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Warmerdam 4 6 0  <m-re 
javította a rúdugró 
világcsúcsot

Fresno, június 30.
Pénteken és szombaton Fresno- 

bem- rendezték meg Amerika, baj
nokságait. A bajnoki versenyek so
rán Warmerdam 460 cm-re javí
totta a rúdugró világcsúcsot.

(A hitelesített világcsúcsot Sef- 
ton és Meadows tartja 454 cm-rel. 
Warmerdam ezt javítqtta meg az 
idén tavasszal 457 cm-re és most 
460-ra. Kezd már szédületes lenni.)

e g jö i  f a  Fe r encv ár os V é l e m é n y e k ,  m egjegyzések, 
jugoszláv  s a j t ó s z e m l e

-  A S z o y k a -P o lg á r -P ó s  
hármasnak köszönheti 
a Ferencváros az ered- 
mányi
-  állapítja meg a belgrádi sajtó
— Veszélyes győzelem  — írja a  Pravda

Relgrád, július 1. ’
A BSK—Ferenbváros mérkőzésnek 

Jgen nagy visszhangja támadt a 
'belgrádi sajtóban.

A POLITIKA
■bevezetőben hangsúlyozza, hogy mig 
máskor a közönség régi rossz szo- 
ftás szerint negyedórával a befeje
zés előtt elkezdett özönleni a kijá
ratok felé, ezúttal másként volt. 
Most az utolsó percig biztatta a 
nézősereg a Beogradskit. Volt- is 
miéit. Nikolics pár pillanattal a be
fejezés előtt áttörte a ferencvárosi 
védelmet és Szoyka di már csak a 
36 oson helül tudta öt hátulról ei- 
g á S n i -  A közönség 11-est köve- 

amikor a játékvezető tovfib- 
hot intett viharos tüntetés kelt
á r n y r a  a  nézőtéren, öklök, ernyők
emelkedtek a ^végöbe fe igen

s s r s  r » í * E f « é í , s g

^ktérröl. Szerencsére nem történt
*°molyabb sérülés.

S S  S S ftK S
^ á lla p ítja , hogy «e fc a f £ “ « £®*örnyü kínokat álltak ki a merkö- 
f s alatt. Ennek azonban  a BSK 
csatársor volt az oka. Majd így 
í0'ytatja -

— Az i n hizony édes-kevés Buda
pestre. Hiszen a Ferencváros h ™da-
pesíen szinte legyőzhetetlen. '
arra'’ h°gy a F e r ^ á r o ^ .*  gólt 
4 i o , : rál y^ U rcv 1 ros  nagyon jól
látszotta ls ezt a taktikát. A F|renc-

V o l g Z ^ p ™ *  hármasak köszön
je *  az eredményt. ^  c s a £ -  mulatta nagy képességeit. A .

a iü k öd ött, a2 eí l r e n c  
v «5 e b b  jxuíq- murtvcit volt* - ■ . 
város csatárai ig  néhány B g K  
v e *ö helyzetet h a g y ta k  ki. A  B SK  
*egjohb r é s i  szin te  a  véd e lem , B a

A nyilatkozatok között szerepel 
Pándics testnevelési miniszteré is. 
Ez így hangzik: „ Mind a két csapat 
nagy erővel küzdött, de a játék 
ennek ellenére fair maradt. A. BSK 
jobb eredményt is megérdemelt 
volna,'*

A VREME
így ír:

__ A. Ferencvárostól egység tekin
tetében többet vártunk. így is nagy 
játékot mutatott be azonban a csa
pat, egyes játékosai kitűnő , teljesít 
menye révén. A magyar csatársor 
éppen olyan gyengén működőit, 
mint a belgrádi. Csak Kiszely mu
tatta be néha áttörő képességeit.

mérkőzést, Nikolics elvágása miatt 
azonban 11-est kellett volna ítélnie.

A  PRAVDA
a címben ezt írja:

Veszélyes győzelem...
Majd így folytatja:
—  A Ferencváros ezúttal csak 

arra ügyelt, hogy a nagyobbárányú 
vereséget elkerülje. Ezért a védeke
zésre fektette a fősúlyt. A tovább
jutás szempontjából kétségkívül ez 
nagyon fontos. A Ferencvárosnak 
sikerülhet is a továbbjutás, mert a 
kitűnőén megszervezett zöld-fehér 
szurkolók jelentős támogatást jelen
tenek a Ferencváros számára.

(A  hangulat egyébként igen szó

tegnap este uaioga- tettaMMSz nemzetközi bizottsága a nsmet-maggarra
Mindenképpen meg akarja 
rendezni a szövetség a mér
kőzést

Ttr volt a legjobb fedezet, a { morú. Most már senki sem reméli a 
védelem pedig a csapat íóerösségé | BÖK továbbjutását.) 
volt. Bassant pártatlanul vezette a| Engl András.

zsant egyetlen.
'' etett el a ii -e s  meg

de őrlési hibát kö-
nsrn adásával

p á l y a
» x -  Ü U-6I-ÖT i g a  —

.Július 7-én vasárnap 
délután lé i «  <'Mtor

(Belirád)
Kis Köz& peurőpa Kupa  
visszavágó  m érkőzés

A péntekesti német- 
magyar kerékpáros 
mérkőzésre még nem 
állították össze a ma
gyar csapatot
Vendégeink szerdán  érkezn ek  meg

Legyőzhetjük-e

A MASz nemzetközi bizottsága 
tegnapesti ülésében á szombat— 
vasárnapi magyar-német viadal elő
készületeivel foglalkozott. Szóba ke
rült az. ülésen a jelenlegi helyzet kö
vetkeztében a mérkőzés elhalasztá
sának gondolata is. A szövetség ve
zetősége eljárt Illetékes köröknél és 
azt a tanácsot kapta, hogy

a versenyt mindenképpen igye
kezzék megrendezni.

A  MASz ehhez tartja magát és min
dent elkövet, hogy a válogatottak 
valamennyien rendelkezésre állhas
sanak szombaton és vasárnap. Arra 
a? esetre azonban, ha ez bármi ok- 
hái’ fÖgVa iíem tcirtélihethék “még', 
bőven jelölt ki tartalékokat is. Ezek 
között sokan vannak olyanok, akik 
a jelenlegi helyzet szerint minden
képpen rendelkezésre tudnak állni. 
Ilyenek a csapat eredeti tagjai kö
zött is fölösen vannak, úgy, hogy

a verseny .megtartását ebből a 
szempontból nem fenyegeti ve

szedelem.
Legfeljebb jóval gyengébb csapattal 
kell majd kiállnunk. Szerdán már 
körülbelül tisztán látni lehet a hely. 
zetet.

A  válogatott csapat összeállí
tása a következő:

í(»  ni; Sir dr BBTE, Szigetvári PEAC
(tartalék Gycnes MAC, Regős UTE).

21HI m: Sir dr BBTE, “Szigetvári PEAC

A Millenáris teknöjében mozgat 
más élet folyt hétfőn' délután. Lo- 
renz szövetségi edző az edzes előtt 
végiglátogatta az öltözők népét es 
sorra vizsgált minden gépet. Azta 
a motoristállók felé vonult és ott a 
bukósisakos vezetőkkel tárgyalt. 
Még most sem érkezett meg N“ rn' 
bergböl a magyar válogatott motor- 
vezetéses versenyzők részére szóló 
meghívás és Szekeres m indjárt meg 
is rohanja Lorenzet. A német edző 
közli, hogy egy héttel ezelőtt mai
megírta sürgető levelét s így val0'  
SBínü, hogy a nürnbergi pácáig az 
gatóság hamarosan válaszol, 
majd, hogy az augusztus 5-iIu 
bergi német-magyar válogatott re 
Pülőmérkőzés műsorában »  m^ y p 
válogatott bukósisakosok fogna
szerepelni.

Korán hagyjon abb** 
a mieink
Lorenz elégedetlen az eddi„i 

menyekkel. __ mond-
. ~  A legnagyobb baj az fc ^

3a 7 ’ \ T ,  harmincéves ko-

nSniau, p"tessz ionizmus bevezetésének köszön
h eti világviszonylatban is magas 
szinten mozgó kerékpáros sportját. 
Pedig ezeknek az államoknak nin 
csenek gyárai, amelyek a h ivat ásó 
sokat eltartanák. Ezekben az álla
mokban a profik a szerzett dijakból 
tartják el magukat

a ném eteket
A péntekesti német-magyar váló- 

gatotl repülömérközésre terelődik a 
szó.

—  Nagy csata lesz! — mosolyog 
Lorenz — és az az érzésem, hogy a 
magyar válogatott legénység maga 
alá fogja gyűrni a leggyorsabb né 
met négyesfogatot. Különös szere
tettel készítem elő a fiukat erre az 
összecsapásra. Arról van ugyanis 
szó, hogy ez a csata, nem csupán a 
magyar és a német repülök össze 
csapása lesz — hanem Rütt Walter 
és az én mérkőzésem is! Húsz esz, 
tendövel ezelőtt a pályán mértük 
össze erőnket, akkor ö világbajnok 
lett (1912-ben, Lipcsében. A szerk.) 
és én csak második. Most mint ed 
zök állunk egymással szemben és 
én hiszem, hogy a magyar fiúk en 
gém fe győzelemhez segítenek.

Megtudtuk Lorenstöl még, hogy 
a Schertle-—Kappey—Mirke—Vog1
genreiter összetételű német legény 
ség szerdán Rütt.. Walter kíséretében 
érkezik Budapestre.

Nincs még csapat
Szittya Rezső szövetségi kapitány 

közben fölvonultatja az ágyúkat 
betonra.

— Nem válogatóit még ma este 
mcmdja munkatársunkak —. sokan nem 
jelentkeztek az edzésen és így nem tndont 
megállapítani, hogy pillanatnyilag ki van 
a legjobb formában. A keret Nagyra; 
Peivásyra, Élesre, Nótásra. Karaktra, 
Bodaira, Morvayra és Pappra szűkült; 
A mai edzfifutamolt és a kedd-szerdai 
edzések ntán fogom esak végleg össze
állítani a magyar négycsfogatot. Nagy 
bukósisakon szereplése ntán kérdés, bog? 
elég gyors-e. Pelvásyt napok óta nem 
láttam a pályán. Éles — győzelmes

(Gyones MAC, Regős DTE, PelsőeM 
THE).

(i){) m: Vadas MAC, Sándov UTE (Gör- 
köi BBTE, Ónodi VK, Góby GBTE).

8W m: Aradi MAFC, Harsány! BBTE 
(Gvergyói MÁV-VG, Iglól MAC, Szabó 
MAC). :V :

löeo ni- lg!ói MAC. Szabó MAC (Áradt 
MAFC, Farkas Tostv.. Híres UTE, Gyér 
srvói MAVAG).

5000 m: Kelen BBTE, Szilágyi BBTE. 
10.090 m: Kelen BBTE, Csapiár MAC.

(Tartalék mindkét szárara Szilágyi. Csap
iár, Németh MAC. Esztergomi BfezKRT 
Eper UTE.)

110 m gát: Szabó dr .MAC. Hidas BLf,
(Kiss TSE. Nádasűi DiMÁVAG).

400 m gát: Polgár BBTE, Kiss TSE 
(Karácsony PÁC. Szörényi UTE).

Magas; Csorna Sz. MÁV,
MAVAG (Tordai FTC. Bánsági MR TSE. 
Qszlánssky .DíMa V a£ ) . . ...

Távol: Vermes BBTE. Gjmmcttv MAC 
(Zajki BBTE. Vadász ARAK).

Rúd: Zsttffka MAC. Kovács TSE
(Szinyéry DiMAVAG, Kovács TFSC).

Hármas: Somló MAC, Dnsnoki MAt.
(Somosvi RBTF,, Horváth IX. DiMAVAG, 
Holló MAC). • . ,

Súly: Németh BSzKRT, Darányi dr 
MAC (Csánvi II. MAC. Rákhely, ARAK, 
Horváth l'l. DiMAVAG, Csapó MAC, 
Kraeznai ÍTC ). _  . . —Diszkosz: Kulitzy BBTE, Horvafh U. 
DiMÁVAG (Darányi MAC, Reiszky 
BSzKRT, Rábai BBTE). .

Gerely: Várszegi MAC, Rafchely ARAK 
(Bónyi PAG, Csnnyi III . IIEAC), 
Kalapács: Kemény BSzKRT. R“ ea dr
MAC (Gáspár MAC. Bertalan MAC).

4x100 m: Szigetvári, Gyenes. Kovács
BBTE, Sir (Regös, Sándor, Ember űr.).

4x400 m : Vadas, Sándor, Görkói. A ne- 
gyedjk embert az e heti edzések n y e 
lése alapján a szövetségi kapitány Onópi 
éz Góbi közül választja ki. Tartalék; 
Pelsöczi, Harsány!.

országúti szereplése után. — kérdőjel. 
Nótás betegeskedett. Karaki hajrája fel
javait, de versenyben nem láttam, Papp- 
ezerméteres teljesítményére is kiváncsi 
vagyok. Tehetséges versenyzőnek tartom, 
csak az a kérdés, van-e elég rutinja és 
hidegvére. Veszedelmes ilyenkor njonccal 
kísérletezni.

Gyengén sikerült 
próbaverseny
Negyed 7 elmúlt már, amikor Lo- 

renz szövetségi edző az 1000 méte
res idöfutam rajtjához hívja a keret 
tagjait. Karaki nem jött ki. Papi
nak nincs gépe. A  futam a kővet
kező eredményt hozta:

1. Éles FTC 1:17.1, 2. Nótás PjSE 
1:17.2, 3. Sásdy (Törekvés) 1:1‘ -6, 
4. Papp 11 Vil. KK 1:31.2-

Az eredménnyel Lorenz nincs 
me^eléeedve. A  Heves szel fekeztö 
a Sforsaságot. Éles ezzel magyaráz- 
zaT hogy nem tudott 1:17 alá jutni. 
Szerdán megismétlik az 1000 méte
res idöfutam-próbaversenyt.

Ezután Nagy Eéla vonul a tek- 
nöbe, hogy egy 200 méteres hajrát 
vágjon le. Ideje pompás. Ladányival 
a hátsó kerekén 12.1-es teljesítményt 
ért el.

Erős, jól megy a mo
tor után

Utána a motorvezetök vonultak 
pályára. Szekeres, Fekete, átmenetileg 
Nany Béla és végül a vizsgázó Erős ölti 
magára a bukósisakot. Erős Hazák utái.' 
két-három lassú kört. darál és utána 19 
mp-ro fokozza a körsebességet. Remekül 
fogja a fordulót, pontosan külső görgőt 
tart úgy, ahogy azt a nagy könyv: előírja. 
A Forenz—Szittya bizottság rövid tana
kodás után dicséretes osztályzatot ad 
Erősnek és engedélyt ad arra. hogy pén
teket.1 este a motorvezetéses futam kere 
tében rajthoz álljon.

Schmidt szomorúan püföli gépét.

-  Már nem sokáig ülök ennek a vé* 
kávédarálónak a nyergében — mondja. — 
A német Schadenbrottal tárgyalok. MáT 
hajlandónak mutatkozik arra, hogy pom
pás Baek-motorját eladja nekem.

Az Újpest BukovI- 
val tárgyal

Az Újpest vezetősége már hetek 
óta komoly tárgyalásokat folytai 
Bukovi Mártonnal, a, Gradjanski ed
zőjével. Ezt tegnap hivatalosan be is 
jelentette az Újpest Gidófalvy Pál 
dr miniszteri biztosnak. A lila-fehé
rek Mészáros edzőnek már fel is 
mondtak.

Bukovi egyelőre még nem adott 
határozott választ az Újpest több- 
rendbeli ajánlatára. Remélhető azon
ban, hogy végre sikerül hazahozni a 
Gradjanskinak immár világhírű ed* 
zöjét — Bukovi Mártont.

A Gödöllői IK a tavaly sikeresen meg
rendezett Gödöllő és környéke ifjúsága 
részére kiírt bajnoki -mérkőzéseket a 
nyár folyamin újból megrendezi. Az idei 
bajnokságra hat Csapat nevezett, A csapa
tok a következők: GIK G. EMSzO. G. 
Lev., G. Kertváros, Máriabesnyöi Lev. é.« 
a G. Szent István-otthon. A mérkőzós 
győztese Sebestyén Mihály KiíLASz ü. v. 
által felajánlott érmeket nyeri.

FUT© A U  ̂
az Sí L Sz előírása szerinti L A B B &
S K A B A  ÉS P L Ö  KL
sportárnházaiban, Wi., VHraos <5é» 
ssár-íit 3 3 . és ÍV., Váci-utca 49 ,

Á r j e g y z ő  ki
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f  VíHámpályázat li.
Beküldendő. VII. 6. déli 12 óráig 
A KKK  XI. fordulójának II. része; 
Budapest:

Ferencváros—BSK *,«*

X. félidő ered mén yt  „„

Bukarest:
Rapid—Gradjanski ............... .

I. félidő eredménye 

Név: ....................

A beküldő aláveti magát a fel- 
(ételeknek. Minden .szelvényhez 

jv ép és forgalomban levő haszna** 
fí latlari 10 filléres bélyeget kell 
W mellékelni.

j é ^m űm
Zöld  F eren c: N o s ? !  M it szólnak

g z  ?
K ék  H u g ó : B iztosan  szerencséjük  

vo lt !
L ila  L eó : H allom , a B azsant el 

n yom ta  a B S K -t!
Z öld  F e re n c : U raim , az eredm eny 

Ibe-Szél!
L ila  L e ó : N ézze, nem  kell hen 

ceg n i! M ás csap at is van a világon
K ék  H u g ó : Ez. az, h og y  nem  tud 

m értéket tartani. H a elérnek eg y  jó  
eredm ényt, akkor nem  lehet m a g á 
val bírni.

Zöld  F eren c: Irigyk edn ek , ez az 
eg ész !

L ila  L e ó : N em  m ondom , m ost jó  
a  csapatuk , de gon doljon  a jöv őre . 
N em  fesz ez m indig  íg y !

K ék  H u g ó : A z  a legn agyobb  baja , 
h og y  a siker fen n h éjázóvá  teszi!

Zöld F eren c: Csak e g y  F rad i van 
a v ilágon , régi ig a zsá g  ez!

E g y  úr (a  p incérhez fo r d u l) :  
M on d ja  csak, m ennyire is g y ő z ö tt  a 
F rad i ? H at-nu llra , v a g y  n yolc- 
uullra ’ ...

Sok az ism eretlep  
név az olasz új 
nem zedék csapa
tában

Az ola*z 6%övetPéff coak . a hót vegén 
kapta ü'ip-gf ;i7, MÍjS/ louiotwfó táviratát 
a Fiúmé bá július 7-ére terv bevett olása— 
mágr.var ,,új nemzedék ’ válogatott mer- 
kóTió'̂  ügyében. Csütörtökön tehát az 
ó la tok  meg megtartották Firenzében n 
válogatott edzéseket. Az edzésen — amely 
rozsé '-/.emélyes felíigylete iri ellett folyt 
lé — a következő játékosok vettek réezt: 

Griffatitl, Innocenti, Menti II. és Bal- 
dini a Islerenfinából,

Boníforti és Tedesehini a Milánóból. 
KomaanoH és Casgano .a'Napokból, 
Capocasaie a Ju veti tusból,
Cirezai a Triesli nából,
Capello IV. a Padovúból,
(íanelli a Torinoból,
Chiodl a Víceaizából,
Véttraíno a Lázi óból/
A nevekből látható, hogy az olaszok 

igen komolyan vettek a válogatott üJoi»« 
jellejBfCt. Nem vettek bo a keretbe olyan 
játékosokat, akik akár az A), akiit a B) 
válogatottban. már szerepeltek..

Kár, hogy ez a fi nmei mérkőzés el- 
máriul, mert jó alka lom lett volna fiatal 
tehetsegeink kipróbálására ée idegenben 
való gyakorlásara.

&
? L

Q
f̂ laJTszlí

NINCS LÉNYEGES VÁLTOZÁS
a KKK góllövőlistáján, mert hiszen a 
H. forduló I. részében mindössze egy 
gól esett. Ezt az egy gólt Güsovies lőtte 
s ezzel felzárkózott a 2. helyen állókhoz. 
Sáros! dr változatlanul erősen vezet, 

á gólos: Sároei dr.
I gólos: Bíró TI., Finta, Glisovias, Sí

pos, Rajlies, Zsalant.
1 gólos; Barátid, Bogdán, Bobótjcs. Bo- 

-sovies. Cimm-ermanosics, Gye tv ni, Kiss, 
Nikotifts, Salipur, Valjarevios, Vidor, 

önsrnlos: Tömés, Sziklai, Kis (Hungá-

Magyarország még. mindig cg ' győze- 
’enimí áll a KKK-han. Hajrá, Fradi!

----------« * » 3 8 ö = = = » -----------

♦Földieperrel, meggyel,
oserewmyével van tele most a piac. A  jó 
gazdasszopy magafőzőtt beföttkincseivel 
ilyenkor tölti meg éléskamráját. Az 
Elektromos Müvek Honvéd-utca 22. szám 
alatti bemutatójának szerdán délután 
.V órakor, továbbá hétfőn, csütörtökön és 
némteken délelőtt 10 órakor kezdődő 
ingyenes főzöelöadásáin a yillsmostüz- 
líd jek  üzemetek. kezelésének ismertetése 
órán gyümölcs- és fözelékbefözés. 

gyümölcsös sütemények, hústalan egy tál 
ételek, parfé, hús- és hatfélék készítését 
mutatják be.

„Ha kezembe adnának 
egy csapatot, termé
szetesen angol rend
szerben játszatnám11

Pluhár István, a labdarúgó m estervizsgáztató  
bizottság elnöke elm ond egyet-m ást taktikai 
tananyagából

A  labdaru gószövetség  hivatalosan  
ajánlja  a z  e g y es ü le tek n ek  az angol 
ren d szer  b ev e z e té s é t .  A zo k ró l az 
egyesü letekről van  szó , am elyek  
m ég  n em  vezették  be... A hhoz, 
h o g y  ezt a ren dszert be is lehessen 
vezetni, o lyan

edzők
kellenek, ak ik  ezt tu d ják  is tanítani.

A n nak ide jén  az ed zőa losztá ly  k ö 
rülbelül tíz szak értek ezleten  v ita tta  
m eg  a kü lön féle  ren dszereket s f ő 
leg  az angol rendszer ism ertetésé
vel, részletekben  va ló  m eg tá rg y a lá 
sával fo g la lk o z ta k  sokat.

M ost a. m ester-vizsgáztató b izo tt
sá g  három hetes ta n fo ly a m á ra  gyű l
tek  össze a zok  a z  edzők, ak ik  m ég  
nem  v izsg áztak . E zek  az edzők  a la 
pos k iképzést kapn ak . H a v é g ig 
nézünk a tan an yagon , a k övetk ező  
tan tá rg ya k at lá tju k :

G yúrás,
J á ték sza bá lyok ,
L abdarugó já té k o k ,
A  labdarúgás tech n ik á ja , 
L a b d a ru g ószerek , f e ls z e r e lé s ek , a 

pá lya  karba nta rtá sa ,
A  sp orto rv os  fela d a ta ,
S port és  lélek ta n , 
S p ort-n evelésta n ,
A z  ed zés,
A labdarúgás ü g y v ite le ,
A natóm ia ,
S p ortéletta n ,
L a b d a ru g ó -b e teg ség ek  m e g e lő zé se , 
A  labdarúgás tö r tén e te ,
C éltorna , á lló k é p ess é g e t  fe jle s z tő  

g ya k o r la to k ,
A  g y o rsa sá g  és a  ru ga n yossá g  f o 

kozása ,
A  labdarúgás tö r tén e te ,
E rőn lé t,
E lső  seg é ly ,
Téli torn a term i ed zések , 
E d zé s te rv ek  k és z íté s e ,
Edzésnapló,
B em eleg ítés , le v e z e té s ,
Labda r u g ó -s é rü lé s ek ,
F orm á b a h ozó  é s  form á ba n  ta rtó  

ed zés,
A z  ed ző  m int n em a etn evelő ,
A  labdarúgás ta k tik á ja .

*
Szép anyag . T a lá lom ra  néztünk 

m eg  egyet az ed d ig i előadások  k ö 
zött. H orvá th  B o ld izsá r  dr e lőadá
sát h allga ttuk  v é g ig  a gyú rásró l. 
B írá lat: elsőran gú .

M int látjuk , a labdarú gás ta k ti-  
k a ja  is szerepel a tanrenden. E lő 
a d ó ja  Pluhár  István , a b izo ttsá g  
elnöke.

M egk értük  P lu hár  Istvánt, h ogy  
engedjen  bepillan tan i anyagába, 
am ely  n yolc  órá t fo g la l  el a tanrend
ben. M a ennek a  ta k tik a i ok ta tá s 
nak n a g y  a je len tőség e . M a, am ikor 
a korszerű  la b d a rú gá s  eszm éje  e g y 
re  szélesebb k örök b en  hódít, am ikor 
eg y re  töb b  csa p a tu n k  eszm él rá  a 
k or követe lm én yeire , a m ik or végre  
a la b d a ru g ószöv e tség  is h ivatalosan  
á llást fo g la lt  az a n g o l já ték ren d szer 
m ellett —  n ag y  je len tőség e  van  an
nak, h ogy

mit tanulnak az edzők, 
a k ik  tu d om á n yu k a t á tad ják  m ajd  
az ifjú ságnak .

Az ism ertetés je len tő 
ség e
'Pluhár István nem szívesen vág 

elébe előadásainak, majd mégis be
szélni kezd:

— Nekem az a feladatom, hogy 
minél alaposabban ismertessem, ta
nítsam a labdarúgás taktikáját, a 
különféle rendszereket. El logom 
mondani a különféle stílusoknak, 
rendszereknek egész történetét, ho
gyan keletkeztek, hogyan fejlődtek, 
hogyan olvadt össze az egyik a má
sikkal. Az u meggyőződésem 
ugyanis, hogy a tanításnak van a 
tégnagyobb jelentősége.

Ne vitátkozhassék az angol 
rendszerről olyan ember, aki 

nem tudja, ml az.
Meg kell tanítani rá. Ismerje meg 
előbb — a többivel együtt.

— A taktika hatalmas anyag. 
Megvan az egyes posztoknak is a 
taktikája. Erről mindről beszélni 
keli. Szó lesz természetesen a külön
féle rendszerekről is, hogyan cso
portosítsuk az embereket a pályán.

A múlt és a  je len
Pluhár így folytatja:
— Részleteiben is alaposan le kell 

írni az új lesszabály előtti és utáni 
labdarúgást. Ki fogom természete
sen fejtért!, hogy

miért volt elég a régi lesszabály
idején hátul két hátvéd és miért 

kell most három.
Alaposan megvizsgáljuk, hogy ho
gyan alkalmazkodtak az olaszok és 
hogyan az angolok az új lesszabály 
által előírt helyzethez.

— A fejlődés során eljutottunk 
most az úgynevezett angol rendszer
hez. így játszanak ma.

Ez a rendszer a legmodernebb, 
a legkorszerűbb, a legmaibb.

Az angolok a legjobbak ma is, tőlük 
indul ki minden újítás, a technikai 
újításoktól kezdve a szabálymódosí
tásokig. ők jöttek rá a legjobb rend
szerre is, amely a jelenlegi szabá
lyoknak a legjobban megfelel. Nekik 
kellett erre rájönniök, mert náluk g 
legmagasabb színvonalú a játék és 
ott van a legtöbb egyforma erejű 
csapat.

Mit a ján lan a?
M egk érd ezzü k  m ost P luhártól, 

h og y  m ely ik  ren dszert fo g ja  a já n 

lan i a  h allgatóin ak  T A z  az érzésünk 
u gyanis, h o g y  a  résztvevők  nem  elé
ged n ek  m eg  az ism ertetéssel, hanem  
ta n á cso t  is  várnak .

P lu hár  m oso ly og .
— Azt hiszem, az előadások folya

mán úgyis kiderül, hogy melyik az 
a rendszer, amelyet lehetőleg követ
niük kell.

—  M ilyen  ta n á csot ad annak a s
ed zőn ek , ak i m e g k érd e z i : m ilyen
ren d szert k ö v ess ek  ?

Pluhár  vá lasza  íg y  h an gzik :
— Azt mondanám neki, hogy ta

nítsa meg a játékosokat jól rágni, 
toppolni, passzolni, fejelni, szerelni, 
labdát vezetni, hozza őket megfelelő 
erőnlétbe és —- próbálja meg őket 
angol rendszerben játszatni. Föltéve, 
persze, hogy tisztában van azzal, 
hogy m i az angol rendszer. Ha ke
zembe adnának egy csapatot, én is 
természetesen angol rendszerben ját
szatnám.

Majd as e lőadáson
T öbbe azonban  nem  akar m on 

dani a  tan tárg yáról.
— Majd az előadáson. Nem szíve

sen beszélek előre, fin, hogy úgy 
mondjam, tanári tárgyilagossággal 
fogom a témát tárgyalni. Erre va
gyok beállítva s ott, a maga idejé
ben akarom elmondani a részleteket, 
mindennek a történelmi, technikai, 
logikai hátterét. Valószínű, hogy egy 
latin tanár sem szívesen nyilatkozna 
tananyagáról. Majd a fekete tábla 
mellett 1

M egk öszön tü k  a  fe lv ilágosítást 
s azzal a gon dolatta l, h og y  m e g 
h a llg a tju k  ezeket a tak tik a i e lőadá
sok at, íg y  búcsúztunk Pluhár  Is tv á n 
tó l :  ■ •

—  A  viszon tlá tá sra , tanár ú r!

Tömegnevelésre, a labdarúgás 
és atlétika felkarolására 
törekszik
(főbbek között)

Zayzon Sándor dr., a KISOK 
új miniszteri biztosa

R övid  idővel ezelőtt a K ISO K  le g 
fe lsőbb  vezetésében  vá ltozás á llott 
be: N cidenbach  Emil-, a K IS O K  m i
n iszteri b iztosa  lem ondott, helyette 
a  K IS O K  élére Z ayzon  Sándor dr. 
k özép isk ola i ig a zg a tó t n evezték  k i 
m in iszteri b iztosnak , Z ayzon  Sán 
dor dr. m int ré g i cserk ész sok at f o g 
la lk ozott az if jú sá g  sp ortolásán ak  
kérdésével és problém áival. K in eve
zésével k apcso la tban  k érd ést in téz
tünk a  k özép isk olások  sp ortján ak  
leg főb b  irán yító jáh oz , jö v ő  tervei 
irányában . Z a yzon  Sándor dr. a k ö 
vetk ezők et m on dotta :

—  M unkám  m egin du lásakor csa k  
a legn a gyob b  hálával m ondhatok  k ö 
s zö n e té t elődeim nek , a k ik  é le treh ív -  
tá k  és  m e g te r e m te t té k  és  k ié p íte t
té k  a K IS O K -o t, m ert íg y  n ek em  
m ódom ban áll a m eg lévő  s z e r v e z e t  
to v á b b fe jle sz tése . L eg fo n to sa b b  c é 
lul a z t tű ztem  ki, h og y  a sp o r to k  
tízesében  re jlő  hata lm as é r t é k e k e t  a 
n em zet- és  honvédelm i n evelés  szo l
gá la tába  állítsam.. Szerelném , a k ö 
zép iskolá s sp orto lók a t leh ető leg  
m egőrizn i az eg és z s ég ü g y i  és  az  
életp á lyán  való  le tö rés tő l. M ert  
am en nyire k ö te lesség ü n k  n em zeti  
szem p on tb ó l is a te h e ts ég es ek k e l  
való külön fog la lk ozá s, ép pen  a.ny- 
n yira  fo n to s  annak m eg a k a d á lyo 
zása  is, h og y  a m é r ték te len ség ek

m ia tt e g y  m a gya r ifjú  is elvesszen  
a n em zet szám ára . A  n evelő k  fe l 
adata  tes tileg  cs lelk ileg  fe j le t t ,  a 
tö k é le te s e t  m egközeU tü  em b e rek  n e 
v e lé se . M inél n a g yob b  tö m eg ek  
sp orto lja n a k , edzzélc te s tü k e t  és  lel
k ű k e t , de k ü lön leges k ép zésr e  csa k  a 
sp o rto rv o si v izsgá la t ered m én ye ad
h a tja  m eg  az en g ed ély t . S zere tn ém  
e lérn i a z t is, h og y  a sp ort buzdító, 
lend ítő  erő  leg y en  a tanulásban is. 
É p p en  e z é r t  m eg lévő  és errevon a t-  
k o z ő  sza b á lyok  a lkalm a ztatására  f o 
g o k  törekedn i.

—  K ü lön ösen  sz ere tn ém  tám ogatn i  
a n a g y  tö m e g e k e t  m eg m o zg a tó  és 
n em zetn ev e lé s i  szem p on tb ó l  is fo n 
to s  sp ortok a t. I lyen n ek  ta r lom  a 
labd a rú gást, sít, a tlé tik á t, c é llö v é 
s z e t e t ,  stb .

A  m iniszteri b iztos elm ondotta  
m ég , h og y  n ag yon  szeretné m eg szer
v ezn i a d iák ok  o rszá g - és  te r m ész e t -  
já r á sá t és  szeretné szélesebb körben  
e lter jeszten i a k erék p á rozá st. K ö te 
lességén ek  ta rt ja  a m á r m eg lévő  
K IS O K -in tézm én yek  tám ogatását, 
fen n ta rtásá t, ső t tov á bb fe jlesz tését 
—  am ennyire az a n y ag i leh etőségek  
e z t  m egenged ik . T öb b ször  is han 
g oz ta tta , h og y  n agyon  szeretne a 
K IS O K  és a cserk észet munkáját, a  
leh etőségek h ez képest összek a p 
cso ln i.

Vidéki eredmények
Knnsr.eittnnlilns: KLFC—Szabadszállási

LE 4:2 (2:1). Barátságos. Vezette: vitéz 
Édes dr. Góllövö: Nágó (2), Szörény. 
Váradi (ll-esböl), illetve Győző (2).

C sepreE : CsFC—BFK 2:0 (2:0). Barát
ságos. Góllövö: Horváth és Szandits.

Gödöllő: GIK—Corvin ASE 2:1 (1:1).
Barátságos. Góllövö: Matus III., Drobni, 
illetve jserkes.

Torbágy: TLE—Tipográfia 3:3 (2:1).
Barátságos. GóllövS: Horváth (2). Após- 
tagi. illetve Halas (2), Seheiri (öngól).

Komló: KSE—NVTE 3:3 (2:1). II. o. 
döntő. Vezette: Pauilz. Góllövö: Czankor, 
Semayer. Ruszmovszky, illetve Csak, 
Rudas. Gőczi.

Becsk: U T E -R T K  7:1 (4:1). Barát-
ságos. Vezette: Gruber, Góllövő: Sas (3), 
Somlai (2), Junáa, -Scíhönberger, illetve 
Répás.

Kinkt,sma.isa: K. MOVE—Kiskunfélegy
házi TK 6:4, (3:2). Barátságos. Góllövö: 
Sisak (3). Szántai (2), Juhász II., illetve 
Vokulya (2), Tóth (2).

Vngvár.• TJAC—Szentesi MÁV 2:0 (2:0). 
Körmérkőzés. Vezette: Kvasznál. Biztos 
győzelem. Góllövö: Rozenbergszky és Pi- 
rity. Asztalost Sz. MÁV kiállították. — 
3K Rüsj—Kassai AC 8:1 <3;0). Körmér
kőzés. Vezette: Gyümölcs. A kassai csa
pat nagyon fegyelmezetlenül viselkedett. 
Góllövö: Papp (4), Csancsinov (2). Tamás 
éa Pliszka, illetve Tóth. Makkait, Újházit 
KAC kiállították. Tölgyesi KAC pedig 
lement a pályáról.

Hatvan Debreceni VSE—HVSE 2:1 
(2:3) I. o. vasutas bajnoki mérkőzés. Ve
zette: Csála. A debreceni védelem reme
kelt. Góllövö: Nagy <2), illetve Vő Bar
na. — KACSÉ—Losonci VSE 1:1 (1:1). 
Barátságos: Vezette: Kocsis, Góllövö:
Baráti, illetve Fekete.

Jánoshalma; JSE II.—Bácsalmási MCVE
II. 5:2 (3:1).

Németország
Bajnoki eredmények:

Berlin: Rapid—Union Oberschöne-
■weide 3:1 (1.0). 70.000 néző. Binder mes
terhármast csinált. Ezzel a győzelemmel 
a Rapid csoportgyőztes lett. — Előtte: 
Schalke 04—Fortuna Düsseldorf 1:1. A 
Schalke 04 lett ennek a csoportnak a 
győztese.

Mannheim: Waldhoí—Kicker Offcnbach 
4:0.

Stuttgart; Kickers—IFC Nürnberg A IV. csoport győztese a WaldhoC lett.

*A hét szenzációja: Tóga re a Cirkoséban
A Fővárosi Nagycirkuszban 

tigrismutatványa bámulatba ejti a közon- 
séget. Togare számának idegfeszno Pil
lanata az. amikor Togare éles kést villog
tatva a legnagyobb tigrist gyors hátrá
lásra készteti. Maxel mester viszont 
birkájával mulattatja a közönséget. Bámu
latos ügyességű a Dnxa jégtnó. Nagy- 
hatást ért el Peti Sándor, a színészből 
lett artista, Zoli törpe pedig jókedvre 
ragadtatja ’a közönséget. A Hortobágy 
csoport bravúros akrobata mutatványai 
aratnak nagy tapsot. A nagy gonddal és 
tehetséggel összeállított műsor Fényes 
György igazgató érdeme.

A Hódmezővásárhelyre kitűzött Dél— 
Hódm ezővásárhely válogatott mérkőzés el
m aradt, mert az esőzés miatt * pálya 
használhatatlan volt.

VíHámpályázat li.
B^kaid<e*nd5; V II. fi, déli 13 óráig 
A KKK H, fwdalója-oak IL  

Buda pest:
Fgtcuct áros—BSK 40*41 *«••»«•«»

L  félidő eredménye . .

Bakarest;
Eapid—Gradjanskl »«..

, I. félidő eredmény®

Név:

Cím:

A. beküldő aláveti magát a. fel- 
•"*. tételeknek. Minden szelvényhez 

ép és forgalomban levő hasÉoá- ^ 
il lattan lő filléres bélyeget kell 
Vt mellékelni.

Korszerű rendszer,
az angol játékrendszer bevezetését 
ajánlja az Mt,S'z minden egyletnek. 
As indokolás szerint ez a rendszer 
felel meg a magyar támadószelleni- 
nek a legjobban. Parancsról, rá- 
kényszerítésről nincs szó. Hivatalos 
óhaj csupán. Maga a szövetség 
mindent elkövet, hogy as ifjúságot 
ebben a rendszerben neveljék.

Joggal remélhetjük, hogy a fontos 
intézkedés után rövidesen megszű
nik minden zavar. Komoly elvi ellen
zéke az angol rendszernek eddig sem 
volt. A szövetségi kapitány számta
lanszor kifejtette, hogy a jelenlegi 
szabályok szerint as angol rend
szert tartja a legjobbnak. Tóth Ist
ván szövetségi edző az MLSz máso
dik szakértekezletén azt ajánlotta, 
hogy az ifjúságot ebbén a rendszerben 
neveljék. Jól tudjuk, hogy az után
pótlás-kapitány nemcsak elvben,, ds 
gyakorlatban is ennek a rendszer
nek a híve s a kezdeti nehézségek 
sem ingatják meg meggyőződésében, 
Mindössze az elmélet és a gyakorlat 
között voltak különbségek. Toliak,, 
akik haboztak, féltek az újítástól. 
Közben azonban múlt az idő a a, 
klubokban egyre több bátor kísérlet, 
akadj. Nemcsak olyan kisebb csapa
tok, mint a Törekvés, «  Gamnuz, 
vagy a MAVAtí játszott angol rend
szerben, hanem a bajnokság hajrá
jára rcndbehosla rendszerét a Fe
rencváros is s es a rendszer — mint 
azt éppen egy hete rajzos cikkünk 
ben kifeji ettük — egy hajszálnyi 
különbségtől eltekintve az angol pt,U- 
dől követi. Ma már nem forradalmi 
újító, aki három, állandó hátvéddel, 
támadószcllemü szélső fedezetekkel
játszatja csapatát, Elmúlt már a, 
Phöbns úttörő ideje., de elmúlt már 
a Törekvésé és a Gammáé is. Egyre 
több egyesületben hajnalodik már s 
valóban remélhetjük, hogy rövid idő 
múlva már nem. kell a Gradjauski- 
tól, vagy a BSK-tól korszerű labda
rúgást tanulnunk. Ma már mindenki 
tudja, hogy az angol rendszer a td- 
madószellcmű s nem az olasz s mai 
már meglehetősen elavultnak hatna, 
ha valaki a ,,vérmérséklet“ babonát 
igyekezne életre" kelteni.

Azt is csak helyeselni tudjuk, 
hogy az MLSz nem akarja az egye
sületekre ráparancsolni ezt a rend
szert. Amelyik csapat továbbra is
„kötetlenül'1, „ru g a n y o s a m „fé l-
szemmel“  akar játszani, ■— játszhat’ 
Angliában sem azért játszik minden 
' sápot kivétel nélkül a korszerű há- 
romliátvédcs rendszerben, mintha a 
szövetség ráparancsolt volna az 
egyesületekre. Hanem azért, mert. 
ennél a rendszernél jelenleg jobbat 
senki sem tud.

M ind össze, ú g y  é rez zü k , az ,,i“ - 
betü ről h iányzik  a p on t. N em  o lva s
tu k  a határozatban  n yílta n , h ogy  a 
v á lo g a to tt csa p a t is- k o rsz erű  angol 
ren dszerben  já tsz ik  ezen tú l. E z  p e 
dig n a gyon  fon tos . N em  e lég  as  
eg y le te k n e k  ajánlani, az is kell, 
h og y  valam ennyi, k lu b csa p a t, fő v á 
rosi és  vidéki, k is - é s  n a gycsa p a t  
eg ya rá n t példát v e h e s s e n  a v á log a 
to tt csa patun król, labdarúgásunk  
m inta-k irakatáról. H o g y  a vá loga 
to t t  csa pat szá m á ra  a z  angol rend
sz e r  fe le l m eg  a leg jo b b a n , e z t  m ár 
a m a gya r ed zők  e g y e t e m e  is m eg 
á llapította  (m é g  a z  o la sz  ren dszer  
barátai is !)  és  a já n lo tta  b e v e z e té s é ,  
H a a v á log a to tt je lö l t e k  k ö zö tt akad. 
olyan , ak i m e g á ta lk o d o tt  m a k a cs
ságában továbbra . is  sza b o tá lja  ez t a 
ren dszert, arró l —  fá jó  sz ívv e l la 
kell m ondani. Nincs o lya n  csatár, 
v a g y  p sé lsö fed cse t, a k i n e játszana  
sz íveseb ben  a tá m a d ószcllem ü  angol 
ren dszerben , m in t a  v éd ck ezö éz c l-  
lem ű olaszban . M in d ö ssz e  a három  
hátvéd  sz em ély érő l ,  h e ly ezk ed ésérő l  
van szó . N os, e r r e v ó v a t  k o só 1ag
éppen e g y  n a g y csa p a t, a  Ferencvá
ros mutatott utat. Csak azt kell tu
domásul venni, hogy a Ferencváros 
középfedezete jelenleg: Polgár.

Ez azonban már részletkérdés. A 
fontos az, hogy a válogatott csapat 
is úgy játsszék, ahogy ma játszani 
keli.'.Ha valamit be akarunk vezetni* 
akkor annak a válogatott, ampái a 
legnagyobb hírverője.
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A Ferencváros belgrádi „sikerének11 újabb részletei

Néhány felsőfok
A leggyorsabb néző: Az, aki kupán vágta a játékvezetőt.
A leggyorsabb szélső: Gyetvai.
A leggyorsabb alkalmi szélső: Dubac és Kiszely. Mindkettő kivágott 

egypár vágtát.
A  leglzgatottabb: 1. A. közönség a mérkőzés után a vitatott ll-es 

miatt. 2. A BSK csatársora.
A legnyugodtabb: A Fradi védelme.
A támadásokat legjobban rombolta: A belgrádi rendőrség, A mér

kőzés után pillanatok alatt rendet teremtett.
A  legszebb lett volna: Ha a Fradi is 0:0-t ér él, mint a Rapid. (A 

mérkőzés előtt a belgrádiak BSK-—Gradjanski döntőről álmodoztak.)
A  legszebb volt: Az, hogy a szombati, szakadatlan esőzés után vasár

nap nem esett semmi s majdnem folyton sütött a nap.
A legnagyobb csodálkozást váltotta ki: Sáfcsi de. (A  fő  p - - m ' 

nem akarták elhinni, hogy Sáros! dr éppen Vasárnap vizsgázik. Sáros! d? 
azonban tényleg vizsgázott s az ügyvédi vizsgájának első részét le is 
t-O-tt©.)

CM ka Ráda, Azaseváes Pista 
— Finta, és Boldizsár
azaz;

b e l g r á d i  h o g y i s v o l t c s a k

(Apró, derűs esemény is sok 
került a jegyzeteink közé, de ne
hogy ezek túltengjenek, fűszerez
zük őket néhány szakmegjegyzés
sel.)

Egy jós
A Fórra óvárosnak a mérkfiaés előtt nőm 

volt etég bőrfizege 6s felkereste Csiba Rá- 
(iát, a leghíresebb belgrádi labda- é« 
hörszog-kés-zítől. Csiba lláda 3 üzemmel 
dolgozik és még ma is rúgja a labdát. 
Valamikor nagyon hírős labdarúgó volt, 
ma azonban már 56 éves. Amikor noirl 
akartuk: elhinni neki, hogy még ma rúgja 
«  labdát, akkor «gy  gyors mozdulattal 
egészen a fejéig emelte a jobblábát. Az
után ezt mondta;

— Persze ez az én játékom már csak 
amolyan „focizás” . A fiaimmal játszom 
egy csapatban. Utcai csapatban.

Majd megjegyezte:
— Én jósolni is tudok.' Most megjóso

lom. hogy Belgrádiján a Fradi s Buda
pesten meg a BSIC nyér.

Azután elbúcsúztunk Ősik a Púid át ól, Ő 
azonban nem kívánt szerencsét a Fradi
nak.

— Vadásznak és labdarúgónak ne kí-< 
ránj szerencsét — mondta bükien.

A mérkőzés Után. valaki megjegyezte 
». Fradiból:

— Ez a Csika Itália nem tud jósolni. 
Azt mondta, hogy Belgrádiján győz 3 
Fradi.

Más hozzátette:
- -  Beiiory nem tud! Bz az I:# gyózClem- 

m«l ér fel.
Majd hozzátett*:
— Hát nem bánom, Budapestén meg a 

BSK érjen él győzelemmel feléró veresé
get. Csak. ez a vereség légyén égy lépés
sel hosszabb, mint a mienk. ,

(A Ferencváros csapata okult 
a Szarajevóban tapasztaltakon. 
Ezúttal nem volt edzés a mérkő
zés előtti napon s Sárosi Ill-nak 
több ereje maradt a mérkőzésre. 
A játékosók most az utcán sem 
mászkálhattak annyit, mint 
amennyit Szarajevóban lődörög
tek.)

Még egy jós
Vasárnap délután t  órakor tiiozbó 61* 

Tnzro. jötték le az emeletről a forene- 
’ afósj játékosok. Finta a szálló egyik 
tt'.gyik? Több r.erb is volt. A Fradi jobb 
szállókhoz, van szokva.) íróaéztálálioz ült 
* hagy belükkel felírta:

r ; BSK—FTC 1:8 (1:«).
r el Kiében Firfta tnézjégyézic:

, ~  Eddig bevált a jóslatom. Máit kel 
lene nekünk összehoznunk art a két 
dugónkat.

A mérkőzés után Polgár megjegyezte: 
v e r 0 iar,ottuk az eredményt ott hátul, t ima nevetve hozzátette:
— Dr mi is rlól.

*
(A Ferencváros Szarajevóban 

sokkal gyengébben játszott, mint 
Belg-rádban. A belgrádi játék a 
szarajevói és a budapesti játék 
között van. de közelebb áll a 
11:1-hez, mint a 0:8-hoz. A 
viszont gyengében játszott, 
a. Slavia Szal-ájévővan.)

BSK
m int

T i p p e m
A mérkőzés előtti napán Vukadinóvlce

úr, a belgrádi Politika egyik tnnnka- 
társa beszélgetést folytatott velem s * z  
a bíkszélgetés ázután ntugjólónt a belgrádi 
lép hasábjain. A belgrádi kartáTj, rneg- 
kérdftlte tőlem:

— Mi 9 tippjei
~ Kikar a Ferenc varos, azt bisrem, pgy

-  Milyen nagy verrsógro tartja „feépw- 
itek”  a, Fradit?

Erié azt feléltem. _ hogy éíképzolbétö 
1 -5  gólos ferencvárosi vercj-eg i8, g,. f o  
rtóit véleményem, i* volt (láttáin a 
vajíyót méoesét te!), d« egyben arra is
gondoltam, hogv miért n« biaakodjuozk
S1 A  ,ió bolgrádiak égy kissé. Másnap a 
Bouttka hasábjain címben .istent mag az, 
hogy katasztrofáíis v-éreséget is el tudok 
képzelni, s 4 belgrádiak a mérkőzés előtt
fo.ytón e*fc moodták: .

r  5—* gólős BSK gr esetemre
Mamíinnk.
.. Á Srrbszki K ralj egyik- idősére Swg- 
Jégyeztc: “
_ *  J 1**1 •dinárba fogadtam ast, hegy

« ib iB*kwlott. m Í S  a ‘ belgrádi W -
<** *  ewspat í«. Amikét föte-rtM

jálék után nem tudtak gólt lőni, ideges
kedni kerültek s ez az idégésség egyre 
csak fokozódott.

Valaki meg is jegyezte:
— Ha ezek a BSK-csatárok most hir

telen olyan hosszúra nőnének meg, mint 
amilyen idegesek, akkor gyorsan még
nézhetnék, hogy a Marson ólnek-e embe
rek, s hogy azok milyen rendszerben já t
szanak . . .

* •
(Mert a BSK tiszta angol rend

szert játszik. De a rendszerük 
megoldásának még sok hibája 
van. Főleg az, hogy a játékosaik 
néha lassúak. .A BSK szerencsé
jére a Fradi még lassúbb volt... 
Azután sokszor elfelejtették azt, 
hogy hosszú labdákkal kell ját- 
szaniok és tologattak. ,A BSK 
szerencséjére a Fradi sem igyeke 
zett nagyon hosszú labdákkal ját
szani...)

B o ld izsár
Csikós a II. félidőben kitűnően védett, 

de a nézők végül mégis ézt mondták:
— Azért azt az egy gólt Csikósnak nem 

kellett volna beszednie, róttunk mi már 
Itt Belgrádban jobb magyar kapust is.

— Kit?
Erre a kérdésre egy lelkes bácskai 

szurkoló felelt: Azaseváes Pista, ő  tíz 
évvel ezelőtt híres középfedezét volt s ma 
mindig elmegy oda. ahol magyar csapát 
játszik. Ott. volt Zágrábban az Újpest 
mérkőzésén. Újvidéken a Kispest mérkő
zésén és igy tovább. íg y  féléit:

— Boldizsár! Az az ősszel a válogatott 
mérkőzésen fél kézzel úgy kapta el a 
labdákét, mint más a legyet, csakhogy ő 
sohasem nyúlt a légy mellé. Itt Belgrád
ban vannak olyan nézők, akik szívesen 
fizetnének csak azért, hogy Boldizsárt 
védeni lássák.

Azután hozzátette:
— A lapos labdákat azonban Csikós 

jobban védi. *
(Nekünk az egész belgrádi mér

kőzésen a Ferencváros nyugalma 
tetszett a legjobban. Ezzel a nyu
galommal aZ első perctől az utol
sóig betartották a rendszer kö 
vetelményeit. Nem ismétlődött 
meg az a fejetlenség, cserélgetés, 
amelynek Szarajevóban voltunk 
a tanúja. ®s ez a nyugalom bizo
nyára nyugalmat kamatoztat a 
Fradi számára a budapesti mér
kőzésre la.)

Akik győzelmest 
vártak

Sokan jöttek el a mérkőzésre a Bácská
ból és a Bánátból. Ezek mérkőzés után 
bevallották:

— őszintén megvallva, mi Fradi- 
gyöiélémré számitottnnk.

Ekkor itti a szállodából kimutattunk aa 
utcára, ahol szémber.', a Politika szer
kesztőségé előtt csoportosult a nép.

—  Ezek ma »z igazi elégedetlenek!
Két percre ki is mentünk 4a utcára a 

ilyenekét hallottunk:
— Kémes, hogy ax ■ Valiit evlcí mit pepecselt Sssze , . .
— *s Bozeovtes milyen helyzeteket 

hagyott k i . .  .
— Vajádinovie* meg nem volt sehol. . .
— És á játékvezető! Ez »e jön egy

hamar Belgrádija —
Azután felmerült a kérdés:
— Mi lés* majd Budapesten?
t>e erre folyton' bosszúsan legyin

tettek.
(Csak azután vasárnap meg á pesti

körúton ne legyiatsenek bosszúsan .)

Á dradjaoski mahat 
Bukarestbe

Vasárnap esté, az elindulás előtt 
Mihailo A n d rejev ic s  dr., a  jugoszláv 
fószövetség elnöke közölte vélünk;

—  A Rapid vezetői most telefonál
ták Zágrábból, hegy a Gradjanski 
akadálytalanul útiakat Romániába. 
Szóval vasárnap Bukarestben is 
megless a visszavágó, vemet ok Bu
dapesten,

A. Nemzeti Sport szerkesztősége, 
mint az. köztudomású, minden olyan 
külföldi mérkőzésre, amelyen ma
gyar csapat játszik s amely na
gyobb jelentőségű, egy-egy belső 
munkatársát kiküldi. Ezt még a 
mai, politikailag zavaros világban is 
megtesszük, bár manapság néha 
szinte elháríthatatlan akadályok tor
nyosulnak egy-egy külföldi, út elé.

A  Ferencvárost Belgrádba Bókái 
Mattanovich Béla belső munkatár
sunk kísérte el. Telefonj elentések 
alapján munkatársunk már a hétfői 
számunkban bő tudósításokkal szá
molt be, most, a hazaérkezése után 
még külön egy oldalra való cikkek
kel világítja meg a belgrádi mérkő
zést.

Nem szabad  
el bizakodni

begszivesebbón egész héten mondanék 
ezt a Fradí-játékosoknsk. Főleg azért, 
merr, valaki tucg is jegyezte a. vezetők 
közül:

— Sokszor jobb volt az, ha a csapat 
két-három góllal kapott ki. Akkor a 
visszavágón Budapestén mindig felt ütöt
ték a nadrágot. így, hogy csak egy gól
lal kaptunk ki, a fiúk azt hihetik, hogy 
könnyű lesz a dolguk.

Nem lesz könnyű. A Ferencvárosnak 
Budííjveston lényegesen jobban kell ját
szania. Miért?

1. Mert a BSK is jobban fog ját
szani Budapesten, mint játszott 
Belgrádban.

2. Mert a jugoszláv csapatok 
idegenben is tudnak győzni. Ezt a 
Gradjanski és a BSK megmutatta 
Újpesten, illetve Bukarestben.

3. Mert a BSK-nak nem lesz 
olyan könnyű gólt lőni, mint ami
lyen könnyen ment a gólgyártás a 
Slavia ellen, A BSK sokkal tapasz
taltabb csapat!

4. A BSK a KKK-ban még egyet
len egy gólt sem kapott, pedig már 
három mérkőzést játszott.

5. Mert éppen a BSK az a csapat, 
amelyik a KKK-ban még egy mér
kőzést sem vesztett el.

Tehát: a vasárnap sorra kerülő mórkő 
résre úgy kell készülnie a Fradinak, 
mintha nem egy, hanem három gólos 
hátrányt kellene behoznia. Ha a Fradi 
így készül s a mérkőzésen íg y 'is  játszik, 
akkor majd sikerül a BSK-t Budupesten 
három góllal megvernie. De csakis így!

Sárosi lll.-at nem kellett 
orvoshoz vinni

Vasárnap est* Sárosi 1IT. *ántikéivá 
szállt be a vasúti kocsiba. Éjjel az úton 
elég jól pihent s hétfőn reggel az érke
zéskor már tűrhetően erezte magát. Sá
rosi ITI-at éppen ezért nem is vitték 
orvoshoz.

— Béla kedden már rendben lesz — 
mondta Dlmöny Lajos.

Azután 117. edző még ezt közölte velünk:
— Kedden azok a játékosok, akik 

Belgrádban jáiszotiak, csak fürdeni fog. 
nak, tehát nem tartanak erőnléti edzést. 
A többiek azonban tartanak. Szerdán lesz 
nagyobb edzés, pénteken meg könnyebb 
erőnléti edzés. A csapatot csak pénteken 
állítjuk össze,

A Ferencváros természetesen számít 
árrá, liogy vasárnap Sárosi dr játszani 
fog a BSK ellen.

A Ferencváros egyébként mindenkép
pen külföldi játékvezetőt akar a vasár
napi mérkőzésre. Ha K rm tr Péter nem 
jöhet ..Bukarestből, akkor megkísérlik azt, 
hogy Bócsből, vágy Olaszországból kap
janak játékvezetőt.

Mi tetszett a belgrádi 
nézőknek a Fradi* 
ból?

(A belgrádi mérkőzés után belgrádi 
nézőkkel ültünk egy asztalnál. Meg
szavaztattuk Őkét. A kérdés ez vólt:

— Ml tetszett önöknek 4 Ferencváros 
csapatából?

a * eredmény:
C s i k ó s  Ökle.
S t o y k á-dr fürgesége.
P o l g á r  nyugalmú.
F o s a  beavatkozásé 4 le íremén v- 

telenebli pillanatokban.
k i t á r  technikája.

* u t * ,cte ** a játéka mindentekintetben.
B í r ó  II. megUlétfldötteége.
F i n t a  esté.K i i * e 1 y bombája.
G y e t v a i  gyorsasága.

*
Nem tetszett a b s k .
Nem tetszett K i s * .  (Azt. mémJták. 

hogy Kiás ét kezdett, rövid labdákkal 
játszani » róla a belgrádi csatárokra is 
átragadt a tologatás.)

*
Még kévéibe tetszett; Sátsant.

h l r m i t
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Döntő percek!
Egyetlen e.gy gól esett a belgrádi mér- 1 belgrádi szurkolók legjobban szurkoltak, 

kőzésen és nagyon sok helyzet maradt ki. I Azokat, amelyek könnyen hozhattak volna 
Lássuk csak azokat a helyzeteket, gólt, illetve gólokat. ím e: 
amelyek közben' a magyar. Illetve a |

I. félidő:
6. perc: Glisovics a középcsatár helyéről, a lS-oson belül, szabadon 

állva lyukat rúg. (Helyzetek: BSK-—Ferencváros 1:0.)
15. perc: Csikós kifut a kapuból, de későn, Nikolics az üres kapura 

akar lőni, de rúgása rosszul sikerül s a labda az üres kapu vonala előtt 
egy félméterrel megy végig. (2:0.)

25. perc: Glisovics a sorfal miatt a szabadrúgást áttálalja a szabadon 
hagyott Nikolics elé, ez csavart lövést küld, de mellé. (3:0.)

28. perc: Mrkusies kifut, Kiszely felé pattan a labda, a kapus a labda 
mellé nyúl, Kiszely gólhelyzetben van, de nem jön lábára á labda. (3:1.)

29. perc: Kiszely pompásan megy előre, helyzetbe kerül, de a lövés 
előtt egy pillanattal Stoilkovics kézzel löki a magyar csatárt. (3:2 —«■ 
ezért 11-est kellett volna ítélni!)

(A 32. percben volt a gól. Ezt nem vesszük be, mert hiszen itt
a játékvezetőnek nem a BSK, hanem a Ferencváros javára kellett
volna szabadrúgást ítélnie.)
83. perc: Kiszely kitör, remekül megy, jó helyzetben van, nagy bom

bát ereszt meg, de a, labda egy kicsit fölé megy. Le lehetett volna szorí
tani a labdát. (3:3.)

38. perc: Pősa felszabadítója rövid, a, teljesen tisztán álló Bozsövics 
kapja a labdát, de 17 méterről mellé lövi. (4:3.)

41. perc: Bíró II pompás helyzetben hibáz. (4:4.)
n. félidő:

3. perc: Lechner ravasz fejese majdnem becsúszik a felső léc alatt 
(5:4.)

G. perc: Finta nagyszerűen cselezi ki Dragisevicset, de amikor gól
helyzetben van, akkor gyengén Mrkusies kezébé küldi a labdát. (5:5)

14. perc: Bozsovics, a földön sérülten fekvő Csikós és az üres kapu 
előtt, a jobbkapufára lövi a labdát, onnan a labda kipattan q játéktérén 
kívülre. (6:5.)

16. perc: Finta ismét kicselezi Dragisevicset, de most meg élesen 
mellé lő. Most is szabadon állt. (6:6.)

17. perc: Szabadrúgás után a labda ott pattog a BSK kapuja előtt, 
a BSK védelme megzavarodott, Mrkusies is rosszul helyezkedik, Kiss 
hirtelen fejel, de a labda a felső léről visszapattan s Mrkusies gyorsan 
szögletre üti. (6:7.)

19. pere: Kiszely remekül kitör, a halszélen fut, pompás testeseit 
csinál, helyzetbe kerül, de jobblábbal mellé. lő. (6:8.)

21. perc: Kapu előtt leeső labdára egyszerre fut a BSK három belső- 
csatára, úgy látszik, hogy Csikóst labdástól besodorják, de Csikós remekül 
öklözi ki a bőrt. (7:8.) f

25. perc: Manola 35 méterről lő, a labda majdnem bemegy a jobb 
felső sarkon, Csikós az utolsó pillanatban öklözi ki. (8:8.)

26. perc: Mrkusies rosszul fut ki, üres a kapu, a labda Finta és 
Biró II előtt pattan, Biró II kezez s már nem lehet sző gólról. (8:9.)

31, perc: Glisovics nagy helyzetben még nagyobb lyukat rúg. (9:8.)
31. perc: Vujadinovics szabadon állva fölé vágja a labdát. (10:9.)
35. perc: Bozsovics kapásból lő, a labda a bal alsó kapufáról pattan 

vissza (11:9), Nikolics kapja, az ellenkező sarokra rúgja, de Csikós 
megint szögletre tud védeni, (12:9.)

39. perc: Bozsovics hét méternyire a kaputól óriási helyzetben mellé 
lő. (13:9.)

44. perc: Sárosi III nagy szabadrúgásával meglepi Mrkusiesot, aki 
éppen csak hogy védi a bombát. (13:10.)

A BBK játékosai ó mérkőzés után 
panaszkodtak, hogy ninéa szerencséjük. 
A Ferencváros játékosai in elismerték, 
hogy a BSK szerencse nélkül játszott, 
ím e: ha a szerencse mindkét csapátot

13:10
lenne az eredmény a BÖK javára.

minden gólhelyzetben 
akkor moét

aééitette vein*,

Hogy förtént a zágrábi 
meglepetés

M Hapid Köröm- 
szakadtig védeke
zett, közben  
nyerési esélye is 
volt

Zágráb, július 1. ■ 
(A meglepő eredményű zágrábi 

KKK-m érkezésről még a követ
kezőket Jelenthetem.)
A Kis KK zágrábi mérkőzése 

olyan meglepetéssé! végződött, 
amely váratlanabbul érte a közön
séget. mint Akár a Hungária ki
esése. A Gradjanski az Újpest ellent 
győztes csapatával állott ki, a Rapid 
viszont Sípost nem hozta magával, 
de megerősítette csatársorát Sinlhó
val, az új szerzeményű csatárával. 
Mindenki könnyű Gradjanski-győ- 
zchnct várt. Úgy látszik, a Grad- 
janski-játékosok is, mert eleinte bi
zony kissé könnyelműen, tűlkönnye- 
dén játszottak. Amikor meg látták, 
hogy ennek fele sem tréfa, akkor 
már a Rapid védelmét nem lehetett 
áttörni.

A körörnszakadtig védekező Ra
pidnek még arra is volt Ideje és ere
je, hogy ritkább, de nagyon, veszé
lyes támadásokkal válaszoljon a 
Gradjanski belyenkint nyomasztó 
ostromzárára. A z első félidő 15. per
cében Bárátky kitört és 25 méterről 
leadott bombája a felső kapufán 
csattant, majd a Gradjanski-védök 
ijedten, nehezen mentettek. Cini- 
mermOMcsics öt lépésről nem tudta 
gólba lőni nagy helyzetét, májd két 
fenyegető Rapid-szöglet esett az I. 
félidő végén.

A II. félidő tg Rapid-támadSASal 
kezdődött, Urch szögletre mentette 
Avar bombáját. . Most már rákap, 
esőit: a Gradjanski. Wölfl, Lesnik 
és Oimmsrinanomés lövését védte 
Radülescu. A Rapid a 22. percben 
szabadult ki, Bogdán bombája már 
menthetetlennek “ látszott* de a be

futó Belosevicsnak Sikerült a vonal
ról kivágnia a labdát. A Rapid ekkor 
átcsoportosította csatársorát. Avar 
Összekötőbe ment, Gavrilcscu lett a 
balszélsö. Avar nagy munkát vég
zett a védelemben is és a Rapidnák 
sikerül kihúznia gól nélkül.

Szögletrúgások aránya 7:3 (3:0) 
a Gradjanski javára.

NYILATKOZATOK:
Baucr Konstantin, a Rapid veze

tője: Jól védekeztünk. Jobban ját
szottunk, mint a Hungária ellen. Az 
eredmény ellenére megállapítom, 
hogy a Gradjanski a KKK-mézőny 
legjobb csapata,

Avar: Jól játszott a védelmünk. 
Kár, hogy a csatársorunk nem áll
hatott ki a legerősebb összeállítás
ban. Majd Bukarestben.

Bukovi Mórion: Lesnik csődje és 
a többi csatáraink teljes meddősége 
miatt született meg ez az eredmény.

BÍRÁLAT
A Rapid legjobb részé a közvetlen 

védelme volt. A fedezétsova nagyon 
jói semlegesítette a Gradjanski csa
tárait, A ceátársOrában Barátiig és 
Avar játéka emelkedett ki.

A Gradjanski közvetlen védelmére 
és fedezetsorára nem lehet panasz. 
A csatársorában csak Cimméfmqn- 
csicsot nem érheti gáncs. Lesnikre 
úgy vigyázlak, hogy teljesen megza
varodott és még azt a kévés helyze
tet is elrontotta, amire alkalma nyí
lott.

MI
A Rapid csapata hétfőn utazott 

el Zágrábból. Megállapodott a két 
csapat. vezetősége abban, hogy 
amennyiben magyar játékvezető nem 
bír Bukarestbe menni, úgy Becsből 
kérnek játékvezetőt. A Gradjanski 
pénteken indul Bukarestbe.

Kiss M. Ernő hűvös tárgyilagos
sággal, jól vezette a mérkőzést,

F . r .

" I ' ......

LE S '/, M O S T ?

ftam bőssórm ónv:- H. w Ov k --D ebr*. 
'•mii MTF, Ifi 5P i7.pl HájőúÁuná, Vf, 
sette: Körösi. GóHövő: Kovács (ti). Fe
rencet és Ksis.
_ Komárom: Tatai Leventí—BlGFC II, 
"6:2. .(2:1). Baráteágöé. Vetette: Szélifté.
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Gyerekek; - előre!
A  szicmbafc-vasárnapi toetíos ün

nep a magyar labdarúgás iö-har- 
cosairták ünnepe volt. . .  Szegedről, 
Debrecenből, Pomúzról, TJjikomárom- 
tiól, Pécsről és Diósgyőrből hozta a 
gőzös Budapestre a magyar labda
rúgás utánpótlásának élcsapaitait, az 
ifjúsági ba jn ok i döntök szereplőit. 
Akik saját csoportjuk bajnokságá
nak megnyerésével lriizdöbték ki an
nak jogát, hogy az országos ifjú
sági bajnokság megnyerésének re 
ményét csócsálva tarsolyukban, a 
magyar fővárosban mutassák be tu
dásukat. fis tanúságát adják annak, 
hogy bővizű, nagyon bővizű az a 
forrás, melyből a magyar labdarú
gás meríthet. . .

A  magyar főváros azonban nem 
viszonozta a vidék fiataljainak lel
kesedését. Hivatalos személyeken, 
egyesületi tényezőkön kívül alig 
féltucatnyi érdektelen érdeklődő je
lent meg. És akik kint voltak: meg
mutatták a vidéknek, hogyan kell 
játékvezetőt sérteni és hogyan kell 
néhány fröccs lelkesítő hatására a 
a sértést a felelösségrevonás pilla
natában töredelmesen és 1-ovagiasan
— letagadni.

Bizony fájdalmas flátvány volt, 
amikor az első mérkőzés résztvevői, 
a DiMAVAG és' az Ujkonaáromi PC 
fiataljai — mituán feszes vigyázz- 
ban éljenezték meg és üdvözölték a 
Hungáxia-útí pálya A) lelátójának 
„közönségét”  — csalódott ábrázattal 
és félve üdvözölték az üresen és 
mocskosán tátongó B) lelátó kor
hadt gerendáit.

*
Pedig nem érdemelték meg az 

ifik ezt a bántó részvétlenséget. 
ízelítőt adtak abból a labdarúgásból, 
melynek motorja a lelkesedés, szel
leme a küzdeni akarás és küzdeni 
tudass. Melyet nem fertőzött még 
meg a nagy nevek, a kényelemsze
retet, a tunya tehetetlenség, az 
önimádat hullamérge. Mely azt pa
rancsolja a játékosnak- ,hogy re csak 
abból elégítse ki labdaéhségét, amit 
társai, avagy a jószerencse tálal 
eléje, hanem harcoljon, küzdjön a 
labdáért. A magyar ifik az igazi 
futballt mutatták be, vagy inkább 
támasztották fel rövid két dél- 
titánra, azt a futballt, melyet a 
Bodnárok mindent elsöprő magyaros 
küzdőszelleme teremtett meg a régi 
boldog országban. Vérbeli, élveze
tes játékot láttunk, fis láthattunk 
igazi fegyelmet is. Játékost, aki fe
l-esetés és sokatmondó taglejtések 
helyett feszes vigyázz-állásban hall
gatja és fogadja meg a játékvezető 
figyelmeztetéseit.

Milyen az ifi labdarúgó közelről?
Találomra rántottunk ki egyet a 

sorból. Pribelszky Gyulának hívják, 
a DiMAVAG jobbösszekötője, mind
össze és szavatoltan tizenöt éves. 
Másfél éve rúgja a bőrt, úgyneve
zett mokány emberke. És kissé elfo
gult, amikor nekiszegezzük a kérdé
seket. Rövidesen kiderül, hogy édes
apja alaposan érezteti vele szülői 
hatalmát, ha — nem játszik jól. 
Pribelszky bácsi ennek ellenőrzésére 
minden mérkőzésére kimegy és sze
rencsére ritkán van alkalma a fent- 
eüdítettek eszközlésére, amiről vi
szont a Gyuszi gyerek gondoskodik. 
Kovács tanuló a diósgyőri vasgyár
ban, szórakozása — szabad idejében
— a sakkozás. Eszménye Lázár 
Gyula és Kiss és amint mondja: — 
„az edző úrnak minden tanácsát 
megfogadom, mert csak jóra tanít
hat...” Keményen dolgozik a műhely
ben és ha kissé könnyebb beosztása 
volna — mondja —, még jobban 
menne neki a játék. Csillog a szeme, 
amikor a Nemzeti Sportnak „nyilat
kozik" és vigyázzban áll. Fradi- 
szurkoló, áradozva dicséri Némethy 
Imrét, a DiMAVAG elnökét. És haj
landó volna a mégerőltetö kilencven 
perccel a lábában megismételni a 
mérkőzést. Boldog fiatalság...

Néhány hamisítatlan tehetség is 
villant ki, különösen az PTC csatár
sorából. Voltak percek, amikor meg
szakítás nélkül pattogtak a lövések. 
Különösen a balösszekötő tetszett — 
ejnye-ejnye, elfektettük a nevét —, 
de ki kell emelni Máthot is, a jobb- 
szélsőt, aki példát mutatott a fárad
hatatlanságból. Ritka élvezetes pil
lanat volt, amikor az ellenfél három 
védőjátékosán áttörve olyan lövést 
eresztett a tizenhatosról, hogy csak 
úgy durrant a kapufa. Az PTC ifi 
csatárai bebizonyították, hogy a régi 
elv: minden helyzetből élesen lőni,
nem írott és főleg nem eredményte
len malaszt.

*

A nyolcvan-, vagy a legjobb eset
ben kilencvenszemü közönség sokat 
és szívesen tapsolt. Volt vastaps is, 
melyet Gidófalvy dr. kapott, amikor 
az egyik partra gurult labdát rúgta 
vissza személyesen a játéktérre. A 
krónikás hűségével meg kell állapí
tanunk, hogy az MLSz miniszteri

1 biztosának rúgása 
meg.

csőrrel esett

Pillanatfelvétel... 'Nagy II., a 
PVSK csatára gyönyörű gólt rúgott 
az PTC nagyhajú, de rendkívül 
ügyetlen kapusának, Eriéinek háló
jába. (Ez esetben azonban nem a 
kapus volt ügyetlen, hanem a lövés 
volt szép és főleg eredményes.) A 
sikeres lövést szentesítő játékvezetői 
fütty elhangzása után a kis Nagy 
futólépésben ügette végig társait, 
hogy velük a gól örömére lekezeljen, 
fis félreismerhetetlen volt, hogy ezt 
nem szerénytelenségből tette, hanem 
éppen ellenkezőleg, hogy: megelőzze 
őket. *

Üdítő volt az ifik játéka és remé
nyeket ébresztett. Az embernek 
eszébe jutott a nemrég lezajlott 
Bécs—Budapest mérkőzés roppant 
unalma, a budapesti csapat rettene
tes tehetetlenségű és beteg álmos- 
ságú játéka. Igen, ezekből az ifikből 
kellene valami gyógysavót kivonni 
és ezzel injekciózni küzdeniakarást, 
lelkesedést és fáradhatatlanságot 
azok ereibe, akik annakidején azt a 
kilencvenperces gyötrelmet szerez
ték az Üllői-útra kizarándoklott 
jobb sorsa érdemeseknek.

Játékvezetőküldés 
vasárnapra:

Újvári Bukarest
ben, Ceaureanu  
B udapesten . . .

A kupabizottság és a belgrádi 
szövetség tegnap este telefonon meg
állapodást létesített, amelynek értel
mében a kupabizottság Újvárit 
küldte ki a Rapid—Gradjanski 
visszavágó mérkőzés vezetésére.

Á  belgrádiak azt kérték a kupa
bizottságtól, hogy Kroner lemondása 
folytán Ceaureanu vezesse a Ferenc
város—BSK mérkőzést. A kupa
bizottság ebbe beleegyezett. Arra az 
esetre, ha a román játékvezető nem 
jöhet Budapestre, elsősorban bolgár, 
másodsorban német játékvezetőt ke
resnek, hogy az vezesse a budapesti 
mérkőzést le.

BERECZ, a Bocskai játékosa annak köz
lésére kér bennünket, hogy ő nem jelen- 
tette fel a Bocskait a szővetaégbou a neki 
járó összeg meg nem fizetése miatt, -Sok
kal jobban szeretem a Bocskait, semhogy 
ártani akarnék neki" — mondotta Bo- 
rec-z. — „Igaz, hogy a Bocskai tartozik 
nekem párszáz pengővel, de biztos va
gyok benne, hogy ezt meg fogom kopni a 
szövetség igénybevétele nélkül is.“

KÉZILABDA
A KAOE is nevezett az esti Kézilabda 

Kupába. Az eddigiek szerint biztos induló 
az Elektromos (idei bajnok), MAFC (ta
valyi bajnok), UTE (két év előtti bajnok), 
MTE, BTC, MPSC, KA OK férficsapata, 
valamint a M. Posztó, MPSC, Koszorú 
Pest, Koszorú Buda ős Olympia női csa
pata A ’B-SzKRT férfi-csapata és nz MTE 
niji csapata még nem döntött az indulás
ról. Még az az újság, hogy amennyiben 
a labdarúgók megrendezik a tervezett 
esti mérkőzéseket, akkor a Kézilabda 
Kupa kiesési rendszerben kerül leját
szásra.

A Ka mi) art megalakította kézilabdaszak
osztályát és ősszel benevez a II. osztályú 
férfi- és női kézilabdabajnokságba.

A műegyetemi fiatalok jó játéka volt a 
szombati MAFC—UTE-helyosztó örvende
tes meglepetése. Az UTE csak egy fél
időn át bírta, azután visszaesett. A  való
ságos eredmény 12:8 (a játékvezető jelen
tésébe® 13:8 szerepéi).

P Á L Y Á Z A T I Ü ZE N ETE K
A Készpénz Pályázatunk (ez volt a 

tavaszi pályázat) szelvényeit szombaton 
megsemmisítjük. Aki tehát valamelyik 
szelvényt m eg kivár.' tekinteni, az tegye 
ezt szombatig. A díjkiosztások ideje 
alatt erre nincs idő.

Baumgarten I . : Szerkesztőségünkben
meggyőződhet arról, hogy a VI. forduló
ban nem küldött Kedvencszelvényt, ön 
önmagát hozta hátrányos helyzetbe, tehát 
ezt a hibát mi nem javíthatjuk ki. Csillik 
Gy., Molnár János: Küldhetik így is.
Ifj. Villányi G .: Mi nem mindekinek
írtunk ki jelvényt, hanem összesen csak 
100 pályázónak. Legközelebb talán ön fs 
sorra kerül. Suzy: Felszólalását nem
fogadhatjuk el, mert hiszen a pályázat 
elején megírtuk, hogy így is lehet nyerni.

FŐISKOLA
JÓ A  MAFC ÓVASA

Mint ismeretes, a MAFC Rosenberg 
BEAC jogosulatlan indulása miatt meg
óvta az ezévi főiskolai kardbajnokságot. 
A  MEFSOK vívószakpsztálya helyt adott 
a műegyetemiek panaszának ás Rosen- 
berget törölte a bajnokság első helyéről 
és egyben ú j sorrendet állapított meg a 
következőképpen: 1. Szepesi MAFC,
2. Smelcz BEAC. 3. Szép DEAC, 4. Fapp 
KEAC, 5. Kisházi LASE, 6. Zsoldos 
MAFC, 7. Vajda MAFC.

ÜSZAS
A pécsiek versenyén a 100 m-es gyors- 

úszást Eleméri nyerte 1:01.1 mp-es idő
vel. A másodiknak beérkező Körösi ideje 
1:01.6 mp volt.

NTE—VÁC 6:0 (3:0). I. B) oszt. 
bajnoki mérkőzés. Vezette: Seny-
nyey. Góldobó: Zólyomi (3), Hubai, 
Rutner, Bálint.

TENISZ

Jó o i  óvás
— vissza kell adói 
a díjakat

A teniszsportban az idén egyre gyako
ribb eset lesz az óvás! . . .  A  nemzeti baj
nokságon a BSE óvott, az FTC verse
nyén pedig a BBTE óvott Nagy dr tör
lése miatt.

Jankó József versenybíró, úgy látszik, 
az első óvás tapasztalatain okulva, helyt 
adott a. BBTE óvásának s érvénytelení
tette Nagy dr-nak az FTC férfipáros szá
mából való kizárását. Indok: A rendező
ség nem közölte a BBTE versenyzőjével, 
hogy pontosan mennyit késhet.

A  ezkreccselést így adta elő az FTC 
versenyintézője:

*7* Kedden este, amikor a szerda! ki
írást csináltuk. Nagy dr közölte velünk, 
hogy szerdán hivatali elfoglaltsága miatt 
csak késve tud kijönni az FTC-re. Mi 
ebbe bele is mentünk. Közöltük Nagy dr- 
ral, hogy 2.45-re kiírjuk ugyan, de sze
met hunyunk, ha egy keveset késik. A kis 
késésből több, mint másfél óra lett. A 
mérkőzések sürgettek, az ellenfelek a pá
lyán voltak, Nagy dr-t tehát kénytele
nek voltunk kizárni a versenyből. A 
BBTE ezt az intézkedésünket megóvta. 
Ezen nem is lepődtünk meg. Hiszen a 
szabályok is előírják, hogy ha valakit 
vélt sérelem ért, — óvhat. Annál nagyobb 
meglepetés^ volt számunkra az, hogy a 
versenybíró helyt adott az óvásnak.

Mi is megértjük az FTC meglepetését. 
Hiszen az'i a számot, amelyikből Nagy 
dr-t kizárták, már régim be is fejezték. 
Sőt a díjakat is kiosztották a győztesek
nek és a helyezetteknek. Most aztán visz- 
sza kell adni a díjakat és lehet kezdeni 
az egészet elődről.

Ezek után azon sem csodálkoznánk, ha 
most a győztes pár és a helyezettek óv
nának. Nekik még sokkal inkább igazuk 
volna, mint a BBTE-nek, mert Nagy dr 
nem a megengedett 20 percet, hanem más
fél órát késett. . .

a Siotondl 
SE k izárásos tenisz- 
versenye

Eredmények: Férfiegyes: Fialovszky
ár.—Káliay 10:8 w. o., Harazdy—Szigeti 
7:5, 5:7, 6:4, Kökény dr.—Érsek dr. 6:1, 
1:6, 6:4, Madár—Károlyi 6:0, 7:5, Magyar 
—Tálas 8:6, 6:4, Valovits—Kanta 7:5, 7:5! 
Kálmán—Horák 6:1, 6:0.

Férfiegycs IV. o Kápolnási—Danin- 
ger 6:2, 1:6, 6:3, Borsitzky dr.—Vozer 
6:1. 6:3, Szemenyey—Daróczy 6:4, 6:4,
Daróczy M.—Károlyi 6:2, 6:3, Érben—
Sára 8:6, 6:3, Pál—Bátor dr. 6:0, 6:1. ^

Kiírás:
3: Csegedy—Csincsekné; Binder dr—

Kuhár; Szkupil—Vass; Valovits—Buzássy; 
Mészáros—Volzer T .; Sára—Daninger. 
3.4ő: Vinternitz—Nagy dr; Pobuda—
Endrei dr; Forgácsné—Kouba; Schejbál- 
Homoródyné. 4.30: Maszlay—ősi; Murin— 
Szemenyey; Eiggl—Várkonyi; Kálmán 
dr—Kovács F . ; Buriánné—Prácser É. 
5.30: Izsépy—Szász; Palásti—Török; Tóth 
E.—Hargittay; Kálmán, Csergedy—Nagy 
dr, Eigl; Sára, Székiemé—Kékessy, 
Homoródyné. 6.30: Bari—K ékessy;
Párvy—Kovács L . ; Endrei dr—Kovács F . ; 
Szilvássy, Murin—Barakovics dr, Sima 
dr; Izsépy, Pál—Maszlay, Károlyi.

A FŐVÁROSI AI/KAEMAZOTTAK 
BAJNOKSÁGAI

Szombaton és vasárnap rendezték meg 
Budapest székesfőváros alkalmazottainak 
teniszbajnokságait. A szombatesti zivatar 
miatt nem sikerült minden versenyszámot 
befejezni. A hátralevő döntőket a BSE 
új népligeti teniszpályáin játsszák le e 
hét végén. A verseny részletes ered
ményei a következők:

Férfiegyes: Szentpéteri — Steczovics
6:1, 6:2, v. Bánó—Straub 7:5, .4 :6 . 6:0, 
Frigyessy—Majoros *6:3, 6:3, Gábory—
Hacker 6:3, 6:2. Elődöntő: Szentpéteri— 
v. Bánó 11:9, 5:7, 6:2. Kétórás nagy küz
delem. A másik elődöntőben Frigyessy és 
Gábory találkozik.

Női egyes: Sédeyné—Hacker Gy. 6:1, 
6:3, Medveczky—Engel I. 6:0, 6:0, Vár- 
szeginé—Kállayné 7:5, 3:6, 6:4. dr Gall- 
nerné—dr Engelné 6:2, 6:3. Elődöntők: 
Medveczky—Sédeyné 7:5, 3:6, 6:4, dr
Gallnerné—Várszeginé 3:6. 6:1, 6:4!

Férfipáros eló'döntők: Gábory,
Majoros—Pétery, v. Bánó 6:4, 6:3,
Frigyessy, Szentpéteri—Straub, Steczovics 
6:2, 6:1. Döntő: Gábory, Majoros—
Frigyessy, Szentpéteri 6:1, 6:2!

Vegyespáros eló'döntó'k: Gábory, Sédey
né—Straub, Várszeginé 6:3, 7:5, Frigyessy, 
Gallnerné—Szentpéteri, Hacker 6:1, 6:1.

II. oszt. férfiegyes: Hacker—P fa ff 6:1, 
6:4, Szabó—Adamasky 6:3, 6:4, Matya
sovszky—Della Donna dr 6:4, 4:6, 6:4,
ifj. Szőke—Csorba 6:0, 6:3, Seregély—
Acsay 6:1, 4:6, 6:2, Kanta—Battlay 6:4, 
6:1, Andrássy—Seregély 6:2 6:2. Csillag— 
Becker 6:4, w. o., Andrássy—Kanta 8:6, 
6:2, Szőke—Matyasovszky 6:3, 2:6, 6:1,
Hacker—Szabó 6:2, 6:4. Elődöntők:
Hacker—Szőke 6:2, 6:3, Andrássy—Csillag 
6:1, 9:7.

Női egyes II. oszt.: Hacker Gy.—
Alberty 6:1. 6:0, Ónody—Károlyirié 6:0, 
6:1, Engelné—Seregélyné 6:2, 6:1, Kállay
né—Engel I. 6:2, 6:2. Elődöntők: Hacker 
Gy.—ónody M. 8:6, 6:4, Kállayné—Engel
né 6:0, 6:2.

Férfipáros II. oszt.: Sédey, Becker— 
Szőke, Battlay 7:5, 4:6, 6:4, P faff, Csor
ba—Adamasky, Matyasovszky 6:4, 6:2,
Hacker, Della Donna dr—Szemeli, Acsay 
6:1, 6:4, Sédey dr, Becker—Pfaff, Csorba 
9:7, 7:5, Hacker, Della Donna dr—
Seregély, Kanta 6:3, 6:2, Andrássy dr, 
Szabó—Hacker, Della Donna dr 6:4, 6:3.

Vegycspáros II. oszt.: Battlay, ónody— 
Kanta. Engel 6:2, 7:5. Della Donna dr, 
Engelné—Seregély, Seregélyné 6:2, 6:3. 
Pfaff, Szemeti E.—Clementis, Prokischné 
7:5, 6:1. Csorba, Kristofcsák—Pfaff,
Szemeti E. 2:6, 6:2, 6:4, Della Donna dr, 
Engelné—Battlay, ónody 6:2, 5:7, 6:3.

A Csabai Atlétikai Klub jú lius hó 
5—7-én országos versenyt rendez Békés
csaba 1940. évi bajnokságáért A  ver
senyre él játékosaink közül Asbóth, Szent
péteri, Frigyessy, Macskáéi; a hölgyek 
közül Körmöczy, Szilvássy és Gallnerné 
utazik le.

Szegeden befejeződtek a KISOK-tenisz- 
bajnokságok. A  végeredmény a követ
kező: Férfiegycs: 3. LŐca (Dugonics g.), 
2. Rozmann (Baross g.) Női egyes:
1. Torontáli (FelsÖker.), 2. Lafleur 
(Zárda). Fiűpáros: 1. Austerweil II.— 
Hoffmann ^Dugonics g.), 2. Deák—Egóth 
(Klauzál g.)

Külseje a Urai költőé, lecsapása 
hamisítatlan paprika

—  ír ja  M enzel Á sb ó th ró í —

akit Európa legnagyobb tenisztehet- 
ségének tart

Menzel nemcsak egyike Európa 
legjobb teniszjátékosainak, hanem 
mint elméleti szakember is nagy 
név viselője. Nem érdektelen tehát: 
mit tart a németek kitűnő játékosa 
a fiatal magyar Asbóthról, aki a 
nemrég lezajlott német-magyar tor
nán tüntette ki magát.

— Asbóth két esztendeje — írja 
Menzel — Európa legnagyobb te- 
pisztehetsége, annak ellenére, hogy 
külseje mást mutat. Ez a szikár, 
keskeny és sápadt fiatalember kül
sőleg inkább könyvmolyra, gyenge- 
tüdejü, padlásszobában éhezve leöltö 
Urai poétára emlékeztet, mintsem a 
teniszpályák hősére. Cseppet sem 
látszik meg rajta, hogy mennyire 
mestere a villámgyors mozzanatok 
teremtésének és kiaknázásának, — 
mondhatnák — ideges iramjátéknak

és hogy robbanásszerűen csattanó 
adogatásai milyen félelmetes har-> 
cossá avatják ellenfeleinek szemé-t 
ben. Inkább labdaművészt, a tech- 
nika mesterét sejtteti, aki müvésze-t 
tének finomságait a gyakorlatban 
azonban maró paprikával fűszerezi, 
különösen, amikor röptelabdák ■ te
nyeres leütésére kerül a sor. Há
romszor is „ üzemképtelenné“  tette 
a híres Puncsec „gözcséplögépét“, 
amivel bebizonyította, hogy képes
ségei nem ismernek határt, külöi  
nősen nem, ha testileg kissé meg
erősödik. Magyaros tüze azonban 
kiegyenlíti testi alkata finomságát, 
bírja a roppant fáradalmakat, kü
lönösen akkor, amikor nemzetközi 
erőpróbákra és DC-találkozókra ke
rül a sor.

Mankovieli. dr.
UAC az országos 
vidéki tenisz
bajnok

Vasárnap csto fejeződtök be Szombat
helyen az országos; vidéki egyéni tenisz- 
bajnokságok. A férfiögyest a papírformá
nak megfelelően Mankovich. dr UAC 
nyerte. Az egész verseny alatt ezetet eem 
vesztett. A női egyest, nagy meglepetésre, 
Pongor Kató PSC nyerte meg. Az esé
lyes Sey Magdát KTSE már az elődön
tőben legyőzte a kis pestújhelyi Leány.

A szombathelyi versenyen ismét fel
tűnt két fiatal tehetség. Csapó Mária a 
Szegedi KEAC és Bujtor a Szombathelyi 
SE olyan játékkal lepte meg a szakértő
ket, amilyet még romélni sem mertek. 
Különösein a 17 éves Csapó Mária ara
tott nagy sikert vérboü páros játékával.

Eredmények:
Férfiegyes: Bujíor—Barabás 6:2, 5:7, 6:4, 

Mankovich dr—Modern 6:1, 6:2, El issen— 
Bartos II. 6:4, 6:4. Döntő: Mankovich dr 
—El issen 6:2, 6:2, 6:1. Fölényes győze
lem. Az ungvári fiú nagyon tud szélben 
játszani. 1. Mankovich UAC, 2. Elissen 
GyCsSe, 3. Milassin PÁC, Csongár UAC.

Női egyes: Darkó—Köpeczyné 6:3, 5:7, 
6:4, Preisingcrnc—Bár t fa in ó  6:3. 4:6, 6:4, 
Soy—Köpéczy M. 6:0, 6:5, elődöniő: Pon
gor K.—Scy M. 4:6, 6:1, 6:2, Darkó— 
Prcisingemé 6:0, 6:3, döntő: Pongor K.— 
Darkó J. 7:5, 6:3.

Férfipáros elődöntő: Mankovich dr,
CsJongái^Kiss d*r. Káros dr 6:4, 6:2,
Elásson, Milassin—Bujtor, Csaló 6:1, 6:4, 
döntő: Mankovich dr, Csongár—Elissen, 
Milassin 7:5, 6:3, 6:3.

Női páros elődöntő: Ilirmann, Csapó— 
Pongor, Köpeczy 6:3, 6:2, Darkó, Sey— 
Tokos, Sollhy 6:4. 6:0, döntő: Ilirmann, 
Csapó—Darkó, Scy 6:2, 6:4.

Vegycspáros, nem bajnoki szám: Milas
sin, Hirmann—Barabás, Barkász 4:6, 6:1, 
6:3, Modern. Tókos—Csató, Pongor K. 
6:8, 7:5, 6:3, Bujtor, Csapó—Háros dr, Kö
peczy 6:2, 6:2, Elissen, Darkó—Csapó,
Bárt fitty n-é 6:2, 6:3.

Elődöntő: Milassin, Hirmann—Modern,
Tókos 6:2, 6:1, Bujtor, Csapó—El issen, 
Barkó 6:4, 6:4, döntő: Bujtor, Csapó—
Milassin, Hirmann 6:4, 7:5.

A  verseny végén Horváth György, 
Szombathely városi tanácsnoka osztotta 
ki a szebbnél-s'zcbb díjakat.

Az ifjúsági leány csapatbajnokság szer
dán kezdődnek.

A kereskedelmi minisztérinm tenisz
csapata, Asbóthtal az élen 8:1 arányban 
győzte le a DreSC jó erőkből álló csapa
tát. Eredmény: Férfiegyes: Láng—Hag- 
genmacher 6:4, 6:4, Asbóth—Bontha dr 
6:0, 6:1, Asbóth—Vajner dr 6:0, 6:1.
Nagy—Székely 3:6, 6:4, 6:4. (A DreSC 
egyetlen győzelme.) Női egyes: Rugonyi— 
Nagyné 6:0, 6:1. Férfipáros: Asbóth,
Székely—Bontha dr, Vajner dr 6:1, 6:4. 
Női páros: Rugonyi, Elisher—Nagyné,
Holéczy 3:6, 6:4, 6:4. Vegyes páros:
Asbóth, E’JMier—Tóth. Borufka 6:4, 6:4, 
Rugonyi, Béres—Haggenmacher, Nagyné 
3:6, 6:3, 6:4.

CÉLLÖVÉSZET
A HŐSÖK EMLÉKVERSENYE

Vasárnap fejeződött be a BPLE által 
rendezett Hősök emlékversenye. A vég
leges eredmények a következők: Egysé" 
ges kispuska verseny férfiak részére.
1. osztály: 1. Tóth Postás 30/285 egység,
2. Papp Elektromos 283, 2. Koltai Lam- 
part 281. II. osztály: 1. Huss XI. kér. 
Levente 30/283, 2. Wechsler Bulcsu FLE 
280, 3- Morvái BPLE 276. III. osztály.
1. Hamvai BPLE 30/274, 2. Horváth IX. 
kér. Levente 273, 3. Felföldi Gázmüvek 
282 egység. Egységes kispuska verseny 
hölgyek részére: I. és II. osztály: 1. k^ol- 
lősi Erzsébet Szent László F^L
2. Nagy Sándorné Postás SE 275. 3. T°ni~ 
pos Antalné BPLE 275 egység. III. és IV. 
osztály: 1. Morvái Béláné f f l e  275,
2. Kisgyörgy Lajosné B u lcsuP L E  2J1*
3. Jakab Árpáüné BFLE 259 egység.
Nemzetközi kispuska verseny férfiak 
részére: Fekvő testhelyzet: 1. Tarics
Elektromos 40/395, 2. Apáti dr Bulcsú 
PLE 392, 3. Lányi Budai Hotis 392 egy
ség. Térdelő testheljggtbei;: l  - Budai
László Elektromos 4W384, Balogh
Ambrus Műegyetem 383, 3. ifi3. Kiss
László Bulcsu PLE 378 egység. Álló test- 
helyzetben: 1. Papp Elektromos 40/369.
2. Lányi Budai Hotis 368, 3. Balogh
Műegyetem 366 egység. Nemzetközi kis
puska verseny fekvő . testhelyzetben 
hölgyek részére: 1- Csagoly Tiborné
BPLE 40/388, 2. Morvái Béláné BPLE 
374, 3. Toperczer Ákosné BPLE 372 egy
ség. Céllövő pisztolyverseny osztályozott 
férfiversenyzök részére: 1. Balogh Ambrus 
Műegyetem 60/533, 2. Hradeczki Zoltán
Budai Hotis 526. 3. Takács Károly Budai 
Hotis 524 egység. Osztályozatlan verseny
zők részére: 1. Hamvai BPLE 60/502. 2. 
Haraszti BPLE 474 egység. Céllövő pisz
tolyverseny hölgyek részére: 1. Kis
györgy Lajosné Bulcsu PLE 60/463, új

országos csúcseredmény, 2. Tompos Antal, 
né BPLE 460 egység. Autamata pisztoly
verseny férfiak részére: 1. Takács Károly 
Budai Hotis 54 találattal, 2. Bechtold 
Szombathelyi Hotis 54 találattal, 3. Ba- 
dinszki Székesfehérvári Hotis 53 találat
tal. Gyors lövés alak céltáblára: 1. Ádor 
Attila ETE 50 egység, 2. Papp ETE 48 
egység, 3. Felföldi Gázművek 48 egység. 
Szeglövés: 1. Morvái BPLE 12 osztó. 2. 
Rubács Bulcsu 22 osztó, 3. Székely 
Hogyészi SE 42 osztó. Csapatversenyek: 
Egységes kispuskával: 1. Postás SE 1390 
pont, 2. Eletkromos TE 1386 p. Hölgyek 
versenyében: 1. BPLE 1338 pont, országos, 
csúcs, 8. Bulcsu PLE 1009 p. Nemzetközi 
kispuskával fekve: 1. BPLE 1925 pont, 
2. ETE 1923 p, 3. Bulcsu 1322 p. Tér
delve: 1. ETE 1843 p, 2. Postás SE 1832 p. 
Állva: 1. ETE 1761 pont, 2. BPLE 1753 p. 
összesített versenyben: 1. Balogh Ambrus 
MLE 1137, pont, 2. Lányi Budai Hotis 
1133 p, 3. Papp Zoltán ETE 1125 P. Nem
zetközi kispuskával hölgyek fekve; 
1. BPLE 1134 pont, 2. BPLE B) csapata 
1098 pont. Céllövö pisztoly versenyben; 1. 
Műegyetemi LE 2537 pont, 2. BPLE 2506 
pont. Hölgyek: 1. BPLE 1277 pont,
országos csúcseredmény! 2. Bulcsu 1116 
pont. önműködő pisztolyversenyben: 1.
BPLE 253 pont.

ATLÉTIKA

A Koszorú verseny
zőinek jó szerep
lése volt a női baj
nokság eseménye

A MASz női bajnokságai az idén sem 
hoztak az átlagon felülemelkedő esemé
nyeket. Az új Csdk Ibolyák nem nagyon 
tünedeznek fel a magyar horizonton. 
Igaz, hogy ahhoz, hogy valakiből Csák 
Ibolya legyen, nem elég az istenadta te
hetség. Ahhoz lankadatlan szorgalom, 
megfigyelés, önuralom és főként munka, 
munka, munka kell.

Ezt a munkát most még csak a Ko
szorú vezetőiben látjuk, elsősorban élet- 
rehívójában, W on ke  Rudolfnéban. Az 5 
és munkatársai érdeme, hogy néhány 
igazán tehetséges fiatal leány szerepelt 
máris elsőrangúan a bajnokságban. Hogy 
a magasugrásnál maradjunk, a már ta
valy feltűnt Páhánv mellett Fekete is 
143 cm-t ugrott. Mind a kettő fiatal, 
éppen úgy, mint a győztes, a 145 cm-t 
ugró KISOK-ista B ohrmann. Hogy aztán, 
lesz-e belőlük valaha 16ű-as ugró, azt 
m©gjósolni nem lehet. Ahhoz legalább 
annyi lelki adottság kell, mint amennyi 
testi. A Koszorú vezetői ezt már nem 
önthetik beléjük, elég, ha megnyitják 
előttük az utat az érvényesülés felé.

Az idén először írta ki a MASz a női 
bajnokság pontversenyére a Rómán Bá
lint dr. nevére alapított vándordíját. Am- 
brózy Sándornak a ,,Célba]utó nő" című 
szobrát. A pontversenyt a TFSC jól fe l
készült gárdá ja  nyerte m eg m eglehetős 
különbséggel, de a második helyre már 
a Koszorú került. Lehet, hogy jövőre 
még nehezebb . lesz a TFSC dolga a 
Koszorú lelkes lányaival szemben.-

Közel száz versenyző
indult az ARAK vasárnapi kerületi ver
senyén. Az eredmények az erős ellen-szél 
miatt nem jók. — Felnőttek. (I. o. szá
mok.) 80() 1( serényi VMOVE 2:06,
2. Taschner RSli 2:11.9, 3. Keéskís ARAK 
2:12.3. — Távol: 1. Vadász ARAK 651., 
2. Grosazmaim &•/., Előre 590, 3. R umos 
a r a k  581. — Diszkosz: 1. Eüzossy ARAK 
34.44. 2. Tök öl y  ARAK 29.61, 3. Basic* 
ARAK 29.56. — 4<W ni gát: 1. Twordy 
BSE 65. — 34MM> in: Játékos TSC 9:28.
2. Taschner RSE 10:07, 3. Simon RS-E 
10:30, — (IV . o. számok.) 800 in: 1. Tascii- 
ne-r, 2. Kecskés, 3. Simon 'BSE 2:16. -7 
101) m; 1. 1>e-motor ARAK 11.4. 2. László 
RSE 11.7, 3. Grossmann Előre 12.
1. Tököly ARAK 10.36, 2. Füzessy AKAR 
10.32, S. Vücsinszky BSE 9.46. -
1. Grossir.ann, 2. Kusies, 3. S®"** B&ffi 
533. — Magas: 1. Soliwcndtnrr KSk 14.*,
2. Szűcs ARAK  140. -  1. Tő*
kölv ARAK 29.61, 2. Rumca ARAK 29.58.
3. Kilences RSE 26.14.̂ T a s c h n é r  
RSE 240, 2. Szűcs RSE 210. — 400 gat:
1. Sehwendtoer RSL >’"■ A Kecskés
ARAK 72. — Gerely: J. Vilosinazky RSE 
33 60 2 Gross-mann Előre 31.43. — líjú - 
eágiak. 80a ni: 1. Kenessey VMOVE
2:08, 2. Bondor TSC 2:08,2, 3, Tóth Előre 
2:17. — 100 ni: 1. Pesti VOMVE 12, 2. 
Streit ARAK 12.2, 3. Tölgyesi, áll. g.
12.3. — Súly: 1. Gáspár áll. g. 10.92, 2. 
V. Kardos á ll. g. 10,79, 3. Ujc áll. g. 
10.74. — Távol 1. Streit ARAK 565, 2. 
Dombéi V O M /E  514, 3. v. Kardos áll. g. 
513. — Magas: 1. Pesti VOMVE 166, 2. 
Sticit ARAK 145. — 400 m: 1. Kenessey 
VOMVE 58.8. 2. Bondor TSC 59.5, 3. Ta
kács TSC 62. — Diszkosz; 1. Ujc áll, g. 
33.80. 2. Pesti VOMVE 30A5, 3. Lamos 
VMOVE 28.74. — Rúd: 1. Takács VMOVE 
260. — Gerely; 1 . Gáspár áll g. 42.03.
2. Órákor áll. g, 41.63. 3. Róka VOMVE 
32.71. — 80 m serdülő: 1. Piros áll. 9.
10.4, 2. Vagr-üi TSC 10.5. #
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Kedd, 1840 július SSirtr
Q ít (elejtsünk el 

oeeiengt rend enni!
Áz utolsó években sok minden egyébbel 

együtt a magyar versenyek rendezése is 
sokat süllyedt. Vannak még verseny- 
hitogotók, akik emlékeznek a régi idők 
gondosan előkészített versenyeire, ami
kor mindenki tudta a kisszámú rendező- 
gárdából, hogy mi a szerepe és mire az 
egyik szám lebonyolódott, már minden 
készen állt a. következő számhoz. A pá
lyái gondosan előkészítették, kimeszel 
lék, súly lökésben méterenként, diszkosz 
bán, gerelyben ötméterenként a távolsá 
gokat, jelölték távolugrásnál is a hat és 
hét m étert; azon igyekeztek, hogy a kö
zönség mindent maga is meg tudjon 
ítélni. De a szemen keresztül történő tá
jékoztatáson kívül nem feledkeztek meg 
a fülön át való tájékoztatásról sem. A 
szócsöveken keresztül is hirdettek min
den dobást, minden ugrást, bemondtáJo 
minden szám indulóit, azt. hogy hogyan 
állnak fel a pálya belsejétől számítva. 
Iparkodtak kiszolgálni a közönséget.

Hz a jó szol:ás lassanként elkopott Pe
dig egyszerű kereskedelmi tapasztalat, 
hogy a közönség még rosszabb árut. 7.5 
szívesebben vesz ott, ahol gondosan ki
szolgálják. mint akár a legkiválóbbat is 
olyan helyen, ahol csak úgy odalökik 
nejei. Több figyelm et kérünk ' az atlétika 
közönsége számára. Hiszen annyival 
könnyebb most a helyzet, mint a múlt
ban volt. A hangszóró segítségével min
denről ideiében tájékoztatni lehet. a kö
zönséget, be lehel mondani olyant is. 
amire a múltban nem volt lehetőség, vagy 
nem volt alkalom. Helyes, ha a dobáso
kat csak zászlókkal jelölik, de ilyen ese
tedben még fontosabb , hogy a. pályán 
megfelelő vonalak fussanak és a közön
ség lássa, hogy a dobás J/0 méter-c, vagy 
esetleg .[18. Keni kívánunk lehetetlent, 
még csak nagy áldozatot sem. Megelég
szünk azzal, ha az úgynevezett ./nagy** 
versenyeken teszik meg ezeket. De liigy- 
jék el, hogy az egyesületek saját érde
kükben dolgoznak, ha a közönséget igye
keznek kiszolgálni.

Hírek, Jelentések, 
m egfigyelések  
a m agyar váloga
tón gárdáról

A két nap válogatott versenyein fel
vonult szinte az egész magyar válogatott 
gárda. Gyors ütemben szeretnénk egy ki3 
seregszemlét tartani felettük.

A vágtázok javulnak. Annak volt igaza, 
akt az idő múlásától és javulásától az 
eredmények javulását -is elvárta. Sír 
10.7-et fog tudni a németek ellen és 
Szigetvári is alig lesz mögötte. Táv köz- 
hét* Gyones is jó, csak a rajtja gyenge. 
És örömmel olvastuk Koromnál javulá
sát, A bajnokságban már szava lesz 

Nenj szomorú a 400-asok eredménye 
sem. Elvégre öten futottak 51 mp-en 
belül és ha egy hét múlva, nem is. de 
egy hónap múlva valamennyi 50-cn belül 
lehet. Vadasról és esetleg Görkóirót ezt 
már a németek ellen is lehetségesnek 
tartjuk. A váltónk sem lesz rossz, 
mindenesetre 3:20ron belüli.

Harsa nyitói többet vártunk, a szigor
latán éppen most átesett Araditól nem 
reméltünk ennyit. Az ő küzdőképessége 
a németek ellen is hozhat kellemes meg
lepetést. Hírest egyik válogatóversenyen 
sem láttuk. A hírek szerint csütörtökön 
tartja esküvőjét és nem is akar váloga
tott lenni. Mi tudunk olyan esetekről is. 
amikor váratlanul kitűzött válogatott 
viadal miatt a válogatott versenyző el
halasztotta esküvőjét. Ilyenről még nem 
hallottunk, hogy valaki négy nappal egy 
^yen fontos válogatott elé tegye. A szö- 
vetség mindenesetre sajnálattal mond le 
szerepeltetéséről.

Az  ̂ 1500-asök közül Tglői elsőrangú, 
batabó szépen javuló formát mutatott, 
szükség is van rá Kaindl ellen. Azt 
msszük, hogy egy hét alatt 3:55-re mind 
* kettő képes lehet.
t H°sszútáv°n Kelen egyenesen kápráza- 
ha • ^*aPlár visszaesése remélhetőleg 
jav ? r ehnúllk. Szilágyi is pompásan 
w ,Uí’-, Németh viszont gyengébb, mint 

toUtobb. Itt azért nem lenne baj.
hiM*«Pas Sáton Szabó Endre mellett Kiss 
ez - ja}'lllása lepett meg. Kár, hogy 
Ht)**?* * ^ r t  Hidas megtorpanásával is. 
Pol»r-fU Sálon a szorgalmasan dolgozó 
futnó. &yora ütemben javul. 56-ot is 

_ t mar egy hét múlva.
mint ^^úsrá.sban olyan rosszul állunk,
igényt la?? r>més *0,lí** Ezért- * .MAS* ■senvon au  Cscrnát-a is. A vasárnapi ver- 
kŐi.nyedéw°^5ivetkőzött és a 173 cm-t 

fantázia' usrott-a* Benne meg van némi

annál jobi£lllsi'°nk hirtelen javult fel.
v »d *SÍJ„S iS S i^ ?1Unk llpki' IU /niW\ Őkezünk. Hárml bon tartalékkal is rendel- 
szerint p™^astisrasban az eredmények

ötezren isr tízezren is 
futok a németek ellen, 
ha kell
— mondja Kelen János, a legjobb  
form ában Sevő hosszúfávfufónk

A váloga lóversenyek legjobb eredmé
nyét Kelep János érte el. 14:315.4 rnp-ct 
futóit ÓOOO-cn, két tizeddel jobbat, mint 
Kolehinaínen halhatatlan stockholmi vi
lágcsúcsa. Örömmel gratuláltunk a nagy
szerű eredményhez.

— Éreztem, hogy jó formában vagyok 
— mondotta Kelen. — Verseny előtt meg 
is beszéltük Csapiárral, hogy felváltva 
fogunk vezetni. Az első kört f* 67 mp-re, 
a másodikat én 68—69-re. Azért ilyen erő
sen. mert al akartuk kerülni, hogy a vál
tásoknál folyton kerülgetni kelljen. Né
meth Bélának ugyanis megvan az a rossz 
szokása, hogy amíg bírja az iramot, nem 
vezet, vagy nem ragad a vezetőhöz, hanem 
a külső pályán mellette füt. Ezzel ma
gának is kárt okoz, mert egy 5000-es ver
senyben 311—40 méierrei többet fut, mint 
kellene, de azoknak is rossz, akik vál
tott vezetéssel próbálnak jobb eredményt 
elérni. Váltásnál ugyanis ki kell kerülni 
Némelhet is. Mivel hiába kérjük őt, hogy 
szokjon le erről, elhatároztuk, hogy meg
próbáljuk őt lerázni. Sajnos, Csapiár 
nem volt olyan jó erőben, hogy tervün
ket közösen hajthattuk volna végre, Szi

lágyi azonban nagyszerűen helyettesítette.
— A német—in agyaron miben indul?
— Eredetileg úgy volt, hogy a néme

tek ellen Csapiár fut mind a két távon. 
Most azonban úgy látszik, hogy én va
gyok a legjobb formában, nekem kell vál
lalkoznom a kettős feladatra. Szívesen 
teszem. Úgy érzem, hogy kötelességem 
helytáll no m, ha használni tudok. Iía 
Csapiár jő lesz, 5G9<9-cn alaposan kifut
juk magunkat, talán még a most elma
radt esúcsjavítás is sikerül. A lényeg 
azonban az, hogy a németeket megelőz
zük. Most különben is nagy, szinte döntő 
dolgok történnek az életemben. Polgári 
elhelyezkedésemben olyan fordulatban re
ménykedtem, amely további sportoláso

d a t  sokkal könnyebbé teszi. Szendy pol
gármester űr kilátásba helyezte támoga
tását és bízom benne, hogy közvetlen fő
nököm, Szebcny József tanácsnok úr is 
jóindulattal kezeli ügyemet; Ha ez ked
vezően dől el és ha a németeket sikerül 
legyőznöm, olyan boldogan edzek tovább, 
mint még soha.

. . . Szurkoljunk Kelen Jánosnak, hogy 
vágyai valóra váljanak.

60  válogatott viadalon
győzött, csak hatszor szén 
vedett vereséget a német 
válogatott csapat

A MAC-páfviT . , „tartalékok”  vannak, 
vagv a iií hármasugró helye rossz, 
ZsHfflíii csúcsfo,a,SÛ rók? Rúdugrásban 
vagyunk, éppen £®á;la,  felöl nyugodtak
rúdugrónk egyelőn? n-íel01, hoBy másodlk 

Süli-lökésbe,' ,"®s -
[lárváiI, 11. emelkedK ,  javulása,
Németh is bizton i J ® a örvendetes,
relésben Knlitzy DiszkoSi"
az 50 métert. li.rVáíh «  k8zcUM 48-böl. Várszegi «•  »om enged a
második, gerely vetőnk •a7„2 K. r*Bl

,tfes|lk „’ ^eteUenué a

javuló formája szám ítana’ J 4ei né” y 
Németország lenne az ellenfél éppcn

A seregszemle nem lesújtó" 
körülmények nem teszik leheti 
nyugodt készülődést és azt, w v ..
jobbja’nk résztvegyem * a verseny 
nem fogunk szégyent vallani. v

Németország válogatottjával eddig a 
magyar válogatott két ízben találkozott, 
de egyszer sem páros viadalon. Előszöv 
1925-ben Becsben az osztrák szövetség 
jubiláns versenyén háirom másik nemzet 
(Csehszlovákia. Ausztria és Jugoszlávia) 
gyenge kísérlete mellett, másodszor egy 
berlini ..öt nemzet versenyén” , amelyen 
Svédország, Japán és Olaszország veti 
részt kettőnkön kívül.

Az elsőn 69:65.5 volt köztünk 
pontarány, n másodikon 52.5:10,

Az elsőre úgy emlékezünk vissza,, mint 
amit az első napi ragyogó eredmények 
alapján meg kellett volna nyernünk, de 
a magyar fiúk a második nap küzdel
mében összeroppantak.

Azóta bizony nagyor; eltolódtak r# 
erőviszonyok közöttünk.

Németország egész hatalmas állami 
szervezetét felhasználta a sport nép
szerűsítésére és a sportolási alkalmak 

megteremtésére.
A hatalmas tömegekből százszámra nőt 
tek ki a klasszisatléták és az utolsó 
esztendőkben már vitathatatlanul Nemet 
országé volt Európa atlétaiirnlma. 1938-ban
már arra is elég- erősnek érezte magát a 
Német Birodalom. hogy az Egyesült 
Államokkal mérje össze erejét. A nagy 
viaslcodásban ugyan 122:92 arányban alul
maradt. de nem volt alsóbbrendű ellen
fél és ereje teljes kifejtésére késztette az 
amerikai válogatottat.

1938 augusztusa óta 17 válogatott 
viadalt vívott Németország és

valamennyit megnyerte.
Pedig megtette azt is. hogy ugyanazon 
a napon hét környező állam ellen állított 
ki válogatott csapatot anélkül, hogy 
alibi kedvéért bármelyiket is b) csapat
nak nevezte volna. Bátran kiállt és 
fölényesen győzött mindegyik, mint 
Németország válogatottja.

Németország 1921-ban vívtá első válo
gatott atlétaviadalát. Svájc volt az ellen
fele és éveken keresztül Svájc is maradt 
az egyetlen* válogatott társa Német
országnak. Később kapcsolódtak be a 
többiek,

A német, válogatott az elmúlt J9 év
alatt összesen

66 válogatott viadalt vívott és ebből
hatvanat megnyert

és csak hatot vesztett el.
Az eddigi válogatott viadalok kimuta-

tása a következő:
Győz Veszt

Svjác ellen 37 —
Franciaország ellen 13 —
Anglia ellen 3 1
Svédország ellen 1 3
Finnország ellen 1 i
Belgium ellen 3 —
Dánia ellen 3 —
Magyarország ellen 2 —

’ Olaszország ellen 2 —
Csehszlovákia ellen 2 —
Ausztria ellen 2
Jugoszlávia ellen 2 —
Japán ellen 2
Lengyelország ellén 2 —
Egyesült Államok ellen — X
Hollandia ellen 1 —
Luxemburg cllcr»' 1 —
Románia ellen 1 —

60 6
Mint latnaco. iNemetorszagnaK ..lario- 

zása”  csak Svédországgal és az Egyesült 
Államokkal szemben van. Tavaly valamit 
törlesztett volna a svédekkel szemben, űc

a berlini svéd—német viadal a lengyel 
háború megindulásakor lett volna és ezért 
a svédek — nem a németek! — lemond
ták.

Verm es alighanem  
ham arosan  
beváltja a legvér- 
m esebb rem é
nyeket is

Vermessé!, a budaiak közel két méter 
magas tó Solugrújávíil beszcitiihk.

— Remek volt a belgrádi út _  mondta 
\ érints,. — Noha ilyen jói sikerült válo
gatott. viadalon nem vettem még rés/ö. 
A versenyem is jói sikerült., mert min
den ugrásom közel .járt a hét méterhez, 
hár rllensáél fújt. Pericht mester most. 
alaposan elővett, hogy tökéletesítse stí
lusomat.  ̂A kis Zajkival eg.viitt készít 
elő berniünket a ncrnel—magyarra. Soha 
Ilyen jól nem ereztem magamat és ha 
minden sikerül, akkor nagy meglepetés
sel szolgálok az átlétaszurkólóknak.

Megkérjük a budaiak népszerű edző
jét, Pericht Rezsői, hogy mondjon egy 
pár szót Vermesről.

— Nagyon örültem, hogy Vermesnek 
olyan jól megy mostanában az ugrás. A 
Stílusát egy kissé csiszoljuk és minden 
valószínűség szerint jelentős javulást fog 
elemi. Az a baj, hogy Vermes Vili mos
tanában nem tud megfelelően edzésre 
járni. Beosztása ugyan csak 8—2-ig tar
tana, de különböző körülmények miatt 
kénytelen este M g a hivatalában tartóz
kodni és ez bizony Ilyen fontos verseny 
előtt nem nagyon tesz jól a formájának.

NAGYSZABÁSÚ HÁZJVIÍBSENVT
rentteett a WMTK vasárnap délelőtt fia 
délután Csepelen. A versenyt három 
korosztályban, felnőttek, ifjúságiak én 
serdülök részére rendezték. Az ered
mények a következők. Felnőttek 100 m ‘ 
í ;  Csikós 11.3, 2. Stukorszky 11.5, 3. Szakái
H . 7 200 m: 1. Itácz 23.9, 2. Csikós 24.4. 
3, Stukorszky 26.1. 400 m: 1. Magyarvári 
5a.3. 2. Botos 55.3. 800 m: 1. Dénes 2:10, 
2. Matos 2:15.7. 1500 m : 1. Nemes 4:20.5,
2. Matos 4:28.2. 3. Német 4:31. 3000 m:
I. Matos 10:09.2, 2. Szabó 1102.S. 110 m 
gát: 1. Stukorszky 20,1, 2. Zsolt 20.6,
3. Matos. 400 m gát: 1. Botos 65.6, 2. Kiss
67.4, 3. Matos 68.3. Távol: 1. Stukorszky 
573, 2. Csikós 565> 3. Magyarvári 562. 
Hármas: 1. Kiss 12.10, 2. Stukorszky
30.80, 3. Magyarvári 10.50. Súly: 1. Stu
korszky 8.37, 2. Szakály 8.0:6. 3. Kiss 7.75. 
Diszkosz: 1. Magyarvári 23.93, 2. Stu
korszky. Gerely: 1. Matos 23.20. Ifjú
ságiak. ICO m: 1. Tóth 32.5, 2, Zsolt 32,8. 
3. Szabó 12.9. 200 ni: 1. Botos 25.4 . 800 in: 
3. Tóth 2:09.8, 2. Szabó 2:33.3. Magas: 
3. Tóth 135. 2. Botos 150. 3. Zsolt 140. 
400 ni gát: 1. Szabó 1:10.2. 2. Zsolt 1:31.9. 
Távol: 1. Pál 587. 2. Tóth 568. 3. Botos 
551. Hármas: 1. Tóth 12.28, 2 Botos 13.83, 
3. Zsolt 10.29. Súly: 3.. Pál 10.33, 2. Botos 
7.77. 3. Tóth 7.32. Díszkosz: 1. Pál 28,80, 
2. Német 26.30. 3. Zsolt 25.50. Gerely: 
1. Pál 32,95, 2. Német 30.96, 3. Zsolt 24.95. 
Serdülök. 100 m: 1. Nyemcsák 13. 2. Kas
sai 14.2. 80 m gát: 1. .lakah 13.6. 2. Kas
sal 13.7. Magas: 1. Jakab 160, 2. Kassai
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T erep szem le  Ú jp esten  
a teniszparadicsoraban

Nagy elhatározás kell ahhoz, hogy 
az ember Újpestre kivillamosozzon. 
Teljes órát kell a sárga villamoso
kon háromszor-négyszer átszálldo- 
gálva elolvadni, vagy fagyoskodnl, 
amikor éppen milyen időjárás van. 
Szombaton mégis megérlelődött ben
nünk ez a nagy elhatározás. Nem is 
csoda, hiszen az UTE teniszpályái 
nagyszabású teniszversenynek volt a 
színhelye. Péter Pál-napján különö
sen érdekes volt a műsor. Körmöczy 
Zsuzsi — Somogyi Klári döntő és 
egy sereg ifjúsági elődöntő csábí
totta ki Újpestre a teniszbarátokat.

Az UTE tenisztelepe a külső Váei- 
úton a hatalmas Tungsram-gyár ár
nyékában fekszik. A villamosról — 
Pest felöl menet — nem is lehet 
látni. Bent fekszik a gyár hatalmas 
épülete és a kultúrbáz között. Ez a 
kultúrház tulajdonképpen az egész 
tenisztelep magva. Eredetileg épült 
csak kultúrháznak. Már hosszú 
évek óta az UTE állandó fedett te
niszpályája lett. Ennek a fedettpá
lyának köszönheti az UTE a legtöbjQ 
tenissSikert és az idei csapatbajnoki 
győzelmet is. Ilyenkor nyáron is jó 
szolgálatot tesz ez az épület. A pá
lyákra néző terraszán trónol a ren
dezőség, azonkívül a közönség szá
mára Is van hely bőven.

■Amikor kiérünk, még nincs ..nagy
üzem". Három pályán folyik csak 
mérkőzés. De már halljuk is Gyárfás 
István hangját:

— Harassithy—Satgó! Hetes pá
lya...

A lelátónak kinevezett terrasz 
egyik árnyékos sarkába húzódunk 
és figyeljük a mérkőzéseket. Egy
másmelletti pályán folyik vala
mennyi, tehát szinte egyszerre lát
hatjuk az összest.

Csupa ifjúsági mérkőzés ifjúsági 
játékvezetőkkel! De milyen mérkő
zések... Ha nem tudnánk, hogy csu
pa 14—17 éves legényke játszik, 
nyugodtan elhihetnök, hogy I. ^osz
tályú teniszezők.

Az egyik pályán egy töprz3i, szem
üveges kisfiú egy nyakigláb ka
masszal játszadozik. A szó legszoro
sabb értelmében csak játszadozik. 
Azt csinál vele, amit akar. öröm 
nézni ennek a fiúnak a mozgását 
Jóformán nincs is hibás mozdulata. 
Éppen ö adogat. A labda úgy csapó
dik az ellenfele kockájába, hogy 
látni is alig lehet. A  nyakigiáb nagy- 
nehezen visszakaparja, de a kis töm
zsi már rajta is van a labdán. Re
mek tenyeres nekiállás s máris por
zik az egyik sarok. Olyan „szeid 
lein" volt, amilyet a nagykönyv is 
előír, önkéntelenül is tapsolnunk 
kell. A kis tömzsit Orosz Sándornak 
hívják, á BEAC teniszezője. Még 
nagyon sokat fogunk a nevével ta
lálkozni.

A következő pályán Fehér 'Kál
mán mérkőzik Endreivel. Feliért 
mar be som kell mutatnunk. A 
UTE csapatbajnokságának ö volt á 
hőse. A  kis Fehér már beérkezett. 
Endreivel úgy játszik, mintha egye
temi tanár volna, aki a lámpalázas 
diákot vizsgáztatja. Ha Endrei jót 
üt, nem szalad utána, csak elisme 
röen bólint, ö  így is biztos a dolgá
ban...

A többi ifi-meccs sem érdektelen.

Amelyik pályára csak nézünk, min
denütt szépet, jót és biztatót látunk. 
Éppen a kis Forró játékát figyel
jük, amikor Lévai edző, az UTE- 
ifik mindenese is hozzánk csatlako
zik.

— Még csak 14 éves ez a pöttöm
nyi gyérek —- mondja előre kitalálva 
a kérdésünket. ' — Óriási tehetség. 
össze-vissza egy éve teniszezik és 
ime...

Tényleg nem is kell Lévai edző
nek folytatni. A kis Forró mozgása 
és játéka magától beszél. A helyez
kedése, nekiállása éppen olyan jó, 
mint Orosznak, csak sokkal könnye
debb, erőlködéstől mentesebb. S ha 
figyelembe vesszük, hogy egyévi te
niszezés után a „nagy" Katónk Zo
linak állandó „férfi" párja s a Bu
dapest ifibajnokság utolsó nyolca 
közé is bekerült, — joggal remélhet
jük, hogy (nem is tudjuk hányadik) 
Asbóth Jóska lesz belőle.

De ne higyjék, hogy csak ez a két 
apróság tehetséges. A  Budapest 
ifi-bajnokság utolsó nyolca mind re
ményteljes teniszcsemete. Ezek ne
veit már most nyugodtan megtanul
hatjuk.

A Haraszthy-—Salgó meccset még 
nem is tudtuk megnézni. A hetes 
pályáig még nem jutottunk el. Ép
pen arrafelé indultunk, amikor már 
jött is lefelé a kipirult, csuromvizes 
két teniszező. Bgy-egy szetre állnak. 
Most néhány percet pihennek. Ha
raszthy az egyik árnyékos padra 
rogy. Nagyon „kivan" a fiú...

— Az első szetet 6:0-ra nyertem.
— mondja panaszosan — de a má
sodik széfben már kijöttem az ütés~ 
böl. Salgó olyan biztos, mint a ha
lál, mindent magasan visszaad.

— Menj sokat a hálóhoz r— adja 
neki a jótanácsot Dörner, a BBTE 
edzője, akinek tanítványa volt a 
RAC-ista Haraszthy.

—  Nincs bátorságom, Laci bácsi
—  feleli kétségbeesetten a, kis Ha
raszthy, — No meg leütni sem tu
dok. Az erőm is fogytán van.

A döntő szetet mégis Haraszthy 
nyerte. Megfogadta a jótanácsot s 
ha szokatlan is volt neki ez a tak
tika, mégis aszerint játszott, mert. 
bízott az idősebb éleslátásában.

Lassan benépesül a pálya. Renge
teg a versenyző, de még több a, 
néző. Hja, 5 órakor Körmöczy—« 
Somogyi női egyes döntő lesz. Min
denki izgatott, csak a kis Körmöczy 
nyugodt. Úgy látszik náfeyon biztos 
a dolgában. Igaza volt... A BBTE- 
kislány úgy nyert, ahogy akart. 
Nem hisszük, hogy Európában volna 
az idén ellenfele.

Terepszemlénk befejeződött. Az új
pesti teniszparadicsom többet nyúj
tott, mint amennyit vártunk tőle. Az 
utóbbi hónapokban csak a ..nagyok" 
versenyeit figyeltük nagyobb figye
lemmel- Valahogy már megszoktuk, 
hogy az Asbóth, Gábori, Szigeti 
nagyhármas mellett csak Hallosok, 
v. Bánók, Fercnczyk stb. számíta
nak. Újpesten az ifi-bajnokságon ez 
alatt a pár óra alatt azonban észre
vettük — mert észre kellett vennünk
— hogy ha elkorhadt is a teniszsport 
öreg fája. van már helyette sok fia
talabb, nemesebb, erősebb hajtás..,

Pető Béla.

355, 3. Szabó 330. Távol: l. Mayer 500. 
2. Nyemcsák 464. Súly: 3. Mayer 8.74. 
2. Nyemcsák 7.20. Diszk ősz: 1. Nyári 
24.30, 2. Magyarvári 22.20. Gerely:
1. Mayer 23.90, 2, Nyemcsák 22.35.

13.0-JET FUTOTT GÁTON EGY EJ 
NfiGKR CSIUUAG

A MInneapolisban rendezett amerikai 
főiskolai bajnokságokon egy Lugsers 
nevű, jóformán ismeretlen néger atléta 
13.9 mp nagyszerű idővel legyőzte 120 
yardos gáton W olcottot. 100 yardon' Ewell 
győzött 9.6 alatt. 220 yardon is ő 21.6 
mn-cel. A 440 yardot Orr nyerte 47.3. a

880 yardot Kané 1 :51.5, a, mérföldet 
Munski 4:14.7. a távolugrást Robinson 
758 cm eredménnyel. ^

HAKRIG 48.3 MF-ET
futott legutóbbi versenyén 400 méteren. 
A gerelyvetést. Berg 67.27 m-es ered
ménnyel nyerte,

BI.OZIS 37.08-T DOBOTT
súllyal Bostonban. Az eredmény jobb 
Hac.kr.ey tavaly felállított 17.04-es ameri
kai csúcsánál. íTorrance 17.40-es világ
csúcsát Oslóban érte el és azt ezért nem 
fogadták el amerikai csúcsnak.)

A legjobb magyar eredmények 1940 június 30-án
íoo m 
200 m 
400 m 
800 m 

3500 m 
3000 m 
5000 m 

10.0U0 m 
110 m gát:
400 m gát
Magasugrás
Távolugrás
Rúdugrás
Hármasugrás
Súlylökés
Diszkoszvető.-
Gerelyhajnál!
Kalapácsvetés

M.S Sir dr BBTE 
|~-3 Szigetvári PEAC 

i .JM  Vfdaa MAC

1:55*4 ísiő i m a c
Kelen BBTE

31 ''38 4 ? elon BBTE Gsaplár MAC 15.7 Hidas RLE57 —
380 
721 
410 

1.4.17 
15.13 
49.52 
68.51 
17.47

Kiss TSR 
Gáspár MAVAG
vermes RBTF, 
Bsuffka MAC 
Somló M AC 
Németh BSzKRT 
Kulitzy BBTE 
Várszegi MAC 
Kemény BSzK RT

10.8 Szigetvári PEAC
22.5 Csányj IV. KISOK
50.6 Oi.ódi VK

1:55.6 Aradi MAFC 
3:57.4 Híres UTE 
8 :36.4 Szilágyi BBTE 

14:41.4 Csapiár MAC 
31:44.4 Szilágyi VK

15.7 Szabó dr MAC 
57.2 Polgár BBTE

380 Tordai KISOK 
721 Gyuricza MAC 
375 Kovács TSE 

14.13 Kapros DEAC 
14.72 Darányi dr MAC 
48.3? Horváth II. TliMáVAG 
62.80 Csányi III . BEAC 
42.42 Bácz dr M AC

10.8 Vermes BBTE
23.5 Gyenes MAC
50.6 Sándor UTE

1:56.2 Harsány! BBTE 
3 :57.8 Szabó MAC 
8 :43.2 Eper UTE 

14:45.4 Németh MAC 
32:13 Kelen BBTE

15.9 Kiss TSE
57.6 Szörényi UTE

176 Oszlámszky DiMÁVAG 
705 Vadász ARAK 
366 Szinyéry DiMAVAG 

13.87 Búért oki MAC 
14.61 Horváth II. DiMÁVAG 
44.38 Faragó UASE 
62.42 Bényi PB1AC 
40.77 Gáspár MAC

10.9 Gyeneg MAC
22.6 Pelsőczi TSE
50.7 Görkói BBTE 

1:56.2 Szabó MAC
4.00.6 Farkas Testvériség 
8:44 Németh MAC 

14:49.8 Szilágyi BBTE 
32:23 Eper UTE 

16.3 G örög BEAC
57.8 Karácsony PÁC 

176 Kottán KISOK 
692 Bakky DiMAVAG ‘

Rajkai TFSC 
Horváth II. DiMAVAG 
Csányi II. MAC 
Darányi dr MAC 
Rákhely ARAK 
Bertalan MAC

350
13.77
14.41
43.93
62.20
10.33

10.9 Sándor UTE 
23.6 Nádasdi DiMAVAG 
50.8 Góby BBTE 

1:56.6 Gyergyói MAVAG 
4:01.2 Gyergyói MAVAG 
8:45 Esztergomi BSzKRT" 

14:56 Eper UTE 
32:23.4 Németh MAC 

16.5 Nádasdi DiMAVAG 
58.4 Margó dr BBTE 

»  Jás/.fi BBTE 
685 Zajki BBTE 
350 Kovács TFSC 

13.58 Somogyi BBTE 
14.37 RAkhely ARAK 
43.90 Madarász BSzKRT - 
57.27 Szathmáry BEAC 
58.10 Ráca MóGAAC
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M a g a m  i s  a z  e r ő s  

e d z é s r e n d s z e r  h í v e  

v a g y o k  •
mondja az üszókapitány

W anie ér.  nyilatkozata az erős 
munkáról/ bemelegítésről/ 
naplókról

A korszerű edzésrendszer, amely a hét- 
3cö2í erős és fokozott munkát kívánja 
meg a versenyzőtől, lassanként az úszók 
táborában is tért hódít. Az élgárda las- 
ranként rájött, hogy komoly eredménye
ket csak komoly és lelkiismeretes elő
készülettel lehet elérni, ez pedig feltét
lenül több munkát igényel. A váloga
tottak a közös edzéseken folytatott meg
beszélések eredményeként az edzé“ - 
ar.yagot mennyiségileg is fokozzák. 
Nagyon kívánatos lenne, ha ez a terv
szerű és céltudatos edzésrendszer a leg
szélesebb rétegekben elterjedne.

Kiről a többmunkás edzéstervről 
beszélgettünk Wanie András dr úszó- 
kapitánnyal.

— A több munka nem jelenti feltét
lenül a szervezet nagyobb igénybevételét 
— kezdte a kapitány. — A kevés, de 
rendszertelen és észszerűtlen munka sok
kal inkább igénybeveszi a szívet és a 
tüdőt! Minél többet legyünk a Tízben, 
minél többet foglalkozzunk az úszással. 
Nem a fizikai erő. a te lje s  erőkifejtéssel 
való maximális úszás, hanem az állandó 
munkában levés a fontos. A le g jo b b  
úszó az lesz, akinek az úszás annyira a 
sajátja lesz, mint másnak a járás.

— Az egész évi fokozott munkának azon
ban akadályai vannak. Mert az erős 
edzés csak úgy éri el célját, ha a ver
senyző egész évben egyformán sokat tód 
dolgozni. Az uszodahiány és az edzési 
nehézségek ezt azonban nagyon meg
nehezítik. Kevés az edzésóra. Edzeni esek 
nyugodt környezetben lehet. Már pedig 
ha valaki például stílusgyakorlatokat 
akar végezni, nem kaphatja fél ötméte
renként a fejét, hogy neki ne menjen a 
fürd őzöknek. Tulajdonképpen csak egy 
kifogástalan uszoda van Budapesten, de 
ez sem teljesen az úszóké.

Ezután a bemelegítésről kérdeztük 
'Wanie dr-t. Vannak, akik nagyon- ellenzik 
a verseny előtti, vagy a verseny napjá
nak reggelén való úszást. Mi a. tapasz
talata az úszókapitánynak ezen a téren?

— Néhány évvel ezelőtt Taris edzés- 
rendszere volt a leghíresebb. Edzője, 
Hermant igen sokat dolgoztatta és állan
dóan időre úszatta. Az 1931-i Európá
ba jnoksá gokon például az 1500-as verseny 
délelőttjén Taris időre ment 1500 métert. 
Délután kikapott. Ez tehát az erős be

melegítés ellen szólna. Viszont szintén 
Taris Dos Angelesben a 100 m-es döntő 
napján reggel időre úszta a verseny- 
távot és délután — élete legjobb ered
ményét úszva — csak tizedmásodperccel 
szenvedett vereséget Crabbetől. Taris 
egész versenyzői pályafutása azt mutatja, 
hogy neki az eró's , bemelegítés sohasem 
ártott, sőt használt.

— Nálunk Táfcös edzésrendszere a leg
jobb. Nemcsak azért, mert munkája pom
pásan van összeválogatva, s mert az ered
ményei is teljes mértékben igazolják, — 
hanem nagy mértékben azért is, mert 
nagyon együtt van az edzőjével. Sárosi- 
val. Mert ez nagyon fontos a versenyző 
életében! Szorosan beletartozik a munká
jába, hogy az edzőjével tökéletes össz
hangban. barátságban legyen. Ez a ma
gyar úszósport egyik fontos problémája: 
minél több képzett edzőt a versenyzők
nek! A versenyző mellett ott kell állnia 
az edzőnek, hogy irányítsa azt az úszót, 
vezesse, ne engedje kilengeni, mindig a 
rackában legyen, tökéletesen ismerje. Az 
edzők a háttérben maradnak, do munká
jukon áll vagy bukik a versenyző. Remél
hetőleg az edzőtanfolyamok emelni fog
ják a rendelkezésre álló edzők számát.

A továbbiakban az úszó naplók vezeté
sének fontosságát hangsúlyozta a kapi
tány. Nagyon' hasznos, h-a coordmata- 
ron dözerb e n - f eltü.n tel .j ük egy -egy 1 ver- 
üishyfcö fonrifiváltozásait,, eredményeit és 
edzésmunkáját. Ez a grafikus ábrázolás 
nagyon sok olyanra rá mutat, a inicgyéb- 
kétít könnyen elkerülné az edző fegyel
mét.

—. A legérdekesebb edzésnapló és gra
fikus ábrázolás, amelyet eddig láttam, 
Wrissnrüllcré volt. Éveken keresztül min
den benne volt, áml Jóhiihyvál történt. 
Fáradságos, nehéz munka eredménye, de 
kincs a verseny Kőnek. Szeretném, ha ezt 
uátunk :« jobban kiépítenék.

A  kapitány tehát, amint, nyilatkozatá
ból kitűnik, a haladás híve. Reméljük, 
hogy elgondolásai megértéssel találkoz
nak és , a-Z; elmúlt egy:két év, mélypontja 
után most inár megint felfelé ível a ma- 
gynr úszósport útja. A ■ jövőnek .legbizto
sabb 'záloga pedig a komoly, .célludatos 
munka. Ha ez meglesz, eredményekben 
sem lesz hiány.

Apróságok
a szom bat-vasár
napi versenyekrő l

A ITT. kér. TVB versenyén nagy izga
lomban volt a legnépszerűbb ..úszópapa” , 
Nórák bácsi. Egyrészt versenyrendezőt 
mi hőségben szurkol t, másrészt Novak 
Ilonka új csúcseredményéért. Mert Novák 
papa a verseny előtt megmondta, hogy 
Wánya új csúcseredményt úszikl Igaza is 
lett. A. verseny végén nagyon boldogan 
ad-ta át az első díjat Novak Ilonkának. 
Valaki megjegyezte:

— A kerületieknek érdemes volt szép 
érmeket csináltatnlok. Tálos remek ered
ménye és Novák új csúcsteljesítménye 
megérdemelte.

— Novák papának ebben is igaza volt 
— mondta egy jólértesült. — 6  csinál
tatta az új érmeket. Eg> legalább a csa 
Iádban maradt. *>

Az UTE—FTC-vízilabd.amérkftzés előtt a 
csapatök a váltót úsztak. A Fradi nagy 
fölénnyel nyert. Egy újpesti szurkoló 
nagyon csodálkozott:

— Mi az, ezek ilyen jó l úsznak?
— Hja. nálunk az edzésen Tátos egye

dül annyit úszik, mint maguknál az egész 
csapat egy ült véve — adla meg a felvilá
gosítást egy irodista,

*
A mérkőzés előtt a Lágymányoson, az 

MFK-versenyen' indullak az FTC-isták. 
Két bérkocsin tette meg az utat a lársa- 
aág Újpestre. Az egyikben a f rád isták, 
a másikban a setnlosesek ültek. A lágy
mányosi ..buckák”  után a két kocsi el- 
rált és külön álon robogott Újpest félé. 
A  semlegesek kocsija vad vágtában ro
hant a Körúton és pár perccel megelőzte 
a Fradi-kocsit. Az újpesti vámnál volt 
is nagy húzás:

— Ez a híres Fradi-gyorsaság? Simán 
Irikaptok Újpesten.

Igaza lett.
§, *

— Ez a Sáros! nagyon ügye* ember le
het — dicsérte valaki az FTC edzőjét.

— Tátosra gondol?
— Nem, lovászra. Kovász az első hölgy- 

úszó, aki bajnok volt, aztán néhányszor 
tikapott egy  új csillagtól és még sem 
vonult vissza. Sárosi ezt remekül csi
nálta. (Ez csak másodsorban köszönhető 
Sárosi rábeszélőképességének. Elsősorban 
lovász egészséges eportszellemének.)

*
Az egyik szövetségi díjmérközés után 

Bem tudtak megegyezni az eredménybep. 
A játékvezető nem tudta, a góljeíző el
tűnt. a vesztes fél 5:0-t, a győztes 6:0-t 
mondóit. Végül azután a győztes csapat 
középcsatárát rábírtál;,- 'mordjon le egy 
gólról és így aztán 5:0-ban egyeztek meg!

* ■ *
Vi»il«bdá«ftkni jellemző eset: - Az egyik 

edzésen az edaésvezotő azt mondja két 
válogatottnak:

— Ússzatok ezer mélert.
A  két játékos szorgalmasan ússza a 

hosszakat és Í0 perc (!) nmlva jelentkc- 
zik  Keserűnél:

— Készen vagyunk.
— Micsoda, — csodálkozik Keserű. — 

csak nem úsztatok valami szédületes
világcsúcsot?

— Nem, könnyen mentünk, végig egy
más mellei!.

(Megfejtés: A  . két vízjlátklás együtt
fogott ezer métert, kopoltyűnként 500-at.)

MAC—TSC 9:0 (5:0)
Tatabánya. Vezette: Krúdy.

MAC: Mezéi dr .— Tolnai, Fábián — 
S om óczy— Kánásy, Taricís, Szívós. TSC: 
Halis —  Herula, Gvodt — Angyal II. — 
Puskás, Angyal I,. Bolvári.

A MAC képességeit nem tette próbára 
a tatabányaiak újonc együttese.' A véde
lemnek jóformán semmi dolga sem akadt, 
a csatársor pedig jól dolgozott. A kék
sárgák még néhány gólt. lőhettek volna. 
A tatabányaiaknak még javulniuk kell. 
Góldobó: .Tarics. (4) Szívós (2), Somóczy 
(2) és Káhásy.

A folyámbajnokság időpontját július 
25-beü állapította meg az úszószövetség.

Az északt kerületben a következő egye
sületek jelentkeztek utólag a II. o. baj
nokságra: Komáromi FC, Lévai TE.
Székesfehérvári MÁV Előre, Veszprém- 
Királykuti TJE, Tatatóvárosi AC.

A M l’ Si hozzájárult ahhoz, högy a 
jugoszláv—magyar úszó- és vízilabda- 
mérkőzést szeptember 8-án tartsák üveg.

A pécsi úszókongresszusra eddig 161 
egyesület nevezte be versenyzőit.

A válogatót úszók július 1-én kiköltöz
tek a margitszigeti Sportszállóba és a 
magyar—német mérkőzésig, július 20-ig 
ott fognak lakni.

Megállapította a MUSz
az I. o. szintidőket

A3 űszószövetség pénteki tanácsülésén 
terjesztette elő az intézőbizottság az I, o. 
szintidőket. A bizottság javaslatát a 
tanács rövid vita után elfogadta. Ezek a 
szintidők a következők:

Gyorsűszásban : 100 in: 1:02. 200 m:
2:22. 400 m: 5:10. 500 ni: 6:35, 800 ni: 
10:50. 1000 m: 13:50, 1500 m: 21 perc.

M ellúszásban: 100 ni: 1:15, 200 m :
2:55. 400 ni: 6:20 mp.

Hátúszásban : 100 ra: 1:14, 200 m: 2:45, 
400 m: 5:45.

H ölgyversenycken .* 100 ra gyors: 1:14, 
200 m: 2:45, 300 m : 4:35, 400 m: 6:15, 
500 m: 7:50, 100 m mell: 1:33, 200 ni: 
3:20. 400 m: 7 perc, 100 m hát: 1:28. 200 
m: 3:15, 300 ra: 5 perc.

TARICS MAC VEZET 
a vízilabdázók góldobólistáján. A negye
dik bajnoki forduló után a következő 
sorrend alakult ki az I. osztályú góldobó
listán :

14 gólos: Tarics MAC.
12 gólos: Németh UTE, Brandy BSE.
11 gólos: Kislégi UTE.
6 gólos: Molnár FTC.
5 gólos: Tátos FTC, Somóczy, Gyulay 

és Szívós MAC.

MOZI

Vigyázat!
(— Kémek járnak a Hunniábaní . . .
— Miért engedi be őket a portás?
— Mert belépési engedélyük van.
— A kémeknek?!
— Igen. Szükség van rájuk.
— Hol?
— Az „Ismeretlen ellenfél”  című film

ben.
— Miért van szükség kémekre ebben 

a filmben?
— Mert kémfilm.)

Az új magyar film —. a kémfilm - -  
nemcsak izgalmadnak, hanem mulatsá
gosnak is ígérkezik. Könnyű ezt ki
találni abból, hogy az egyik női főis-ze- 
rcpet Somogyi Nusi játssza. A  tegmu lat
tá goá-abb sznbrett-kómika már elég rég 
nem szerepelt filmen. Most annál na
gyobb kedv vei és lelkesedéssel .játszik.

Érdekes nevekkel ialálkózunk az .„Is
meretlen ellenfél”  fekete tábláján. , (Amé- 
Jyen nemcsak a szereplők, hanem a mű
vészeti ós technikai vezérkar tagjai is 
szerepéinek.) Például a gyártó cég az új 
film vállalkozó nevét viseli. A cég neve: 
Vörösmarty Film Kft. A ruhákat Szé
chenyi MiháSyné grófné tervezte. . .

Kelten vezetik a gyártási munkát: 
Jeszenszky Ferenc, aki régi filmes és. 
Siklóssy Pál, aki régi kitűnő színpadi 
rendező. A film rendezője Rodriguez 
Endre, aki előbb filmszerző, később 
gjmrtási vezető volt, az utóbbi, időben 
pedig már főként mint rendező szerepel 
a műteremben.

*'
Nagyszerű gárda játszik az új magyar 

f Ilimben; Simor Erzsi, Somogyi Nusi, 
Ajtáy Andor, Greguss Zoltán, FöJdénvi 
íjászló, Gcrbby Hilda, Pcthő Attila, Hát- 
kai Márton, ifjabb Latabár Árpád, Kö- 
peezi Boácz Lajos, KöJemen 'Lajos, Tompa 
Pufi és Péthés Ferenc.

A felvételeket Makay Árpád, a tehetsé
ges fiatal ülmfény képész készíti. A 
filmet Osöröghy Géza írta, a zenét Do- 
lccskó . B-éla szerezte, a díszleteket Telíts 
Miklós tervezte.

ÖKÖLVÍVÁS
A Csepelre vasárnap estére kitűzött

M. Posztó—Szegedi VSE és a W M T K -M . 
Pamutipar ifjúsági csapatbajnoki küzdel
mek elmaradtak. A szegedi vasutasok és 
a M. Pamutipar versenyzői nem jelentek 
meg a mérkőzés színhelyén. A W M TK és 
az M. Posztó barátságos mérkőzést-vívott 
egymással. Az összecsapásból a WMTK 
14:4 arányban került ki győztesen.

A magyar—német ökölvívó mérkőzést 
az előjelek szerint szeptember 7-én ren
dezi meg a MöSz, minden valószínűség 
szerint szabadtéren.

Az ökölvívó né
támadást intéztek a ponyva

ellen
A szombaton megtartott nemzet

közi ökölvívó mérkőzés egész rendes 
küzdelmeket hozott. Az öt bécsi ök
löző jól verekedett, dehát egyelőre 
fiatalok még, nincs megfelelő nem
zetközi versenytapasztálatuk.

A magyar ökölvívók szépen küz
döttek, bíztató formát mutattak a 
nyári nemzetközi összecsapásokra. 
Reméljük, hogy nem hiába készül
tek...

Az eső idönkint nyakonöntötte az 
ezerfönyi nézősereget. A közönség 
bosszankodott a rossz hangosan.be- 
szélön, szidta a pontozókat a jól 
harcoló bécsi Kerschenbaumer le- 
pontozása miatt, dühösködött a he- 
lyenkint lassú rendezés miatt, de 
azért -— egészen jól elssórakozott. 
Nem utolsósorban azért is, mert 
nagyszerű mérkőzéseket látott.

A  nemzetközi viadal néhány szí
nes apróságát, egypár vidám jelene
tét feljegyeztük és most feltálaljuk 
olvasóinknak.

Ifjúságiak
A  verseny az ifjúsági Barta és a 

válogatott légsűlyú tartaléka, Kiss 
mérkőzésével kezdődött. Ifjúságiak 
csak 3x2 perces mérkőzést vívhat
nak. 8kainál Antal, a bemondó tehát 
jogosan bejelentette:

— Ifjúsági mérkőzés!
A bejelentést harsány kacagás 

fogadta a nézőtéren. Kiss ugyanis 
meglehetősen kopasz!

Magyarázat
Bogács meglehetősen sok ütést 

kapott a hosssaabbkarú Kerschen- 
baurncrtöl. A végén azonban mégis 
győztesnek hirdették ki. A közön
ség persze háborgott. Egy fiatal 
hölgy megkérdezte a kísérőjét:

— Miért győzött Bogács, mikor a 
bécsi jobb volt?

— Mindenhol jó egy ökölvívó — 
magyarázta a férfikísérő —, de a 
legjobb otthon. Ha csak ki nem ütik 
as otthoni öklösőt, a hazai pontozók 
tökéletes hidegvérrel hozzák ki 
győztesnek.

Biztos magyar győze
lem

Jákicsnak és Korányinak nem 
akadt bécsi ellenfele, így egymással 
mérkőztek. Mikor felálltak kezdés
hez, valaki megjegyezte:

— Végre itt teljesen- biztos a ma
gyar győzelem!

Ez pára tlan !
A közönség egy része zajos nem

tetszéssel vette tudomásul a bejelen
tést, hogy Károlyi, Jákics és Ho- 
molya „pár nélkül maradt".

— Ez páratlan — dühösködött 
egy idősebb bácsi —, akkor legalább 
vívjanak árnyék-öklözést.

Irodalmi bemondás
A  bécsi és a pesti öklözök találko

zása előtt az eső ugyancsak neki
bátorodott. A szorító padlójára lete-

A MOZIK MŰSORA:
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szómba!. V -  vasár

nap, n ”  lli, f  — */,, b — %
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-kÖrüf 55. T : 153-034.
f6, (8, flO .- Sz. V.: tt-kor le. A  nyugati 
í-ülámháború.
CASINO Bekil-o. 1. T.s .88313*. fS. f8. flO. 
Sz. -V.S- f4-kor. te. A két tökfej. .'(Slaa 
Pan.) 2-ik hét!
CTTY Vilmos esászár-út 35. T.: Ul-140. 
h6, h8, htO. Sz. V.: hl-kor le. Szellemek 
földje. Krniniiori fejvadászok.
OORSO Váei-atca 3. Telefon: 182-818.
fii, f8, f  10. Sz. V.: fl-kor is. Erzsébet 
hercegnéi. (Hörbi?rer Pál.l 
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 123-952. 6. 8, 
10. Sz. V . : 4-kor is. íjszaka kezdődőit. 
(Felújítás.)
FÓRUM Kossntb Lajos-n. 18. T .: ■89-343. 
n4, Í8 hlO. Sz. V .: n4-kor is. Férjem, a 
kékszakáJl. (Tasr.ády M., Lingen.) 

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T : 222-499. 10-24 folyt. V .: 9-24 folyt. 
Magyar, Fox, Luce, Üfa és rajzo&híradő. 
Paris megszállása. Kultúr- és rajzfilm. 
OMNIA Kökisey-utca 2. T .:-130-125. 5, n8, 
fiO, Sz. V .: 4, (3, 8, 10. Oz, a csodák cso
dája. (Judy Garland.'; T-ik hét! 
RADIUS. Nagymező-utca 22. T . : 122-098. 
fti, h8. hlO, Sz. V .: fl-kor le. Borosa 
Amerikában. (Felújítás.)
ROTÁL APOLLO Erzsébét-körút 45. T : 
222-003. n6, fS. M0. Sz. V ,; 4. 6, 8. 10, 
S. 0 . S. Szahara! (Martié Labor!,) 2-ik 
hét!
SCALA Toréz-krt 80. T .: 114-4H. h6. h8, 
hlO. Sz. V .: Ahogy tetszik. (E. Bergner. 
Felújítás.)
CRAVf.\ Rákócrbút .21. T.: Í43-046, fő, 
7, flO. Sz. V.: 2-töl. Njugati villámbá- 
ború.

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körűt 3. T : 144-212. 
f4, f6. f8, flO. Sz. V .: f2-kör is. Mégis 
szép a világ.
CAPITOU B aro«.(ér 32. T.s 134-337 
f4. IS, IS, flO. V.; m S l .  Az üldözött. 
CORVIN Üllői-át 40. T .: 1^-988. Í4, f6, fS, 
110. V .:; f2-kor is. Nem vagyunk an- 
sry aiok..

ELIT Szent Istvan-korút IS. T .: 114-502. 
4, 6, 8, 10. Dr. Kil'dare különös esető. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T .:  142.455. 
f4, fd, f8, no. Dr. Kifdare különös esete. 
KAMARA Dobány-ntoa 42. T.: 144-027.
4, 6, 8. 10. V .: 11 és 2-kor is. Kár volt 
hazudni.
LLOTD Hollán-utca 7/a. T : 111-994. 4. fi. 8.
10. A 13-as ház.
PALACE Erzsébet-körút 8. T .: 221-222. 11, 
2, 4, 6, 8, 10. Guriga Din. 7-ik hét! 
PATRIA , Népszínház-n. i3 T .: I4Ő673-
4. 6, 8, 10. V .: 2-kor Í9. Pompái vég
napjai.
SAVOY Cllói-út 4. T.: 146-040. !'4, ffi. C8, 
flO. V.: r2-kor is. Pompei végnapjai. 
SIMPLON Horthy Miklós-út 62. T : '288-999.
5, n8, no. V .: 3, n6, f8. hlO. Mesebeli 
hcrccs".
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T .: 140—840. 4, 6, 
8, 10. V.: 2-kor is. Tánorend.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Gömbös-n. 11. Tel.: 355-374. 
n4. nfi, n8, nlO. V .: n2-kor is. Földi 
mennyország.
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T :  384-563.
4, 6, 8, 10. V .: 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Ifjúság.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T .: 351-500. 
Í5, n7, 9. V .: f2, f4, fti. í8, flO. Vörös 
orchideák. V. d. e. ÍU : Tommy. 
ELDOKAOO. Népszínház-a. 31. T .: 133-171.
5. Íi8, .110. V .: 2, 4. 6. 8, 10. Hindu 1 sji cLz&a q
HOMEROS Hermina-út 7. T .: 196-178.
5, n8, flO. V.: f2-től. (8-tól a kertben.) 
Az indián eskü.
IPOLY Csáky-u. 05. T.: 292-628. 5. n8. flO. 
V .: 3, nfi 18. hlO. Rákóczi-induló. 
JöZSEFVAROSl Kálvárta-tér t. T: 
1S4-644. 5, n8. (10. Sz. V.: f4, fG, (8, (10. 
Kísért a múlt.
OLYMPJA Erzsébet-krt 28. T.: 421-588. 11. 
2, 4. 6, 8. 10. Kísért, a múlt.
OTTHON Beuiezky-u. 3. T.: 146-447. f5, 
h7, 9, Sz. V .: n4, nG. nS. nlO. Ifjúság. 
PHÖNIX ilákóczi-út 68. Tel.: 1(4-454,
ti. 5, nS, £10, Sz. V..- 3-kor is. Kisért ,a
műit. f
RIALTO Rákóczi-út 70. T.: 132-497. S, nS, 
fl«.: V. 2, 4. G, 8, io. Maiakkal pokol, A 
17. « .  riadóau tó.

A RADÍö MŰSORA:
Kedd, július 5,

Budapest I. (549.5 m.) G.40: Ébresztő.
Torna. — 7- Hirek. Hanglemezek. — 10: 
Hírok. — 10.20: Régi magyar művészek 
külföldi színpadokon. Irta. Horváth Rat- 
náné. — 10.45: Divattudósítás. — 12.10:
Hanglemezek. Közben, Hírek. — 15.30:
Lakatos Vinep és Lakatos Gyula cigány; 
zenekara. — 14.30: Jlirók. — 16.15: Bálori 
Trén meséi. — 16.45: Hírók. — 17: Hírek 
szlovák és ruszin nyelven. — 17.hr: B̂ 1' 
g o « y  .Lidit zongorázik. — 17.45: Urbmo 
ura. (Guido da Montefeltre.) Irta A aczy 
Lajos. -- 18.15: Az „Aranyhcgcdíi pályá
zat'' harmadik hangversenye. A műsort 
összoáíütoíta Rádió József (tüzérsaakasz- 
vezető) Nyíregyháza. K ó rhá /, lak t n: l y a.
Játssza AVeidinger Ede szalonzenokat-a. — 
19.15: Hírek. — 19.25: Müvesztemézck. — 
20.15: „A Mátra." Kilián Zoltán hang- 
képsora. Közreműködik Nagy 
Hámory Imre. Énekegyüttes és Oláh Kál
mán cigányzenekara. Rendező Kiszely 
Gyula. — 21.40: Hírek. — 22-J*' A Rádió 
Szalemzenekara. — 23: Hírek idegen nyel
ven. — 23.20: Tánclcmczek. — 0.05: Hírok.

Budapest II, (834.5 m.l |srJ5: Ruszin
népdalok harm onikán. — Jy-jy- Kazinczy 
..Orpchus"-a. P. Szalóczi Pelbárt dr elő
adása. — .19.23: A f«ldimyí>,lésúgyi n \.
nisztérium íuezögazdasági félórája. — 20: 
Hírek. —! 20,25: Zenekari müvek hang
lemezről.

Kassa. 259.1 m.) 1L K^™^5’1 Zsuzsanna 
Kassa múltjában. Fiedicr József báró elő
adása. — 11.25: Magyar operettrészietek
hanglemezről. — 11.40: Hírek rnag.yar é« 
szlovák nyelven. — 1.. .25; 21-iíc honvéd
gyalogezred zenksrnnuk xmisoro. Vezé
nyel Hadányi Antal,

rített ponyvát egészen csúszóssá! 
tette.

— Le a ponyvával, le a ponyvávalI 
— kiáltott a tömeg,

— Nem is tudtam, hogy az ököl* 
vívó mérkőzések közönsége ilyen 
müveit —  szólt egy úr a szorító kö» 
zelében.

Nincsen p á rja
— Jákics, Korányi és Homálya, <s 

legderekabb ökölvívóink közé tarto
zik — mondották a szombatesti 
mérkőzés előtti bemutatáskor.

— És miért? — kérdezték egy
szerre többen is.

— Nincs párja egyiknek sem! —> 
hangzott a maró válasz.

Mire jó Jászai jobb
horga ?

Jászai legendás jobbhorgai csak 
„véletlenül" találták el a bécsi fiút,

— Mire jók ezek a jobbhorgok, ha
nem találnak ?! — dühöngött egy;
úr.

— Arra uram — kapta a válasz!,* 
— hogy a szárítót felszárítsa!

Vissza az eg ész !
A  csúszós ponyvát hamarosan ki«i 

cserélték. Bogács mégis térdre ro-* 
gyott, nem is egyszer. Igaz, hogy 
ennek oka a bécsi öklöző volt!

-— Fordítsátok vissza csak azt 
a ponyvát — kérte egy csepeli srác 
—, hadd liigyjük, hogy a Laci gye~ 
rek elcsúsztam

Miér? nem m ér
kőztek a vidékig 
csapatok az sffú-
sági ©kolvsvo 
CsB-ér? ?

ökölvívó szakkörökben nagy feltűnést 
keltett, hogy a vasárnap meginduló ököl
vívó ifjúsági csapatbajnokság első for
dulójában a kitűzött négy mérkőzés 
helyet csak egyet tudtak lebonyolítani- 
A vidéki csapatok egyszerűen nem érkez
tek meg a verseny színhelyére. Miért 
r e :]?  Erre néminemű támpontot ad Salgó 

encnek, az FT'C ökölvívó szakosztály 
vezetőjének nyilatkozata.

— A csapatbajnokság sorsolását már 
majdnem két hete megejtették. Erről 
azonban elfelejtették értesíteni a bajnok
ságban résztvevő vidéki egyesületeket. 
Múlt szerdán szóltak nekünk, hogy érte
sítsük ellenfelünket a mérkőzésről. Ezt 
meg is tettük. Értesítésünkre vasárnap »  
következő expresszlevélét kaptuk Kecske
métről: ..Nem is sejtettük, hogy vasár
nap mérkőzésünk van. Egyáltalán nem 
készültünk rá és így nem utazhatunk] 
Budapestre."

Szóval a MöSz Illetékes szervei el-> 
felejtették értesíteni a vidéki résztvevő*1 
kot.

A béesi ökölvívók tegnap délben utaz-' 
tak el Budapestről. A vasárnapot városé 
nézéssel és különféle sportszerű —  
szórakozással töltötték. Elutazáskon 
kijelentették, hogy mindennel meg van
nak elégedve, kivéve az — eredményeket^

SZEGEDEN
a'BVSC ökölvívó csapata a vasutasbaj. 
nokságért mérkőzött az SzVSE csapatá
val. A győztesek a következők: Bakacsi
Sz., Podány B., Szabó B.. Erős B . Voj- 
novics—Medgye-vi döntetlen. Bene B.» 
Farkas IV. B „ Süke Sz. — Végeredmény
ben a BVSC 11:5 arányban győzött.

a s z t a l i  t e n i s z
Corvin ASE—Gödöllői EMSzO 6:0

Barátságos asztali tenisz csapatniérkőzés 
Eredmények: Sóá—Dayka, 31:15, 18
Tóth—Iíoltay 21:11, 7, Füllner—Újvár:
21:5, Szele—Kapás 21:16, 18. H alasi-
Borbély 21:7. 12, Sós, Tóth—Dayka, Új
vári 22:24 , 21:18 17.

IFJÚSÁG
A peszszenter/sebeti Kossuth Lajos 

gimnázium évzáró atlétikai versenyén 
Patay Gyula testnevelő tanár értékes 
munkájának eredményeként, sok induló 
vett részt. Az eredmények közt akad egy 
pár figyelemreméltó. Részletes eredmé
nyek: 100 m : 1. Popovics 11.8, 2. Deierl 
11.9, 3. Geher 12.2. — 200 m: 1. ropovicí 
24, 2. Barta 24.9. 3. Deierl 26.1. — 400 
m: 1. Deierl 55.3, 2. Hegedűs 55.4, 8. 
Gehea* 56.2. — 860 m: 1. BnuKÍonburí? 
2:18, 2. Pál 2:19. 3. Hegedűs 2:23. — 
1500 m: 1. Brandenburg 4:31.2. 2. Sztloí 
4:36.2, 3. Pékár. Csapatversenyek. Ma
gasugrás: 1. V ili .  oszt. 150 centi átlag 
(Popovics 160, Eszéki 155, Deierl 150, 
Vonoelli 145, Vnrbogyi 146). VI, oszt, 
143 centi átlag. Távolgngraffi: 1. V Ili, oatst, 
393 centi átlag (Popovics 642, Deierl 606. 
Hagedite 575. Lahíiüe. 874/ ’i Wioeli 570); 
2. VI. oszt. 469 centi átlag. Súlvlökés. 
1. VIII. oszt. 10 04 átlag (Labanc 11,61, 
Popovics 11.10. Deierl 9.50, Mestyán 9.05, 
Ruboczky 8.90), VII. oszt. 9.40 átlag. 
5X100 váltó: 1. VII. oszt. 1:06 (Geher, 
Csanádi, Benűa, Szajkó, Pékár), 2. VI. 
oszt. 1:06.8.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda éa szombat kivételé

vel minden “ á-p. Szerkesztőség és kiadó- 
biratai Bp. VIII., Lökk Szilárd-utea 4L 
— Telefon 132-499 és 1SS—977. Levél
cím: Budapest 72, Pos(afiók 42.

I oszorkeezto: Dr. Vadas Gyula- -  Fe
lelős szerkesztő: HöpOe László. — Fele
lős kiádó: kultsár István.

Előfizetési d íj: Belföldre egy hóra P, 
2.20, negyedévre 6.—, küllőidre S- - t  
(Amerikába 10— ).

Nyomatott a Stádinm Rt, körforgásé-* 
pala. Peleiét: Uyőry Aladár ‘


