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Moöré Jogsegélyt kért
az MLSz-től

Moóré János, a Bocskai jeles já
tékosa írásbeli panasszal fordult az 
MLSz-hez és jogorvoslást kért a 
debreceni egyesület ellen 480 pen
gős járandóságának ki nem fize
tése miatt. Az MLSz miniszteri biz
tosa már más úton is értesült arról, 
hogy a debreceniek nem teljesítik a 
játékosokkal szemben fennálló kö
telezettségeiket és ezért megindí
totta a legszigorúbb vizsgálatot. 
Az MLSz mindent elkövet, hogy a 
debreceni játékosok , jogos illetmé
nyeikhez jussanak.

A MA BELORÁDBA INDULÓ FERENCVÁROS SZÁMÁRA TANÁCSOKAT ADNAK 
AOLT ZÖLD-FEHÉR JÁTÉKOSOK, ISMERTETJÜK AZ ÚJPESTNEK Á BSK ELLEN 
OTT SZERZETT TAPASZTALATAIT, BELGRÁDI TUDÓSÍTÓNK VÁZOLJA AZ

OTTANI HANGULATOT

o  c s a r n o k ___
A Millenáristól csak egy ugrás az 

épülő Horthy Miklós-sportcsarnok. 
Roppant autóbuszkarárnok mellett 
vezet el az út —  labdát rúgó gye
rekek zűrös zsivaja között —  gáz
ban, törmelékben, oda, —  ahol 
szemben, a Postás SE-páiya füstös- 
rozsdás lelátója mered felénk, —  
mint egy zátonyra futott öreg hajó.

fis háttérnek a vigasztalan Gras- 
teajkovich-útca nyomorúsága árad 
Ide. Ez a gyászos, nehézszagii kör
nyék —  sok beteg és koraérett gye
rekével, az alkohol szomorú meg
szállottáival és az élet más elborult- 
jaival —  rettenetes és kiáltó ellen
téte ennek a most ideépült csodá
nak, ennek a kis sportcsarnoknak.

Zuhog az eső. Cupog a sár. Ro- 
tyog a habarcsgép s a pallókon 
munkások talicskáznak.

Már mered az égnek a sportcsar
nok vascsontváza. Csupa égbenyúló 
acélkar, melynek izma lesz a beton. 
A  földmunkák és az ünnepélyes 
munkakezdés után lázas Iramban 
pereg az épftöakarat. A  ptncerész 
és az alagsor helyiségei már tető 
alatt vannak. A csarnok pástja, az 
ökölvívó-, a tenisz-, a vívó- és más 
csaták jövendő színtere már kibon
takozik. Látó szemmel már beleraj
zoljuk a végső vonalakat ebbe a 
zavaros, még bizonytalan képbe, öt
venkét munkahét alatt el kell ké
szülnie a. magyar sport e kiserödjé 
nett. Azt mondják, jövő tavaszra 
állni fog. A munkálatok előbbre 
vannak, mint tervezték. Nagy az 
anyaghiány, de az OTT-nek kedves 
gyermeke ez a létesítmény és így 
fennakadás eddig nem történt.

A raktárépület hatalmas falazata 
3s elkészült már. Csak a tetőzet 
hiányzik. Ide kerülnek időleges rak
tározás céljából a kis csarnok be
építésére váró ablak- és ajtórészei.

A  szomorú égre meredünk s telve 
vagyunk sugallattal. Látjuk a tető 
hatalmas Ivét, ami majd beborítja 
a csarnokot, halljuk a közönség mo
raját,  ̂a küzdők csatáját, —  egyet
len szép vízióban. Egyelőre azonban 
esik az eső a valóságban.

Egy öreg anyóka tipeg el mellet 
tünk. Rábámul a növő falakra:

—  m iie n  idők! —  siránkozik... -  
Beépítik ezt. a gyönyörű rétet egé- 
szem Hová tűnt. a Tóversenytér, a 
gumiradlerek hosszú sora, a finom 
un közönség! Most megint ideépi
lenek egy om nibuszgarázsot. 

Vigasztaljuk az öreget. Megmond-
.b'k- ®era .-omnibuszgarázsot" építő,
nek ide hanem a sportok csarno
két. A finom közönség is visszajön, 
mint egykor. Ha nem is gumirád- 
léren.

Re csak nem akar niegnyugodm a 
szegény...

fipül a kis sportcsarnok...
De a nagy sportcsarnok helyén 

még zöldéi a fü s felette járnak a 
hideg júniusi szelek.

Mikor kerül ez a föld is a kubi
kusok csákányára ?

Gánz-pálya Simor-utca
Vasárnap, június 30-án 

délután háromnegyed 6 órakor

Ganz TE-BLK
Budapest amatőr bajnoki döntő mérkőzés

előtte tél 5 órakor

G a n z—B LK
___________ k (>1 y Ökm ér kő»ós

Szombaton kezdőd
nek a vidéki 
vívóbajnokságok 
Miskolcon
Nagyszámban nevez 
tek a vidéki vívók

, A . Miskolci Jogász TE rendezésében 
xoiyüc le ebben az évben a vidéki vívó- 
bajnokság. A bajnokságra igen szép 
számmal neveztek s így annak sportbelí 
sikere -biztos. A bajnokságot kardcsapat- 
oanr.B ,az összes egyéni számokban meg
hatják s csupán a tőr- és párbajtőr^ 
csapatbajnokság marad el, nevezések 
hiánya folytán. A bajnoki versenyeket- a 
luirkolci katolikus gimnáziumban tart
ják meg. Az egyes versenyszámok idő
rendje a következő: 29-én délután 4
orakor: női egyéni verseny, kardcsapat- 
verseny, 30-án défelőtt 9 órakor: tőr,

Pa^ ajtőr egyéni elömérkőzés és 
párbajtőr döntő. Délután 4 órakor: tőr 
és kard egyéni döntő.

A vidéki bajnokság nevezései a követ- 
kezok: kardcsapatba jnoksáo: Szombat-
mvt? XC,L Debreceni EAC. Miskolci iVK.. Kard, egyéni bajnokság: SzVC:
tuJ?Sa’ c3GTnd?;. Thiring, Tóth. Németh. JJB.AC,: Szép, Viszokay, Gavallér, MTKV: 

T -T  Csiszár G., Kemence, Magyar, 
MVSC: Csiszár L,.. egyleten klvtll : Ge-

Kl?,OK: Kasza' Molnár,MJTK. Baditz, Békessy. BVC: Pallaghy, 
Kocsis, Balo, Takácsy, Barcsa, Gorondy 
Kruppa, Hadházy, Dávid, Buday Tör 
egyem bajnokság: SzVC: Varéba
MTVK: Csiszár G„ Bánlaky. Kaful'
RBVr'■ r  en / '-  ü- k-: Bongauer,BBVC: Pallaghy Gorondy, Takácsv
Barcza, Forster, Pécsi HTVK: Aprily’
p$w w ~~tr p ^Tbattőrbajnokság; BBVC: Pallaghy, Kocsis, Balé, Balás, Kaffka
Kafftt3’ ekrk-i Czékus- Békéscsabai VC: Kaffka, MTVK: Kemenes, Bánlaky

Búi. ? L baSw,? áí' ; SzVC: Hámory- 
p.p.v ^ ' 1 w  VE: Ú T 0' MVSC: Nádasdy,
n^-VCa« Haman- Ferenczy, e, k.: Bruck- her. Süveges.
- \ , nagyszáhi ú * nevez/éeből s az Ismert 

a1VvlHá^SJKé' el<tb°l biztosra, vehető, hogv 
i-eA tSÁ  ba-lnoksáP igen szép és nernes 

színére lesz * a versenv 
£fihöz!^ bizonyul a büszke bajnoki jel-

— Érdekes a Ferencváros rend
szere, hasonlít a mienkhez —

mondja Bozsovics, a BSK középcsatára

18.000  nézőt várnak szép időben a BSK—Ferencváros mérkőzésre Belgrádban
— Telefon jelentésünk —

A ném etek igen 
erős úszócsapat
tal jönnek
Az olasz Bravina 
a döntőbíró

A július 20 és 21-én sorra kerülő 
német-ír agyar uszőviadal ügyében teg
nap levél érkezett a német szövetségtől a 
MTJSz részére. A levélben bejelentik a 
németek, hogy a körülményekhez képest 
a legerősebb csapatukkal jönnek Buda
pestre, Bzek szerint itt lesz Weis» 
torony- és müugró Európa -bajnok, az 
úszók közül pedig feltétlenül rajthoz áll 
Balke, Plath, Laskovszki, Schrűder és a 
legjobb német utánpótlás.

A vízilabdacsapatban a régiek közül 
behneider (a gólzsák) és Bayer neve 
szerepel. Közölte azonban a német szö
vetség hogy olyan vízi labdacsapatot 

Budapestre, amely minden tekintet- 
kéPVÍSe!nÍ "  Démet

„Tegnap értesítette az olasz úszószövet- 
'A,? MUSz-t, hogy a német-magyar 

h f b d ^ a,I«a . dilntfib!'ónak. illetve a vizi- 
el B u ^ p c ^  vezetőjének Bravinát küldi

Belgrád, június 27. 
Minél Jobban közeledik a vasár

napi BSK--Ferencváros KKK-mér- 
kőzés, annál inkább növekszenek az 
izgalmak Belgrád sportoló társa
dalmában. Valóságos sportláz vett 
erőt a közönségen. Vendéglőkben, 
kávéházakban, a fiatalság pedig 
még az utcákon is a vasárnapi mér
kőzés esélyeiről tárgyal. Ha BSK- 
játékost meglátnak az utcán, meg
rohamozzák és tippért ostromolják. 
Ezek a jelek már előre jósolják, 
hogy vasárnap igen sok néző lesz 
kint a BSK-pályán.

A  korzón megpróbáltam beszél
getni a BSK játékosaival, de nem 
lehetett. Elmentünk egy .vendéglőbe 
és ott a fehér asztal meliett beszél
gettünk az elkövetkező vasárnap 
nagy eseményéről.

Manola bosszankodva mondotta:
—  Nem tudtunk játszani, az eső 

úgy feláztatta a pályát.
Csodálkozva mondottam neki:
—  Hiszen a kétkapus edzés teg

nap volt. Hol akartak ma játszaniT
Manola lenézően jegyezte meg:
—  Teniszbajnokságért akartunk 

játszani.
Kiderült, hogy a BSK játékosai 

között nagy teniszverseny folyik. 
Az egyik szurkoló nagyértékü dijat 
tűzött ki és a nemes vetélkedés 
igen nagy becsvágyat keltett a fut 
balllsták közt.

Lechner, a másik szélsőfedezet, 
lelkesedve magyarázza:

—  A tenisz a futball legnagysze
rűbb kiegészítő sportja. Rugalmas- 
Ságot, nagy kezdősebességet ad a 
futballistáknak. Ezekkel a tulajdon
ságokkal nagyszerűen lehet érvé* 
nyesülni a labdarúgásban.

A  BSK két szélsőfedezete a leg
jobb teniszezők közé tartozik a 
BSK-ban.

Manola közben elém teríti a 
Nemzeti Sport keddi számát és rá
mutat a rajzra, amely a Ferencvá
ros vasárnapi taktikai rendszerét 
magyarázza:

—  Tényleg ilyen rendszerben ját
szott a Slavia ellen a Ferencváros?

Amikor megerősítem, hogy ez 
minden bizonnyal így volt, Bozso
vics megjegyzi:

—  Érdekes!
Lechner már továbbmegy:
—  Ez a rendszer nagyon hasonlít 

a mieinkre. Egészen kis eltérés je
lentkezik csak a jobboldalon,

Majd játékostársaihoz fordul és 
így szól:

—  Tanulmányoznunk kell, ne
hogy meglepjen a Ferencváros ben
nünket.

Manola megjegyzi:
—  Ez bizony tiszta kullancs-rend

szer!

Bozsovics hirtelen más témára 
csap át:

—  Meg kellene kérni a Fradit, 
hogy engedjen bennünket a döntőbe. 
Nekünk bizony nagy elszámolásunk 
van a Gradjanskival.

A belgrádi középcsatár arra céloz, 
hogy a Gradjanski elhalászta a 
jugoszláv bajnoki címet a BSK elől.

Mrkusics szól most közbe és dél
utánra base-ball mérkőzésre hívja 
meg a fiúkat a pályára.

Amikor tippet kérek a játékosok
tól, egyhangúan elhárító a'válasz. 
Mindenki csak dicséri a Ferencvá
rost. Bozsovics újra csak azt mond
ja, hogy „majd megspilázzuk azt a 
mérkőzést".

Közben megjelenik Todorovics, a 
BSK főpénztárosa. A játékosok sze

rint a legrokonszenvesebb vezető a, 
klubban. Amikor tölb kérünk tippet, 
így felel:

7-  Szép időben 18.000. esőben 
8000.

Persze nem a gólokról beszél, ha
nem a nézők számáról. De ez is ér
dekes, mert a nagy érdeklődés jel
lemző fokmérője.

Pénteken délután a BSK játékosai 
erőnléti edzést tartanak. Edzés után 
Fopoyics Kika előadást fog tartani 
a játékosoknak arról, hogy mit lá
tott vasárnap Budapesten a Ferenc
város—Slavia mérkőzésen.

Szörnyen készül a BSK a vasár
napi mérkőzésre. Csak ezt üzenhe
tem a Fradinak!

Engl András.

felsze
relésekF U T B A L L

az M h Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS  P L Ö K L
sportáruházaiban, Vf., Vilmos csá
szár. 61 33. és IV., Vád-ulca 40.

Árjegyzék!

„Látó" játékosokat szeretne nevelni 
a Ferencváros játékosaiból Pataky Mihály
de addig is örül a javuló csapatszellemnek

Pataky Mihálynak még ma is sokan 
gratulálnak a Ferencváros bajnokságá
hoz. A népszerű vezető azonban szeré
nyen elhárítja magától a jókívánságokat. 
■ A fiúké az érdem — mondja ilyen
kor. — Ha ók nem küzdenek olyan lel
kesen és nem adják a tudások' javát, 
akkor a kedvező egyéb körülmények 
ellenére sem értük volna el ezt a szép 
eredményt. Mert nagyon fontosnak tar
tom a játékosok által is elfogadott rend
szert a csapat játékában, de a jó rend
szerhez még tizenegy olyan játékos is 
kell, aki egymást megértve, játssza azt. 
Hala Istennek, a Ferencváros játékosai 
akartak azt a rendszert játszani, ame
lyet én tanácsoltam. Az aztán a játéko
sok egyéni képességeit dicséri, hogy 
mindenki el tudta végezni a rábízott fel
adatot.

Itt megkérdeztük Pataky Mihályt, 
bt’S'F , »  Ferencváros játékosgárdájában 
megfelelőnek talál-e minden embert a

.helyén? Gondolt-e egy-két poszton 
erősítésre, cserére vagy- éppen játékos 
vételre ?

A következő választ kaptuk:
— Sajnos, nem minden poszton rendel

kezünk olyan játékossal, aki maradékta
lanul kielégítené a vezetőség igényeit és 
elgondolásait. Még kellene egy-két klasz- 
szisjátekos. Elsősorban a csatársorra gon
dolok. Az egész idényben nem találtunk 
megoldást a jobbszélső posztra, Játékos- 
vasarlasra azonban — folytatta Pataky 
Mihály — a jelenlegi körülmények ko
zott nem gondolhatunk. Anyagi erőink 
nem elégségesek ahhoz, hogy ilyen ter
vekkel foglalkozzunk. Bőszben anyagi 
okok miatt nem, de meg azért sem, mert 
uj játékos szerződtetéséhez az kellene

b^ven mindenképp megfelelő szeri 
zodésnélküli, úgynevezett „fu tó " játékos 

Most elgondolkozik egy kissé, azután 
így folytatja:

— Vannak jő játékosok a Ferencváros
ban de olyan játékosok kellenének akik 
„látni tudnak a pályán, akik nem a 
maguk kis mezönyrészén játszadoznának 
hanem nagy, összefoglaló áttekintésre 
lennének kepeseb. Szóval ..értelmiségi" 
labdarugó kellene — mondja. — Ezek 
hiányoznák, illetőleg nincsenek elegendő 
szambán. s

Most megint eltűnődik egv pillanatra
azután ígv folytatja: p anatra,

— Az én időmben akadt egy-két j'áté-
ratedeft í 41ya áttekintésére törekedett játék közben. Ezt tartom a leg
nehezebbnek a futballban. Kevesen Is 
I?.lt» k _KePesek erre.- Minden száz játékos 
közül tálán egy születik ilyen „látó" já
tékosnak. De a neveléssel sokat lehet el- 
erni. A Ferencváros játékosainak ezt is 

kell tanulniok. De ne legyünk tel
hetetlenek, — mondja.----örülnünk kell

annak, hogy a csapat újra képesnek lát
szik nagy feladatok megoldására is é* 
örülnünk kell a Ferencváros új, jó szel
lemének. mely a csapat nagy akarásában 
is megmutatkozott.

Megemlítjük a Ferencváros vezetőjének. 
hogy az utóbbi időben fegyelmezetlensé
gek fordultak elő. Legalább is ilyen hí
rek jártak.

— Valóban voltak ilyen fegyelmezel- 
lensegek — mondja Pataky Mihály —, 
de ezek nem voltak megbocsáthatatlanok. 
Eb, ami a legörvendetesébb. a játékosok 
maguk is elítélik érte fegyelmezetlen tár
saikat. En ebben újra csak a javuló csa
patszellemet látom.

így  fejezi be szavait: — fen a javuló 
szellemet mindennél többre tartom, min
dennél fontosabbnak tartom! Még a klasz. 
gzisjátékosoknál is fontosabbnak!

Bíró középcsatár!
AC ÍSS2®4ri a vasárnap Salgótarjánba* 

a Sal^TO ellen játszik barátságos mér
kőzést. A kék-fehérek vezetői az jddigiek 
ozerínt Bírót a középese.tár helyén ját
szatják  ̂Salgótarjánban. Bírónak ez amo
lyan főpróbája lenne ezen a mérkőzésen, 
mert vannak olyan tervek, hogy ősztől 
kezÍ I e Biró ^ny itja  a kék-fehérek tá~ 
madosorxt. Salgótarjánban minden való
színűség szerint ebben a felállításban 
játszik a Hungária: Szabó — Kis, Búr Vő 
~  Negyesi. Sebes, Dudás — Béky; Mültcr, 
Bíró, Kardos, Titkos.

Ö sszeá llíto tták  
az ÉLASz v á lo g a 
tott csap atát

A Július 7-én sorra kerülő Észak-Dél 
o ?. en í K o r o r, a- K u p ,i mérkőzésre máris 
összeállították az északiak válogatott 
csapatát. Az első csapat a következő:

Géczy — Budai SalBTC, fe lfö ld i — 
K a csá t mUAVAQ, Takács IV., SalBTC, 
fT,!? TOwÁrÁ? T  Bal'izs SalBTC. Fa- 

Jet>öJV Lacskó SalBTC. 
DiMAVA G <PereCeS)- Tartalék: Csonki

-tó ifjúsági csapat a követkzeő- 
Halam pIMAVAG — Thuróczy HVSE 

KUs SaI®TC, Ha- 
SSF D v?A,VA':;„J 'Cia,har' SSE ~  hangár e'ÁÜ, MVSC, Csuberda SalBTC,

,.Í;’SE- Elvnek (Kassai Törekvés!. 
MAV; ‘ AC Kovdcs'ik DÍMÁVa G, VarkondM

I
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|  ViíSámpályáiöí 1.1
V  Beküldendő: VI, 30, déli 12 órÁig V

f f  A KKK IT. fordulójának I. része: ff

*  B^lgrád:

BSK—Ferencváros ..

I. félidő eredménye

Zágráb:

Gradjanski—Rapid .. »

I. félidő eredménye ♦, Q

w Cím :

^  A beküldő aláveti úiagát a fel-
* ’ tételeknek. Minden • szelvényhez 
'tó ép és forgalomban levő haszon
ul Latlar. 10 filléres bélyeget kell 
TI ni éllé kelni.
■frfíSSB^ksfe^;fcaa»!í;3f=?B^í f t s ^ í  *&•

fiaS

H e  S í!.
beosztásáról. ír Böszörményi Sándor 
(Szintes. TI,, Szóchényi-u. 21,) és bibáz-r 
tatja, hogy Píiyctte’-n Fz-ontr-ri ég&pat fiem 
nyert beosztást ide, A 1 s-'s'élíró sórelmos- 
r.ek tartja, hoery a Hóclanözüvásárhelyi 
TVE-t beosztották, holott ..a derék kék- 
xárgákafc már az ntóbhi három bajnoki 
esztendő vé?én csupán az imádva^ men
tette meg: a kieséstől” . A 1-vélíró a rni- 
nifizteri biztos rn kon fraon vében találja a 
bíTVK booszlá6án*ak m, okát. Ht>f«za?»an 
fejtegeti, hoay a szí őrnagy a r Csongrád
40.000 ValcTsú székhelyének joga van eb
hez a beosztáshoz. végül pedig azt 
jjjáaljg. hogy győzzÜp a jobb: ívK-rend
szerű .mérkőzések során döntsék el. hogy 
a ÜTVE jobb-c. vagy a. szentesiek. A 
levélíró szinte biztos abban, hogy a pá
lyán nem a HTVE kerülne fülű]. .,Ha a 
HTVE az NB III.-lm kerül, akkor a 
szentesieknek százszor inkább ott a he
lyük! ’

A m agyar—ném et
atlétikai mérkőzés és a Ferencváros— 
BSK ’ agy pályán való rendezését kéri 
B. E. (XI., Fraknől-u. 46.). Fájó szívvel 
gondol arra. hogy az egyikről kényte
len len-no lemondani.

A tartalékcsapÁfohnak
a", XB TI.-bő] való kizárását helyesnek 
tartja Szóbél Lajos, a BLK tagja, (Pod- 
maniezky-u. 39.). Szerinte a játéfcosnöve
iéit a III. tagozatban éppen úgy el le
het végezni, mint a másodikban. He
lyesli h miniszteri biztos intézkedését-, 
méri őzzel az amúgyis sok hajjal küzdő 
társadalmi egyesületeiket segíti.

Utrőkészen a Fradi!

____________________ t s s a  _______________ __

É V V É G I B ÍZ Ó N Y ÍT V Á N Y O S Z T Á S  AZ NB-BEN

1 ©. B o c s k a i
Magy n ek ilen dü lések , vá ra tlan  e lern yedések * — 
a sok teh etségge l ren d e lk e ző  csapatnak B izony» 
tá lánság a  sorsa

Valamikor a világháború előtt 
európai Törökországra mondották, 
hogy Európa beteg embere, beteg 
országa .. . Ez a mondás az NB-ben 
a Bocskaira áll legjobban. Az NB 
beteg egyesülete a Bocskai, amely 
pedig valamikor jobb, szebb napo
kat látott. Anyagi válsággal küzd 
évek óta., az 1939. év végén szabá
lyosan kiesett az NB-ből, de a Fhö- 
bus visszalépése és a régi sza
bályok furcsasága folytán újra 
visszakerült. Sportbelileg  a bajnoki 
idényben nem is v a llo tt szégyent, 
s ő t . A  legtöbb pontot vette el a 
nagycsapatoktól, mindhárom nagy
csapatot megverte és a nagycsapa
tok első számú közellensége... A 
Bocskai a végletek csapata. Erre 
jellemző példát hozunk fel: a leg 
több pontot ve.tte e l 9 nagyoktól, 
de a legtöbb pontot adta le a sereg
hajtó Kassai A C -na k , Debrecenben  
!i:S -ra  végzett, Kassán pedig 4 :l- r e  
k ikapott tőlük, teljesen megérde
melten.

A teravuros „..
A Bocskai a bajnoki itlény indu

lásakor .-sehol sem  v o l t " : lelkileg 
sem volt rendben a gárda, hiszen 
kiestek előzőleg és csak az utolsó 
pillanatban derült ki, hogy mégis 
visszajutott az NB-be a csapat. Se
hogy sem volt együtt a csapat az 
első bajnoki mérkőzésre és k i sem 
akart állami Budapesten g H ungá
riával. Csak a miniszteri biztos pa
rancsára és egyenes utasítására 
állt ki mégis a Bocskai. Amit senki 
sem várt, senki sem remélt, a to l- 
d o tt-fo lto zo lt  B ocskai 1:0 arányban 
m egverte  az elb izakodott H ungá
r iá i. (Talán itt vesztette el a baj
nokságot a Hungária ...) A sike
res folytatás természetesen nem 
következett, de nem Is következhe
tett, mert a Bocskai rendszeres ed
zést nem tartott, mérkőzésekre 
nem készült és a vezetésében is ba
jok voltak. Mindez már előreve
tette a hatósági biztos kiküldésé
nek árnyát. Égyre-másra vesztette 
.el a csapat a mérkőzéseket és adta 
le a pontokat; érzékeny pontokat 
Debrecenben a ‘Szeged és a Szol
nok ellen. Hazatért közben Móré 
Franciaorsr, gból és újra a Bocskai
ban játszott, de középcsatárt és 
ezt is igen mérsékelt sikerrel Ak
kor még Pocsai volt a középfede
zet ...

A szom bathelyi 8 : 0 . . .

szór látszott), hogy a csapat na
gyobbik fele  Budapesten él (Nádas, 
H agy, M óré , Békési, S á ra i f y r a i j l ,  
P á li). Ezeken kívül K ris tó f  Szegeden 
tartózkodik és csak Berecz, Vöröss, 
Janzsó, Csókái és F ü lek i debreceni 
lakos. Emiatt együttes, rendszeres 
edzés az egész idényben nem  is vo lt, 
a játékosok csak a mérkőzés napjá,n 
találkoznak és kétkapus közös edzést 
sohasem tartottak. Öe még a pesti 
játékosok sem együtt edzenek, ha
nem külön-külön, ki itt, ki ott. Azt 
sem lehetett ellenőrizni, hogy egyál
talán tartanak-e edzéseket s hogyan, 
mi módon készülnek a mérkőzések
re. Ez nem egészséges állapot és 
nem is tarthat soká!... A  Bocskai 
erénye, hogy több játékosa oly ki
váló egyéni teljesítményt tud nyúj
tani (M ó ré , Turay I I ,  B e re cz ), hogy 
még így is képes meglepő győzelmet 
aratni... A  Bocskai rendszere... Elő
ször nem volt rendszer. Mindenki 
úgy játszott, ahogy akart, ahogy tu
dott. Még a kitűnő M óré  is könnyel- 
müsködött a középcsatár helyén... 
De a szombathelyi <8:0 felébresztette 
a gárdát. M óré  megtanította, a Bocs
kait az angol rendszerre, külföldi ta
nulságait most gyümölcsüztette, ka
matoztatta... S maga járt elől jó pél
dával. M óré  iskolát csinált és az 
eredmények, a szép győzelmek iga
zolták. De volt egy nagy hibája a 
Bocskainak. Nagy csapatok, nagy 
játékosok ellen (T o ld i, Sárost, Pa la 
tínus stb.) szívesen Játszotta az an
gol rendszert, betartottak a játéko
sok minden utasítást. Gyengébbnek 
tartott ellenfelek ellen azonban 
könyelmüen játszik a csapat, nem 
tartja a bevált rendszert, felborul a 
rend, a helyezkedés. Ennek az ered
ménye: három pontot adott le a 
Bocskai például a Kassai AC-nak! S 
ezen Palotás  István edző sem tudott 
még eddig segíteni.

Sok hiányosság volt még a Bocs
kaiban. Egy kapussal küzdötte végig 
az idényt. Nagy zavarba jött vplna 
a Bocskai, ha Vörös megsérül, vagy 
lemarad valahol... Több jó játékosát 
kényszerű helyzetében eladta. A  
Nyíregyháza a Bocskaiból táplálko
zott (Pocsai, Veress), Kárai az

idény végén megvált, P á li is elment 
időközben. A  tavasszal egy új játé
kost szereztek, F ü lek i-F ilá k  ruszin 
játékos személyében. F ü lek i össze
kötőben nem vált be, de mint bal- 
szélső igen jó volt.

A  g á r d a ;
A legegyenletesebib jó formát 

M óré , Békési és K ris tó f  mutatta, de 
H árai, N a gy  és B erecz  sem oko
zott csalódást. Turay  II. ősszel ki
válóan játszott, a Hungária elleni 
elrontott ] i -es büntető után megtor
pant, de az idény végére újra a 
régi kíitünő volt. A  legeredménye
sebb Bocskai-csatár, a góllövőlistán 
is az ejső négy között van. Utána 
B erecz  rúgta a Bocskai legtöbb gól
ját. Vörö-s bravúrokra is képes volt 
sokszor, de több mérkőzés elvesz
tése az ö lelkén szárad. A  többiek 
közepes teljesítményt nyújtottak. 
Orsós, E lek , Cs°kai, Palotás, Sán
dor aránylag kevés mérkőzésen ját
szottak. A  legtöbbet szerepelt csa
pat ez: Vörös  —  Nádas, Janzsó —  
N agy, M óré , Békési —  K ris tó f, Be
recz, Turay I I . ,  F ü lek i (P á l i ) ,  Há
rai.

A Jövő?...
A Bopdkai élén J940 február óta 

hatósági biztos áll Zöld. József pol- 
gárm.esterhe>lyettes személyében. A  
Bocskai anyagi, társadalmi ügyei 
annyira ziláltak ugyanis, hogy 
közgyűlést sem tud tartani. Az 
ősszel intézőbizottság vitte az 
ügyeket, vezetője Sző nyel Kálmán 
ny. alezredes és Fábián  Sándor dr. 
igazgató volt. Az ö előterjesztésükre 
topott a Bocskai hatósági biztost. 
Sok szempontból előnyös volt ez, de 
mégsem végleges és megnyugtató 
megoldás. A  Bocskai jövője bizony
talan. Bejelentette ugyan indulását 
és ett akar lenni a rajtnál, de kér
dés, mit mond a teliigyvaúúszier s 
a hatósági biztos?!... Játékosállo
mánya Is veszteséget , szenved, H á
ra i után Turay f i .  is megválik a 
Bocssicaitól. Egy-két héten belül el
dől a Bocskai sorsa és jövője is...

—  i.... immunul i T in i n.......  — —...... —

Labdarú gó
Baedecker

Péntek, 1940 jüntus « .  !

Ylüámpályázat 1.1
Beküldendő: VI. 30, déli «  Aráig 

A KKK II. fordulójának I. résre: 

Belgrádi
BSK—Ferencváros 

1 I. félidő eredménye ••

Zágráb:
’ Gradjanski—Rapid -  »•••?•<••

I. félidő eredménye —

‘ Név: .................... .......... ...... **

Cím:

K  A beküldő aláveti magát a fel- 5:
. tételeknek. Minden izel-vényhez —

"S ép és forgalomban levő haszna- »  
a  i-atUin 10 filléres bélyeget k&ü fl 
U mellékelni. X

zsovicstól, a kösépesatártól, noha . ravasz
öreg róka őkigyelmc és gyors, mint a vil
lára, Polgár azonban legalább olya™ 
gyors, emellett vagy 15 kilóval súlyosabb 
is mint Bozsovics. Valjarevlcs és * úja

im, vies — a két Bs&©kötö — építő jale- 
-j,s Meglehetősen lassúak. Viijadinovics 
jugoszláv Ferrari. N m  szabad htupyul 

ict“ hogy nyugodtan passzolgathassana*-
A BSK MVLTJA
Tálán elegendő, ha ennyit mondok: Tá-
aly ft prágai Slaviát, verte k> a KK-boL
olgrádhan 3:0-r« győzött a Bblv a pra 
ai rsiUagosmczfiek ellen s Prágában Bi- 
trnék csak 2:1-re tudtak yisszavagm Aa 
lén a román bajnokot Reljfrádhan 3.0-r». 
lukarestben 1:0-ra verte mag a 
:aav vad t&ljlt ökigyelmo. Érdemes «*• 
dilségsefl is mindent beleadni olbme. - A * 
ipcst tavaily esa.k 4:2-tq kapott, ki ‘ 
lelgrádbaii, de kikaphatott volna F:^ rr- 
s a boljTSctek alapján s ez esőiben aJign* 
scbtelt volna tovább a Illák. Ne fete.l- 
áb el a ferencvárosi fiuk, hogy Bolgrad 
iszta jugoszláv KK-dnntöt var a ft-N  
s a GradJiMffki k(«otf. RcmóUiotóilost 
bbo a Fradinak ifi lesz n£mi hol€«rrA>la\o*
KÉMÉNYSEPRŐ é s  FEHÉR 
LABDA
Óvakodjanak a kéményseprőktől és *  

ehér labdától. A belgrádi kéményseprők 
cm jolontcnek szoretnesét. SStI Az u.l- 
lesli fiukat kát kénrényseprő >ker*atfi fót 
, szállodában n ntórkőzés előtt és 9? Vér 
>ast mégis kikapott. Igaz, hogy nem ve- 
ctlcniií kerültek óla. Autogrammárt jiit- 
ck . . . Ha ne tát kipukkad á labda, mint 
\7. Újpest elleni mérkőzésen, n° fogad- 
ák el a bélvctte bedobott fehér labdát. 
tz — úgvlátszík — a BSK-nak hm  sr,a: 
■encsát. Talán azért, mert a belgrádi 
iák az esti meccseken már jobbal^ meg
szokták a fehér labdát, mint a mieink.

(Ha a kis BAEDECKER-ből ttc- 
tán valami kimaradtt tessék ki
egészítésért az újpesti fiúkhoz 
fordulni. ök alaposan ismerik W* 
BSK-t. Mészáros Jutván sern. 
rossz tipp. Mészáros korok c!ft{ 
esztendőig volt a BSK edzője.) $ 

Orbáo Mihály.

í l
Belgrádiba induló ferenc
városiak számára

A Ferencváros csapata ma dél
után fél 3 órakor a Keleti pályaud
varról indul Belgrádba. Csütörtökön 
öt játékos útlevele még nem volt 
rendben, a zöld-fehérek azonban re
mélik, hogy pénteken délelőtt az 
utolsó akadály is elhárul az út elöl.

A  következő játékosok utaznak:
Csikós —  Szoyka dr., Polgár, 

Pósa —  Sárost III., Lázár —  Bíró
II., Kiss, Finta, Kiseehj, Gyetvai.

Tartalék Pálinkás, aki ma egy 
óráig befejezi a szigorlatát és Nagy 
I I .

A csapattal öt vezető utazik. A  
zöld-fehérek pénteken este három
negyed 10-kor érkeznek Belgrádba. 

ág1 ■ O r  » C l — lz z

t ö b b e t  t ű z d ,
m in t érénél

' Ravasz: edző mondja csapatának:
— Gyerekek, elhatároztam, hogy 

•nem játszunk angol rendszert, mert 
us csacsiság. Éppen ezért valami 
mást játszunk!

— A középfedezet támadó lesz! 
Mindig megtámadja az ellenfél kö
zépcsatárát. Éppen ezért lehetőleg 
legyen mindig hátul, hogy minél 
többet, gyakorolja ezt a támadósze
repet.

—- A hátvédek dehogy is állnak, 
rá az ellenfél összekötőjére, Fi- 
gyasnak, az ellenfél szélsőire.

~~ A szélsőfedezetek persze rá
állnák az ellenfél összekötőire, szö
ges ellentétben az angol rendszer
rel, ahol a szélsőfedezetek sakkban 
tartják az összekötőket. Le a sakk- 
Imntgrtással! Álljunk rá.

— Az összekötők hátrájönnek lab
dáért. Szó sincs arról, hogy mere
ven mindig rlölragadjgnak.

—r Aki pedig nekem még egy
szer angol rendszerről merészel be
szélni, annak néhány ruganyos po
font kenek le.

Az fLASz második .osztályának baj
noka címéért játszandó körmérkőzés sor
sol: !J> a kővetkező: július 7: OVTK III. 
—PiM (V í g  i t i . — jöi-us i u  d m a v a c . 
IIT - BaigTC IU. --1 .ÜUkjsslíi ■’ SalBTC 
irT.--Ot*TK III,

A mélypontját a Bocskai ősszel 
Szombathelyen érte el, 8:0 arányban 
kapott ki az NB újoncától, a Hala
dástól. És ez felrázta a debrecenie
ket, de főleg Móré Jánost, aki ekkor 
vette át az irányító szerepet a Bocs- 
kaí-ban. Móré egy hét alatt négy új 
játékost szerzett és jőszemü szak
értőnek bizonyult, mert mind be
vált. Nagy, Berecz, Turay II, Páli 
az új szerzemény! Turay és Páli gól
képesnek bizonyult, mellettük Hárai 
és Kristóf is új erőre kapott a jó já
tékosok mellett, Berecz nemcsak 
elöl volt nagy, hanem a rombolás
ban, védekezésben is. A következő 
eredmények mindennél szebben be
szélnek: Gamma ellen 3:2, Nemzeti 
ellen Budapesten- 4:2, Ferencváros 
ellen Debrecenben 4:3... S mindez 
nyolc nap alatt, három mérkőzésen! 
Utána megtorpant néha, de nem ha
nyatlott a Bocskai. Pontot vett el az 
Elektromostól s bár le is adott Kas
sának, az utolsó mérkőzésén az ak
kor vezető Kispesttől mégis csak 
játékvezetői tévedés miatt kapott 
ki ..,

Tavasszal újra a Bocskai nyúj
totta az első meglepetést: Debrecen
ben, teljesen készületlenül, edzés 
nélkül l:0-ra verte az Újpestet. A, 
folytatás elmaradt, mert kikapott 
reálisan Budapesten a Gammától és 
a Kispesttől, a Hungáriától azonban 
már csak balszerencsés körülmények 
között (Turay 11-es büntetőt hibá
zott). A  11-es elhibázásában külön
ben a Bocskai csúcsteljesítményt ál
lított fel.

Végre azután Szolnokon nem várt 
pontot szerzett a Bocskai és ez 
visszaadta a csapat önbizalmát. A 
Taxi ellen Budapesten nyert jő játék 
után. de. lerontotta, a jó benyomást a 
kassai vereség. A. Törekvés elleni 
győzelemmel javított, az Elektromos 
ellen azonban Debrecenben újra. ve- 
reséges formát mutatott. A búcsú
mérkőzésen a Haladás ellen Ismét a 
nagy Bocskai küzdött szép ered
ménnyel...

A B o cskai h ibái, e ré 
nyei, r e n d s z e re . . .

A Bocskai nagy hibája és szervi 
baja (és ez az eredményeken is sok-

(Tavaly Bcifrádban járt lapunk 
egyik munkatársa, a K K  idején, 
a BSK ellen játszó újpesti fiúk 
társaságában. Régi jegyzetfüze
téből és emlékeiből a,z alábbi 
Baedecker-féleséget állította össze 
a Belgrádba készülő ferencváro
sialt számára. Talán használhat
nak belőle egyetmdst.)

A BSK-PÁLYA
Ott terül el a Topcaitjer oldalában. Jó 

széles pálya. Talaja füves, ez a fii azon
ban korántsincs olyan- jő, mint például 
a ferencvárosi vagy az újpesti pálya 
syepszőnyege. ‘ A pálya talaja meglehető
sen egyenetlen, szépszámban akadnak 
rajta bukkanók, fűesonnjk. Feketének a 
bokája mesélhetne róluk. Mindenesetre 
valamivel jobb a talaja, mint a Szegedi 
Vasutas-pályáé. Lehet rajta laposan is 
passzoígatni. Sajnos, — ez ritkán jutott 
a lila-fehér csatárok eszébe . . ,

A BELGRÁDI KÖZÖNSÉG
Nem olyan veszedelmes. Amikor a BSK 

támadott, természetesen zúgott a jugo
szláv , .hajrá", -r-1 még a szomszédos 
templom harangjainak a zúgását is el
nyomta, — ilyen hangorkánt azonban az 
üllOiűti pálya magyar közönsége is tud 
csinálni. Tanúi voltunk azonban annak 
is, hogy Zscngellérék egy-egy szép hú
zása vastapsot kapott. A belgrádi közön
ség nem olyan vérmes, mint az olasz. 
Ha fairen játszik a vendégcsapat, akkor 
nincs oka tüntetéstől tartani.

ÖLTÖZŐ
Kgy kis házikóban van a lelátó háta 

mögött. Mindössze háromméteres elö- 
szobafélécske választja el egymástól a 
BSK és az ellenfél öltözőjét. Taktikai 
megbeszélést nem tanácsos benne tar
tani, mert a ,,műhelytitkokat'’ könnyen 
meghallhatják avatatlan fülek is.

BöRBZEGEK
Félidőhen nagy bőrszegelés folyt ez 

újpestiek tanyáján, Ennek oka az volt, 
hogy a. páhza talaja meglehetősen ke- 
móny és a rosszul „beépített*' bSjsrege- 
ket leszedte a cipőkről. A ferencvárosi 
futballcsukák gondzőjának figyelmébe 
ajánlom: jó erősen szegecselje fel a bőr
szegeket. nehogy a gárdának pihenés he
lyett börszegeléssel kelljen- eltöltenie a 
szünetet.

MRKUSICS
Nem könnyű kimondani a nevét, de 

nem könnyű neki'gólt sem lőni. Különö
sen- a magas labdák nagymestere ez _a 
nyurga jugoszláv fiú. A lapos labda már 
gyengébb oldala.

8TOILKOVICB
Nem rossz hátvéd, de a jó Gyetvai át

mehet rajta- Ha jó labdákat kap . . <

DUBAC
Európa egyik legjobb hátvédje. Nem 

túlzás, ha Fonival, Ravaval, vagy a jó 
Sestáva! hasonlítom össze. Együtt van 
benne a volt kispesti Dudás remek rúgó
technikája, Bíró Sanyi gyorsasága, ke
ménysége és Mándi játékinteligenciája. 
Bíró Daninak ugyancsak fel kell kötnie 
a népviseletet, ha át akar mén pl rajta. A 
zöld-fehérek jobbszélsője ne csodálkoz
zék, ha néha-néha nagyokat fog puf
fanni. amikor Dubac — szabályosan! — 
felsőtesttel kiteszi őt a partvonalon 
túlra. Ha nekem netán nem hiszi, kér
dezze meg Adóm Sanyit. Adám és Dubac 
a második Újpest—BSK-meccsen olyan- 
szikrázó párbajokat vívott egymással, 
hogy a végén mindkettőt kiállították.

DRAGIPSEVICS
Nincs olyan ismert neve. mint Buko

vinák, Andreolónak. Sirosi III.-nak. ez 
azonban- nem jelenti azt, hogy nem nagy 
játékos. Sőt! Nagyon nagy játékos ez a 
zömök, keménykötésü 25 éves jugoszláv 
fiú. A kullancsok sorsa, hogy játékuk 
nem olyan mutatós, mint a kalandozó 
középfedezeteké, hanem egyszerűen csak
— hasznos. A kis Kojákot r.éha a két- 
szernegyvenöt perc alatt is ali# lehet 
észrevenni, hogy a pályán van, közben 
azonban teljesen kikapcsolta a játékból

' a középcsatárát, Mínálui.k ilyenkor azt 
mondják: ..A küzépesatár csapnivaló
volt”. Holott — a kullancs volt ló- Nem 
árt, ha Finta emlékezetébe idézem, hogy 
Dragicsevlcs már „megölte" I.awtont, az 
angol válogatott híres középcsatárát, 
zsebrevágta Violát, Bicant — és hogy 
Zsengellér is csak' akkor lett nagy vele 
szemben a második mérkőzésen, amikor 
Dragicsevlcs — éppen Zsc.ngcIHrtbl — 
fájdalmas rúgást kapott a bokájára.

MANOLA <t LECHNER
A Í5SK két szélsőfedezete köMpeurópai 

klasszis. Begyen szabad Kiss és Kiszely 
figyelmét felhívnom orra a körülményre, 
hogv Manola és Berliner az angol rend
szer szabályai értelmében rááll az ellen
fél kél öeszekötíjjére- ferencvárosi ósz- 
szekötőknek tehát korántsem 'esz olyan 
cyöngyélclük, mint múlt vasarnop volt. 
Rengeteget k&LI mozogniuk, ba lo akar
ják magukról rázni őrzőiket. Tanúm rá 
Vinc.ze és Kállai. Bizony nem sokszor ju
tottak levegőhöz Bo'.grádbau.

A CSATÁRSOR
Nem liaj'rá-íutballt játszik, nem épít 

mihdent a lendületre. Tudnak passzolni és 
ölletesiéff van a játékukban. A meglehe
tősen vékony pénzű Busát — nem tagadom
— féltem egy kis*5 a gyors. erős. iz
mos és kapurahúzn fllisovlestól. Niknli- 
csol nem ismerőm. Nem játszott az Új
pest ellen. Polgárt már nean félteni Bo-1

A BSK a leg ö reg eb b
KK-harcos

Kevesen tudják, hogy a BSK öregebb 
KK-harcos, mint. a Fradi. A BSK 
ugyanis már 1027-ben, tubát,, amikor elő
ször írták ki a KK-t, küzdött a kupáért, 
a Ferencváros viszont novak' 1928-lmn kap
csolódott a küzdelembe. Az idén még 
álló csapatok közül tehát a BSK a leg
öregebb KK-harcos.

53 28 6 39 350:104
8 4 -rr 2 32:9

32 4 - 8 19:37
6 3 — 3 10:14

Ha azt nézzük, hogy a négy állvtj ma
radt. egyesület hogyan szerepelt eddig a 
KK-ban, akkor a következő képet kap
juk. (Az idei ipérkíraoeekcl is beszámí
tottuk):
1. Ferencváros
2. Rapid
3. BSK
4. Gradjaiijskj 

A Gradjar.ski szerepelt tehát a le-g-
rosszabbul. Csak három győzőimét ara
tott eleiig. Kettőt idén az Újpest ellen.

•
A négy álló csapat eddigi álja a 

KK-ban: „
Ferencvárosi 

1928: Védő lett.
1930: A 11. fordulóban a Rapiddal szem

be-n 2:5-ös gólaránnyal kiesett.
1932: Az T. fordulóban a Ju ven tus-szói 

szemben 3:7-e« gólaránnyal kieseit.
1934: A 111. fordulóban a. Bolognává 

szemben 2:ll-oe gólaránnyal kiesett,
19K: A döntöbfji alul maradt.
19311: Az T, fordulóban a Shtviával 

(Prágai szemben 5:8-os gólaránnyal ki
esett.

1931: Védő lőtt.
1838- A döntőben alul maradt.
1839: A döntőben alul maradt.

BSK:
1937: Az I. fordulóban a Hungáriával

szembon 2:8-as gólaránnyal kiesed.
1923: Az I. fordulóban a. Ferencvárossal 

szentben 1:13-as gólaránnyal kieseti.
19.13: Az 1. fordulóban _ »  .

(Prá^a.) erőm bon 3:5-ils gólarannyal ki
esett..

1839: Az I. fordulébsu lclvime a Slaviát 
(Prága), a II. fordulóban az Ujpeat'taJ 
szentben 5:9-és gólaránnyal alul juaradt:. 

Gradjanski:
J9!8: Az T. fordulóban a Viktória ZpizK- 

kovval szemben 4:8-as gólaránnyal k.i-

1937: Az I. fordulóban a Genovává* 
szemben liG-os gólaránnyal kieseit,

Rápld:
1935: Az T. fordulóban kiverlc az Ú j

pestet, a II. fordulóban a Genovával 
szentben 2:4-cs gólaránnyal kiesett.

A Ferencváros tehát nyolcadszor. 
Rapid és a BSK másodszor, a Gradjanski 
először jutott túl az I. fordulón.



Péntek, 1940 .június 28. tssa
/ /  Jaj, a hátam!

Jaj, a hátam - od
Fissfa panaszkodik, hogy fel® van izom- 
iisaai, de bizakodik, hogy Belfrádban 
is győzni fog  a Ferencváros

/ /

,J a j, a hátam... ja j, a lábam... ja j, 
n  derekam ! össze vagyok törve  te l
jesen. M inden tagom, tele van izom 
lázzal!'1

Ne. tessék azt gondolni, hogy a 
fenti panasz valami öreg nénike 
szájából hangzott el. F in ta . a Fe
rencváros icözépcsatára siránkozott 
imigyen szerdán este az edzömérkö- 
zés után az öltözőben. Rendes körül
mények között furcsán hat, hogy 
ilyen, előrehaladott idényben NB- 
játékos izomlázról panaszkodjék. 
F in ta  esetében azonban ez érthető, 
f'e adjuk át neki a szót:

—  M ég a Gamma elleni m érkőzé
sen m egsérültem  —  meséli Finta. — 
s ettő l kezdve hatheti kényszerpihe- 
Főv.i volt. A z  utóbbi hetekben ssor- 
galnuwan edztem ugyan, de ars erőn
lé ti edzés nem  minden. K om oly  
mérkőzés kell ahhoz, hogy az ember 
tökéletes erőn létre  tegyen szert, 
K ekem  az első kom oly meccsem  
K K -m eccs, vagyis a vasárnapi F e 
rencváros-—Slavia m érkőzés volt. 
Főpróbának bizony ez egy kicsit 
erős volt. Olyan bődületcs iram ot 
d ik tá ltunk  ezen a, mérkőzésen, hogy 
érth e tő , ha hatalmas izom lázat sze
reztem . Jóform án m ozogn i sem bí
rok , a, hátam at a lig  tudom kiegye
nesíteni. H é tfőn  regge l például szin
te képtelen vo lta m  fe lke ln i az 
ágyam ból.

Pa.uer, a zöld-fehérek gyúrója, 
aki éppen most engedte le a gyúró- 
pádról a középcsatárt, közbeszól:

—  Ugyan ne beszélj ilyen zöldsé
geket. Gyúrás közben egyáltalán  
vem  panaszkodtál, hogy fá j valahol. 
Csak akkor szóltá l, a m ikor a gya
loglóizm aidat gyú rta m , hogy izom 
lázat érzel benne. E z  pedig nem a 
fu tb a lltó l van, hanem a ttó l, hogy a 
hivatalodban sokat gyalogolsz,, 's o 
kat. mászkálsz lépcsőkön le és fel.

—  Dehogyis m ászkálok sokat. A  
h ivata lom  fe lő l inkább az iilö iz - 
-maimban kellene izom lázat érez-

hogy Zsengeltér Gyussiék nem  jö t 
tek rá, hogy a jugosnlávok ellen 
nem, lehet a levegőben játszani. 
Állandóan magas labdákkal dol
goztak az újpestiek s a, levegőben  
bizony a jugoszlávok az urak. íg y  
van ez az olaszokkal is. A z  olaszo
kat sem fog ju k  m egvern i addig, 
am íg nem tudunk összehozni egy  
olyan csapatot, amely tud a földön  
já tszani. F igye ltem  Zsengel’é r t :  
nem, bírta  lerázni m agáról a kullan
csát...

—  Ön hogyan szokta ezt csinálni ?
—• E z t valójában nem én csiná

lom , hanem az összekötőim , ö k  húz
zák le ró lam  az em bert, de, ha nem  
is húzzák le, az sem baj. H a én le 
kötök  egy em bert, akkor az össze
kötő im  rúghatják  a gólokat. Passzo- 
lással lehet a kullancstól legjobban

megszabadulni, Ha a földön, jó l ad
já k  hozzám a labdát, akkor meg 
tudok én ugran i az őrzőm től, Magas 
labdából azonban nem kérek. A z  én 
fe je lő  tudom ányom m al nem érvé
nyesülhetek a, híres D ragicseviccsel 
szemben, A  földön az más...

— Milyen különbséget látott a 
Slavia és a Gradjanski között?

-— A z t szavakkal nem lehet k ife 
jezn i —  mosolyog Finta. —  A  
Gradjanski sokkal jobb csapat, a 
Szarajevóinál,..

■— Márpedig a BSK majdnem 
olyan jó, mint a Gradjanski — je
gyezzük meg.

—  E s t tudom  —  mondja a ferenc
városi középcsatár. —  A  zágrábi, 
belgrádi és a bukaresti fu tba ll igen  
magas színvonalon m ozog. M á r ré g 
óta  nem lehet fé lvá llró l venni. Én 
azonban nem az e llenfél gyöngesé- 
gérc  építek, am ikor bízom, hogy  
m ost Belgrádban jó l fogunk  szere
pelni, hanem arra , hogy m ost jó  a 
Ferencváros. N em csak a SÍavia, 
gyöngcségén m ú lo tt, hogy l í ; l - r e  
győztünk vasárnap, Jó l is já tszo t
tunk. Jobb csapatot is m egvertünk  
volna ezzel a já tékka l. Egyálta lán  
nem  vagyok elbizakodott, de hiszem, 
hogy ha netán k i is kapunk B e l
grádban, nem kapunk k i úgy, hogy  
Budapesten be ne hozhatnánk a hát
rányunkat...

t./'n

Tanár ár kérem . . .
Edző-nebulók közt a Test 
nevelési Főiskolán

előadó élénk hangon magya-Az 
ráz:

.—  Sose masszírozzuk a halálosan 
fáradt em bert! Fektessük le, p ihen
tessük, de ha, gyúrással akarjuk  e l
távo lítan i a rengeteg fárad tságter
méket.:, te jsavat bélöle, a kkor ez a 
rengeteg m éreg m ind a veséjét fog - 
jd  terhelni. M eg  is betegedhetik a 
fárad t versenyző veséje. A  vesének 
a bőr kell, hogy segítsen. Izzadásra  
van szüksége az ilyen nagyon fá 
radt sportem bernek.

A hallgatók csendben ülnek a TF 
egyik tantermében. A „nebulók" 
különféle emberek, külsőben, kor
ban egyaránt. Vannak köztük fiata-

2 8
Scltelneres 

6?c9-es r ö llfilm  1 pengő

P Á R I S I  F O T O  - S Z A K  Ü Z L E T
P á r is i  W agy  A riahás  é p ü le t é b e n .

nem. A  vasárnapi m eccs tő l van ez. 
, —  ffis ml lesz akkor Belgrádiján ?

—  Addigra  talán e lm úlik . Ha  
előbb nem, akkor gz első 20 perc e l
teltével.

Finta, cs Kiss  között egy kis be
szélgetés alakul ki. F in ta  nem tud
ja, hogy játszott-e már a BSK- 
jpályán.

— Hát nem emlékszel — mondja 
Kiss — , ott játszottunk egyszer a 
B) \'álogat.ottban. Kikaptunk 3:1-re...

—  Em lékszem  erre  a. m eccsre, de 
nem  tudom, hogy ez nem  a Jugo- 
szUivia-pályán vo lt-e . D e  hiszen ez 
mindegy. B é ig  fád  m indenképpen  
veszedelmes hely. Em lékszem , egy
szer o tt- já rta m  a, B ocskaiva l. Va
lam i 9:1-re  kaptunk ki.

Látta-e már a BSK-t? — 
kérdjük Fintától.

M ég nem lá ttam . E z  volt az a, 
csapat., amelyet, az Ú jp es t tavaly  
7:1.-re v e r i m eg*

~~ Belgrádban viszont a BSK 
győzött 4:2-re...

■ Az bizonyos —  mondja Finta
, hogy otthon nagyon veszélyesek 

ezeh. a jugoszláv csapatok. Még 
most is clénhp??. M Yiléhczctcvibcn cl 
a. zágrábi Gradjanski— Ferencváros  
mérkőzés, amelyet S : l - r e  elvesztet
tünk.

Reális volt ez az eredmény?
—  Tudom is én... E lő z ő  vasárnap 

kikaptunk 4:.t-re az Ú jp e s ttő l s ez 
a vereség egy k ics it összetört ben
nünket le lk ileg. A z  erőn lé tü n k  sem  
volt valam i kiváló a körülm ényes  
utazás m iatt. A m íg  szusszal, b írtuk, 
elég jó l ment nekünk, A  félidő csak 
S : l  volt a. G radjanski javára . Tény  
az is, hogy akkor m ég rendszer nél
kül já tszottunk, m árped ig  olyan fe r 
getegesen gyors csa tá rokka l szem
ben, a m inők a ju gosz láv  csatárok, 
nem lehet, rendszer n é lk ü l játszani. 
Ha ezek á tve ttek  a labdát és m eg
indultak. vele, 'a kkor m á r késő. N em  
lőhet őket, beérni.

—  Milyen kilátásokkal megy a 
Ferencváros Belgrádba?

--- Ha úgy fog  játszani. «  csapat, 
m int múlt, vasárnap, a k k o r nem■ le 
het baj. M ég győzhetünk  is. A  fö ld 
re  kell levinn i és o tt  k e ll tartan i a 
labdát ezek ellen. Ú g y , ahogy m i 
csináltuk vasárnap. L á tta m  szomba
ton, az V jpest— G ra d ja n sk i m érkő
zést . M ég most is mérges vagyok,

lók, vannak őszhajúak, vannak pes 
tiek, vidékiek, jegyzeteket csinál
nak. Lelkesen nevetnek, ha a „ta
nár úr" tréfásan fejezi ki magát. 
Néha kérdeznek.

Érdekes társaság. Egy autogram
vadász kedvére kitombolhatná ma
gát. K a lm á r, M ándi, H adrévi, To - 
m ccskö, P rocen kó , Csaplcay, Hau- 
ser, Vágó, Sós —  ötvenen vannak.

Van. aki civilbe öltözött, van, aki 
melegítőt húzott. Színes mezt is 
látni;

Az előadó H orváth  Boldizsár dr.‘, 
egyetemi magántanár.

A hallgatók — edzők és leendő 
edzők.

A mestervizsgáztató bizottság há 
romhetes tanfolyamán vagyunk.

*
—  A z  em ber azt hinné, hogy az 

edzői m esterség egyszerű dolog —  
mondta a „tízpereben" egy fiatal ed
zőjelölt. —  M ost lá tja  az em ber 
hogy m ennyi m inden kell hozzá. M i
lyen nagyszerű előadás volt a H o r
váth dok tor úré a gyúrásról.

Bizony a ..naturalistáit" minden 
Ilyesmitől idegenkednek. Nekik a 
különféle anatómiai ismeretek, a 
szakszerű gyúrás — afféle kényes 
kedés, amelyre nincs szükség. A 
fontos: bedobni öt sufnit az ellenfél 
kapujába és — kész! Holott a tu
datlan edző katasztrófáknak lehet 
okozója. Tönkreteszi a játékosa 
szervezetét, meggyúrja a megduz
zadt nyirokcsomókat, magas láz 
után „kutyabajod!" felkiáltással ját
szatja, halvány sejtelme sincs a le
törés élettani okairól, —  egyszóval 
nem tudja, milyen finonr és bonyo
lult szerkezeteket kell irányítania.

Most talán vége lesz ennek a ku- 
ruzslásnak.

•
—  K ics it sokat keU tanulni, —  

mondta az egyik öreg edző s talán 
arra gondolt, hogy nem ártana meg
felelő „puskákat" beszerezni, vagy 
talán jó lenne, ha a fiatalok súgná- 
nak a vizsgán... Látszik rajta, hogy 
szurkol a vizsgától.

—  N em  baj —  mondja egy fiata
labb — , én örü lök  a nagy anyag
nak, M iné l többet kell tanulnunk, az 
csak azt je len ti, hogy m ilyen fontos  
az edző.

Megszívlelendő mondás. A múlt

ban előfordult már, hogy éppen az 
edzők között voltak olyanok, akik 
esküdt ellenségei voltak minden ed
zői utasításnak, taktikai megbeszé
lésnek. Azt vallották, 4iogy az igazi 
tehetségnek nem kell utasítás, az 
tudja, mit kell csinálni. Vagyis nem  
szoru l az edzőre. Ez jó példa arra, 
amikor valaki saját maga alatt vág
ja a fát...

Minél többet kell az edzőnek ta
nulnia, minél többet kell tudnia, mi
nél szélesebbkörü a tananyag, —  
annál értékesebb az edzöl mester
ség. Annál nehezebb edzőnek lenni. 
Nem lehet akárki edző!

•

Reggel 8-kor kezdődik a tanitás. 
Egész nap tart. Az edzők nagy áldo
zattal szakítottak maguknak három 
hét szabadságot. Van, aki fizetéste- 
len szabadságát tölti. Van. aki é j
szaka dolgozik , csak hogy részt tud
jon venni a tanfolyamon.

—  Ha minden előadó ilyen jó , 
mint. a H o rvá th ,. —  mondja egy 
résztvevő — , akkor csak hálás le 
hetek ezért a három  hétért. M egéri 
a szabadságot.

*
Egy vidékivel beszélgetek:
—  N agyon  cl vagyunk maradva

SpowT k
Lapunk legközelebbi 
számaaszombat-vasár- 
napikeftősünnepre való 
tekintettel csak hétfőn 
jelenik meg, de Buda
pest főbb pontjain már

vasárnap este
10 éra eJU kapható lesz

az ilyen dolgokban. N á lunk  nem is 
tud já k , m i az a gyúrás. N em  sokat 
adnak rá. őszintén m egva llva , én 
sem. ta rto tta m  fontosnak...

Most már gyúráspárti. Egy példa 
győzte meg. H orvá th  dr. egyik egy
szerű és meggyőző példája. Az elő
adó egy berlini sportorvosi kísérle
tet mesélt el, Egy sereg fiatalem
bert ültettek le egy asztal köré, 
jobbkarjukat lefektették az asztal
ra s mindegyik egy félfontos vas
golyót emelt fel úgy. hogy a felső- 
karja az asztalon feküdt. Átlagban 
800-szor tudták felemelni. Tíz per
cig pihentek s újra megpróbálták. 
Ekkor már csak 500-ig ment. Más
nap újra elkezdték a kísérletet, Elő
ször megint felvitték 800-lg. Most 
azonban tíz perc pihenő helyett tíz 
p e rc ig  m asszírozták  a karjukat. Tíz 
perc múlva nem kevesebb, mint 
1100-ig jutottak el.

Meggyőző példa.
*

A jó pap holtig tanul. Cf îk akkor 
van joga —  h oltig  ta n íta n i,.

N.viregyhiíin vasárnap játsszák az 
NyTVE-Ungvári AC NBB-mérközést. Ez 
a mérkőzés az eredeti időpontban eső 
miatt félbeszakadt. Akkor az UAC veze
tett 2:0-ra. A mérkőzést Thomas dr 
vezeti.
, ,.A . Honi-ária—SalBTC barátságos mér
kőzést Halácai vezeti vasárnap Salgó
tarjánban.

// Ü Z E N E M  
A  M A I A K N A K . . .

A Ferencváros volt játékosainak  
tanácsai a Belgrádba utazó  
Fradinak

A  Ferencváros egy nagy család, 
— ezt sokszor hangoztatják. És ez 
igaz is. Olyan játékosok, akiknek 
már régóta semmi közük sincs a 
Fradihoz, még ma is ott láthatók a 
Ferencváros edzésein. A  mérkőzése
kéi meg a régi játékosok majd min
dig egymásmelleit állva szurkolják 
végig.

Szóval az FTC és a Ferencváros 
régi játékosai, ha más egyesületbe 
kerültek Is, yagy ha abbahagyták is 
a labdarúgást, még ma Is fradisták- 
nak érzik magukat.

Beszélgettünk néhány volt Ferenc,- 
város-játékossal. Megkérdeztük tő
lük, hogy mit üzennek a Belgrádba 
utazó csapatnak.

íme a válaszok:
SIFLIS GÉZA

(A mai nemzedék nemigen ismeri a, 
híres Gnlivert. 1328 tavaszán a jugoszláv 
válogatott kapuját védte Budapesten az 
óriás, teremett! kapus. Nagyszerűen.' 
Akkor tűnt fel a Ferencváros vezetőinek 
s nem sokkal később, a Fradi Budapest- 
re hozta s, szabadkai fiút. Siflis Gézából 
igazi fradista lett. ö volt az, akivel 
Tótb-Potya az egyik. Újpest elleni mér
kőzés előtt porcukrot etetett. Siflis 
Ugyanis nagyon izgatott volt s Potya, a, 
cukrot, mint idegcstllapitót adta be. 
Siflis idegei meg is nyugodtak.)

—  M ég  ma is állandóan k ijá rok  
a Fradi m érkőzéseire s mostanában 
végre elégedett vagyok a csapattal. 
Ú gy játszanak a fiú k , ahogy kell. 
Csak annyit üzenek a fiúknak, hogy  
Belgrádiból becsületes eredménnyel 
térjenek haza. Ellenkező esetben 
fülhúzás lesz. A z  én fülhúzásaim at 
a mai fiú k  is ism erik !

KORÁNYI I. LAJOS
(Korányit, a Iírónit nemigen kell be

mutatnunk. A Bástyából került a Fra
diba s hosszú éveken keresztül viselte a 
zŐUl-frliár inget. A Fradiból éppen 
KK-mérközés miatt kellett távoznia. A 
Bindea-eset miatt! Korányi a Phöbusba 
került, majd ■ Franciaországba ment. on
nan a. Nemzetihez jött vissza s ma a 
WMFC-ben játszik.)

— Természetesen azt üzenem a 
fiúknak, hogy nyerjék meg a bel
grádi mérkőzést,. Vasárnap láttam a 
Fradit játszani, de csak a II. félidő
ben. Az a véleményem, hogy azzal a 
rendszerrel csak olyan csapat ellen 
lehet játszani, mint amilyen a Sla
via. Biztosan tudták, hogy a Slavia 
baloldala nem veszélyes s ezért ját
szottak jobbfedezet nélkül. Nagy
csapat ellen azonban nem lehet így 
játszani. A nagycsapat észreveszi 
azt, hogy nincs jobbfedezet s erre. 
folyton azon az oldalon játszik. A  
BSK-t Is a nagycsapatok közé 
sorolom, tehát Belgrádban nagyon 
kell ügyelni arra, hogy a Fradi 
jobboldalán ne legyen baj.

(Króni ezután nekünk még e.;;t mond
ja: „Az ősztől kezdve majd többet ta
lálkozunk. A, WMFC bekerült az NB. I. 
osztályába!'’)

RAZSÖ I. IMRE
íRázsó Táncos Misi előtt volt a, Fe

rencváros jobbszélsője. Az Ékszerészek 
csapatából került a Fradiba s ötször vá
logatott is volt. Az ősszel sehogyan sem 
volt megelégedve a Ferencváros csapa
tával s ekkor ezt mondta:

— Olyanok iátssahok ma. a; Fradiban, 
akik. az én időmben még a mezt sem 
hozhatták utánunk.

Most viszont ezt mondja:)
—  Sok jó t  k ívánok  a F ra d in a k  s 

én biztosra, veszem a zt, hogy idén 
a F ra d i nyeri a K K -t .  N agyszerű  a 
Fradi m m  rendszere s roppant sa j
nálom , hogy éppen m ost vasárnap 
nem lehettem  k in t a  mérkőzésen. 
H allom , hogy éppen a jobbszélen  
sántít a F ra d i összeállítása . . . H ej, 
de szívesen beszállítók, ha lehetne. 
Legszívesebben e lö lrő l kezdeném azt 
a pályafutásom at, a m it a Fradiban  
te ttem  meg. A  fö  az, hogy a. fiúk  
ne ijed jenek m eg len t Belgrádban. 
A k k o r m ajd jönnek  . a  F ra d i-gó lok

TOLDI GÉZA
(Toldit nem kell bemutatnunk. Toldi 

még mai is játszik. Egy évvel ezelőtt » 
Bologna elleni mérkőzésen négy gólja- 
val 5 segítette a KK döntőjébe a Fradit. 
Géza igy beszél;)

— Mostanában folyton azt látjuk, hogy 
a jugoszlávok mennyit, fejlődtek az utóbbi 
időkben. Ennek ellenére az én vélemé
nyem az, bőgj a belgrádi mérkőzést meg 
lehet nyerni, sót meg Is kellene nyerni. 
Be ha esetleg * Fradi rosszul áll Relgrád- 
bán. akkor nagyon vigyázzon arra. hogy 
rsak úgy kanion ki. hogy a hátrányt 
Budapesten könnyen he lehessen hozni. 
Nem Szabad úgy játszani, hogy „majd 
Budapesten úgyis behozzuk'’. Ez ugyanis 
megbosszulhatja magát. A Gradjanski 
esete azt bizonyítja, hogy a jugoszláv 
csapatok külföldön is tudnak gvőzni. A 
Fradi Játssza becsületesen a maga rend- 
szerét, éppen úgy kell szélsőkre játszani, 
mint most vasárnap, mert hiszen Gvetvaí 
bebizonyította, hogy Ismét válogatott for
mában van. Ezenkívül Sárosi Béla ma
radjon hátul. A fői!zenetem a Fradinak 
az. hogy Belgrádban Igenis a „gólt nem 
kapni”  jelszóval kell kiállni.

STECOV1TS LÁSZLÓ
(Az amatörlsorszak utolsó éveiben, m is  a 
profikorszak első éveiben volt a zöld- 
fehérek játékosa. Néha felbosszantotta a

zöld-fehérek híveit, akik többet vártak 
tőle. Tulajdonképpen korán került be a 
nagycsapatba s csak később, a BSzKBT- 
ban* bontakoztak ki jó képességei, he 
még gyengébb napjaiban is mindig 
megbecsülték és szerették a Fradi-szur
kol ők. mert a Steco mindig szívvel ját
szott. Jobbösszekötő volt. Ezt mondja:)

—  A  rég i F rad i-sz ívvcl kell küz
deni Belgrádban, Há ez a szív m eg
lesz, aickor a F rad i Belgrádban  
előnyt, szerez. Vasárnap é lvezettel 
néztem  a F rad i m ai rendszerét *  
úgyszólván a lig ta lá ltam  hibát a. 
csapatban. Csupán B író  Daninak  
üzenem azt, hogy kösse fe l jobban  
a nadrágját s gólhelyzetek  e lö lt 
ügyeljen jobban,

OBITZ GÁBOR
(Obitz, aki egy időben őbécsei néven is 

szerepelt, több éven keresztül volt a 
zöld-fehérek első csapatának tagja. 
1921 és 1927 között 15 ízben válogatott 
is volt. Ma edző. Legutóbb Finnország
ban ért e.I szép sikereket. Ma is gyak- 
ían bejár még a László—-Iíohut-féle 
festéküzletbe, ahol délelöttönkint a Fe
rencváros régi játékosai találkozni szok
tak:)

— A fiúk vigyázzanak jobban, 
mint Szarajevóban, mert a BSK ko
molyabb ellenfél, mint volt a Slavia- 
Ha. a Ferencváros rendesen és be
csületesen játszik, akkor nem lehet 
nagy baj. A rendszer szerintem nem 
tökéletes s ezen kell • valamit javí
tani. Én úgy javítanék rajta, hogy 
Sárosi Bélát kissé kijjebb küldeném 
a jobboldalon, Lázárt meg jobban 
befelé. így jobban feloszthatnák 
maguk között a fedezetsor vonalát. 
Ha a BSK ellen is Luk lesz a jobb
fedezet helyén, akkor ez könnyen 
megbosszúlhatja magát. Én azonban 
nem féltem a csapatot. Hajrá Frádi!

*

így beszélnek a volt fra^isták s 
így beszélnek a többiek is. Mind 
bíztatnák a zöld-fehéreket a jó sze
replésére, hadd lássák a Ferencvá
ros játékosai, hogy milyen sokan 
kísérik figyelemmel a mérkőzésüket, 
hogy milyen sokan várják, lesik a 
belgrádi mérkőzés eredményét.

(B . M . B .)

Tokod, az  NB új
ism eretlené

UTE-játékosok fogják 
erősíteni o TUSC-öt 
az ősszel

Az NEB-ba.inokságot nyert csapatok 
közül legkevésbé n Tokodo' ismeri a 
n--í gy k fizön&óg. A W M FC 1 oért öbb jé léfc o- 
sót mar látta látszani, a SalBTC pedig 
— ha csak egy évig: is — már volt az 
NB tagja. A Tokod azonban ez idei ír csak 
a KöLASz-bajiíokságbaii és az NBB-ben 
szerepelt.

A Tokod 1926-ban alakult. A KöLASz- 
bajnokságért kezdett játszani, elés: fcséjj 
sikerrel, húszén három ízben bajnok lett 
a középmacyar álé:!}vétségben. E«yíz’>enf 
1933—34. évben megnyerte az országon 
amatörbajnoksá^ot is. Emuk a ionban 
akkor nem volt nagyobb jelentősébe, hi
szen feljebb nem kerülhetett az nmatőr* 
bajnok.' Egy ízben, megnyert© a Tokod a 
Corinthián-díjüt i*.

A csapni legnagyobb erénye a pom
pás kiegyensúlyozottság. Remek közvetlen 
v ód cl í no a legjobb rósz, n. íedezotsorban 
Mészáros a legnagyobb értéke a Tokád
nak. a támadóserbai. is több pompás já-, 
tókos szerepel.

A vezótők közül Eggcnbofer Jenő gyár- 
igazgató, elnöké a legnagyobb érdéin. 
Ivggenhofer Jenő a ♦Jey.sxorgairoasabb’* 
elnök Magyaromzágon. Csapatának vala
mennyi mérkőzésén jelen volt, ez azon
ban nemcsak elnökségéből fakad, hanem 
nr.tto.n is, hogy fia a csapat egyik játé
kosa. A kis Éggenhofcr ugyauis a To- 
kod jobbszéisője.

Mohos Antal ügyvezetőt mindenki !*■* 
meri az NBB-ben. Nyugodt, biztosk&zü 
vezetője a csapatnak.

Gárdonyi Tstván edző a tokod iák har
madik vezetője. Évekig játékosa volt a 
Tokodnak. Ősz óta pedig edzője is. A csa
pat pompás1 összteljesítménye elsősorban 
Gárdonyi érdeme. Tóth Béla vezette az 
edzéseket, dó hivatali clfogiaitsásra ebben 
megakadályozta, (hz óta Tóth Béla az in
tézői tisztséget tölti be, közmegelégedésre.

Az NBB-idény nem mondható könnyű
nek, A legnagyobb baj az volt, hogy 
alig tudott egy-két csotb'vi teljes em
pátiái kiállni a Tokod. Jellemző, hogy 
mindössze egy játékosuk játszott val*. 
mennyi mérkőzésén. Hevesi. "Remélik 
azonban, hogy ez NB-ben másképpen lesz.

A pálya füvesítő*© már nagyban fo
lyik. Ta7. annál is könnyebb dolog, mert 
n Tokod oályája eredetileg füves volt. 
A fő vési lésen kívül a csapat erősítésén 
is fáradoznak. A SFAG-ista Serénvlrdl 
és egy-két UTE-jó*.éko6róI beszélnek 
máris Tokodon.

U- -*— 11111 111
JátékvoTotöküldó* n vasárnapi ajosttá-

lyi döntőkre. Ny SE—D VÁC. Nagymá- 
nyok, n Nagy E. — SzVSE-CsAK. Szc- 

6‘ M old órányi. — PRüSHf— 
y} Y, ’ z agyy apái falva, háromnegyed 4. 
Szőke II. (Rudas. Micskey.)

Az ÍXASz-bajnokság harmadik helyéért 
az *• osztályú mátravidéki csoport má
sodik helyezettje (valószínűleg a SalBTC 
ír.) július 7-én játszik a bükkvidéki cso
port második helyezettjével, a TMMÁVAG- 
sal. A visszavágó mérkőzés július 14-ér* 
lesz Diósgyőrött.
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Pént«k

Cé?rlig:abajiioksá?r
IG osrtálj : MFéSC—KrSO, Pestújhely,
Strompf.

' I. osztály: HaSC—OMSC. Rálcosfalva,
r '■ 6. Rácz. — MpeSC—KrSC II., Kén- 
u». fi. Skuitét.i.

Szombat
Vasutas ifjúsági bajnoki döntft:

TÁV Előre- Szombathelyi Haladás, Ta--
i 3 -"út. fél 4. Skulfcéíy.

Országos ifjúsági elődöntő:
Első csoport:

agyar Pamut—Pomázi TK , Népliget.
Te .ár ősi diákpálya, 4. Papp Á_

Második csoport:
ZiM ÁVAG— Komáromi FC f *Htm gá.rie 

ü , negyed 3, Barabás.

Harmadik csoport:
ETC—PVSKj Hungária-út, 4. Nfm.’S-

li ri„,
Negyedik csoport:

hegedi A TE —DVSC, Hungáriáit, félj 
6 irány i.

CÉGTJG A R A JNOKS A G 
f. osztály: HF1SC—MüSC. Simor-utca,

1 ; 6. Kralt. — RcSC—WaSC, Maglódi- 
i , 6. Kovács I I I .  — K istext—TlaSC, Kis- 
) St, Üllői-út, 6. Palásti. — OhSC—SaSC,
I ákospalota, URAK-pálya, 6. Vass A. 

ti. osztály: HiSC—BFaSC. Hajdu-utca,
I I  6. Molnár I. —- Budakalász—DrSC, 
Budakalász, fél 6. Mihalkó. — MRéSC- 
T‘ eSC, Cscpreghy. — LáSC— CsaSC,, U.i- 
1 -st. Attila-utca. 6. Endrődi. — HMiiSC
-Gamma,. Kén-utca, 4. Szalai. — VaSC— 

í;eSC, Nagytétény, fél fi. Páldi. — OeSO 
-ÁFSC. Ciprus-utca. fi. Szigeti L».

KaSC—KáSC, gyömföiiíiti KaSC-pálya, 6- 
» kálitzer I. — HFéSC—OSC. Gubacsi-út. 
f Rendes. — HaSC— HGőSC, Zágrábi-út.
0. Sallai.

ITT. osztály: USC—StSC. Béke-utca, fél 
•>. Stefancsík. — HRSC—PrSC, Újpest, 
Szent Uászló-tér. fél 6- Kern. — RoSC- 
Magyar Pamutipar. Csillaghegy, fél 6. 
ÖTley. — FSCHSC—MGSC, Pozsonyi-út,
>). Rosta,. — Standard—PoSC, Budafoki- 
út. 2. Istenes. — KaSC I I .—CsoSC, 
gyomrői-úti KaSC-pálya. 4. Csermely. 
TuSC— Kiatext II., gyömrőiúti KTK-pá- 
ija, fi- Teuffel. — MeSC—MetSC. Krap- 
xy -ú t. 6. Szol 1 ősi. — SCHSC—HuSSSC, 
Wekerletelep. fél 6. Thuróozy.

lúgad íj:  SaSC IT.—HuSC, gyömrőiúti
STK-pálya, 4. Molnár.

SZEGED:
Jönnek  a paprikások

A Szegedi A TE  csapata Alsóváros 
kedvence. Alsóváros Szeged legszegé
nyebb negyede, a zsellérek, paprikater- 
melók lakóhelye. Jellemző a SsATE sze
génységére, hogy a, Budapestre utazás 
költségeit gyűjtés útján szedték össze. 
A  SzATE három éve állította fel ifjúsági 
csapatát., amely most bajnokságot nyert. 
Nagy érdeme ez Nacsa Sándor intéző
nek. aki óvásokkal nem kevesebb, mint 
hat pontot szerzett csapatának. Vég
eredményben’ a SzATE ifi három ponttal 
nyerte meg a bajnokságot. '

A  csapat pénteken utazik Budapestre 
az alábbi összeállításban: Papdi TIT. — 
Daróczi, Doktor — FiedJer, Bajnóczi, 
Juhasz — Szőke. Abrahám, Virág, Bödö 
Nagy. Tartalék: Papdi TV. Koszé, Szécsi. 
Kökény I I , ,  Vass.

D IÓ S G Y Ő R :
Csapkay , , kertjének  
v irága i"

Amikor Csapkay Károly visszakérüH 
Diósgyőrbe, a D iM AVAG hívei meignyu- 
godlak, mert az utánpótlást jó kezek
ben látták. Csapkay valóban csak olyan 
gyerekeket állított be a csapatba, a'k>ik 
még soha egyesületben nem játszottak. 
A  DiMÁ\ AG-ifik nagy fölénnyel nyerték 
csoportjuk bajnokságát, a döntőkben
Kassai AC-ot 8:1-re
Diósgyőrött pedig a ___  _____
meg 4:0 arányban. A. csapat érdek 
hogy a védelem mindössze 15 éves átlag
ban! Szombaton reggel jönnek n diós- 
győreik Budapestre az alábbi ősszieál l í -

a
legyőzték Kassán, 
SSE-ifj.ket verték 

essége.

ifjúsági
K á io M  — PsiTiansrity, Fapp — Hóm®, 

Hamar* Na&y — Popovies, Prihelszky, 
A ojtitla, Kíspatakí. Nagy TI.

PÉCS :
Csak ne az FTC lenne 
az ellenfelünk I

A  PVSK -iíik  nagy fölénnyel nyerték „  
bajnokságot. Jellemző, hogv tavaszi gól - 
arányuk 45:2 (!) volt. Az alosztályt dön- 
tőn Pécsett is, B-aján is 3:0 arányban le
győzték a Bácska ifjúságát. Pénteken 
délután^ utaznak a pécsi, ifik Budapestre 
Burányi  ̂ Ferenc szakosztály vezető é*s 
Keszthelyi Mihály intéző vezetésével. Az 
összeáll í i á  s u k a k ü vet k ező:

Pozsgai 1. — Horváth, Nagy I., —
Kecskés, Csermis, Szabó — Páldi, Pozs- 
gal IT., Nanmor, Balázs, Nagy IT.

A'z FTC-nck nem nagyon örülnek. A 
zöld-fehér ifiknek rettegett híre vám P é
csett. Fiz az egy, ami nem tetszik nekik. 
De azért mit lehet tudni . . .

D EBRECEN :
, , ö r e g " ,  rutinos 
játékosok

A DVSC ifiket nem nagyon lepte meg a 
bajnokság megnyerése. Palotán edző ve
zetésével immár másodízben nyerték a 
DYSC-ifik a keleti alszövetség ifjúsági 
bajnokságát. Szür:s és Tisza a legértéke
sebb két játékosa a csapatnak. Ssiics 
már a diósgyőri edzőtáborban is feltű
nést keltett, Tiszát pedig már többször 
be akarta állítani a vezetőség az NBB- 
csapatba is. A  debreceni ifiknek nem

-ttftág a® idegen, pálya, hiszen vasutas- 
bajnoki mérkőzéseken már megszokták 
az idegen légkört. Pénteken este. 
alábbi összeállításban utaznak a debre- 
teinek:

Baláss — Balogh, Oláh. — Matolesi, 
Básti J„ Bdsti t i .  — G-imiéi, G-yörös, 
Ssih-s, Tisza, Béres,

UJK OM A RO M:
100 százalékos ba jnok
ság után . . .

Az Ujkomáromi FC ifjúsági csapata a | 
nyugati alszövetség komáromi csoportjá
ban 12 mérkőzésből 12 meccset nyeri 
meg, tehát 100 százalékos a bajnoksága. 
77 adott góllal szemben mindössze 7 gólt j 
kapott. A csoport-döntők során a. Magyar
óvári Kegyes-rendi g. csapatát 4:2-re, 
Soproni VSE-ifit pedig 1:0 arányban 
legyőzték az új komáromi a.k.

Valószínűleg csak szombaton reggel ! 
utaznak Budapestre az újkomáromí ifik  ! 
az alábbi összeállításban: Szeder —  Ra- \ 
dics, Németh I I .  — Paksi, Kapinapt \ 
Lörincz  — Mészáros 11., Séta, Jakab, 
Nagy f i . ,  Németh /. A csapat legjobb 
játékosa. Nagy TI., aki 32 gólt lőtt eb
ben az idényben. Nagy fájdalma az új- 
komáromiaknak. hogy a leventéket nem 
engedik a hatóságuk leigazolni és ezért 
egész sereg kitűnő játékostól fosztják 
meg az egyesületet.

Tme, . bemutattuk az ifjúsági döntők \ 
vidéki résztvevőit a budapesti nagy
közönségnek. Ne a rutintalanságot tv - I 
gyék, észre rajtuk, hanem a lelkesedést, 
tudást és az önfeláldozást. A ru tin t | 
me.jd megszerzik ezek a gyerekek.

A „K p "  P á lyáza tu n k  
v é g e re d m é n y e  

(Folytatás)
A  VEBETVERSFINT VÉíJBREDMÉhíTE:

A Nemzeti. Sport, kifi brorr.-.-.rőtét (toifc -

Vasárpuip:
K K K -ért

BSK.—jto-rneváros, Béigrád, fél
K iocer (roinán).

Grruijavx'kir—Rapid. (Bukarest), Zágrá,b. 
Ki 6. Kiss M. E.

NRR őrt;
Felvidéki csoport:

DiMJVA/3—Pereces, Miskolc, fél fi. Ga
lambos.

NpTVP,—Ungvdr, Myiregyháaa, fél 
(Keiét ről).

A  m a tárbajnokaág 
Budapest amatőrbajuoki rím fé ri

Gam — B LK , Simor-titca, háromnegyed 
fi, Újvári. (Lantos, Návai.)

Orsrágos ifjúsági kftrépdöntő;
Btső csoport győztes—Második csoport 

győztes, Hungária-űt, 4. Korbuly. /
Harmadik csoport, győztes—Negyedik 

csoport győztes, Hungária-út, három
negyed 6. Hónai.

Kölyök bajnokság
Gnrz—BHK, Simor-utca, fél 5. Platt.

MOTE-bajnokság
t. osztály. Pesti csoport: Túrán SE—

KZsTE. Coglédi-út, fél 4. Wenzel. — Ké
ményseprők— PeT-Iv, Fehér-út, 6. Kénoszt, 
(Karácsony). — T. Előre—BTSE, Tatai- 
út, 6. Bereczky (Eorb). — Rákoshegy— 
1RAFC. Rákoshegy. 5 6. Pintér (Csepreghy).
— Rákosliget— V III . ker. SE, Rákós- 
Iiget. fél 6. Tasnádi (Barcs). — FTSE— 
ESzSE. Kvassay-út, 6. Tamási (Nau).
Szt. L.FC—Kistarcsa, Ceglédi-út, fél 6. 
F ibinger (Szatelberger). — Bndai cso
port: Csillaghegy—SzJSE, Csillaghegy,
fé l 6, IIerez I.. és Dedik. — ETSC—Buda
örs, Nagyszombat-utca. 6. Szilcs (Virczig- 
mami). — TTC—SzSE, Törökbálint, 5 
Ince (Kozik).

fi. osztály. Pesti csoport: T. Előre— 
HTSE. Tatai-út. 4. Nórák F. Ecser— 
R AFC  II.. Ecser. 5. Balázs. —  FTSE II. 
—V II. ker. SE. Kvassay-út. fél 4. Tausz 
K. — Budai csoport: Budakeszi—ÜSÉ, 
Budakeszi, fél 6. Faragó.

Ifjúsági bajnokság: Szt RFC—P. Rákó
czi, Ceglédi-út. fél 2. Szattelberger. — 
TSE—KZsTE. Cegiédi-űt, fél 12. Pálos.
— BKSE—Pestszentimre, Fehér-út 4. 
Karácsonyi. — T. Előre—BTSE, Tatai-út 
2. Barb. — Rákoshegy—RAFC. Rákos
hegy, 4. Csepreghy. — Rákosliget—V III .

Rákosliget, fél 2. Barcs. — 
FTSE—ESzSE. Krassay-út, fél 2. Nan — 
Csillaghegy—Szent János. Csillaghegy, 
fel 4. Dedik. — ETSC—Budaörs, Nagy
szombat-utca. 4. Virczigmann. — TTC— 
Szentendre, Törökbálint, 3. Kozik.

KÜZINTÉZETI BAJNOKSÁG 
Pénteken (28-án): RÁC—OTr, Fehér-

Van-út, fél 6. Pintér.

h’agy eseményt Tisza Kálm án-tér-Kál- 
yária-lér ifjúsági válogatott mérkőzés 
lesz szómbaloti délután 4 órai kezdettel 
a, Mmorutcai pályán.

Aligha, lehet változás a Szegedi VSE 
csapatában a Csabai A K  ellőni döntő- 
mérkőzésen. A  végleges csapatot csak 
közvetlenül a mérkőzés előtt jelölik ki 
a szegediek.

PÉNTEKEN REGGEL U TAZIK  
A SZEGED FC

A  Szeged FC románjai portyája bi- 
zcmytal.aniiá vált a politikai helyzet 
miatt. Hésser Tibor azonban csütörtökön 
w órákor rendben megkapta a beutazási 
engedélyt, tehát a portyának nincs aka
dálya, A portya műsora azonban tneg- 
váífcoz-o'tt. Szombaton nem Nagyváradon* 
hanem Kolozsvárott, vasárnap pedig nem 
Kolozsvárott. hanem Marosvásárhelyen 
játszatlak a szegediek. A  portyára 12 já
tékos utazik, Markovics Szilárd vezeté
sével.

A KÖZÉPMAGYAR ALSZÖVETStfG
az elhúzódott idényre és a rendkívüli 
viszonyokra való tekintettel az idén nem 
rendezi meg az I. B. osztályú döntő mér
kőzéseket Az I. B. osztály bajnokai 
ezüstözÖtt bronzérmet, a második helye

bán) nyertes:
A  budapesti nwporthan; Yi«nyovnzVy

Fivérek,
A pestkörnyéki ©soportbau: :# ' (Vftrr-

fira le  nő—N cu bérez J ozsef).
A  ridéki csoportban: OyötBpyöP (Bo-

rossy György—Vargányi Tibor).
A hölgyek csoportjában: AHC (Mészá

ros Mária).
Az öisze)réityesefc e«*porf4álM*/n; if j.  

Gaál Hajós.

A  JUT A LOMDTJ EBF.DMENTK
A Nemzeti Sport, jelvényét, kapja: 
Antonovics L»„ A fiaim. Álmos, Aha fa, 

ABC (Cs.—P.), Almást S., A  Tarasr,
Aranyember. Ágh S., Bajnok S., Baum- 
garten T., Beszédes Gy,. Bc.rcmay S.-né, 
Belényesi B „ Boé^Vai, Bodnár F., Bor
bély I., Boskovj tr, Gy., Bruz^a L., Cseri 
F„. Csín csak L., Döme F „  Doboczk y L., 
Dudiika I., Enigel F>is7;ricb P., Esély- 
leső, Fel bor L*. Fehér János, Fehér Ist
ván, Förgeteg, Fő a szív, Főldesi L*. 
Fri vakíszky Jenő, Göblyös János. Grasz 
Jenő, Gerle (F .  ̂ M.), Gyarmat.hy L*. 
Grálzl F „  G. Rózsa, Hóvirág, Hughes, 
Hubertus, Huber K., Hajrá Zugló, Haj
nal (T. B.). Herskovits M„ Herczegh J., 
Hidv-éger P .. H iszi, K  am arás—Regöozi, 
Kiss L. (Gyula), Kocza B., König 
Ivisutca J ., Hehm-ami J., Lauri nec/, M 
Ivendvay S.-né, if j.  Molnár F „  Mózer 
M., Marosi T.. Magyar B „  Mal-omszegi O., 
Mikó J „  Müller 1., Míesí.kó. MÁV, Nau- 
moy J., N aaygyörgy  J., Nagy Árpád, 
Nyitrai M „ öcsi (H . Gy,), Posfai J., 
P c tr illa  A ., Roham, SSE, S.áry .1., Sin- 
gor (íy., if j.  Simonn S., Stoffel S.-né. 
Stiichlik K . dr, Schimdt A., Schwarcz 
T.» Sebőn J., Szabó Gy. (Th. K.-u.), 
Szép te I., Szafián M.. Szebényi J „  Sza - 
ay J.-né, Tótli F. (D.-lér), Tóth Irén, 

Tulajos, Tilos, Tripholium, Tóth I., 
TárDa-u., IJrbán í., Velkovits M „ Voj- 
ticzky D., Vára i L., Zsótór L.

A  díjkiosztás a jövő héten a következő 
napokon lesz: Kedden délben 12 és 1,
szerdán d. e. lő és fél 11, szombaton este 
6 és fél 7 közölt. Aki ezeken n napokon 
nem veszi át a. díját, annak postán küld
jük el. A  jelvények csak július 15 után 
kerülnek portára. Figyelmeztetünk min 
denkit arra, hogy ha netá.n megváltozott 
volna a címe, azt okvetlenül közölje
ezerkesztőségünkkei,

A  V  FLLÁM P.ÁGYAZATUNKKÁL
kapcsolatban figyelmeztetjiik t. Pálya 
zóiiikat, hogy a héten kivételesen vasár 
n?l- í-  órában állapítottak meg a be
küldési határidőt. Azok, akik szombaton, 
vagy vasárnap a szelvénygyüjtő ládánk
ba akarják bedobni a szelvényeiket tar
talmazó borítékot s netán Rökk Szilárd- 
utca 4. alatt zárva találják a kaput, fá
radjanak át az épülettömb József-körúti 
oldalára s a JózseF-körűt 5, számú kapu 
portásfülkéje mellett megtalálják a Nem
zeti Sport zöldszínu tippládáját 

A  Villámpályázatunk, mint azt a keddi 
számunkban részletesen ismertettük, mind
össze három fordulós. A díjak összege 
641Ő pengő s a pályázat keretében a K K K  
hátralévő hat mérkőzésére kell tippelni.
A  félidők eredményét is meg kell jó 
solni. A  verseny állását az F. és a I I .  
forduló után ismertetni fogjuk.

zeitek oklevelet kapnak.

A KÖUA.Sz jú lius 1-től augusztus 15-ig 
nyári szünetet tart. Rendkívüli esetek
ben azonban a nyári szünet alatt is el 
intézik az ügyeket*az; egyesbírák.

A  Szolnoki MÁV csapata Péter-Pál 
napján Mohácson játszik az ottani MTE 
csa pa tává 1. A  m phácsis k nagy érdek !ö- 
déssel várják Kottát hot, Szántót és . tár
saikat* annál is inkább, mert 'Mohácson 
élcsapat még bem ' vendégszerepelt.

Három órakor — és nem 4 ódakor — 
Jefiz 57. Pisti országos ifjúsági bajnok? 
k< > zépdö n t ömér k őzé s vasáru ap délu-feán a 
Hungária-úton. A  második középdöiitő 
kezdető háromnegyed 5 óra.

Az országos ifjúsági döntőben résztvevő 
csapatok ̂  szarná ra az MLSz vasárnap dél- 
előtí 9 órai kezdette! filmbemutatóval 
kapcsolatos oktató előadást rendez

De/ ^ P  "  M FC  hathónapos eltiltását 
a fel lebb vi teli bizottság két hónapra 
mérsékelte.

A  Cégliga e lső  osztályában szombaton 
órakor O epe ló ii *  W M T K  a 

MaFaSOvci j ú ^ k  Mjhalos-it* játékrese-
'í » V  ’<# *  ■ > .

tU

L E G Ú J A B B !

Az üj MAC-pálya 
ügyében kedvező 
döntésről számoltak 
be a MAC tegnapi 
közgyűlésén

Tegnap este tartotta a MAC 65. 
tisztújító közgyűlését. Az ülés ele
jén Mikecz Ödön dr. társelnök be 
számolt arról az értekezletről, ame
lyet a tegnapi nap folyamán Hóman 
Bálint dr. vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszternél tartottak a MAC- 
pálya átépítése ügyében. A  közgyű
lés nagy lelkesedéssel vette tudó 
másul, hogy a kultuszminiszter ál 
tál felajánlott összeg, a székesfővá
ros és a közmunkatanács kilátásba 
helyezett hozzájárulása, a Régi 
Gárda házának értékesítése és á 
tagoknak bizonyos külön áldozat- 
készsége révén előteremthető az a 
körülbelül félmillió pengőt kitevő 
összeg, amelybe a, pálya átépítése 
kerülhet. Ebben a korszerű Öltözők
kel és fürdőkkel ellátott lelátó, va
lamint a félig lebontott régi klub
ház helyén építendő új klubház Is 
bennfoglaltatik. A MAC-nak ugyan
is át kell adnia a Közmunkatanács
tól bérelt jelenlegi klubházat.

1 ■ — Ö 8Ö -------

Tátos 20:36 mp-es idővel 
nyerte a MUE-versenyt

Kellemetlenül hűvös, szeles időben 
tartották meg csütörtökön a MUE  
hagyományos 1500 m-es versenyét. 
A 19 fokos, erősen hullámzó vízben 
nem lehetett különösebb eredményt 
várni a versenyzőktől, így annál 
kellemesebb meglepetés Tátos Nán
dor nagyszerű ideje. Tátos indulás 
után azonnal az élre állt és egyre 
növelte előnyét a mezőnnyel szem
ben. Az utána következő Percnyit 
több, mint 200 méterrel verte.

Részletes eredmény: 1. Tátos FTC
20:36, 2. Perényi BBTÉ 23:37.8, 3. K o 
vács NTE  23:43.2, 4. Szuchy FTC 23:58.4 
Ifjúságiak-. 1. Nagy MUE 24:50.4 . 2. }
Czapkó FTC 25:02.2, 3. Babay I I .  N T E  
25:38.6. 4. Szabó (Kecskemét) 25:48.6. — 
Csapatversenyben: 1. FTC  (Tátos
Szuchy. Molnár), 2. NTE  (Kovács. Hau- 
ser, Babay IT .), 3. BBTE. Az  if jú ság i 
csapatversenyt a. M UE nyerte (N agy 
Ilirka, Unger).

Borát,**<w. -JHCSB-UTSO (Ko-

nfcl,NYUGATI AF^ZOVFTSÉG 
Ssmnbatom:

V* sutiba JnnV*á*r. Péea: FVSK—Hala 
dús (K-asztl).

Harátsa r̂os. Rá-cftalrmá*.: B. MOVT-
BZTE (Bencce). — Bonybád: Bonyhádi 
vá,l.—SBTF. (Kc!e«i dr). — S4sd: SLE— 
PVSK vegyes (Treukia).

Vasárnap:
IT. fmwtály. Komló:

(Pauncv.).
KSF—NVTE

IvöZÉFMAGYAR AT^ZdVETSItG
Srorahal:

I. R, Osxtéjy. Törölrj^ütTtnlclóff: TFC 
Szolnoki CASE (Gselönyi).

Yasirnap:
T. B. naítáJy. Na^ykÖTÖf: NPTK - Sr.

MÁV TT. (Hajdú. —■ üllő: üDSK—VSO 
IT. (Sándor). -  Fót: FTSE-ASC (Ta- 
nai), FSE—DAC II, (Kemónyvári). 
Veresegyház: V. MO VE—NT SE (Reá). 
Vác: V. Reménypéer II.— ÉPRE Horetrky).
-  Gmk óta': CTK-M. MOVE (Ncda-
gaslfa). — Szob: HTSE—RESE (Kozma).
— Fe-Iwőgöd: FTK—KSE (Kollár).

— ----------- -

A bajnokság á llása
« IT, osztály

• T E N IS Z

[Nyugat nyerte a férfi, 
Közép a női vidéki 
teniszesapatbajnok- 
ságot

Szombathelyen tegnap folytatták 
és fejezték be a vidéki kerületek 
csapatbajnokságát. A  férfiak verse
nyében Nyugat pontveszteség nél
kül győzött. A nők közül a Közép 
megőrizte vezető helyét és szintén 
vesztett pont nélkül lett első. Az 
egyes mérkőzéseken sok szép küz
delem volt, pedig a kétnapos, állan
dó játék nagyon elővette a játéko
sokat. Pénteken délelőtt nincs is 
játék és pénteken délután 3 órakor 
kezdődik meg a küzdelem Magyar- 
ország vidéki egyéni bajnoki cí
méért. Eredmények:

FÉ B FIC SA IATM É R K őZeSE K  

Tiszántúl—Felvidék 5:1.
M arkovid:—Bakos dr 6:4, 6:1, Csongáf 

—Szórják 6:4. 6:4. Barabás—Bartos II. 
2:6, 6:4, 7:5, Kovács—Peiker 7:5. 6:1. 
Maukovich. Csongár—Bakos, Peiker j. n. 
Barabás, Kovács—Szovják, Bartos j. n.

Tiszántúl—Közép 4:3.
Temesvári K —Ma.nkovich <ir T  6:4, 1:6 

6:4, Csongár T—Kiss dr K  6:2. 14:12, 
Kovács T—Sztancsik K  1:6. i.0:8. 6:4.
Kovács, Barabás T —Varga. Sztaripsik K  
6:4, 6:4, Kiss dr, Háros dr K —Manko- 
vich dr, Csongár T  j. n.

Felvidék—Alföld 6:0.
Bakos di— Singer 6:3,., 6:1, Szovják— . 

Dúcai L . 6:1, 6:2, Bartos I I .—Pataki 6:0, 
6:0. Peikert—Dóczi .T. 6:3. 6:1. Bakos dr. 
Beikért—Pataki, Csapó 6:1, 6:2, Szovják, 
Barzos II.-—Dóczi I,., Dóczi J. 6:4 4:8.
6:2. . 

Tiszántúl—Alföld 6:0,
Mankovich dr—Singer 5:7, 6:3, 6:3,

Csongor—Dóczi h . 6:2, 6:3. Barabás 
Pataki 6:3, 6:2, Kovács—Dóczi J. 11:9. 
7:5. Mattkorich dr, Csongár—Szigeti, Pa
taki 6:3, 6:2. Kovács, Barabás—Dóczi 
Dóczi .1. 6:3, 6:2.

Közép— Dél 4:!.
Milassin D—Temesvári K  5:7. 0:7. 6:1. 

Kiss dr K —Csiliért D  6:4, 7:5, Hárós dr 
K—Gyimöti D  6:0, 6:2, Ugrósdy D
Sztancsik K  6:0, 6:3, Kiss dr, Tíároe. dr 
K —Milassin, Balázs D 6:4. 6:2, Varga. 
Sztancsik K — Ugrösdy, Csüléri D 6:3, 6:2.

Nyngat—Alföld 5:1.
Ellyssen—Singer 4:6. 6:4, 7:5. Bnjtor— 

Dóczi L, 6:2, 6:2, Péczely—Pataki 6*3. 
4:6, 6:0, Horváth d r —Dóczi ,T 6:0, 6:0. 
Singer. Pataki—Modern. Horváth dr 6:4, 
1:6, 6:3, Nyugat egyetlen, győzelme, Búj 
tor. Csató—Dóczi l... Dóczi J. 6:3, 6:4.

Felvidék—Közép 4:2.

Bakos F — Temesvári K  4:6, 6:3. 6:3. 
Szovják F—Kiss dr K  6:3. 6:2. Varga 
K —Bartos F  6:3, 8:6, Peikert F —Sztan
csik K  6:3, 9:7, Kiss dr. Háxos dr K — 
Bakos, Peikert F  3:6,- 7:5, j. n. Szór
ják, Bartos F-rVarga, Sztancsik K  6:3. 
8 :6 .

Dél—Alföld 4:2. ,
MHaasin D—Singer A  6:4. 2:6, 6:1, Gyi- 

móti D—Dóczi L.. A  7:5, 3:6, 7:5. Ugrósdy 
D—Pataki A  5:7, 6:2, 6:2, Dóczi j .  A—  
Rozsvány D  6:3. 6:4, Dóczi L., Dóczi J- 
A.—Ugrósdy. Gyimóti D j. ,n., Milassin. 
Balázs D—Singer, Pataki A  3:6, 6:2, 6:4

A csapatbajnokság végeredmény*:
Keleti csoport I. Nyugat 5 5 __ 34: 6 10

1. SzNSE 24 16 6 2 69:33 •*c I 2. Tiszántúl 5 4 — 1 31: 9 8
2. TsSO 24 17 .3 4 91-31 37 3. Felvidék 5 3 — 2 18:12 b
n. Köb. AC 24 14 5 5 85:39 33 1 4. Röaép • • 5 2 — & 16:14 4
i. RÁC 24 14 4 6 60:43 •*v» I 5. Dél 5 1 — 4 8:22 2
5. SzRTC 24 11 5 8 519:54 07 1 6, Alföld 0 ------5 3:27 —
6. K. T0rek-.cs
7. ÜTK 
S. ZAC 
9. K MTE

10. Aulotaxi
11. Bro
12. Kiutas 
.13. Spárta

í i  10 
24 7 
24 
24 
24 
2<
24
24

6 8 37:44 26 
9 8 39:34 23 

9 4 1 1  37:50 22 
6 7 U  43:61 19
5 5 .14 30:65 15 |
5 4 15 33:63 14
4 6 14 23:76 14 i
5 2 17 55:57 12

H ö lg y ek :

Dél—Nyugat 5:1. Alföld—Felvidék 
4:2. Felvidék—Nyugat 4:2. D é l-
Alföld 6:0. Közép—Felvidék 
Alföld - -Nyíl gaj 6:0. Közép-

I I I .  osztály 

Keleti csoport

4:2.

4:2.
D él

A  bajnokság végeredménye:

1. FTC n.
2. Cs. MOVE II.
3. WSC I I
4. S A C II.
5. Ganz II.
6. Függetlenség
7. SzTE
8. NJTC
9. S zF C Il.

30. SzAC II.
11. FVSK II.

20 .15 2 
20 14 3 
20 14 2 
20 30 4 
20 32 — 
20 7 

7 
7 
6 
2 
3

20
20
20
30
30

3 84:37 32
3 66:26 31
4 76:36 30 
6 62:40 24

-  8 52:47 24 
5 8 50:46 9 
2 11 40:56 36 
2 11 40:69 16
-  14 34:79 12 
5 33 34:58 9 
1 16 34:78 7

1. Közép
2. Dói
3. Alföld
4. Felvidék
5. Nyugat

4 4 — 
4 2 1
I S 
I I ! .

18: 6 
10: 8 
12:12 
11:13 
3:21

Északi csoport

CÉLLÖVÉSZET

.A. Budapesti Polgári Lővészeg-ye.sölet
hosok emlékversenyén tegnap Tompos 
Antalné a céllövöpisztollyal hatvan lövés
ből 461. kör eredménnyel megjavította az
országos csúcseredményt.

Vidéki műsor
SZEGEDI ALO SZTÁLY 

1 1 . osztály osztályozó. Szeged: Rostás 
SzFTE (Zscípberi II.).
Barátságos. Hódmezévá.sárhely; Dél vá

logatott- Hódtnezdvásárhely válogatott 
(Sgijjártó).

ÉSZAKI \ IaSZŐ VÉTSÉG 
I. osztály. Miskolc: MMTE—B LA SE

(Szemtiványi).
Ke l e t i  a lszö v e t sé g

A löszt, döntő. Mátészalka: DVSC IX.— 
MTK (.Kagy dr).

ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG 
Zorkóczy-serleg. ,Salgótarján: SSE-SFC 

(Tötű). ,
BVS5E-

■ a * 9 r « f t  lelteik .. ■ i , v a

1. Postás II.
2. PATE
3. KEAC 
1. PM T K
5. .Tuta
6. BVSC II.
7. KSC II.
S. KSSE II.
9. RESC

.1.0. M. Előre II. 
13. JIKSE 
12. DSE I I . »
* Törölve.

22 18 — 
22 13 5 
22 13 5 
22 12 6 
22 12 3 
22 30 4 
22 JO
22
22
22
22
22

Déli csoport
1 . I.óFC 22 16
2. Goldhrrger I I I 22 16
3. MA FC I I 22 10
4. KSG 22 11
5. BMTE II. 32 11
6. Sz. Juventus 22 9
7. Aí. Pősz 1 ó 1 1 22 J0
8. BEAO 6
9. 33 FC I I 22 8

10. f so  t r. 22 8
11. BBFC V fi
12. Sütők * 
* Törölve.

33 —

4 65:25 36 
4 54:27 31 
4 55:28 31 
4 57:31 30
7 57:36 27
8 12:46 24 

3 9 29:36 23
3 32 38:60 37
4 32 31:48 16
1 16 31:83 11
2 16 22:58 30 
4 16 22:25 8

5 1 40:1 o 27
4 2 66:26 36
6 6 .>4:42 26 
2 9 53:34 24
2 9 46:26 24
3 10 45:18 31
1 11 30:44 21
7 9 34:39 19 
3 11 41:62 19
2 12 42:73 18
5 11 ;>7:50 17 
2 30 7:28 2

IV, osztály 
Nyugati csoport.

31. Vasas II. 22 16
2. ZSE II. 22 15
3. HAC II. 22 14
4. HMSE II. 22 12
5. BAC 22 12
6. WoSC 22 9
7. Főv. TKör II. 22 10
8. U R AK  II. 22 7
9. Fodrászok 22 6

10. P S C II. 22 5
1 1 . t j l k * 22 —
13. Uránia* 22 S

8 62:31 35 
3 68:36 34 
6 45:41 30 

a 8 42:37 26
1 9 62:45 25 
7 6 49:39 25
2 10 34:53 22
3 12 40:58 17 
3 13 31:58 15 
5 12 23:53 15 
1 21 2:32 1 
3 11 48:33 19

A BE AC
kizárásos teniszversenyén tegnap sok 
mérkőzést játszottak. Eredmények: 

Férfle#3cs, III. o.: Pál—Bámlíuti j. ti.. 
Károlyi—Péteri 6:3. 1:6, 6:4, Patak—Min
den 6:3, 7:5, Hammerschl-ag—Mojzes d-r 
7:3, 6:2, Tóth dr—Cscnncly 6:2, 3:6, 7:5, 
Mnsziay—Benyik 6:0, 6:2, RcitibaTŰI-Batl- 
lay 5:7. 7:5, 6:2, Ko!!cr—Reinh,-irdi 6:3, 
6:0, Szőke—Pál 2:6, 6:3, 8:6, Kanta—Ma

ya r 6:2, 7:5.
Női egyes, ITT. 0.: Lám-Gonda 12:10, 

6 :4. Knnu-Csorroelyné 6:4, 7 :5, Hulényinó 
—Purrn 6:2, 6:2.

Férfipáros, III. Hatnincrsehlag,
I  urslncr—Spitzer, Gertner 6:2, 6:2, :Pa- 
*ak’ JlOrt’áth dr—Szclcores, Un ez dr 6:3. 
6:3. Halászi. Fábrl—Vlkk. Kovács 6:1, 6:0- 
I cterv. Kókler—Bari, Mojzes dr 6:2. 6:0* 

Vegyespáros, III. o.: Koller, Viola—
Sz'ikc. Kralik 6:4, 6:2. Bimder. Hulényinó 

Bnttlay, Onmiy 6:1, 6:1, Jlcmhardl, TAm
—Gertner. Salamonné 6:2, 6:1, K á ro ly . 
Horváth-Solt, Boda 6:1, 6 :0.

KeríiegyPB. IV .  o.: Nagy—Értők dr
6:3■ 5:3, ,j, ii., I 'é le ry—Bánlruti 6:1, 6:3, 
Pünkösti—Koleosényi 6:1, 6:1. k°vats-~ 
Várszegi 7:5, 15:13, Puca dr—Vük 6:0, 
6:0, Kovács—Szőke 6:1. 6:2.

Nőj egyes, IV, o.: Cs<*nT‘i<3tiyT)é~-FerJi-
nándi 6:1, 6:\ Stoiu—1Gond-a 6:3, 6:2.

Pénteki kiírás:

3.15: Szőke—Pa lásty : Tóth d r  - fterbner
ÍA): Koller—Kanta; Horvath-Kálláí (B);
Ru7:íc»ba--?U>]cz (E ); —R̂ 5né*ô  i
(C); Bődá—Salamouu^e 

3.45: K á ro ly i-P a ta k ; Hnlényiné-Kácz: 
Stein—Viola: Pnnkoefl, Koleceénvi-
H lalky dr. M agyar.

4.45: Hanmiersclilag—Melilinger- l é t —
Maezlay; Hal ácsi. G o n d a -S í* .  Hof- 
bauonio (D). (B )—Boda; Kovács-Hm-
vafch dr: (E)—Pucz dr.

5 45: _ Kagy-Kollor; Patak-Bari: Cser-
F e l l í i - S p i S ,  Sté?„nyÍ^ - B t ó ó í

r^ okonai -Tóth , MimJer:

í



Péntek, 1949 június 28, tssm
V a d  Zsuzsi a leány, 

egyest is m e g
nyerte  ©sx FTC 
teniszversenyén

Az FTO országos teniszversenyén tóg 
nap ec^akíi leány egyes döntőt játszották 
le. Itt is Vad Zsuzsi győzött Horváth 
Zsuzsi ellen. Vad tehetsége egyre jobban 
kibontakozik. Remek tenyereöu és fo
nákja mellett a technikája is kiváló. Tud 
rövidet ütni, nem fél a hálótól, a lecsa
pásai első rangnak és van szíve küzdeni 
Ha továbbra is így fejlődik, akkor még 
sok szép győzelmet fog aratni és rövidé
i n  komolyabb feladatok elvégzésére is 
képes lesz. Dicséretet érdemel a nevelő 
munkáért az egyesülete, a fiatalsággal 
sokat: törődő BBTÉ is. Eredmény:

Beányegyes döntő: Vad Zsuzsi BBTE 
—Horváth Zsuzsi MAFC 6:3, 6:2.

Párvy legyőzte Macs
kásig Körmöczy 
simán verte Bárdot 
az UTE országos 
teniszversenyén
Az UTE országos teniszversenyé 

nejt tegnap nem kedvezett az idő 
járás. Eső ugyan nem esett, de fújt 
a Sj5éil,: a tenisz másik nagy ellen
sége. A  férfiegyesben meglepetés is 
akadt. Párvy, az UTE fiatal tehet
séges játékosa legyőzte az idén még 
kevés versenyzési edzéssel rendel 
kezd Macskáiéit. Párvy méltó tagja 
az UTE fiatal gárdájának. A  női 
egyesben Körmöczy meglepően si
óján verte Bár dót. Eredmények:

Férfiegyes nyílt: Góczy—Salgó 6:1. <5:3. 
•rm s—Maeskási 7:0, 8:6; 6:3. kétórás 
mérkőzés. Balázs—Géczy 6:3. 6:3, Fehér 
— Fodor.7:5, 6:1. Katona—Klein 6:0, 6:2.

Nő) egyes nyílt: Körmöczy—Báfd 6:3. 
6:2, Körmöczy Jobb volt. Somogyi—Jusits 
6:1. 1:0, J. n.

Vegyegpáros nyílt: Szigeti, Bárd—Tor- 
nyay. Jusits 6:1, 7:5, Katona, Jávori- 
Fehér, Reményi 6:3. 6:4, Katona, Jávori 
—Macskás* Popp 6:0, 6:1, Katona le
rohanta JMarskásiékat. Balázs, Paksyné- 
J^rvy,' Székely' 6:2, 6:0.'

. Ifjúsági bajnoki számok
Fiúegyes: Fehér—L.aczkó 6:1, 6:1.
Beányegyes; Kövér—Sándor 6:0, 6:0,

Pénteki kiírás:
3.30: Fehér—Varga: Drexler—Sajgó; 

Horváth—íja!lér íA); Homolya, Göcze- 
I.iohtmann. Mezey.

4:30: Tornyáy—Párvy (C); Stolpa—Ker
tész: (A)—Guzmarin; Katona—Figedi.

5.38: Bolgár, Tihanyiné—Weisz, Ort- 
nerné (B ) ; Somogyi—Popp; női egyes 
elődöntő; Balázs—Fehér.

6.30: Sas. Asc.hner—Salgó, Fehér; tB)— 
Asbóth. Körmöczy; (C.)—-Bolgár; Stolpa. 
Szilvásy—Balázs, Paksyné.

S«omhatow és vasárnap rendezi ezévi 
«rszá,8roR teutózbajnojvi ylad-alak a MOyEé 
A versenyt a MQVÉ OTE héviziűti sport
telepén bonyolítják le. A. bajnoki címért 
hatalmas tömegben indulnak a játékosok, 
különösen a vidékiek erőteljes bekapcso
lódása örveüdétes.

Ma, pé.nt.eken este nyolc érakor van 
cl Botohd SE országos teniszversenyének 
nevezési zárlata. A verseny Festszcnt- 
lőrinccn kerül lebonyolításra.

EacS vegye 
Sohasem  fog mást használni 5

K É Z IL A B D A
Alfgr hangzóit, el a példátlanul szigorú 

Ítélet a Faksz-ügyben, újabb — ezúttal 
inkább derűs — esemény akadt kézilab- 
dázóéknál. A vasárnapi Goidbevger &E 
—WMTK v|tóz Pál Imre-vándordíj mér
kőzés eredményét az egycsbíió megsem
misítette, mert. mint kiderült, mindkét 
csapat jogosulatlan játékost szerei>elte
teit. Mivel egy eredményt hasonló okból 
már mog kellett semmisíteni: az MKESz 
alaposabban utánanézett a dolognak. Rö
videsen- kiderült, hogy a vándordíj ed- 
d]gi mérkőzéséin csak egyetlen csapat, az 
M. Posztó járt el a kiírás feltételei sze
rint. Az összes többi csapatok mérkőzé-
»cit meg kcülett semmisíteni jogosulatlan 
játékosok szerepeltetése miatt. (A ván
dordíj tpítétpici szerint csak az előre 
megnevezett 16 játékos szerepelhet. Az 
mtczo urak — otíist érdemelnek!)

EDaD7 a. STr C£j.VAT JELENTKEZETT AZ LSII KÉZILABDA-KlJl'ARA
örömmel jelenthetjük, hogy az Eioklro-

CTtw l ' u l s  „kl 1 .<!Stl Kézilabda-Kupa megrendezése biztosítottnak tekinthető. 
Ar. egyesületek nagyobbrészt, örömmel fo- 
gadla a kiírat. Egyrészük feltétlenül, 
mások elvileg: hajlandók részbenid a/

mérkőzéseken Eddig a következő 
ősapátok jelenlétek:

Férfiak: UTE, MTB, MAFC, Elektro
mos, BTC, MPSC, BSzKRT. °

Nők: M, Po-sztó. MPSC, Pesti Koszorú 
Budai Koszorú, Olympia, MTE.

Az Elektromos szárait a BLB y jj  
BliE JX„ VÁC, Goldberger SE és ná- 

TI. osztályú csapat részvételére. A 
Kózilabda-ICupa « M  fordulója július kö- 
**®f# kerül sorra esti világításban ^  
1!,1-®kf'romos-sportIPÍep<'.n. ________

CSZAS
Kút vidéki mérkőzést bonyolítalak le 

eizombaton a vizilabdabajnokságban. Tata#? 
lányán a TSC—MAC, Egerben a MESE— 
BEAC-találkozó kerül sorra.

UTE—FTC-mérközés lesz vasárnap há
romnegyedhétkor az UTTE-uszodában. Az 
UTE-r.ak nem lesz könnyű dolga a gyors 
irodistákkal!

Gyulai marad ki a MAC csapatából
Tatabányán. Fedezetet valószínűleg Só" 
morzy fog játszani, a csatársor összeállí
t j a  ez lesz: Kánásy. Tarics, Szi-

Bródyval nagyon 
m egerősödik 
az FTC v ízila b d a - 
csapata

Néhány nappal ezelőtt terjedt el a hír 
úszókörökben, hogy az FTC vizilabda- 
csapata lényeges erősítést nyer. Az idény 
első három bajnoki mérkőzésén a zöld- 
fehér csapat nagyszerűen szerepelt, kü
lönösen- a csatársora tűnt ki. A szak
értők azonban a vállukat vonogatták, ha 
az FTC esélyeiről került szó, és azt mon
dogatták, hogy a csapat védelme gyenge, 
7̂' ..G*s? komolyabb mérkőzésen ki fog 

ütközni a csapatnak ez a fogyatékossága 
és nem fog komoly szerepet játszani a 
bajnokságban.

Egy látszik, maga a Fradi is érezte, 
hogy ebben van valami, mert titokban 
kapus után nézett. Talált is csakhamar, 
mégpedig i\em kisebbet, mint Bródy 
Györgyöt, á magyar válogatottnak éve
ken keresztül volt állandó kapusát. A 
váratlan igazolás híre természetesen 
óriási meglepetést keltett és az FTC egy
szerre ,,komoly” csapattá lépett elő. 
Bródy György visszatérése a vízilabda
sportba a magyar úszóvilág nagy ese
ménye. Bródyt nem keli külön bemutat
nunk. Többek között arról is híres, hogy 
ő volt az első kapus, aki előbb került 
be a válogatottba, mint egyesületének 
első csapatába. 1928-ban egy Rudapest— 
Berlin-mérkőzésen védett először Bródy, 
a III. kér. TVE akkori t.artalékkapusa 
a válogatottban. (A III. kér. TVE első 
kapusa ekkor Barta István volt.) A „tar
talék” nagy sikert aratott és helyet ka
pott a Franciaország elleni csapatban is. 
Ettől kezdve Bródy „egyenesben volt” 
és tíz éven keresztül védte a válogatott 
csapat kapuját. Kezdetben még Barlá- 
val felváltva védett, majd annak vissza
vonulása után ő lett az állandó kapus. 
75 alkalommal képviselte a magyar szí
neket és ez alatt az idő alatt a magyar 
válogatott egyetlenegy vereséget sem 
szenvedett! (Amsterdamban még nem, 
Doetinchemben már nem védett.) Bródy 
1937-ben játszott utoljára bajnoki mér
kőzést. de még 1938-ban is válogatott 
volt. Ebben az esztendőben szolgálati be
osztása Rómába szólította. Ott az egyik 
olasz csapatban játszott, majd lassan 
visszavonult. Ma 31 éves, tehát egypár 
évig még nyugodtan számíthat rá a ma
gyar úszősport.

Visszatéréséről Bródy György a követ
kezőket mondotta:

— Eredetileg nem is gondoltam arra, 
hogy még valaha játszani fogok. Néhány 
héttel ezelőtt azonban az FTC vezetősé
géből megkérdezték tőlem, nem lénne-e 
kedvem játszani, a csapatnak szüksége 
lenne rám. Ekkor elkezdtem gondolkozni, 
a szívem is húzott a Fradihoz, — mikor 
az iskoláimat befejeztem, már akkor is 
majdnem az FTC-be kerültem — és rö
vid habozás ntán igent mondtam. Az iga
zolást alá is írtam és elkezdtem a rend
szeres edzést is. Sajnos, most néhány 
napra vidékre kell mennem és ezért a 
munka félbeszakad, de azután már tel
jes erővel tudok edzeni és legalább a 
csapat utolsó mérkőzésein szeretnék 
résztvenni.

Ezek szerint azok a hírek, amelyek 
Bródynak már az TJTE elleni szereplé
séről beszéltek, koraiak voltak. Ha
csak . . . hacsak Bródy még meg nem 
gondolja magát és már a vasárnapi játé
kot is el nem vállalja:, Akik őt ismerik, 
ezt sem tartják lehétetlenr.ek.

Bródy csatasarbaállásával az FTC csa
pata. nagyon megerősödik és. ha a hát
védkérdést is megfelelően, meg tudják 
oldani, igen komoly szerepet fog ját
szani a csapat a bajnokságban. Csatár
sora gyors, kitühőer.‘ lő, Tátos pompás 
fedezet, és csak a védelmen múlik, hogy 
ott lesz-e. a Fradi az elsők között.

....... — .

Vidéki hírverőversenyek
A vidéki kerületek munkabeosztásának 

égjük lényeges pontja az egyes kerületi 
székhelyeken és más városokban tartan
dó úszó- és vízilabda hírverő összejöve
tel. A múltban szép sikerrel végződő 
Összejöveteleknek folytatását és kibőví
tését a szövetség és a kerületek még a 
télen elhatározták, de a szeszélyes ta
vaszi időjárás és a bizonytalan vidéki 
uszodaviszonyok a terv megvalósítását 
késleltették.

Most azután végre megindulhat a 
vidéki munka is és ezzel kapcsolatban 
most vasárnap három vidéki városban 
tartanak nagyszabású hlrveröversenyt. A 
pécsi versenyre a két kiváló gyorsúszó, 
Körösi és Elemén utazik le, Szegeden 
pedig a két mellűszó. Angyal és Fábián 
vendégszerepei. Az orosházai versenyen 
végül Galambos, Farkas és Szuchy kép
viseli a főváros élgárdát. Hö)gyverseny
zőink közül Ács és Szigetliy-Warga 
Szegedre megy

A vízilabdacsapatok ez alkalommal nem 
tudnak vidékre menni, mert teljes baj
noki forduló van a fővárosban. A követ
kező hetekben azonban sor kerül az ő 
vendégszereplésükre i*  mégpedig az 
l»TE valószínűleg Pécsett, a MAC pedig 
Szegeden fog bemutató mérkőzést ját
szani.

A T L É T IK A

ATLÉTIKAI MŰSOR 
Szombat:

Budapest; MAO válogató versen ve 
(M.VC-púIya, 4 óra). — Női bajnokság T. 
nap ÍBKAC-pálvn, 4 óra).

Gyula; Déli kér. ifj. bajnokság (I).
Vasárnap;

Budapest: BB«KRT válogató versen?« 
(BSzKliT-pálya. 4 óra). — Női bajnokság 
11. nap (RSzKRT-pálya, 4 óra). -  MTK 
30 km-es futóversenye (Népliget, 9 óra).

Debrecen: Észak—Kelet—Dél hármas ke
rületközi.

Gyula: péli kcr. ifj. bajnokság (!).
Székesfehérvár: Eerüleli verseny.

GÜKKOI MONDJA:
— Nagyon szeretnék amúsry i|tenigató- 

ban ,,pucolni", de nem tudok az elfog
laltságomtól. Nagyon szeretnék szaladni 
a német—tnagyáron. Mindent elkövetek, 
hogy edzéseimet ne kelljen rae^szakl- 
fáoom. Most két napig fent voltam a 
fővárosban. Az első napén kirohantam a 
BBTE-pályára. hogy lássam a fiúkat és 
egy kicsit ,,lötyöghessek*'. Másnap pedig 
versenyeztem. Soha futás nem esett olyan

AZ ORSZÁGOS NŐI BAJNOKSÁGOKAT
szombaton ós vasárnap rendezi ine/r a 
szövetség’. Sajnos, kevés olyan hölgy- 
atlétánk van, akiket egyesületük érde
mesnek tartott nevezni a bajnokságra. 
Nem lesz sok induló. Pályát is nehéz 
volt szerezni. Végre tegnap eldőlt, hogy 
az e.lsd napi versenyek szombaton délután 
4 orakor n. BEAC-pátyán lesznek, a’ má
sodik napi versenyeket pedig vasárnap 
a BSzKRT-veTsennyel párhnzajjiotsan a 
BSsKRT-pöyéo -  - “

k .

hmmHeft Smúdá
Ngs. Kiszely István úrnak 

FERENCVÁROS *1

Kedves Lapaj!
Kerestem önt ma. délután, de nem találtam és így csak a név

jegyemet hagyhattam hátra önnél. A  nevemet eltüntettem a névjegyről 
hiszen az úgy sem mondana önnek semmit. Az „ismeretlen szurkoló" 
vagyok, egy a sok közül, aki szurkol a Ferencvárosnak és a Ferencvá
roson keresztül a magyar labdarúgásnak. Kérem, olvassa el és szívlelje 
meg az alábbi sorokat, mintha azokat élőszóval mondottam volna el.

Tanúja voltam, kedves Lapaj, amikor ön szerdám délután késön 
érkezett az edzésre. Amikor emiatt szemrehányást tettek önnek, így 
fakadt ki: >.

„Most beállítanak, mint a múltkor, idegenben megint játszhatom a 
fáltörőkos szerepét, az itthoni meccsen pedig megint kirúgnak a csa
patból,"

Talán megértem önt, amikor úgy érzi, hogy méltánytalanság érte, 
súlyos hiba volna azonban, ha emiatt kedvetlenséget táplálna magában 
és még súlyosabb hiba lenne, ha emiatt Belgrádban nem játszana teljes 
tudással és teljes akarással, ön, kedves Lapaj, terhes örökséget vett át, 
amikor a Ferencvárosba került; Toldi Géza örökébe lépett, Toldit úgy 
ismertük, mint a szív emberét, aki inaszakadtáig tud harcolni a. magyar 
színek és a zöld-fehér színek dicsőségéért s öntől ugyanezt várja velem 
együtt sok-sok ezer futballszurkoló.

Toldi Géza örököse nem sztrájkolhat, nem „dobhatja" az edzéseket 
és nem küzdhet félszívvel a pályán. Most már biztos, hogy Belgrádban 
ön fog játszani balösszekötőben. Reméljük és el is várjuk, hogy nem. 
fogunk önről olyasmit hallani, hogy ,Kiszely kedvetlenül játszott".. 
Többe,le között azért, mert nem is olyan bizonyos, hogy önt megint ki 
fogják cserélni az itthoni meccsen. Ea. ön —  kedves Lapaj —  Belgrád
ban bemutat egy pár vérbeli Lapaj-bombát, amelytől retteg minden, 
teremtett, kapus, ha kétszer-háromszor megremegteti a BSK hálóját, 
akkor nem valószínű, hogy ön kimarad a visszavágó mérkőzés csapa
tából. Erre gondoljon, amikor a topcsideri pályán megindul útjára a 
kerek labda és ne arra, hogy önt esetleg sérelem fogja érni-

ígérem önnek sok-sofc ezer magyar szurkoló nevében, hogy ha két- 
három gólt, lő Belgrádban, akkor nem less szüksége a. megérkezéskor 
járműre. A vállunkon fogjuk hazavinni a pályaudvarról.

Ebben a reményben üdvözli önt híve:
(Lásd a névjegy túlsó oldalán!)

Lesz -e  8000 pont?
Első tizpróba-versenyén a világranglista 
harmadik helyére került a néger Watson

Watson Róbert barátunkat, a Michigran- 
e^yetem csodálatos testi felépítésű néger 
atlétáját két esztendővel ezelőtt a buda
pesti közönség is megcsodálta, amikor 
BÚlylökésben 15.50, távolugrásban 742 
em-es eredménnyel legyőzte legjobbjainr 
kát. Azóta diszkosszal is túldöbta az 50 
métert, súllyal 16.62-ig, távolba 776 cm-ig 
vitte. Az ember el-elgondolkozótt, hogy 
micsoda csodálatos tízpróbás lenne belőle, 
ha istenigazában rászánná magát. Még 
Morris 7900 pontos világcsúcsa is vesze
delembe kerülne.
# Nos, Watson most elindult tfzprőbában 
és az első napon 4291 pontot szedett össze, 
ami 97 ponttal jobb, mint az eddig elért 
legjobb „félnapos” eredmény, Watson
10.8-at futott 100-on, 52.2-t 400-on, 178 
cm-t ugrott magasba és 733 cm-t távolba. 
15.23-at dobott súllyal. Az eddigi legjobb 
,,félnapos” eredményt Clark érte el a 
berlini olimpián 4194 ponttal (10.9. 762, 
12.68.  ̂180, 50), míg Morris eredménye
4192 pont (11.1. 697, 14.10, 185, 49.5) volt.

A  várt világcsúcs azonban elmaradt.

A  második napon derült csak ti, hogy 
Watton meg .üem igá^i’ tízpróbás. Gáton 
16.8, diszkosszal 46.U .1 rúddal 357 volt az 
eredménye, gerellyel meg éppen csak 
44J?.-et dobott. Az várható volt, hogy 
90 kilóját nem tudja 1500-on 4:53.8 
mp-nó( -. epkkaj • hamarább . végigcipelhi. 
Watson a második napon mindössze 
32S2 pontot szedett Össze, tehát 7523 pon
tos összeredménye gyengébb nemcsak 
Morris 7900 pontos világcsúcsánál, hanem 
Clark olimpiai 7601 pontos eredményé
nél is.

Ezen a kettőn kívül azonban mind- 
ezideig mindenki gyengébb volt Watson- 
nál, még Bausch is 7398 pontjával. 
Watsonnak máspdik napi eredményein 
kell javítania, de kedvezőbb körülmények 
között a súly lökése és távolugrása is 
jobbár.1 sikerülhet. Az kétségtelen, hogy a 
jelenleg ismert atléták közül ő az egyet
len, aki remélheti, hogy Morris világ
csúcsát a múltnak adja át, sőt azt is, 
hogy eléri a 8090 pontos álomhatárt.

A Kelen-Csapiár találkozás
megdönti-e Szabó 5000 
méteres csúcseredményét a MAC-versenyen t

Saját tudósítónktól.
Tárgyalás erre, bejelentés arra, — vé

gül mégis csak tisztázódott az 5000 mé
teres próbaverseny sorsa. Szombaton lesa 
a MAC-versenyen.

Eláruljuk, hogy a MAC az első perc
től kezdve

tiltakozott az ellen,
hogy az GOOO méteres próbaversenyt át
vigyék vasárnapra. Tiltakozott azért, mert 
a MAC-versenyt jóval előbb kiírták, mint 
a BSzKRT-ot, mert a MAC tiszteletüljnt 
irt ki erre a számra is és mert — végre- 
valahára — e.gy igazán mutatós, jól ren
dezett, jó számokból álló. a közönséget 
minden tekintetben kielégítő versenyt 
akar nyújtani. Ez pedig csonka lett volna 
az 5000 nélkül, anélkül a szám nélkül, 
amelyben

a magyar atlétika a legtöbb klasszis- 
emberrel rendelkezik.

_ A szövetség mégis csak akkor döntött 
úgy, hogy szombaton legyen az 5000 ea 
.iróbaverseny, amikor Kelen bejelentette, 
logy családi ügyei miatt vasárnap nem 
tud rajthoz állni és ő mindenképpen 
szombaton indul. A többi 5000-e?nek is 
ehhez volt kedve, a szövetség tehát az 
atléták kívánságának tett a döntéssel 
eleget.

Kétségtelen, hogy az 5000 méter a MAC 
viadalának, a aémeGv-magyar prőbáver- 
senyéLek

kiemelkedő Száma
lesz. Nem akarjuk Szilágyi, Németh, 
Eper, Esztergomi és a töbiek tudását ki
sebbíteni, de nem hisszük, hogy komo
lyan bele tudnak szólni két nagy formá
ban levő verzenyzönk, Kelen Jáno3 és 
Csapiár András harcába.

Mind a kettőnek van szive hozzá, hogy 
menjen, amíg ereje engedi és ne gon
doljon arra. hogy mi lesz majd az utolsó 
körben. Kelen most vasárnap a gyenge 
soproni pályán S:48-as 3000 méterrel kez
dett és nagyjából még e.gyedül futva is 
tartani tudta az iramot' Ha most fel. 
Véltmxmsit CtaeliRsVJBSmgvn

lietö, hogy
8:4ő-ro teszik meg az első 3009 métert

és utána tartják az 1:10—l:ll-es körü
ket. Ha azután az utolsó kör 1:04 körül 
sikerül, nemcsak Szabó Miklós 14:33.8 
inp-es magyar csúosát törlik ki a csúcs- 
eredmények közül, hanem

a 14.30-as bűvös határt Is elérik.
Ha az időjárás megfele,lű lesz, nemcsak 
ebben bízunk, hanem a többiek egyéni 
csúcsjavításában is.

A másik ..nagy" futószám az 1500 mé
teres síkfutás lesz.

Szabó, Hires és Iglöi közöl egynek 
ki kell esnie a válogatottból!

Bár mindenütt Így állnánk, mint ezen 
a távon, mert hiszen Aradi, Farkas, 
Gyergyói, Zoltay is joggal remélheti, 
hogy- 4 percen belüli időt ér el. Minden 
azon fordul meg, hogy lész-e szíve Sza
bónak vagy Iglóinak a 61-es első kör 
után ' 62-ea másodikat és ugyanolyan, 
vagy csak valamivel gyengébb harmadi
kat menni. Ha igen, altkor 3:52 körül 
lesz az idő és seregestül lesznek 4 prr- 
cen belül! . " *

A válogatottság és a váltóban való 
részvétel sarkalja majd a rágtázőkat és 
a 400-asokat, visszavágás vágya Szabó 
Endrét' Hidassal szemheh. Zsófikét a 4Í0 
cm izgatja, a távolugrókat a Vermes 
mögötti második hely, a hármasugrókat 
Somló legyőzése. Diszkoszvetésben nem 
probléma a válogatás, de izgató, hogy

Knlltzy mikor éri már el az 50 mé
tert.

Gerelyvetésben kiadó a második hely 
Várszegi mögött, bár Rákhelyt most ne
héz lesz onnan kiszorítani. Nagy lesz a 
tülekedés súlylökésben is. Németh való
színű győztes, de hogy Darányi, a ..ka
pitány’ , vagy Csapó, 9z „újonc" leng-e 
a második vagy esetleg Csányi holtán, az 
csak szombaton' dől el. 

wtaenjr teást**

Alaposan elverték a svédek 
a finn távfutókaf

Pénteken Stockholmban esti versenyt 
rendeztek, amelyen a -svéd nagyságokon 
kívül három fim. versenyző is résztvett. 
A kalapácsvetö Veiriíá és a jelenleg leg
jobb formában levő két finn távfutó, a 
mezei bajnok Pekuri és Matti Jiirvinen.

A finn versenyzők kirándulása csak 
félsikerrel járt. Veirila 54.0l-es dobásá
val ugyan fölényesen nyerte a kalapács- 
vetést. de Pekurinalí és Jarvinennek meg 
kellett hajolnia a nagyszerű formában 
levő svéd távfutók előtt.

Pekuri 3G00 méteren indult. Régi szo
kás szeript ő vezetett, de Irama ezúttal 
nem volt valami félelmetes. Arne Anders- 
t>on és Lennart Nilsson könnyen ragadt 
rá és a hajrában mind a ketten elfüs
töltek tőle. Az idők nem valami, fénye
sek, de Anderssou olyan könnyedén 
ment, hogy Gösse ITolmér, a svédek 
olimpiai edzője egy Kalarne—-Andersson- 
taiálkozásfól Höckert 8:14.3 mp-es világ
csúcsának megjavítását is meri remélni. 
Az eredmény: 1. Andersson 8:30.6, 2.
Nílsscn 8:32, 3. Pekuri 8:34.8, 4. Bratt 
8:42, 5. Ekholm 8:42, 6. K. Andresson 
8:47.2.

5000 méteren Matti Jarvinen volt az 
iramdiktátor. 4:19 volt az 1500 méter 
ideje, 8:45 a 3000-é, de itt még nemcsak 
a kis kopasz Hellström ragadt, hanem 
Arvidsson és Hagluna is. 4000-nél Hág- 
lund leszakadt, a másik három együtt 
volt az utolsó körig. Ott Jarvinen hosszú 
hajrába kezdett, Hellström átvette és az 
utolsó 100 méteren símán győzött. Ideje 
jobb Szabó magyar csúcseredményénél 
és az idei legjobb 5000-es eredmény. 
5000 ni: 1, Hellström l'i 2. Jarvinen
WSS.é, Arvidsson lH H -’fs Haglund 
U :W ‘8.

A többi eredmény között is akad jó. 
100 méteren Strandberrj 10.9, 800-on
Nilsson 1:55.7, B. Andersson 1:50.5, 
Jonsson 1:5,ti. 8, Málmberg 1:56.8, 200-a-s 
g^ton Ahmberg 25.5 mp-et ért el. Hall- 
gren 14.65-öt ugrott hármasba, Bergh 
47.15-öt dobott diszkosszal.

OLASZORSZÁG—JTGOSZLA V IA
válogatott viadal lesz szombaton és va- 
sáraap Milanóban. A kalapácsvetésen kí
vül aliprliá nyernek számot a jucoszla- 
vok, legfeljebb a. súlylökésben és 1500-n« 
vap qéjni bálvány esélyük. Igaz, hogy 
ellenfelük, a legjobb olasz válogatott iész.

ÜSSZE4ÍLXITOTTAK KEEET VÁLOGA
TOTT ATLÉTACSAPATAT

Kelet válogatott atlétái vasárnap Észak 
és Dél atlétáival mérik össze erejüket 
Debrecenbe. Kelet válogatott csapatát 
így állították össze: 1Ó0: Korompai, Gá
bor; magasugrás: Tóth, Futó; 1590:
Barta, Megyeri; távolugrás: Szurdi.
Futó; 110 gát: Kovács, Saroai: gerely:
Póka, Kinál; rúdugrás: Asztalos, Bod
nár; súly: Szilágyi. Kiss; 400: Tóth,
Nagy; 5000: Kövesai, Lecskő: diszkosz: 
Illés dr. Szilágyi; 800: Barta. Kovács; 
4x100 váltó: Szurdi, Török, Gábor, Ko  ̂
rompai.

TOBORZúVERSENTT RENDEZ
vasárnap délelőtt 10 órakor a Testvériség 
Rákospalotán, a MÁV-leventepályán. In
dulhatnak olyan atléták, akik még ninr 
csenek lelgazva. Versenyszámok: 100.
400, 2000 m, súlylökés, magas- és távol- 
Ugrás.
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EVEZÉS

Július 6-án és 7-én lesz 
a magyar evezősbalnokség

Az idei evezőEbajnokságokat eredetileg 
július 6—7-ére, vagy július 13—I4-ére 
írta ki az evezösszövetségr. Azért volt ez 
„vagylagos" kiírás, mért július 6-ára és 
7-ére a frankfurti nemzetközi regattára 
meghívást kaptunk a németektől. A ma
gyar szövetség később úgy gondolta, 
hogy a mostani időkben nem fognak 
tudni kimenni a fiúk Frankfurtba s ezért 
a bajnokságot 6-ára és 7-ére tűzte ki. 
Most kiderült, hogy a mieink is kime
hettek volna a Majna melletti Frank- 
furtba._ így olyan pompásnak ígérkező 
nemzetközi összecsapástól estek el, ami
lyen ebben az évben még nem volt 
Európában, A kétnapos nemzetközi ver
senyen ugyanis — a többi között — ott 
lesznek a sokszoros Európa-bajnok ola
szok is, akik hét számban állnak rajt
hoz. Ha a mieink kimentek volna, az 
193S-as milánói EB teljes mezőnye talál
kozott volna ezen a versenyen! Most már 
csak azzal vigasztalódhatnak, nogy talán 
majd jövőre. . .

A magyar bajnokságra egyébként ko
moly készülődés folyik az egész vonalon. 
Mindenki szorgalmasan edz s a bajnoki 
számokra máris rengeteg nevezés érke
zett A bajnoki küzdelmek színhelye a 
csepeli Dunaág lesz.

-  AZ UTÁNPÓTLÁSON ALL, VAGY
BUKIK A MAGYAR EVEZÖSSPORT.

— mondta vitéz Csik László a Hungárií 
ünnepi vacsoráján, amelyen a Beeshet 
diadalt aratott magysr válogatott nyol 
c.ast ümi-Bpc-ite az evezős szövsísóg.
A mai válogatóit együttes tagjainak ad 
dig nem szabad elhagyniok a helyüket 
amíg a fiatal (tárda nem nőtt fel égé 
ezen az „öregek" málló, akiknek köteles- 
eógük, , hogy az edzőkkel együtt segítsél 
és tanítsák a fiatalokul. A középiskolái 
evezést _az egész országban meg kell szer- 
' ezni, éppenúgy, mini a fhskolás eve 
zőssportot.

A vacsorán beszédet mondóit Wünschei 
Frayes dr, a MESz társelnöke, akt a fel 
sőbb hatóságok támogatását köszötut 
meg. majd Perczell György dr szövetség 
elnök, aki a versenyzők és Vöünechet 
Frigyes érdemeit t'iél'nth. végül vi 
Tárczay-Fellcides Rámán min. osztályfő- 
,nüb_ beszélt, aki a knlhiszmiBásztériurti 
nevében meg i_$ Ígérte a diákévezés ügyé-
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Rütt összeállította a július 5-én 
Magyarország ellen kiálló 
német válogatott repülő
legénységet

MOZI

Az idei nyári ülmoperett: 
„Flrjem  a kékszakáfl”

A jövő héten mutatják be Budapesten 
a. „Férjem a kékssakdll'* című új német 
vígjátékot, amelj-nek eredeti címe ez 
volt: ,.Das Abenteuer geht weiter’*. Rég 
nem játszottak nálunk ennél kedvesebb, 
vidámabb német filmet. Igazi nyári 
filmoperett. Ez természetes is, hiszen 
Franz Grothe szerezte a zenéjét és Brnst 
Marischka írta a szövegkönyvét. A játék 
nagyrésze az olasz tengerparton folyik s 
a filmet Oarmin/> Galloné rendezte! A 
legelső Riepura-film, a máig is emléke
zetes ...Forróvérű város’* és sok más ki
tűnő film rendezője.

Három pompás énekszám is van a 
filmben. Az egyik: ,,Meine Welt — die 
hist du /*’ A másik: „Jede Frau hat cin 
susz.es Geheimnis’*. A harmadik: f,Lied. 
ohne W o r t e Ennek az utóbbinak azon
ban nem Franz 0 rőt he. hanem — Franz 
Schubert szerezte a zenéjét.

A férfifőszereplő Johannes Heestcrs, a 
nagyszerű boiland tenorista, a női fő
szereplő pedig a magyar Tasnády Mária. 
A film többi fontos szerepét Paul Kemp, 
Tbeo Lingen, Gusti Wolf, Rielvárd Ro
mánon'sky és Ernst D nmeké játssza. 
Szerepel a filmben az olasz „Opera 
Nazignale Dopolavovo” társulata. _ to
vábbá a római opera zenekara és kórusa.

Akik júniusban születtek
I- én Clive Brook.
3- án Paulette Goddard.
4- én: Maria Andergast, Alexander En-

gel, Alice Treff.
5- én: Bernhard Goetzke, Helene Thi- 

míg, Tina Eilers.
6- án: Iréné -von Meyendorff, Hadrian 

M. Nettó, Gisela Schlütter.
7-én: Jegnette MacDonald.
8- án: Róbert Preston.
9- én: Leslie Banks, Irmgard Schreiter.

10-én: .Jndy Garland, Tbeo lángén,
Rosita Serrano.

II- én: Adalbert v. Schlettow.
12-én: Enid S. Taylor.
13 án: Piiscilla Lánc, Basll Rathbone, 
34-én: Jenny »Jugo, Paul Klinger.
16- án: Stanley Laurel (Stan).
17- én: Ralph Beilamy.
18- án: Betty Bird, Lois, Wilson, Dick 

Foran.
20-án: Erről Flynn, Gail Patrick, Han-

nes Stelzer.
22- én: Warner fi ráüss. Irving Pichel.
23- án: Matthias Wi^mann, Jacob

Tiedtke.
24- cn: Junita Quigley.
25- én: Arthur Tracy, Roger Llvesey.
26- án: Peter I^orre.
2S-án: Polly Mórán. Inge Conradi.
25-én: Péter Voss, Nelson Kddy.
30-án: Magdc Beilamy, Pierre Blamhar.

CITY:

A szellem ek földién  
és Az equadori 
felvadászok

Két expedíciós film. Az egyik 
Ceylon dzsungelvilágából, a másik 
az cquadori őserdőből. Izgalmas és 
egyhangú, vidám és tragikus jele
netek a vademberek életéből. Né
hány igazán rendkívüli részlet is 
akad. Például a ceyloni fakírmutat- 
vány.

Szegény vademberek, tigrisek, 
óriáskígyók, felbőszült elefántok 
nem tehetnek arról, hogy a néző de
rűs nyugalommal figyeli küzdelmei
ket és egyáltalán nem borzong. Min
den csak szokás dolga. S mi mosta
nában háborús híradókhoz szok
tunk...

CSÜTÖRTÖKRE VO LT K ITŰZVE ,
de Kormányzó Urunk gyásza miatt 
elhalasztották s így ma lesz a be
mutatója az „Erzsébet hercegnő“ 
című bécsi filmnek. A  kis Traudl 
8 ta,tk játssza a címszerepet. A film 
felnőtt szereplői: Paul Hörbiger,
Ottó Tressler, Gerda Maurus és 
Hansi Knoteck.

V i L á S M A R K A I
KERÉKPÁR

Vasárnap rendezi a KSzKK 174 lem-es 
távon tízoMfályfutamos országos ország
úti versenyét a Budapest—Szolnok—Buda
pest terepszakaszon.

Négy egyesületi portya indul vasár
nap. köztük a nyolcnapos BalatonkörüU 
futam.

A MÁV SPORTÉIG A SZOMBATON 
BONYOLÍTJA l e  a z  o r s z á g ú t i
KERÉKPÁROS VASÚTI BAJNOK

SÁGOT
C'jmepétyes keretek között, Tojfc . Berta

lan dr. az SIKSz társelnökének jelen lé
tében bonyolítja, le (szombaton a MÁV 
Spörtlíga hagyományos országát! kerék- 
párosbajnokságát a bécsi országútszaka-
fcZon. A torna a föversenyzőket lét) km-es 
távop közös mezőnyben ülteti nyeregbe, 
a többi osztályok képviselői. így a yas- 
kerckesek is külön futamokban- mérik 
össze erejüket., A  mezőny reggel félhét
kor rajtol.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda if, szombat felvételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. Vili., Bükk Szilárd-utca 4. 
— Telefon 1.52—139 és 133-977*. Levél
cím : Budapest 72, Pwíafiók 42.

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

Előfizetési díj: Belföldre egy hóra P 
2-20. negyedévre 6—, külföldre 9. —
(Amerikába 10— ).

Nyomatott a Stádium K i, kárfergógé- 
t)*U. F»Jt-At: Gyflisc Altiig Igaatadé.

Tegnapi számunkban beszámoltunk 
azokról az előkészületekről, melyeket a 
németek Rütt 'Waltér birodalmi edző ve
zetésével hajtottak végre. Ezek az elő
készületek a július .5-én Budapesten dön
tésre jutó német—magyar válogatott ke
rékpáros repülőmérkőzésnek szólnak. A 
német—magyar, mint ismeretes, viszo
nossági alapon, olimpiai ‘versenyszámok
kal, pontozás útján egyszer a Millenári
son. egyszer a nürnbergi stadionban jut 
dűlőre.

Rütt szerdái; ismét edzést tartott, s az 
eredmények alapján tegnap a következő 
válogatott négyesfogat kiküldését aján
lotta a német kerékpárosszövetségnek:

Schertle, Kappey, Mirke, Voggen- 
reiter.

Schertle, mint jelentettük, megnyerte 
az idei német repülőbajnokságot, Kappey

A WMTK VEZET A POBTYABAJNOK- 
SAGBAN

A vasárnapi portya pontozását tegnap 
hajtotta végre az MKSz. Ezek szerint az 
eredmény a következő: 1. WMTK 4000 p. 
2. RESC 1800 p, 3. VilKK 1700 p, 4. DKK 
1500 p, 5. Sólyom KE 1200 p, 6. BSzKRT 
800. p, 7. Főv. KE 400 p. 8. MSC 400 p.
9. Testvériség 300 p. 10. Tipográfia 200 P, 
11. Törekvés 100 p, 12. UEKK 100 p.

A bajnokság a fenti eredményeknek 
megfelelőéi; a harmadik forduló után 
így alakult: 1. WMTK 15.680 p. 2. RESC 
10.770 p. 3. MVSC 9811 p, 4. DVSC 5140 p.
5. Haladás 3280 P. 6. VilKK 3246 p.
7. Tipográfia 2885 p, 8. Sólyom KE 2681 p, 
9. Főv. KE 2626 p, 10. UEKK 2250 p.

MÉGIS DÖNTÉSRE JUT A MILÁNÓ— 
MÜNCHEN TÁVVERSENY!

Szombaton az a hír terjedt cl a Ma
gyar Kerékpáros Szövetségben, hogy az 
idei, július 5—7-ro tervezett háromnapos 
Miinclion—Milano távverseny elmarad. Az 
olasz orsfzágáti versenyzők lemondták a 
Magyar Körversenyen való részvételüket, 
a,német szövetség bizonytalan időre ha
lasztotta az Alpenfahrtot, s hivatalos 
közlés történt arról is. hogy a háborús 
viszonyokra való tekintettel a München— 
Mílanó-toma lobonyolítására is csak bé
késebb időkben kerül majd sor.

A német - o la s z -1‘ ra n e i a hadjárat gyors 
befejezéso azonban most, úgyláIszik, meg
változtatta az* eddigi elhatározásokat. E

ÖKÖLVÍVÁS

Szerdán este a Szövetségi Ház 
alagsori edzőtermében egész sereg 
edzőmérközést rendezett Forray Ár
pád szövetségi kapitány a váloga
tott keret tagjai között. Szorítóba 
lépett Torma II., a BTK ifjú nagy
sága is. Először klubtársával, Mon- 
ferával csapott össze. Az egymene- 
tes mérkőzésben Torma valamivel

A MOZIK MŰSORA:
Ma este a mozik csak fél 8-iől kezdve 

tartanak előadást.
A szombati ünnepnapon vasárnapi 

kezdések!
RÖVIDÍTÉSEK: Sz — szómba!, V — vasár

nap, n — f = */:, h = %.
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T: 153-034.
U, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. A  nyugati 
viilámháború.
CASINO Eskii-u. 1. T.: 383132. f6. 18. flO, 
Sz. V.: f4-kor is. A két tökfej. (Stan 
Fan.) 2-ik hét!
CITY Vilmos császár-ót 35. T.: 111-140. 
h6, ii8, lilO. Sz. V.: b4-kor is. Szellemek 
földje. Equadöri fejvadászok.
COIISO Váci-ntca 9. Telefon: 182-818.
fi, f8, flO. Sz. V.: ft-kor is. Erzsébet 
hercegnő. (Hörbiger Pál.)
D6CSI Teréz-körút 28. T: 125-952. 6. 8,
10. Sz. V.: 4-kor is. Éjszaka kezdődött. 
(Felújítás.)
FÓRUM Kossulh Lajos-n. 18. T.: 189-543. 
n6. f8, hlO. Sz. V .: n4-kor is. Elsodort 
asszony. (M. Sehneider.)

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T: 222-499. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt. 
Magyar. Fox, Luce, Ufa és rajzoshíradó. 
Páris megszállása. Kultúr- és rajzfilm. 
OMNIA Kök»e.v-utca 2. T.: 130-125 . 5, nS, 
flö. Sz. V.: 4, B, 8, 10. Oz. a csodák cso
dája. í.Judv Garland.) 7-ik hét!
RADIUS Nagymező-utca 22. T.t 122-09S. 
fS, hS, 1.10. Sz. V.: M-kor is. Borosa 
Amerikában. (Felújítás.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T: 
222-003. a«; f8. M0. Sz. V.: 4 . 8, 8. 10,
S. O. S, Szahara! (Maríhe Labori.) 2-ik 
hét!
SCALA Taréz-fert 60. T.: 114-411. bB. b8, 
hlO. Sz. V.: h4-kor is. A Noszli fiú esete 
Tóth Marival. (Felújítás.)
URÁNIA Rákóczi-út 21. T,: 145-04B. f5,
7, fiO. Sz. V.: 2-tol. Nyugati villámhá
ború. Sz. V. d. e. 11: Csatasorban,

U tán já tszó  m ozik
BROADWAY Károly-körűt 3. T: 144-212. 
Í4, fS, f8, flO. Sz. V .: f2-kor is. Mégis 
szép a világ.
CAPTTOL. Barosí-tér 32- T-: 134-337
f4. fB, f8, flO. V.: f2-lől. A t üldözött. 
CORVIN OHői-út 40. T.: 138-988. f4, fB, fS, 
flö. V.; f2-kor K. Nem vagyunk xn- 
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pedig * máfodils helyen végreB. ök két- 
ten a repülömérkoiéséen indulnak. Az 
időfatamba.n Vogrgenreiter és Mirke raj
tol. Vogrgrenreiter a, szerdal edzésen 
l:16.2-őt és Mirke l:16.4-et futott 1000 
méterre. A kétüléses gépek futamában a 
Schertle—Kappey-pár vonni a betonra. 
Schertle, az idei bajnok 11.2-t futott a 
kétszáz méterre, s ebből a kiváló ered
mény é bő I, körülbelül következtetni lehet 
tud ás-ára. A r.é $; y e z er m é t eres csapa tü l d ö zó - 
futam-ban mind a négy német: Schertley, 
Kappey, 3Iirke és Yoggenreiter kiáll a 
magyar válogatottak ellen.

Büitnrk ezt a javaslatát, a német kerék- 
párosszö vétség szakbizottsága elfogadta 
és elhatározásáról sürgöi.yileg értesítette 
a Magyar Kerékpáros Szövetséget.

A német, válogatott négyesfogatot Rütt 
Walter birodalmi edző kíséri Budapestre.

nagyarányú mérkőzés terepe a német-abasz- 
francia fegyverszünet megkötése óta már 
néni veszélyeztetett zóna, s a két szövet
ség villámgyors határozata most mégis 
lehetővé teszi, hogy ez a verseny lepe
regjen.

Az MKSz még" n. tavasszal átirattal 
ford ült a né met és a r, o lasz 1 sző ve t ségek- 
hez — l>ejelöntve— . hogy válogatott csa
patával szívesein részt verme a-< Mii nőben— 
Milano távversenyen. Mind. a két baráti 
szövetség szívélyesen fogadta ezt. az 
ajánlkozásunkat és több oly.a n . saj tóhír 
is jelent meg. hogy kérésünket kedve
zően fogják elintézni.

Úgy Iá tszik azonban, hogy e gyorsan 
nyélbeütött verseny rendezőségének már 
nem volt alkalma arra, hogy e torna le
bonyolításáról értesítse az MKSz-t s így 
sajnálatrs módon ebiben az évben sem in
dul a magyar porfelliőlovag-válogatott 
ezen a nagyjelentőségű mérkőzésen.

A M ü nei -en—M i l a nó liáromszakaszos ver
seny első napján a német é& az ola«z 
küzdők Münchenből Insbruckig hajtanak. 
A máeodik' nnyvon az Innsbruck—Brcunci* 
—Trieszt vonalra kerül sor, a harmadik, 
befejező napon pedig a Trieszt—Milánó 
terepszakaszon csatázik a 30—10 főből ál.ló 
válogatott boly.

Az első napon a mezőny 182.5 km-f. a 
másodikon 183.2 km-t, végül a harmadik 
napon 229 km-t hagynak maguk mögött 
a küzdők. A torna b*IJe« távja tehát 
596.7 km.

jobb volt. Mérkőzés után Monfera 
bánatosan mászik ki a szörf tóból:

— Azt hittem, hogy három menet 
lesz és az elsőbe nem adtam bele 
mindent!

Hagyományos magyar balsze
rencse!...

Azután Németh, a csepeli posztó
gyár kitűnősége áll Tormával szem

ELTT Szent Tstván-kÖrút TU. T.r 114-502.
4, 6, 8, 30. Dr. Kildor© különös esete. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T.: 142.455. 
1*4, ff>, f8, flO. Dr. Kildare különös esete. 
V. d. e. fii: Csillogó csillagok.
KAMARA Dohány-utca 42. T.: 344-027.
11. 2. 4, 6, 8, 10. Kár volt hazudni. 
LLOYD Hollán-utca 7/a. T: 131-994. 4. 6, 8.
10. A 13-as ház.
PALACE Erzsébet-körút S. T.: 221-222. 11. 
2, 4, 6, 8, 10. Gunga Din. 7-ik hét! 
PÁTBIA Népszínház-o. 18- T.s 145673.
1. 6, 8̂ 10. V.: 2-kor is. Tompéi vég
napjai.
SAVOY Üllői-út 4. T.: 146-040. T4, f6. f8,
flO. V.: f2-kor is. Pompei végnapjai. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T: 268-999.
5, n8, flO. V.: 3, n6, f8, hlO. Ferdinánd, 
a bika.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.: 140—840. 4, 6, 
8, ló. V.: 2-kor is. Táncrend.

Tovább játszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-u. 11. Tcl.r 355-374. 
n4, nS, n8, nlO. \L: n2-kor is. Pénz be
szél. •
BELVÁROSI Irányi-Utca 21. T: 884-563.
4, 6, 8, 10. V.: 3, 4, 5. 6, 7, 8, 0, 10.
Ifjúság.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351 500. 
Í5, h7. 9. V.: f*2, f4, f6. f8, flO. Ifjúság. 
V. d. e. fii: Torockói menyasszony. 
ELDORADO. Népszínház-u. 31. T.s 133-171.
5, n8, f 10. V.: 2? 4, 6, 8, 10. Hindu
lándzsás. V. d. e. 10, f 12: Tarzan győz.

• HÖMEROS Hermina-út 7. T.: 196-178.
5, n8. flO. V.: fi-től, (8-tól . a kertben.) 
Az indián e«kü.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-628. 5, n8. flO. 
V.: 3. n6. f8, hlfl. A kirchfeldi pap. 
30-átóí; Rúkócízi induló, .
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Ti 
154-644. 5, n8. flO. Sz. V.: f4. Í6, f8, flO. 
Kínért a múlt. V. d. e. 11: Szerelmi
álmok.
OLYMPIA Erzsébet-krt 26. T.: 421-588.lt,
2, 4. 6, 8, 10. Kí^rt a múlt.
OTTHON Beniezky-n. 3̂  T.: 146-447. f5, 
h7, 9, Sz. V.: n4, n6, n8, nlO. Ifjúság. 
V. d. e. fii: 300.000 pengő az utcán.
PHONIK Rákóczi-út 68. Tel.: 144-454.
11, 5, n8, flO. Sz. V.: 3-kor -is. Kísért a 
múlt.
RIAIjTO Rákóczi-ót 70. T.: 332-497. 5, nS. 
fid. V. 2, 4* S, 30. M«4akkaí iwk»l. A  

,47, m* áóflptó*

Torma II.
élvezi a  szabadságát, naphosszat 
horgászik , m eglepetéssel tap asz
talta , hogy válogatott lett, de
nem  fél Swatosch-tól, 
a  roham ozó „öreg  
rók átó l"

be. A kemény csatában eleinte né
met üt többet, dé a menet második 
felében Torma felülkerekedik.

„Ext sem hittem 
volna I ,.

A mérkőzés után á' szövetségi ka
pitány közölte Tormával, hogy ö 
lesz a könnyűsúlyú válogatott.

A  népszerű „Torec“ tágranyilt 
szemmel, de engedelmesen vette tu
domásul a döntést. Mikor a szövet
ségi kapitány tekintélyes alakja el
tűnt a látóhatárról, megszólal:

—-  Ezt sem hittem volna,!...
— Hogy-liogy nem hitted ? — 

kérdezik tőle többen is egyszerre.
— Szombaton szólt csak Rozi 

bácsi, hogy jöjjek le a válogatott 
keret edzésére, hát bizony azt hit
tem csak edzőtársra van szükség. 
Eszembe sem jutott, hogy talán vá
logatott is lehetnék. Már igazán ré
gen verekedtem...

— Edzést sem tartott T
-— De igen. szorgalmasan öklözge- 

tek. Az ökölvívás már úgy hozzá
tartozik napi teendőimhez, akár az 
evés és az alvás. Életszükséglet. Pe
dig most szabadságon vagyok, egész 
napon át horgászgatok a Dunán, de 
azért esténként ott vagyok a Gömb
utcában és szorgalmas edzést tar
tok. Talán ezért msnt most is.

—- Gyere már Torec —1 szólal meg 
egy ifjú a Szövetségi Ház előcsar
nokából.

—-  Mindjárt jövökf:— kiált visz- 
sza Torma. Azután nekünk ezt mon
dotta;

-k- Két barátommal jöttem ide az 
edzésre. Elhatároztuk, hogy edzés 
után elmegyünk horgászni. Annyi 
kukacot és piócát hoztunk magunk
kal, hogy akár egy mázsa hal elcsá
bítására is elég lenne. Most már 
persze: semmi sem lesz az éjjeli hor
gászásból. A válogatottság köte
lez!...

H orgászás helyett 
— gőzfürdő

— Jó is lesz vigyázni magadra — 
inti az ifjút Mándi — , Swatosch ve
szedelmes verekedő. Úgy fog jönni 
rád, hogy azt sem tudod, f iú vagy-e, 
avagy leányzó.

— Nem ijedek meg —- szól csen
desen Torma —, ez nálunk Angyal
földön, meg a. családban is, isme
retlen. Én is ütni fogok, aztán majd 
meglátjuk...

öten is Intik óvatosságra. Jákits, 
Bondi, Jászai, Mámái és Kiss kéri, 
hogy ne legyen könnyelmű, tíe tart
sa oda a fejét az ellenfél ütéseinek. 
Torma megígéri, hogy vigyázni fog. 
Aztán int két ifjú barátjának:

—  Gyerünk gyerekek, házaviss- 
szük a kukacokat. Jövő hétre ha
lasztják a horgászást. Holnap gőz
be megyek...

- .............. B flw
A nagyszerű formában lévő Barátot

nem engedték Korányival mérkőzni a 
válogatottságért, — panaszolta Káposzta 
Antal, a WMTK ökölvívó szakosztályának 
vezetője. — pedig jó formában van a 
versenyző. Kiss pedig a bajnokság során 
megverte Podányt, ha nem is hozták ki, 
most pedig a vasutas ökölvívó nem hozta 
a légsúlyt, úgy engedték össze őket. 
Miért nem kötelezik Podányt, hogy a 
válogató mérkőzésen is hozza a súlyát? 
— így fejezte be panaszát Káposzta 
Antal.

Szolnok Táros levente ökölvívóbajnoksá
gát vasárnap bonyolítják le á tisza- 
parti városban. A bajnoki versenyre öt 
város levente-öklözői neveztek.

A RÁDIÓ MŰSOR A :
Péntek, június 28.

A régi
— lsem értem, miért mondják, 

hogy a Hungária lecsúszott. Ma W 
a régi.

—  ? ? f
-— Kiesett az első fordulóban .. .

Szombaton délben  
érkeznek  Buda
pestre a bécsi 
ökölvívók

és egyéb hírek a Bées- 
Budapest mérkőzésről

A bécsi ökölvívó szakhivatal érte
sítette a MőSz-t, hogy Becs váloga
tott ökölvívó csapata szombaton 2 
órakor érkezik Budapestre. A  csa
pat összeállítása változatlan.

*
Az ökölvívó szövetség döntése 

szerint a válogatott mérkőzés mér
legelése szombaton délután fél
3-kor lesz a bécsi ökölvívók szállodá
jában.

*

A mérkőzés pontozását egy-egy 
magyar, Illetve ostmarki pontozd 
fogja végezni. A  mérkőzéseket ma
gyar mérkőzésvezetők vezetik. A  
magyar pontozó és mérközésvezetök 
■a Tokaji—Károlyi— Viniczei hár
masból kerülnek ki. A  bécsi pontozó 
Wlzow lesz.

*
A Millenáris pályán, a szombat

esti verseny Színhelyén már minden 
előkészület megtörtént a nagysza
bású viadal lebonyolítására. A  szo
rító szabadtéren lesz, a lelátó előtt. 
A szorító körül hatálmas mennyi
ségű széket helyeznek el. szombaton. 
A mérkőzést esti világítással fog
ják megtartani.

Kötelező sportág lesz az 
ökölvívás a levertségben

A haderőnkívüli kiképzés keretében 
több sportág1 (atlétika, úszás stb.) utá.% 
az ökölvívás Is kötelező sportág lesz. A 
haderőnkívüli kiképzési csoport Schenker 
ezredes vezetésével teljes erővel látott 
hozzá, hogy a MÖSz irányelveinek szem 
előtt tartásával a leventesport, közvetlen 
irányitól megfelelő kiképzésbe részesül
jenek.

Az elmúlt hetekben öt városban hat" 
hetes továbbképző tanfolyam volt a kör- 
zetvezetök részére. Ezek keretében Bu
dapesten Dobránszky István, Szegeden 
Modla István, Debrecenbo.n Czuria Fe
renc, Egerben Jáiay János és Kassán 
Kolozs Ferenc tartott előadást és ké
pezte ki a körzetparancsnokokat a Dob
ránszky István állal irt és szemléltétől 
ábrákkal ellátott utasítás alapján. Schen- 
ker ezredes minden egyes tanfolyamon 
megtekintette az . ökölvívás kiképzési 
munkáját és örömmel állapította meg, 
hogy a tananyagot a hallgatók igaz lel
kesedéssel sajátították el. Vitéz Kalándy 
Jmre ny. altáboinagynak, a MÖSz társ
elnökének kezdeményezésére tervbe vet
ték, hogy a kiegészítő parancsnokságok 
székhelyein újabb tan folyamot tartanak 
oktatók és főoktatók részére. Ez körül
belül 2000 leventeoktató kiképzését je
lentené. Ezideig e tanfolyamok megtar
tása bizonytalan volt, de — mint hírlik 
— az atlétikával kapcsolatban ez a. terv 
is megvalósítás előtt áll. Valószínűleg 
nem lesz akadálya tehát, hogy az ököl
vívásban is megtörténjék a további tan
folyamok megtartása.

A MÖSz nagy reményeket fűz az ököl
vívásnak ily széles körben való beveze
téséhez. Természetesen a MÖSz vezető
sége igyekszik minél jobban kivenni a 
részét ebből a mozgalomból, mert a he
lyes megalapozottság a versenysport 
szempontjából a további fejlődést te
kintve, nagyon fontos .lehet.̂  Az eredmé
nyek tei mészetesen csak évek múltán 
fognak mutatkozni., de — egyszer el keli 
már kezdeni!

Budapest I. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő
Torna. — 7: Hírek. Hanglemezek. — 10 
Hírek, — 10.30: Ruszin előadás. — 30.45 
Gőz- és hőiógkamrás. fürdők. Irta -Ben 
ezur Gyula dr. — 12.10: BalaLajka-zene 
kar. Közben 32.40: Hírek. — 13.30: Hang 
lemezek. — 14.30: Hírek. — 16.10: Magya 
helyesírás. Fekete Miklós dr előadása 
Utána: Ifjúsági közlemények. — 16.45
Hírek. — 17: Hírek szlovák és ruszin
nyelvem. — 17.15: Mozart: Divertimento.
Hangfelvétel. — 17.45: Rádiózás telepes
készülékkel. Kádár Géza előadása. 
18.15: Tánclemezek. Közben 18.50: .Sport 
közlemények. — 19: Emberség a háború 
bán, vitéz dalnokfalvi Bartha Károly 
honvédelmi miniszter előadása a Vörös
ke resztről. — 19.15: Hírek. — 19.25: Mik 
rofonnal a Duna medrében. Közvetítés 
az óbudai Árpád-híd pilléralapozásáról 
Beszél Budinfizky Sándor. — 19.45: Kirí 
ügyi negyedóra. —- 20; A Rádió tarka 
estje az „Újságírónap"-o®. Közvetítés az 
Angol parkból. Cselónyi József. Dénes 
György, Fedák Sári, Fellegi Teri, Ko 
váftfi Jolán, Mécs kei Rudolf, Nagy J7rl' 
freHái Nagy-Pál László, Mezey Mária 
Orosz Vilma, Rigó Magda, Szabó Sándor 
felléptévé). — 21.40: Hírek. — 22.10; Kiss 
Lajos és cigányzenekara - muzsikál.' — 
Hírek német, olâ sz, angol é« frapci
nyelven. — 23,30: Hanglemezek. — O.Oó 
Hírek,

Budapest II. (834.5 m.) 17.15: Fllmdalok 
hang lemezről • — 19.15; Farkas Jenő ci
gányzenekara. — 20: Hírek magyar, szlo 
vak és ruszin nyelven. —- 90.25: Koncert 
fúvószenekar hangfelvételről, vez.: Keil 
Ernő. — 21.10: Harsány! Kálmán, a költő. 
Rónay György előadása.

Kassa. (259.1 m.> B M : Kazinczy esz 
mányi barátnője. Vécsey Zoltán dr elő 
adása. 11.25: Harlem ezek. — 11 10: Hí 
rek magyar és szlovák nyelven. — 15.25 
Hanglemezek.

A Magyarország—Ostmnrk válogatott 
ököl vívómér kőzés szombaton o»sto 8 óra
kor kezdődik a Millenáris versenypályán. 
Jegyek elővételben a szokásos elővételi 
helyeken kaphatók.

Az Érsekujvári LE ökölvívói vasárnap 
Budapesten mérkőznek a főváros levente 
ökölvívóegyüttesével. A mérkőzést dél
előtt 10 órakor tartják a kiskoronautcai 
iskola tornatermében.

Hochmanit Miksa, a többszörös bajnok, 
néhai tfnekes István világbajnok edzője, 
értesülésünk szerint, elvállalja az Érsek- 
újvári LE edzői tisztségét.. Biztosra vesz- 
szűk. hogy az érsekujvári ökölvivóélet 
Ilochmann keze alatt hamarosan nagy 
lendületet vesz.

Az SVB ökölvívószakosztálya augusztus 
hónapban négyhetes' mesterképző tanfo
lyamot tart a Testnevelési Főiskolán. A 
vidéki egyesületek és lever.tekörzetpa- 
rancsnokságok által bejelentett kiküldöt
tek budapesti szállásáról és ellátásáról, 
értesüléseink szerint, a MÖSz gondoskor 
dik. Az ökölvívószövetség nagyszámú V1* 
déki résztvevőre számít.

Az ifjúsági ökölvívócsapatbajnok*5** 
küzdelmei vasárnap indulnak meg. vs- 
sárnap a következő mérkőzések kertilT.eK 
sorra: M. Posztó—Szegedi VSK (6_ 
kor, Csepelen, a Horthy M.-úti WMTK- 
tornateremben). WMTK—M. Pamutipar 
(fél 8-kor a Horthy-űti tornateremben], 
FTC—Kecskeméti MÁV (FTC-pálya, fél 
S). BTK—Pt-LE (Pestszenterzsébet, Er- 
zsébet-utcai iskola. 4 Ara).

BIRKÓZÁS
597.5 kg — harmatsúlyban! München

ből jelentik: Joeet SehualOT müncheni 
harmat súlyú súlyemelő bajnok az olim
piai hármas versenyben kg-mai új
súlyemelő világcsúcsot ért el.

rossz taktika
— Rossz a Fradi taktikája. Minek 

lő annyi gólt!!
__ Miért ne lőne*
—  Azért, mert minél több gólt

lő, annál mérgesebb vagyok rájuk
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