszavágó mérkőzésről beszélt. így:

—-  A  Slavia valószínűleg tartalé

kosán lesz kénytelen Budapestre 
utazni, mert néhány katonajátéko
sunk nem kaphat szabadságot. Az 
már biztos, hogy Lázárevies nem 
utazhat, de valószínű, hogy Vido- 
vics és Pctkovics sem mehet.

íg y  sarajevó! hölgy- 
szurkoló

Beszélgettem a S lavia leglelke
sebb hölgyszurkolójával, aki nem 
más, mint Braco Kasikovics elnök
nek a felesége és egyúttal Kákics 
főtitkárnak a húga. ű Így beszélt a 
mérkőzésről:

— t Ilyen szép játékot itt Sarajc- 
vóban még sohasem láttunk. A ma
gyarok nagyszerűen fejeltek. Titok
ban győzelmet reméltem ugyan, de 
nőm gondoltam 3:0-ra, legfeljebb 
3:2-re, vagy S:J-re. Megpróbáljuk 
tartani az előnyünket Budapesten.

Az elnök felesége egyébként ott 
lesz a budapesti visszavágó mérkő
zésen is.

\ díszvacsora Barija
llidzsán

Este Banja llidzsán, egy Saraje- 
vótól 11 kilométerre levő fürdőhe
lyen díszvacsorát rendezett a Slavia 
a Fradi tiszteletére. Ezen megjelent 
Zlatar polgármester is. Zlatar egy
szerű bosnyák parasztember s nem
zeti viseletben, „lenge boanyákban" 
vett részt a vacsorán. Jól ismeri a 
magyarokat, mert valamikor mint

katona Magyarországon szolgált.
A  ferencvárosi játékosok közül 

csak Jakab nem vett részt az ün
nepi vacsorán. Jakab lába ugyanis, 
amelyet -— mint jelentettem —- egy 
dongó megcsípett, estére még job
ban megdagadt.

Bők és visszavágó 
hók

THmény edző mondta a játékveze
tőnek a vacsorán:

— Minden mérkőzésünkre ilyen 
játékvezetőt kívánnék magunknak.

Crotier visszaadta a bókot 
imigyen:

— éh viszont, mindig olyan fair 
csapatot kívánok magamnak, ami
lyen a Ferencváros.

Bőkai Mattanovich Béla.

Sarajevói „leg..."*ek
A legjobb játékos volt: Rajlics.
A leggyengébb: Bíró II. és Be- 

rényi — holtversenyben.
A leggyorsabb: Rajlics.
A legjobb labdákat adta: Sa- 

lipur.
A legbátrabb volt: Croner, a 

játékvezető. (Egyízben szörnyen 
leszidta Djaicsot. Végül ezt 
mondta neki: „Ha még egyszer 
ilyet mer csinálni, azonnal le- 
küldöm a pályáról,“1

A legkínosabb volt: hogy Pol
gár, mennyire lemaradt a máso
dik gólnál,

A legkellemesebb: hogy csak 
3:0 az eredmény és nem 6:0. 
(Mert ennyi is lehetett volna.)

A legkellemetlenebb pillanat: 
Amikor a harmadik gól előtt 
Szoyka. és Csikós egymást za
varták és Rajlics be tudott ug
rani.

A legkellemesebb pillanat: ami
kor a játékvezető lefújta a mér
kőzést.

A legkevésbé tartotta be az 
utasítást: Berényi. (Az összekö
tőre állították, de már a 10. 
percben lement róla. Főleg 
emiatt borult fel a Ferencváros 
hadlrendje. (Berényi egyébként 
— mint mondják —  már a múlt 
szerdai edzésen olyan izgatott 
volt, hogy a körben való pasz- 
szolgatásnál sem tudta rendelte
tési helyére küldeni a labdát. 
Berényi most játszott először 
ilyen nagy mérkőzésen.)

B. M. B.

A Serrette a svájci bajnok, mivel 1:0 
arányban legyőzte a Grasshoppers-t. A 
további eredmények: Lausano—Your.g
Fellowa 4:1. St. Gálién—Biel 6:2, Young 
Boys—Nordstern 1:0.

A Salgótarjáni SE a DVSC elleni sors
döntő mérkőzésére ezzel a csapattal All 
ki: Barabás — Sümegi. Valentin — Ma
ros, Kovács. Mester — Langár. Szabó
7.. • Enoch, Kőszegi, v. Majoros. Csü
törtökön nagy edzés lesz és utána játé- 

éves jubileumára ké
szülő bbE nem akar kiesni!
, A  ?rlí?d0n sorrn kerülő CASS-Oros- 
hazj MTK-osztályozóiriérkőzést Boros Pálvezeti.

MA: KAPUSAKADÉMIA A GANZ- 
PÁLYÁN

Molnár Igfoác ifjúsági edző eddig már 
foglalkozott külőn-külön a kapásokkal, a 
hátvédekkel, a fedezetekkel, a szélső 
csatárokkal és a belső csatárokkal. Ma 
délután újból az ifi kapusokra kerül a 
sor. Délután fél 5-re a következő játéko
sokat hívta meg a szövetség a Ganz-pá- 
lyára:

Zen í ni FTC, Kuchta í Vasas). Ősin tálán 
(Lampari), Szekeres WMTK, Albert I’.fC, 
Fejes MAFC* Erlci FTC, Bóka DVSC. 
Kotróba (Törekvés). Bogár BMTE, 
&chlo'pscr KISOK és Führcr NSC.

A játékosoknak teljes fölszereléssé! 
kell megjelenniük a Ganz-pálydn.

11 WMTK Csepeli Stadionja
Vasárnap, június 23-án 

délután 6 órakor

WMIK-Ganz
Budapest a m a tf lr  bajnoki döntő mérkőzés 

előtte 4 órakor

FTC—M. P a m u tiap ar
Budapesti ifjúsági bajnoki döntő mérkőzés
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P Á R I S I  FOTO-SZAKÜZLET
_________ Párisi Hagy Aryháa épületében.

Vájjon hány pofon hiányzik még 
a felébredésig? Hány ismeretlen 
déltengerparti csapatnak kell még 
megvernie büszke élcsapatainkat 
ahhoz, hogy rá is jöjjenek vala
mire ? Vájjon hány kiábrándulásra 
van még szükség? Hány lenézett 
tanítvány fogja még megleckéztetni 
volt mesterét?

A  rossz álom ugyanis nem — 
álom. Valóban kikapott a Ferenc
város is, az Újpest is. Sarajevőban 
oktatták ki a Ferencvárost gyorsa
ságból, energiából, lelkesedésből. 
Zágrábban pedig a Gradjanski olt, 
tatta ki az Újpestet, körülbelül fgy:

—  Ide figyelj, kis Újpest! így 
kell ma futballozni! így kell rend
szeresen játszani. Nézzétek csak, 
hogyan helyezkedik a védelmünk. 
Úgy, ahogyan az angolok, a játék 
feltalálói, Tőlük tanultuk. Figyel
jétek csak ti is, gyerekek. Nyissá
tok ki a szemeteket.

A kérdés az, hogy —  kinyitot- 
ták-c...

*

(Még szerencse, hogy Sziklai is, 
Csikós is jól védett s így csak há
rom, illetve négy góllal kapott ki 
két élcsapatunk. Csak elhtzakodottá 
ne tegye őket az aránylag kisgól- 
arányú vereség...)

*

Még élénk emlékezetünkben van 
a szövetségi kapitány tűnődése a 
magyar-horvát mérkőzés után, ami
kor bevallotta, hogy á horvátok an
gol rendszere gondolkodóba ejtette. 
Idáig már eljutottunk, hogy a ma
gyar labdarúgás szakvezetői elgon
dolkoznak azón, amit a jugoszlávok, 
horvátok

már évek óta
csinálnak. Nálunk.még mindig „tak
tikai vita“ van, rosszindulatú ferdí- 
tök, tájékozatlanok, nagyképűek, 
önfejű játékosok, azok talpnyaló író
deákjai, tudatlanok akadályozzák a 
fejlődést és —  ami a légvégzete- 
sebb —  o labdarúgás

felső vezetősége is habozik,
tétovázik és nem képes véleményt 
alkotni.

A  Gradjanski a közelmúltban 
5:l-re verte meg a Ferencvárost, 
óriási küzdelemmel egy góllal ma
radt alul Budapesten a magyar válo
gatott ellen, most pedig 4:0-ra verte 
meg az Újpestet. A  Gradjanskit egy 
idegen játékos erősítette, amikor a 
magyar válogatott ellen játszott. Já
téka, tudása meggyőző volt. Rend
szere több, mint gondolkodóba ejtő. 
Edzője a magyar Bukovi Marci, aki 
mint játékos -— támadó középfede- 
ze.t volt. Ma harmadik hátvédnek ál
lítja be a középfedezetét s a szélső- 
fedezeteket küldi előre. Nyiltszemü 
haladó ember. Megmagyarázta, hogy 
nincs titok a Gradjanski sikerében. 
Mindössze az, hogy nem aludt cl, 
nem kérődzik a múlton, nem úgy 
játszik, mint húsz évvel ezelőtt ját
szottak, hanem úgy, ahogyan

ma
kell. Minden kertelés nélkül elmond
ta, hogy a csapat úgynevezett angol 
rendszert játszik, helyesebben kor
szerű angol rendszert, mert hiszen a 
régimódi felállás is angol rendszerű 
volt. Elmondta, hogy miért helyes ez, 
miért jó.

Meghallgatták, csapata játéka 
„gondolkodóba ejtett" egyeseket és 
— nem történt semmi.

*
Mintha átok ülne a magyar labda

rúgáson. Mintha minden reményte
len lenne. Mintha a magyar labda
rúgás szabad préda lomé, amelyről 
bárki, a legnagyobb szamárságokat 
írhatja és beszéli, —  ártva egy nagy 
ügynek, a magyar labdarúgás ügyé
nek. Mi még ott tartunk, hogy még 
felelős körökben is vannak!emberek, 
akiknek „jól kell futballozni„ru
galmasan, kötetlenül", „szépen,, sze
met gyönyörködtetves akik üres 
gőgjükben kézlegyintéssel intéznek 
el minden újítást. Nekik nem kell. 
Ha már minden érvből kifogytak, 
nem átallják azt mondani, hogy az 
,i,degen rendszerek" ártanak a MA
GYAR labdarúgásnak. Ez az ihaj- 
csuhaj hamis hazafiaskodás persze 
arról nem beszél, hogy „idegen 
rendszerben" játszanak — a német 
csapatok is. Úgy látszik, nem elég 
jó hazafiak ... Csak úgy, mint az 
olaszok, akiknél a diszkoszvetők — 
oh, borzalom — amerikai stílusban 
dobnak. Ugye képtelenség? Mégis 
vannak, akiket ezek a képtelensé
gek gondolkodóba ejtenek és nem 
nevetnek rajtuk.

*

Volt egy magyar edző, aki kifej
tette, hogy mindent a támadásra kell 
alapozni, nem baj, ha rossz a véde
lem, nem baj, ha a védelem hat gólt 
kap, az a fö, hogy a csatársor hetet 
rúgjon. Ez legalább őszinte beszéd. 
Nyiit. Ha nincs is igaza.

Ennél azonban sokkal veszedelme

sebb a két-, vagy még többkulacsos 
politika, a mindenkinek igazat adó, 
határozatlan, minden rendszertől ir
tózó, azaz minden rendszert szerető 
ember. Ez ma azt mondja, hogy 
rendszerben kell játszani, másnap ki
jelenti, hogy nem lehet a játékot 
béklyóba kötni. Harmadnap kije
lenti, hogy hagyják már békében 
azzal a taktikával, rnár egészen meg- 
bolonditják. A  negyedik napon elgon
dolkozik. Az ötödik napon kijelenti, 
hogy van benne valami. A  hatodik 
napon kifejti, hogy mindegyikben 
van valami. A  nyolcadik napon min
den . marhaság. A  kilencedik napon 
elgondolkozik, hogy nem ártana' vé
gül is utánanézni ennek az egész
nek ,..

*

Ha angol rendszerpártival beszél, 
akkor lelkendezik, hogy csak a. kul
lancs menthet meg minket. A háta 
mögött kijelenti, hogy marhaság az 
egész, persze, hogy az olasz rend
szer a jó. Régi játékosnak a régi 
időkről beszél: az volt csak a játék! 
Neked is igazad van, neki is, ne
künk is, nektek is, nekik is. így ra
gozzák el az állásfoglalást, mert 
így kényelmesebb.

Közben másutt már mérföldes 
csizmákkal haladnak előre.

*
Mi nem állítjuk, hogy csak angol 

rendszerben lehet jól játszani. Az 
olaszok nem angol rendszerrel nyer
tek két világbajnokságot. Az a vé
leményünket azonban nem hallgat
juk el, hogy az angol rendszert 
nemcsak kiegyensúlyozottabbnak, 
■gazdaságosabbnak, észszerűbbnek 
tartjuk, mint az olaszt, de

támadó szelleménél fogva alkal
masabbnak is tartjuk a magyar 

labdarúgás számára.
Véleményünk alig talál ellenzésre. 
A szövetségi kapitány kijelenti, 
hogy az angol rendszer a legjobb. 
Ugyanez a véleménye a szövetségi 
edzőnek is, aki azt ajánlja, hogy az 
ifjúságot neveljék ebben a rend
szerben. Nem vitatják tehát, hogy 
jó az a játékrendszer, ami az ango
loknak jó s jó a jugoszlávoknak, a 
horvátoknak, a németeknek is.

Hát akkor miépt nem vezetik 
be?

Ilyenkor tűnődnek, a homlokukat 
húzzák, kifogásokat keresnek. Hajh, 
nehéz nálunk bevezetni. A  játéko
sok idegenkednek. Nehezen lehet 
őket rávenni a rendszerre. Négy-öt 
gólt még csak könnyen bekapna? 
Zágrábban, de ha korszerű játékról 
van szó, akkor mokány dac fogja 
el őket.

Meg aztán a. Bíró Sanyi inkább 
visszavonul, de nem fogja a szélsőt.

Ugyebár, itt nem lehet semmit 
sem tenni...

•

Ez a helyzet nem őszinte és na
gyon veszélyes. A  játékos, a szur
koló felfelé tekint. A  válogatott 
csapatra. A  mi kirakatunk a válo
gatott csapat. A kiválasztottak csa
pata,

az elitgárda, akikre szüksége 
van minden tömegsportnak,

mert ha azt akarjuk, hogy nagy tö
megek futballozzanak, ahhoz az is 
kell, hogy legyenek olyanok is, 
akik nagyon tudnak futballozni. Ez 
a válogatott. Ez a mintakép. Erről 
szeretnének példát venni.

És mit látnak? Határozatlansá
got, kapkodást, zavart. Bizonytalan
ságot. Mintha nem tudnák, hogy 
mit kell csinálni. Mintha tudnák, de 
nem csinálják. Mintha azt csinál
nák, amiben nem hisznek. Ki tudná 
megmondani? Ki tudná, hogy hol a 
meggyőződés: amikor az angol rend
szert dicsérik, vagy pedig, amikor 
az olasz-ruganyos-középeurópai rend
szert játszatják.

*
A hamis ábrándok könnyen SZét- 

f oszlónak. A háborús Európa labda
rúgását erősen át kell értékelni. 
Legerősebb tavaszi ellenfelünk a 
horvát válogatott volt (alias Grad
janski), ezt egy góllal sikerült le
győznünk, számunkra nem éppen 
balszerencsés mérkőzésen. Tapsolt a 
közönség a svájciak és a románok 
elleni győzelem fölött, de a nyilt- 
szemüek nem tudtak megelégedést 
érezni. A gyenge bécsi csapattól ki
kaptunk, —■ itt foszlott szét az áb
ránd.

Ez a válogatott csapat nem al- 
kalmas arra, hogy jó példát mutas
son a csapatoknak, kicsinyeknek és 
nagyoknak egyaránt.

* ~ 
Voltak tanulságok, de nem fogad

ták meg. Voltak, szakértekezletek, — 
abba is hagyták. Voltak szép edző- 
testületi határozatok, — csak éppen 
nem látszott meg a válogatotton. A  
helyzet ma i3 bizonytalan, a habozás, 
a tétovázás még mindig nem tűnt el. 
A jugoszlávok már tudják, mit kell 
csinálni. A mi ■ szakvezéreink még a 
habozás, a gonJolkodóbaesettség ál
lapotában. vannak.

*
Tessék végre színt vallani! Elég 

volt a kifogásokból, a mellébeszélé
sekből, a kétkulacsósságból! Elég 
volt, a habozásból, a töprengésből, 
mert mindenről lekésünk!

A  miniszteri biztostól is szín
vallást várunk ebben a fontos 

szakkérdésben.
Szeretnék hallani egyenes vélemé
nyét. Ez jóhatással lenne a habo- 
zökra is. Ez méltó lenne a minisz
teri biztos egyéb, kertelésnélkijli 
megnyilatkozásaihoz. Mi sohasem ta
gadtuk meg a miniszteri biztostól az

f  smerést, amikor meggyőződésünk 
érint helyeset alkotott. Nagy el

ismeréssel írtunk sok cselekedetéről, 
sokszor volt alkalmunk helyeselni 
gyorsaságát, határozottságát, egye
nességét. Meggyőződésünk azonban, 
hogy nem szabad megállnia, pusztán, 
szervezeti, külső kérdéseknél. A  
legkiválóbb bajnoki rendszeren túl is 
ott van a legfontosabb kérdés:

a sport.
A  magyar labdarúgás rendszer-vajú
dása nem afféle részletkérdés. Ez 
maga a sport. Ebben dönteni kell. 
Sfcint kell vallani.

Még pedig gyorsan!

Tw rbékí é s  H o n o sto ri
e lh a g y ja  a  P e re ce st

, A bajnokság befejezése után Monostori 
és Turbéki, a Pereces két kitűnő játékosa 
cl akarja hagyni & báDyáezc&ap t̂at.- Mo
nostori Budapesten. Turbéki pedig Diós
győrött akar clhelyeaked'Di.

Dunai László intéző ezeket mondta:
— Senkinek sem állunk az útjába. 

el akar menni tőlünk. Ha erőszakkal 
visszatartanánk valakit, az úgy sem ját
szana kedvvel a csapatunkban.

Perecesen egyébként nagy elkeseredést, 
keltett a csapat kiesé&e az NBB-bol, de 
némi vigaszt az nyújt, hogy a II, csapat 
megnyerte a másodosztályú bajnokságot 
és bejutott az ÉLASz I. osztályába. Az 
utánpótlás tehát jó Perecesen és remélik, 
hoĝ y rövidesen visszakerülnek az NBB-bo.

I niwiijg 0 <«pí» ----

A Csabai AK így áll fel vasárnap az; 
SzVSE elleni alosztály! döntőre: Fabulya 
— Bohua II., Hankó — Pvozmann, Marik, 
Lipták — Benedek, ITh-rjn. Fáskerü. 
Perza Simon. Tokai Gábor intéző ezeket 
mondta a mérkőzésről: ,,Nem ismerem a 
szegedi futballistákat, de bízom a fiaink
ban. Bízom, hogy 11 év múlva ismét mi 
nyerjük meg a déli alszövetség bajnok
ságát. Különösen most lenne fontos, ami-! 

’ kor ez egyben az NBE-bc jutást is je
lenti.”

HÉTFŐN* 18 RÜSZT VEVŐVEL M EGNYÍ
L IK  A CSATARKÍbPZŐ AKADÉM IA 
Gidófalry Pál dr-nak, az MLSz minisz

teri biztosának rendelkezéseképpen jú
nius 24-én, hétfőn’ este 6 órakor az MLS& 
székházában megnyílik a csatárképzö — 
közelebbről: belsöesatárképzö —  akadé
mia. Gidófalry Pál dr bevezetöszavajvát 
kezdődik meg az akadémia. másnap, 
25-én délután pedig már megkezdődnek 
az edzések a KISOK népligeti pályáján. 
A csatárakadémiára. Molnár Ignác elő
terjesztésére, a következő belsöcsatárokat 
hívta meg a miniszteri biztos:

Turay II. (Gamma). v. Karácsony, 
Kiss II. (Törekvés), Pálya (Újpest), Ligz- 
kay II. MTK. Mát hé SzRTC. Rerxi (Pos
tás), Kiss WMTK, Moór BVSC, Nagy
marosi UTE (Nagymarosi tulajdonképpen, 
fedezet volt. de az utolsó mérkőzéseken 
csatárt játszott. Molnár Ignác szerint —- 
pompásan). Serfőző (Taxi). Jónás, Szu
sza, Harsányi UTE. Sütő' (Gamma), Nagy
VI. kér. SC és Beke FTC.

Az Ódzéseke t 25-én. 26-án, 27-ér.* és 
28-án tartják meg, mindennapiéi 5 órai 
kezdettel.

Forró szere lem .,, forró ég h a jla t... 
Két erős férfi... egy még erősebb n ő ...

S.O.S. SZAHARA!
M ától: ROYAL APOLLOCHARLES VAN EL  

JEAN P.AUM O N V  
MARTA LABARR
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Hogy is volt csak
Zágrábban?

Hogy is volt. csak?... Rosszul volt 
csak!...

Pedig úgy kezdett az Újpest, hogy
- .amint Kraljevics dr. elnök este 

vacsorán bevallotta -— csak úgy ci- 
fsráetak .« derék Gradjanski-szur- 
Uolók. De az újpesti csatárok lábá
ból kifutott minden erő, mihe.lyt a 
1 rradjanski 16-osára értek. Szünet 
Után pedig a védelem makranoosko- 
vott meg. A 45. percben bekapott 
negyedik gól egyenesen bosszantó 
dódon esett.

Bukovi vélem énye
a Srasijanski g®íjalröl

—  Egyik gólunk sem, esett igazi
helyzetből. Ezzel szemben az ordító 
helyseteket kihagytuk. Az első gól
nál kétségtelen, hogy Cimmerman- 
csics lövése nem ment: volna be.
Sziklai mentségére kell elmonda
nom azonban —- ott álltam a köze
lében — , csúnya pergéso volt a lab
dának és így pattant Sziklai öklé
ről visszafelé a. labda. A negyedik 
gólról csak annyit mondhatok, hogy 
a közönség —- nevetett. Azon neve
tett, hogy ez a tartalék-Zsalant, 
akinek az év folyamán, kihagyott 
helyzeteiből két bajnokságot lehetne 
nyerni, ezen a meccsen két gólt fu.- 
éot't' lőni. 9

De azután hozzátette Bukovi:
— Egy azonban bizonyos: az Új

pest jobban játszott, mint legutóbb 
a. Ferencváros, amikor Zágrábban 
iá n .

Jakopics fogadása
A Gradjanski ügyvezetője szerdán 

<5Stfe hétszeres pénzt kapott egy ba
rátjától arra, hogy a Ferencváros 
négygólos győzelmet arat a Slavia 
fölött Budapesten és hogy a Grad 
janski—Újpest visszavágó mérkő
zés 2:2-rc végződik.

Nagy b izakodás  
a Illák k$ *£ «

A súlyos vereség Után nagyon le
vert volt az újpesti gárda. Később 
azonban' fokozatosan eltűnt ez a le
vertség és folyton növekvő nagy 
akarásnak adott helyet.

Kocsis mondotta a vacsora alatt:
— Ha úgy kifut majd szombaton 

Újpesten, mint. tavaly a BEK ellen...
Akkor ugyanis 7:1-re győzött az 

Újpest.

Még néhány hóivá* 
nyilatkozat

Susate ivó, a Koreát szövetség fő
titkára: A Gradjanski legalább
ebben az arányban megérdemelte a 
győzelmet.

Eügi Ferenc, a, Gradjanski szak
osztályvezetője: Ezzel a 4:0-ás győ
zelemmel már bebiztosítottuk a to
vábbjutásunkat,

Manz János, a Gradjanski pénz
tárosa: Csak az eredménnyel vagyok 
elégedett. A játékkal 6s a látoga
tottsággal — nem.

Antotkbvícs: Amit az X. félidőben 
■ elérhettünk volna, azt a II.-bán csi

náltuk még. Az Újpest is megérde
melt volna egy gólt. de Urch remek 
védése ezt megakadályozta. A játék 
kemény volt, de fair.

BelosevVcs: A Gradjanski mint
együttes jobban játszott, mint az 
Újpest.

Mi van a taktikával
Újra bebizonyosodott, hogy a ma

gyar labdarúgás mennyire elkésett 
a' külfölddel szemben a rendszeres 
játék tekintetében. Most érik a kon- 
kotybiniök vetése. A vezetők kap
kodnak. Azt. kénytelenek a játéko
sok lelkére kötni, ami fölött ugyan 
ezek előtt a játékosok előtt legjobb 
esetben csak a lekicsinylés, de sok
szor a gúny hangján beszéltek. 
Hiányzik a vezetőkből a meggyőző 
dés. Csoda-e, ha a játékosok is meg- 
inganak és kapkodni kezdenek, hogy 
egyszer valami nem sikerül. Most 
azután egymásra tolják a felelőssé
get:

a vezetők azt mondják, hogy a 
játékosok nem tartják be a ka
pott utasításoka,f, a játékosok pe 
dig azzal védekeznek, hogy nem 
lehet egyik napról a, másikra 

■ rendszert begyakorolnmk.
Az újpesti fiúk alapos leckét kap 

tak Zágrábban. Láthatták, hogy 
míg a horvát szélsők kényükre 
kedvükre futkározhattak, az újpesti 
szélsők lélegzetet is alig tudtak 
venni.

Mulasztásaink következménye két 
szeresen nehezedik ránk: nemcsak
az ellenfél csatárai kapnak szabad 
teret, mert a mi védőink nem fog 
jak őket. hanem a mi csatáraink 
teljesen idegenül állnak az cllensé 
ges lefogással szemben. Nem szók 
tak hozzá ehhez a játékmodorhoz 
nem ismerik, nem gyakorolták be a 
szabadulás módjait.

Ezért nem tudott gólt rúgni az 
Újpest Zágrábban és ezért kapott be 
négyet.

Bukovi a remdsxertóS
- őszintén megvallom- — mon

dotta Bukovi szerdán este — nem. 
értettem meg az Újpest rendszerét. 
Temes egészen, jól fogta, Lesniket, 
nem tudom tehát., mi értelme volt 
annak, hogy a hátvédek is ott skrög- 
jenek-forogajnak a kapu előtt. Es
el szemben a szélsőink teljesen sza

badok voltak, mert az újpesti szélső 
fedezetek is a szélső és az összekötő 
közt cirkáltak.

Bukovi kim erült
A gyilkos hajrá a jugoszláv baj

noki döntőben, bizony alaposan meg
viselte Bukovi Marci idegeit is.

-— Mihelyt vége a KK-nak — mon 
dotta —, lemegyek családommal a 
tenger mellé pihenni.

-— Nem jön haza?
—- Nem.
— A Gradjanskiban marad?
-— Még nem hosszabbítottam meg 

a, szt rzödésemet, de ha nem maradok 
Zágrábban, akkor sem megyek. haza 
Ahol még mindig ilyen viták lehet
ségesek a, játékrendszer fölött, ott 
a magamfajta, felfogású ember nem 
dolgozhat eredményesen.

Tárgyilago s part-
le ltó k

Jegyezzük fel a két lyublyanai 
partjelző nevét: Dezaj és Macoratti 
Megérdemlik az elismerést, mert tö
kéletes tárgyilagossággal lengették- 
a kis zászlójukat.

& jsáfrábi vendég
látás

Derék horvát barátaink egymáson 
igyekeztek túltenni kedvességben, 
figyelmességben. Kraljevics, Ja
kopics, Hilgl, Bazant az újpestiek
nek szinte minden gondolatát el
leste. Tökéletesen magyaros volt a 
zágrábi vendéglátás.

H* újpesti vezetők  
haragja

A négy gól érthető módon felbor
zolta az újpesti vezetők idegeit. A  
mérkőzés után már úgy volt. hogy 
a csapat rögtön csomagol és az este 
7-kor induló szeméiyvonattal eluta
zik Zágrábból. Később azonban eny
hült a harag é3 felülkerekedett a 
visszavágó mérkőzés több szempont
ja. Különösen a jó erőnlét érdeké
ben döntöttek azután úgy, hogy a 
csapat ott marad, ágyban alszik és 
nem zsúfolt vasúti kocsikban. Csak 
csütörtökön délben indult el az Ú j
pest Zágrábból és este érkezik Bu 
dapestre.

Nagyon készülnek az ujpestick ; 
visszavágásra! .

HITI MŰSOR
hats

A %:!s KK-érfc
TTIpest—Graújan&fci, Megyerl-út, fél fi. 

Iliescu jrom-án).

CÉGLIGA BAJNOKSÁG

T. osztály. Fiat- SaSC. FozJSOTiri-út, fél 
fi. Istenes. -? MaSC—■■CtaSC, Váci-út, fi* 
K ralt.. — KrSC—WHss Manfréd, Maglódi- 
■üt. fi. Vass A. — EnSC—Kistext, Simor- 
Ti tea. fi- Mura. ró. — 'W&SO—BaSC. R á koe- 
falva. fi. Páldi. — MVaSC—MüSC, Pest-
sZ'Cntrrr.séhet. fi. Csepreg-hv.

JT. osztály. Opel—KrSO. Lóversenytér, 
•144. Skalifzér. — BFaSC—MRéSC, Aquin
cum, fél n. Teuffel. — I>áSC—FéSC. U.i- 
pest, Attila-Ti.. fi. Bankó. — HiSC—AMSC, 
Hajdú-u.. fél fi. Kndrodi. — DrSC—CsaSC, 
ircrsTÓly-u., fél fi. Benedek'. — VíS<V- 
KeSC, Szent Hasaló-fér, fi. Rosta. ■— KáSC 
—SeSC, F<liérvári-iit, fél 6. Zeitkor. — 
VaSC—FrSC, Budafok, fél fi. Szalad. — 
U*FéSC—KaSC, Gubacsi-út, fi. Boross. — 
HMiiSC—OeSr, Kén-n., 6. Szxjllősi. —
Gamma—HaSC. Bánát-u.. fi. Kovács TIT. 

JaSC—ÁFSC, Wrkerletclcp. fi. Sal.lai. 
TTI. osztály. PrSC—MGSC. Szent 

Tfászló-fér, 4. Borszéki. — ZsTE—TJSO. 
Pestújhely, fól 5. Molnár Imre. — StSC— 
Panni ti pár. Szönyi-út, 5. ZwoTerws/kl* — 
RoSC-HrSO. CsiUághercy, fél 6. Glozik.
— BMSC—FSHSG. Ló versen 3' tér. % fi.
Szí ceti L. — Ka SC IT—SCHSC, GyöifTré 
úti KaSC p.. fél 4. Barabás. — OMSC 
TI STSC. Kelenföld, 4 . Andódi. —  MeSC 
TuSC. Kvassay-út, fél 6. Rendes. — Ki.s- 
test TT—PoSO, Kispest, fél fi. Fehér . B.
— CsoSC—MPrSC. Kelenföld, fi. Thuróezy,
— MeSC—I\rSC IT. Nagytétény, fi. Fehér 
T. — Standard—TIa^C, Budafok i-út, 3. 
M i h a lkó.

tá^adijf HuSC—BGSC, Újpest, Attlla- 
ntca, 5. Keni.

Vasárnap:
A kis KK-ért

Ferone város—Slavia (Sa rajéról, ültői
út. fél 6. Ce a u reá mi.

Rapid FC—Hungária, Bukarest, 5. Vo- 
zeti: Bazant (jugoszláv). Előtte Verme— 
BSK. Kiss M. Ernő.

„Pipás Miska"
a szélsőakadémián

( M á s f é l ó r a  a  M o l n á r ^ c s e m e t é k k e l )

NBB-crt
Dunántúli csoport

Tatabánya, fél

Győr, fél 6.

Tatabánya—Tokod,
Soh.ram m.

Ecry etértés—Koma rom,
Iváriyi.

SVSE—Ziiffló. Sopron, fél 5. Kolosi dr. 
Érsekújvár—Pénzügy, Érsekújvár, fél fi.

Pori in erer.
MTK—vSFAC, Hungária-út, fél 4. Halász. 

PVSK—Lampart. Pécs, fél 5. Fronti eh. 
Dorog—Álba Rcgia, Dorog:, fél 6. Dénes

Felvidéki csoport
NyiregryháJMi—SalBTC, Nyíregyháza, fél 

Vas A .
SSE—TIVSC, Salgótarján, fél fi. Gondá.r. 
Rur-j—Losonc. TTnprvár. fél fi. Sr^bó K. 
Ózd—Beregszász, ózd. fél 6. Szlavkov-

szky.
DiMÁVAG—Munkács, Diósgyőr, fél 6. 

Marót.
BVSC— Untrvár, Szőnyi út, fél fi. Sárosi 
BSrKRT—Kassal SC, Sport-utca, fél 5,

Gr lombos.

Amatőrbajnokság
Budapest amatőr bajnoki címéért 

TVMTK—Ganz, Csepel, 6. Palásti.
Budapest ifjúsás-l bajnoki címéért 

ÍHC—Pamutipar SC, Csepel, 4. Lantos.
Ti. osztály

Keleti csoport. KSC—RÁC, Rákospalota, 
Rendes. ;

I I I .  osztály
Keleti csoport. Szóm ere tol cp—WSC TI,

•ízemorolelcp, 9. Zcntai.
V. osztály:

Északi csoport: RÁC IT—Spárta I I ,
Rákospalota. 4. Fazekas.

Előkészítő osztály
Déli csoport. Ganz TV—Postád ITT. 

Szem ereiéi cp, o. NemWkéri.
Árvízkárosultak javára 

BMTE—BIK, Budafok. 6. Mátrai.

Szerdán délután fél 5-re hirdette Mol
nár Ignác a MÁVAG-pályán megtartandó 
..szélsőakadémiát’ *. Az eső miatt azonban 
csak negyed 6 tájban kezdhettek neki az 
edzésnek, nyolc ifisorban levő szélso- 
csatáLrral. t

(Amíg az idő' javulására várnak a fiuk, 
mindenki a pálya szamarát nézegeti. Mis- 
kának hívják a 12 éves szamarat és leg
főbb nevezetessége, hogy mindent meg
eszik. Gyufától kezdve, újságpapíron kj’- 
resztül — az égő cigarettáig Rövid 
negyedóra alatt a szurkolók legalább hat 
cigaretta véget adományoztak neki. A pa- 
ly a gondnok büszkén mondta:

— Tavaly megette a. pályára kitett, pat- 
kánymérget is. Két hét alatt kiheverte...)

Molnár Ignác először maga köre gjmju 
a fiúkat és bevezetőül egy kis elméleti 
előadást tart nekik. Bemelegítő mozgás, 
passzolgatás után érdekes gyakorlatok 
következnek. Molnár előbb elmagya- 
rázza;

A szélsőnek elsősorban azt kell tud- 
nia, mit csináljon a labdával, ha már 
megkapta. Először: elfut a labdával, be
felé húz és kapura lő. Másodszor: elfutás 
után bead* mégpedig vagy a középcsa- 
tárnak, vagy a túlsó oldalon levő össze
kötőnek. Harmadszor; elfutás után hát- 
r a játszik a saját Összekötőjének.

Ezeket a gyakorlatban is megcsinálják. 
Azután sor kerül arra is, hogy _ a szélső 
hogyan, hányféleképpen veheti át a lab
dát. Hátulról jövő lapos labdát külsővel 
tesz maga elé, a gurulós passzt elengedi 
maga mellett, de abban a pillanatban 
már fordul és viszi tovább a labaat. 
Eleinte némelyik játékosnak nem na 
gyón megy. lassan-lassan azonban bele
jönnek s egyik-másik tökéletesen 
nálja mindegyik variációt. Még 
és mellel való átvételt is.

— Sarkazni mikor kell? — kérdi Mol
nár Hoffertői, a Zugló szélsőjétől. Majd 
amikor a fiú hosszas gondolkodás után 
valamit válaszolni akar, Náci mindjárt 
folytatja:

— Ha már minden más mód lehetet
lenné vált! Éppen úgy technikázni 
csak akkor szabad, ha arra okvetlenül 
szükség van — folytatja.

Molnár most bemutat a játékosoknak 
néhány testeseit. Példának előveszi 
bukaresti Sípos esetét Bíróval. Hátvéd 
nek ..beállítja" Hrotkót, a PoMTK bal 
szélsőjét, ő maga játssza Sípos szerepét

— Látjátok, ilyen csellel ment el Sípos 
mellett —

esi
fej jel

Pa

Vidéki műsor
s z e g e d i  a l o s z t á l y

T. osztály
Hódmezővásárhely : HVTB—KAC,

laky. — HMTE—SzTE, Vezér X.
TI. osztály.

Szeged: SzFIE—Sz. MÁV, Gaál X. (osz
tályozom ét-közéi) .

D É L N Y U G A T I ALSZÖ VE TSÉ G

I. osztály. Pécs: PEAC—KTSE (Kelesi
dr). Bonyhád: BTK-BM TB  (Kés-
márszky). Bácsalmás: E. MOVE—MTp:
(Roller).

II. osztály Mohács: MTE II.—ZsSE II 
(Holbu.zz). Marcalit MISE—KRAC II  
(Dávid).

II. oszt. döntő. Nagykanizsa: NVTE— 
KSE (Kasl).

Vasntashajnokság. Dombóvár: DVSE
Haladás fPauncz):

(Az NSE—DVAC alszövotségi döntőt el 
halasztották, mert az NSE—BTSE 13:0-ás 
mérkőzés óvás alatt áll.)

K Ö Z É P M A G Y A K  ALSZÖ VETSftG

T. B. o?»7.tály. Cegléd: CVSE-ÜDSK.
(T^einer). Rákosesaha: R. MOVE—CTK 
(Pintér). Kisalag: KSE—HTSK (Varga) 
F/Mní • EESE--NISE (Kollár). Érd 
ÉPLE—FTSE (Kern ér.yy ári). Felsögöd 
F TK -V R E  II. (Kiss L. II.). Szolnok 
Sz. CASE—SzAK (Kiss L. I.).

Barátságos: Rákoskeresztúr: RTE— 
Törekvés (Deák).

Sopronban óriás! meglepetést es meg 
döhbenést keltett a fegyelmi cgyesbi.ro 
ítélete, amellyel Balogbot., a SFAC ,iát«é 
kosát örökre eltiltotta. A SFAC vezető 
sége azt mond ja , hogy Balogbot minden 
kihallgatás és igazoló jelentés- nélkül 
ítélték el éd a, soproniak nem tudna 
semmi olyan cselekményről, amely miatt, 
ezt a legsúlyosabb ítéletet kellett kiszab
ni. Azt hangoztatják, hogy hajsza, folyik 
n SFAC ellen. Az SVSE egyébként erő 
sem készül a Zugló elleni mérkőzésre. 
Valószínű!coJ »  múlt vasárnap szerepelt 
csapattal állnak ki a soproniak,

Debrecenben a Budapesti Igazságügy 
csapata barátságos mérkőzésen 4:2 (1:1) 
arányban győzött a Debreceni Igazság
ügy ellcr.\ Göilövö: Nyár dr (3) és Tar  ̂
nay dr. illetve Hernádi (2).

fiúknak, tettel illiisstrájva. — « * y  */*&. 
mozdtűatnt csinált hátrafelé, im n tto b ^  
felé akarta Tolna játszani a tabdat. B ír* 
bácsi „bedőlt” , erre o bM&l nlhuzt* *  
bőrt és nyneodtan sragroldbatott »

Amikor már megy a dolog, áttérnek *  
beadásokra 'és a szögletrugájSokra. Elobfe 
a szélsőnek futnia kell a labdaval. az* 
utÁn belső csűddet. kissé hátradőlve be
adnia. Hahn, az MTX uhszélsőie néhány, 
hibát csinál, de némi gyakorlás után «z. 
is megy, meg a beadás m. Persze- a les 
jobban . Náci bácsi”  csinálja, de a <»e . 
méták is' egyre jobban belejönnek. Feje 
lés következik a végén, azután még.n é . 
hány lefutás. beadás, k^purah'{fé fl 
Majdnem hét óra már, amikor abba- 
hagyják. Mindenki siet fürödni, azutan, 
készülődnek hazafelé ,

(Pompáis edzés volt, a fiatal szélsők, 
másfél óra alatt is nagyon sokat tanul
hattak.) .

Hét óra után már csak ..Pípas Miska . 
látható a MÁVAG-pálya esőverte tálát

V  'csütörtöki „órákat” .iónébánymoS 
nvakon öntötte a zápor. A  MAFC-paiy.J 
íalaa.i raí?acso«sá változott. holyenktnf. 
tócsákkal. A belső csatárok atkepaeso 
volt a. fő műsorszárn, ál fejesét ez lehetett: 
volna: ..hogyan kell még sarban játszó.- 
ni.” Molnár Ignác szövetségi edző nem 
riadt \ issza, az esőtől, jó két _es félórást 
oktatást tartott a belső csatár-csemetét 
részére. ...........; .

A nézők sorában egy szövetségi kapi
tány is látható. Terraéraeteson Fábián 
József, az utánpótlás kapitánya.

A műsor igen tarka. szoreivlnek a 
különféle átvételek, fordulások, irányvál
toztatások. az ilyen talajon különösem 
„hálás” a gyors irányváltoztatás.^ A * 
egyik szépreményű csatár le is iii. 
Molnár Náci rászól:

— Méc nincs pihenő.
Közben ki-sebb-nagyobb „Viharsziinetots 

tartanak, de amint enyhül te  oso, mát 
tatnak is ki. Molnár minden mozdulta-: 
tót gyorsan csináltat, szapora mozgással.
így inti őket:

— Ti még nem vagytok nagyvarosától, 
tak, nektek még gyorsan kell jatsza-i 
notok.

A gyakorlatok között az eatebem bairar 
felé való kapuraemelés szerepel. .To kis 
edzés, volt.! Tanítvány és mester egyaránt, 
alaposan átizzaőva vonul, he az öltözohe.,bácsi Bíró bácsi mellett — moi.oja

Levelekb ő l
Nem érti a. Ferencvárce-csa bá-rsor össze, 

állítását Gaál József (V i l i .  Sáudor-tén 
4.). Kérdi, hogy miért dobatják ide-oda. 
Herényit, aki a saját helyén sem illik: 
bele a Ferencvárosba? Bíró II-nek sem! 
megy, hiába ..akar.” Ortutay beállítását 
kéri a zöld-fehérek vezetőségétől.

A WMTTC NB csapatát Ko-tvácb . Ennű! 
(Csepel, Temesváririitöa TO.). így béproeéu 
el: Havas — Korányi, ül halbátvéd -a 
Keresztes, Kapta. Kzalay — Köhk (csel- 
lég egy új ember), u.i jobbössceRotőj 
SzahaíHikis Harau^ow), Flufcér.

MOVE BAJNOKSÁG

I. okztáis-. Prsti csoport: Rákosbegy 
T. Előre. Eákosbcgv. 6. Fibingcr. (Barcs). 
-• Hákosliget—MKSC, Rákosligct, fél S. 
lTorz I,. iHalázsl. — FTSB-TSE. Kvas- 
sav-út. fi. S'^attelberger. — V III. k-er. SE 

KZsTK. Rákosfalva. 6. Tintór. Nau. — 
Sz, Ijá.s/ló—P. Rákóczi, Cegléd i-út. fi.
T a ii&z F. (Vircígman). — RAFC—PTK, 
KákosR'7e©intmihály, fél fi. Sándor (Pusz- 
tay). —■ BTSE—KTSE, Kisiarcsn, 6. No
vak F. (Karácsony.). — Budai .csoport: 
Sz. János—ETSC, Bcrlalam-u., (TI. Tamás! 
fCinkóczky). — Buci a ló tény—Csilla fffhcgry, 
Buda télén y, fél fi. Faragó (Bercczky).  ̂
BKsF—PTK. Békásmegyer, fél 6. Szűcs 
(Közije). — X I. kor. ITE—PISE, Filisvö- 
rö svár, fél fi. Dcdik (Ocprcgrhy). - 
ESzSE—MeSC, Attila-út, 9. Karácsony.

t i.  osztály. V III .  kér. SE II-K Z sT E  
IT. Rákosfalva. 4. Kénoszt. — SztLFC TI 

P. Rákóczi TT, Ceglédi-út, fél 3. Vir- 
ez.ig’man. — RAFC TI—PTK II,  Rákos
szentmihály, fél 2. Barb.

Ifjúság! bajnokság. Rákoshegy—T, 
Előre. Rákoehegy, 4. Baree. — Rákosiigot 
—BKSE. .Rákosliget., fél 4. Balázs. — 
FTSE- TSE, Kva»;ay-út fél 4. — V III .  
kor. SE—KEsTE, Rákosfalva, 2. Nau. 
RAFC—PTK, Rákosszentmihály, fél 4. 
P us-z t a y . — B ud a fcé té n y—Csili aglregy,
Bud-atétény. fél 4. Bereezky. — X I. kér. 
SE—PSE, Pilisvörősvár, fél 4. Cfiepreghy, 

MOVE ifjúsági döntő mérkőzés. Szom
bat: Pomázi TK—Peetcrzséhct, Párnáz,
6. Faragó.

MOVE ifjúsági döntő visszavágó mér
kőzés. Vasárnap: PesterzBébet—Pomázi
TK, Erzeébet-utea, fi. Ince.

KOZINTÉZETT BAJNOKSÁG
Kedden (25-én): Igazságügy—Külögj

Kőbánya i-út, fél 4. — MÁVAG—Gáz
gyár, K;hányai-út, fél fi.

Pénteken (28»án): OTI--RAO, Fehér
vári-út, fél . 6.

A déli válogatott vasárnap a déli ifjú 
sági válogatott, ellen rostarnérközést ját 
•szik. A déliek az ELASz elleni Szent 
Korona Kupa-mérkőzésre készülnek.

A HALADÁS
vasárnap Dombó vár ott a IX VOGE ellen 
az alábbi összeállításban játszik vasutas 
bajnoki mérkőzést; Körmendi — Krasz 
jvai, Tölgyesi — KaTotai. Héjjá, Kovács 
II. — Szabó, Gazdag, Morócz, Marosi 
Lovász.

A Cs. MOVE k ie sé sé rő l
bosszú levelet Kesiz József (Csepel, 

Királyerdő, Nyirtás-út). Levelének érde
kesebb részei: „Még mindig vannak ön
fejű emberek, akik az angol rendszerre 
azt mondják: marhaság. Közben nem
veszik észre, hogy amikor csak ennyit 
mondanak: jói keli futballozni — a leg
nagyobb marhaságot (bocsánat a kifeje
zésért) követik el. különösen, amikor 
rosszul futballoznak, vagy futballoztak 
nak. Igv van ez nálunk is a Cs. MOV b- 
ben. Az első csapattal szinte nem is ér
demes foglalkozni.• kár a. ceruzáért. • A 
mi védelmünkben nem fognak senkit.. 
Pedig az angol rendszert mintha, a Cs. 
MOVE-nak (alálfák volna ki. A csatár
sornak halvány fogalma sincs a kor
szerű labdarúgásról. Cselezni, cselezni, 
cselezni. — »* minden. Hadd üsse meg a 
nézőt a guta.”  Ezek után a másódik 
csapatot dicséri, amelyik a iavasszaL a. 
l ’oLiiky-rendszbrt játszotta. Ezek a fiúk 
egészen másképpen játszottak. Egy dön- 
tetleutöl eltekintve minden mérközésűkot 
ir.cgnycrtók. A levélíró különösen Horváth 
II-t, a második, csapat középeset Arát
emeli ki: „ü a csepeli Urake. Persze azt 
mondják róla. hogy nem tud futballozni, 
mert csak gólt, lö, nem is egyet, minden 
mérkőzésen. Egyszer nem lőtt csak, akkor 
]s 3!) fokos lázzal játszott. A lehető lég 
egyszerűbb és legcsúnyább gólokat lövi. 
Minden helyzetből rúg és fejel. Szakértő 
edző kezében óriási játékos lenne belőle. 
23 éves. 176 centiméter magas. T8 kiló. 
Nem spilázlk, gólt lő. Csak azért írom 
mindezt le. liogy a Cs. MOVE-nak nem 
kellett volna kiesnie az NBB-höl. Van 
itt anyag bőven, csak észre kell őket 
venni. Meg aztán rá kellene jönni, hogy 
nem az a nagy játékos, aki eselez.nl, meg 
pepecselni tnd. Megérdemeltük a kiesést!"

A válogatott csatársor 
összeszoktatására

vet föl egr ötletet Niké István (tfipeat- 
Nyár-n. 40.). Azt ajánlja, hogy minden 
héten állítsanak össze e.gy válogatott csa 
társort, játsszék a csatársor mögöttjrala. 
melyik nagycsapat fedezetsora 
dvlmc.

cs ve

A H ungáriáról
ír elkeserodelt levele! Guttmann fíyörgy 
fc érthet étimnek találja, a Hnnffaria mm  
és lélek nélkül való játékát. K «n  »  
tőséget, hopry frissíteon óp na uj) tea mejr 
a fizarződőfit 
A  köveikcró
— Kis, Bíró — Nróryce?!
Dudás -  Béky, Vidor. Adam (Kassa). 
Serföző (Tavi). Szabó ITT Ezzel végzi be 
a. levelét: ..A miniszteri birtos «r  talal- 
.ion rá módot, hogy Kardos ne szerepel- 
hessen máshol se.*’

oky frissítsen ós n« mez
fel a kiörPíTPrtett jajokosokbal. 
■7Ó csapatot, ajsán-1 ja .^jrc: V jg 1
Rí tő — Nó?rve*íi, Pkpter M TK,

Minden erőnkkel har
colunk a becsületes 
eredményért
mondja Duráczky József 
a kaposvári felsőker. test
nevelő tanára

A fca.posvg.rl középiskolai labdarúgó, 
sport színvonalát igazolja az a körül-, 
raény. hogy a Szent László-vátldordíj 
döntőjéig eljutott gimnázinm cespaJA 
után 'most a felyőkercekedolmi labdai-Ogói 
a KTSOK országos döntőjét vívják ». bon 
da pesti Szent István felsőker. csapa távalj 

A pompásTiíik Ígérkező mérkőzésről így, 
beszél Duráczky József, az intézet toet>- 
nevelő tanára:

— Háromévi munka, után hoztam fel, 
színre a jelenlegi csapatot., négy negye
dikés tagja von az együttesnek, a több* 
játékosok harmadik és második évfolya
mú tanulók.

— Hogyan készülnek az országos dón, 
tőre?

— A negyedikesek u bét • folyamán 
érettségiznek, itt?  nekik kevesebb Üld 
állóit rendelkezésükre er, edzésekhez,, 
Hiába. az. érettségi fontosabb és ha sL 
kerül a matúrájuk, vasárnap már négy 
fiatal „tekintetes úr * játszik a csapat
ban A többiek azonban annál szorgal
masabban dolgoztak, a főtan tárgy . «  
labdakezelés^ volt, de »_z erőnlétei is fo- 
korluk kiadós gyaloglással.
_ Mit remél a csapattól?
— Nincsenek vérmes reményeim. A 

hazai „kisgyepről”  máról-holnapra kiáll
ni az üllői-úti porondra már egymagá
ban megnetmiti a (lo)Sunk.-it. Az ellen* 
felünk pedig bizonyára rajtunk akarja 
kiköszörülni azt a esorbát.. amit éppen, 
kaposvári csapattól szenvedett el a íkzeiit 
Iász.ló-vándordíjban. De vall a csapatnék 
néhány tehetséges tagja, aki az üIIóileni, 
sem jön zavarba. Tudjuk, hogy ellenfe
lünk jobb lesz, de. minden erőnkkel bar* 
colunk, hogy becsületes eredményt oC-* 
jónk el. . . .

— Milyen a fiúk hangulatát
— Boldogok, öriil valamennyi.

ilyen előkelő környezetben ja.tezhatn»:k 
és nagyon komolyan veszik * merKozost, 
A KISOK őrs*, 'vidéki bajnok«ágat mar 
megnyerték, tehát méltók akarnak lemu 
ehhez a címhez. Mint leetnevelő tanáruk 
azt i« haugsúlyoztana előttük, hogy mind 
a két fél nem győzhet, a jobbik oiott 
fejet, kell hajtani. Beméiem, szop mérkő
zés tesz.. A csapat öissíeatiltása a koveta 
kező: MezAfi -  Romogyvarl, Sipo*
Zalánfi, Alolnár, Kerwsenyl -- Szabó, 
Kaniwav, Kordé, Legrady, Meiiner.

Le a te rv e ie tte l!“**
— címmel ír levelet Franc* Tőire, róna
iunk szorgalmas „munkatársa" s helyte- 
Irníti. hogy a miniszteri biztos, akinek 
eddigi munkájával meg van elégedve, azt 
tervezi, hogy „az anyaegyleteket kizárja 
az NBB-höl.” , A. levélíró nem tudja el
hinni, hogy ez a miniszteri biztos ötlete.

=5380=
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az alábbi csapattal utazik szombaton é  
SalBTC: Géczy — Budai. Mátrai, — Kiss, 
Takács IV, Bognár — .Iákfalvi, Csuberda.- 
Tenöfi. Izaczkó, Se.l.meezi. A csapatot 
Sehlaltner intézi és Tomeegké eitoS kíe 
««ri.



Jalcato lobban van!
A  P®F@newár®s és a SSswia 

© U rduit Budapest felé
.. — Telefon jelentésünk —

Sarajevo, június 20.
Csütörtökön reggel 6 óra 45 perc

kor elutazott a Ferencváros Sara- 
jevőből. Jakab lába •—* amelyet egy 
dongó megcsípett —  az elindulásig 
javült egy kicsit. Lehetséges, hogy 
vasárnapig rendben lesz. A  játéko
sok bizakodóan beszéltek a sarajevói 
pályaudvaron. Azt mondogatták, 
hogy Budapesten másképp fog menni 
a játék mindkét csapatnak és hogy 
a Ferencváros tovább fog menni a 

<f0:3 ellenére is.
A  Slavia délután 6 óra 40 perckor 

kelt útra. Budapest felé. 41 tagból 
áll a sarajevói különítmény. Ebből 
13 a játékos. Lazarevics, a balszélsö 
egyelőre nem mehetett el. Ha netán 
mégis szabadságot kap a katonaság
tól, akkor repülőgépen megy Buda
pestre a többiek után. Ha nem játsz
hat, akkor Sdlipur lesz a balszélső —  
mint Wilhelm edző mondotta az el
indulás előtt. Lazarevics nélkül így 
fog festeni a budapesti összeállítás:

Krsztalovics —  Zagorac, Pavlics —  
Marjanovics, Glavocsevics, Petkovics 
— Vidcvics, Bobetics, Rajlics, Djaics, 
Sdlipur. f;

Tartalékul Radoicics kapus és 
Stankovics fedezet utazik Buda
pestre.

A  Slavia gárdáját nagy szurkoló
had búcsúztatta a pályaudvaron. A 
játékosok azt Ígérték, hog ynem fog
nak szégyent vallani Budapesten a 
magyar közönség előtt sem.

A  Ferencváros utirendje a követ
kező: a menetrend szerint 16 óra 31 
perckor érkeznek Bródba, 17 óra 38 
perckor Vinkovciba, 20 óra 48 pere
kor Eszékre és 21 óra 55 perckor 
Magyarbolyba, a magyar határállo
másra. Innen hálókocsival jön to
vább a gárda és pénteken reggel 8 
órakor érkezik a Keleti-pályaudvarra.

A Slavia pénteken a délutáni órák
ban érkezik Budapestre.

Bátori László

Téritek, 1940 június 21.

Sajtos T. helyén tartalékkal áll. kJ 
vasárnap a Szegedi VSE a csabai AK 
elleni alosztályi döntőmérkozésóre. A 
szegődjek összeállítása a kővetkező. Fapp 
^  ■ Székely, Varga — Király III.. Ba- 
loghy, Magyar — Sulyok,. Borbély X., 
Péli, Kecskés. Sajtos II. _______

SÚLYEMELÉS
'A BUDAPEST—BCCS SÚLYEMELŐ' 

VIADAL
fíbmbaton este. tél S-kor kerül sorra az 
NTE-tornaterembén. Á két csapat össze
állítása: Budapest: Bakonyi, Tégla,
Ambrór.i, Varga, Hunyadi, Sós; Bécsi 
Scliiibingcr; Richter, Hermann, Vlanltz, 
Hallév, Stropek. Az évtizedes súlyemelő- 
múlttal rendelkező bécsi csapat, győzelme 
biztos. Kíváncsian várjuk a nemzetközi 
viszonylatban is számottevő eredményt 
elért fiatál Am.brózi szereplését.. .

IFJTJSAG
Illák mérkőzés Kassán: Áll. gimn. V. 

osztály—Premontrei gumi. V. osztály 4:2 
/j.j, 'rsóllovö: Dcutseh <2>, Karabélyom
és Varga, il.l. SeiTözS és Dunai.

A  KISOK kassal kerülete csütörtökön 
tehetség-kutató úwóve'senyt rendez 17-te 
18 évesek számára. Szombaton és vasár
nap pedig rendes területi versenyt bo
nyolítanak lo a kassai diakok.

A  k 5 a j n o k IsagEVKNTE'

Íves a bajnoki cunrc. Az 1(*én is nagy 
érdeklődés kísérte Óbudán »  'n° rk"“ s«- 
ket.’ Vasárnap a III. kér. T\ L ■ 
szombatutcai sporttelepén unnepóls , 
retek között kerül sorra fel * őrskor 
Raktár-utea-'-ürörái-utca mérkózéso te
utána a KfacoU-utca te ZeWteAwdcjátszik az első bolyért. A mérkőzések 
előtt és a szünetekben a levente zenekar 
fogja szórakoztatni a közönséget, a  
mérkőzések után Erdösy Kezso alezrede: 
fogja a játékosoknak a véretekét kiosz- 
lani. _________

ÚSZÁS
Kimaradt a BSzKRT—Gamma II. °-

bajnoki mérkőzés, mert a játékvezető az 
utolsó pillanatban lemenodott. A két 
csapat csak barátságos mérkőzést Ját
szott. Ezt a BSzIIRT 6:2 arányban 
nyerte meg.

A BSE csapata vasárnap Egerben Ját
szik a MESE-vel. A  mérkőzést Keséid 
Ferenc dr vezeti.

Az FTC—Ilii lter, TVE bajnoki mér
kőzést is a BEAC-versenyen, a Nemzeti 
Snm-1 uszodában bonyolítják le vasárnap. 
Játékvezető: Boér. A MAC—BEAC-mér- 
kőzést Schlenker vezeti.

BSE— BEAO  6:3 (1 :1 )

yezette: Boér.
BSE: Mezei —• Lakó, Laky —

Hazai — Lemliényi. Brandy, Sárosi.
BEAC: Gál — Helyes dr, Fehér 

— Kelemen — Záhrák dr, Takács, 
Lengyel. — A BEAC szerezte meg a 
vezetést, a BSE csak nagy küzdelem 
után tudott egyenlíteni- Szünet után 
a BSE nagy erővel rohamoz és nagy 
gólelőnyre tesz szert. A  felidó ve
gére feljön a BEAC, de csak két 
gólra teiik erejéből. Góldobó: Brandy 
(3) j Sárosi (2), Lemhényi, il
letőleg Lengyel (2), Takács. Jo: 
Brandy, Hazai, illetőleg /ábrák 
dr. Lengyel dr. — A váltőuszást a 
B SE  3:30.8 mp-es idővel nyerte. A 
BEAC ideje 3:32.5 mp volt.

Jleiz már fegyelem !
Fegyelmi ülés az úszók 

világában
(Pánoélosy úr, a kiváló s^akveseto a 

lágymányosi strandon megverte Bádog 
urat, mert többszöri f i-g y-Otknez tetősre 
Bum ment ki a vízből és zavarta aẑ  ed
zést*'Bádog1 úr, aki jeles csatornaúszó, 
ott csak mint békés sütkérező időzött. A 
késszel fogható véleménynyilvánítás után 
feljelentette Páncélosy urat a fegyelmi 
bizottságnak.)

Bádog űr, a sértett: Mikor meglátott n 
vízben, rámrivallt* hogy kifelé! Kimentem 
és ekkor félig agyonvert.

Páncélosy úr, a vád lőtt: Hiába könyö
rögtem órákon át, jöjjön ki a vízből, 
végo a fürdésnek, edzést akarunk  ̂ tar
tani. Sőt! Még hozzá fény ege téstelí pil
lantásokat vetett rám! Ekkor önvédelem
ből feléje sújtottam.

Elnök: Előzőleg kérte, vagy nem
kérte'?

I. tanú: Első szava ez volt: pimasz, 
csirkefogó takarodj ki a vízből!

II. tanu: Azt mondta, kérlek alázattal, 
méltó itassál kifáradni a vízből.

Elnök: Megütötte1?
II. tanú: Azt nem láttam, kérem szé

lien, mert én a. budafoki strandon vol
tam.

Az ügyész vádbeszede: Páncélosy úr
önvédelmi ütését a sértett kihívó visel
kedése idézi© elő. Az erőszakos, duhaj 
sértettre szigorú büntetést kérek.

Bádog úr (magába roskadva hallgatja 
az ügyész szavait).

Elnök: A  bizottság tekintetbe vette a 
védilottnál mutatkozó nagyszámú enyhítő 
körülményt és ezért a sértettet csak eny
he büntetéssel sújtotta: Bádog urat szí
orúan megdorgálja. Mellékbüntetésként 

vádlottat a játéktól bárom percre el 
tiltja.

A déli kerületben műsor szerint, rend 
ben folyik az úszómunka. A kitűzött 
vízilabdamérkőzéseket pontosan megtart- 
jak, a versenyeket tervszerűen lebonyo
lítják. A többi kerületben a kedvezőtlen 
időjárás kis fennakadást okozott, kivéve 
Tatabányát, és Egert. A két város. I. o. 
vizilabdacsapata révén, máris résztvesz 
az országos munkában.

Az egri úszóket-ület főtitkára lemon 
dott. Ríngelhann György dr munkáját 
most Vida Gyula vette át.

A BSr.KRT szombati versenyén vlzi- 
labdamérkőzés is lesz: a BSzKRT—III 
kér. TVE ujoncbajnoki mérkőzést ját- 
szák lo.

Ma délben 2 órakor kell Belgrádba 
indulnia a magyar válogatott atléta
csapatnak, de még' mindig sok ne
hézség gördül a teljes csapat uta
zása elé. A kiutazási és beutazási 
engedély .megvan, de egyes atléták 
okmányhiánya szinte leküzdhetetlen 
akadályok elé állítja a körömszakad- 
tig küzdő MASz-irodát. Horváth II. 
és Novak útlevelét úgy sikerült ki
adatni a főispánt hivatallal, hogy a 
belügyminisztérium táviratozott ér
dekükben. Az alábbi akadályok 
azonban tegnap délig még nem há
rultak el:

1. Szörényi képtelen, volt a szük
séges okmányokat beszerezni. Le
mondott. Helyette a szövetségi ka
pitány Keresztúrit, a TFSC 400-as 
gátfutóját akarja kivinni. Keresztúri 
okmányai még nincsenek meg.

2. Szinyéry és Bakky esete ugyan
az, mint a másik két DiMAVAG- 
atlétái volt. Az ő ügyüket azonban 
nem Gömör, hanem Heves, illetőleg 
Zemplén vármegye főispáni hivatalá
ban intézik el. A belügyminiszter tá
mogatás után remélhetőleg kedve
zően.

3. Szigetvári megjelent tegnap a 
szövetségben, zsebében egy lejárt út-

ATLÉTIKA

Szaporodnak az üzemi 
Koszorúk

A  női atlétika, szempontjából igen 
nagyjelentőségű verseny volt a Ko
szorú vasárnapi tömegversenye, ösz- 
szesen 331 fiatal leány indult ezen a 
nagy megmozduláson és közülük bi
zonyára sokan kaptak kedvet ahhoz, 
hogy az atlétikával komolyan fog
lalkozzanak. Csak ez kell hozzá, 
hogy a női atlétika legalább a ma
gyar férfiatlétika színvonalára emel
kedjék. Biztató jövőt csillogtat meg, 
hogy a Koszorú versenyén labdahají
tásban 102 versenyző, a 8x50 méte
res váltóban pedig 25 csapat indult!

Wönkéné Zsigmond Judit testneve
lési tanárnő, a Koszorúk életre- 
hívója és megszervezője valóban 
nagy munkát végez és segítőtársai 
csupa fiatal testnevelő tanárnő, való
ban elismerésreméltó buzgalommal 
dolgoznak a siker érdekében. Ezidö- 
szerint 22 kerületi koszorú működik, 
de egyre jobban szervezkednek az 
egyes üzemek is. Hamarosan egész 
sereg új üzemi Koszorú megalakítása 
visz majd új életet a magyar női 
sportokba.

11 MP-ET FUTOTT 10(1 MISTERRE
a csongrádi leventék versenyén Zsótér 
László mindszenti levente. A jelentés 
szerint teljes szélcsend volt. az időt két 
időmérő egyformán 11 mp-nek mérte, — 
Így tehát csak a táv hosszában lehet 
hiba. Bár Zsótér távolugró eredménye 
arra vall, hogy tehetséges a sima és 
könr.yed mozgású fiú. 11 mp-es ered
ményt mégis kissé nehéz elhinni. A vár
megyei leventeverseny részletes eredmé
nye: 100 m: 1. Zsótér Mindszent 11
2. v. Lakos M 11.5, 3 Elekes Csongrád
12. — 400 m: 1. Hevesi M 61. 2. Hatvan’ 
Cs 64. 3. Tét h Nagymágocs 66. — Magas 
1. Hatvani Cs 158. 2. Mácsai Szentes 155
3. Benedek Cs 155. — Távol: 1. Zsótér
M 620, 2. Berecki M 587, 3. Benedek Cs 
574. — Súly: 1. Szécsényi M 9.77, 2. Dra 
gon Cs 9.20. 3. Keszler Cs 9.10. — Disz 
kosi: 1. Lantos M 25.75, 2. Zsótér M
24.81. 3. Bodor Cs 24.25. — 4x100 m
1. Mindszent 50. 2. Csongrád 55, 3. Szen
tes 55.4. — Pontversenyben: 1. Mind
szent, 2. Csongrád, 3. Szentes.

DIÓSGYŐRÖTT
szombaton és vasárnap rendezik meg 
északi kerület ifjúsági bajnokságát. «  
vasárnapi verseny délelőtt lesz és azzal 
kapcsolatban felnőtt válogató versenyt ir 
rer.de/mek 100, 400, 800, 1500, 5000 méte 
ren 110-es gáton, magas-, távol- rúd 
ugrásban súly-. , diszkosz- ,és gerely 
vetésben és 4xl00-on a hármas kerület 
ltözl versenyre.

13.60-AT UGROTT* HÁRMASRA
..... 16 éves fiú a vasárnap Zágrábban 
rendezett válogató versenyen Slnvooo- 
vlesnak hívják. Hanzsekovlcs kevés edzé 
lével% 3 mp alatt nyerte a 110 méte 
?es gátfutást. FI a ss 16:25.2-t futott 
5000-en, Ahramovics 175 ugrott ma
gasba, Urbics 692 cm-t távolba. Dános 
340 cm-t rúddal.

A SOPRONI KÜLÖNÍTMÉNY
még nem alakult ki teljesen. A szövet, 
ség ragaszkodik hozzá, hogy a kijelölt
atléták el is menjenek és az erélyes fel
lépés hatása alól senki sem vöpJa ki 
magát. Biztosan megy Sir dr és egyenes, 
Szabó és Isiéi, Csapiár és Kelen, Ne- 
meth, Darányi dr, Csapó, Kulitzy, Vár
szegi, Ceányi III, Zsuffka cs lehet, hogy 
Gyürisza is utazik a szövetség megníva- 
Sára. Természetesen mennek mások is. 
a fővárosból, akiket egyesületük küld ki 
a soproni MAFC 80 éves fennállásának 
emlékére rendezendő versenyre.

IGLÓI DIÁKOK
M Á T Ó L  Qsrvav, Marlca, íáwor, Habos D 6 C  S  I

lem on d o tt, 
m ásik ö t atléta  k im en ete le  
b izon ytalan

L E G Ú J A B B !
Megérkezett az Újpest!
A lilák csapata csütörtökön este 

9 órakor rendben megérkezett Buda- 
j pestre.

i€öt?ér Jutka !@gy©zt@ 
M adarásznék az FTC
v e r s e n y é n

levéllel. Azt csak. Pécsett lehetne 
meghosszabbítani. A jugoszláv kö
vetség így is kiadná rá a vízumot, 
a magyar hatóságok azonban nehéz
ségeket gördítenek a határátlépés 
elé. •

4. Reiszky okmányai sincsenek 
rendben.

Ha egyikük ügyét sem lehetne el
intézni, akkor Szigetvári helyett 
Regös futna 100-on, Keresztúri he
lyett Hidas 400-as gáton, Reiszky 
helyett Bertalan dobna diszkoszt, 
Szinyéry helyett esetleg Gsányi ug
rana rudat, Bakky helyett Horváth 
II. távolt. A  versenyt talán még Igv 
is megnyernék, de sokkal nehezebben. 

*
Á  délután folyamán a helyzet to

vább javult. Reiszky, Keresztúri és 
Szigetvári útlevélügyének elintéző 
sére- biztos ígéretet kapott a MASz 
és most már csak Bakky, Szinyéry és 
—  váratlanul —  Barkas útlevele 
hiányzik. A MASz-ban azonban biz 
nak benne, hogy ma délelőtt minden 
útlevél „kézben" lesz és a jugoszláv 
követrég soronkívül kiadja a vízu
mot.

Rajt délben 2 órakor.

TENISZ

A felhőszakadás miatt abbamaradt 
teniszesapatbajnoki rangadón 
a BBTE 1:0-ra vezet az UTE ellen

Az FTC teniszversenyén is zavart oko
zott az eső. Több mint egy órai kény
szerpihenőt kellett tartani, de azért, 
meglepően sok mérkőzést tudtak leját
szani. Nagy küzdelmek a női egyesben 
voltak. Kövér Jutka legyőzte Madara**- 
„ét, Vad Zsuzsi. pedig meglepő könnyen 
Znpka Babát. Eredmények: _

Férfi egyes XI. o.: Stoipa II.—Kirschcn- 
baum 3:6. 6:3, 6:1, Pétére— Fialovszky 
6:2. 6:0, Payer—Palásti 7:5. 6:2.

Nfiti egyes II. o.: Kövér .T. -Mada
rászná 8:6. 2:6, 6:4. Lichtignó—Pappno 
6:3, 8:6, Vargáné—Horváth Zs. 6:3, 6:4, 
Vad—Zupka 6:1. 6:3.

Férfíegyes III. : Szlráki—Kom 6:0. 
6:4. Maszlay—Mlnder 6:2. 8:6, Magyar— 
Battlay 6:2. 6:4, Ruzicska—Lernnier.ki 
6:1. 6:1, Havas—Szabó w. o.. Kovács— 
Rokonai w. o., Salgó—Benyik 6:2, 6:3, 
Pászlor—Kard kovács tv. o., P odúba—Tün
dér dr 6:3, 6:3.

Női egyes III. o.: Hacker—Karacso-
nyiné 0:6, 6:2. 6:3. Horváth—Kerek 8:6. 
6:1. Vad—Zmolenszkyné 6:3. 6:3.

Fiíegyes: Göcze—Ernszt 6:4, .6:4, End
rei—Forró 4:6. 6:1. 6:1. Mezei—Csillag
7:5, 2:6, 7:5, Homolya—Róna w. o.

Kiírás péntekre:
2.43: Pick—Hemí-nyi. Bellágh—Káez.

Salgó—Kútra, Gyimesy—Selimide-k, Mar- 
kovicliin-ó—Lám.

3.45: Kanta—Fill-on*. KáMayué—Seliöff-, 
IhMf. Jlacker Gy.—Horváth Fialov-
szkv—Oil-Iag, Uchtighó— Hnl-ényinó, Se-, 
re súly—Várnai (C), Fürstoer—Fetéry, 
Mi ii a lövi ts—Daróczi (B ).

4.45: Fillonz. KáJlaync—Frank, Stein;
Ruzicska—Kovács: Mezei—Endrei.; Hotno- 
ródiné—Kiss: Tóth dr—Cseriücly TA);
Ad-aniaszky—Miskolci! dr; (B)— Pétcry; 
(Cl—Valovits.

5.45: Kanta—Bezur: Hnbcrt—Andrási;
í.ii-hlman—Homolya; Vilk—Frank d r; 
Schcnkclhach—Pál: Sn!író—Sándor; N'yáfy 
gr.—Hnnimerschlag; Csillag, Kára—Stoipa 
1J1. Homoré-ílí r«i.

ű.45: íA i—Havas: Kovács X,.—Nagy S.: 
Woin—'Milmlovita Gy.; Túfh dr. Min dór 
— Andrási. Paycr: Strauh. Stolps TIT—
Srabó, Vilk; Fülöp, Fiirsínor—Csapiár, 
Maszlay.

A  gyönyörű fekvésű BBTF-palyán 
már 4 órakor együtt van a tenisz 
csapatbajnoki rangadó két csapata: 
a vendéglátó BBTE és a vendég 
UTE. A  közönség is nagy számban 
gyülekezik. Mindezekről csak a 
pálya, vesz későn tudomást. A ha
talmas déli zápor egészen elöntötte 
a pályákat. Négy pályát mégis si
kerül rendbehozni és fél öt felé 
megjelennek a csapatok. A három 
ÚTÉ „srác" láttán valaki meg
jegyzi :

—  A dadájuk hol maradt?
Komoly rangadói hangulat. Hosz- 

szú fényképezés, a játékosok meg
kapják az utolsó tanácsokat és —  
el kezd esni ismét az eső. A  játéko
sokat ez nem Zavarja, csak a néző

II) HÚROZÁS -
Húroztassa ütőj étPAVER SPORT

IY ,V á c !-u .  8  (azudvarban) T. 188-025
n i!

két. Asbóth gyorsan győz, a másik 
három egyesmérközés még javában 
folyik, amikor Újpest felöl ijesztő 
fekete felhők gyülekeznek a pálya 
fölé. Az egyik BBTE-szurkoló meg 
is jegyzi:

—  Ezt biztosan az otthon maradt 
UTE-isták küldték...

Percek alatt hatalmas zápor zú
dul a pályára. A  játékot gyorsan 
abbahagyják és mindenki fedél alá 
menekül. Sokan csak a fabódékig 
jutnak el, ahol aztán keserűen je
gyezte meg az egyik bőrig ázott 
szurkoló:

—  Nem tökéletes még a BBTE- 
pálya felszerelése, se mentöövjük, 
se csónakuk nincsen.

Végre fél 7 felé eláll az eső, de 
akkor már csak vizilabdamérközést 
lehetne játszani. A  jelenlévő Jankó 
József csapatbajnoki döntnök pén
teken délután 4 órára tűzi ki a foly
tatást.

—  Péntekig legalább biztos baj
nokok vagyunk —  mondják a 
BBTE-szurkolók.

Az eredmények:
BBTE—ÜTE 1:0 (félbeszakadt). 

BBTE-pálya-
Asbóth—Szigeti 6:1, 6:2. Szigeti 

nagy erővel kezd, Asbóth azonban 
mindent vísszalő és 4:1 után Szigeti 
már föladja a szetet. A második 
szetben Asbóth ellenállhatatlan. Min
den sikerül neki és már 5:0-ra ve 
zet. Három meccslabdája is van, de. 
most Szigeti még feléled. Két gémet 
nyer. de 5:2-nél Asbóth az első 
meccslabdáját megnyeri.

Vitéz Bánó—•Bolgár 8:6, 5:2, abba, 
maradt. Bánó nagyon okosan ját
szott a biztos Bolgár ellen. Sokat tá 
madott és jól röptézett. A  második 
szetben meccslabdája is volt.

Kiss—Katona 6:1, 1:6, abbamaradt 
Katona az első szetben nagyon szer
telen volt. Sokat futkározott felesle 
gesen a hálóhoz. A másoik szetben 
már jól játszott.

Fehér■—Somogyi dr 7:5, 5:1, abba- I 
maradt. Fej-fej melletti küzdelem, 
Fehér nagyobb nyugodtságának kö- j 
szönhette az első szetet.

MAC—MAFC 2:2, abbamaradt.
MAFC-púlya. Gábori ‘MAC—Fe- 

renczy dr. MAFC 2:6, 6:2, 6:3, ezt 
a mérkőzést már a múlt héten el
kezdték, Ferenczy 2:0-ra vezetett 
és innen folytatták. Nagyon szép 
játék, mind a két játékos jó formá
ban van. Pető MAC— Csimma 
MAFC 6:0, 2:6, 6:0, Macskásinak 
39 fokos láza volt és ezért játszott 
helyette a második helyen Csimma, 
Simon MAFC—Péchy MAC 9:7, 6:3, 
óriási küzdelem, Csink MAFC- 
Pétery dr. MAC 6:1. 6:4, a nagy 
korkülönbség meglátszott a mérkő
zés képén.

A  négy egyesmérközést fél 8-kor 
fejezték be. A  két párost már nem 
tudták elkezdeni. A  második párost 
ma, pénteken játszák le. Az első 
párost hétfőre halasztották. Döntet
len esetén a MAC a harmadik hely
re kerül.

BSE—BSzKRT 4:2
BSzKRT-páiya. Tegnap csak a 

második párosméfkőzést játszották 
le. Az első alkalommal a BSE 3:2-s 
vezetésre tett szert. A  második pá
ros- eredménye: Hacker. Mattiassits 
BSE—Pál, Csorba BSzKRT 4:6, 6:4, 
6:2. A  BSE tehát végeredményben 
4:2-re győzött. A BSzKRT kiesett 
az első osztályból.

A harmadik osztály két rangelső
je, a RÁC és a VÁC sem tudta le
játszani a döntő mérkőzést az eső 
miatt.

Nyugat nem nevezett. — halott ö a ren
dező 1

Csütörtökön volt a kerületi válogatott 
teniszcsapatok versenyének és a vidéki 
teniszbajnokságoknak a nevezési zárlata. 
Négy kerület: Tiszántúl, Közép, Alföld 
és Dél elküldte a nevezéseit. Nagy meg
lepetésre a versenyt rendező nyugati ke
rület nem nevezett. A szövetségben azon
ban remélik, hogy ma vagy holnap be
fut a nevezésük. Számítanak a felvidék- 
indulására is és akkor minden kerület 
ott lesz a vidéki bajnoki elmért folyó 
küzdelemben. A verseny Szombathelycu' 
lesz június 25. és 30. között.

.............. . ■ *•-»*-...........
A 2:2 állásban félbeszakadt KEAC— 

SzVSE alföldi kerületi teniszesapatbaj
noki mérkőzés utolsó két számát csü
törtökön játszották le. Pataki I.. Pataki
II. SzVSE—Dóczi II.. Vigh KEAC 6:2. 
6:2: Markovics. Marthy dr KEAC—Dóczi
I., ifj. Tóth SzVSE 6:4, 6:4. A végered
mény tehát 3:3.

Szombaton délig lehet nevezni a BEAC
III. osztályú országos teniszversenyére. 
Hat versenyszám szerepel a műsoron: 
férfi- és női egyes, férfi- és vegyespároa
III. osztályú, férfi- és női egyes IV. 
osztályú.

A harmadik osztály két csoport a.' oz-
ti se, a RÁC és a VÁC ma játssza a 
döntő mérkőzést az Elektromos-pályén. 
A MAC—MAFC I. osztályú szövetségi 
díj-mérkőzést is ma játsszák le a MAC- 
pályán.

K É ZILA B D A
T. osztályú férfibajnokság 

UTE—BTC 11:4 (5:3). Millenáris. Ve
zette: Palvin. A végig 9 emberrel játszó 
BTC már 2:0-ra vezetett, azután vissza
esett. Biztos győzelem. Góldobó: Benda 
(5), Kővári (3), Csillag (2), Grünhut, 
illetve Holczinger (4).

Az MKESs országos tanácsülésé UM-
dcti, 25-cn lesz megtartva az OTT tönáos- 
tc-rméiien. liír szerint az MKESz vezető
ségében több vállOBá-s várható.

KÖZÉP BAJNOKSÁGAI
A középmagyar kerület tegnapi haj'- 

noki mérkőzéseit az esőzés többször I 
félbeszakította. Az eredmények: Cser-
gedi. Kálmán—Bálintné. Kiss dr 8:6. 6:3, 
dr Szemei-einé—Schejbúlné 6:0, 6:1. Ma
dár-Bárdi 7:5, 7:5. Eígl—Magyar 6:3. 
6:3, Kuba—Pető 6:3. 6:2. Köpeezjné— |
Lászlőné 6:1. 1:6. 6:1. Pongor—Köpeczi 
3:6, 6:4, 6:3 Szemereir.é—Preisingerné !
7:5, 6:2. Szilvágy—Kálmán 3:6, 11:9. 8:6, ' 
Sztancsik—Horváth dr 6:3, 6:1, Varga— 
Szilvásy 7:5. 6:2.

Június 21-i kiírás:
3- Pongor—Szemeremé: Pcmgomé— I

Mentovits (B ); dr Kard—Kováts— | 
Fritscb (Cl). , ,,

4: Winternitz—Ha.ros dr (A ): Érsek- 
Kállai (E l; Kálmán—Magyar.

4:45: (B)—Köpec.ziné; dr Kiss—-Sztár- I 
esik; Varga, Kedvcsyné—Winternitz, j 
Csordás (Dj; Fonsor, Köpeczy—Féklerné, 
Csersedi.

5.45: (Al-Kaba; (El—(C ) ; (D l— Fu-
taky: Preisingnrné: Lászlőné. Preisin-
gerné—pohejbáiné, Mer.tovits.

6.45: dr Kiás. dr Káros—dr Horváth, 
Madár: Kállai. Sztancsik—Szilváéi-.
Koutni.

Ar alföldi tonieikerülat válogatott csa
patát a következőképpen állították össze; 
Singer ULTC. Dóczi II., Kun dr KEAC, 
Pataki I., Pataki II., Dóczi I. SzVSE; 
A hölgyek közül; Hirmann CsAK, Solti, 
Csapó KEAC, Tokos HTSK.

Ma. pénteken este 6 óráig lehet nevezni 
az UTE országos _ teniszversenyére. A  
versenyen az _ ifjúsági bajnoki számok 
melleit nyílt férfiegycs, nyilt női egyes 
é* nyílt vegye&péroe ts-zeropni a műsoron.

K O SÁ R LA B D A

A BSzKRT és a BEAC csapatai küz
denek ma délután a TFSC-pályán az 
Olimpia Kupa döntőjében. A legjobb 
magyar csapatok izgaho.-as és szépnek 
ígérkező mérkőzését n-agy várakozás előzi 
meg. A bajnoki mérkőzések formáit fi
gyelembe véve, nem tudjuk- elképzelni, 
hogy ar. egyetemi csapat az elmúlt övi 
kupadöntő sikerét meg tudná, ismételni. 
A döntő játékvezetői: Badacsonyi te
Szüce. Kezdete: fél 7 órakor.

I. OSZTÁLYÚ NŐI KOSÁRLABDA* 
BAJNOKSÁG

TFSC—MAFC 31:18 (16:11). Vezette: Ba
dacsonyi és Velkey, Szép ós ötletes játék
kal megérdemelten gryő lek a (est nevelők. 
Kosárdobó: Romák (12), Tankovits (8), 
Fényévéi (61. Asbóth (5), illetve Osima
(6), Beskó B. (6), Beekó K. (4), Beadl 
te Králik,

A NŐI BAJNOKSÁG
mai fordulójából * BSzKRT—BEAG mér- 
kőzteét kíséri a legnagyobb figyelem. A 
bajnoki rangadóra az Olimpia Kupa dön
tő mórkö-zéso előtt a TFSC-pÜyáo fél 6 
órakor korül sor. Tippünk; Kis pontará. 
npu BEAC-győzeiem. Az MTE— Koszorú 
X (Jánosbázi te Envedil mérkőzést az 
MTK-pályán játsszák háromnegyed 7 órai 
kezdettől. A MAFO-púlyán a Koszorú 
XII I  a MAFC-cal játszik háromnegyed 
7 órakor.

A IT. osztályú bajnokság műsora: 
BEAC-ter.iszezök—Koszorú Xt (Kottái te 
Eeesy), BEAC-nnlya, háromnegyed 7. 
BBTE—Koszorú Kispest (Herz és Ssítí- 
ner), BSzKKT-páiya, háromnegyed 7.
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MOZI
RAD1US, ÁTRIUM:

D u n ai h a jó so k
A „Fortuna" nevö vontatógőzös 

Eéosböl indul a Fekete-tenger, felé. 
Becsben egy kis hajóinas áll a le
génység közé, Budapesten í'rakkos 
fiatalember lopózik fel a hajóra és 
Beígrádbah csinos műkedvelő sza
kácsnő élénkíti tovább a társaságot. 
A gőzösnek persze van kapitánya is, 
mégpedig egy igazán derék legény. 
ő, a frakkos fiatalember és a csinos 
szakácsnő képezi a játék szerelmi ré
szérték együttesét. (Amelyből végül 
a frakkos ifjú válik ki.) De van a 
játéknak sok egyéb vidám és ko
moly része is. Ez a film ugyanis azt 
bizonyltja, hogy a dunai hajósok 
élete komolyabb, érdekesebb, de még 
változatosabb is, mint ahogy —  a 
dunaparti korzóról látni.

A szereplők játéka minden dicsére
tet megérdemel. Hörbiger Attila a 
vontatógözös kapitányát olyan élet- 
hüséggel alakítja, hogy a néző nem 
is fedezheti fel benne —  a színészt. 
Nem kevésbé tökéletes Jávor Pál 
alakítása a budapesti frakkos fiatal
ember szerepében, amely egyébként 
is pontosan illik Jávorra. Frakkban: 
hódító bonviván, szívvel-lélekkel 
játssza a szerepét.

URÁNIA , CITY:

A MESEBELI HERCEG
Egy szál virág, egy darab selyem, 

egy illatfoszlány — a háború vér
zivatarában. Ez a ..Mesebeli herceg'1 
filmje.

Csupa béke, álom és szerelem. 
Háborúról szó sincs benne. De előtte 
a .X) III. 88" szerepelt a műsoron: 
a háborúra készülő német légiflotta 
filmje. S utána a „Nyugati villám- 
háború1’ filmje következik.

Lilian Harvey és Vittorio de Sica 
filmje valóban úgy tűnik most, mint 
két sötét, véres, izgalmas, villanyos
sággal telt felhő közül kiragyogó 
napsugár. Éppen ez az értéke.

Velence, a Szent Márk-tér, a■ Doge- 
palota .. Capri, a kék barlang, a 
sziklák, a tengerpart . . . Nápoly, a 
Vezúv, az égbolt ... Egy kislány, aki 
táncol... Egy fiatal hegedűs, akit 
mesebéli herceggé avatnak . . . Egy 
amerikai öregúr, akinek egyetlen 
gondja, hogy boldoggá tegye a fia
talokat! ...

Lilian Harvey bájos, nagyon kar
csú, nagyon könnyed. Vittorio de 
Sica nagyon rokonszenves, nagyon 
fekete és' elegáns. De Ottó Tressler 
az amerikai milliomos szerepében 
még elegánsabb.

Mintha egy nápolyi dali hegedül
nének néhány percig, a repülőgépek 
zúgása és a bombarobbanások közti 
rövid szünetben ...

GYEPLABDA
óvás! A riiHSE intézője, Moser István 

kedden'- két érdekeik óvást1 nyújtott bű a 
szövetségbe. Az egyikben megóvta az 
MHO—PltflSE találkozót, mert nem a ki
küldött .iáiéi;vezető vezette a mérkőzést. 
A másikban megóvta. a [IP.TE—AHC
mérkőzést, mert a RP/ITI egymás után 
kővetkező napokon játszott bajnoki mér
kőzést s ez veszélyezteti a bajnokság 
Teáiifását. Moser István, alti a. szövetség 
főtitkára is, az utóbbi óvás ügyében hi
vatalosan is eljár, amennyiben az intéző 
bizottság munkáját a tanácsülés e'é viszi 
elbírálás vésett. Gyeplabda körökben ér
deklődéssel várják az óvás eredményét.

KERÉKPÁR

S z e d e r  iJ ó n o s , a z  H K S z  

e l n ö k e  s z e r d á n  e s t e  m e g 

n y it o t t a  a  „ m a g y a r  k e r é k 
p á r o s  s z a b a d e g y e t e m e t "

Az MKSz Szittya ftezső főtitkárnak és 
lapunknak a kezdeményezésére elhatá
rozta. hogy havonta kétszer a kerek- 
páros-sport tárgykörébe vágó népszerű 
előadássorozatot valósít meg. s ezekre az 
előadásokra az egyesületek intézőit -és a 
versenyzőket meghívja.

Ennek a kerékpáros-szabadegyetemnek 
szerdán este volt az. ünnepélyes megnyi
tása. Szeder János országgyűlési kép
viselő, az MKSz elnöke maga vállalko
zott arra; hogy ennek a termékenyíti?, 
hasznos, előadássorozatnak első óráján' 
jelen legyen s azt ünnepélyes formák kö
zött, széles ösvényekét mutató beszéddel 
megnyissa. Utána az izmok és a szív 
működéséről hallottunk ismertetést majd 
X.©ren* edző mondott hasznos, évtizedes 
tapasztalaton alapuló tanácsokat \er- 
senvzősérülések esetére.

I.orenz megállapította, hogy a. ver
senyző sérülése a pályán voltaképpen 
égési seb. mert höképzödéses súrlódás
ból - származik s ezért annak gyógykeze
lése nem azonos másfajta sebek gyógyí
tásival. A sebet nem szabad bepolyalm, 
csak kenőesös, lenkoplaszttal ragasztott 
gézzel kezelni.

Az értekezlet este féltizenegy éráig 
tartott, s a több. mint 100 főnyi, nagy
részt versenyzőkből összetevődő hal Iga
tóság mindvégig lelke3 érdeklődéssel ki
tartott.

Rákospalota város most anyagi segít- 
légbez juttatta a RESC kerékpárosszak- 
isztályát, mely — mint ismeretes — 
«ddig a saját lábán állva, hősies küzde- 
em után bejutott az első osztályba.
A Törekvés negyvenéves fennállásának 

emlékére július 7-én a gödöllői országú- 
lton 140 km-es országos jellegű 10 osztóly- 
rutamos tornát bonyolít le a Budapest 
SV&mgvös—Budapest terepszakaszon.

Balinka, Balogh és Fiseber a IV. ősz 
iáivá versenyzők közé jutott.

A- Debreceni Vasutas SC vasárnap or 
kságqs jellegű országúti versenyt x-mé&z.

Éles edzés közben megjavította 
a kétüléses-vezetéses 500 m-@s 
csúcsot, Erőss 19’8-as köröket 
vágott ki
H atalm as sportesem énynek íg érkezik  a M ille
n áris  m ai, e lső  nem zetközi esti versenye

Nagy tömeg gyűlt össze a Mille
náris lelátóján. Vagy 500 néző. Ed
zésen ritkán látunk ennyi embert! 
De valahogyan híre terjedt, hogy 
Erőss motor után most először fut 
majd időre. S hogy Éles nekimegy 
az 500 méteres, tendemvezetéses 
csúcsnak. Ezt 189S-ban állította fel 
Baumler Ede, a :KAC legendáshírű 
versenyzője, aki- 33.6-os teljesítmé
nyével több, mint. negyven évén ke
resztül szerepelt az MKSz Arany
könyvében.

Éles délután fél hétkor végre ki 
is tolat a betonra. Nemzetiszinü 
mezben van, fején viharvert bukó- 
siak. Néhány bemelegítő kört da
rál, aztán beinti a kétüléses gépet, 
mely szép ívben lendül neki a for
dulóban. Két kört fut igy a tendem, 
aztán Lofenz mester intésére Éles 
elkapja a kétüléses vákumát és 
megkezdődik a vád hajsza: a negy
venkétéves csúcs megdöntésére. A  
kétüléses nem elég gyors. A  rajt 
rosszul sikerül, de 100 méter után 
már repül ez az élő vonat. Az ellen- 
egyenesben fokozódik a sebesség, a 
célfordulóban kínosan belső pályát 
tartanak a kerekek és aztán jön az 
utolsó egyenes. A  lelátó népe vadul 
biztat. Lorenz tele torokkal kiabál, 
kezében az időmérőórával fut a cél
vonal széléhez. Éles most teljes haj
rát vezényel magának s ebben a 
vágtában megelőzi a kétüléses gé
pet s átrepül a célon.

Három óra kattan. 31.4, 31.2 és 
31.2-t mutatnak!

A  kísérlet szabályos volt, a há
rom időmérő készíti a jegyzőköny
vet: Éles kisöpört egy negyvenkét
év óta fennálló csúcsot, az új rna- 
gyar rekord megszületett: 31.3!!!

Élest körülveszik a szerencse
kívánók. Még liheg az FTC-ágyú, 
amikor a kővetkezőket mondja:

-— Igaza volt Lőrémnek: nem le
het két urat egyszerre szolgálni. 
Mióta kizárólag pályán dolgozom, 
rohamosan nő a sebességem. Ez a 
csúcs is ennek az elgondolásnak az 
eredménye. Bár —  őszintén mon
dom, 31 mp alatt futom az 300 mé
tert.

Megtudjuk közben, hogy Éles vég
leg döntött: néni indul a- négy na
poson. De nem áll rajthoz a Ma
gyar körversenyén Nótás sem, mert 
még mindig beteg s így nem küzd 
meg ma este Budapest 25 km-es 
pontversenybajnokságáért sem... 
Annál inkább Éles. a.ki a 25 km-re 
is csúcsot akar futni és még egy 
bajnoksággal szeretné öregbíteni 
eddigi sikereit.

Alig vonult le a teknöből a két
üléses gép. már kiduhog Mozák 
motorja. Feltűnik Éröss is. Kicsit 
kacsázva, bizonytalanul, de annál 
bátrabban vág neki a görgőnek. A 
hajsza megkezdődik. Az első kört 
23 mp alatt teljesíti, aztán Mazák

több gázt ad s az óra 22e-s, majd 
20-as köröket mutat.

Lorenz odaszól hozzánk:
— Három hét múlva Erőss el fog 

repülni minden magyar versenyző 
mellett, beleértve Szekerest is. Most 
még bizonytalanul tapos, kisméretű 
a gépe, nem tudja erejét teljesen a 
hajtókarba adni. Aztán országúti 
módra dolgozik, inkább löki, mint 
taszítja a hajtókárt. A fordulókban 
túlságosan bent veszi a görgőt, ahe
lyett, hogy a szélső peremen he- 
yezkedne. Ez azonban csak techni
kai hiányosság, ami két-három hét 
múlva teljesen el fog tűnni.

Erőss még mindig gyorsít. Egyen
lőtlenül, hintázva a görgőn, mégis: 
19.8-as körökkel pöfög el mellet
tünk vagy t.íszer, —  s közben egyre 
javul a stílusa.

Mikor leszáll a gépéről, maga álla
pítja meg:

— Rövid a gépem.
S mindjárt tárgyalni kezd Dame- 

rowval, hogy adja el neki vezetéses 
kerékpárját. A  német egyelőre gon 
dolkozik.

Körülsereglik Erösst. Szerényen, 
boldogan fogadja a gratulációkat. 
Semmi primadonnád felvágás nincs 
benne. Meghallgatja a tanácsokat. 
Aztán azt mondja:

—  Érzem, fogok tudni valamit csi
nálni még a pályán, Ezért valószínű
leg végleg szögre akasztom az or
szágúti kerékpárt...

Láng, a legutóbbi bukósisakos tol
nán bukott Tipografista is ott leb
zsel Erőss körül. Kieresztették már 
a kórházból, keménykötésü legény ez 
a babszem atléta, aki szemöldöke sö
vényében hat-hét varrás nyomát vi
seli ...

—  De azért már tegnap gépre ül
tem, — ujjong Láng... —  és imént 
is a ta-vosás. Azt hiszem, életunt len
tiék, ha nem tudnék többé gépre 
ülni...

Közben Damerow dübörög már a 
teknöben. Bartos és Petöczváry ve
zet neki néhány villámkört. Csak 
úgy sistereg utána a levegő ... Nagy 
Béla, a nagy esélyes nem látható a 
pályán. Délelőtt edzett és segítői azt 
beszélik, hogy sohasem volt ilyen jő 
formában.

Mindent egybevetve: hatalmas
sporteseménynek ígérkezik az MKSz 
ma esti nemzetközi bukósisakos tor
nája Damcrowval, Szekekrcssel, Fe
ketével és esetleg Erőssel a rajtnál 
kemény küzdelmet Ígér. És magában- 
hordja ez a magyar mezőny a visz- 
szavágás reményét is.

A repülőversenyek a teljes magyar 
vezéroáztályt nyeregbeszólítjáke s 
Budapst 25 km-es bajnokságáért 
Élest kell legyőzniük a magyar vág- 
tázóknak.

A  mai torna pontban negyed ki
lenckor kezdődik.

a  v id é k i  Or sz á g ú t i e g y e s ü l e t i
BAJNOKSÁG LEGUTÓBBI FORDULÓJA 
UTÁN AZ MVSC KÖZEL 100 PONTOS 

MEGUGRÁSSAL VEZET
Bár a vidéki egycfiinc.tek még koránt

sem vonultak ki teljes fegyverzetben az 
országúira (sokán , még pontot sem, sze
reztek), mégis igen nagy tömegek moz
dulnak meg az MKSz által rendszeresí
tett vidéki ioll&gű országúti egyesületi 
bajnokság küzdelmeiben. Hozzávetőleges 
számítás szerint ezen áz arcvonalon leg
alább 300 versenyző sorakozik fel, szem
ben a tavalyi, alig 150 indulóvá:!. ez 
pedig 100 százalékos fejlődést bizonyít. 
Do nemcsak mennyiségileg: minőségi lóg 
is javult ez a gárda. Időeredményeik 
10—15 százalékkal jobbak, mint tavaly és 
felszeretés, technikai és taktikai készült
ség dolgában, is nagy előre haladásról 
tettek tanúbizonyságot.

Unnék a jelentős fejlődésnek az élén 
a Miskolci VSC áll. m«!v a legutóbbi 
bajnoki forduló után közel 100 ponttal 
előzi meg a második hetven meghúzódó 
Székesfehérvári MÁV Előre legénységét. 
A székesfehérváriak azonban még koránt
sem Ildiik fel a küzdelmet. A bajnokság 
még nyílt és az egész vonalon nagy .csa
ták várhatók. A hétosztályos bajnokság 
állása egyébként a mai nappal bezáró
lag a következő:

I. osztály
1. Miskolci Vasutas SC 329 p
2. Szék<esf€ bér vári MÁV 274 p
3. Kaposvári TSE HO p
4. Pécsi TE 85 p
á. Győri DAC 73 p
6. Debreceni VSC ' 34 p

II. osztály
I. Szombathelyi Haladás 78 p
2. Székesfehérvári Repülők 52 p
o. Szegedi VSE 52 p
4. Kaposvári Rákóczi 43 p
5. Győri ETO 20 p
6. Érsekujvári Levente 20 p

YTtVAS
A FŐVÁROSBAN NINCS TÖBB VÍVÓ

VERSENY EBBEN A VIVÓEVBEN
A naptárban' még elő van jegyezve a 

most következő vasárnapra a HVTK IV. 
o. kardversenye, de ez elmarad. 23-ára 
tervezték a vidéki bajnokságokat. Ezt a 
szövetség határozata folytán Miskolcon 
fogják megrendezni. A* kardbajnoksággal 
tehát végétért a verseiiVév. Az idei ver
senyév . a termékenység jegyében folyt 
le. Minden osztályban bőségesen volt 
versenyalkalom a vivők számára s azok 
éltek is vele, mert általában egy verse
nyen sem volt panasz a kevés induló 
miatt. Általában’ a tapasztalat kedvező s 
ha nem is tűnt fel egy-egy meteorpályát. 
Ígérő nagyság, a fejlődés biztos jeleit 
lehetett látni. Kardban örvendetesen né
hány fiatal tört előre s örömmel láttuk, 
hogy nemcsak az elsők falát ostromolták 
az utánuk jövők, hanem ismeretlen ne
vek is tűntek fel, ismeretien tehetségek 
váltak elismertekké. Mind Ígéret a jöj 
vőre. A szúrófegyverekben is látható 
fejlődésről kell a krónikásnak beszámol
nia. Itt is néhány- új névvel találkoz
tunk. akik az ismertek mellé_ egyenlő 
erősként csatlakoztak. Szép fejlődést vet
tünk észre a hölgyvívásban, amely né
hány évvel ezelőtt rsaknem kihalt s ma 
ismét új arcok, új nevek szerepelnek 
benne, és — jól szerepelnek. A vívó
termek újabb fiatalsággal látták el a 
versenyek pástját s ezt az év régén az
zal a megelégedéssel és örömmel kell 
regisztrálni, hogy a vívás fejlődik s hogy 
jövője biztosítva van.

----------

At. orszájros vidéki bajnokságok meg
rendezésével a Miskolci Jogász Turista 
Egyesületet bízta meg a vivószövetség;. 
Az egyesület nagy lendülettel látott 
hozzá a rendezés munkájához és elkészi 
tette a verseny kiírását, amelyet a sző 
vétség már jóvá is hagyott. A verseny 
feltételeket most küldték szét az érde
kelt egyesületeknek. Vívókörökben nagy 
érdeklődéssel tekintenek a  ̂vidéki baj
nokság elé. Az újonnan létesített vidéki
VII. kerület első szereplése lesz ez a 
versenyrendezés, A vidéki bajnokságokat 
a vivószövetség bőven el fogja látni ki
tűnő fővárosi versenybirákkal.

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

nap, n “  V*, f V*, h “  
Bemutató mozilt

ÁTRIUM Margit-kőrút 55. T : 153-034.
fG, 1%. flO. Sz. V.: M-kor is. Dunai hajó
sok. (Jávor, Hörbiger.)
CASINO Efikü-u. 1. T.: 383132. f5. f8. HO.
Sz. ’ V.: M-kor is. A  két tökfej. (Stan 
Pan.)
CITY Vilmos császár-út 35. T.: 111-140. 
hG. h8, hlO. Sz. V.: hlO-kor is. Mesebeli 
herceg. (Lilian Harvey.)
OOKSO. Váci-utca 6. Telefon: 182-818.
fG, fS. fid. Sz. V.: fí-kor is Miokey 
Rooney- Andy Heardy csalódik a nőkben. 
DÉCSI Teréz-körút 2S. T: 125-952. ti. 8,
10. Sz. V.s 4 kor ifi. Iglói diákok. (G'er-
V8T.)
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 789-543. 
nS. f8, hlO. Sz. V.: n4-kór is. A táncosnő. 
(Vera Zorirra.). 2-ik. hétre prolongálva! 

HÍRADÓ f il m s z ín h á z  Erzsébet-körűt 13. 
T: 222-199. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt 
Magyar-Ufa-Luee-Fox- Rajzos híradó. Tu
nisz. Trükkfilm. „ _  . . .  . . .  _
OMNI A Kölcsey-utca 2. T: 130-13a. 5, n«, 
ftO. Sz. V.: 4. G. B, 10. Oz. a csodák cso
dája.((Judy Garland.) 4-ik hét!
RADIUS. Nagymező-utca 22. T.: 122-098. 
fG. h8. hlO. Sz. V.: M-kor is. Dunai hajó
sok. (Jávor, Hörbigor A.)
ROTÁL APOLLO Erzsébet-körűt 45. T: 
222-003. ni. f9, h10. Sz. V.: 4. 6, 8. 10.
S. O. S. Szahara! (Marthe Labort.) 
SCALA Teréz-krt GO. T.: 114-411. hG. h8. 
h1<». Sz. V. ti.; h4. Varieté. (Annabella.) 
Nyitott tető!
URÁNIA Rákóczi-út 21. T.: 145-04G. 5, nS, 
no. Sz. V.: h,3-kor ii. Meseiieii herceg. 
(Lilian Harvey.) V. d, e. fii: Csatasorban.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körflt 3. T: 144-212. 
« ,  fG, fS, f!0. Sz, V.: f2-kor is. A  mi
niszter barátja.
CAPITOL Barnss-tér SX T.; 134-S37.
f-L ffi. (8, DO. V.: f2-kor i». Várlak. 
CORVIN Üllői-út 40. T.: 138-988. f4. fS. fS. 
flO. V.: f2-kor is. A  szerelem beleszól. 
ELIT Szent István-körút 16. T.: 114-502.
4. G, 8, 10. A szerelem beleszól. 
HOLLYWOOD. Betfclen-tér 3. T.: 142.455. 
f4, fG, fS. flO. V.: f2-kor is. A szerelem 
belesről. V. d. e. fii: A 14-es futár. 
KAMARA Dohány-utca 42. T: 144-027.
11. 2, 4, G, 8. 10. K ár volt hazudni. 
LLOYD Hollán-utca 7/a. T: 111-994. 4, 6, 8. 
10. A miniszter barátja.
PALACE Erzsébet-körát 8 . T.: 221-222. 11, 
2, i ,  6, &, 10, Gnaga Dia, 3-ik héti

PÁTRIA Nénszínház-n. 13 T-: 145673-
4, G, 8,. 10. V.: 2-kor is. Találkoztam a 
szerelemmel.
SÁVOY ti 1 lói -út 4. T.: 146-040. f4. fG. f8, 
fi1). V.: f2-kor is. Találkoztam a szerc-
SXMPLON Horthy Miklós-út G2. T: 2S8-999.
5, n8, flO. V.: 3, n6, 18, hlO. Találkoztam
a szerelemmel. ,
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140-840. 4, 6, 
8, 10. V.: 2-kor is. örvény.

Továbbjátszó mozik

ALKOTÁS Gömbös-u. 11. Tel.: 335-374. 
n4. n6, nS, nlO. V.: n2-kor is. Tűz az
óceánon. ___
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T: S84-o63.
4. 6, 8. 10. V.: 3, 4, 5. 6, T, 8, 9. 10. 
Viktória királynő.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
fő, h7, 9. V.: fii. f2, f4, fG, f8. 110. Hó
fehérke és a 7 törpe.
ELDORADO. Népszínház-u. St. T.: 133-171.
5, n8, flO. V.: 2, 4, 6. 8. 10. Néha téved 
az ember. V. d. e. 10 és fl2: Királynő

HOMÉROS, Hermtna-út 7. T.: 296178.
5. n8. no. V.: f2-től. Kis csitri.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-628. 5, n8. flO. 
V.: 3, n6, f8, hlO. A kis fenség parancsa. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T: 
134-644. 5, n8, Í10. Sz. V.: f4, f6, f8, flO. 
Andy Heardyt elkapja a szerotep. V. d. 
c. 11: 3:1 a szerelem javára.
OLYMPIA Erzsébct-krt 26. T.: 421-588. 11, 
2, 4, 6, 8, 10. Amanda két élete. 
OTTHON Beniczky-u. 3. T.: 146-447. f-5, 
h7, 9. Sz. V.: f4, fG, f8, flO. Amanda 
két élete. V. d. e. Hl: 111-es:
PHÖNIX Rákóczi-át G8. Tel.: 144-454. 
11, 5, nS, flO. Sz, V.: 3-koí is. Bercsényi- 
huszárok.
BfALTO Bákóczi-út 70. T.-. 132-497. 5, n8, 
flO. V.: 2. 4, 6, 8, 10. Andy Heardj-t el
kapja a fizeroiem.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda é* szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség éa kiadó- 
hivatal Bp. VÍII., Rökk Szilárd-utca 4- 
— Telelőn 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, rostafiók 42.

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

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

Nyomatott a Stádium Bt. kőrlorgégé-
eewcs; GT&nr * i e * k  ím n N t  %.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Péntek, június 21.

Budapest I  (549.5 m): 6.40: Ébresztő. 
Torna. — 7: Hírek. — 10: Hírek. — 10.20: 
Történet az állatvilágból: A furfangos
kecske. Irta: Nyát'y Andor. — 10.43: 
Hogyan tápláljuk n lázas betegei! Szé
kely László dr előadása. — 12.10: A Mária 
Terézia 1. honvéd gyalogezred zenekara. 
Vezényel: Pongrácz Géza. — Közben 
12.40: Hírek. — 13.50: Tánezenc. — 11.30: 
Hírek. — 16.15: Kép és haiigvadászat
Afrikában. Irta; Wehner Józecfné. — 
Utána: Ifjúsági közlemények. — 16.45:
Hírek. — 17: Hírek szlovák _ és ruszin
nyelven. —- 17.15: Csóka Béla énekd.
Zongorán kíséri Rtegcr Tibor dr. — .17.40: 
Az első magyar kön}--nyomtató. (Silves- 
ler és Abárii.) Fitz József előadása. — 
18.10: A rádió szalonzenekara. Vezányol: 
Bcrtha István. — 18.35: Sportközlcmé-
nyek. — 19.15: Hírek. — 19.25: Mozart: 
Divertimento D-dnr. Hangfelvétel. — 
19.50: Falúzó színészek Erdélyben. Trta: 
Harmath Géza. Közreműködik: Farkas
Ilonka, Szabó Miklós. Egyetemi' ének- 
négyes. Szalohötös. Rendező: A. Balogh 
Pál. — 20.50: Amiről mindenki beszél. 
— 21.15: Tánelemezek. — 21.40: Hírek. — 
22.10: József nádor 2. hon véd gyalogezred 
zenekara. Vczényol: Seregi Artúr. —
23: Hírek német, olasz, angol és francia 
nyelven. — 23.30: Kűri na Süni és cigány 
zenekara muzsikál. — 00.05: Hírek.

Budapest II (834.5 m); 19.30: A magyar 
Ipar úttörői. (II. réfiz.) Kosa Miklós dr 
clőadiána. — 20; Hírek magyar, szlovák 
és ruszin nyelven. — 20.3.3: Friss Antal 
gordonka,zik. zongorán kíséri Szirányi 
János. — 30.50: Hogyan fedezték fel a 
mii benzint! Fazekas István előadása. 
21.20; Farkas Béla cigányzenekara mu 
zsikál.

Kassa (239.1 ml: 11.05: Ferenlzy István 
magyar tragésliája. Freiberger Vilmos 
előadása. — 11.20: Opera részietek hangle
mezről. — 11.40: Hírek magyar és szlo
vák nvelven. — 15.25: Szlovák előadás. — 
15.45: Lágler Olga női kamaraénekesnő 
énekel.

Mai jelentősebb külföldi mösorrészek:
7.05 ó: Szófia: Gouncd: Faust.
7.15 ó: München; Cnnepi hangverseny.
8.03 ó: Bukarest; Stranse: Rózr-aiovag c. 

operája.
9 -ó: Kóma: Yrtoncci dalok.
U  ét R ém ; SzanfÓDtkee ért.

EVEZÉS ’ ■

B é e s ,  B e l g r á d ,  
Z á g r á b  é s  S p a la f ®  
legjobb evezősei a szom
bat-vasárnapi nemzetközi 
regattán I

Eddig két versenyt rendezett a 
szövetség a nyáron Budapesten. Az 
egyik a Tedesco-emlékverseny volt, 
a másik a tavaszi regatta. Szomba
ton és vasárnap kerül sor az idény 
harmadik evezösversenyére, a nem-. 
zetközi regattára. Csütörtök estig, 
a nevezési zárlatig a következő kül
földi városokból neveztek: Becs,
Belgrád, Zágráb és Spalato. Jugo
szláviában a fenti három városban 
folyik a legerősebb evezősélet, a Né-, 
metbirodalomban pedig Berlin mel
lett Bécs dicsekedhet a legjobb csa
patokkal.

A  kétnapos nemzetközi regatta, 
nevezései:

S z o mb a t :  Újonc horm. né
gyes: Újpesti EE, Hungária,
BSzKRT, Pannónia, MAC. — Ju
nioregyes: V. K. Beograd, Rv. Lla
(Bécs), Gusar (Zágráb), BEC, 
Pannónia, MEC, Nemzeti, Újpesti 
EE, BSzKRT, —  Komi. négyes: 
Pannónia, V. K. Beograd, Hrvatski 
V, K. (Spalato), Hungária. —  Kor
mányos nélküli kettős: Pannónia,
BSzKRT, Hungária, Gusar (Zág
ráb). —  Kormányos négyes ( vendé- 
gek versenye): Váci Piarista DEO,
V. K. Beograd, Gusar (Zágráb). '•—* 
Újonc kettős párevezős: Újpesti
EE, BSzKRT, Pannónia. —  Egyes:
V. K. Beograd, BSzKRT, Nemzeti 
(2), Rv. Lla (Bécs), Újpesti EE, 
MAC. —  Juniornyolcas: Pannónia,
Hungária, MAC, MEC. —- Nyolcas: 
Pannónia, Hungária.

V a s á r n a p :  Junior korm. né
gyes: BSzKRT, Hungária, Pannó
nia. — Ujoncegyes: MEC, Lia
(Bécjs), Pannónia, Újpesti EE, Nem
zeti, Bajai EE, BEC. -— Korm. nél
küli négyes: V. K. Beograd, Gusar 
(Zágráb), Pannónia, Hungária. —  
Újonc korm. négyes: Váci Piarista 
DEO, MAC, Hungária. — Kormá
nyos kettős: BSzKRT, Hungária,
Gusar (Zágráb), Hrvatski V. K. 
(Spalato). — Kettős párevezös: 
Nemzeti, V. K. Beograd, Újpesti 
EE, BSzKRT. —  Nyolcas: Pannó
nia, MAC. — Junior kettős páreve- 
zas: BSzKRT, Pannónia. — Egyes: 
Nemzeti, MEC, BSzKRT, V. K. 
Beograd, Újpesti EE. — Jubileumi 
újonc nyolcas: Pannónia, Hungária. 
MEC/ .—  Szeniornyolcas: Pannónia, 
Hungária. ' ,

A  kétnapos verseny érdekes mű
sorát kajakversenyek, vándorevezős- 
számok, KISOK-versenyek és hölgy
versenyek egészítik ki. A verseny 
mindkét napon fél ü-kor kezdődik a 
Margitsziget melletti pesti Duna- 
ágban.

A záffrábi evezősök már csütörtökön 
este megérkeztek Budapestre. A bécsiek, 
belgrádiak és spalatóiak csak mára jelez
ték jövetelüket.

FŐISKOLA

A TESTNEVKLÉSI FŐISKOLA 
ÉVZÁRÓJA

vasárnap délelőtt; fog lefolyni n györi- 
úti intézmény dísztermében. Az ünnepé
lyes évzáró előtt a hallgatók a 'főiskola 
kápolnájában istentiszteleten vesznek 
reszt. Az évzáró ünnepély 10 órakor kez
dődik.

ÖKÖLVÍVÁS
A szövetségi ökölvívó edzések pénteken 

ismét megindulnak. A  júuiins 29-i (vagy 
08-i!) Bécs—Budapest mérkőzésre készü
lődő válogatott keret pénteken este tartja 
első edzését. .Tövö héttől kezdve podig 
naponta tart közös odzéso.ket. A váloga
tott keretbe Forray Annid szövetségi ka
pitány a küvctkc'/.ő ökölvívókat hívta 
most: Podány, Kiss, Boruli. Molnár, Bo
gács, Csaposra, Voinovi.-s, Torna II, 
Montéra, Németh, Mitndi. Korányi, Benő, 
Barát. Jáfcits, Csontos, Szolnoki, Bit.Lcra, 
Homálya, Jáfizai.

Az ifjúsági ökölvívó csapatba,jnokságra 
9 csapat nevezett. Éspedig: a Szegedi VSE, 
PeLE, BLE, MPSC, WMTK, FTC, BTK, 
Kecskeméti LE és a RLE. Az ifjúsági 
csapatbajnokságét a nyár folyamán bo
nyolítják le.

Két vasutas csapatbajnok! iikölvívó- 
mérkozéfi is lesz vasárnnp Budapesten. A. 
Bíha.ri-ut’Ca; pályán a. Törekvés a. Szol
noki MÁV ellen mérkőzik, a Bérkocsis* 
ujcai od'/dlernnben pedig: a BVSC a
Kecskeméti MAV-val csap össze. Mind
két mérkőzés este fél 8 órakor kezdődik.

A Gyöngyösi KSE belépett a MÖSz tag
jai soraba.

A Pestszenterzséhet! LE' ökölvívóceapn- 
ta vasárnap délután 4 órakor az lirzsé" 
fw  “*cai iskola lornatcriuében a III. kér. 
LE ökölvívó egyiitleséro! csap össze.

Az FTU U  lius tfón-ap folyamén uafitr- 
szabású ökölvívó versenyt rendez alapí
tójának, néhai Springer Ferencnek az 
emlékezetére. A  versenyt négyen torna 
formájában bonyolítanák le és arra a, 
legjobb ökölvívókat szándékoznak meg
hívni. \ tiszteletdíjas verseny Iránt már- 
is nagy a versenyzők körébon az érdek
lődés.

A BSzKRT NAGYSZABÁSÚ STORT- 
tlNNEFSÉGKT RENDEZ 

szombaton délután 5 órakor budafoki 
strandfürdőjében. A tenisz (Asbóth. Gá
bori, Szentpéteri, Stolpa) és úszás (Kö
rösi, Eleméri, Tátos, Gróf, Fábián, Ga
lambos. Végházi) mellett az ökölvívás az 
ünnepély főeseménye. Az ökölvívóver- 
seuybon a BSzKRT ■ és az FTC öklözöl 
csapnak össze. Indul többek között; Fri
gyes Jákits. Csontos, Szolnoki, Kubinyí, 
Homolya, Horváth, Hámori is! A Cson
tos—Jákits-mérkőzés egyben válogató 19 
*  29-1 Bécs—Budapest vladaTra,


