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Feloszlik
a  Bocskai (?)

Kerülő úton kaptuk Debrecenből a bírt, 
hogy a Bocskai FC hatósági biztosa, 
Zöld József dr helyettes polgármester azt 
a javaslatot tette Kölcsey Sándor dr no!* 
gármeste-rnek, hogy oszlassák fel a Bocs
kai FC-t.

Az előterjesztés indoka: a debreceni,
klub a teljes anyagi esőd előtt áll, 
további működése lehetetlenné vált.

Az esti órákban _ sz MLSz-ben érdek
lődtünk a hír valódisága iránt, de olt 
azt a választ kaptuk, hogy' az egész 
ügyről mit sem tudnak.

Táján majd a Ferencváros... vasat Bukarestben a Hungária...
A z  Újpest többet tám adott, de 
szerencsétlen öngóllal vesztett

G B A P J A N / K I — U J P E / T  1 ; o  ( o ;o )
A Gracliaitskl klasszis csapat, megérdemel
ten jutott a KKK második fordulójába
v é d e lm i*  8&lkfR*e,«*?‘U,'? f8timC,a á̂rsor ” em b írt a Gradjanski kitűnő veae lm e v e l - A z  első fé ló ráb an  h a ta lm as le n d ü le tte l tám ad o tt az U in est
G ö llövő : Temes (öngól)

Sorozatos magyar győzelmekkel 
kezdődött meg a Magyar 
ország B)-—Jugoszlávia atlé
tikai mérkőzés Belgrádiban

A 4xW 0-as váltóban elejtettük a botot — ezt az egy 
számot vesztettük el

Jugoszlávia és M agyarország  
fttlétacsapata m ég sohasem m érkő
zö tt egymással. A  pestvidék i és dél
nyugati kerületnek Zágráb  atlétá i
va l v ívo tt mérkőzései, egy-két 
m agyar atléta belgrádi kirándulása, 
a B SK  futóinak budapesti szerep
lése csak hozzávetőleges m egíté lést 
adott a jugoszláv és a m agyar a tlé
tika  viszonyáról. A  Balkán Olimpián 
elért jó  eredmények m ár inkább 
figyelem rejitéltóak  vo ltak  és ezért a 
m agyar szövetség jó l fe lkészü lt a 
tava ly  őszre tervezett, de akkor a 
politikai viszonyok m iatt elhalasztott 
első találkozóra.

M ost tahiét vészterhes időkben 
utazott el a m agyar B ) válogatott. 
Csak itt-ott spékelte m eg a szövet
ség a fia ta lokat egy-két k ipróbált 
harcossal, hogy baj ne leg'yen oda
kint Belgrádban. Á z  első nap ered
m ényeiről a következő telefon- 
jelentésünk számol be:

Belgrád, június 22.
A z  első nap eredm ényei:
.1 1 0  m  g á t f u t á s :  1. H idas M a

gyarország  16.1, 2. K iss M a gya ro r
szág 16.3, 3. Ehrlich Jugoszlávia
16.5, 4. Hanzsekovics Jugoszlávia
16.6 —  Pontarány 8:3.

S ú l y l ö k é s :  1. Rákhely  M a gya ro r
szág 14.37, 2. K ovacsevics  Jugo
szlávia 14.33, 3. Csányi I I .  M agyar- 
ország 14.27, 4. N ovakov ics  Jugo
szlávia 13.09. —  Pon tarány 15:7,

8 0 0  m é t e r :  1. H arsányi M agyar- 
ország 1:56.2, 2. G yergyó i M agya r- 
ország 1:56.6, 3. Srakar Jugoszláv ia  
2:02, 4. Gorsek Jugoszlávia  2:05.6.
■—  Pontarány 23:10.

2 0 0  m é t e r :  1. Csányi IV . M agya r- 
ország  23, 2. Pelsöezi M agyarország

felsze
relésekF U T B A L L

az M 1, Sz előírása szerinti L A B D A

S K A B A  É S  P L Ö K L
sportáruházaiban, VI.. Vilmos csá* 
szár>út 33. és IV., Váci-utca 40.

Á r j e g y z é k !

23.2, 3. Jovanovics Jugoszlávia 24.2,
4. Rhem  I I .  Jugoszlávia 24.3. —  
Pontarány 31:13.

D i s z k o s z v e t é s :  1 H orváth  I I.
M agyarország  46.17, 2. Kovacsevics 
Jugoszlávia 42.51, 2. R eiszky
M agyarország  42.42. 4. Csurcsics
Jugoszlávia 40.13. Pon tarány 38:17.

5 0 0 0  m é t e r :  1. S z ilágy i M agyar- 
ország 15:13, 2. E per M agyarország  
15:29.4, 3. F lass Jugoszlávia 16:06.3, 
4. Galovics Jugoszlávia 17:31.6. 
Pon tarány 46:20.

R ú d u g r á s :  1 .  K ovács M agyaror
szág 365, 2. Lehner Jugoszlávia
365, 3. Ivanus Jugoszlávia 355, 4.
Szinyéry M agyarország  340. —
Potnarány 52:25.

T á v o l u g r á s :  1 . Verm es M agyaror
szág 709, 2. Lazarevics Jugoszlávia 
703, 3. Urbics Jugoszlávia 683, 4.
Bakky Magyarország 660. —  Pon t
arány 58:30.

4 x 1 0 0  m :  l .  J u g o s z l á v i a  ( S t e f a -
n o v i c s ,  J o v a n o v i c s ,  R a d o n i c s ,  P o p o -  
v i c s )  44.8. —  Nádasdi, Regös. Sán
dor, Sz igetvári összeállítású m a
gya r  vá ltó e le jtette a botot és nem 
fu tott be.

A z  első nap ponteredménye: M a 
g y a r o r s z á g  5 8  p o n t ,  J u g o s z l á v i a  3 5  
p o n t .

A verseny rész lete i
A  BSK-pályán ünnepélyes külső

ségek között ta lá lkozott a két or
szág vá logato tt csapata. A  címeres 
m eggypiros mezben, fehér nadrág
ban kivonuló fia ta l m agyar atlétá
kat melegen fogad ta  a biztos vere
ség ellenére is nagy számban össze
gyű lt közönség. A  szokásos ünnep
ségek után meleg, napos, de érezhe
tően ellenszeles időben m egkezdő
dött a  verseny. A  B SK-pálya ta la ja  
jó, h l  nem is ér fe l a leggyorsabb 
budapesti pályákkal. Kár, hogy k e 
r ü l e t e  n e m  40 0 ,  h a n e m  43 3  m é t e r  
és ez egy  kissé zavaró.

E lőször a 110 m éteres gátfu tás
hoz készülődnek. A  m agyarok  na
gyon szurkolnak Hanzsejcovicstól, 
aki m ár 14.9 mp-et is futott. Igaz, 
hogy most kiesett pz, edzésből. A*

szurkolásra van is ok, m ert az in
dító irgalm atlanul elengedi a két 
jugoszlávot. A  mieink, főként H i 
d a s ,  csak későn kapnak észbe, de 
akkor aztán  Iparkodnak a jugoszlá 
vök  után. A  n y o l c a d i k  g á t o n  s z i n t e  
e g y s z e r r e  é r i k  u t o l  E h r l i c h e t  é s  
H a n z s c k o v i c s o t ,  onnan elhúznak és 
H i d a s  K i s s  ellen is biztosan nyer. 
V ára tlan  kettős győzelem .

Súlylökésben R á k h e l y  14.31-es 
rem ek dobással kezd, C s á n y i  m eg- 
ille töd ik  és csak 13.60-ig viszi. M á
sodikra R á k h e l y  kilép, C s á n y i  
14.27-et taszít, m ire az öreg  K o v a 
c s e v i c s  is m egem bereli m agát és 
14.33-mal m indkettőt túldobja. De 
R á k h e l y  m a . form ában van! H arm a
dik dobása m eg jobb néhány centi
vel és hiába lép k i azután mind
egyiknél, nyert, m ert a másik kettő 
nem  tud javítan i. R á k h e l y  ismét 
igazo lta , hogy nagy  küzdő, C s á n y i  
viszon t az ellenkezőjét.

A  800 m éter nem vo lt kom oly ve r
seny. H arsányi azonnal élre á llt és 
G yergyó iva l a nyomában könnyedén 
bevezetett. Lényegesen jobbat is tud. 
G yergyó i is k ifu totta  legjobbját. 
A  ta v a ly  l:55.9-et fu to tt Gorsek 
edzés nélkül csak becsületből á llt ki.

200 m éteren a kis Csányié a belső 
pálya, m ellette az idén 11-et futó 
Jovanov indul. Szóba sem jön a két 
jugoszláv, az ifjú ság i Csányinak 
csak Pelsöczivel kell küzdenie. De 
biztosan veri. K ár, hogy ellenszél 
volt.

D iszkoszvetésben m eg hátszelet 
kaptak. ( í g y  szokott ez lenni.) 
H orvá th ot nem zavarta, annyival 
jobb vo lt a többieknél, de Reiszkyijek  
bizony kellem etlen volt. Kovacsevics 
íg y  9 centive l m egverte.

A z  5000 méter nem fáraszto tta  k i 
a m a gya r  fiúkat. F lass e lég  jó l ta r
to tta  m agá t. —  Epertő l csak 200 
m éterrel kapott ki. A  m ásik ju go
szláv  fu tó t lekörözték.

Távolugrásban L a z a r e v i c s  vesze
delmesen jó, a m ieink bizonytalanok 
és g yen gék  is. Sok a belépés. B a k k y -  
n a k  egyetlen  ugrása sem sikerül, 
V e r m e s n e k  655 és 680 után végre

egyetlenegy. E zzel győz is. L a z a r e v i c s  
m egbízhatóbb: van egy  691-es, egy 
701 és egy  703-as ugrása. B a k k y  
nagy csalódás!

A  rúdugrás m ár régen fo lydogál 
és hamarosan szomorú esemény 
történ ik: a z  i d e g e s .  S z i n y é r y  h á r o m 
s z o r  v e r i  a  3 5 5 - ö t .  K iesik . A  jugo- 
szlávok ezen átjutnak, K ovács is 
simán. A ztán  365-re kerü l a léc. 
Kovácsnak ez elsőre, Lehnérnek 
m ásodikra sikerül. E zze l g yőz a 
m agyar ifi. B ár a. 375-ön is van ke
csegtető k ísérlete,- noha bokarándu
lásából ■ m ég a lig  g yó gyu lt ki. 
Eredm énye pompás. S z in yéry  csa
lódást keltett.

A  4x100-as vá ltó a verseny végén 
fenyegető  vereséget (rúd, tá vo l!) 
va lóra  vá ltja . M i N á d a s d i ,  R e g ö s ,  
S á n d o r ,  S z i g e t v á r i  összeállításban 
indulunk, a jugoszlávok  közü l h iány
zik  K i i n g .  Csak nem vesz ítjü k  e l? ! 
N á d a s d i  é s  R e g ö s  rem ekül fut, S á n 
d o r  is jó l m egy, m á r  n y o l c  m é t e r  a z  
e l ő n y ü k ,  de haj, S z i g e t v á r i  és S á n 
d o r  nem ta lá l kapcsolatot. A  botot 
elejtik, a jugoszlávok g y e n g e  idővel 
győznek. K á r  volt.

A  2000 főn yi közönség, am elynek 
soraiban K ó l á t - A n t i c s  udvari m ar
sall, számos jugpszláv e lőkelőség és 
B a k á c h - B e s s e n y e y  k övette l az élén, 
nagy m agyar kolónia is he lyet fo g 
lal, inkáb az 58:35 arányban vezető 
m agyar vá logatotta t ünnepli.

A  holnapi versenyen m egjelen ik  
V a r g a  József dr. kereskedelm i és 
iparügyi m iniszter is a m a gya r  kül
döttség ta g ja iva l együtt.

N yilatkoznak  
az érd ekeltek

H i d a s :  An nyira  k iugrottak , hogy 
az első gát előtt m egtorpantam  és 
vissza akartam  fordulni. Szerencsére 
m ég az utolsó pillanatban m eggon  
doltam magam.

R á k h e l y :  K á r , hogy ’ Csányinak 
nem mnt úgy, ahogy k e lle tt volna.

H a r s á n y i :  Érzem, hogy  m ost len
dületben vagyok. A  ném etek  ellen 
m ár egész jó l fogok  futni; E z  köny- 
nyen ment.

C s á n y i  I V . :  A z  elején belem entem . 
100-nál m ár láttam, h ogy  nem  lesz 
baj.

H o r v á t h  t i . :  M ehetett vo ln a  job 
ban is,- de szokatlan a p á lya  és a 
nagy hőség.

S z i l á g y i :  Ebben a m elegben  és 
ilyen laza pályán annyi e rő  kellett 
ehhez a 15:13-hoz, m int m ás körül
mények között 14:50-hez.

V e r m e s :  V izsgázom  és n incs edzé
sem. Tudom, hogy b izonyta lan  va 
gyok.

S á n d o r :  Rémesen szégyenlem .
E gy  salakszem ment a szemem be 
és egészen elvakított. B ehunyt szem

mel nem lehet váltani..-.
Hepp Ferenc szövetségi kapitány: 

A pálya talaját figyelembe véve, az 
eredményekkel elégedett vagyok. 
Kár azért a váltóért. Balszerencse, 

Szimics jugoszláv szövetségi ■ ka 
p itá ny : Nem tudtam jobb csapatot
kiállítani. Legjobb két emberem 
katona.

Engl András.

Budafokon
500 m: Tátos 6'09'6Ü

Több, mint 1000 néző előtt kezdték meg 
a BSzKRT . budafoki uszodájában a 
nagyszabású sportünnepélyt. Az eszményi 
időben, nagyszerű környezetben nébán v 
pompás eredmény született meg. Ezek 

-közül. is messze kimagaslik Tátos 
Nándornak az 500 méteres gyorsban elért 
6:09.6 mp-es nagyszerű eredménye. Ez 
kerek 8 mp-cel jobb. mint a fcnálló 
országos csúcs, -Az- eredmény azonban1 
valószínűleg nem lesz hitelesíthető,' mért 
Tatos csak rövid úszónadrágban úszott és 
nem az előírásos uszómezben. Tátos 
részidei: 100 in 1.04.4, 200 m. 2:10.6. 404 
m 4:57.2. Kiemelkedik mag Fábiánnak a 
200 m mellúszásban elért eredménye. 
Meglepetés Körösi győzelme Elemért 
ellen.

Részletes eredmények:
109 m gyors: 1. Körösi LITE .1 :00.8 mp,

2. Elértért MAC 1:02.8, S. Szubi FTC

600 m gyors: 1. Tátos FTC 6:09.6' 2. 
Gróf UTE 6:26.4.

100 m hát: 1 . Galambos UTE 1 14 mp„
2. Somogyi FTC 1.17,4, 3. Farkas UTE 

200 m mell.- 1. Fábián MAC 2.52.4 ' 2.
Borsos BSzKRT 3.07.2.

OVf-UtrUggont: (Csak 
BSzKRT.). 1; Paimkás 21.6, 2. Patti 33,
3. Zsíros.

ÖKÖLVÍVÁS

Ufyty Uidik,
.. k ° g y . a csepeliek húzódoznak B 
ökölvívó B ) csapatának a ven 
gül látásától: ráfizetéstől félne! 
derék W M TK -vezetők . Eszei 
csak egy  csapattal jönnek Bu 
pestre a bécsiek;

hogy a K IS O K -ka l történt ír  
állapodás értelmében négy 
egyesületünk kap ősztől 
K ISO K-csoportot: FTC
B S zK R T  és M A F C . A z  . 
K ISO K-csoportok  egy-egy. tanár 
ügyeletével fognak dolgozni az e  
sületekben; « r

E g y e n ru h á t,  
p o lg á r i  ö ltö n y t

előnyös teltételek 
mellett késeit

Nagv Kálmán
tv., Kossuth 8
(Saját hás) Tel. ; 1-836-59 
A l a p i t t a t o t l :  l g g S .
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A kis KK első fordulójának 
első visszavágd mérkőzése
GRADJANSKI—-ÚJPEST
U TI-p á lya , 50©0 néző, vezette : Iliescu (román)

' (A  Kis KK első fordulójának első 
fele hármas vereségünket hozta. Az 
első forduló második felé tegnap, 
szombaton kezdődött el az előre
hozott Újpest—Gradjanski (Zágráb) 
mérkőzéssel:) -

AZ ÚJPESTI ÖETÖZÖ 
' Az újpesti öltözőben javában 

folyik az öltözködés. Langfelder 
igazgató lelkendezve fut be:

•—- As. ifi csatársor most rúgta be 
azt a gólt, ám.ely nekünk éppen kell.

(Gyengébbek kedvéért: 5:0-ra állt 
éppen az előmeccs az újpestiek 
javára.)
, Az öltöző egyik falán gondos 

vezetői kezek kifüggesztették a 
tavalyi KK-döntön felvett fényképe
ket, amelyeken Zsengellér is úgy 
harcol, mint egy oroszlán. Mészáros 
edző megjegyzi:

— Kilógattuk a képeket, hogy a 
fiúk tudják, hogyan kell kupát 
■nyerni,

A  GRADJANSKI ÖLTÖZŐ
JÉBE

már mezbeöltözötten érkeztek a fiúk. 
Bábics, az egykori Gradjanski-szélsö 
t— most már csak legfeljebb az öreg 
fiúk csapatában játszhatna — fog
lalatoskodik Hügl mellett, aki Buko- 
vit helyettesíti.
. Hugi fejcsóválva jön be az öltö
zőbe, megnézte a pályát, az eső 
alaposan csúszóssá tette a gyepet. 
„A gyephez nein szokott horvát 
játékosoknak ez még külön hátrány'1, 
mondja Hügl

A  játékosok élénken érdeklődnek a 
játékvezető személye után, 'Iliescut 
senki sem isméri még hírből sem.
- Újpest: Sziklai — Futó, Fekete — 
Szülay, Temes, Balog — Adám, 
Vincié, Zsengellér, Kállai, Kocsis.

Gradjanski: Vrch — Brozovics,
Belpsevics —  Jánics, Jazbincsek, 
Koicotovics — Cimmérmancsics, 
Wölfh Lesnik, Antolkovics, Zsalant.

A PÁLYÁN
Háromnegyed 6 előtt pár perccel 

fut ki a pályára egymás mellett a 
két csapat. A Gradjanski sötétkék 
ingben .és fekete nadrágban, az Új
pest fehér ingben és halványlila 
színű nadrágban. A  nézőtéren bi
zony kevesebben vannak a vártnál. 
Mind az álló, mind az ülőhelyeken 
foltok vannak. Talán az esőtől való 
félelem riasztotta el a nézősereg 
egv részét. A két csapat feláll kö
zépen, üdvözli a közönséget, azután 
fényképezés következik. A próba- 
rúgásoknál látni lehet, hogy a talaj 
méglehetösen laza a felületen. A 
börszegek nyomán repül a föld.

Az e lső  fé lidő
A  zágrábi jobbszárny lendületes 

támadásával indul a játék. Cimmer- 
manesics mindjárt szögletet szerez. 
A  szöglet után Szalay kezez a 
16-oson, Antolkovics Cimmerman- 
csicsboz tolja át a labdát, a jobb- 
széísö azonban mellé lö. Az újpesti 
ellentámadás csak a félvonalig jut 
el. Az Újpestet partdobások hozzak 
fel. Az 5. percben Szalay labdájából 
Kállai fölé lö. Erőtlen Gradjanski- 
támadásnak mellé lövés a _ vege. 
A  7. percben Futó szabadrúgását 
Kállai erősen mellé fejeli. Nagyon 
tömör a horvát védelem. A  8. 
ben Szalag jő szabadrúgást küld a 
zágrábi kapu jobbsarka irányába, 
Zsengellér és Kocsis egymást za
varja. Vincze is ugrik a labdára,

a három újpesti összeugrik egy
mással és Urchhal, a kapussal. 
Urch egy percig a földön ma

rad.
A  játék tovább folyik, a játékvezető 
csak késön veszi észre, hogy a ka
pus a földön van. Nincs nagyobb 
báj, mert Urch tovább játszik.

A  11- percben az Újpest ér el szög 
letet-. Adám szögletéből Vincze mellé 
felel. A Iá. percben Zsengellér egy 
íynkraadott labdával gyönyörűen 
tör előre, la is rázza, a kullancsát. 
A kapus mát, Zsengellér oldalról az 
üres kapura gurít, de

Brozovics az utolsó pillanatban 
ptt terem és kirúgja a labdát. 

feögtőn utána Ádám beküldi, a fél- 
magas labdába egyszerre fejel BeU- 
eevics és ugyanakor rúg Kallat. Be- 
losevics tapogatja a homlokát, de 

‘ tovább játszik. Végül
Kocsis fölélövése szabadítja fel 

• a nagyon szorongatott zágrábi 
kaput.

Az Újpest nagy lendülettel roha
mozza a zágrábiak kapuját, de a 
Gradjanski jól védekezik. A  20. perc
ben Adám beadását Zsengeller lövi.

gólnak látszik a nehéz szögből 
leadott közeli lövés, de Urchról 

kipattan.
Zsengellér mégegyszer lövi, most 
meg Beloseviósről... pattan a labda 
szögletre. Ádám szögletét Kállai a 
jobb kapufa tövére fejéli, a felpat
tanó labdára Zsengellér ugrik, bele 
is fejel, de a labda mellé megy.

óriási az Újpest-nyomás, de 
nincs szerencséje a lila tizen

egynek.
Kállai a jobb kapufa mellé lö. Majd 
Adám beadását Urch Kállai lábára 
öklözi, de onnan a bőr kiriiegy. A 24. 
percben Zsengellér kapura fejel 
ahelyett, hogy az üresen álló Vin- 
ezéhez fejelt volna. Elromlik a jó 
helyzet, riiert Zsengellér - erőtlen 
fejese fölé megy. Aztán Ádám fejel 
a kapus kezébe, majd a 25. percben 
Vincze bombája

a bal lécet súrolva jut mellé, 
Adám megrúgja Brozovlcsot, a jobb
hátvéd fetreng, ■ de aztán ö rúgja a 
szabadrúgást, amiért füttyöt kap a 
közönségtől.

Zsengellér szabályosan támadja a 
labdát kezében tartó kapust, a 
játékvezető azonban tévesen az Ú j
pest ellen'ítél szabadot. A 29. perc
ben Adám beadásából Vincze a jobb 
sarokra fejel,

már gólnak látszik ez is, ami
kor Urch kiöklözi.

A 32. percben Futó rúg szabadon, 
Vincze a kapust meglöki és így az a 
labdát már a gólvonalon túlról üti ki,

a játékvezető azonban Vincze 
szabálytalan lökése miatt helye
sen ítél szabadot s az Újpest 

hiába vitatja a gólt.
A  Gradjanski csak a 34. percben 
szabadul ki a gyűrűből, ekkor Cim- 
mermancsics ugrik meg és 13 méter
ről a jobb kapufái találja el.

Újabb Cimmermancsics - lefutás 
végén a jobbszélsö szerencsénkre
fölé lö. ...........

Wölfl negyvenméteres lövésé iz
gatja a kedélyeket, majd Kocsis elöl 
szögletre rúg Brozovics, a játékve
zető azonban máskép látja. Zsalant 
erős, félmagas, bombáját védi Szik
lai, aztán mezőnyben ér véget a 
félidő. 0:0...

élöle azonban az elébe ugró Temes 
hazafelé lefejeli a labdát a földre,

Sziklai kifut a kapuból, de sze
rencsétlenül elcsúszik és a lab
da így az üres kapuba gurul. 
Öngól! 1:0 a Gradjanski javára.
Az Újpest csak szögletekig, jut cl, 

de semmi sem sikerül neki a szög
letekből. Adám lövéséből is szöglet 
lett. Majd Kocsis’ kerül gólhelyzet
be, de habozik a lövéssel s aztán 
már csak mellé tud lőni. A  17. perc 
ben

Az egyéni teljesítmények során 
elsősorban a Gradjanski védelmét 
kell megdicsérnünk, Urch klasszis 
kapus. A  három hátvéd közül Belo- 
sevics némileg halványabb volt a 
másik kettőnél. Brozovics kitűnő. 
Jazbincsek elsőrangú kullancs. Ko- 
kotovics á jobbik szélsöfedezet. A  
csatársorban csak Cim'mermancsics 
dicsérhető. A  .balszárny formán kí
vül van.

Az Újpest védelmének Temes voit 
a legjobb embere.- Egészen első
rangú középhátvéd. Helyezkedésük
től eltekintve, jól mozgott a két 
hátvéd is. Balog nemivel jobb, mint 
Szalay. A  csatársorban Adám a leg
jobb ember, a többi szürkén, bár 
nagy igyekezettel játszott. Zsengéi- 
lér alig jutott szóhoz.. Meg kiílU ró
nunk a két újpesti szélső kíméletlen
játékmoőorát.

A játékvezető kifogástalanul mű
ködött.

Zsengellér tiszta helyzetben 
bombáz, azt hisszük, hogy gól, 

de Urch védi.
Kállai 20 méteres szabadrúgását is 
szögletre tolja Ürch.

Szórványosan a Gfadjansk-i ..is 
feljön és ilyenkor mindig veszélyes. 
A 35. percben

Kállai és Zsengellér" helyet 
cserél.

A  játék irama már észrevehetöleg 
lassúdott. A  38. percben Lesnik'ki
ugrik, már csak a kifutó Sziklaival 
áll szemben, de fölényeskedik és 
Sziklaiba rúgja a labdát. A 40. 
percben Zsengellér két szabadrú
gást rúg, egyik a sorfalba vágódik, 
a másikat könnyen fogja-, a kapus. 
Adám lö rosszul jó helyzetben, 
majd Szalay lő tisztán 10 méterről 
emberbe. A 42. percben Gradjanski- 
szöglet, ebből Zsalant lő, a la.bda 
Balogon irányt változtat,

majdnem újabb öngól lesz be
lőle.

Most ázonban Sziklai elcsípi a lab
dát. Más már nem is történik.

Szögletarány: 10:3 (3:1) az Uj-
pept-javára. . - - . - ■

A mérkőzés végén a két csapat 
üdvözli a közönséget (az Újpest 
csak ímmel-ámmal). a Gradjanski 
tapsot, az Újpest füttyöt kap.

Bírálat

Nyilatkozatok
Krájévics dr, a Gradjanski elnöke: A 

szerenésésebbik csapat . győzött. Mind a 
két kapus jó lábon áll a szerencsével. 
Nem volt valami különleges, magasszm- 
vonalú játék.1 * ■ .

Jakobics: *- Gradjanski ügyvezetője: A 
fiúk úgy küzdöttek, amint kell. Az Uj-

■..—... . ~n

pest jóbbszélsője néha életveszélyesen 
játszott. A győzelmet mégétdem.eltük, A 
játékvezető és a határjelzők kiválóak.

Bábics: Az Újpest, néha tulkeményen. 
játszott, a mieink óvatosak voltak. A vé
delmünk tökéletes. , . . „

Hügl helyettes edző:' A Gradjanski ma- 
jobb volt, mint az Újpest. Reméljük, 

nem utoljára voltunk itt Budapesten 
A Gradjanski játékosai túláradó öröm

ben kiabálnak össze-víssza. Az .egyik- 
kiáltás különösen érdekes:
_ Bukom boldog lesz, ha meghallja az

eredményt, ■ .
Fangíelder Ferenc, az Újpest igaz

gatója: Ideges, amellett, szerencsétlen is 
volt a csapat. Igazolja ezt, hogy ilyen 
nagy fölény mellett öngólt kaptunk. 
A Gradjanski jól játszott, de szerencse}e 
is volt. A KK-ban erre is szükség van.

Mészáros edző: A Gradjanski meg
érdemelten ment tovább. .

Temes: A gól előtt Lesnik lesről
indult, én befogtam ot, de a nag;> iram 
bar: már csak magam elé tudtam tejelni, 
a labdát. Nem is haza akartam adni és 
simán el is rúgtam volna, a labaax a 
mezőnybe, ha Lesnik hátulról el nem lók. 
íg y  kerültem a földre.

Sziklai: Kifutottam gól előtt a kapu
ból és-Temes elfejelte előlem a labdát s 
azután elesett. (Erősen feldagadt a kapus 
felső ajka és orra.) Annál az össze
csapásnál Temes térdével beleütott az 
arcomba.

Futó: Nagy .szerencséjük volt, hogy
ezt a meccset is megnyerték. A tovább
jutásuk amúgysem volt kétséges.

Vincze: Az első félidőben kifordult* 
bokám. A Gradjanski ugyanolyan jói 
játszott, mint Zágrábban.

Tizedszer is a „Mester”, 
vagy először a Kaposvári fk.?

Szünetben
Az újpesti öltözőben a vezetők 

szinte minden igyekezetüket arra 
irányítják, hogy elhessegessék a fiuk 
körül az idegességet. Egyhangú a 
vélemény a vezetők körében, hogy a 
csapat nagyon lelkes, de a• játéko
sok idegesek és idegességükben so
kat rontanak. Nagy balszerencse is 
üldözte a lila együttest.

A  folyosón Opata Zoltán mondja:
—  Az újpestiek mindent felemel

nek, a Gradjanski régi jelszavához 
hűen játszik: idegenben gólt nem
kapni!

A Gradjanski öltözőjében KrUje- 
vics dr elnök mondja:

Inkább küzdelem ez, min.1 sem 
játék! A játékvezető nem jó.

Bábics véleménye:
—  Újpest jobb, de keményebb is, 

mint Zágrábban volt.

A m ásod ik  fé lid ő
Adám sérülésével kezdődik a má

sodik félidő. A  szélső rosszul esett. 
A  3. percben Kállai átadásából 
Zsengellér gólt érdemlően lö, a lab
da azonban hajszállal a balkapufa 
mellé megy. A  4. percben Szalay 
szabadrúgása után Kocsis gurít 
kapura, Urch az utolsó pillanatban 
fogja el vetődéssel. Az ellentáma
dás során Lesnik megszalad Temes
tül, Sziklai, kifut, üres az újpesti 
kapu, szerencse, hogy Lesnik Szik
laiba rúgja a labdát.

Most a labda Cimmermancsicshoz 
kerül, ő azonban az üres kapu mellé 
gurit. Gólhelyzet volt! Sziklai orrát 
ápolgatják, mert odavágódott a 
labda. Az Újpest megint szögletet 
ér el. A  8, percben Szalay szabad
rúgásából Kállai a kapus kezébe 
fejel- A 10. percben

Adám beadását Zsengellér kapu
fára bombázza.

Balszerencsel Egy perc múlva Ko
csis az 5-ös sarkáról tisztán lőhet, 
de a túlsó szögletzászlót találja^ el. 
Ádám beadását Kállai a 11-es tájé
káról lövi, de rosszul.

Újabb újpesti szöglet következik, 
de ez is sikertelen. A  16. percben 
viszont

beteljesedik az Újpest végzete:
Antolkovics ártatlan labdát vág_ 
előre, amelyre Lesnik lesről fut, o

Az Újpest óriási lelkesedéssel kez
dett. - Nagy becsvággyal Igyekezett 
rámenni a mérkőzésre és különösen 
az első félórában óriási iramot dik
tált. Minden újpesti játékoson lát
szott a nagy akarás, a játéknak 
ebben a szakában egy, esetleg két 
gólt is lőhettek volna. Valóban nem 
volt elvesztett labda az újpestiek ré
szére, mindenbe belementek és igye
keztek felőrölni a zágrábi védelmet. 
Bizonyos régi hibáktól eltekintve, az 
Újpest ekkor jói is játszott, jobb já
ték volt, ez, mint amit az , utolsó 
időkben mutatott. Ezt az iramot ter
mészetesen sokáig nem lehetett 
birni. s a sikertelenség sem jó ajzó 
a csatárok számára.

A két csapat célja különböző 
volt. A Grandjanski négy góllal a 
zsebében indult, s játékán látszott, 
hogy elsősorban nem akart gólt 
kapni. Egy kis leckét adott az Ú j
pestnek- abból, hogy hogyan kel
lett volna a liláknak Zá grábban ját- 
szaniok. Az Újpest feladata nehe
zebb volt természetesen: a lehetet
lent, a behozást kellett megkísérel
niük egy nemzetközileg elismert fia
tal klasszis csapat ellen. A  két csa
pat közül a Gradjanskinak sikerült 
feladatát, a könnyebb feladatot elvé
gezni.

Annak ellenére, hogy a zágrábiak 
nem a gólelöny megnövelésére töre
kedtek, egy sereg veszélyes hely
zetben is maradt erejük, ezek a tá
madások igen veszélyesek voltak és 
sok jó lövést láttunk a zágrábiaktól.

Szinte ismétlésképpen hat, ha le
írjuk, hogy Bukovi Marci csapata 
kitünően játssza az angol rendszert. 
A játékosok helyezkedése rendszer 
szerint természetesnek hat a pályán. 
Volt emberük nemcsak leghátul és 
legelöl, de a mezőnyt is be tudták 
népesíteni. Technikai tekintetben ki
tünően képzett együttes ez a csapat, 
egy-két tekintetben, például a feje
lésben jobbak, mint a mieink, lövő
képességük is figyelemreméltó.

Érdekes volt, hogy amikor az, 
Újpest mindent a támadásba dobott, 
akkor a csapat az angol rendszer 
alakzatát vette fel, a szélsőfedezetek 
előre menték, Temes azonban nem, 
így a hátvédek kissé kihúzódtak a 
szélre, ha nem is nagyon. Persze ez 
nem volt tudatosan angol rendszer, 
ehhez több gyakorlás kell.

A játék képe, sőt a helyzetek 
alapján a döntetlen eredmény igaz
ságosabb lett volna, sőt nem lett 
volna érdemtelen egygólos újpesti 
győzelem sem.. Ez azonban csak 
szépségtapasz lett volna. így még 
szépségtapasz sincs, a Gradjanski 
gólözönnel jut tovább.

A  KISQK . országos labdarúgó 
bajnokságának döntőjét ma délután 
vívja a budapesti Szent István fk 
és a Kaposvári fk. A  mérkőzésre 
mindkét csapat lelkiismeretes előké
születeket folytatott. A kaposváriak 
azért, hogy becsülettel megállják a 
helyüket, a mesterutcaiak pedig, 
hogy megszerezzék ..jubileumi", a 
tizedik országos középiskolás labda
rúgó, bajnokságukat. ,

A  két csapat összeállítása: 
K aposvári fk .: Mezöfi Somogy.- 

vári, Sípos —  Zalánfi, Molnár, Ke- 
recsényi —  Szabó, Kanizsai, Kordé, 
Légrádi, Meixner. ■

Szent István fk.: Schlosser —
Németh.' özvegy - -  Csicseli, Stark, 
Lugosi — Csöllán, Ott, „ Várszegi, 
Bácsfai, Kocsis.

A  mérkőzés esélyese papíron két
ségtelenül a Szent István fk. De 
körmyen meglepetés is érheti. Akár
csak nemrégiben' éppen Kaposvá
rott a gimnáziummal vívott Szent 
László-vándordíjas mérkőzésen.- A 
nagyobb tudás, az otthoni környezet 
mindenesetre á budapesti csapat 
győzelmét. ígéri. Jóslatunk, ket- 
háromgólos Szent István-gyözelem.

A  bajnoki döntővel kapcsolatosan 
nem lesz érdektelen megemlítenünk, 
hogy ez a mai országos KISOK lab
darúgó döntő immár a- 15-ik lesz. 
Az 1925/26-os tanév végén rendez
ték meg először az országos döntőt 
és azóta évröl-évre küzdenek a ke
rületi diák-bajnokcsapatok az or
szágos bajnokságért. Az első baj
nokságot is a budapesti Szent Ist
ván fk. nyerte meg. Azóta azutan 
még nyolc alkalommal diadalmas
kodott az országos döntőben.

Az eddigi országos középiskolás

labdarúgó bajnokság győztesei:
1925126: Szent István fk., 1926/27: 

Szegedi tkp. 1927/28: Szegedi Klau
zál g. 1928/29: Szegedi Klauzál g. 
1929/30: Szent István fk. . 1930/31: 
Szent István fk. 1931/32: Szegedi
felsöipariskola, 1932/33: Szent Ist
ván fk. 1933/34: Szegedi tkp,
1934/35: Szent István fk. 1935/36: 
Szent István fk. 1936/37: Szent Ist
ván fk. 1937/38: Szent István fk,
1938/39: Szent István fk.

Amint láthatjuk, a Szent István 
fk. kilenc bajnokságot nyert eddig, 
a Kaposvári fk. egyet sem. Ma dél
után kiderül, hogy a Szent István 
fk. „jubilál-e", avagy egy új intézet 
neve kerül-e a bajnokok névsorába?,

*
A KISOK országos labdarúgó 

bajnokságáért minden évben a ke
rületi bajnokok játszanak. A  vidé
kiek egymással verekszenek és a. 
vidéki győztes azután a budapesti 
kerület bajnokával méri össze ere
jét. „ . .

Az idén mindössze liét vidéki baj* 
ttok jelentkezett , az országos baj
nokságért folyó küzdelemben . való 
részvételre,, a Munkácsi magyar- 
orosz g. és a Kaposvári fk. (A  kerü
leti bajnokok részvétele az országos- 
bajnokságban nem kötelező! Erre 
külön kell nevezniök.) A  két csapat 
Kaposvárott mérkőzött egymással 
és a Kaposvári g. 4:2 arányban 
győzött. így jutottak a kaposváriak 
az országos döntőbe. (Érdekes, a 
diákok „Magyar kupá“-jában, a 
Szetn László-vándordíjban két vi
déki csapat vívta a döntő mérkő
zést. Egy munkácsi csapat —- de 
nem a kerületi bajnok magyar
orosz, hanem a fk. -— és egy ka
posvári — , de nem a mai döntőben 
íésztvevő fk., hanem a gimnázium!).

V id é k i b a jn o k sá g o k  
á llá sa

É S Z A K I ALSZÖ VETSÉG  
I. osztály

Bükkvidéki csoport
1 MVSC 22 19 2 1 86:18 40
9 PiMAVAG II 21 17 — 4 104:22 34
3. K. Törekvés 22 13 2 7 40:38 28
4 MBTC 22 13 2 7 3o:42 -8
5 b l ASE 21 13 1 7 47:39 27
fi 22 11 3 8 44:33 2.)
7 Ö V T K 1 I.*  21 9 4 8 24:31 20
8 ETK 22 7 4 11 13:56 18
9. MM TE 21.7 3 11 21:60 17

10. RSC v i s s z a l é p e t t
11. KSC B- v i s s z a l é p e t t
12. M. LESOK v i s s z a l é p e t t
* 2 büntetőpont levonva. . . .  
Hátralevő mérkőzések: junius 23

(jVTK I I ..DiMÁVAG II., junius 30
MMTE-LBLASE.

Mátravidéki csoport 
1 PBÜSE 22 16 5 1 53:13 37
2. SalBTC II. 2113 6 3 45:19 31
q tíVSE 22 14 3 5 o9.20 31
a <t<5E II 22 13 4 5 45:34 30
fi' FvAK 22 13 4 5 29:24 30
r Í I c  22 12 2 8 27:31 26
?' & !£ - 21 10 3 8 29:41 23
8 8FC 22 9 3 10 34:55 21
9. BTSE 22 8 5 9

10. TMSE v i s s z a l é p ő t
1 1 . LA E C IL  V ! 8 3  l l  A n e t t1? RPS T l e s i s i ' i 1 . i  ,
Hátralevő mérkőzés: június

SalBTC IL -B S E .
K Ö Z É F 9 IA G Y A K  A LSZÖ VE TSÉ G  

I .  B) osztály 
Rákosvidékl csoport

, \ r  22 16 3 3 7 n »  351. Pécoli A*. “  - „ •> fcpqfi 33
2. dakotai TK 20 D f  g fgig  %
3. Rkereszturr TE II 21 11 , ' 0.
4. Maglód! MOVB &  «  \ \  £

fi' nJk^ía VSE 22 10 S 9 51:54 236. Rákosi VbL 21 9 j i i  33:54 19
: TK I I  U  8 3 10 35:84 19

MOVB »  V ”
11. Csümiíri MOVE visszalépett
1 2  Ktatai-cárt SO _  visszalépett
■A bajnok jeléit „GTK-nak^ még j í .R .  

MOVE-vai és a Maglód! MÖVE-vm kell 
játszania Kákososabán, illetve Cinbotán

23:

Ceglédi alosztály
i l  10 1 — 
9 8 1 —

11 5 3 3 
10 3 3 4
9 3 1 6

12 4 — 8 
12 — 1 11

Ceglédi V SE 
Üllői DSK 
Pilisi ÖTÉ*
Vccaési SC TT 
Ceglédi MOVE II* 
Dunaharaszti TSE**
Ceglédi ISE*** Két büntetőpont levonva.
** Visszalépett.

Szolnoki alosztály
TörökaZeotuúk'lósi  ̂^ 3 . 1
Szolnoki úK 
Szölnoki CASE 
Szolnoki MÁV H l  

, Szolnoki M -L  •
. Nagykörös; MOVh
, Nagykőrösi 1 llv*
• Visszalépett.

54: 9 21 
36:10 1T 
14:12 H 
15:29 9 
10:39 5 
13:10 S 
9:34 Í

8
9

10
9
8

12

6 —  

5 1 
4 1 
3 — 
1 — 
3 1

- 35:9 19 
15:10 12 
16: 8 11 
21:27 9 
9:24 6 
7:31 1 

13: 7 9

Váci
Alagi.SC 
Dorog: AO >T 
Nagytétényi ISE 
Érdi RLE 
Fóti SE 
F.rcsi LSE 
Felsögildi TK 
Váci SE II 
Váci Reménység 
Kisatági SE 
Vortscgvb. MOVE 
Fóti TSE 
UontJüc.gyei TSE 
Nagymarof! AC*

1 Visszalépett.

alosztály
25 21
25 17 
34 14 
22 11 
24 12 
23 11 
21 9
23
24 
21 
23 
29 
21
26

II

3 t 69:20 4S
2 6 82:51 3*
4 6 48:30 35 
4 4 52:33 32
3 9 50:48 27
3 9 48:51'2*
4 8 29:31 22
5 10 38:43 21 
U 12 45:66 21 
5 9 37:43 19 
4 13 31:59 16 
4 13 2:68 14 
3 13 23:50 1J
1 25 J: S 4

Tu-ay II. és a Boe*k*i Perébcn pén
teken este döntött az A J?£*
Voit kötelezte, begy Tur*y 
meg járandóságait- T u ray U  -S íL
zödése felbontását. Ebben az ügyb.n 
később lesz döntés.

AZ UNGVÁRI CSAPATOK KÖZt'L
nr. SK Rusj felforgatott csapattal áll ki 

vasárnap a sorsdöntő, utolsó ín.mkő* 
zósóre Meirl^pot^s* hogy a hátvéd Papp 
ez" alkalommal középcsatúrt játfizik. Az 
összeállítás a kővetkező: Z,tanyov«zky
_  Gvlniesl, Roihk — hrajnyak. Kop- 
rsoi jvancsó — Mózer, Csancsinov, FaPP- 
Pltszka, Hajlik I I I .  — A í Ungvári AL 
felállitáfia az alábbi; Kiss — Grobt.iann. 
Biibm — Szabó. Ka^ocaay II, Teszar -* 
Sándor, Boda, Gacsár, Darczl, Zádor.
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/Vff fleqo Sfauia,
remegő Cllapld

Slaviá-körökbeti és Rapid-berkek
ben elolvasták a ferencvárosi körök 
és Rungária-berkek véleményét a 
visszavágó mérkőzésekről. Olvas
ták ff, nagy önbizalmat, ahogy La
pág odavágott az asztalra: „Behoz- 
£uk!‘‘. Olvasták, amint Pósa még 
nagyobbat csapott as asztalra ha
talmas öklével s így duplázott rá: 
:>>Tovn.bbmegyünk!“

Olvasták,. hogyan készül a Hun
gária. — legrosszabb esetben egy 
harmadik mérkőzésre. De általában 

% ff, továbbjutásra, —  harmadik mér
kőzés nélkül.

A KKK külföldi résztvevői rémül
ten roskpMak magukba.

A Slavia egyik játékosa így be
szélt:

— Biti de rosszul állunk! Nem is 
'hittem• volna! Hát még egy harma
dik mérkőzésre sincs módi Brrr, de 
rossz is kiesni egy ilyen RKK-ból! 
Miért is győztünk három góllal Sza
rajevóban. Most itt van, ni! Felpap- 
rikáztuk őket. Hagyományos 
Fradi-lelkesedést vágnak a fejünk
höz, hogy meg se nyekkenünk. 
Miért is nem, hagytuk őket, nyerni 
három góllal! Milyen elbizakodottak 
lennének most. Túljártak az eszün
kön. Kitoltak vélünk. Haj, haj. Késő 
bánat, eb gondolat:

A Rapid, egyik játékosa viszont 
igy sírt:

—- Miért is nem vii, fogtunk szö
get s : miért is, nem hagytuk a ka- 
pubasétálni Béléit és Titkos bácsit. 
Kár, kar. Most itt állunk a legna
gyobb bajban! Minket be lehet hoz
ni, mert mi vezetünk. Mi nem hoz
hatjuk be «. Hungária, előnyét! Mi 
nfm!. ök, behozhatják, a mi előnyün
ket! Hogy is kerülhettünk ilyen hát
rányba! Rossz taktikánk miatt! 
Ezek ás átkozott jelszó,vak, ame
lyek azt mondják, hogy egy mér
kőzésen győzni kell. Sírni sírni, 
sírni!

( Szombaton délolőtt edzést 
tartottak a szaiajevóiak)

Klsxelyvel
vagy Misxely nélkül

Szombaton este beszélgettünk a 
■ezaíajevóiakkal:

— Lazarevics megjött f
— Nem.
—  Szávai, az össseáítítdsuk válto

zatlan f
— Igen.
«s  beszéltünk a ferencvárosiakkal 

is. Tóth Lajos dr-ral is.
Jelenleg mi a csatársoruk lég. 

Valószínűbb összeállítása ?
Bíró II., Kiss, Finta, Sár ősi dr, 

Gyetvai.
— Kiszely ?
—- Vérömlenye van és több rúgást

szenvedett, nem, valószínű, hogy 
rjátszhat. Döntés azonban csak a 
mérkőzés előtt less.

f h'I. T ! V0 Térné, hn fezben sétálnánk 
végig fí. Nagykörúton — mondta 
pénteken délután Bránko Kasilen- 
'óeSj a szarajevói Slavia valóban 
rokonszenves elnöke. Azután hozzá

tette :
~  Pedig ha ezt megtennék. akkor sok 

kai. többen lennének vasárnap as üllői, 
utón. önöknek fogalmuk sincs arról, 
hogy milyen sok bosnyák él Budapesten. 
Es bosnydk csapat ,itt még sohasem iát 
szott.

® rlST E  néhányan fel is tették a fezt 
B |  s úgy indultak: el egy budai'kávé- 
Mrli házba. A Ferencváros egyik veze- 

tője és ml kísértük el őket. Alig 
ültünk a kávéházban, hirtelen meg

jelentek a zágrábiak is. Ivó Rraijevdc* 
dr, Jqzo Jákopics és még sokan mások, 
őket természetesen an Újpest vezetői kí
sérték.

Gyula, a prímás, amikor észrevette, 
hogy mindkét csapat vezetői együtt van
nak már. ezt mondta:

— Szerkesztő úr, most megcsinálom 
azt, amit szombaton, és vasárnap .as Ú j
pest és a Fradi csak kiitön-kiÉmn tud 
megtenni: mindkettő nótáját egyszerre 
húsom eh 

Azután hozzátette:
— A Fradiban jobban bízóm, mint az 

Újpestben.
W  EUKES játékost ígérnek a zold- 
■9 fehérek. Pénteken este nagy' fej- 
H  I mosás volt az üllői-útón. Erre a 

játékosok megígérték, hogy vasár- 
nap kivágják . a rezet. Hogy ebből 

lesz-e valami, az bizonytalan, amikor 
azonban este híre járt annak, hogy a 
vezetőség nem állította össze a. csapatot, 
akkor valaki megjegyezte:

~  á vezetőség is olyan határozatlan, 
mint a csatársorunk.

Több vezető állítólag főleg azt kifogá
solta, hogy Bíró II.-t a. csapatba tét- 
lek.

/rjw ÍTi órakor, szombaton délelőtt a.z 
ja üllői-úti pályán megjelent, a Sla-
||| via. Fehér mezbe öltözve. Ahogy 

a pályára léptek, 7agorac% a kajpi- 
tány rögtön megjegyezte:

—  Milyen remek talaj. Micsoda nagy- 
steril, pálya. Ezen még kikapni is élve
zet .. . De azért nem fogunk kika.pw, 

e
J LTALANÖS sikert könyvéit e l' ak 

üllőiútí pálya, mert amíg a játé
kosok a talajt dicsérték, addig a 
szarajevói szurkolók a lelátót. 
Egyikük meg Is jegyezte:

I Erről a lelátóról azt. fogom hinni, 
\hogy a Slavia nagycsapat.

A másik hozzátette:
. 7 ' Hd holnap kiverjük a Fradit, akkor 
Holnaptól kezdve- az i-s Teszünk.

( r f  M M  ÉG lWS-ban alakult a Slavia, 
M  a l  í :  r7’ k, 1»*S óta hívják
J0 E *W l Slavianak, IWS-ban egy csa

patra való társaság rúgta 
* 1 *M á‘ »  szarajevói he- 

S7 <!k: sljaban. Ellenfelet kerestek
mire meghívták őket Spalatőba. Ott 
azonban a vendéglátók zavarba jöttek 
azért, mert a szarajevói labdarúgóknak 
nem volt meg egyesületük, sem nevük s 
nem tudták ókét hirdetni. A spalatóiak 
erre egyszerűen elkeresztelték a szarajevói 
esapatot Osmannak (törökök). Ezt a ne
vet azutan ISIS-ig viselték. Ekkor felvet
í t  ? Szrhsrkl sP°rt' Klub nevet, amely 

1923-han SK Slaviára változóit. 32 éves 
ma a Slavia, a Eredi meg már dl.

Ha az evszámok közti különbség vasár
nap gólokban fejeződne ki___

vendéglátásban részesít bennünket. Ha a 
Ferencváros holnap győz. akkor minden 
elismerésünk a Ferencvárosé. Ml barátsá
gos ellenről leszünk, de mi is szeretnénk 
győzni, Budapestről olyan pompásak 
eddig a benyomásaink a nem szerelnők, 
ha vasárnap délután rossz emlék fűződne 
a többi szép emlék mellé.
J  főváros diákstadionja előtt meg

állunk a Népligetben. Bemegyünk. 
A játékosok odavannak:

— Micsoda talaj!- Olyan, mint a 
gumi.

Itt is adnak, nekik labdát, de itt csak 
keveset rúgnak. Helyettük inkább ez 
elnök rúg 1.1-est. 49 éves fejével is gólba 
vágja a labdát. Mindannyian ért mond
ják:

~~ Miért nem, építenek nálunk Ju.go- 
szláviéban is ilyen korszerű pályákat?

Azután sietnek vissza a szállóba. Dél- 
után kimentek az újpesti mérkőzésre . . .
IMÉNT Lajos edzővel .beszélget
tünk szombaton délben.

(— Mi a csatársoruk valószínű 
összeállítása?)

, , ~ Bíró I I . ,  Kiss, Fiúta. Sárostdr, Gyetvai.
(— Kiszely nem játszik.)
— Kiszely beteg.

a Fradi reméli, hogy ez csak ma délutánig tart
(A Fradinak nincs még csapata, 

főleg nincs jobbszélsője)
X—_ Mi azt hisszük, hogy Kiszely vál- 

laLná a játékot. Mi lesz ebben az eset
ben ?)
, ~ . y cm tudom. Csak a. mérkőzés előtt 

döntünk. Az i-s lehet, hogy Kiss, Sárost 
dr, Fint a j Kiszely, Gyctvai-csatársorraJ 
állunk fel.

(— Lázár lehet jobbszélsö is?)
-— Lehet.
(— Hámori is?)
— Ő is?
(— OrtuLáy?)

rm7Z,Mcst nogy szükséff Tett volna rá. 
Többen ajánlották. de Ortntúy mér haza
utazott. ̂ Suhai azért. nem. játszhat, msrt a 
válla mncs rendben.

(-7— ön bízik a Fradi tová.bbjutádban?)
— Ha kijön a. lépés. .
( ~  Sárosi dr mit mond?)
“ ■ Még nem volt alkalmam vele be

szélni.
(_^ És a fiúk általábaji mit' mondanak?)
— Mind fogadkoznak,

S GY állunk néhány órával a Ferenc
város—Slavia-mérkőzés előtt. Leg
alább 15.000 nézőt várnak az üllői
éi*9'. de lehet, hogy még többen 
lesznek. Az máris bizonvos, hogy a 

ÍYadit úgy fogják biztatni,* ahogy már 
reg nem. Nagy mérkőzés lesz.

? áH a Fradi összeállítása mellett és 
kcrdo.iel most minden Fradi-szur- 
kóló. Egyik sem tudja, hogj7 mi less 
a csapatával. Valaki megjegyezte:

—- A Slavia játékosai azt mondják# 
hogy nem kapnak ki négy-öt góllal.

Más hozzátette:
— Minden attól függ. hogy hol kezdik 

el számolni a gólokat. Ha csak S:0 után, 
akkor én sem hiszem, hogy öt góllal k i
kapnának.

Van itt bizalom!
Bókái Mattanovieb Béla 

1 1 1  1

JMHLA/ 
VORÖ/ÖBC/ 
FAJDALOM*.,
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M ilyen  h á trá n y o k a t  
hozott be  ed d ig  
a  F rad i a  KK-ban ?

1835:
AS Roma 1:3 — 8:0! 
Zsidenice 2:4 6:1!

1937:
Austria 1:4

1038:
Zsidenice 1 :3  
Ju ven tus 2:3

6 : 1 !

3:0
2:0

1939:
Bologna 1:3 — 4:1!

A k i s  K K - é  r t
Ferencváros -  Slavia (Saraievo)

FTC-pálya. ÜUöi-út. Fél 6 óra
V ezeti: Geanreanu (román). Partjelző: Návaj, Harangozó

SLAVIA:-:
Gyetvai Vidovics

Marjanovics
Zajforac

Giavoscvics KrsztaJovíct 
Pavlics 

Petkovies

FERENCVÁROS:

Pósa
Polgár

Csikós Sáropi 1 TI. 

Szoyka dr.
Lázár

Sárosi dr. Salipur

Finta @ Rajlics 

Kiss Djaics

Biró II. Bobetics

A labdarúgó
edzőtanfolyam

a- jövő "héten kezdődik. Az ünnepélyes 
megnyitó, mint arról már beszámoltunk 
hétfőn 1 órakot lesz a Testnevelési 
Főiskola dísztermében. Az első előadást 
hétfőn délután 4—6-ig Szukováthy Imre 
dr. a TE igazgatója tartja ,,A sportorvos 
feladata” címmel. Kedden reggel kez
dődik meg azután a rendszerint reggel 
7-től este 7-ig folyó munka. Naponta 
reggel 7-től tornázás folyik és 8-kor kez- 
elődnek meg a tulajdonképpeni előadások. 
A háromhetes tanfolyam tárgyai: Gyúrás 

. <B óra, Horváth Boldizsár, dr) Analómia 
fi óra, első segélynyújtás) ü óra, Mul- 

. tar Ferenc doktor) Spoítélittan, -lab
darúgók kelegfcégpi és azok megelőzése 
(f óra, IVIehl.ei Lajos dr). Labdarúgó 
sérülések (2 óra, ifj. Vcrebély Tibor dr). 
Az edző, mint nemzetnevelő (2 óra, 
GidófalVy Pál dr). LahHagyakovlatok 
(12 óra,, Piuhár István), Erőnlét (4 óra, 
Eluhár), A labdarúgás taktikája (8 óra, 
Piuhár), Játékszabályok (8 óra, GáHfy 
András), a  labdarúgás szervezete (1 óra), 
ügyvitel, különféle eljárások (1 óra, 
Fábián József). Labdarúgó szerek, fel- 

c Pályakarbaiitártás (3 óra.
Kjbarcr. Kornél). Tornagyakorlatok 
(10 ura rálfni—Bccsjj, Céltornagyakor- 
latok (1 óra). Állóképesség, rugar.yos- 

SyorsaságÍQkozó gyakorlatok (3 óra. 
r *  **1 JanÓS). Sportlélektan (2 óra, Eá.l- 
8 ,' Sportneveié.-,tan (3 óra, Pálvai), 
UdZcs, formába hozó. fontában tartó és 
jevözeto édzés, edzéstervek készít ése, 
edzésnapló, (.5 óra. Pálfai). Bemelegítés, 
levezetés (2 óra, Pnifai), Edzésbemutató, 
mintaoktatások (6 óra. Plnhár— Pálfai). 
La.bdíiruÉjtjjH.tékok. versenyek váltó-
versenyek (6 óra. Pálfai). kiegésszítő 
iálékok (2 °ra, Pálfai), Téli tornatermi 
és szabadtéri edzés (3 óra. Pálfai).
A labdagyakorlatokat és edzésbomutató- 
kat a Gamma-pályán a labda rúgószerek 
ismertetósét a Törekvés-pályát.' tartják a 
többi előadás a Testnevelési Főiskolán 
kerül sorra

/ S t  ’ó első portyamérkőzésén 2:2-es 
I S I  eredményt ért eí a SJavia s az- 

Óta általában több sikerrel sze- 
repel. mint balsikerrel. Nézzük- 
nézzük az edzést. Az egyik olda- 

I ion a Vtdovics, Glavccsevics. Rajlics. 
Sahpur. Bobetics csatársor egvkapura lo.

— Mr lese a csatársor összeállítása va
sárnap? — kérdjük az elnöktől.

— Vidovics, Salipur, Rajlics. Diáics, 
Bobr.l.tcs. Mégis csak jobb. ha Salipvr 
latsaik belül. Hogyan ? Nem hiszem, 
hogy Stankovics, a tartalék helyei kapna 
a csatársorban, Andi is kevésbé, mert ö 
valójában hátvéd! Csak néhányon akar-

\ jak ót a halszélen. játszatni.
g F gyorsan befejezik a kapura lö

völdözést. nehogy a játékosok ki
fáradjanak s most néhány gya- 

, korlat, következik. 'Zagorac. a csa-
I patkapitány vezeti az edzést
elkezd magyarul Vezényelni:

— Edj-két, edj-ket . . .  ■
kis labdavezetés következik 1 még 

tel i s azután rohannak le az öltözőbe. 
BT/ Zagorac rögtön hozzánk fordul:

~  Bfírssegek kellenének. 
néznek =skíl?;,a,< Azután eS3' kicsit szét- 
mondja: Pá,yán- Zagorac most ezt

?~araievóban rossst alapi 
r  n í  . \ mncs fürdőnk, nincs gyú-
-moMra j  t0Tnatcrmünk, nem. vagyunk 

etsel szembe ssivvel-Wek-
L a - , llthrn! ' t- Bn nekiink íiv™d órié ra  pályánk lehelne’ . .

idSólHaííöc éSA Ura.irn! Lám-íám, minden lűszonylagos. Az ósdi tillőiűti nálva a 
szar aj evőtak szemében — korszerű.
J  legfiatalabb Slavia-iátékos ' jön 

most hozzánk; Diaics. Ezt 
mondja:

— Még csak TS éves vagyok.
A emcsak a Sl/wiában vagyok a 

legfiatalabb, hanem az egész ligában.
— Mi a véleménye? .lobban fog a Fe

rencváros játszani, mint Ssarajóvóbanf 
— Ed egész biztos, de az is biztos, hogy 

négy darabot' nem IS nekünk. I t t  csak 
mi mehetünk tovább.

*. A háziasszonyt árdchll, hogy 
hústalan napokon is_ hogyan főzhet 

■ olcsón, változatosan és mégis ízlete
sen. A tavaszi zöldfélékből, még
pedig zöldborsóból, kalarábéból, 
gomba- és spárgából, gyümölcsökből 
jóízű, könnyű nyári ételek készíthe
tők. Pompás, tápláló nyári ételek 
még a különböző gyümölcsös süte
mények (cseresznyés rétes, gyümöl
csös piskóta, piték, stb.) és parfék. 
Ez a programja az Elektromos Mü
vek honvédutcai ingyenes fözöelő- 
adásainak. Előadások: szerdán d. u. 
5 órakor, továbbá hétfőn, csütörtö
kön és pénteken d. é. 10 órakor.

K. RADI-játékos kerül most elő: Pol-
l Sir, Nem sokat kertel. Ezt mondja: 

— örök szégyen lenne, ha ezeket 
hein tudnék kiverni.

Kutast, a Ferencváros volt ka. 
pusa helyesel. Valaki megjegyzi:

— Közönség-szempontból a lehető leg
jobb a 0:3: A Fradi kijön, bevágja az 
elsőt s a nézők elkezdenek izgulni. Akkor 
jön a második s mindenki már lázban 
ég. Akkor jön, a harmadik és elkezdenek 
ugrálni. A negyediknél kánkánt járnak s 
á.z ötödikre kijelentik: ,,Hiába, csak egy 
csapat van a tn lrit.n . . . ”

Valaki megjegyzi:
— A szép álmok csak egyszer szoktak 

valóra válni.
• f “i OBOG’JNK tovább, s Nas<kavics 
m j t  elnök ezt mondja az autóban: 
H n i *  — Szóbüségeni kicsinek bizo- 

nyúlt most, amikor arról kell 
bwélnem, hogy a Ferencváros 

e* Budapesten mindenki milyen kedve*

Rendkívül nehéznek, majdnem 
megoldhatatlannak látszik 
mind a Ferencváros, mind 
a Hungária helyzete 
a KKk-ban
Nagyon nagy játékkal kell kirukkolnia  
mindkét csapatunknak, 81a ki akarják  
verekedni a továbbjutást

Két csoportban küzdenek még az NBB-érf ma délután
s elsősorban Finta révén gólratörést 
is. Remélhetőleg a szélsőket jobban 
fogják foglalkoztatni, mint Saraje- 
vóban tették. Remélhető -az is, hogy 
a Ferencváros itthon újra a jól be
vált módszerével fog védekezni, le 
fogják fogni az ellenfél előretolt 
csatárait s azok nem száguldozhat
nak szabadon a ferencvárosi kapu 
felé. Talán Söröst Béla sem fog' rá
mászni a csatárok nyakára. Számí
tani lehet arra is, hogy itthon a lel
kesedés körül sem lesz hiba. A  Fe
rencváros lelkes közönsége képes 
győzelemre kergetni a zöld-fehér 
fiúkat, hiszen ezt már nem egyszer 
bebizonyították.

Sokat jelent az is, hogy 
itthon a megszokott füves pá
lyáján fog játszani a Ferencvá
ros, ellenfele viszont nem szokott 
hozzá a gyephez, pedighát a gyepes 
pályán egészen másképpen gurul, 
pattan a labda, egészen más a já
tékosok mozgása Is, mint például a 
kemény sarajevói agyagon, amely 
majdnem olyan kemény, mint a tég
la. A  jugoszláviai hírek szerint, 
noha a Slavia kitűnő képességekkel 
rendelkező együttes, még nincs ltellö 
rutinja. Saját pályáján a legna
gyobb csapatot is meg tudja verni, 
idegenben azonban nem képes kifej
teni teljes tudását. Úgy fest a do
log, hogy most inkább a Ferencvá
ros oldalán vannak az előnyök és az 
ellenfele oldalán a hátrányok.

Mindebből természetesen nem kö
vetkezik önként, hogy a Ferencvá
ros le fogja hengerelni ellenfelét és 
fölényesen fogja kiverekedni magá
nak a továbbjutás jogát. Elképzel
hető ez az eset is, hiszen a Ferenc
város már nem egyszer csinált ilyes
mit: szétmorzsolta például az Áus- 
tria háromgólos előnyét is annak
idején. Ez azonban a kivétel és nem 
a szabály. A. valóság az, hogy há
romgólos előny igen nagy előny. 
Különösen nehéz eltüntetni olyan 
ellenféllel szemben, aminő éppen a 
Slavia, amely szívósan tud véde
kezni s amely igen értékes lelki- 
erényekkel rendelkezik: tud küzdeni 
ina szakadtáig.

Az egyéni képességek szempont
jából a Ferencvárost lényegesen

A K K K  első fordulójánálc első mér
kőzései siralmasan végződtek szá
munkra: valamennyi magyar csapat
vereséget szenvedeti. Még' itthon ját
szó csapatunk, a Hungária sem bírt 
győzni. Vájjon mit hoznak a vissza 
vágó mérkőzésekl Vájjon a Hun 
pária megcsinálja-e azt a oravnrt, 
amit _cg,yszcr-Jcétszer már megcsinált 
a KK-kúzdelmek során, hogy idegen
ben hozza be a hazai pályán szerzett 
hátrányát.? Vájjon a Ferencváros ké
pes lesz-c arra, amire az Austriával 
szemben képes volt: háromgólos
hátrány ellenére is kiVerckszi-e ma
gának a továbbjutást!  Nem könnyű 
feleim a kérdésekre. Az ellen telek 
ugyanis f,-,ss, fiatat, elhasználatlan 
erőkből álló, harcos csapatok, akik 
az utolsó pillanatig nem adják fel 
a küzdelme? és egyszer már meg- 
szerzett, előnyükről nem mondanak 
le könnyen. Szinte csak a csoda "se 
gilhet rajtunk, vagy váratlanul ki
robbanó nagy forma és elszánt 
győzmakarás.

A?.. EBB-bén még mindig folynál,c 
a küzdelmek. Ma délután még két 
csoportban vannak mérkőzések.

Hl k e ll ah h o z, hogy  
a  F e re n cv á ro s  
to v á b b  m e h e sse n ?

(Ferencváros— Slavia)
A  zöld-fehérek három gólt kap

tak Sarajevóban és egyet sem rúg
tak. Ez a körülmény egyformán 
rossz fényt vet a Ferencváros védel
mére és támadósorára. A  hibák 
amelyek miatt a Sfcrajevói csata- 
vesztés bekövetkezett, körülbelül 
ezek voltak: rosszul összeállított
csatársor, a lelkesedés hiánya, lassú
ság a futásban és az akciók keresz
tülvitelében, ötlettelenség, gyámol
talanság a 'kapu előli, 'fejetlen, 
rendszertelen védekezés. Szerepet 
Játszott még a vereségben a Slavia 
lelkes, lendületes játéka, továbbá az 
egyenetlen talajú, kemény pálya.

Ha a Ferencváros tovább akar 
jutni — márpedig biztos, hogy na
gyon akar —. akkor ezeket a hibá
kat le kell vetkőznie. Vájjon lehet-e 
erre számítani? Talán lehet.

A  zöld-fehérek sarajevói támadó
sora kényszermegoldás volt. Az új 
összeállítású ferencvárosi csatársor 
kétségtelenül jobbnak látszik a sa- 
rajevóinát. Ha lényegesen nagyobb 
lendületet nem is igen várhatunk 
tőle, de várhatunk némi elgondolást

jobbnak tartjuk a sarajevói csapat-* 
nál s ha kizárólag ezen múlnék a, 
mérkőzés, akkor derűlátóan néz
nénk ez rlé a mérkőzés elé. Az 
egyéni képesség, azonban még nem 
okvetlenül elegendő a továbbjutás
hoz. Nagyon jól kell játszania a Fe
rencvárosnak, nagyon lelkesen és 
nagyon jó taktikával. - ha kellő 
arányban akarja, maga alá gyűrni, 
ellenfelét.

Ismételjük: elképzelhető, högv: a
Ferencváros megismétli a. ,.6:l“-es 
barvürt, a szakértő tippelőnek azon
ban nem lehet a vágy alapján tip
pelnie. A tény az, hogy egyelőm 
3:0-ra áll a riiérkőzés a Slavia ja
vára. Mi is bízunk a Ferencváros 
győzelmében, de továbbjutást csak 
„vágy-alapon" jósolhatnánk. Reáli
san nem jósolhatunk többet, mint

3;l-et a- Ferencváros javára.
(Mondanunk sem kell: egyáltalán 

vem haragudnánk, ha a Ferencváros 
rácáfolna erre a jóslatunkra és —  
6:l-re győzne.)

Játszhaf-e a Hun
gária Bukarestben 
lobban, mint Buda
pesten?

A Hungáriára is áll az. ami a 
Ferencvárosra: sokkal jobban kelt
já tszania,' mint Budapesten ját
szott, ha meglepetést akar csinálni. 
De jobban kell játszania akkor is, 
ha nem akar Bukarestben katasz
trofális vereséget szenvedni. Elkép
zelhető, hogy a kék-fehérek Bukás 
restben jobban fognak játszani. 
Hogy miért? — Mert most mar 
aligha fognak elbizakodottan kiálla.- 
ni a Rapid ellen. Mert a kék-fehé
rek mostani támadásom valamivel 
jobb a múlt vasárnapinál. Mert ta
lán ezúttal nein lesznek olyan höny- 
nyelmüek a védők, mint Budapesten, 
voltak, Van abban is valami, hogy 
a Hungária esetleg jobban játszhat 
idegenben, hiszen tény és való, 
hogy a kék-fehérek az utóbbi idő
ben szinte már rettegnek a saját 
közönségüktől. Külföldön, ha nem is 
biztatják őket, de nem is pocskon
diázzák. Lelkileg nyugodtabb lég
körben fog tehát játszani a Hungá
ria Bukarestben, mint itthon a Hun* 
gária-úton.

Behozhatja-e hátrányát a Hun
gária ?

A felelet: behozhatja, de ez nent 
túlságosan valószínű. Különösen nem
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valószínű azért, mert Budapesten a 
Rapid sem játszott valami jól s a 
bukarestiek szerint sokkal többet 
tud annál, mint amit Budapesten 
láttunk tőle. E l lehetünk készülve 
arra is. hogy a Hungária nagyon 
nagyarányú vereséget szenved. Mi 
azonban reméljük, hogy a Hungária 
nem egykönnyen fogja megadni 
magát és ezért jóslatunk:

3:1 a Rapid jsvára-

Nég egy SCSCSC-mér-
l £ 9 2 é $

kerül ma sorra Bukarestben;
a Venus—-BSK mérkőzés 

Az első meccset Belgrádiban a BSK- 
i.yerte 3:0-ra. Ismerve a BSK kitűnő 
képességeit. a Venus helyzete is meg
lehetősen reménytelennek . látszik, annál 
is inkább, mert Be lírádban elvesztette 
legjobb csatárát. Bodolát. Nagy ered
mény lenne már áz is. ha. a Venus har 
madik mérkőzésre verekedne ki magának 
jogot.

Hz UBB
mai mérkőzései kézül a Tatabjnya 
Tokod, SVSB—Zugló. K IK —Soproni FAC, 
Nyiregyházu—SalBTC, SSE—Debreceni 
VSC és a plMiVAO—Munkács mérkőzés 
emelkedik ki. A bajnoki rímért folyo 
küzdelmek közül a SalBTC és a 
DiWÁVAG mérkőzései felé fordul még 
különösebb figyelem: vájjon nem bothk-e 
meg a SalBTC s nem játssza-c el a 
már jóformán a zsebéber* levő bajnok
ságot?

Jóslataink:
Dunántúli csoport:

Tatabánya—Tokod 2:1.
Egyetértés—-Komárom. 4:2.
Soproni VSE—Zugló 3:2.
Érsekújvár—Pénzügy 0:1.
1WTK—Soproni FAC 5:4.
Pécsi VSK—Lasnpart 0:2.
Dorog—Álba Regi a. 4:1.

Felvidéki csoport:
Nyíregyháza—SalBTC 0:4.
SalgSF.—Debreceni. VSC 4:2.
Rusj—Losonc 5:2.
ózdi MOVE—Beregszász 6:1.
DiMAVÁG—Munkács 5:0.
BVSC-—tíngvár 4 :1.
BSiKRT—Kassai SC 5:2.

RÉSZLETES MŰSOR  
A  kis KR-ért

Ferencváros -  Slavi.i (Sárajevo)-, Üllői- 
üt. fél 6. Vezeti: Ceaureami (román). 
Rapid—Hungária, Bukarest. 5. Vezeti: 
Eazant (jugoszláv). Venus—BSK, Buka
rest, 3. Vezeti: Kiss M. Ernő.

N BB -ért  
Dunántúli csoport

Tatabánya, fél 6.

Győr, fél 6.

ÉVVÉGI BIZONYÍTVÁNYOSZTÁS AZ NB-BEN
S» Gam m a
Je len tős  Javulást m utatott le l  tavassza l n'E KB  
eg y ik  legrem éa iy fe ljeseb fe  együttes©

,,Az ősz legérdekesebb és legsze
szélyesebb csapata*' —  ezt a két 
jelzőt kapta a Gamma együttese az 
ös?i idény befejezése után irt idény- 

j  sáró bírálatunkban. Nevében a gö
rög ABC  harmadik betűjét viselő 
egyesület új színeket, hozott az N B  
küzdelmeibe. A  csapat ugyan nagy 
részében a m egszűnt Budafok g á r
dájából toborsódott, e g y k é t  ú j em 
ber azonban valóban ú j színt adott 
az együttesnek.

Ez a csapat bizony elég gyengén 
szerepelt az ősz folyamán. A  I I .  
helyen végzett és csak három  pont 
választotta  el a m ár kiesést je lentő  
! 2- hely b irtokosátó l, a Taxitó l.

| í>szi beszámoló cüskünkben ezeket 
irtuk:

Tatabánya—Tokod
Sebramm.

Egyetértés—Komárom,
Irányi.

SVSE—Zugló, Sopron, fel a. K imos: őr. 
Urarkuj vár—Pénzügy. Érsekújvár, fél 6.

S*TK—SFAC. Huneárla-űf, fél 1. Halász 
PVSK—Lámpán, Pécs. fél 6. Frantieh 
Dorog—Álba Bogi a. Dorog, fél 6. Dénes

Felvidéki csoport 
Nyíregyház*—SalDTC, Nyíregyháza, fél

*‘SSJS—f»V*C. -Salsótsr.ián. fél G. Gumiár. 
Rusj—Losone. L’ngvnr. fél «. Szabó K. 
ózd—Beregszász, Ózd. fél 6- Szlavkov- 

szky. _ ... ,
DiMAVAG—Munkács, Diósgyőr, fel 6. 

Marót. . .
BVSC—t.'ngvár, Szőnyi-út. fél G. Sarosi 
BSzKRT— Kassa! SC* Sport-utca, fél 5. 

Gr lombos.
Amatőrbajnokság 

Budapest amatőr bajnoki címéért 
WMTK-Ganz. Csepel, fi. Palásti.

Budapest ifjúsági bajnoki címéért 
FTC—Pamutipar SC, Csepel, 4. Lantos.

II. osztály 
Keleti csoport. KSC—RÁC, Rákospalota,

6. Puszta;.’.
III. osztály 

Keleti csoport. Szemeretelcp—^  SC II,
Szeme relelep, 9. Zcntai.

V. osztály:
Északi csoport: RÁC II-Spárta II.

Rákospalota. 4. Fazekas.
Előkészíts osztály

Déli csoport. Ganz IV—Postás III, 
Szeineretolep, 3. Szcdíucsak.

Árvízkárosultak javára 
BMTE—B1K, Budátok, fi. Mátrai. 

Diákmérközés
Bp. Szent Tsfván fk.—Kaposvári fk-

FTC-pálya. negyed 4. KISOK országos 
bajnoki döntő. Vezeti: Kóhilmi

Hiába kapott a Gamma képes
ségben és akarásban egyaránt kiváló 
játékosokat, ezekből máról-holnapra 
nem lehetett egységes és minden 
megpróbáltatással szemben felvérte
zett c s a p a t o t  összekovácsolni. A z  
egyéni tudás természetesen sokszor 
megmutatkozott és idönkdnt egészen 
kitűnő félidőket eredményezett, há
rom nál több győzelem re azonban 
nem  fu to tta  ebből. M ár pedig éppen 
ott mutatkozik meg a csapat játék
ereje, ahol nagy ellenhatással szem
ben, kiválóbb klasszisokból álló csa
pat ellen ér el eredményt. A  Gamma 
ilyenre as őszi idény során csak ki
vételesen volt képes.

Kivételes győzelmekre a  tavaszi 
idényben sem futotta a  Gamma ere
jéből. K ik a p ott m ind a három  vágy  
csapattól. De az Újpest és a  Kis
pest m ár csak 4 :3-ra  tudott győzni! 
Döntetlenül végzett a  Gamma a Sze
geddel és a  Törekvéssel. A z  c-szi há
rom győzelem helyett azonban most 
hat győzelm et ,.vágott ki” a csapat, 
o; j-re győzte le az. El ok tr cm őst, a 
Szolnokot és a Haladást, 4 :l-re  a 
Bocskait és a Taxisokat, 6:0-ra  a 
Iiassat.

N y u ga ti csoport
1. RLKII. 22 18 3 1 83:44 39
2. MFTRII. 22 17 2 3 72:24 36
3 PTSC II. 22 18 — 4 81:29 36
4 TLK II. 22 13 1 8 63:41 27
5 BSC II. 22 11 2 9 42:37 24
6 BAG II. 22 12 — 10 35:50 24
?! B. Magyars. II. 22 10 2 10 51:64 22
8 TTE II. 32 10 2 10 34:54 c2
9Í RESC II. 22 6 2 14 35:39 14

10. Fodrász II. 22 4 3 15 18:87 l l
11. U LK IL * 22— 121 4:22 1
12. NTC IX.‘ 22 3 2 17 15 :72 3 
* Törölve.

V é li csoport
3. M. Posztó III 
2. Gamma II
S. KAFC
4. FSE II5. LöFC II
6. FSC III7. BBFC II
8. OS0S
9. KAOB II

10. MAFC III*
11. Siketek II*
13. KTC II*

• Törölve.

22 19 2 
22 18 2 
21 16 .2 
22 13 2 
22 12 3 
oíl 10 

G
22
21
22
22

3 
7

3 7 
1 9 
5 11 
3 13 
1 18 
1 14

-  17
1 IS

1 87:21 40
2 115:25 38 

55:26 34 
59:49 28 
32:33 27 
49:36 21 
26:70 1 7 
24:67 ÍR.
9:50 5 

52:19 15 
4:81 10 

20:45 7

Juhász István,
a Gam m a elnöke.

(G e h l Zo ltá n  ra jza .),

D É L N Y U G A T I
Pécsi I. osztály

. DVAC 
ZM.VTE 

, P BTC '
4, 8BTC 
3. ZSSB 
«. PPAO
7. KRAC
8. KTSE
9. MSE 

Irt. PEAC 
tl. JÍTSfc 
12. PÁC*
* Vígvóalőpelt.

ALSZÖVETSÉG

1. 22 16 
22 15 
22 12 
22 13 
22 11 
22 11 
22 Jó
21
22
21
22
-n

3 3 
1 S 
7 3
3 6
4 7 
1 10 
1 11 
3 9 
3 11 
3 10 
1 18

51.-21 33 
54:27 31 
44:27 31 
64:4b 29 
25:21 26 
27:25 23 
38:43 21 
29:34 21 
59:52 19 
33:54 19 
14:65 7 

0 : 9  —

Bajai
1. mv.
2. DVSK
3. Bácska
4. RSF-
5. BTK
6. RTSE,
7. BMTE ..
S. B. MOVCE 

9. TSE
iá. MTI 
11. BZTE

alosztály
20 14 
30 13
19 13
20 11
19
20 
30 
19 
30 
19

3 61 '.2* 61
2 5 48:30 28
1 5 93:36 27 
5 4 45:34 27 
4 6 43:40 22 
4 8 42:43 20
3 10 20:42 1 7
2 10 ,36:33 16 
2 12 -36:50 14 
2 11 26:51 14.

visszalépett

íbreá .a. sportélet főieken. Az KBB- 
hsiilókláfstó] r ij ,&-k 1Y
S  í  Gyömrcí VOQE-val játszik 
barátságos mérkőzést.

Szenreo *z újonnan alakult Sz. Törek
vés 4:1 (3:0) arányban legyőzte a Szenei 
LE csapatát. Gól fövő: Koszo (3), hehe., 
ii’etve Döme.

így  azután a tavaszi eredmények 
alapján az előkelő ötödik helyre ke
rült a Gamma és végeredményben a 
bajnokság nyolcadik helyét foglalta 
el, ami az őszi rossz ra jt után igen 
tiszteletreméltó eredmény-

A  jó tavaszi teljesítményt annak 
köszönheti a  csapat, hogy Sós edző 
je lentékeny eredm ényt ért el a csapat
já ték  kialakítása, az egységre való 
törekvés terén. A  szerencse is az edző 
kezére járt akikor, amikor a  sérülé
sek veszedelmét igen szűk mértékre 
csökkentette le a  tavaszi idényben. 
Nem kevesebb, mint 7 játékos vehe
tett részt a tavaszi idény valamennyi 
mérkőzésén: Szebehelyi, Szebsní,
T ó th  ha jós, B orh y , Yáradi,  ̂ Sütő, 
Toldi. 1 —  1 mérkőzésről hiányzott 
csak Háda. és K em ény. K orány i U - 
C-szor, Kovács 5-szőr, Takács 2-szer, 
Romlay és G yu la i psdig egyszer- 
Pgyg^ei* volt tagja a  csapatnak.

Ilyen körülmények között tehát si
keresen haladhatott az edző az egy
séges csapat kialakításának munká
jában. Persze, ezen a  ponton is még 
sok munkára van szükség, de a fo 
az. hagy a  csapat teljesítménye fel
felé ívelő irányt vett és biztató re
ményekkel indul neki a következő 
bajnoki évnek.

A  Gamma az angol rendszert fo
gadta el és ebben a  tavaszi idény
ben igyekezett is  azt jóban-rosszban 
betartani. Hogy ez nem mindig si
került, az természetes. Nem minden 
játékosban van m eg egyformán a 
képesség ilyen új játékfelfogás elsa
játítására, gyors beidegzesere.'.

E gy  bizonyos: a Gamm a az N B
középcsapatainak e lit-csoportjába  
tartozik . Talán nem is az eddig élért 
eredmények alap ján  vág ez *  
állapítás, hanem inkább a lehetősé
gek figyelembevételével. Anyagilag  
tökéletesen megalapozott egyesület 
a Gamma. Vezetősége sportszeiúen 
gondolkodó és sporthoz értő urakból 
áll. Edzője nem régen meg egyik 
legjobb középfedezetünk volt emel
lett teljesen korszerű elveket valló 
oktató. A  csapat tagjainak túlnyomó 
része kom oly képességű játékos. 
Amint fentebb megállapítottuk a  
Gamma a tavaszi idény során jelen
tős haladást tett a  csapattá fejlődés 
útján is. Ezek azok a körülmények 
tehát, amelyek a  Gamma jövőjét 
igen kedvező színekben tüntetik fel 
a  figyelmesen szemlélő bíráló előtt 

A  csapat legerősebb része a fede- 
zetsor. Itt játszik a csapat legna- 
gvobb képességű játékosa. Tó th , a  
középfedezet. N em  a legfiatalabbak 
közül való. M ár máshol is próbálko
zott különböző körülmények azon
ban ’ megakadályozták, hogy nagy  
tehetsége kifejlődjék, érvényesüljön. 
Most minden feltétel teljesedett ah

hoz, hogy T ó th  elfoglalja a. m agyar 
labdarúgásban azt a helyet, amelyet 
tehetsége kijelöl számára. Nyugodt, 
rendes életet él, megfelelő időt szán
hat edzésének, továbbképzésének. 
K irá ly  válogatottbeli szereplése az 
egész m agyar sport társad álom szeme 
elé helyezte ennek a • szintén^ nágy- 
tehetségü, pompás harcikészségü já 
tékosnak a képességeit. B orhy  vala
mivel szürkébb, de nem kevésbé 
hasznos tagja ennek a hármasnak.

A  védelem is jó játékosokból áll, 
ez a hármas azonban többizben —  
különösen a II. félidőkben - megin
gott. Hada klasszis-kapus. Szebe
hely i is, Szebcni is gyors, határozott, 
jól rugó futballista. A  játékrendszer 
betartása azonban nem mindig sike
rül nekik.

A  csatársor okozta a legtöbb gon

dot a vezetőknek. Nem  volt igazi 
középcsatára a csapatnak. (Most 
m ár ezen is segítettek, mert ősztől 
kezdve már Turay  I I  irányítja ezt a 
sort.) K orá n y i U  nem vált be. T o ld i
nak  sem ez az igazi helye. _ Kovács  
is csak szükségmegoldást jelentett 
N agy  értéke a támadósomak a fia' 
tál jobszárny, a Varadi— Sütő  két 
tős. Mind a kettőnek még sokat kell 
tanulnia, de érdemes velük foglal
kozni. A  balszárny a Told i— K em ény  
összeállításban volt a legeredménye
sebb.

H a  tehát a Gamma az ősz lég  
érdekesebb és legszeszélyesebb csa
pata volt, akkor a tavasz a lé g 
re  meny ! cljesebb csapatot varázsolta 
belőle.' Reméljük, hogy nem fogunk 
csalatkozni az elkövetkzö évben sem 
a  Gamma csapatában.

Északi csoport
I. BSzKRT III  
3. Törekvés III
3. B. Vasutas III
4. Spárta II
5. KEAC II
6. VÁC II
7. RTK TI
8. RÁC II
9. PMTK II*

10. UVASC II*
II. Főv. Altisztek IX* 

Törülve.

20 17 
20 17 
20 12
19 11
20 10 
20 9 
30 9
19 7
20 — 
20 4 
20 4

1 78:17 SS
2 73:13 35 
6 52:29 26 
fi 39:29 24 
G 4.3:53 31 
S 32:33 21 
9 31:31 20

11 20:55 15 
20 2 : 6 —,
15 6:47 9
16 16:59 4

Előkészítő osztály
Északi csoport

1. TJTE XII.
2. WoSC III.
3. FT Kör III.
4. PATE II.
5. TLK III.
6. Fodrász III.*
7. EAC II.*
8. JIKSE II.*
9. ZAC II.*

* Törölve.

16 15 1 — 
16 14 — 2 
16 11 — 5 
16 9 2 5

5 — 11
4 — 12
5 1 10 

■ 16
6 —  10

16
16
16
16
16

73:12 31 
66:24 28 
53:38 22 
26:20 20 
8:68 10 
5:55 8 
8:7 It 

— :22 — 
24:17 13

Déli csoport
1. Postás III.
2. Törekvés IV.
3. BTCTI.
4. VKSE IX.
5. Ganz IV.
6. Spárta III.
7. Függet.1. II.
8. OSOS II.
9.. FTC III.*

* Törölve.

15 15 
15 12
15
15
14
15
15
16 
16

-141:12 30 
3 72:22 21 
6 39:45 18 
6 23:27 18 
6 22:43 15 
9 33:53 12 

5 — 10 22:50 10 
3 1 12 9:107 7 
1 — 15 11:13 3

9 — 
9 — 
7 1 
6

J l lőanqána már szombatén kikapott 
^Bukarestben, de esak edző mér kő-
fíésen ét a (Bcy3C~téL
B u k a r e s t i  h í r a d ó

Bukarest, június 22.
A  Hungária csapata szombaton 

hajnalban egy órakor érkezett Buka
restbe. V idor A rad után rosszul lett. 
Gyomrát rontotta el. M ár úgy volt, 
hogy nem játszhat, de szombat dél
utánra rendbe jött a fiú.

A  Hungária csapata szom baton  
déle lőtt edzésit ta r to tt  az A N E F -  
stadionban. A  kék-fehérek együtt
laknak a belgrádiakkal s velük 
együtt mentek ki a pályára. 20 per
cig edzőmérkőzést is játszottak egy
mással. A  Hungária tizenkét ember
rel játszott. A  12. Kardos  volt, aki 
kullancsot játszott. Bozsovics úgy  
ment el mellette, ahogy akart. Végül 
is a Hungária kapott több gólt, de 
a gólokat senki sem számolta.

Vasárnap előbb a Venus— BSK, 
azután a Hungária— Rapid-mérkő
zés kerül sorra. A  csapatok'így áll
nak fel:

Venus: Dávid —  Sfera, Negrescu  
—  Denetrovics, Juhász, Lupas —  
Orza, Ploesteapu, Humis, Fetea, Val- 
eov, Jordache.

B S K : ICrkusies —  Stoilkovics,
Ehtbae —  Manola, Dragisevics, Lech- 
ner _  Glisovics, Valjarevics, Bozso- 
vies, Vujadinovics, Nikolics.

H ungária : Szabó —L Kis, Bíró —  
Négy esi, Sebes, Dudás —  Béky, 
Vidor, Kalmár, Müller, Szabó III.

Rapid : Radulescu —  Slivat,
Lengheriu —  Wetzer III., Rasinaru, 
Moldoveanu —  Sípos, Gavrilescu, 
Avar, Barátky, Bogdán.

V ín tila  tehát nem játszik.
Basant, a Hungária— Rapid m ér

kőzés játékvezetője még nem_ jött 
meg. Azt mondják, késő este érke
zik.

A  Hungária szombaton tisztelgett 
a magyar követségen.

A  Gazetta Sportuliro! ezt írja cí
mében: „A  m agyar labdarúgó hege
mónia veszélyben." Azután azt írja.,

hogy a magyar labdarúgás kopor
sójába a jugoszlávok verték az első 
szöget és vasárnap a románok ve
rik  a másodikat. Roppant légki 
csinylőleg ír a magyar labdarúgás 
ról. Fölényeskedve és korántsem 
sportszerűen.

. Árpád fy Jenő.

V I L Á G M Á R K A !

A Törekvés Rákoskeresztúron barát, 
oágos mérkőzést vív a Rákoskeresztúrral 
ma, vasárnap délután fél 6 óra! kezdet
tel. A mérkőzésen a teljes Törekvés 
játszik. Falatii.us is, aki kiheverte térd
sérülését. A mérkőzést különben 
váth Sanyi háza" javára játsiák. A rákos- 
keresztúri építőiparosok ugyanis felépi 
tik a kitűnő balszélső házát a mérkőzés 
ellenében. A keresztúriak engedélyt kap 
tsk arra. hogy volt játékosaikat >« 
pcltesaék ezen a mérkőzésem. Fe.K<ue, 
Seffelin, Matus. Bozsur és Horvam 
(Törekvés) játékára számit az Ki*,.

A RLASs csapata jímilM M-én éa 
valószínűleg Huszton es Ungvarou 
játszik.

A bajnokság  á llá sa

CSZAS

Ma este a szigeten:
BEAC-verseny

(előkészülés a német
magyarra)

A ma esti BEAC-versenyen a teljes 
magyar versenyzőgárda találkozol. . ■
egymásnak. A nyári 
életnek első komoly főpróbája lesz 
nyitott uszodában aoi rakordlö ÍÍJiffig, ; 
Ha végigtekintünk az indulók nW<»™ ■ 
mindenkit ott találunk, aki csak iala- 
mit is számít úszóink kozott.

Á férfiszámok között első he-yon 
100 m gyorsúszás áll. A induló élé 
Eleméri, Körösi, Tátos, Zólyomi, \ég- 
házi "áll. A gryozte3 ideje minden való
színűség szerint belül lesz az c8|  P^cen* 
Nagy verseny lesz 800-on. Ebben a* 
számban a Gróf-Tátos küzdeímet Vörös 
indulása teszi még érdekesebbé, l 00 ^

vezeti aÜM é o t Lê ym m ^ ilű s K n  
Fábián győzelme nem vitás. (Angjal az 
edzéseinek még nagyon, az elején áll. 
„ak  a legközelebbi versenyen indul.) 
Nagy küzdelem lesz a 3X100 m vegyes- 
váltóban Az UTE-csapat mellúszójanak 
és a MAC-váltó hátúszójának szerep
lésén dől el az első hely. A hölgyek 100 
m-én Ács Ilona fog győzni. 10(1 m haton 
Novak Ilona úszhat egészen kiváló időt.. 
A 200 m mellúszásban ismét nagy küz
delem lesz Felhős, Salgö, Szigethy- 
Warga, Hetényi között. A  mellúszásban 
jó gárda van együtt, versengésüktől 
feltétlenül javulnia kell a színvonalnak 
is. A 200 m ifjúsági mellúszás tizennégy 
indulója között a jövő néhány nagysága

Í0A kv“ yt a MAC-BEAC és FTC— 
III. kér. TVE vízilabdamérkozés egészíti 
ki. A bajnoki küzdelmekben az elolállók- 
fól alirha lehet elvenni a győzelmet, Ue> 
a MAC-ot nagyon megszoríthatja aa
egyetemiek csajba ^^a.t><3arnér-közéísetekéi
már negyedhétkor megkezdődik.

Vízilabda-híradó
S zívós  marad k i m a a M A C  csa

patából. Minden héten mást pihen
tet a M A C  vizilabdacsapata. K á - 
násy és Fábián  S. után ma S zívós 
van soron. Nélküle így fest a szi
getiek gárdája: M e z e i dr. —  Tolnai, 
Fábián S. —  G yu la i —  Kánásy, Ta - 
rics , Somóczy.

V. osztály:
K e le ti csoport

1. WMTK III.
2. Ganz III.
3. Fittes II.4. HEAC II.
5. Tipográfia II.
6. P. Juta II.
7. SzFC IIL  
S. KTSE II.
9. NJTC I.30. Fzöndi I l 

ii. Sütők II.*
12. Hálókocsi III.*

22 19 
22 18 
22 15 
22 13 
21 11 
21 10 
21 8
22
22
21
22

2 94
3 73
5 79
6 61 
7 49

_ 9 54
3 10 48 
1 13 44 
1 15 24
3 14 29 

-  21 2
4 13 39

:30 39 
:29 37 
:55 32 
:35 29 
:45 25 
:47 22 
:58 19 
:65 17 
:72 13 
:68 11 
:32 2 
:50 14

Nyolc játékossal utazik Egerbe a 
BSE. A  M ESE  elleni csapatot csak 
a helyszínen állítják össze. K ertess  
intéző vezetésével a  következő já 
tékosok utaztak fe l az egri mérkő
zésre: M ezei, L a k ó , La ky , Folc.es,
Hazai, Brandy, S cn nycy , hem nenyu  

♦
A  B E A C  a következő összeállí

tásban áll ki a M A C  ellen. D ugar
—  Helyes dr., Fehér —  Zábrak úr,
-  Lengyel dr., Takács, Kelemen.

K o r r e k t  csíkos
|c2ivatölt$ff»vö!c

Cauder
s z a b ó t ó l

VIK Erzsóbet-kórút 4. gz,'

Az MTK június 30-i versenyén a 150(1 
m gyorsúszás helyett Budapest kerül«| 
1940. évi 1000 m gyorsúszébajnokságal 
rendezik meg.
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ATLÉTIKA

M m ásodik nap esé lye i
a jugoszláv magyar mérkőzésen

'A második napon sincsenek rossz ver
senyek. Fiataljainknak alaposan meg 
kell majd dolgozniok a győzelmekért.

100 méteren Kiing és Jövanovics ke
mény dió, de Novak és Szigetvári is 
tehetséges. Ez a küzdelem csak hajszá
lon dől majd el. Jóslatunk 1. Szigetvári 
11 , 2. K iing 11, 3. Novák 11.1, 4- Jova- 
povics 11 .1 -

Magasugrásban a mi két KISOK-istánk 
egyenrangú a jugoszlávokkal. Csak azért 
várjuk Gáspár győzelmét, mert ő 180-ig 
nem szokott javítani. Jóslatunk: 1. Gás
pár 180, 2. Abramovics 180, 3. Zsifkovics 
125, Jt. Tófalvi 175.

400 méteren nem szabad, hogy meg
szorítsanak. Ónodi biztos győzelmét, 
Sándor második helyét, várjuk. Jósla
tunk: 1. Onódi 49.8. 2. Sándor 50.4, 8. 
Despot 51.2, //. Klinar 52.

Gerely vetésiben reszketnünk kellene, ha 
nem tudnék, hogy Markucsics és Mav- 
sár nem szabályos, hanem Önhatalmú- 
Tag „ átalakítottJ> és megkönnyebbített 
gerelyekkel érték el 62, illetőleg 61 mé
teren felüli eredményét. Ezért bizunk 
foenr.e, hogy a tehetséges Bényi és a 
küzdőképes Rákhely felülkerekedik. Jós
latunk: 1> Bényi 61, 2. Markusics 60.5,
3. Rákhely 60, 4. Mavsar 59.

1500 méteren Híres most megmutat
hatná, hogy tud iramot futni. Akárhogy 
Is lesz azonban, mindenképpen győzel
mét várjuk. Csak az a kérdés, nogy Far
kas meg tudja-e előzni a 4:01.2-t futó 
Kotnikot. Jóslatunk: 1 . Híres 3:58, 2. 
Farkas 3:59.6, 5. Kotyiik 4:01, 4. Tis-ir 
ft:10.

Hármasugrásban teljes a bizonytalan
i g .  Horváth II . csak beugrik (bár így 
ás győzhet), Somlónak sincs ezidén ko
moly eredménye, A rutin alapján mégis 
tez a tippünk: 1. Somló 14-20, 2. Simono- 
1 nes 13.80, 3, Horváth I I .  13.60, 4. Laza- 
revics 13.50.

400 méteres gáton Kiss győzelmében 
hem kételkedünk. Keresztúri már nehe
zebben fogja megállni a sarat, de azért 
az egyik jugoszlávot megverheti. Jósla
tunk: 1. Ki^s 57, 2. Ehrlxch 58, 3. Keresz
túri 58.6, 4• Skucsek 59.

Kalapácsvetésben nincs keresnivalónk. 
Rtepisnik. 51-en felüli dobó, Goics sok 
csatát látott harcos. Örülünk, ha a 
mieink ti'íJdóbják a 40 métert. Jóslatunk: 
1. Stepisník 61, 2. Goics 44, 3. Bertalan 
%t, 4• Rdcz dr 40.

10.000 méteren viszont a jugoszlávok- 
nak nincs esélyük. Csak az a kérdés, 
hogy kétszer vagy csak egyszer körözik 
le őket a magyarok. Jóslatunk: 1 . Né
meth 31:30, 2. Esztergomi 31:40, 3. Bru- 
fisán 34-00, 4. Kvas 34:20.

4x400 méteren nem érhet bennünket 
meglepetés. Itt még egy botelejtést is ki
bírunk. A Sándor, Felsőczi, Onódi. Híres 
ÖSvS&eállítású magyar váltó 20 méterrel 
jobb ellenfelénél. Jóslatunk• 1. Magyar- 
ország 3:23, 2. Jugoszlávia 3:27.

A második napon ezek szerint 66:88 
arányú lenne a ponteredmény. A küzdő- 
képes jugoszlávok azonban egy-két szám
ban (100, gerely, hármas, váltó) kellemet
len meglepetést is okozhatnak.

Csaplár-Kelen, Szabó- 
Iglói és más párvia
dalok a soproni 
jubiláris versenyen

A soproni MAFC jubiláris versenye 
elsőrendű sporteseménnyé lett a szövet
ség erőteljes támogatása következtében. 
Az ..önként jelentkezőkön” kívül nagy 
számban* rendelt ki a MASz másokat is a 
legjobb magyar atléták közül és így a 
viadal a német—magyarra való elő
készület egyik jelentős állomása lett.

100 méteren Sír dr ellen a javuló 
Gyenes veszi fel a küzdelmet. A győztes 
ideje bizonyára 11 rap-en belül le3z. 
1500 méteren az edzésihírek szerint egy
formán remek formában levő Szabó és 
Tglói csap össze, de egyenrangú ellen
felük lesz Aradi is. Iía a soproni pályát 
megfelelően karbahozták, a győztes ideje 
3:54-en belül lesz! Ettől függ az is. hogy 
fíOOO-en milyen idővel vívja meg párhar
cát Kelen és a gyomorrontása miatt 
erőnlétében kissé visszaesett Csapiár. 
Kiváló eredményt, esetleg csúcsot ígér 
Zsuffka, esetleg Kulitzy is. Magas
ugrásban a szombathelyi Sárai rajtjára 
vagyunk kiváncsiak. Kitűnő mezőny gyűl 
Össze súlylökésben. Németh mögött 
Darányi, Krasznay és az idén* először 
induló ifjúsági v. Csapó verekszik majd 
«. második helyért.

A  KELETI KERÜLET IFJÚSÁGI 
BAJNOKSÁGAINAK

első napját szombaton rendezték meg 
Debrecenben. Egy-két számban jó ered
ményt értek el a keleti ifik. Eredmé
nyek: 100 m: 1. Korompai NyVSC 11.2,
2. Törők Sz. MÁV 11.4. — Súly: 1. Kiss 
E. DTE 11.74, 2. Bánki DTE 10.60. —
800 m: 1. Kovács Sz. MÁV 2:11.4, .2 Me
gyeri NyVSC 2:11.6. — Távol: 1. Hámori 
KISOK 622, 2. Lévai Sz. MÁV 603. —
1500 m: 1. Megyeri NyVSC 4:42.3, 2. Papp 
DTE 4:45.4. — 110 m gát: 1. Bánki I)rÍT2
19.4. 2, Kazár NyVSC 19.8. — Magas:
1. Kátonyi DEAC 164, 2. Vnrga DTE 
164. — 400 m: 1. Tóth Sz. MÁV 54.4,
2. Nagy DTE 54.8.

FTC - p á l y a
— i IX., 0 u .6 l.t lT  129 —

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

Ferencváros-
Slavia

Középeurópa-Ivtipa
visszavágó mérkőzés 

előtte negyed 4 órakor

Szt. István fk—Kaposvári fk
KISOK országos bajnoki 

döntő mérkőzés

AZ FTC
tegnap délután felnőtt és ifjúsági szá
mokból álló versenyt rendezett. Az ered
mények közepesek. Felnőtt versenyek. 
460 m, III. o.: 1. Bihari FTO 51.8, 2.
Hutkay BSzKRT 52.2. 3. Győrfi BSzKRT 
53. — Hutkay elszaladt, de a végét nem 
bírta. — 3MW ni, II. o.: 1. Molnár Testv. 
9:04, 2. Killmann Testv. 9:06, 5. Kővári 
TSE 9:08, 4. Muesi PSE 9:22. — Magas,
III. o.: 1. Bánsági MRTSE 170, 2. Ügaros 
FTO 165, 3. Wittich FTC 160. — Hármas,
III. o.: 3. Dongó BLE 12.80, 2. Tófalvi 
FTC 12.7Í, 3. Ug-aros FTC 12.45. -  Súly,
III. o.: 1. Lesz1 er FTO 11.31, 2. Labanc?. 
P. MOVE 10.91, 3. Vándor MTE 10.42. 
— Rúd, III. o.: 1. Molnár TSE 320, 2.
Bihari FTC 300. — Svédváltó: IV, o.:
1. FTC 2:09.8, 2. MTK 2:10.6, 3. MTE 
2:11. — Ifjúsági versenyek, 160 m; 1. 
Sisják P. MOVE 11.5, 2. Popovics P.
MOVE 11.7, 3. Papp FTC 11.9. — 408 m:
1. Bakos FTO 53.3, 2. Papp FTC 5.3.9, 3.
Bogya MAVAG 54.8. — Magas; 1. Lesz- 
ler FTC 160, 2. Rózsa BSzKRT 160, 3.
Borly FTC ICO. — Távol: 1. Deirl P.
MOVE 607. 2. Gál MTE 585, S. 'Labanc* 
P. MOVE 574. — Hármas: 1. Baját: FTC 
12.91, 2. Pataki BLE 11.95, 3. Wolf BLE
11.64. — Súly; 1. LeszLer FTC 11.31, 2.
Labanez P. MOVE 10.91. 3. Vándor MTE 
10.42. — Svédváltó: 1. FTC A) 2:14.6, 2. 
BSzKIÍT 2:13.6, 3. TSE 2:16.

PÉCSETT
szombaton a PÁC versenyén az 
alábbi eredmények születtek: 100
m: 1. Koltai 11.4, 2. Gruber PÁC
11.6. — 300 m: 1. Koltai PEAC 38.8,
2. Regös 39. —  500 m: 1. Halász
dr. PEAC 1:13.9, 2. Búzás 1:20. —  
1000 m: 1. Kiss PÁC 2:53.5, 2.
Medvei PEAC 2:55. — 2000 m: 1. 
Pataki PÁC 6:10.6, 2, Faragó PEAC 
6:18. —  Magas: 1. Mátrai PEAC
170, 2. Acsádi PÁC 155: —  Távol: 
1. Gruber PÁC 612, 2. Mátrai PEAC 
597. —  Hármas: 1. Koltai PEAC
12.70, 2. Mátrai PEAC 12.65. —
Súly: 1. Sík PÁC 13.05, 2. Havas
PÁC 10.90. —  Diszkosz: 1. Sík
42.75, 2. Havas 30.12.

CSÚCSEREDMÉNYRE TOR
a 20 km-cs gyaloglásban Hnuyadvári 
(tíufnágel) Re®ső a GASE mai versenyén. 
Az általa tártéit 1:39:31.6 mp-es csúcsot 
mai formájában biztosan megjavítja. A 
'.érseny reggel 9 órakor lesz a Népliget
ben.

EGYESÜLT A BBTE ÉS A MAC
versenye, mert a BBTE öltözői nem ké
szültek el, kellő időre és az atlétákat 
nem tudták elhelyezni. így a BBTE 
számait is a MAC-pályán. bonyolítják le. 
A sok ifjúsági és serdülő számon kívül 
lesz néhány felnőtt I. osztályú verseny 
is. 100 méteren a javuló Kovács, 300-o.n 
Vadas és Góby, 800-on Istenes, láöO-oíi 
Zol táv. Vörös, Fiilöp, 3000-en Lendvay, 
Gulyás, hármasugrásban Dusnoki a leg
jobb. A  verseny délután 3 órákor kez
dődik a MAC-pályán.

SIMPSON,
a MASz amerikai edzője Debrecenben 
tartózkodik- Az első edzésen mintegy öt 
ven fiatal atléta (többnyire diák) vett 
részt. Simpson elsősorban a magasugrók
kal foglalkozott. Különösen a fiatal Fuch 
tetszett Bimpsonnak, A fiú egyelőre még 
csak 160-náI tart, a stílusa azonban már 
most is szinte kifogástalan.

TENISZ
CSILLAG LEGYŐZTE CZ fi KÉST AZ FTC 

TENISZVERSENYEN
Az FTC teniszversenye kisebb-nagyobb 

meglepetésekkel nagy iramban folyik. 
Szombaton1 két meglepetés is akadt. Az 
ifjúsági Csillag a jóképességű Czékust 
győzte le. Az „öreg” Hacker pedig az 
ifjúsági Géczyt fektette kétvállra. 
A BBTE reménysége inkább páros
játékos."

Eredmények:
Férfiegyes II. o.: Nagy dr—Mihők dr 

6:1, 6:3, Hoffmann—Havas 6:0. 6:0,
Hubert—Salgó I. 6:2, 6:2, Mihalovits O.— 
Daróezy j. n. Fehér—Seregély 6:0, 6:1, 
Csilag—Czékus 7:5, 4:6, 6:1! Hacker—
Géczy 6:4, 6:3! Párvy—Sattinger dr 2:6, 
7:5, 6:4.

Női egyes II. o. Vass—Hulénymé 6:4, 
6:0, Vad—Markoviczné 6:1, 6:3, L.
Bellágh—Reményi 8:6. 2:6. 6:2.

Férfipáros II. o.: Simon, Nyáry gr.— 
Mihók dr, Fialovszky 6:2. 6:1 Andrási, 
Payer—Tóth dr. Minder 7:5, 6:4.

Vegyespáros II. o.: Salgó, Madarászná 
—Szárúk!. Slobbané 7:5, 3:6, 6:2; Wcin,

Ili HÖMZÍr̂ 'dn,é"'“ *bbjáték!
Húroztassa ü tő jé t

PAYER SPORT
IV'.VáCS-u. 8 (az udvarban) T. 188-025

n é l

Ipolyi—Hacker, Ilaeker 3:6, 6:1, 6:2.
Férfiegyes H l o.: Pobuda—Ruzicska

6:1, 3:6, 11:9; Koller—Hammerschlng 6:1, 
6:1; Mcllingcr—Magyar 7:5, 6:3; Sziráki— 
Csillag 6:4, 6:2; Maazlay—Tóth dr 6:4, 
6:2; Kaba—Varsányi 6:1, 6:2; Kabo—Pa
lásti 6:1, 10:8; Salgó Gy.—Schmi-dleg 6:3, 
6:3: Pásztor—Pfeiffer 0:2, 6:2; Haraszthy 
—Adamaski 6:2. 6:0.

Női egyes III. o.: Hacker Gy.—Hof-
houcrnó 6:8," 6:2; Horváth—Homoródyné 
6-4 8:6; Vad—Reiszné 6:1, 6:1.

Férfiegyes III- Schmideg—Gyimesl 
6 1 6:0. Csillag—Fialovszky 6:3, 6:2.
Seregély—Várnai 6:3. 6:2, Fürstner—
Péteri 6:4 4:6, 6:3, Seregély-Valovits
6-3 fi -8 fi 4 Adamaski—Miskolczy dr 
6'V 6 3, Tóth dr—Csermely j. n„
Ruiicska—Kovács 6:3, 6:1, Kanta-Bezur 
8:6. 8:6, Tóth őr—Havas 6:L 6:1

Női egye* III.: Lichtlgn^-Hulénymé 
6:3, 6:2, Homoródyné—Kiss 6:1 6:1

Fiúegyes; Mezei-Endrei 6:0, 6:1.
Komolya—Lichtmsnn 6:1, 6:3.

Leinyegyes: Horváth ‘Hacker 5.7,
7:5, 6:1.

Kiírás mára:
8.30: Payer —  Nyáry gr.; Simon 

—Pál; Matyasits—Hoffmann; Mis-
kolezy dr.—Tóth. •— 9.30: Kanta—
Koller; Lichtigné—Horváth. Zs.;

Csapiár, Maszlay— Simon, Nyáry 
gr.; Csimma, Csink—Pálinkás, Ha
vas; Seregély—Kaba; Haraszthy—
Pürstner; Vad—Hacker Gy. —  
10.30: Becker, Adamaski—Pál, Pin
tér (A ); Kanta, Seregély—Sándor, 
Hoffmann (B ); Hammerschlag, 
Salgó—Andrási, Payer; Göcze—Ho- 
molya ifi elődöntő (C ); Fehér—Ha
raszthy; Párvy—Csillag; Mihalo
vits—Fillenz. —  11.30: Straub, Stol- 
pa III.—Párvy, Homolya; Matya
sits, Hacker—Fehér, Salgó; A—B; 
Fürstner, Lnchtigné—Mihók dr., Bo- 
da (D ); Koller—Frank.

Délután:
3 óra: Vad—Rácz; Géczy, Nagy

dr.—Csillag, Kováts; Vargáné— 
Vass; Kállayné—Lichtigné; Ham
merschlag, Hulényiné—Halácsi, Né- 
methné; Fürstner—Csink; Mezei —  
C ifi döntő: Fülöp—Nagy dr.: 4 
óra: Pásztor —- Mellinger; Simon,
Horváth—D; Fehér, Bellágh—Sán
dor, Salamonná; Salgó, Székely—■ 
Straub, Zupká; Csimma—Nagy S. 
—  5 óra; Nagy dr., Vass—Pál, Sze- 
methy, Géczy, Vad—Payer, Berko- 
vitsne; Daróezy, Vargáné—Hubert, 
Nyáry; Wein, Ipolyi—Frank dr., 
Stein; Battlay, Onódy—Csimma, Kö
vér.

A  délelőtti eredmények alapján 
délutánra a versenyintézöség a hely
színen még további, kiírásokat esz
közöl.

HABOS DR. LEGYŐZTE TEMES- 
VARIT PESTSZENTERZSÉBETEN

A középmagyar kerület I. osz
tályú egyéni teniszbajnokságai már 
a végefelé közelednek. Háros dr. le
győzte Temesvárit s ezzel a döntő
be került. Ma már a legtöbb döntőt 
le, is játszák.

Szemereyr;é—Pongor 6:1, 6:2! Meg
lepetés! Érsek dr—Kállay 6:4. 3:6, 6:3. 
Pongorné—Mentovlo.h 6:0, 6:4. Háros dr— 
IVinternitz j. n., Háros dr—Kaba 6:3. 6:1, 
Csergedy—Vári 6:3. 6:3, Varga. Kéd-
vesyné—Futaky, Preisingerné 6:0. 2:6.
6:2 Lászlóné, Preisingerné—Schejbálr,é, 
Mentovics 6:0. 6:3.

Férfiegyes: I. Kiess dr—Varga 6:2, 
6-4: Háros dr—Tcrrmsvári 6:0, 6:41 -
Női egyes I. o.: Sremsreiné—Pongor 6:1, 
6:21! Pongornc—Köpcczyné 6:(. 1:6, 7:5. 
Férfiegycs II. Kováts—Tamási dr 7:5,
7:5; Szilváéi—Hítrafcdy 6:1. 6:2. Női egyes 
II. o.; Toplcr—Bál in iné 6:2, 6:2; Eigl— 
Kouba 6:1, 6:2.

Kiírás mára;
9 óra: Volaer—Kápolnási; Kálmán—Ma

gyar (A); Lonka—Horák; Poagorné—Szc- 
mareiné női egyes döntő. 10 óra: Szék 
lemé—Vári; Madár—Haffoer A—Fritsch. 
Délután 3 óra: Máté—Vógh (Bj; Eigl— 
C&erge-dy; Badar—B: Szil vási—Szigeti
4 óra: C—Kováts; Kiss dr—Háros dr
(férfiegyes döntő).

ASBÓTH—SZENTPÍJTERI 6:3, 6:2
A BSzKRT budafoki sportbemutatóján 

játszották ezt a mérkőzést. A laza tala
jon' nem alakult ki magasabb színvonalú 
játék, de Asbóth tudása helyenként így 
is felcsillant és nagy ünneplésre ragad- 
tata a nézőket. Fiatal bajnokunk bizto
san nyert az inkább-védekező Szer.tpéteri 
ellen. Párosban: Asbóth, Szentpéteri—
Gábori. Stolpa I. 6:3, 8:6. A második 
játszmában feljött a Gábori, Stolpa pár, 
de Asbóthélc győzelmét nem tudta meg
akadályozni.

JeffreFt és Morris! verte 
és 103-ai meg 20-5-öt fűtött egy napon 

Hal Dawls* az u] wágtázé-csiliag
Los Angeles, június 8.

A  Compton Junior College nagy
szabású meghívási versenyt rende- 
ett a Coliseumban hatalmas közön

ség előtt. Pedig azt az érdekes újí
tást is megkockáztatta, hogy a köz
hangulattal szemben

méteres távokon 
irta ki a versenyeket, De hát olyan 
jó erők vonultak fel, hogy a közön
séget így is érdekelték az összecsa
pások. Különben is, ebből a szem
pontból Los Angeles előnyös helyzet
ben van: az 1932-es olimpia alatt jól 
hozzászoktak a méteres távokhoz,

A  verseny eseménye
Hal Davis-nak, 

a Salinas junior College fiatal vág- 
tázójának nagy betörése volt. Elő
ször 100 méteren indult és a legjobb 
losangelesi vágtázókat és az ezeket 
szintén megelőző középiskolás MOR- 
RlS-t 10.3 mp-es remek idővel le
győzte. Aztán 200 méteren indult 

és 20.5 mp pazar eredménnyel 
másfél yarddal előzte meg 

Je.ffrey-t,
a stanfordiak kapitányát, akit ezzel 
mindjárt meg is fosztott .,a legjobb 
fehér vágtázó" büszke címétől. A  
harmadik helyre MORRIS futott be. 
A  szakértők szerint Davis a legna 
gyobb vágtázó-tehetségek egyike és 
olimpiai babéroktól esik el a helsinki 
olimpia elmaradása miatt. Bár még 
csak 19 éves, még megérhet egy-két 
olimpiát...

A  másik nagy verseny
a 800 méteres síkfutás 

-volt. WOODRUFF, a hosszúlábú né-

Az UTE teniszversenye nem vasárnap 
ha nem 24-én. hátfőn kezdődik. A kiírást 
hétfői számunkban közöljük.

Sok csapatbajnoki jelentés még nem 
érkezett be a teniszszüvetséjtbe. .Jankó 
József, a csapatbajnokságok düntnöke 
pontvesztés terhe mellett kéri az Cítycsü 
leteket, hogy akik még a jolertést nem 
adták postára, sürgősen pótolják a mu
lasztást. A következő meccsek jelentésű 
hiányzik: BSÉ—MAC. Elektromos—Unió 
Köztisztviselők—Testvériség. MTI—Pos
tás. Testvériség—Postás, TFSC—MTI.

A BEAC III. és IV. osztályú tenisz 
versenye csak hétfőn kezdődik. Ok: Az 
FTC teniszversenye _ a rossz időjárás 
miatt nagyon elhúzódott.

KOSÁRLABDA

I. osztályú női bajnokság
TFSC—BEAC 20: IS (9:9). BSzKRT-p

V.zette: Badacsonyi és Enyedi. Izgul 
inas, fejfej melletti küzdelem után a test 
nevelő hölgyek győzték a pénteki mér
kőzéstől fáradt BEAC ellen. Kosárdobó 
Tnnkovies (9), Lengyel (6), Romák (5) 
Illetve Pásztor és Kóbort (8—S)i Kő
szegit y (5).

MAFC—Koszorú X III 11:9 (7:8). MAFC- 
pálya. Vezette: Mészáros. Az első fél
időben mé-g állta a harcot a Koszorú 
Szünet ntan remek játékkal megérdemel 
ten győz a MAFC. Kosárdobó: Csimma 
(6), Beskó I és Beskó I I  (3—3), Bendl 
(2), illetve Lődormayer I I  (6), Burger 
(2) és Bradöcs K.

TEKÉZÉS
A Corvln-kupáért mérkőzött vasárnap 

Szegeden az SzVSE és a Kispesti SE 
Győzőit az SzVSE 2140:1869 arányban.

Corvin Kapa eredmény: Előre—BSzKRT 
B) 3142:3117. 100 dobúsos tarolás ered- 
ményes a Baross-téri pályán1: Kemerle 
Imre '234. Kovács Emil 227, Helyes 253 
Kiricsi 241 (955), illetve Szecsey 235,
Juhász 231, Skoff 217, Horváth István 
230 ( 922) fa. 100 dobásos teli eredménye 
a BSzKRT-pályáoKemerle János 555. 
Melczer 556, Kalmár 529, Staffa 547 
(2187). illetve Cs. Tóth 515. Tomatm 534 
Győri 566, Murár 580 (2195) fa. Végered 
mény: Előre győz 25 fa különbséggel.

Bajnoki eredmény. Nj-oleas csapat 
I. osztály. Előre—Kőbányai Kaszinf 
3187:3093. Legjobb dobók: Kalmár 428, 
Kiricsi 427, Soós 411, Staffa 403, illetve 
Vas 411, Trummer 410, Szabó Lajos 405. 
Szabó József 401 fa.

ger olimpiai bajnok káprázatos fof** 
mában volt és ha egyenrangú ellen
féllel került volna össze, talán még 
Harbig 1:46.6-os világcsúcsát is el
érte volna. Ám az egyenrangú ellen
fél hiányzott. Igaz, hogy Púul 
MOORE, a % mérföldes új világcsúcs 
tulajdonosa sem futott rosszul, de 
egyenrangúságról szó sem volt.

Woodruff úgy nyert, ahogy
akart. í

52 mp-re vezette az első 400 métert  ̂
600-nál játszva visszaverte Mooré 
elkeseredett támadását, az egyenes 
elején egy kissé beleszállt, egyszerre 
elszaladt három yarddal és ezt a 
célig könnyedén futva is majdnem, 
egészen megtartotta a kétségbeeset
ten küzdő Moore ellen.

Woodruff ideje 1:48.6 volt, 
Moore-é 1:49.1.

Azért ez sem utolsó eredmény..,
400 méteren Bourland 47.3, Keamsí 

47.6 mp-et futott, az 1500-at Weed 
4:04.5 mp gyenge idővel nyerte. 
110-es gáton a néger Batiste 14.8 
mp alatt győzött, 400-as gáton 
McBain 52.7 mp alatt. 5000-ea 
15:11.7 volt a győztes Madrid ideje. 
Magasugrásban Steers 203 cm-es 
eredménnyel ezúttal legyőzte Wilsont, 
aki csak 200.5 cm-t tudott ugrani. A. 
távolugrás Turner (733) győzelmét 
hozta, rúdugrásban az olimpiai baj
nok Meadows vereséget szenvedett 
az egyéni csúcsot ugró Dilistől. Mea
dows eredménye 429, Dills-é 447 cm 
volt. A  súlyszámok eredménye gyen
ge, csak Fox 50.06-os diszkoszvótése 
említhető.

Kozma Oszkár.

ÜSZAS
A III. kér. TVJ5 rendez versenyt 

júi.ius 2S-én a Nemzeti Sportuszodában. 
A versenyen két elsöosztályú úszószám 
szerepel: 200 m gyorsúszás ós 200 m 
hölgyhátúszás.
I. B) OSZTÁLYÚ VIZILABDABAJNOK-

SAG
NTE—BBTE 4:3 (2:2). Játékvezető:

Schlenker A. NTE: Szendrő — Rudnyai, 
Zakó — Hubai —- Bálint, Zólyomi, Abai. 
BBTE: Budavári — Gergely^ Berényi — 
Nagyiványi — Végházi. Kuti. Hámori I. 
Az NTE többet támadott és határozot
tabb játékával megérdemelte a győzel
met. Góldobó: Zólyomi (3) és Bálint,
illetve Hámori I., Kuti és Végházi.

Az NTE—BBTE vizilabdamérkőzés előtt 
7X50 méteres váltót úsztak a leggyorsabb 
vízilabdázó csapatbajnokságért a BBTE 
és az NTE csapata. Győzött a BBTE 
3:38.2 idővel, az NTE 3:59-et úszott.

A MCE
szombaton délután lágymányosi pályáján 
rendezte országos női úszőversenyét, 
amelynek eredményei a következők:

100 m-es I. osztályú hátúszás: 1. Novák 
MUE 1:25.4, 2. Lovász FTC 1:32.2,
3. Huszti MUE 1:35.2.

100 m-es I. osztályú mellúszás:
1. Szigeti-Vargha MAC 1:34.2. 2. Felhős 
MUE 1:34.4, 3. Várkonyi FTC 1:34.8.

400 m-es I. osztályú gyorsúszás:
1. Ács MAC 6:11.6, 2. Linhardt FTC
6:34.4, 3. Molnár MUE 6:36.6.

50 m lány gyors: 1. Albach FTC 36.6,
2. Hornyák MUE 39, 3. Papp FTC 41.8. 

100 m ifj. mell: 1. Bársony NSC 1:42.2,
2. Székely FTC 1:42.6, 3. Pálfi FTC 1:44. 

100 m ifj. hát: 1. Vámos FTC 1:32.8.
2. Albach FTC 1:42, 3, Tóth MUE 1:43.6. 

3x109 m vegyes váltó: 1. MUE A) (No-
vák. Felhős, Ilu&zti) 4:28.4. 2. PTC (Lo
vász, Várkonyi, Balogh) 4:29, 3. MUE 
B) (Izsák, Várnai, Molnár) 5:30.

400 m if.i.: 1. Váinös FTC 6:19.4, 2.
Albach PTC 6:34.2, 3. Váll MUE 6:39.

3x50 m ifj. niellváRó: 1. FTC A) (Szé
kely, Pálfi. Zsúpod) 2:21.8, 2. MUE 2:29.2,
3. FTC B) 2:38.2.

500 m leánymell: 1. Gábor NSC 47, 
2. Székely FTC 47.6, 3. Tóth MUE 51.

4x50 m gyorsváltó: 1. MUE (Novák.
Felhős, Huszti, Molnár) 2:29.6, 2. FTC 
(Balogh, Lovász, Pozsonyi, Linhardt) 
2:32 4.

ÚJONC BAJNOKI V ÍZILABDA BAJ
NOKSÁG

BSzKRT—III. kér. 4:2 (2:2). Vezette: 
Bóér. Góldobó: Slékük (2), Prágai és 
Matti, illetve Giögcr (2).
EVEZÉS

MI LESZ MA DÉLUTÁN?
Ma, vasárnap délután szintűn fél 5 órai 

kezdettel a következő vcnscnyszáinok ke
rülnek sorra:

Junior konnányoe négyes, újonc egyes, 
kormányos nélküli négyéé, újonc kormá
nyos négyes, kormányos kettős, kettős 
párevezős, junior kettős páre-vezős. egyes, 
jubileumi újonc nyolca-s. szenior nyolcas.
VÍVÁS

Bay dr nyerte a BEAC házi párbaj- 
törvívó versenyét. A verseny igen szép 
és magas színvonalú volt. Eredmény: 1. 
Bay dr, 2. Bartos, 3. Berieh, 4, Borzsc 
nyi, 5. Rajezy dr.

Az UTE terembajnokságait most vívlak.
Az érdeke* eredmények a következők 
kard: 1. Patóez, 2. Tabajdy, 3, 'Soproni, 
tör: 1. Palócz. 2, Tabajdy, 3. Telegdy, 
párbajtőr: 1. Tabajdy, 2. Fodor, -3, Bős- 
nyák. Női: 1. Kun. 2, Csukái, E. Mé-

Sxaimdosné Varga TIns tőrvívó bajnok 
kilépett a Detektív AC-ból, melynek hét 
évig tagja volt.
LA B D A R Ú G Á S

A SZEGED-SZAK EGYESÜLÉS
mind nagyobb port ver fel Szegeden. 
A Zrínyi — amely eddig nnya-ogyesülelo 
volt a Szegednek — rendkívüli közgyű
lést hívott össze. A közgyűló-p-en a Zrínyi 
beolvadását fogják kimondani.

CSAK VASARNAP REGGEL 
indul Ungvárra a Losonc az alábbi 
összeállításban: Eszter —  Zsolnai,
Tolmácsi — Schneller, Rudas, Ke
rekes -— Lukács, Nagy, Majlik, Ko
vács, Tamási.

NYÍREGYHÁZÁN
a Ferencváros 1937. évben történt vendég- 
szereplése óta nem volt olyan nagy 
érdeklődés labdarúgómérkőzés iránt, mint 
a mai NyTVE—SalBTC mérkőzés irár.t 
A nyíregyháziak teljes erővel fognak 
küzdeni a bajnokjelölt tar.iánlak ellen.
A valószínű összeállításuk a következő; 
Márki — Négyesi III., Gál — Sárdi II-, 
Pocsai, Lovász — Bíró,- Pető, Kovács, 
Szalai, Mester. .

FÜKST GYÖRGY,
a DLASz főtitkára július 1-én elhagyja 
Szegedet és Budapestre költözik. Fürst 
az NB-ben fog ügvkört kapni. Szegeden 
Pataki Sándor és Vecsernyés Lajos íesz 
Füret György utóda.

A  PÉCSI VSK
így áll fel ma a Lám part ellen'- 
Tahi —  Hetényi, Radnai —  Köfalvi, 
Onódi, Mozsgai —  Sós, Lendvai, 
Bérezés, Sisák, Puszpán.

ESZTERGOM BAN
játszik a DeSC vasárnap az E, 
MOVE ellen barátságos mérkőzést. 
A DeSC feállítása a következő: 
Kárpáti —  Fancsoki II., Koska —  
Péter, Storch, Nemsitz —  Tóth, 
Fancsoki II., Dán, Baranyai, Dezső,

CfiGLIGABAJNOKSAG 
SaSC—Fiat 3:2 (1:2). Pozsonyi-út.

Vezette: Istenes. A döntetlen lett volna 
igazságos. Góllövő: Dóczi (2) és Mérey, 
illetve Jakab és Siroki. Beregit és Csapót, 
illetve Jakabot és Slrokit kiállították.

ChSC—MftSC 7:1 (3:1). Váci-út. Vezette: 
Kraft. Jó csatárjátékkal győzött a ChSC. 
Góllövő: Kr-eutzer (3), Németh (2,
egyet 11-esből), Herbert és Deutsch, 
illetve Pánczél (öngól).

IVaSC—DaSC. 3:1 (1:1). Rákosfalva,
Vezette: Páldi. Erősiramú mérkőzés,
igazságos eredmény. Góllövö: Krausz (2) 
és Klötzl, illetve Pyber.

Kistext—EnSC 5:2 (3:2). Simor-n. Ve
zette: Muráró. Jó csatárjátélckal megér
demelten nyert a Kistext. Góllövő: Tóth . 
(2), Hasíts, Boda és Vágó, ill. Faragé 
és Szlrapek (11-esből).

KeSC—Welss Manfréd 4:1 (1:1). Mag- 
lódi-út. Vezette: Vasa A. Megérdemelt
győzelem. Góllövő: Cseszler (2), CsenlgflŐI 
és Sipőcz, illetve Ilovszky.

31 VaSC—MiiSC 2:1 (1:«). Peslszcnlerzsé- 
bel. Vezette: Csepreghy. Szerencsés győ
zelem. Góllövő-. Dániái és Balázsovits, 
illetve Síitek (11-esböi).
IFJÚSÁG
A RAKOSPALOTAI WAGNEB-GIMNA- 

ZIU3I
nyerte az UTE által az idén másodszor 
kiírt Spindler-vándordíjat, amelyen- az 
újpesti és palotai középiskolák I—V. osz
tályú tanulói indulhatnak. A versenyen 
az újpesti Könyves Kálmán g., az újpesti
1. áll. polgári, a rákospalotai Wágner g-
és a rákospalotai Klebelsberg polgári 
vett" részt. Az előkészítésben és a lebo
nyolításban Huszár Kálmán, Away dr. 
Bertalan György, Kemenes Antal ét 
Szijj Ferenc testnevelő tanárok nagy lel
kesedéssel vettek részt. Az eredmények: 
80 m (időfutamok alapján): 1. Hechlin- 
ger Rg 10.6, 2. Petrovícs Rg 10.7, 3.
Szabó Rp 10.8, 4, Németh Up 10.9. —
300 m: 1. Kassai Rg 43,3, 2. Mihaiik UH 
44.2. 3. Sági Rp 44.2, 4. Walt eh Rg 45.2. 
— Magas ötös csapat: 1. Újpesti g. 139 
cm átlag, 2. Rákospalotai g. 137, 3. Ú j
pesti polgári 132, 4. Rákospalotai polgári 
130. — T ítoí őiös csapat: 1. Rp 529. 2. 
Rg 514, 3. Ug 510. 4. Up 455. — Súly 
ötös csapat: 1- Ug 10.32, 2. Rg 9.57. S. 
Up 9.46. — 5x80 m váltó: 1. Rg 53.4,
2. Ug 55, 3. Rp 56, 4. Up. — Fontrer* 
senyben: 1, Rákospalotai gimn.. 46 pont-, 
2. Újpesti gimn. 36 p„ 3. Rákospalotai 
polgári 23 p„ 4, Újpesti polgári 16 p.
ÖKÖLVÍVÁS

ő BSzKRT budafoki bemutatóján,
villanyfénynél nagy közönség előtt tar
tották meg az ökölvívó mérkőzéseket. 
®™?í!lé"yek: Máté FTC győz Major
BSzKRT elein. A Fradista jobban birta 
az iramot. Homolya ETC győz Bagó 
BSzKRT ellen. Homolya végig fölényben 
volt. Frigyes BSzKRT győz Kubínyi 
FTC ellen. Nagy mérkőzés, Frigyes a 
végét jobban1 bírta. A verseny lapunk 
■zártakor még tart.
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M OZI

p O Y A L  APOLLO:

S. 0, S. Szahara!
Mentőállomás a sivatagban. Fér

fiak. Egy nő. Szenvedély.
A  cselekmény nem éppen újszerű, 

a környezet szintén ismerős —  film
ről. Kitűnő a két férfiföszereplő. 
Az idősebb férfi: Charles Vanel. A  

.fiatalabb: Jean-Pierre Aum ont,
■Nem először csapnak össze egy 
nőért, sőt ,,a“ nőért, mégis újra ha

jtásos a játékuk. Mert jó színészek. 
■Különösen Vanel jó színész.

A  női főszerepet Marta Lá bá n■ 
játssza. Észrevehetően igyekszik 

-Marlene Dietrichet utá,nozni. Pedig 
az eredeti jobb.

H um or, izga lom , feszült helyzet 
ftiöven akad ebben az ú j francia  
;film ben  is.

HÉCSI:

fiz  i f i é i  d iá k o k
FELÚJÍTÁS

Most, a vizsgák . idején, valóban 
időszerű az .Jg ló i d iákok“  filmje. 
'A  régi, kedves dalok újra szivhez- 

zólón csengenek. A  mese vidám és 
jbájps fordulatai sem maradnak ha
tástalanok.

Jól tették, hogy felújították az 
- .Ig ló i d iá k ok "-at, annak ellenére, 
Tiogy technikai szempontból nem 
tartozik éppen a legjobb magyar 
-filmek közé.

---------— ------

M EGKEZDŐDÖTT  
-í A  II. N E M Z E T I F ILM H ÉT

Szombaton nyitották meg ünnepé
lyes keretek között a  II. Nemzeti 
Filmhetet Lillafüreden. Ma, vasár
nap már megkezdődik a filmverseny 
jé i az országos fUmkongresszus is.

DEMPSEY:
Louis tud,
csak gyenge az álla!

BIRK Ó ZÁS
A WMTK országos í. osztályú birkónó- 

-Tersenyt 'rendez ma egész napon át 
Al̂ sepelen a Horthy Miklós-úti tornaterem- 
"ben. A küzdelmek délelőtt 10 órakor 
•indulnak meg.

K É Z IL A B D A
*A mai levente kézilaliflaniérközéívek —

íMe'.'n.ir ./p.Ikin buiáiit 'A nyeri érfcSeiK 
Riinl: pizíxii.t — «.ima fa .1 na U. Jízekct a mer- 
iőeésciut csak öiiszel fogjál: megtartani.

LESZ-E BAJNOKVERÉS
■'ja Hajdu-uteában? Folytatja-e győzelmi 
sorozatát az M. Fosztó a vitéz Pál Imre- 
•vándordíjban? Ezekre a kérdésekre vár 
feleletet a mai. vasárnapi kézilabda 
fordulóban a kézilabdázók tábora. A sori’; 
kertilő bajnoki mérkőzések a bajnokság 
szempontjából már alig jelentősek, mégis 
szép játékot, küzdelmet, sőt — bajnok
verést ígérnek.

MTE—Elektromos: a pirosaknak komoly 
(esélyük van legyőzni a veretlen bajnok- 
csapatot. Ha. legjobb csapatukkal állnak 
ki és az Elektromosnak nem lesz jó 
napja, — ez könnyen be is következhetik 
(Hajdu-utca, 10. Keltái). BSzKRT—VÁC: 
s. Dobos nélkül kiálló villamosi csapat- 

'■ pák nincs sok esélye a MAFC-verő Vívó 
jelien. A mérkőzés azonban a pályán dől 
(el (Ciprus-utca. fél 0. Zsigmondi. 

„A Szövetségi díjban az MTE esélyes az 
TSlektrómos ellen (Hajdu-utca, fél 9. 
Bobrovszky).

A bajnokság befejezése után női kézi- 
fabdacsapataink a vitéz Pál Imre-vándor- 
«íjért küzdenek. M PSC—M. Posztó: jó
kis mérkőzésnek ígérkezik. Az MPSC 
lendületesebb, á csepeli csapat jobban 
kezeli a labdát. Döntetlen körüli ered- 
inénj-t várunk (Újpest. Horthy Miklós
ait, 9. Takács). Goldbergér SE—WMTK: 
a női bajnokcsapat nagyon esélyes a 
gyakorlatlan WMTK ellen (Budafoki-út, 
0. Dorogi).

VILLANY FŐNV ES NYÁRI KÉZILABDA
KUPA A LÁTHATÁRON!

Hírt adtunk róla, hogy az Eletkromos 
(TE esti kézílabdamérkőzések rendezését 
vette, tervbe. A kézilabdázók szempont
jából nagyjelentőségű eseményről IJjváry 
Ferenc, az Elektromos kézilabdázók 
Vezetője a következőkben nyilatkozik:

— A tavalyi esti bemutatókon a kézi
labdajáték igen. jó benyomást keltett 
—z mondja Ujváry Ferenc. — Ennek 
következtében többfordulós kézilabda- 
torna rendezését vettük tervbe a nyári 
hónapokban. Szombat esténként hat. sőt 
nyolc mérkőzést lehetne megrendezni és 
a. 12—16 csapat tarka felvonulása 20—9,0 
filléres helyárakkal bizonnyal érdek
lődést keltene. Ha az MKESz és az 
egyesületek támogatnak bennünket, mi 
hajlandók vagyunk kiírni valamilyen 
tornát, mondjuk ,,Nyári Kézilabda Kupa- 
néven a legjobb férfi és női csapatok 
részvételével.

Mint értesülünk: ebben az ügyben az 
egyesületek 25-én, kedden este az MKESz- 
ben megbeszélést tartanak éŝ  mindjárt 
döntenek is a Nyári KK sorsáról.
----------------- ------------ — -
ÖKÖLVÍVÁS

Intéző vált ozások. Az FTC ökölvívó 
szakosztályának új képviselője a szak- 
bizottságban Weidemann Karoly, a 
Lehel PLK új intézője pedig Tatai 
József lett.

Pociin) Sándornak húszszoros váloga
tottságáért a szakbizottság' legutóbbi 
ülésén adták át a jól megérdemelt ezüst 
serleget.

ílellmis Arno, a kiváló német sport- 
-njságíró hősi halált halt. A . nyugati
hadszíntérről helyszíni közvetítést adott 
a. német rádiónak, amikor egy eltévedt 
golyó kioltotta életét. Hellmis^ közvetí
tette annakidején Amerikából , a 
Sfhmelig—Louis mérkőzést és a fiatal 
német ökölvivócsapattal nemrégiben 
nálunk. Budapesten is járt.

MAI ÖKÖLVÍVÓ MŰSOR:
Budapest: BVSC—Kecskeméti MÁV

vasutas csapatbajnoki, fél 8-kor a Bér
kocsis-utca 1. szám alatti edzőteremben, 
utána NSC—Lapterjesztők meghívásos 
mérkőzés — Törekvés—Szolnoki MÁV 
vasutas csapatbajnoki mérkőzés, fél 8-kor 
a Bihari-utcai pálya tornatermében.

I'estszenterzsébet: PeLE—III. kér. LE 
meghívásos ökölvívó mérkőzés. 4 órától 
sz erzsébetuteai iskola tornatermében.

, Nagyatád: a nagyatádi levente egyesü 
'let meghívásos versenye a . -VSC es a 
'jrM TK  ökölvívóinak résavéSetóvO,

Newyork, június 21. 
Lou is  alaposan elintézte a csilei 

G odoyt: hét menetben úgy össze
verte, hogy a nyolcadikban le kel
lett léptetni. Teljesen roggyant volt 
már ekkor, arcáról csurgott a vér. 
Louis tehát m egvédte v ilágba jnok i 
r ím é t. A  mérkőzés után Jack 
Dempsey, az egykori világbajnok, 
most mérközésvezetö („civilben" 
dúsgazdag étteremtulajdonos) a kö
vetkezőket mondotta az öt körül
vevő újságíróknak:

— Lou is  nagyszerű verekedő és
tud ök lözn i! Sokka l jobban ök löz, 
m in t egy ik -m ásik  b írá ló ja  elism eri. 
Gyorsan, pontosan és keményen üt. 
Hiába, nincs m ost ellenfele sem a 
fehérek, sem a feketék  k özö tt! 
Egyetlen  hibája van csak: gyenge

álla. .E s é r t  tö rtén ik  m eg néha, 
hogy vára tlanul csak keservesen 
győz egy ik -m ásik  e llenfele ellen. 
Kap egy -két pontos ütést az áliára  
és kénytelen v igyázn i, lefékezni. A z t  
hiszem ez az oka annak is, hogy  
gyekszik  e llen fe le it lerohanni. íg y  

ugyanis azok nem  érnek rá az á llá t 
m egcélozni. M ire  hozzájutnának, 
m ár ro g g y g n ta k .-

Ki tudná m egverni 
LouistT

-  kérdezték az újságírók, Dempsey  
habozás nélkül így válaszolt:

—  Csakis egy olyan ökölv ívó, aki 
ü tn i is  tud, de —  ütéseket elviselni 
is. -Ezenkívül m á r csak ügyesnek, 
gyorsnak, jóm ozgásúnak kell lennie 
az illetőnek.

Nem könnyű feltételek, annyi biz
tos. Bárhová nézünk, szerte az 
Egyesült Államokban, nem látunk 
ilyen ökölvívót. M ég csak olyat sem, 
aki ilyesféle reményekre jogosítana. 
Pedig, ahogy D em psey  mondotta a 
beszélgetés, folyamán: , „Lou is  fe 
jén  nagyon b illeg  a v ilágba jnok i 
korona !“  Hat év alatt, mióta 
Louis  feltűnt, nem akadt egyetlen 
valamirevaló ellenfele sem, Schm e- 
lin get kivéve. E z á körülmény azon
ban nem az amerikai ökölvívó után
pótlás silányságát jelenti, hanem 
inkább Mike Jacobs  egyeduralmá
nak káros voltát.

Mike Jakobs bűne
—  M iké  "Jacobs a föbiínös abban, 

hogy nem m egfe le lő  a nehézsúlyú 
utánpótlás! —  mondotta Jack 
Dempsey. —  M ódszereive l lassan, de 
biztosan tön k re tesz i az am erika i 
p ro fi ökölv ívó  s p orto t. Tú lsók dollárt 
akar kihozni Lou isb ó l s ezért gyenge  
ellenfe leket á llít  vele  szembe. K ö z 
ben a tehetséges utánpótlás tétlen 
ségre van kárhoztatva . A  tétlenség  
pedig, jó l tud ju k , nem  a legjobb  
edzésmódszer. Lou is  legközelebbi 
ellenfele Pa ych ek  lesz. N em  kell 
ezen nevetn i ?

A  választ rnaga Dem psey  adta 
meg: harsogva nevetett. Utána pedig 
üdvözletét intett az ujságírógyürü- 
nek. A  beszélgetés véget ért.

D. A .

A MöSz szakbizottságának elnöki' tisz
tét a lemondott Pollatschek Sándor dr 
helyett Forray Árpád szövetségi kapitány 
vette át. A legutóbbi szakbizottsági 
ülései; már Forray elnökölt;

KERÉKPÁR

fieny: 1. Fekete WMTK (vezető: BarloS> 
17 :Ó8:4, 2. Nagy Törekvés (vezető;
Mazák), 3. Damerow Krefeld (vezető? 
Fetőczváry), 4. Szekeres (vezető: 
Schmidt), 5. Kárász PSE (vezető: Gatsa): 
Fekete első helyről indul és állandó 
gyors iramban tartva Damerow mindcö 
ostromát könnyen visszaveri. Nagy a 
futam utolsó szakaszában remek hajrával 
ostromolja a német második helyét ée* 
azt" kemény küzdelem után él is ragadja 
tőle. Szekeres csak árnyéka önmagának.) 
Pályaedzéshiánya erősen kiérződik. ̂

Nemzetközi bukósisakos mérkőzés, 40 
km; 1- Szekeres 34:43.8. 2. Damevow,
3. Nagy. Fekete és Kárász * feladta. 
(Vezetők * ugyanazok.) Gyönyörű. de; 
szerencsétlen verseny. Az élről induló 
Nagy Béla a 6. kör után már közel 200 
méter előnnyel rohamoz. amikor a 
magát pompásan tartó Fekete nyereg- 

„GoH Fc-.iorJócrn Irénvszerül. Kövid-

Kérvényt nyújt be  
az MKSz a Magyar 
K örverseny m egtartása  
érd ekéb en

Az- MKSz elnöki tanácsát mélyen meg
döbbentette a belügyininilsztériumnak az 
a rendeleté, amely a június 27—30 között 
lebonyolításra váró Magyar Körverseny 
megtartását nem engedélyezte. Szeder 
János országgyűlési képviselő, az MKS'í 
elnöke maga vette közébe az ügyel és a 
íegm-pi nap folyamán már érintkezést 
keresett az illetékes hatóságokkal e ren
delet hatályon kívül helyezreo érdeké
ben.

Szeder János kérvényében rámutatott 
arra. liogv a A1 agyar Körverseny mező
nyében mindössze 22 versenyző vesz részt. 
Ezek az országutak forgalmát nem za
varják. Ismertette azt is, hogy a Német 
Birodalom annyira jelentősnek tartotta 
ezt a tornát, hogy az arcvonalból hívta 
vissza válogutoltait. hogy őket Magyar- 
országon rajthoz tudja állítani.

A Magyar Körverseny Európa idei leg
jelentősebb többszakaszos nemzetközi or
szágúti tornája. Súlyos zavarokat okoz
na, ha annak lebonyolításától a hatósá
gok az iiiofcó pillanatban tiltanák el az 
MKSz-t. Rengeteg* rendezési költséget 
emésztett fel eddig ez a verseny, ez mind 
kárba veszne, ha a belügyminisztérium 
fenntartaná eddigi álláspontját, — mond
ja még többek között oz a beadvány. _ 

A magyar kerékpársport bizakodó re
ménységgel tokint Szeder János lelkes 
é«5 hatékony közben járása, elé. Minden jel 
arra mutat, hogy a l>oiügyrni ptoztótfium - 
bán rn őrléssel és , szeretettel kezelik 
majd ezt. az ügyet s a letiltó rendéi ka 
zés hatályát fogja veszíteni.

Egyelőre azonban holtponton áll a 
Magyar Körverseny sorsa----

KERETEDZÉS ÉS POBTY AB A JNCVvI 
KIRÁNDULÁS SZEREPEL A MAI 

NAP KERÉKPÁROS "MŰSORÁN
Páratlanul áll ez a mai vasárnap az 

idői országúti idényben. A  budapesti 
kerületben nem rendeznek . országúti tor
nákat, csak vidéken bonyolódik le ' né
hány kisebb jelentőségű viadal. A fő vá
róé környékén csajt két so-vyp-y sport- 
esémény lesz. A portyábajnoksággal kap
csolatos kirándulások bonyolódnak le 
a Magyar; Körverseny előkészítése je
gyében Lorenz mester és Szittya országos 
kapitány viszi ki az ’országúira a váló 
gátolt keret tagjait.

BLKÓSISAKOS UJONCVERSE NYÉKÉT 
BONYOLÍT LE AZ MKSZ

A jövő hétfőtől kezdődően az MKSz 
bukásiba kos újoncai részére motorveze
tése s tehctségkütaló futamokat rendszere 
óit a Millenárison. Ezek a versenyek 
20—25 km-cs • lúvon ju bnak mnjd dűlőre í 

viadalok győzteséi osztályozzák ma

Budapest 25 km-es 
repülőbajnoka: Nvilass

Nagy és Fekete le
győzte Damerowot
Uj kétüléses 500 
méteres csúcsot futott 
a Rácz -  Király kettős

Az MKSz pénteki nemzetközi esti ver
senye jó sporttal szolgált és a meglepe
tések egész sorát hozta. Két '-új esiles 
született, Darnerow vereséget szenvedett,
Nagy Béla tüneményes formát futott és ,___ ,------  , ..
biztos: ígéret arra, hogy a hanyatló Sze- j törés miatt feladásra kényszerül. Rövici- 
1 teres örökébe lép. Remekül küzdött F'c-1 dél ezután Damerowot éri utol ja vég- 
kefe. Ha a nyerge nem törik el, oz első I zet. A fordulóban' valóságos tűzijáték 
bukósisakos futamban aratott győzelme közben leszakad vezetőmotorjának gor
után még a második futamban is komo-1 gője. lemarad és jelentős térhatrannyat 
lyan beleszólhatott volna. j folytatja a versenyt. A 94 koros versen)

Éles szerencsétlen versenyt futott. 99. körében a biztos győzelem tele 
Rosszul taktikázva, elvérzett a repülő-1 száguldó Nagy vezetömotorja beöogiuc. 
versenyben és a 25 km-es bajnokságban Annyi tért veszít, hogy a narmaai*. 
„zsákba került”, amelyből nem tudott | helyre esik vissza. A nagy ssmrencvjw 
kibújni és így kimerülve és felesleges j és baj nélkül küzdő Szekeres így va 
bosszúIszón;ját kielégítve, kénytelen volt lan győzelemhez jut.
a harmadik hellyel megelégedni. A re- Nagy ebben a futamban messze
pülőföversenyt Pelvássy nyerte, akiről | kimagaslott. Ha valós km uimenj en. 
az idény elején megjósoltuk, hogy sokat I között futja végig a versenyt, m 
fogunk hallani róla. Remek hajrával sü- dönti a fennálló csúcsot Helyenként 
vitett el a célvonalban és megérdemelt! 18-as köröket vágott ki, legjobl) Korii 
győzelmet aratott. Budapest 25 km-es 17.8 volt. Ha egy fokkal nagyabb at- 
pontversenybajrokságát Nyilass csúcsidő-1 tétellel hajt, rae^. l ‘-4-re is _
vei nyerte. Kemény, heves küzdelemben I tartottuk volna. Bizonyots. “9JY. 
csaptak ös«ze ebben a futamban az ellen-I közelebbi rajtja a.kalmaval megj .1 
felek, s a Törekvés-ágyú Éles segítségé-j az évek óta niegfagyc^t bukosisako. 
vei körhátrányba utasította a vert me- csúcsokat. DameTow megbízható es j 
zőnvt volt. de motorhibakkal küzkodotr és

Rács—Király kétüléses pár a rerseuiy I görgőhibája idegeire ment. Csodá a os
megkezdése előtt 500 viéteres repülöraj- I technikájának és .. , * 1 - aikal-
tos csúcskísérletet hajtott végre, — si- Heti csak, hogy a g S - v‘ ,
kerrel. Az új csúcs, 50 J(, jelentősen túl- Imával lel nem bu o . . .. innen
szárnyalta a tavalyi, ugyan-e legénység erősen megtámadta a ' . ^c, . Volt.
által jutott 80.7-es teljesítményt. kezdve tuLságosan elm

A bizonytalan idő miatt alig háromezer! Dicséretre méltó Fe ■ * - -1 most másodviragzasat éh. fember Övezte pénteken este a Millenárist,
A részletes eredniények:
Kezdők selejtező versenye. 5000 méter;

1. Breuer BSzKRT 8:12, 2. Fülöp MPSE,
3. Drescher Vil. KK, 4. Garay MPSE 
5. Ermler FTC. 6. Papp II. Vil. KK,
7. Banovák WMTK. 8. Ujváry BSzKRT 

Kétüléses gépek versenye, 2200 méter:
1. Éles FTC—Sásdy (Törekvés) 12,2,
2. Morvay FTC—Boday (Törekvés),
3. Erőss—Droba WMTK. Az Erőss 
Droba együttes végig vezet, csengetés 
után az Éles—Sásdy pár előretör és 
közepes erejű hajrával biztosan győz.

Repülő főverseny, 840 méter: I. elő
futam: J. Éles FTC . 12.8. 2. Boday
(Törekvés). II. előfutam: 1. Pelvássy
PSE. 2. Sásdy (Törekvés)* III. előfutam:
1. Liszkay (Törekvés) iá.4, 2. Morvay 
FTC. Reményfutam: 1. Boday. Döntő:
1. Pelvássy 13 mp, 2. Éles, 3. Boday,
4. Liszkay* Boday nyitja meg a hosszú 
hajrát. Pelvássy hátsókerekére ragad, 
onnan erőteljes támadásra indul. Éles 
rosszul helyezkedve későn kap észbe és 
a célban fél géphosszal verve marad.
Éles túlságosan hosszú, országúti hajtó 
karral versenyez. Ezen változtatni kell.

Haladók versenye, 840 méter. Nagy 
döntő: 1. Rajczi PSE 13 mp, 2. Karaki 
BSzKRT. 3. Csapiár DKK, 4. Bíró MPSE.
Kisdönt.ő: Droba WMTK. 2. Csuzdy FTC,
3. Király WMTK. 4. Pataky FTC.

Budapest 25 km-es pontversenybajnok- 
sága. Bajnok: Nyilass (Törekvés) 79 pont.
Idő: 36:20. országos csúcs. A régi csúcs:
37:21.2. Grimm, 1925. Egy kör hátránnyal:
2. Liszkay Törekvés 62 p, 3. Éles FTC 
41 p. ,4. Papp Vil. KK 18 p. A mezőny 
kezdetben együtt halad. A 3. körben 
Kerti meglép, de. a tömörödés esakhamar 
beáll megint. Az ötödik részhajrá után 
Nyilass pompás lendülettel megszökik a 
bolytól, senki sem vállalkozik az iildö 
zésére, végre Éles iramodna utána,  ̂de 
őt viszont zsákba varrják ellenfelei. Nem 
tud kitörni, a mezőny teljesen bezárja 
Éles erre a sportszerűtlen taktikára 
bosszúból úgy válaszol, hogy leszakad, 
bevárja a közben előnyét
növelő Nyilasst s vele aztán ,
..dagasztva vitorlát”, körhátrányba veti a j (Győry, Őzike, Jnolay, Mainusicn Ur,

EVEZÉS

A nem zetközi
e v e z ő s v io d c s l  
e ls ő  n a p ic i  
Rem ek küzdelem ben  
Báulilds wferfe  
az © ifesS — a toeSgré- 
díak nyerték a ven d é
gek négyesét

XaiHiUcsís, dfe erősön szeles illőben 
került sorra nz evezócs ezóvetséig’ iurí első 
nemzetközi versenye. Szombaton W  első 
népen mintegy 3üi) főnyi közönség elölt 
kezdődtek meg a tűzdelniük. Az crcdmé- 
ir ck:

Középiskolások haladó kormányos ne
gyede: 1. Vári piarista 1*1 esapala 
(Brohászlea, Kenéz, Tar. \ áry. kornjá- 
nyos: Szentiornyai), 2. Váci piarista , ff. 
A) csapata, 3. Hungária—KISOK, 4. Szent 
István g.—Nemzeti li. e. A  váci R) csa
pat egy hosszal győzött, \-

IJjonc kormányos négyes: 1. Pannónia 
EC (Osonloö. Szőnyi, Takács, Iloü, km: 
Zimonyi) T: 12. 2. Újpest .El* i51:93, ■ ■;..
BéSkKKT.- A Ituiigáriá 200(1 méternél fel
adta. A Pannoni négyes a rajt után rög
tön az élre vágott s végig vezetve biz
tosan győzött. , ' ;T ,.

Junior egyes: 1. Krempels ur NemzeU 
HE 7:32, 2. Varsányi BBC 7:33.*, 3. Nyi
lasi Újpesti KB 7:35.2, 4. Somogyi Pan
nónia. A bécsi Ritschká csalódást kel
tett, montséfío. hogy 2 órával a verseny 

, élőit él kezelt Budapestro. Krempels _dt 
rohamosan I biztos zsákmánya volt ez a versenyszam. 
án együtt! Kormányos négyes: I. Hungária I;E

társaságot. Nyilass a hatodik résyhajrá
tái egyébként mindén vágtát megnyer s 

, végül, óriási fölénnyel, új országos
«*ukat a' soron következő nenizétközi hlo- ' csúcsot futva győz.
tói vezetékes verseny mezőnyébe. *« km-es nemzetközi bnkosisakos ver-

A  M O Z IK  M Ű S O R A :
RÖVIDÍTÉSEK; Sz -  szombat, V -  vasár

nap, n ==. lh, f ~  */«,. h — rí 
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-kSrút 55. T; 153-034. 
f6. f8. flO. Sz. V.: fl-kor is. Dunai hajó
sok. (Jávor, Hörbiger.)
CASINO Eskii-u. 1. T.: 383132. f6. f8. flO. 
Sz. V.: 1'4-kQr is. A két tökfej. (Staa 
Tan.) m
CITY Vilmos • cÜszír-ít 35. T.: 111-140. 
h6, h8, bio. Sz. V.: h4-kor is. MesebeH 
herceg. (Lilian Uarvcy.) 
r.OBStl Váci-nlca 9. Telefon: 182-818.
Í6,' f8. no. Sz. V.: f-4-kor is Mickey
Uooney; Andy Hearö.v csalódik a i-ökben. 
DÉCSI Tevéz-körút 28. T: 125-952. tí. 8,
10. Sz. V.: 4-kor is. Igiói diákok. (Ocr-
vav.) ’ - "
FÓRUM Kossnih Lajos-n. IS. T.: 189-543. 
nfi. f8, hifi. Sz. V.: núkor is. A_ táncosnő. 
(Vera Zorir.a.l 2-ife hétre prolongálva! 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T: 222-499. 10-24 folyt, V.: 9-24 folyt. 
Magyai-Ufa-Lucc-Fox-Rajzos híradó. Tu
nisz. Triikkfílm.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T: 130-12o. 5, n8, 
flO. Sz. V.t 4, 6, 8, 10. Oz. a csodák cso
dája. (Jndv G-arland.) 3-ik Írét!
RADIUS Nagymező-utca 22. t , :  122-098. 
Í6. h8. hlO. Sz. V.: f4-kor is. Dunai hajó
sok. (Jávor, Hörbigor A.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-korut 4o. T: 
222-003. T)S. f8. h]0. Sz. V.: 4. 6. 8, 10.
S. 0. S. Szahara! (Marthe Laboréi
SCALA Teréz-krt 60. T.: 114-411. h6. hí, 
hifi. Sz. V. Ü.: h4. Varieté. (Annabella.) 
Nyitóit tetfí! „ ,'
URÁNIA Rákóczi-út 21. T.: 14.>-046. 5, ng, 
no. Sz. V.: h3-kOr Is. Mosebeli herceg. 
(Lilian Harvey.) V: d. e. fii: C&ítaeorban.

U tán já tszó  mozik
BP.OADWAY Karoly-körút 3. T: 144-212. 
14, fO, f8, flO. Sz. V.: f2-bor is. A m'-- 
nisztér barátja.
GAPITOL. Barose-tér S2. T-: 134-337
f4, fG. 18, rio. V.: f2-kor is. Várlak. 
CORVIN 01 tói-út 40. T.: Í3S-98S. M. f*; f*. 
flO. V.: f2-kor is. A szerelőm beleszól. 
ELIT Szent Tstván-körúl 15. T.: 111-302. 
4, 6, 8, 10. A szerelem beleszól. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T .: 142.4uo. 
f4. f«, f8, flO. V .: f2-kor is. A  Bzerelem 
bele szó!. V. a. c. fi}-: A 14-es futár.- 
KAMARA Dohány-utca 42. T: 144-027.
11, 2. 4. 6, 8, 10. Kár volt hazudni. 
LLOYD Hollán-utea 7/a, T: 111-994. 4, 6, 8. 
10. A  miniszter .barátja.
PALAOE Erzsébet-körúl 8. T.: 221-222. 11, 

.3, 4, S, 8, 10. Gnns» Dia. 5-ik biti

PÁTRIA Nénszínház-u. 13 T.i 143673
4, 6, 6, 10. V.: 2-kor is. Találkoztam a
szerelemmel. _ .
SAVOY ()llői-át 4. T.: 14S-040. f4, Ifi. f8. 
fl9. V.: f2-kor is. Találkoztam a szere
lemmel. . ____
SIMPLON Horthy Miklós-ut 62. T : 268-999.
5, n8, flO. V.: 3, nfi,-f8, hlO.-Találkoztam 
a szerelemmel. ■
VTUDIO Akácfa-utca 4.' TI: 140-840. 4, 6,
8, 10. V.: 2-kor is. örvény.,

Tovább játszó m ozilí

ALKOTÁS Gömbös-u. 11. Tel.: 355-374. 
n4, n6. n8, nlO. V.: n2-kor is. Tűz az 
óceánon.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T: 384-563.
4. 6, 8. 10. V.: 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Viktória királynő.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
fű, h7, 9. V.: fii. f>, Í4, Í6, f8, flO. Hó
fehérke és a 7 törpe.
ELDORÁDO. Népszínház-o. 31. T.- 133-171.
5. n8, flO. V.: 2. 4, 6, 8. 10. Néha téved 
az ember. V. d. e. 10 és Í12: Királynő 
álma.
HOMEROS, Hermina-út 7. T.: 296178.
5, n8, flO. V.: f2-től. Kis rsitri.
TPOLY Csáky-U. 65. T.: 292-628 . 5, n8. flO. 
V.: 3, nfi, f8, hlO. A kis fenség parancsa. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T : 
154-644 . 5. n8, flO. Sz. V.: f4. fS, f8. flO. 
Andy Heardyt elkapja, a szerelem. V. d. 
é. 11: 3:1 a szerelem javára.
OLYMPIA Erzsébet-krt 26. T.: 421-588.11, 
2, 4, 6, 8. 10. Amanda két élete. 
OTTHON Beniczky-u. 3. T.: 146-447. f5, 
h7. 9. Sz. V.: n4. nfi, n8. nlO. Amanda 
fcét élete. V. d. e. fit: lll-ee.
PHÖNIX Rákóczi-út 68. Tel.: 114-454. 
11, 5, n8, flO. ;Sz. V.: 3-kar is. Bercsényi- 
huszárok.
RIALTO Rákóczi-út 70. T.: 132-497. 5. n8, 
flO. V.: 2. 4. 6, 8, 10. Andy Heardyt el
kapja a szerelem.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

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

Főszerkeeztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelőé szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kniísár Tstvá.n.

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P
2.20, negyedévre 8.—, külföldre 9. —
(Amerikába 10— ).

Nyomatott a Stádium Bt, korforgógé-
#•*1*. KoWíta őyfcr* * u j l f  _

km.: Molnár) 6: lS, 2. Pannónia 6:58. A  
spa lato iák utazása elé az u toksó pilla
natban ákadályok írördültek. A- zágrábick 
sem tudtak engedélyt szerezni. így a két 
pógí rivális egymás között intézte, el a 
versenyt. A Hungária földnyesőn — négy 
hosszal — győzött.

Kormányos nélküli kettős: 1. BSzKlíT 
(Sándor, Zágoni) 7:52. 2. Pannónia 7:46.2. 
A JI u ii'gá r i a n e ni i u <I ul t. 300 nvó tér u tán 

fiatal BSzKRT kettős nagyon ,,el
ment” a Pannoni a-pártól és közel nyolo 
hajóhoiszal győzött.

A kormányos neőycgl!f:. . (Vásárhelyi

A  R Á D IÓ  M Ű S O R A :

Ya&árnap, június 23.
Budapest I (549.5 m): 8: Ébresztő.

Szózat. Hanglemezek. — 8.45*. Hírek 
10: Református istentisztelet (Ravasz« ~
László dr püspök). -  11: Egyházi ének Bela-cnVekve.i-scuy -̂ és n főiskola, kjjrmu 
és szentbeszéd (P. Büle Kornél O. P.l. nyos negyesre nevező* m-
-  12.30: Budapesti Hangverseny Zenekar, kőzett. -Ennek -a -U t  vo.e.nynok a keeve 
Vezényel: Paul Tibor. -  13.45: Hírok. - I  »®ét6I -  minthogy 
14: ‘Hanglemezek. -  lő: A fóldmívc-lfe-1 vándordíja^ v erseny
ügyi minisztérium r4dióölöad*^orozcta. I sajr îtéKinvcxi. T Tr^

6 h í v  ^voirimitöc _  isis- Ma" var I Palankos női nyolcas: 1. Ju ven tus HL

inindkiettő örököli 
rondoző bizotl-

gyar falu. Fekete LajCo dr előadása.
17: Hírek. — 17.15: Közvetítés a Magyar 
Dalos Egyesületek Orszórto.; Szövetsége 
XXVI. cmzá-sos datóé verseny ének dísz
há>M.? versenyéről a íryőri SziVeivj jyi-lér 
ről. T. rész. — 18: Magyar derby. (Köz 
vetítés.) Beszélő: Lebenyei József. — 18.10: 
A grentry. Tóth László dr előadása.

nossi dr, km.: Zarándir.ió dr). A Juven- 
t uis egye d ü í ind u lt.

K or ni Ányos négy'- s: I. Vív Re I crád
(Jovanovic, Steveie, D.cbeljcvic, llolano- 
víc, km.: Sokclovic) 7:03.4, 2. Vári pia
rista diák szövetség: 7:05. A váci diákok 
1800 méterig vezettek. Ekkor a belgrádi

18A5: ' Két zenei » p .  ( I h í f f i i e Ü  ‘tát? bos* l  '?Ijortzing és Osajkovezkij. -  18.55: Ma-1 tett szert. A váci csapat, remek hajtat
gyár söre. vitéz Som (gyvári Gyula ver
seiről beszél és verseiből ad ciö. — 19.15: 
Hírok. — 19.25: K. Matolcsy Margit és 
Rádai László, magj’ar nótákat énekel, 
kísér Sárközi Gyula és cigányzenekara

vágóit ki és a célban csak háromnegyed 
hossza! maradt cl a jugoszláv hajó 
mögött.

IJjmic kettős párevezős, 1. BSzKRT
(Sándor, Xágoni) 7:03, 2. Újpesti Eli

Közben és utána: Sporteredmények. —-1 7:07.8, 3. Pannónia 7.10. A kot USzkRT' 
20.20: A jéghegy. Színűin 4 felvonásban. I vmseuyző — akárcsak n' kormányos naj- 
Irta: Wilhelm svéd királyi herceg. Fór- kuli kettősben — ismét pomásan evezett 
dílotta Marchis György. — Ernst Inger-1 cs ..utcahosszal” nyert, 
sen: Som la y Artúr; Edit Ingcrsen, a I Egyes. 1. Búnhidi (NemzetD 7:24.8. .2. 
felesége: Makay Margit: Teofilt Sqrnnng: I >{a!.osi UEE 7:25, Goszlctli dr Nemzeti 
Szakáts Zoltán; Charlotte Somring, a feladta. A  nap legszebb versenye. 
felesége: Siniönyi Mária; Vinecat V'Ui. liidi és Marosi nagy küzdelmest vívott, az 
Uroy Tivadar; Glória: Lukács Margit, i újpreti j,,-, & tóv felében rgy'>®Kye<
A lelkész: Boray Lajos; A jatckyozeto: I ]J0S8í,ai vezeted s ez az előnyé 2300-nal 
Somló István; A kapitány: _ Vamlory háromnegyad hosszra nőtt. Bánbidi azou-
Gusztáv; A mérnök: Kamara* Gyula, I j,an ,  c|-{t g,; métörrel egészen tel-
Gobh, első fütő: MakUírv. Zoltán: Ibit, 
fütö: Baló Elemér; Teddy, fúto- Sík
Rezső; Steward: Kompólhy GYu'a; Boy: 
vitéz Benkő Gyula. — 21.40: Hírek, sport

zárkózott Marosihoz és 30 centiméterrel 
ölöt le elsőnek evezett át a colon.

Középiskolások kezdő nyolcasa. 1. LT- 
SOK-Hungária, 2- Váci piarista, 3.

eredmények, hírek szlovák es ruszin I gaicnt Ikiv",!, fk.—Paimonin. A vácink
nyelven. — 22.10: Uniezky László jazz-1 g |.-LV, első feláhen vezettek, de a cél 
zenekara játszik. — . 23: Hírek nemet, I ,w méterrel feljött, a Hungária és
olasz, angol és francia nyelven -- —>.20:1 „ |)a jvában fél-hosszal biztosan nyert. 
Toki Horváth Gyula clgányáeaokará mu-1 j UI;ior nyolcas. 1. Pannónia (Delire-
zsikál. — 00.05: Hírek. c ni. Orbán. Szőnyi. Cspntó. Vákár Gy„

Budapest II (834.5. mj: 11: A Budapesti Vákár G., Petrozsényi, Lengvári dr, km.: 
Székesfővárosi Tűzoltózenekar. Vezényel:! Kereszti) 0:16, , j 1nn”ur,1fl 6:16.4, 3.
Magyár László Dénco. — 12.05: Leverne MEG, 4. MAC. Előbb a MEG. majd a
rádiófélóra. — 15.05: Rácz Béla cigány- Hungária vezet. 1UU0 méter után a Pali-
zenekara. — 18.10: A. XXVI. országos I nonia erősít s hatalmas küzdelemben
dalosvcrseny. (II. rész.) — 19.30; A pár-1 negyed hosszal nyer. Szép verseny volt.
ducbőrű lovsa. Geréb László dr olöedáea. I Nyolcas. 1. Pannónia (verseny nélkül). 
— 20: Hírek. — 20.25: Pesclikó Zoltán 1 A Hungária egyik-másik nagyágyújának 
orgonái. — 21: Szfnésiírók. Ditrói Mór elfoglallsága b a kiegészítő emberoJaacV 
csevegés®. — 22.30: BSzKJRT-zenékar. Ve- a junior nyolcasban való elindítása miatt 

-aósycfe MüHer Ktorijk ?- • rojttvoa, |«,, , ,


