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Mies vezeti

cs Ferencváros— 
BSK m érkőzést

A bécsi alszövétség táviratilag értesí
tette az MLSz-t, hogy a Ferencváros— 
BSK mérkőzés levezetésére Mies játék
vezetőt jelölte ki. Mies szombaton dél
után 2 órakor érkezik Budapestre.

A  BSK ¥fil|®revics nélkül JSn Budapestre,
helyettese velószínyieg Mofosics SS. lesz - N égyszer edz a héten a Ferencváros ellen készülődő BSK

K ie lé g ítő e n  já t s z o t t  a  F r a d i a  s z e r d a i e d z é s e n
A z  FTC fiataljai pom pás e d z ő t á r s E i a k  bizonyultak

— Belgrádi telefonjelentésünk — 
Belgrád, július 3.

Kedden délután a BSK edzését 
akartuk végignézni. Nagy meglepe
tésünkre azonban a pálya kapuit 
zárva találtuk. Hiába hivatkoztunk 
újságírói igazolványunkra, a kapu 
szigorú őre nem akart bennünket 
beengedni.

— Ma szigorúan „zártkapus" ed
zés lesz, — mondotta á pályaőr. — 
Senkinek sem szabad bemennie, ki
véve a játékosokat és a vezetőket.

Nagynehezen minden össze
kötetésünket igénybe véve — mégis 
sikerült bejutnunk a pályára.

Popovics edző valóban a csatá
rokkal foglalkozott a legtöbbet az 
edzésen. Kapurahúzás, kapuralövés 
és fejelés volt a műsoron.

— Ráfér a társaságra a sok ed
zés, — mondotta az eclzö.

A csatároknak, ügy látszik, hasz
nált a különedzés. Hatalmas bombá
kat küldtek kapura.

A kapuralövöldözés befejezése 
után fejelő gyakorlatokkal ért véget 
a keddi műsor. Edzés után a játé
kosok gyúrást kaptak.

Az a kevés bennfentes, aki mégis 
be tudott jutni a pályára, elégedet
ten távozott onnan.

—  Ha vasárnap is így megy a 
fiúknak a, lövés, akkor még a bu
dapesti közönség hangorkánjdt is 
elbírja a csapát, — mondogatták.

S z é r i á é nfól maas a BSK-nak
A szerdai edzésen is főleg a csa

tárjátékot gyakorolták a belgrádiak. 
A csatároknak a 16-oson állandóan 
kapásból kellett. löniök s nem volt 
szabad a 16-oson belülre, vinniök a 
labdát. A kétkapus játék keretében 
természetesen gyakorolták a kapura 
való fejelést is. Popovics Sándor 
edző nagyon meg volt elégedve a 
fiaival s edzés közben így szólt:

— Ha vasárnap is így ment volna 
a góllövés, akkor most sokkal nyu- 
godtabban utazhatnánk Budapestre.

Az edzésen láttam egy villám
gyors Glísovics-gólt. Kapásból lőtte 
s az egész olyan hirtelen történt, 
hogy mindenki csak azt vette észre, 
hogy a labda ott ficánkol a háló
ban.

Ezúttal nemcsak jól lőttek, ha
nem az összekötök is nagyszerű 
labdát adtak a szélekre, sőt még a 
szélsőfedezetek sem vitték sokáig a 
labdát, hanem pompás keresztlabdá
kat adtak a csatároknak. Ma nem 
volt pepecselés.

Popovics nem győzte dicsérni a 
fiait s azok folyton azt mondtak:

— Budapesten is ígV f°9 menni. 
Nem fogunk szégyent vallani,

Az edzés után beszéltem Popovics 
edzővel, akt ezt mondta: _

_  Roppant komolyan készülünk. 
Tegnap és m a labdaedzés' és két- 
ka.pus játék volt. Csütörtökön ki
rándulunk az Ada-Cigalia szigetre. 
(Ez a sziget a Szávában van. Itt 
szokták tartani az cvezösversenye-
ket.) Ez a kirándulás arra jó, hogy

F T C  - p á l y a
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Július 7-én vasárnap 
délután fél 6  órakor

Ferencváras-
BSÜ (B e lg rá d i

Kis Középeuröpa Kupa
visszavágó mérkőzés 

előtte fél 4  órakor

^ (-M a g y a r  Pamut
országos ifjúsági bajnoki döütő- 

mórkőzés

Szerdán délután egész sereg ap- 
rótermetü zöld-fehér mezes kölyök 
tolong az FTC-pálya bejárata előtt. 
Kölyöktoborzőt tartott az . FTC a 
Forinyák-utcában, onnan jöttek be 
a kölykök.

— Nem valami jól sikerült ez a 
kölyöktoborzónk — hangoztatják a 
vezetők —, mint ahogyan számítot
tuk. Csupa aprótermetü gyerek je
lentkezett, nincs közöttük egyetlen 
szál jólmegtermett fiú sem.

A nagyok közül Bíró II., Tátrai 
és Pósa érkezik ki elsőnek.

— Az az érzésem• — mondja
Bíró Dani —, hogy vasárnap jobban 
megy nekem, mint Belgrádban. Ott 
egy kicsit megzavart a széles pálya.

Most jön meg Sárost Béla Szoyka 
dr. kíséretében.

— Teljesen rendben érzem már a 
lábamat — mondja a kis Sáros! —, 
vasárnapig biztosan egészen rendbe
jövök.

A játékosok Dimény edző vezeté
sével bevonulnak a pályára. Külön
böző bemelegítő gyakorlatok után 
úgy határoznak a vezetők, hogy a 
csapat 2x30 porcos . mérkőzést lát
szik az FTC ifjúsági csapatával.

Hat óra már elmúlt, amikor fel
áll a két csapat.

Ferencváros: Csikós —- Szoyka
dr., Tátrai — Hámori, Polgár, Pósa 
:— Bíró II., Kiss, Finta, Sárosi dr., 
Kiszely.

FTC ifi: Eriéi — Németh, Longa 
— Gyetvai II., Csanádi, Balogh — 
Máth, Ott, Várszegi, Beke, Kocsis

Sárosi Béla — egyelőre — ott pi
hen a kapufa tövében. Dimény síp
jelére indul a játék. Támad azonnal 
is a ,.nagy“ Fradi. Az első esemény 
Kiss hatalmas bombája. Alig megy 
mellé a pompásan leszorított lövés.

Gyetvai I. későn érkezett, csak 
most jelentkezik Diménynél. Az ed
ző utasítására egy kört fut, azután 
helyet cserél Kiszelyvel. Most Finta 
lö emberbe, majd Máth fut el és 
Csikósnak kell közbelépnie. Állan
dóan a Ferencváros támad, a piros- 
mezes ifik azonban remekül véde
keznek. Egyelőre sokat tologat a 
zöld-fehérek belsőhármasa. Gyetvai
I. szögletet harcol ki, ezt azonban 
Eriéi szépen lehúzza. Untától lá
tunk remek labdaátvételt és lövést, 
tíe a labda elkerüli a kapu balsar- 
• *át;

A túlsó oldalon Várszegi jó lövé
sét Csikós vécli. Bírót szögletre sze
relik-. A sarokról Jól ive! be .a labda

és Gyetvai emelt labdája a kapufá
ról pattan vissza. Ezután Várszegi 
előtt akad nagy helyzet, már csak 
Csikóssal áll szembe, ős kivár és 
Tátrai elrúgja előle a labdát. Végre 
yérbeli ferencvárosi támadást is 
láthatunk. Négy emberen keresztül 
jut el a labda Sárosi dr.-hoz, akinek 
lapos lövése a .iobbsarokban köt ki. 
1:0. Finta lő ezután kőzetről mellé, 
majd új rab ’ Ferencvárost gól kö
vetkezik. Párod! dr. átadását Finta 
egyből úcannbőzz*. 2-0. Alig kezde
nek, Fiain átöri az ifik védelmét, 
Eriéi rosszal szalad ki eléje, Finta 
lövése a eaisarolíba gurul. 3:ő. Ezzel 
vége is a,z első félidőim;*.

Szünet után átcsoportosít a Fe
rencváros: Csikós átmegy az ifik
kapujába, a fer-.ucvárosi kapuba pe
dig Eriéi áll. Most így fest a Fradi: 
Eriéi — Tátrai, Polgár Nagy II., 
Sárosi III., Pósa — Suliai. Herényi, 
Finta, Kiszely, Gyetvai

Mindjárt az első percben ^iszely 
remek labdát tesz Gyetvai elé, a, 
szélső lefut és hatalmas lövését 
Csikós csak nehezen védi. Nagy II. 
és Várszegi összecsap, Várszegi pár 
percig sántikál.

Tovább is a Ferencváros támad. 
Sárosi III. szépen szökteti Kiszelyt

ö hátraadja a tisztán álló Berényi- 
nak a labdát, aki azonban lyukat 
rúg. Az utolsó percekben Suhai 
szépen elfut, bead, Finta egyből a 
hálóba vágja a labdát. 4:0.

A Ferencváros az első félidőben 
egészen jól mozgott, szünet után 
azonban némileg visszaesett. Külö
nösen a támadósor gyengélkedett. 
Csikós remek formában védett.

Lázár nem jelentkezett I
A Ferencváros szerdai edzéséiül is 

hiányzott Lázár.
— Úgy látszik — mondotta Pa- 

tahy Mihály —, Lázár körül zava
rok vannak. A hét elején megígérte, 
hogy a szerdai edzésen feltétlenül 
résztvesz, de mégsem jött ki. Érte
sítést sem küldött. Lázár itt van 
Budapesten, úgy látszik azonban, 
hogy szolgálati beosztási helyéröl 
nem kapott eltávozási engedélyt. 
Mindent megkísérelünk, hogy leg
alább a pénteki edzésen résztvehes- 
sen.

— Egyébként — folytatta Pa- 
taky — a mai edzést csak könnyű 
mozgásnak vettük. Az összeállítás 
kérdésében csak pénteken határo
zunk. Előreláthatóan, a ll:I-es csa
pat áll ki a BSK ellen. is.

kissé eltereljük a fiúk figyelmét a 
mérkőzésről. Természetesen a szige
ten nem csinálhat mindenki azt, 
amit akar, sőt. a szigeten edzés is 
lesz. Erőnléti edzés. Ez lesz a héten 
a harmadik edzésünk. A negyediket 
szombaton délelőtt az Üllöi-úton 
tartjuk.

m
A jugoszláv lapok állandóan so

kat írnak a mérkőzésről és a KKK- 
ról. Még most Is siránkoznak, hogy 
az elmúlt vasárnap 10 kitűnő jugo
szláv csatár csak egy gólt tudott 
rúgni. ,,Ez volt a jugoszláv futball 
fekete napja" — így hangzik az 
egyik cikk.

Glisovics is írt egy cikket s ebben 
többek között így ír: Sok gólhelyze
tet hagytunk ki vasárnap. Nagy 
kár. Ha nem hagyjuk ki őket, 
„akkor elkerülhettük volna a Fe- 
rencváros-Közép hatalmas biztatá
sát".

Legújabb
Most az esti órákban értesülök 

arról, hogy Valjarevics szolgálati 
beosztása miatt nem utazhat Buda
pestre. Valószínűleg Matosics utazik 
helyette. Ha ö sem tudna utazni, 
akkor mást jelölnek ki.

A BSK csak pénteken délben fél 
12-kor, személyvonattal indul Bel- 
grádból és pénteken este fél 10-kor 
érkezik Budapestre.

E. A .

Vasárnap:
KKK középdöntömérközés:

Ferencváros—BSK (Belgrádi. tlllői-út. 
Fél ti. Vezeti: Mies (Becs). Partjelző: 
Lantos, Harángozó.

Országos ifjúsági döntömérkörís: PTC
—Magyar Pamut. ŰUoi-ut. Fél 4. Ve- 
zeti; Kiss, M. Ernő. (Partjelző: Szabó
II. Gyula, Keresztényi.1 

Budapest aniatőrbajnok! dönti: RLK— 
WMTK. Váei-út. Fél 6. Vezeti: V an A. 
(Partjelző: Bón,\i, "Botom G.)

Vasutas bajnoki döntő: BVSC i f j .—
Testvériség ifj, Szőnyi-u. Föl *>• Veraett: 
v. Fektrte.

Á Gradjanski megkapta 
a beutazási engedélyt, 
ma Indul a csapat 
Bukarestbe

— Telefonj elöntésünk —
Zágráb, július 3.

A Grad jau skinak hosszas utánjárás 
után ma végre sikerült megszereznie a 
román beutazási engedélyt és a csapat 
ma délután 3 órakor elindul Bukarestbe 
a Venus elleni visszavágóra. Jakobics 
ügyvezető repülőgépen már előreutazott.

A csapat ma edzést tartott. Az edzés 
alapján egy változás lesz a csapatban: 
Zsalant helyet Matekalo játszik. Külön
ben minden marad a multheti. Két tar
talékot is visz a csapat magával: Sup-
rinát és Plesét. Utóbbi játékára sor is 
kerülhet.

Az edzé3 után beszéltem Bakovi Mar
cival. Nem veszi könnyen a bukaresti 
ellenfelet, elszántan mondja:

— Ha tönk, ha szakad, ki fogjuk 
harcolni a továbbjutást!

F. P.

Megérkezett a Szeged FC!
Szerdán délelőtt hazaérkezett a Sze

ged FC romániai portyájáról. Az útról 
Markovics Szilárd ügyvezető ezeket 
mondta;

— Szombaton- kellett volna játszanunk 
a kolozsvári Universiiatea ellen, de a 
románok háromnapos nemzeti gyásza 
miatt nem kaptunk a mérkőzésre enge
délyt. Ezért csak 8x30 perces edsömér- 
közest Játszottunk az egyetemisták ellen 
&s győztünk 4 ’1 (1:1) arányban. Gól
jainkat Bognár, Mester, Nagy és Bi- 
hdmi lőtteJ a románokét Coman Innen 
Marosvásárhelyre utaztunk, ahol vasár
nap a Mures ellen kellett volna játsza
nunk. Itt sem kaptunk játékengedélyt, 
ezért visszautaztunk Kolozsvárra. Itt 
kedden Buteanu Aurél dr. cis XJnxvevsi- 
tatea elnökének felelőségére játszottunk 
egy mérkőzést 3000 néző előtt. Nagy 
harc után 3:2 (1 :1 ) arányban győztünk 
Bognár, Mester és Nagy góljával

A mérkőzés után vonatra ült ‘a sze- 
gedi csapat és baj nélkül megérkezett 
Szegedre. Sérült nincs.

A Hungária szerdán  
Ideiglenesen szabad
ságolta iátékos- 
gárdálát és rendkívüli 
közgyűlésén dönt 
további sorsa  felöl

Augusztás 1-ig kaptak szabadságot a kék-fehér 
játékosok

POPOVICS KIKA,
a jugoszláv labdarúgöszövetség főtitkára 
szombaton délután repülőgépen érkezik 
Budapestre.

SZENTESEN
It . osztályú döntőmérkőzés lesz az Sz. 
MÁV és a szegedi Postás között. A 
mérkőzést Szijjártó rezei!.

CJ EGYESÜLETEK ÉSZAKON 
A Mátranovákl TE, a Járdánházi SC, 

a Somsályi SE és a Hejöcsabai LE be
nevezett az ÉLASz I-I. osztályú bajnok
ságára.

Bégen nem jöttek össze olyan szép 
számban a lmngárislá'k, -mint: tegnap dél
után. A  pályán lévő klubhelyiségben 
Bíró, Turay, Dudás, Kardos és — KLsné 
volt a legfrissebb. Klemé fontos értesí
tést hozott a férjének, aki nemsokára 
megérkezett. Lassan kiegészült a gárda. 
Miiller, Szabó Tóni, Csömör, Négyesi és 
Senkey után megérkezett Mandik Béla 
is. Mandik rögtön összeült Dudással, még 
a portyán adódott, anyagi különbözetek 
elintézésére. Mivel schogysem tudtak 
zöld ágra vergődni, , Kardos tréfásan 
odaszólt Manóiknak;

— Béla, azt nyomozd ki, hogy zseb
pénzosztáskor ki ült hozzád a legköze
lebb . . .

Senkey ezután feltereltc a gárdát az 
irodába, ahol Titkos, Kalmár, Vidor és 
Takács segédedző várta a fiukat Preisz- 
mann pénztárossal együtt. A fiuk meg
kapták hátralévő illetményeiket, majd 
Preiszmann a következő utravalóval bú
csúztatta el a kék-fehér játékosokat;

— Fiuk, a mai naptól kezdve megkap
játok a nyárt szabadságotokat, amely 
augusztus 1-ig lart. Ha netán korábban 
kellene ezt a szabadságot megszakíta
nunk, értesítést kaptok. Használja ki 
mindenki a körülményekhez képest jól a 
szabadságát. Pihenjen és főleg- — ne fut
ballozzon. Kellemes pihenést! , .  ,

Ezután Preiszmann •'még meghagyta 
Mandiknak, hogy a két hiányzót -— . Se
best és Békyt — is értesítse. A távo
labbi tervekre nézv« ezt mondta nekünk 
a Hungária „pénzügyminisztere” :

— Az őszi idényre vonatkozólag még 
semmi bizonyosat nem tudok mondani. 
Én azt az utasítást kaptam, hogy rcn-

íelsze-
relásekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, V .., Víímcs csá
szár-út 33. és IV., Váci-utca 40. 

Árjegyzék!

dezzem a fiuk liátralóvöségeit és adjam 
ki a szabadságukat. Ezt megtettem. A 
július 8-i rendkívüli közgyűlésünkön el
dől minden. Lenni, vagy nem lenni ....

------------ — r - y v  —

Bolgár játékvezető  
megy B u karestb e
Az eredetileg- kiküldött magyar 

játékvezetők akadályozva varrnak, 
nem mehetnek Bukarestbe. A Kupa
bizottság a Rapid—Gradjanski mér
kőzés levezetésére Atanasov bolgár 
játékvezetőt kérte fel.

Millenáris sporiielepi
S z a b ó  J ó z s e f - u t c a  3 

Július 5-én pénteken
este negyed 9 órakor

válogatott repülőmérkőzés
Németország csapata Scherlle, 
Kappey, Mír ke, Voggenrelter 
Magyarország csapata: Éles, 

Nétás, Nagy, PeSwássy
Budapest hukésisakos bajnoksága
m é r s é k e l t  HELYARAK I
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VHSámpáfyázat II. |
Beküldendő. VII. 6. déli 32 óráig %[•
A KKK II. rotálójának II. téste: fí 
Budapest:

Ferencváros—BSK . . . .

I. télidő eredm énye..........

ff Bukarest:
W  Rapid—Gradjanski ...............

M 1. félidő eredménye W

H A beküldő aláveti magát a fel- H 
r  ̂ tételeknek. Minden szelvényhez ■ 
^  ép és forgalomban levő haszná- NÍ 
M iatlan it) filléres bélyeget kell n  
w, mellékelni. U
•i’ KSSSe'iVSSszH y í s a ^ \ * í = ^ ( ^ g s H  +

A BS§€ jegy- 
ellenőre 
m ér meg
érkezett
Sok g o n g o t  o k o s  
az ©sszeáilffás a Frad i
ban

Szerdán a Ferencváros táviratot 
Kapott Belgrádiról:

„Todoroviifs főpénztárosunk lesz 
a budapesti mérkőzés belgrádi jegy 
ellenőre, ő  már el is indult Bélgrád 
bői és szerdán délután Budapesten 
lesz/1

Ez a távirat azt is jelenti, hogy a 
BSK vasárnapra Budapesten lesz 
tehát a Ferencváros—BSK vissza
vágó mérkőzést a rendkívüli idők 
ellenére is megtartják.

Todorovits szerdán délután való 
bán megérkezett. Beszéltünk vele s 
ezt mondta:

— Á csapat pénteken érkezik, a fiút, 
nagyon készülnek. Arról még ném 
döntöttünk, hogy elfogüdjuk-6 A 
bécsi játékvezetőt.

— A Gradjanski mikor utazik Su 
karestbeT
"— A Gradjanskitól nem tudó}: 

semmit.
m

Érdekes, hogy az érdeklődés a 
rendkívüli idők ellenére is nagy a 
mérkőzés iránt. Mester György pá 
lyaigazgató ezt mondta nekünk 
szerdán délben:

— Igaz, KK-liangulat van ná
lunk. Egymásután jelentkeznek 
a jegyigénylök. Vasárnap vérbeli 
KK-mérközés less az Üllői-útón.

*
A Ferencváros Belgrádban a be

vétel bizonyos százalékát kapta 
Amikor elszámolásra került sor, a 
Ferencváros vezetői meglepődtek.

Weisz István pályaigazg'ató ezt 
mondta nekünk:

— Azon lepődtünk meg, hogy a 
belgrádiak milyen becsületesen szá 
moltak el. Az utóbbi időkben ugyan
is néhány rossz tapasztalatot sze
reztek a magyar csapatok, de a ju 
gúszlávok ismét, bebizonyították 
hogy az ö elszámolásukban nincs 
kifogásolni való.

A Ferencváros különben csinos 
összeget kapott Belgrádban.

*
Sok a zavar az összeállítás körül 

IS. Mint Tóth Lajos dr. mondja:
— Csikós, Pálinkás, Polgár, Szoy 

ka dr., Tátrai, Sárosi dr., Kiss és a 
legújabb hírek szerint Kiszgly is 
rendkívüli szolgálatot teljesít. ,Mi 
mégis reméljük, hogy vasárnap tel 
jes Csapattal állhatunk ki. Ez tér 
mészetesen majd csak a hét végén 
derül ki.

*

Nemcsak a Ferencváros—BSK 
mérkőzés iránt érdeklődnek a Fe
rencváros szurkolói, hanem az FTC 
—Pamutipari SC mérkőzés Iránt. 
Ezen a mérkőzésen az FTC meg
nyerheti az országos ifjúsági baj
nokságot. A B) Közép már fél 
4-kor teljes létszámmal ott lesz az 
üllői-útón.

Nagy nap lesz vasárnap a Ferenc 
városban!

A gglBTC II. JAVARA ÍRTAK
a Baglyasaljai SE elleni mérkőzés két 
pontját, mert a mérkőzés kitűzött idő- 
pontjában a BSE nem jelent meg.

TELEKI PÁL, 
a Bocskai és a DiMAVAG volt váloga
tott csatára lett a diósgyőriek új Inté
zője.

Mátraházi lionv. tiszti üdülő—C. üdülő 
5:4 (2:3). Erős küzdelem, mégérdenifét
eVfctelítti. OóUfivő: Rózsa (íj, Osztafi,
Kántor, Varga, III. Verinszky II. Uh, 
ötté. Kivttai. Jó: Rózsa, Kántor, itt. Öllé 
és Dóka.

Belgrádban a Szoyka—Polgár— 
Pósa hármas egészen elsővonalbeli 
védőmunkát végzett. Szinte hibátla
nul látta el feladatát ez a hármas. 
Hogy a BSK-csatárok csak egy gólt 
lőttek, nekik köszönheti a Ferenc
város. A belgrádi mérkőzéssel kap
csolatban beszélgettünk Szoyka 
dr.-ral, a „nagy hármas" egyik tag
jával. Először azt kérdeztük meg 
tőle, nem zökkent-e ki szerepköré
ből a Ferencvárosnak szokatlanul 
széles pályán.

— A széles pálya engem nem 
zavart — mondja Szoyka dr. — és 
nem is zökentett ki szerepemből. 
Egyébként is annyira vérembe ment 
már az a védelmi rendszer, amit 
játszunk, hogy csak egészen várat
lan esemény, mondjuk sérülés okoz
hatna esetleg zavart.

A rendszer előtti időkben, ami
kor nem volt „meghatározott sze
repköre" Szoyka dr.-nak, bizony ki- 
kicsúszott egy-egy gyengébb sze
replése is a kitűnő hátvédnél. Most 
teljesen eltűnt a régi bizonytalan
sága. Úgynevezett „oszlopa" lett a 
Ferencvárosnak.

■— Hát igen — mondja Szoyka 
dr. •—, engem a rendszer „hozott 
fel. Amióta tudom, hogy mi a, sze
repköröm,, nyugodt abban játszom, 
mert látom a célt magám előtt. Ne
kem elsősorban az ellenfél balszél
sőjét kell sakkban tartanom, tehát 
kihúzódom a szélre. Ez a pálya
rész az enyém. Szükség cselén ter
mészetesen máshol is akad dolga az 
embernek. Azonban ezt is rendszer
ben csináljuk. Csakúgy, mint, a ke
resztezést. Belgrádban ez is kifogás
talanul ment már, Polgárral és Pó-

Remélenr v a sa rn a p  nem  
Dut>ac=na!c

les? m erszc  
e lő re  j ö n n i ! , . , .

A rendszeres játékban „oszloppá" vált Szoyka 
dr. bízik a Fradi továbbjutásában

sával igen jól megértettük egymást. 
Remélem, hogy vasárnap is a, bel
grádi formában játszunk és akkor 
nem lesz hiba. Legalább is hátul 
nem. Elől azonban nagyon bele kell 
felcüdniök a játékba a csatárok
nak, mert a BSK bizony nem a sza
rajevói Slavia. Bízom azonban 
abban, hogy győzni fogunk olyan 
gólaránnyal, amellyel bejutunk a 
döntőbe.

— Csak a közönségnek éppen úgy 
kell majd biztatnia a csapatot — 
jegyzi meg valaki —, mint a Sza
rajevóink elleni mérkőzésen.

— Belgrádban — mondja Szoyka 
dr. — ugyancsak biztatta a közön
ség a BSK-t. Valóságos hangorkán
ban játszottunk. Nem lehet a,zon- 
ban semmi panaszunk sem a közön
ségre. Az a kis botrány, ami a mér
kőzés végén történt, nem a Ferenc
város ellen irányult. A játékvezető
nek szólt. Bazsant ugyanis a közön
ség szerint nem- ítélt 11-eSt, amikor 
Glisovics beadását elrúgtam- és a 
szintén befutó Polgár kinyújtott lá
bán Nikolics átesett. Szerintem egé
szen ártatlan eset volt. Túlszigorú 
11-cs lett volna, ha netán Bazsant 
megadta volna.

Szoyka dr. ezután arról beszél 
hogy a BSK ugyancsak mindent, 
megkísérelt, hogy növelje gőlelö 
nyét.

— Két alkalommal még Dubac is 
előretört — mondja —, nekem kel 
lett szerelnem a belgrádi hátvédet 
Belgrádban tehát nemcsak Nikolics 
csal, de Dubaccal is „Összejöttem 
Remélem, vasárnap nem lesz mer 
szc Dubacnak előre jönni!...

ÁLL A BAAL
ÉS MtG NÉHÁNY PILLÁN ATFEL- 
VÉTEL, A GANZ TÉ—RLK-MfcBKtf ZÉS
RŐL, MELY BUDAPEST AMATŐR- 

BAJNOKSÁG A ÉRT FOLYT
Vasárnap délután1 Budapesten az egyik | 

legnagyobb labdarúgómérkőzés kétségte
lenül a Ganz TE—BL>K-találkozó volt.

A nagy összecsapáson megjelent Gidó- 
falvy Pál dr., az MLSz miniszteri biz- I 
fosán és ősz Sándor központi főtitkáron | 
kívül a JT számos más tagja is.

A nagyszámban ösSzéséreglett hívők j 
hamarosan felismerték a játékvezetőket. 
A mérkőzést vezető Újvári Ferenc azon- | 
bán olyan jól vezette a nagyi rajnú mér
kőzést, hogy a szurkolók egyhangúan | 
megállapították:

-  Kár volt kijönnie ennek a sok já- I 
tékvezetőnek. jobban úgysem vezetné | 
egyik sem ezt a mérkőzést 1

Az

Villámpályázat II. 1
Beküldendő. VII. 6. déli 12 óráig./ *
A  KKK II. fordulójának II, része:/ | 

Budapest:
Ferencváros—BSK •••« j

I. félidő eredménye .« »..*?»•« 

Bukarest:
Rapid—Grad janski ••••

I. félidő eredménye

Szerencsétlen öngóllal vesztették el 
mérkőzést a vendégek. Zuber, a BLK | 
jobhátvédje juttatta hálóba a labdát.

— Hiába, — mondották az angyalföldi 
szurkolók, — mégis Zuber á mezőny | 
legjobbja.

Mindjárt hozzá is főzték:
— Egyedül verte meg a BLK-tt

*
Az öngólnál Baál, a BLK kapuvédője 

dermedten állva nézte, hogyan gurul be 
hálójába a labda. (A kapus a másik 
sarokra várt lövést..) A Ganz-szurkolókat 
majd felvetetté az öröm.

Hja nekik „állt”  a Baál! . . .
6.

Név:

Cím:

N B B  1 9 3 9 -4 0 -e s  é v é 
n e k  le g jo b b ja i  
— a  „ H é t  t iz e n e g y e **- ! 
a la p já n

A ta\á£Zi idény befejezésével a heti 
NBB 31-ünk Összeállításait végignéztük. 
Érd ékes dolgokat tapasztaltunk. A leg
többét szerepéit csapat a következő: 

Várnai 
Komárom

Kecskés Tímár
Tokod SalÉTC

Kalocsái Pocsai Sződi 
DiMAVAG Nyiregyh. BSzKRT 

Balázs Csancsinov Jenő fi Tihanyi Turbéki 
SalBTC SIC Rusj SalBTC KEAC Pereces

Érdekes, hogy egy-két posztra egész 
sereg egyforma képességű játékos is 
volt, némely posztra pedig alig akadt egy- 
kettő.

A kapuban Várnainak komoly ellenlá
basa volt a nyíregyházi Márki, valamint 
a kassai Pajtás.

A jobbhátvéd helyén Kecskés magasan 
kiemelkedik. Nincs is komoly vetéiytársa. 
A balhátvéd posztján már nem ilyen egy
szerű a helyzet. Berta és Dormos erősen 
veszélyeztette Tímár helyét. Tímárnak 
előnye, hogy többször került be a máso
dik csapatba.

A jobbfedezet helye megint elhanya
golt az NBB-ben. Kalocsáin kívül csak a 
debreceni Ignácz érdemel niég külön 
említést. A középfedezetek azonban való
sággal ..nyüzsögnek-’ az NBB-ben. A csa
patba bekerült Pocsain kívül á győri 
Kovács ll>} a csepeli Gerc és a tokodi 
Mészáros futott nagy versenyt. A bal
fedezet posztján megint nagy a pangás. 
Njíics is igazi nagy balfedezet az NBB- 
ben. Sződin kívül csak a csepeli Szalay 
érdeme1 említést.

A támadósorban a jobbszélen a salgó
tarjáni Balázs hosszakkal vezet. Több
ször került be a hét 11-ébe a kis tarján! 
szélső, mint a többiek együttvéve. Jobb- 
Összekötőben megint nagy a választék. 
Csancsinov csak azért kezűit be a csapat
ba, mert többször a küzépesatár helyén, 
sőt jobbszélen is játszott. A csatársor 
tengelyében Jenöfi kiemelkedik. (Ha nem 
is annyira, mint Balász a jobbszélen.) 
Jenő fin kívül a csepeli Szabadkai és a 
diósgyőri Füzér került be többször a hét 
11-ébe. Balösszekötőben nagy harc állt az 
egész idényben a KEAC-ista Tihanyi és 
a SalBTC-ista Lacskó  között. Két kitűnő 
játékos! Egy hajszállal Tihmyi győzött. 
A balszélen Turbéki és a csepeli Pintér 
versenyzett. Turbéki győzött, de csak 
azért, hírt Pintér többször hiányzott. A 
BLASz-bajnokságért is játszott a 
WMTK csapatában. Ez nem von le 
semmit Turbéki teljesítményéből. Mind 
Pintér, mind Turbéki a magyar futball 
legtehetségesebb fiatal bálszélső palán
tája.

Ha végig hivassuk az idény 11-ét, lát
juk, hogy mennyi új név* bukkant fel 
magyar futballban. Egy-kettő már a 
B) válogatottságig is éljutott, pedig 
mindössze kétéves múltra tekinthet, 
vig&za az NBB. Mi lesz. há kialakul az  
NR végső rendszere, he f im  lesznek
nagy tudásbeli különbségek egyes csapit- 
tók között?! Még frissebb, újabb nevek

kerülnek felszínre és ezektől várhatjuk 
a magyar futball évtizedes álmának meg
valósítását: az ólasz válogatott legyő
zését.

A fövő héten je le
nik meg a Nem 
zeti Bafnoksóg 
kiírása

A Nemzeti Bajnokság új beosztá
sának, elrendezésének ügye befeje
zéshez közeledik. A csoportok vég
leges beosztása, az eddig még kér
déses helyek betöltése még a hét 
folyamán megtörténik. A teljes ki
írás már a jövöheti hivatalos lap 
bán meg is fog jelenni. A Nemzeti 
Bajnokságra július 18-ig kell a ne
vezéseket leadni.

Az új NB kiírásával egyidejűleg 
történik majd a Magyar Kupa és 
Corinthián-vándordíj kiírása is. A  
beérkezett nevezések után azonnal 
megejtik a sorsolást is.

Váglty K álm án  
a JT ideiglenes  
vezetője

A Játékvezetők Testületének fő 
titkári teendőit — mint arról már 
beszámoltunk — Mdlffy Endre 
másirányú elfoglaltsága miatt nem 
tudja ellátni. A miniszteri biztos 
ideiglenesen Vághy Kálmánt bízta 
meg a JT ügyeinek intézésével. 
Mint a játékvezetők köréből érte
sültünk, nagyon valószínű az a meg. 
oldás, hogy Vághy Kálmán marad 
véglegesen a Játékvezetők Testüle
tének főtitkára. A testület vezetése 
ugyanis csak teljesen független és 
a különféle érdekkörökön kívül álló 
személy kezében lenne zökkenés 
mentes. Ezért szeretnék Vághy Kál
mánt a testület élén megtartani. A 
szövetségben Vághy Kálmán helyé 
re — amennyiben a ■TÍ'-beli beosz
tása végleges marad még nincs 
jelölt.

A beküldő aláveti magát a fel- 
tételeknek. Minden szelvényhez «  
ép és forgalomban levő haszna- A, 
lattan lő filléres bélyeget kell H 
mellékelni.

A YiHámpályázatunk
gyenge eredményekkel rajtólt. A  baj 
ott vin , hogy a pályázók nemigen « a -  
fhítottak an'á, hogy a Gradjanslíb-Ra
pid mérkőzésen nem esik gól g arra is 
kevesen gondoltak, hogy a BSK—tetejjo- 
várófl mérkőzésen mindössze egy golt

Négv eredményre kellett tippelni az: 
I. fordulóban. Olyan pályázó nem akadt, 
aki egy szelvényen mind a négy ered
ményt folibélalálta volna, sőt „olyan 
sincs, aki négy találatot, közbe 3 len
ért volna el. A legjobb teljesítmény: J* 
pont, azaz 4 találni, közte 2 tói'.

A pontverseny állását legközelebb is
mertet, jiik, ezúttal a teli talált verseny a '  
lását matatjuk be. helyesebben
juk azokat, akik három, illetve két téu- 
1.1 Iáin tót értek el. (Félreértések óikéra* 
lése'végett: ebben á versenyben is fniirt 
(J«nkinéi csak a legjobbnak bizonyuló 
szelvény számít.)

A  telltalálatverseny állása:
3 telitalálattal vezet: Dőli Ferenc, p é 

ti ány Béla, Kiéli János, „Labdarugó 
Sinus’ ’ . , ,

telitalálatot ért el: Arizona, ABL
(<X—P.), Bcsenboffér Gyula, Beszéde# 
György, Balogh József (Debreceni, Bőd® 
t rétiké, Békészki Mihály. Borostyái* 
László, B lan 1c János, Bősze Jánrts, 
„C k e” , Czotter Ferenc, OsákazertiS, ,Os.

, . i Szabó László, „Dm on", „D u d iW , „D ’a. ,,
az ifik , Gyulai ped ig  a ceg csa p a t  Dárdai András, Dcbóezky László, ,.J>or-

■ •    i- ka", ,,'Baérjó” , Északi fé n y , „Klóra
8” , Fischl Tibor, Forgács József, Féfcetc 
Sándoraé, Grimm Frigyes, Grösz Farka#, 
„Gyöngyös” , Havai Ferenc, „H ajrá Mun
kács", Harmath István, ,,1TK~PA-KA 
Horváth Béla. Husztby Zoltán, Hűvös 
Józsfet, „JÓBÓT” , „Jogszígorló’’, Keme- 
csei F „ „Költő", Kovács József íB.-U.Jr 
„Kató" (B. Gy.-flé), Kapitány István, 
Lehel. Sándor, „Lopuchovszky’', László 
Gvula. ,.Levente". Mágia, Mcdgyes Ist
ván. Meri Antal, MiskoUwy István, bágy, 
Sándor (E.-tér), Nősükó  ̂ Ffercilc,
Gyula (Görgeteg), „Nóták* , Oroszlány 
Miklós, „Piros rózsa . Patn.ky. László, 
P cézár Sándor, líeitor Mátyás., Kelen.

Ma dönt a Gam m a! 
az átadási jegy
zékérő l

A Gamma-játékosok szabadságu
kat élvezik. A vezetőség azonban 
nagy munkában van. Most kell 
ugyanis döntenie arról, hogy lúk 
lesznek azok a játékosok, akiket 
visszatart és kik azok, akiket nem 
tart vissza az egyesület. Fiald An
tal, a Gamma intézője erre vonat
kozólag ezeket mondta:

-— Minden valószínűség szerint 
ma, csütörtökön döntünk arról, hogy 
kiket teszünk átadójegyzékre. Az 
már biztos, hogy Királyt, a váloga
tott csapat jobbfedezetét átadjuk. 
Az is biztos, hogy Turay II. ősszel 
már a mi játékosunk lesz. Sós ma
rad a proficsapat edzője. Beretvás 
Gyula az amatőrök, Remmer Lajos 

Gyulai
edzéseit fogja vezetni. Vj játéko
sokról is szó . lehet. A csapat pihe 
nője július 17-ig tart.

A labdarúgó
edzőtanfolyam

előadásai az előírt Tendben folynak to
vább a Testnevelési Főiskolán. A tanfo
lyam résztvevőinek száma ugyan i^f°” 
gyott a. rendkívüli időknek megfelelően, 
de a csökkenés eddig mindössze harminc 
Százalékot tesz ki. Szerdán reggel a szo
kásos bemelegítő tornázáiS után labda
rúgó- és különféle, az edzésben alkal
mazható atlétikái versenyek szerepelték 
az első előadás műsorán. Az edzést rop
pant változatossá tevő versenyekét nagy 
nedvvel végezte a tanfolyam öregje^ ce 
fiatal ?a. A főiskola dús gyepszőnvégjéről 
alig iehetett „levakarni’ a mester-jelöl; 
tek ét. Tíz órakor a len folyam hallgatói 
átvonultak a Gamma-pályára, ahol Phi
ti ár István folytatta á labdarúgás tech
nikai gyakorlatainak oktatását. Délután 
Fábián József a TF előadótermében a 
labdarúgás különféle ügyviteli kérdé
séről beszélt. Utána Peleskci Lajos dr 
sportélettanról, majd a labdarúgót ér
hető betegségekről és azok megelőzéséről 
tartott előadást. A tanfolyam résztvevői 
különösen, nagy figyelemmel hallgattak 
azt a részt, ahol Peleskoi dr a fölig j 
•yógyult, vágy lázas játékosokat érnetö j 

testi és lelki károkról beszélt. Ceütörtok | 
délelőtt a tanfolyam műsora a követ
kező előadásokat tartalmazza: A labda
rúgás története (Plu hár), Cél torna- es Kü
lönlegesen .előkészítő gyakorlatok, ki
tartóképesség fokozása (Pálfai). A játék
szabályok magyarázata (Gálffy)* Labda- 
technikai gyakorlatok (Pluhár).

iLL/ítí-l OO/IJ'UVI , . -f rt/uAndrás, Sátorhegyi János, ,.Sus ' iyuvy 
József. „Sarkcsillag , Seres Taiiws, Séf-’ 
fór László, Skornyák Béla, * vp11'
ver” , ,,H. O. S.’% Strau&z L. Sza-
lont a y Béla. Szabó Mibál>V “ J- Stelési 
J., Szíjártó Antal, Szlabej Scjileoh-
tér Mátyás, Scbrödér Imre, Tatjai Ká
roly Tutu, „Utolsó^ • Uman Ist
ván,* ..Vezércser*, Villám » '  lrít|g An
tal, ’ ..Zsuzsi” . Ü Z E N E T :

Aki eddig niég nem YéHc ót a díját, 
az jelentkezhet ma, csütört:)k délelőtt 10> 
és Vél II, este 6 és fel 7 között, vala
mint Szombaton és ló 6 fél 7 között. 
Aki vasárnapig néni át a díjút,
annak a jövő hét egY‘ k napján póstáti 
küldjük cl.

P iff-puff: A tippet sorrendben: 2:5,
(Északi fénynél 8:0), 1;*,, 4:2, 1:2, 
3:1, 8:1.

2:3

LELÁTÓT AKAR ÉPÍTENI A BTK 
Az amatőr első osztályba felkerült 

BTK nagy tervekkel foglalkozik. Iván 
Ferenc dr, a BTK elnöke mondja:

— Elsősorban a pálya talaját javíttat
juk meg. Amint ezzel # készen leszünk, 
lelátót akarunk építeni. Tagjaink sorá
ban gyűjtést rend ez tűnk es Jgen sok fa
anyag és tégla gyűlt Össze. Csak pén
zünk nincs. Ezért kérvénnyel fordultunk 
az OTT-hez. Ha megkapjuk a kért ösz- 
szeget, akkor hamarosan állni fog a le
látó. Természetesen öltözőket is építünk 
majd a lelátó alá.

Vasárnap dől el, hogy 
m e ly ik  csapat lesz 
Budapest bajnoka

A főváros három első osztályának baj
nokai, a WALrK, a Q-ár.z és á BLK-kör-1 
mérkőzésben dönti el. hogy melyik csa
pat lesz aZ ^dén. Budapest amatőr baj- 
nokcsapata- A Ganz már lejátszotta mér
kőzéseit (a WMTK ellen 1:3, a BLK 
ellen l ;d)- Hátra van még a BLK— 
WMTK-oierkőzés, amelyet most vasár
nap játszanak ie> Ezen a mérkőzésen! 
dől el, hogy ki lesz a bajnok. Az érde
kesnekígérkező mérkőzést a BLK vaci- 

pályáján játsszák le.

A GANZ CSAPATA EGÉSZ NYÁRON 
EDZÉSBEN MARAD

Issmeret.p.s, hogy a Gánz csapata veret- 
lenül nyerte meg az amatőr cl&őosztáiy 

^ p orijá n a k , a bajnokságát. A* 
MLSz elnökségének lialúrozáta értőim^*

BÜSE végzett az élen. A csapatok örülünk Sinak hogy c*a-döntőt Círv-móR él|én l ón örülünk ann-iK, __ „ jaiií
„I.fi Wferkőzávn az MVBrnaV 3 i9tt I Wtttak"bejutott a* NB Il.-bel- Az első mérkőzésén, a*. MVSG f íBi)SE ForMr Láwló. -  E* **o»b*« M *?1*??1*-

fordulós döntőt- játsíóttnk egymás
...... éti ax

rrt*sódíkat

lár.os hclyspt miatt feltflarad. .Y P  f f* *  “  a paIy* t 1 ,Hük 'l  tá ré .!elmarad a SalBTC IT .~D iM M ACr akkor mar ősszel megkczdJuK
az OVTK i n  —DiMAVAG H l- mérko- tésí. Majdnem biztos, hogy MTK.pa-
zéá is. lyára vlsetük »z  o’llénfolelttkfet, nuá: * 

füveidé, tart. Terroeisz.etefien erősítünk 
is. Már vannak kiszemelt játékosok, 
akiket szeretnénk méSB*íreinL Ettől fűk-
cetien ül a bajnokságot nyert jatekosgár-
dánkat teljés egés*éoen megtartjuk. Meg
válunk azonban edzőnktől, Mandi Gyu
lától, akinek igen nagy részé van abban, 
hogy olyan jó l szerepeltünk. Máiul! 
Gyula azonban ősztől kezdve — egyéb 
elf(glalt,ága niiaft —  n«m vállalja a* 
edzői tiszet. Ebben az irányban is ( ár
nyalunk néhány kivaló edzővel. Na
gyon komolyan vesszük a Magyar Kupa 
küzdelmeiben való szereplést is. Emiatt 
ügy döntöttünk, hogy játékosaink nőn 
mennek pihenőre, hanem egész nyáron 
edzésben BiirfldnM*
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NB-jáfékosamk WM- 
mérkozéseken „nyaralnak"

Nagy érdeklődés 
mellett folynak 
a WM üzemi m ér
kőzései

Az idén harmadszor rendezik meg Cse- 
írelen a WM-gyár üzemi díjmérkőzéseit. 
Most az eddigi KK-rer>dszertŐl eltérően 
'a csapatok három osztályba osztva egy
fordulós pont- é3 gól arányra menő baj
nokságot vívnak. Az első osztálynak 
négy. a második és harmadik osztálynak 
32—12 résztvevője van. A II. és III. osz
tály csapatai háromszor négyes csopor
tokba osztva mérkőznek és a csoport- 
győztesek egymásközötti mérkőzéssel 
döntik el az osztálybaji.okságot. Minden 
osztályban ezüstserleget kap a győztes, 
azonkívül az első három helyezett érem- 
dijazást. Az eddigi eredmények:

I. osztály. Esztergályos—Hegesztő 4:3 
(2:1). Vezette: Barabás. Izgalma,--, erős
áramú mérkőzésen megérdemelten győ
zött a nagyrészt NB-.iá tökösökből álló 
Esztergályos. Góllővö: Szabadkai <3j és 
.Olajkár II.. illetve Ilovszky és Pintér. 
*f° •' Havas. Csapó. Szabó II. Szabadkai 
cs Herényi, illetve Nagy. Jager és Pintér.

'J1* Hadianyag II.—Jupiter TI.
• y  : *)* Vezette: Szedlaesek. Biztos 
győzelem. Góllővö: Gazsó (3) és I-Irotkó 
Ui, illetve Havasi (2). — Bognár—Prés- 
kovaes 14:0 (U:S>. Vezette: Pusztai. Lé
pesben . . . Góllövő: Fenyvesi (10).
jVi.undt.ner (2) és Hőzer (2). — Csőgyár 
í í .—Fém ra íi 2:0 (1:0).# Veze tte: Szí geti 
H. Megérdemelten győzött, a lelkesebb 
Csőgyár. Góllövő: Balogh (2). — Edző— 
vasszerkezet 1:0 (0:0). Vezette: Dömök 
Szerencsés győzelem. Góllövő: Lothaller,

Nagy tömeg-—Kerékpár 4:0 (3:0). Ve- 
.tc: Szabó J. Könnyen győzött a Nagy- 
neg. Góllövő: Mészáros (2). Horváth____ _ „ . JA;y,vatl

I. és Bétái. — Esztergályos II.—idom 
—er 3:0 02:0). Vezette: Szabó Gy. Vé-
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Gradjanskl 
Újpest

Hungária . . . . . .
RaPid . . . . . . . .

* • • • • • • •
^cnus . . . . . . . .

Slavia .................................
Ferencváros . . . .

í

I. forduló

Gradjanski 4:0, 
1:0 =  5:0

. ) Rapid 2:1,

. | 3:0 =  5:1

. I BSK 3:0,

. \ 1:0 =  4:0

. ) Ferencváros 0:3, 

. ( 11:1 =  11:4

)

II. forduló

0:0

BSK 1:0

Döntő:
július 14 és 31

(Először a felülállók pályáján játszottak, illetve játszanak.')
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ÉV V ÉG I B IZO N YÍT  VÁNYOSZTÁS AZ NB-BEN
1 1 .  H a l a d á s
C s a k  a r r a  m e n t  a szom bathelyi csapat, hogy

JOl(í3 €.* S  é) Ik

, . . . .t-v.. uy. v V--
d 1-Ilin hibák miatt vesztett az Idomszer. 
Góllővö: Kertész (2) és Harányi.

III. osztály. Zománc—Acélöntő 15:9 
(8:0). Vezette: Tóth. Gőltövö: Lázár (tí), 
SPostncv (4), Kiss (3) «3 Bartók (2). — 
Kszterstilyos III.—üzemi kiiHöncök 14:0 
<11 :«). Vezette: Kovács. Góllövfi: Kertész 
(5), Molnár (3), Gál (21. Sörí-s i2) és 
Bosnyák (2). — Jupiter III— Vasöntö 8:0
<•■■»). Vezette: Józan. Góllövő: Zilahi (5)
es Készít II. '(3 ). — Fémmű u __Nagv-
*®i»e* II- 4:0 (3:0). .Vezette: Szabó Gy 
Góllövö: Szálai |2) és Fiát (2). — Acél
henger—Kör.p. Szállítás 8:1 (3:0), Ve-
Kette: Szöllösi. Góllövö: Menyhárdt (5), 
Kovács (2) és Nagy, illetve Hajdú. — 
Csőgyár III.—Freskóvács II. 5:0 ít:0).
Vezette: Platt. Góllövő: Kontár (3).
Masza és Vass.

Barátságos mérkőzés: Hadianyag— ) i: - 
jnter 6:3 (1:1), Vezette: Pusztai. A
■ iwhanyag visszalépése folytán barátsá
gossá vált mérkőzés jóiramu játékot lio- 
síoU. Szünet után nagyobb AUóképessé- 
£ ?v.?1 biztosan győzött a Hadianyag. Gól-
T ?orÁ »fudm <2>- Ja« or ,(2>. Hrotkő és Horváth illetve Fuzessy . ős Hárai. Jó: 
y*®1, Kallai. Kis; Négyest és Dudás, 
illetve Kővári, Túrán és Fözessy.

A K 01. V(i K15 AJN OK SÁG VCGEHED- 
MÉNVE;
I. csoport

Kér. TVE
V í e;

1. III. ...
2. MAFC
3. Ooldberger SE
4. OTB 
3. FSC
6. ÜFG
7. Kelenföld
8. M. Textil
9. ,.33” FC

10. Gamma.
11. BAC
12. PTSC*
* Visszalépett.

L WMTK 
2. BIK 
3- PCMTK 
4. BMTE 
6. ETG
6. M. Posztó
7. Hungária 
®- P- Juta9. SAC

íi' £?’ move>• KAC II.*
12. Sütők* 

Visszalépett.

22 18 4 — SS:15 4022 16 r> 1 59:11 37
22 16 2 4 82:20 34
22 12 4 6 46:14 23
22 12 1 9 38:27 25
22 S 6 S 40:35 28
22 10 2 19 23:32 2'J
22 6 4 13 24:73 16
22 6 3 13 25:59 1522 5 1 16 14:92 n
22 8 o 17 9:80 8
22 1 — 21 10:4 2

II. csoport
22 20 2 — 51:1S 42
22 15 3 4 65:25 S3
22 14 4 4 69:28 32
22 15 2 a 37:16 3222 10 3 9 28:27 2322 9 3 10 22:37 2122 8 3 11 31:51 19
22 6 6 10 13:46 1822 tí 4 12 16:42 1622 5 4 13 15:40 1422 4 3 15 9v22 11
22 — 3 19 8:11 3

III.
1 wscöreIíVés
3. KAC
4- Szondi
5. WMTK F
6. RzFr:
7. SzTE 
S. SzAC 
9. SzMSE

ÍO. Filtex
11. SzRTG
12. KIITE

csoport
22 14 5 2 57 :27 34
22 14 4 4 69:21 32
22 14 3 5 43 :26 31
22 13 4 5 51 :35 30
22 11 5 6 51 :45 27
22 0 5 S 57 :36 23
22 9 4 9 42 :46 22
22 S 5 9 43 :33 21
22 3 10 9 23 :34 16
22 5 4 13 40::50 14
22 5 2 15 46 :63 12
22 1 — 21 5: 116I 2

1 MTK
2. Ganz
3. FTC
4. BSzRRT
5. Postás 
fi. MAVÁG 
7. KTC
S. FVSK 
9. FSB in. m re  

11. SzFCIl. 
13. KAOE*
* Törölve.

IV, csoport
23 19
22 17
23 17
22 15 
22 11 
22 10 
22 9 
22 9
22 7
33 3

•>

1' 83 
4 61 
4 66 
4 47 
.9 37 
8 43 

10 49 
12 33 
12 35 

3 16 23 
— 19 8 
1 21 3

:1S 40 
:20 35 
:24 35 
:20 23 
:26 21 
:44 24 
:47 21 
:43 19 
:44 17 
:S3 9 
:87 fi

1. Törekvés
2. KTK
3. KSO
4. KSSE
5. Kistex
6. DSE
<■ MTK II.
?• IVMTK III.

in ?-Tai' í-Slcr|völsr/
,o 5ö*>. AC*
U R. Tőrokv. II.

'  1SE2aitfpctt.

V .csoport
22 20 
22 13 
22 16 
22 13
22 í l
22 10
23 7 
22 7 
22 
22
22
22

2 91 
2 60
4 56 : 
7 33
5 60 
7 29

10 33 
5 10 16 
3 18 18 
fi 14 14 
2 17 2 

— 21 5

-10 40 
:20 38 
16 34
32 28
33 25 
:39 25 
:55 19 
:41 19 
:6a 15 
:45 11 
:15 8 
:43 2

^ h a l a s z t o t t a k  a  b a j a i  i f j ú - 
&AGI e d z ő t á b o r  m e g n y it á s á t  

A délnyugati labdarúgó alszövetség 
megryitani ifjúsági edző- 

Baíéh. Tekintettel arra, hogy az 
• u a oi rc&zére igényelt helyiségeket 

L i  ?*g0k ^foglalták, w  edzőtábor
^nyitását elhalasztották.

Egy évvel ezelőtt, az NBB-baj- 
nokség befejezése után kiadták a 
jelszót Szombathelyea:

— Úgy kell megszervezni a Hala
dást, hogy legalább ki no c'soék. 
Többre nem is mehetünk és ezzel is 
megelégszünk!

Hát ennek inog Is felelt a Haladás. 
Szombathely számára biztosította 
újabb évre az NB-t, ami ma már 
nagy eredménynek számít a város
ban.

A kezdet jó volt. Az őszi bemele- 
gítökön 7:0-ra győzött a Taxi és 
3:2-rc a Gamma ellen. A bajnoki 
folytatás is jó volt: Nemzeti —
2:0. Azután jött a Nemzeti óvása. 
Ez megriasztotta a szombathelyi 
kedélyeket. Csak az igazságos 
egyesbirói döntés nyugtatta meg 
Szombathelyt. Utána hosszú ideig 
a.z első mérkőzés két pontjával 
Gicstelenkedett a Piaiadás, hiszen az 
Elektromostól 3:l-re, a Törekvéstől 
2:l-re kapott ki. De a böjtnek meg
jött az aratása: Kassa 3:1, Bocskai 
3:0. Aztán megint vereségek követ
keztek: Ferencváros 1:4, Hungária 
2:7, Kispest 0:2. Feltették is a csa
patot, de ta november közepe meg
hozta a, várt eredményt: Gamma
1:0, Újpest 2:2, Szolnok 2:1. —  Az 
idényzárás rosszul sikerült: Taxi
1:4, Szeged 2:5.

B ess£ú i kezíföeSött
a  te  v e ss:

A pályaidény miatt nem tudott 
felkészülni eléggé a csapat. Két ve
reség nyitotta meg az. idényt: Tö
rekvés 1:3, Ferencváros 1:4. Már- 
már kétségbeestek a szombathe
lyiek, de azután jött Szeged 2:0, 
Kassa 2:0. Megint felcsillantak a 
remények. Szolnok 2:3, Újpest 1:1. 
A mélypontról fellendült a csapat 
Gamma 2:3, Hungária 1:2. Veresé
gek voltak ugyan, de jó volt a csa
pat. Ezt bizonyítják a következő 
eredmények: Taxi 4:1, Elektromos 
2:1. A hátralevő két mérkőzés két 
vereséget hozott: Kisoest 1:6, Bocs
kai 0:5. De hát ez már nem számí
tott:, 22 pont elég volt a bentmara- 
dáshoz.

@sss©S «áő!3 83 .az 
bers m aradás

Legalábbis ezt állítja Lyka Rezső, 
a Haladás edzője. -— Nehéz volt az 
őszi idény és még hozzá balszeren
cséje is volt a csapatnak egy-két 
mérkőzésen. így például Szombat
helyen a Kispest győzött 2:0-ra, a 
Törekvés pedig 2:l-re. Mind a két 
mérkőzésen jobbak voltunk.

Nem rossz csapat a Haladás, ha
van is benne sok hiba. Egész évben 
azt az olaszos elvet igyekezett érvé
nyesíteni: először gólt nem kapni,
mert az egymagában is pontot je
lent. Hogy ez nem mindig sikerült, 
annak oka a két középfedezetbon 
található meg. Ha a védekezésre'be
állított Kalocsai volt a középfede
zet, akkor idegenben is elmaradtak 
a nagy gólarányú vereségek, de ha 
Kiss volt idegenben a középfedezet, 
akkor vagy sok gól esett, vagy győ
zött a csapat. (Ez utóbbi azonban 
csak egyszer történt meg: Kassán!) 
De nem lehetett rendszerbe sem fog
lalni a csapat játékát. Hol az egyik, 
hol a másik játékos sérült meg. 
Hiányzott a csapategység és másra 
igazán nem törekedhetett az együt
tes, csak arra, hogy összekalapálja 
a kieséstől eltávolító pontokat.

Érezték a játékosok, hogy a 
meglévő tudás kevés az NB-ben 
való bentmaradás kiharcolásához. 
Ezért küzdött a csapat és hogy jól 
küzdött, az mutatja, hegy aláren
delt szerepet jóformán csak egyet
len mérkőzésen töltött be: tavasz
ba! Kispesten a Kispest ellen. Ek- 
!'"or azonban már nem számított a 
pont sem, a gőiavány sem. De a 
harc mellett úri módon játszotta 
végig a Haladás a mérkőzéseket. Ez 
is örömmel tölthette cl a vezetőket. |

Három évvel ezelőtt még sokat pa
naszkodtak a Haladásra a vendég
csapatok. Étben az évben már 
mindenki dicsérte a Haladást: úri 
módon, lovaglásán íutballcízik. Nem 
is történt senkinek komoly baja 
Szombathelyen és alig állítottak ki 
Haladás-játékost az egécz évben.

K é s  t e l j e s e n  
featíá Já-ié&osa ue«

a Haladásnak: Kalotay és Pillér. A 
harmadik Kalocsai lett volna, ha 
,aeS nem sérül. Egyik sem üti meg 
a válogatott mértéket, de a csapat 
szem-pontjáből többet ér a. válogatot
taknál. Körinrn'h válogatott jelölt 
ugyan, de sok gól szárad a Iáikén. 
Néha, könnyelmű és potyagőlokat 
beszed, máskor a holtbiztos gúlákat 
is kivédi. Kálasinak és Krajnainak 
nem ártana egy kicsi az olaszok 
gyorsaságából, de a fogyasztás ia 
javukra válna. Kiss az a támadó 
középfedezet, akii szívesebbén játssza 
a hatodik csatárt, mint a kullancs 
középfedezetet. Kalocsai Kiesnek az 
ellentéte, ezért ja volt nagyobb si
kere a vidéki mérkőzéseken. Szabó 
gyors, de a kapu előtt három évvel 
ezelőtt többet ígért. Gazdag az irá
nyíró ész, csak ne lenne olyan hul
lámzó a játéka. Úgy kiszolgálni 
senki -sepr tudja- csatártársait; mint 
ö. Móroets- a gólzsák, — ha kiszol
gálják. Szemfüles is, de balszeren
csés js. Azért mégis csak sokat ér 
az ö gyorsasága, paúr Laci óta ál
landó gondja a Haladásnak, hogy 
nincs balösszekötője. Lovász jól in
dult az ősszel, de megsérült és 
csak a t avasz végén bontogatta régi 
szárnyait a halszélen.

§2©ra»test§iely3
reatíssss*?

Az egyik Haladás-vezető ezt 
mondta még az ősszel: „A Haladás 
különleges szombathelyi rendszer
ben j á t s z i k Inkább, azt mondhat

nánk, , hogy jelenleg rendszert Kénül 
játszik a Haladás. Volt mérkőzés, 
amikor azt mondták, hogy egy ma
gyar csapat sem játssza olyan jól 
az angol rendszert, mint a Haladás. 
Viszont a következő vasárnapon 
már csak emlék maradt meg ebiről 
a rendszertől. Lyka mesternek 
ugyancsak össze kell szednie a. tár
saságot, ha őszre valóban valami- 
lyen rendszerbe akarja foglalni a 
Haladást.

Csak bárom  Játékos 
J á t s z o t t a  v ő g i g j  
a tavaszt:

Körmendi, Gazdag és Mörocs. A 
tavaszi idénybeu in játékosra volt 
szüksége a Haladásnak a so-k sérü
lés miatt. Pillér és Lovász 11 -szer 
játszott. Pillér a. Bocskai, Lovász a 
Gamma ellen hiányzott. Hárem játé
kos játszott tízszer; Kálazi, Kiss, 
Szabó. Kálazi az utolsó két mérkő
zésen, Kiss a Szolnok és Újpest el
len, Szabó az Újpest és a Gamma 
ellen nem játszott. Héja kilencszer 
játszott, Krasznai és Kalotai nyolc
szor. Kalocsai és Kovács II. csak öt
ször, a többiek közül Kcroknay, 
Forgács, Tölgyesi, o—2, Bei-axa, 
Szabó II. és Töke 1— i mérkőzésen 
szerepelt

Mit wiemd az edző
. Lyka Rezső edző véleménye: ősz 
szel is, tavasszal is j l— u pontot 
szereztünk. A teljesítmény tehát 
egyenletes. Szerintem a csatársor 
volt a legjobb csapatrészünk. Sok
szor magára maradt ez a sor és 
mégis csak összehozott 44 gólt. A 
hátvédpár és a íedezetsor sok 
csere-berével, pótlással küszködött 
és ezért nem is állhatott feladata 
magaslatán. Minden csapatrészen 
van javítani való. Ha ez a foltozás 
nem sikerül, akkor bizony baj lehet 
még a bentrr,áradással is. be hi
szem, hogy éppen fordítva lesz.

{Qq ,

m m w u & i Y
3  nagy férd sztár :

lociEH mm, líMBy sarat, üebme
és 7 meglepetésszerűen csinos lány:

MES LE KONIER
tündni vigjátéka !
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Sakaf fejlődött a magyar 
ifjúsági labdarúgás I

Néhány nap óta Budapesten tartózko
dik LelQvich Gyula, a Bologna edzője. 
Bátyja súlyon bete?sé*o szólította házi. 
Ideje nagyrészét a betegágy mellett, tölti 
Lelovlch, a többit a futbailpályákon Ott 
volt az ifjúsági döntőkön is. Tapasztala
tairól ereket mondja:

— Amióta nem jártam itthon, úgy lát
szik, nagy változáson mehettek keresztül 
a magyar csapatok. Végre rendszerben 
játszanak. Legalább is ezek az iíú-sa-
patok. De meglepődtem a játékosok fe
gyelmezettségén és sportszerű játékén is. 
És milyen tárgyilagos lett a közönség! 
Aztán kint voltam a Ganz—BLK döntőn 
>8- ott is hasonlókat tapasztaltam. De ja
vult a magyar játékvezetés színvonala is. 
Valahogy <i játékvezetők is rendszerbe 
vezetik a, mérkőzéseket. Eltűnt a magyar 
pályákról az úgynevezett ..egyéni bírás
kodás'’ . Most már csak az a fontos, hogy 
ne hagyják abba a megkezdett munkát. 
A magyar labdarúgásnak nem szabad 
megállnia a sikerhez vezető út felénél. 
Tovább kel! dolgoznia a rendszer kiépí
tésén. Fontosnak tartom ebből a szem
pontból az edzők szövetségi ellenőrzését. 
Ha ez az ellenőrzés meglesz, akkor vi
szont az edzőnek is teljes jogot kell kap- 
nia a csapat vezetőségétől. Ebben az 
esetben az edző felelősséget vállalhat 
mindenért,

Lelovlch érdekes Olaszország: példával 
mutat rá arra. hogy mit nem szabad csi
nálnia egy bizonyos rendszerben játszó 
csapatnak, hogy rendszerének síkére is 
legyen.

— Olaszországban' — mondja — a
Genova ősszel angol rendszerrel kescd'e 
az idényt. Amíg a csapat az angol rend
szert jíitszotta. a legtöbb gólt rúgta 
Igaz. hogy kapott is eleget, mert a" 
hátsó vonalak nem tartották be a kapott 
utasításokat. A Genovánál ugvanis az 
volt a helyzet, hogy ha. gólt kapott, fel
borult a rendszere. Mindek: elörement
• sóit rúgni”  és csupa lyuk volt a véde
lem. Ilyenkor mindig vereséget is szen
vedőit a Genova. Januárban aztán abba
hagyták az angol rendszert éa ekkor 
egészen visszaestek.
. — Ugyanezt a hibát láttam most az 
ifjúsági csapatok mérkőzésein is

magyarázza Lelovieh. — Ha gólt kapnak, 
mindjárt felborul a rendszer. Ezért vol
tak egészen vizilabdaszerü eredmények. 
Aztán az egyik csapat elkövette azt a 
hibát is, hogy olyan játékosra bista a 
kullancsszerepet, aki csak egylábas. azon
kívül már csak alacsony éa lassú. 
A három védő kullancsszerepére csak két
lábas. magas és gyors játékosok alkal
mazhatók, akik Jó rúgótechnlkájuk mel
lett kitünően fejelnek is és erőnlétért 
sem mennek a ..szomszédba” .

Aztán még egy megfigyelést tott Lelo- 
vieh Gyula.

— A sok tehetséges ifjúsági .jó erényei 
mellett egészen megfeledkezik a mere
deken clörcadott: labdák előnyeiről. Ilyen 
meredek sr.öktetéseket alig láttam a 
mérkőzéseket,'. Pedig ezekre a labdákra 
a támadó játékos egyenesen ráfuthat, a 
védőknek azonban még fordulniok is kell. 
Ezt az időveszteséget pedig egy gyors 
csatár könnyen kihasználhatja. Általában 
azonban' máris sokat fejlődött a magyar 
ifjúsági labdarúgás. Ú jból hangsúlyozom 
azonban, hogy a megkezdett munkát 
néni szabad abbahagyni. Itt a magyar 
labdarúgás jövőjéről van szól

■ ■ía jé t
MOVE-hajnokság, I , osztály; Csü

törtök: Tornáz—Szentendre, Pomáz, 6.
Vezeti: Márton (Pintér).

a z

ANGOL FARK
KterátS, W aszary, Somogyi, 
D a I b i i k é t ,  T a h y  Anna, 
Sorniny, BSátkai, Som&6 8., 
Bársony 8„, K Sváry , Ihász.

Kezdete S órakor.

Miéri nsm  nyári© m eg 
a a bajnok*
s á j ü O 'i  ?

A DiMÁVAG na.firy esélyesként indult az 
NBB felvidéki csoportjában. Majdnem 
olyan biztosra vették a bajnokságá.t, mint 
a WMFC-ét, ezzel szemben a hajrában 
egy ponttal lemaradt a SalBTC mögött. 
Ez annál kínosabb volt Diósgyőrött, mert 
a DiMAVAG végig vezetett és a döntő 
mérkőzés is Diósgyőrött került leját
szásra,

A DiMÁVAG tehát nem nyerte meg a 
bajnokságot, az azonban mitsem von le n 
csapat teljesítményéből. A DiMAVAG 
egyik legnagyobb, sőt talán a legnagyobb 
vidéki egyesület. Sportpályáia párját rit
kítja. vezetőcége áldozatkész, játékos
állománya pompás. Szinte érthetetlen, 
hogy mégsem került be az NB-be. •

Ha az okokat vizsgáljuk, elsősorban a 
mindenáron való NB-be jutást állapíthat
juk meg a bajnak. A diósgyőriek már 
tavaly is, két éve is vérmes reményekkel 
indultak az NBB-ben és amikor tavaly le
maradtak, kiadták a jelszót Diósgyőrött:

— Jövőre mindenáron be kell kerül
nünk az KV-be!

Ez a nagy akarás dicsére4remélté, do 
meg volt az a visszahatása, hogy ponto
san a két döntőmérkőzésen, a SalBTC 
ollenj őszi és tavaszi mérkőzésen mondta 
fel a csapat idegileg a szolgálatot. Rossz 
volt nézni a tavaszi döntőn a diósgyőri 
csapatot. Halálsápadtan várták a játéko
sok a kezdést, idegesen topogtak. Hogy
ne. hiszen egész héten nem hallották 
mást, mint: ,,Ez a - döntő mérkőzés.. Ttt
eldől egészévi munkául;,..” Természetesen 
éppen a mérkőzésre idegileg tönkrement 
a csapat.

Tavasszal sok bein volt a di^evőrlek- 
nek a rendszerrel is. CsapJzay Károly ed
ző évekig Olaszországban működött, te
hát érthető, hogy az olasz reiidszer hívé
nek vallotta magát. A tavaszi idény kez
dete előtt azonban a DiMÁVAG 1:7 ará
nyú vereséget szenvedett barátságos mér
kőzésen a WMFC-től. Ezután Cso.pkai/ 
áttért az angol rendszerre, de a kemény 
bajnoki mérkőzések alatt nem nagyon 
nyílott alkalom az angol rendszer tökéle
tes meg! ajánlására. Annyj bizonyos, hogy 
a DiMÁVAG jobban és jobban játssza 
már az angol rendszert és biztos, ’ r-gy 
jövőre már a játékosok vérében lesz a 
rendszer.

A legnagyobb baj azonban az volt. hogy 
sok belső viszály gyengítette a diósgyőri 
csapatot. A két év előtt végrehajtott 
DVTIC—DAC egyesülés nem hozta meg a 
kívánt eredményt. Az ellentétek nem sí- 
mulfak el. sőt fokozódtak a két egyesület 
között. A helyzet annál súlyosabb volt. 
hogy most az ellentét már az egyesület 
kebelén helül éleződött ki. JeJlemzö a 
diósgyőriek egyik vezetőjének kijelen
tése:

— A tüzet és a vizet senki sem t tdja 
egyesíteni!

Az ellentétek igen nagyok jelenleg Is 
Ember legyen a talpán, aki ebben meg 
>ogja találni a DiMÁVAG kibontakozását. 
De meg kell találnia, mert ilyen nagy 
egyesülethez nem méltó a belső* háborús-"; kodás.

Az egyesület játékosállománya igen 
nagy. Nincs még egy magyar amatö;*csa- 
pat ahol annyi klasszis játékos játszana, 
mint a £  MÁVAG-ban. a csapat azonban 
seoogysem tudott kialakulni a klasszis.. 
.latekorekbol. Nem túlzás, do a DiMÁVAG 
egyetlen mérkőzést sem nyert meg csa
patmunkával, inkább a játékosok egyéni 
teljesítménye döntött.

A közönség messze áll attól, hogy 
eszményinek Hitessen mondani. Egy-két 
diósgyőri játékos szívesebben játszik 
idegenben, mint otthon. A diósgyőri 
közönség nem tud lelkesedni, nem tudta 
biztatni csapatát. Ha jól megy a játék, 
az ellenfelet gúnyolja, de ha rosszul 
megy a DrMÁVAG-nak. akkor legjobb 
esetben halálos csendben nézi a. mérkő
zést. Hangsúlyozzuk, hogy ez a legjobb 
eset. Mert igén gyakori a szidalmazás, 
bekiabálás, amivel természetesen még 
jobban megzavarják a játékost. Sehol 
sem kellett annyi intézkedést hoznia a 
vezetőségnek a közönséggel szemben, 
mint éppen Diósgyőrött.

Ezek fi hibák okozták a DiMÁVAG 
kimaradását az NR-bőL A csapat tudá
sára jellemző, hogy ennyi akadály elle
nére is mindössze egyetlen pontnyi hát
ránnyal maradt alul a SalBTC-veí szem
ben a nagy versenyfutásban.

A DiMÁVAG-ot azonban a játékereje 
és a megalapozottsága js az NB-o 
kívánja. Valamit kell' találni, hogy a 
DiMAVAG az NB-be kerüljön. Mert a 
DiMAVAG-nak ott a helyei

1 ' ........

Devecséri, a WMFC csatára részt ve he 
n. fubst folyó WM -üzem i. mérkőzéseken 
f ii féléves eltiltását ugyanis ;
feilehbczési^ b itó ifság két hónapra mér 
vSe.veito. m égpedig e-yképpen, hogy p : 
első hónapot m ájus 26— júrnus o .má 
^ d ik a t  pedig nugusztus l.V-szepfémbei 
Iá közölt szabadta meg\ Bércesen ezek 
fzerin t jelen leg  játszhat.
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Megkezdődlek az ifjúsági tenisz* 
csapatbajnoki küzdelmek

Az UTE és a MAFC győzött, a BEAC—VÁC 
döntetlen — A leányoknál a DSC Játék nél

kül győzött
Mégis csak sikerült tegnap elkezdeni 

fiz ifjúsági tcniszosapatba jnokságokat. 
A várva-, várt, labda még idejében meg
érkezett Szómba 1 helyről é*=> tgy semmi 
akadálya sem volt a bajnoki verseny 
xtíégi n dúl á sá n a k.

A fiúknál az UTE felvonultat fa a-j 
Összes ..nagy ágyúját” és simán győ- 

itt. A MAFC már csak küzdelem után 
•Térte a MAü-ot. A harmadik rnérkőzé-s, 
n BEAC—V AC-laláiikozó döntetlenül vég
ződött.

A leányoknál a BSzKRT nem tudott 
psapatót kiállítani és így a  DSC játék 
nélkül kapja meg a két pontot. Ered
mények;

Fiuk u-.ííii :
A) csoport:

BEAC—VÁC 3:3. BEA C-pál yn. Orosz 
B—Bokor V 6:1, 6:0, Orosz kiválóan jál- 
ezo-tt'l Villányi B— Pfeifer V 6:1, 6:1, 
Pajor V— Bánkuli B' 6:3, 6:3, Sánta V 
-r-Rokonai B 3:6. 6:ő. Orosz. V illán vj B 
•—P-feifer* Pajor V 6:2. 6:2. Sánta, Bokor 
A -  Bánkúik Rokonai B 6:4. 6:4.

I TE—Unió 5:1. Unió-pálya. Katona— 
fséhm ideg 6:2. 6:0. Fehér—Wrinbcrg 6:1, 
(5:2, Homolya—Adám I. 6:1, 6:1, Geöcze—

Darvas 6:2, 6:1, Katona., Fehér—Wein 
berg, Verő 6:3, 6:1, Schmideg, Darvas— 
Sass. Forró 6:4, 6:3, aiz Unió egyetlen 
győzelme.

B) csoport:
MAFC—MAC 4:2 MAC-pálya. Rébay 

MAFC Nemes MAC 6:3. 6:1, Bizaglich 
MAC—Heller MAFC 6:4, 3:6, 14:1*2, Püs
pöki MAC— Szedjék MAFC 6:2, 5:7, 6:3 
Kravár MAFC—Varga MAC 6:4, 6:4
Rébay, Josch MAFC—Bizaglich, Nemes 
MAC' 6:0, 8:6, Elellcr; Kravár— MAFC 
Püspöki, Varga 6:1, 4:6, 6:2.

Leányok
A DSC—BSzKRT-méfpkőzéffí dmaradit 

mert a BSzKRT nem jelent meg. Érdek 
ludésüukrc Pf-aff Ernő csapatkapitány 
ezeket mondta:

—  A csapatban szereplő két kisleány 
édesapjának sürgős elutazása miatt nem 
tudott megjelenni. Nagyon sajnáljuk a 
esetet és reméljük, hogy szombaton ; 
BSE elleni mérkőzésünket le tudjuk ját 
szairi.

Mai, csütörtöki műsor:
Fiuk: A) csoport: BEAC—Unió, VÁC 

—UTE. — BT csoport: DSC—MAC.
.Leányok: BSE DSC.

A BOTOND SE TENISZVERSENYÉN 
tegnap csak néhány mérkőzést játszot
tak. Ma már megint teljes erővel meg 
indul a játék és a rendezőség vasár
napra már döntőket is szeretne játszani 
Eredmények:

Női egyes III. o . : Szabó—Vas 6:3. 6:3 
IPrácsér—Csergedi 6:1, 2:6. 6:4. Czék
.lemé—Csincsekr.é 6:3. 6:8. 7:5, Preiszré 
—Várkonyi 6:0, 6:1, Reiszné—Papp 6 A  
6:2.

Férfiegyes IV. o . : Daróczi—Olgyai 6 :0 
6:1.

Kerületi II. o. női egyes: Kuba—Vár
konyi 6:0, 6:2, Prácser—Vas 6:1, 6:2.

Csütörtöki kiírás:
3 óra: Érben—Volczer T .; Szőke

Oren (C): Eigl—Buriánné (A): Pál G. 
Borsitzky dr (B ): Kovács L.—Sztancsik; 
Kuba—Csincsekr.é; Hargittai—Kutni; 
Horák—Winternitz.

3.45: Nyers—Sátori: Hacker—Németi
Mattíassovszky—Kökény dr; Izsépy-

’ Rztancsilf- Czéklerné—Prácser; Kovács, 
Baila—Volczer. Pálos.

4.30: Szepíennye5 —Daróczi: Oren—Sima 
dr: Endrei dr—Kovács; Szilvásy—Rárz
(A) —Homoródiné; Maszlay, Kutni— 
Jzsépy, Pál.

5.15: Sztancsik—Török: Hammcrschlag 
•—Volczer; Tálas—Bara.kovits dr; Ma
gyar—Érsek dr; Endrei dr—Kaba;
(B) —(C).

6.15: Mihalovszky dr—Winternitz;
Bárdi — Nemes-Tóth ; Szilvásy — Bállá; 
Kálmán. Csergedi—Sztancsik, Schej- 
bálné; Maszlay, Szentandrásiné—Kékesy.. 
Jíomorodiné.

A Csabai AK júlitus 5—6—7-re terver-
*ett teniszversenyét bizonytalan időre 
elhalasztották.

A MAFC II. osztályú teniszbajnokság 
gának ma, csütörtökön este van nevezési 
tárlata. Pótnevezéseket péntek délig fo
gadnak el. Ugyancsak pénteken van a 
sorsolás is. A verseny vasárnap kezdő
dik.

V EG Y ES  H ÍREK
ö k ö l v í v á s

A Magyar Pamaí .— ©érőit ^crwpy-
V'3;rft való hi vatkozá.sRal — visszalépett 
az ifjúsági ökölvívó CsB további küz- 
drirheilői.

A* ifjúsági ökölvívó CsB vasárnapi 
műsora: FTC -Magyar Posztó, W M T K - 
JiLE. Szegedi YSE—Kecskeméti MÁV.
L A B D A R Ü G A S
t a k á c s  jv . r e m é n y s é g ) l e t t  a

KOPASZ T. OSZTÁLY GÓLKIRÁLYA
A KöLASz bajnokságában így alakult 

B végleges sorrend:
1. Takács (V. Reménység) 32 gól, 2. 

Táróéi (D. Magyarság) .ti, 3. Fényi 
< Magyarság) 21. 4. Földi (Versósi SCI 20. 
5. Zen fai (Váci SE) és Füle (Ceglédi 
MOVE) 19—19.

A MOVE-B AJNOKSA 1  VASÁRNAPI 
EREDMÉNYEI 

It. osztály:
' T Előre I I —HTSE 3:1 (2:1). Ecser— 

TAFC II, 7:0 (3:0). FTSE II.-
VII: kér. SE 4.2 (2:1). A Budakeszi 
ÜS.E mérkőzésre az ÜSE nem állt ki.

Ifjúsági bajnokság: P. Rákóczi—Szent 
László 4:0 (2:0). Túrán—KZsTE 2:2 
0 :0 ). PMTK—MKSC 10:0 (4:0) T. Előre 
—BTSE 4:1 (2:1). Hákosliget.—V ili. kér. 
SE 1:1 (1:1). FTSE—ESzSE 9:1 (4:1). 
Csillaghegy—Szent János 8:1 (4:0). ETSC 
—Budaörs 4:0 (2:0).

MEAZZÁT MEGOPERALJAK
'Az olaszok legendás hírű csatára, mint 

ismeretes, még az 1939—40. idény elején 
súlyos betegségbe esett.. Egyik lábának 
Hj.isiba.ii. nt. artéria felmondta a szolgá
latot s emiatt a lábfej a vérkeringés 
hiányában Szinte b illegés  érzékiden ma
radt. Eyész éven át tanulmányozták a 
szakorvosok ezt az eddig ismeretlen beteg- 
béget s különböző dörzsölő szerekkel 
ígyskeztek meggyógyítani. Mindez azon
ban hiábavalónak bizonyult. Most egy 
üjgbb orvosi vizsgálatin! úgy döntöttek, 
hogy műtéti beavatkozás következik. 
Remélik, hogy így a világhírű ,.Rep- 
pinof visszanyeri egészségét, 8 az ősszel 
táléin .játszhat lg. A műtétet a napokban 
hajtják végre.

’A BLK elleni amatördöntőre készülő 
WMTK tegnap nagy edzést tartott. A 
gyári amatőröket nem a legjobban érin
tette az „anyaegyletoket. az NBB-ből ki
záró’ ’ határozat, mert így  hiába, nyerik 
meg a. döntőket, mégis csak az .KB 
IIT.-ba. k-eriilbetn-ek. A WMTK azonban 
ennek oHecére meg akarja mutatni, hogy 
á « lagjoVh BLASz-ct-apaí!

Ü SZAS

Mire képes 
4 x 2 0 0 “ ö s  v á ltó n k ?

A közelgő német-magyar úszó- és vízi 
labda-mérkiizéis előtt mindenki kíváncsian 
várta úszóink első 200-as versenyét. A
III. kor. TVE vasárnapi versenye ebből 
a szempontból kellemes meglepetéssel 
végződött. Nemcsak Tátos pompás 2:18.8 
mp-cs eredménye miatt, hanem azért iá. 
mért még az ötödiknek heúszó Eíemdri 
ideje is kereken 2:20 mp volt. Ha az első 
négy helyezett idejét összeadjuk (Tátos 
2:13.8, Végházi 2:19, Gróf 2:19.2. Körösi 
2:19.8). 9:11.8 mp-es összeredményt ka 
puu'k. Ez igen szép teljesítményt jelent 
Ezzel az idővel már komoly győzelmi 
esélyeink vannak a németek ellen.

Azt hisszük azonban, hogy nem táplá
lunk túlzott reményeket, ha azt mond
juk, hogy még ebből az eredméuyböl is 
te_ lehet faragni néhány másodpercet- 
Végházit, Grófot, és Körösit, is képesnek 
tartjuk a. vasárnapi időknél jobb telje
sítményekre is. sőt, Eleméri sem esett 
ki a versenyből, könnyen kiszoríthat va
lakit az előbbi három közül.

Az FTC vasárnapi versenyén 209 m-es 
válogatóverseny is lesz és ennek alapján 
már közelebbi jóslásokba tehet bocsát
koznunk. Ezen a versenyen Tátos meg
kísérli a 200 m-es országos csúcsered
mény megdöntését. Tekinti© mostani ra
gyogó formáját, nem kell különösebb 
elbizakodottság ahhoz, hogy a kísérlet
től sikert várjunk. Ez pedig világra
szóló eredmény tenne!

A VÁLOGATOTT VÍZILABDÁZÓKÉÉRT
gyorsaságának fokozására száz méteres 
úszást rendezett a MUSz tegnap este 
Keserű Lajos művezető vezetésével. A 
játékosok külör.-kütön úsztak és az 
alábbi eredményeket érték el:

Sómóczy 1:08.2, Szigeti II. 1:11, Mezei 
dr 1:07.6. Molnár 1:09.6, Kánási 1:05, 
Kislégi 1:07.4, vitéz Halasy 1:12, Hazai 
1:08.7, Laki 1:05.8. Lengyel dr 1:05.8, 
Borsi 1:11 és Szívós 1:10.8.

It A NKT.SZÓBA JNOKSAGOK 
MENYEI:

ERED-

100 m gyors: 1. Kapuvári Kiss MAII 
1:07, 2. Drenes KT 1:07.2, 3. .Stephányi 
dr PHE 1:07.4. — 100 m hölgy mellúszás: 
1. Orsós KB 1:40. 2. Csengery AMR
2:08.2. — 3x66 és kétharmad vegyes- 
úszás: 1. Fábián D, AMB 2:57. 2. Ringel 
OF 3:23.8. — 100 m hát: 1. Fábián S. 
AM b 1:22, 2. Lcngvári dr KT 1:22.8, 3. 
Nagyiványl MÁH 1:24.6. — 100 m hölgy 
hát: 1. Letenóczky KB 2:18.4. — 100 
hölgy gyors: 1. Linhart KE 1:35.i Uj 
hanJscsúes! — 200 m gyors: 1. Dicncs KT 
2:02.8, 2. Kapuvári Kiss MÁH 2:33, 3. 
Stephányi dr PHE 2:33,2. — 400 m gyors: 
Dicnes K T 5:39.2, 2. Nagyiványi. MAII
5:44, 3. Stephányi dr PHE 5:47.8. - 100
m mell: Fábián D. AMB 1:23.8, 2. Rin
gel OF 1:24.2, S. Fábián S. AMB. Fá
biánná,k ez rövid időn belül a harmadik 
versenye veit, neac bírta. — 4x100 gvors- 
váltó: 1. Máh 5:05.4, 2. KB' 5:05.6.' —
3x100 m vcgycsváltó: 1. AMB 4:07, 2 
MÁH 5:15, 3. KB.

A hölgy müugrőbajnokságot vasárnap
rendezik m eg az, FTC versenyért A ta
valyi bajnok Ligeti Magdának igen ne
héz dolga lesz a szépen fejlődő Zságot 
Irénnel. Zságot a múlt vasárnap már le
győzte Ligetit. A harmadik induló Sze
keres Ilona lesz. Mindhárman az FTC 
színeiben versenyeznek és Nagy Károly 
tanítványai.

A „H onvédő”  és „Bnvár Knnd” -verse
nyek első részét Nagykanizsán tartották 
meg. Az eredmények: 50 m gyors: 1.
Wollák 33 mp, 2. Dús 34.8 mp. 50 m 
mell': 1. Vidonyi 45 mp. 100 m gyors: 
1. Sáfrán 1:23.8 mp. 100 m hát: 1. Kele
m en. II. 1:30.4 mp. 100 m mell: 1. Tóth 
1:32 mp.

A AIL’ E Duna-ha jnoki versenyének 
mezőnye vasárnap reggel 8 óra 30 perc
kor rajtol a lágymányosi versenypályá
ról. A 30 kilométeres verseny célja az 
ercsi strandfürdő.

A MAC csapata néhány tartalékkal áll 
ki az FT C  ellen. A szigetiek remélik, 
hogy így is sikerűi erős csapatot össze
hozniuk. A tartalékok nagyon fogadkoz- 
nak, hogy majd ..m egm utatják ...’ ’

A Budapest—Ercsi közötti hosszútáv- 
úszás — mint azt az úszöszövetség el
nöke közölte — technikai okok miatt el
marad.

KOSÁRLABDA
Díjkiosztás. A Fővárosi Alkalmazottak

Nemzeti Szövetsége helyiségében (Ma
dách Im re-tér 2) és nem a BEAC-pályán 
rendezik m eg ma este 8 órai kezdettel a 
kosárlabda-díjkiosztó vacsorát,

test Cs&tSrtSk, 1§40 j f f l u s ’ 4.

EVEZÉS

Még mindig nem  
döntöttek e rré i,

hogy megrendezik-e 
szombat-vasárnap 
az evezősbajnok
ságokat

Az evezősszövet ség július 6—7-ére 
tűzte ki az idei evezősbajnokságokat. 
Közben azonban a versenyzők egy'- részé
nek szolgálati elfoglaltsága miatt úgy 
alakult a helyzet, hogy egyik-másik 
egyesületünk nem tudr.a számottevő csa
patokat; rajthoz állítani. Éppen ezért 
szóba került az. hogy a bajnokságot ha
lasszák el bizonytalan időre. A szövet
ség egyik vezetőjének keddi közlése sze
rint PerczeJ György dr elnöknek kel
lett volna döntenie, tegnap ebben a kér
désben, Ferczel dr azonban csütörtök 
délután 6 órára hívta össze a verseny- 
szakosztály tagjait »  így csak a ma dél
utáni értekezleten döntenek véglegesen 
arról. hogy megrendezik-e szombat
vasárnap a versenyt.

A» evezős szövetség kajakosztálya a
július 14-i német, kaja.kbajnokeá^rra meg
hívást kapott Münchenbe. A  kajakosz- 
tály vezetősége a következő versenyző
ket küldi ki a, német bajnokságra: Ba
latoni, Szittya, Décsi és Bajó ti (Kara
kán Kajak Klub), valamint Blahó és 
Kovács WMTK. A versenyzőket Cseh 
Gábor szövetségi kapitány vezeti Mün
chenbe.

A Neptun Budapesti  ̂ Bveszős Egylet
55-ik évi rendes közgyűlésén elhatároz
ták, hogy néhai elnökének és kiváló 
verse,nyevezősónek, Pergerr Ferenc dr-nak 
rm lékére vándordíját alapítanak. ele
gen ünnepelték Holezwarth Lajost, aki 
30 évi tagsága alatt tizen negyedszer 
nyerte el. az egylet túradíját, vada mint, 
Nemes Árpádot, a«ki mint az egylet pénz
tárosa, lő éve intézi a Neptun pénz
ügyeit. Az egylet elnökévé a. közgyűlés 
ismét Kós Ödön dr-t, aJclnökévó Ridly 
Istvánt választotta.

KÉZILABDA
Vasárnap kerül sorra az  1030-r-4(j. évi 

iké î 1 abda haj noikság befejező mérkőzése-, 
n:z újrajátszandó MAFC—BSzKRT mér
kőzés (Berta lan-utca, fél 9).

A BLE VII. bejelentette, hogy indul 
a? esti Kézilabda Kupában. Ezzel szem
ben az ITTE csapatösszeállítási nehézsé
gek miatt visszalépett.

A MTJNKÁSEGYFSÜLETI KÉZILABDA- 
BAJNOKSÁG EREDMÉNYEI:

T. osztályú férfi: Steabók— V II. kér.
5:1 (0:0). Vezette: Gcrő. — Szűcsök—Zugló 
12:1 (6:Ó). Vezette: Trebite. — Bőrösök— 
Rákospalota, 17:8 (10:4). Vezette: Sugár.

V. kér.—X III. kér. 17:8 (6:2). Vezette: 
Neumann. — II. osztályú férfi: VII.
kér. II.—Rákospalota II. 5:3 (2:2). Ve
zette: Gerő. — V. A) kér.—Szabók II. 
9:0 (4:0). Vezette: Bóth. —  Bőrösök II. 
—V. B) kér. 7:1 r4:Ö). Vezette: .lakó. —
I. osztályú női: XTIT. kér.—Szabók 4:1
(2:1). Vezette: Sugár. — Rákospalota—
V. kér. 3:1 (1:0). Vezette:. Róth. — MTE 
—Szűcsök 8:0 (5.0). Vezette: Ellenbogen. 
— Ifjúságiak: Szűcsök I.—Ékszerészek
TT. 7:4 (4:1). Vezette: Tnebits. — Szűcsök
II. —Szabók II. 5:3 (2.1). Vezette: Fautó.

Ékszerészek I.—Szabók I. 17:3 (9:1).
Vezette: Neumann.

A vasárnapi Játékrend:
I. osztályú férfi: VII. kor.—Zugló.,

Bőrös-pálya, 1 óra. — Szűcsök—V. kér., 
MTE-p., .1.45. — Szabók—Rákospalota,
Szabó-p., 1.15. — Bőrösök-XTIT. kér.,
MTE-p. 1. — II. osztályú férfi: Rákos 
palota II.—V. A) kor., Bőrös-p., 1.45. — 
VII. kér. IT.—V. B) kér.. Bőrös-p., 2.20. 

Szabók II.—Bőrösök IT., Sza.bó-p., 3. 
I. osztályú női; X III . kor.—Rákos

palota. Garay-p.. 2. — V. A) kér.—MTE. 
MTE-p., J1.30. — V II. kér.—Bőrösök,
Bőrös-p., 3. — V. B) kér.-—Szűcsök, öa  
ray-p., 3. — Ifjúságiak; Szüe^ök I.~  
XTIT. kér.. Garav-p., 3.35. — Szűcsök T. 
—Szabók II.. Szabó-p., 11.30. — Szabók 
I.—Ékszerészek II., Garay-p., 10.

A NŐI BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE 
A GSE TÖRLÉSE UTÁN

I. osztály

E E B É íR P A E

R O B L (
a molorvezetéses sport koronázatlan k irálya  
30 éve 200 jkm-es sebességgel rohant a halálba

1. M. Posztó 10 8 _ 2 26:14 16
2. K telex 10 7 1 2 12:13 15
3. MPSC .10 6 _ 4 21:17 12
4. Olympia 10 5 2 3 18:19 12
5. AMC 10 2 1 7 7:21 5
6. GSE *

II.
10

osztály
— — 10 0: 0 8

1. Koszorú X III. 14 14 _ _ 68:12 28
2. WMTK 14 11 _ 3 61:16 22
■3. M. Poszté II. 14 9 1 4 36:21 19
4. MPSO II. 14 7 I 6 21:29 15
5. Koszorú Brust 14 6 — 8 16:29 12
6. Standard SC 14 4 1 8 9:58 9
7. Koszorú XI. 14 3 1 10 8:51 7
8. GSE TI. • 14 34 0: 0 —

Törölve.

TEKÉZÉS
Corvin-kupa-credményck: Szegedi Vas

utas— Kistext 3016:2801. A 100 telidobás 
eredménye Szegeden: Kiss János 546,
Fekete 560. Barta 544. Tóbiás 490 (2140), 
illetve Czoller 434, Zsidi 483. Bodizs 503. 
Hídvégi 449 (1869). A 100 dobásos taro
lás eredménye Kispesten; Poor I. 228. 
Kiss József 201. Tóth 231, H ideg 216 
(876), illetve Faller 234, Varga 232, Törő 
221. Váczi 245 (932) fa. Végeredményben 
győz a Szegedi Vasutas 215 fával. — 
BSzKRT A—Előre 3297:3160. A 100 teli
dobás eredménye a sportutcai pályán: 
Kiss József 582, Ónozó 563. Szörényi 
558, Adamik 555 (2258), illetve Kemerle 
Imre 579, Melcer 519, Helyes 551, Ke- 
merle János 495 (2144) fa. A 100 dobá
sos tarolás eredménye a Baross-téri pá
lyán: Gosztolay 269, Katona 269, Hor
váth R. 239, Táborszky 262 (1039). illetve 
Kirí esi 262, Kalmár 281, Kovács 222. 
Staffa 251 (1016) fa. Végeredményben
győz a BSzKRT/A csapata 137 * fával.

Négyes csapat II. csoport bajnoki 
mérkőzése. Köztisztr. Szőr.—Hűvösvölgy 
2132—2128. Baross-téri pályán 4 fával 
győz a Közt. Sz. csapata. Hargitai Ottó 
542, Hargitai Imre 534, Utry 539. Taub 
Jenő 517. illetve Wéber 494, Ács D. 557, 
Varga 544. Stark 533 fa.

Vidéki bajnoki mérkőzés: Szegedi Vas
utas-Ceglédi MOVK 2973:2913. Szegeden, 
a ̂ deli kerület bajnokságáért fo lyó  mér
kőzésen 60 fával győz a hazai csapat. 
Legjobb dobók: Barta 402. Kisg János 
382, Bálint 372. Nagyiván 369 illetve 
Nagy László 403. Szűcs 382, Bujdosó 
369, Tőkési 360 fa,

A motorvezetéses sport Carusója volt. 
A legnagyobb bukósisakos tehetség, akit 
valaha hordozott a föld.. Nagyobb, mint 
Vanderstuyft,' aki '127 km-t darált egy 
óra alatt maga alá a monthleryi velo- 
drommban, jelentősebb, mint Manery, aki 
Amerikában .autó _ u(án és .rajtafekvő 
görgővel 137 km-t száguldott be hatvan 
perc leforgása alatt, felejthetetlenebb, 
mint Guignard, -a franciák bálványa, aki 
először , futott egyijléses .motor után 109 
km-t 56 perc alatt és különb volt LL 
nartnál, az ,.indiánnál” is, aki pedi 
hétszer nyert bukósisakos világbajnok
ságot.

Senki sem vagyok
Robi harminc éve halott. A világsajtó 

ilyen hosszú idő után sem feledkezett 
meg róla. A német sportlapok hasábos 
tudósításokban emlékeznek meg a világ 
motorvezetéses sportjának e nagy úttö
rőjéről.

Ki volt Robi? ő  magát mindig így 
jellemezte*

— Senki sem vagyok . . . csak egy je 
lentéktelen, semmitmondó kerékpáros . . .

És ebben a szinte bántó szerénységben 
nem volt semmi mesterkéltség, őszintén 
gondolta magáról, hogy szürke ember.

Pedig: zseni volt. Zsenije a kerékpáro
zásnak. az eszeveszettségig fokozódó bá
torságnak. Ellenségei azt mondják: őrült 
volt. T-iehet, hogy igazuk volt. őrült volt, 
mert hétről-hétre kockára tette az életét, 
amikorpnégymázsás tendemmotorok után 
százhűszas iramban végigszáguldott a 
pátyán, nyomában a settenkedő halállal. 
Abban az időben ugyanis a motorveze
téses verseny nem volt olyan szelid 
mesterség, mint manapság. A kétüléses 
motorok után való küzdelem hétről-hétre 
szedte áldozatait, annyira, hogy végül 
a hatóságok tiltották meg az efajta 
tornák lebonyolítását. 1901-ben — mint a 
hivatalos statisztika igazolja — 72 bukó
sisakos lelte halálát verseny közben s 
egy vezetőmotor, mely a közönség közé 
szaladt, 38 halálos áldozatot követelt.

Robinak keskeny mellkasa volt.. Girhes 
lábai, gyenge izma. Senki nem értette, 
hol szunnyad ebben a sovány kis em
berkében az a 100 lóerős motor, mely 
egyik győzelemről a másik felé vitte.

Minden valamirevaló európai pályán 
sikert, aratott. Járt Amerikában és 
Ausztráliában és fejedelmi vagyonokkal 
tért mindannyiszor vissza. Csőd szélén 
álló pályaigazgatók védöangya.la volt. 
Gavallér és tákozló. Mindig kölcsönökből 
élt. S mikor meghalt, nem volt egy 
fillér sem a, zsebébn. . .

igy kez«*6d$tt
Nem volt húszéves még, amikor mint

egy négyüléses vézetogép legénységének 
egyik tagja a Basel—Clevé távversenyen 
Bayle-t segítette győzelemhez. Ebben az 
időben, 1893 táján divatosak voltak a 
többüléses kerékpár utáni vezetéses or
szágúti versenyek . . . Elszökött, a szülei 
háztól, az öreg és szigorú Robi tatától, 
aki bírósági tisztviselő volt München
ben s aki az alpereseknél csak a kerék
pársportot utálta jobban. Hosszú, keser
ves hónapok múltak így, — a fiatal 
Robinak sokszor nem volt betevő falatja, 
de ő hitt a tehetségében és abban, hogy 
világhírű kerékpáros lesz.

önállósította magát. Most már nem 
volt vozető, a saját szakállára verseny
zett. 22 éves, amikor megnyeri a Trieszt 
—Grác—Becs távversenyt és másodiknák 
végez a Moszkva—Szentpétervár nemzet
közi tornán, melynek rajtjához a világ 
180 legjobb porfelhőlovagja állt. 1898-ban 
elutazik a kerékpársport fellegvárába, 
Franciaországba. Résztvosz a 600 km -es 
Bordeaux—Pária táv versen yc.n, molyét 
ebben az időben autóvezetéssel bonyolí
tottak le és a világ ámulatára a bar 
rmyiik helyen végzett. A mérkőzés fele. 
sem zajlott még le. amikor cipője kilyu 
karit. A talpa, vérzett. Más feladta volna 
a küzdelmet, ö  — továbbrsatá.zott.. Ekkor 
írták meg róla, bojzy Robi nem az izmai
nak. hanem tébolyodét! akaraterejének 
és lobirhatat.lnn bitének köszönhette ezt. 
hihetetlen sikert. Ez a bírálat a fején 
találta a szeget. Robi győzelmi soroza
tának titka valóban abban a rendkívüli 
akaratban rejtőzött, mely parancsolni tu
dott ennek a törékeny testnek és olyan 
teljesítményeket követelt tőle. amit ál 
tahiban: emberfelettinek csodálunk.

A gyilkos tendemmotorok 
után. . .

1902-ben megnyeri a párisi Bol’d’Or 
versenyt. Ez egy 24 órás, tendemvezető 
ses torna volt, amelyet a fiatal német 
több mint tízkörös megugrással nyert 
meg.

Erre az időre esik, hogy a francia 
Gom él in divatba hozza a tendemmotort, 
mint veze tőalkalma tosságot. Rettenetes 
szörnyek ezek a gépek. Dübörgésük fé 
lelmetes volt és 140 km-es gyorsaságot, is 
kivágtak. A  motoron keton ültek. Elől, 
aki a kormányt irányította és a gép©* 
üzembentartotta, a hátsó nyeregben P0' 
dig a ,,széltoló” ült, pokoli módon be
öltözködve.  ̂ Ez a széltoló a h'4'tán ,°™ 
érezte kerékpáros védencének a 
aki ész nélkül taposott, hogy a kapcso 
latot ei ne veszítse.

Görgő még ezeken a gépeken r<em.
Ha a kerékpáros első kereke nekiütkö
zött a motornak, felbukott és legtöbbször 
elpusztult. Csak jóval későbben fedezték 
fel a „rollniE’ , az „életmentő”  gorgpt, 
ahogyan ezt az alkalmatosságot hosszú 
ideig a versenyzők becézték.

Aki az ördöggel cimborái
Robi pályája a teuűemmotork utáni

csatákban üstökösként ívelt;;
Egy év alatt négy csonttörést szenve

dett. 37-ezer bukott és niinúannyiszor ki
kerülte a kaszás sújt ásót. E’gy írtak róla, 
mint a halál legyőzőjéről, bokrajzok je
lentek meg a lapokban, melyeken Robi 
örült vág tatással el iramodik a nyomá
ban száguldó h a lá ltó l..,  Ls Robi győ
zött. győzött, ha fel ?em .mukott, feltar- 
tózhata ti a n u 1. Végi gküzdotr, Miin ellenben 
egv versenyt- mely bek mezőnyében  ̂nf 
bukósisakos küzdött. Tomcgbukás. kelet
kezett, a hal versenyző közül három —
és négy motor vezető a helyszínen ször
nyethalt. Robi maga ebből a saélroncso- 
1 ód ott em bértömegből epen kászálódott 
elő . . .  . M

Sokan azzal vádoltak, hogy az ördög
gel cimboTál. S ez a babona eg *̂re job 
ban lábra kapott.

A következő években* sorra veri az 
angol Walkert. a német Köchert/ és az 
amerikai Elkest. Legyőzi a francia-néger 
Taylort.. ? most már nincs előtte senki 
- ranglistán*

Háromszor lesz egymásután világba^ 
i.ok. Megnyeri az Európabajnokságot ia  
Az 1904-e3 esztendőben hiteles feljegyzé
sek szerint 100.000 márkát keres.

A m ankó. . .
Jön a görgő. Robi utálja ezt a meg

szelídített motorvezetéses versenyt- A 
görgőt a kerékpáros mankójának nevezi. 
Már nem versenyez olyan nagy kedvvel,, 
mint eddig.

— A veszély kora elmúlt, — ezeken a 
tornákon ninc3 mit keresnem — düny- 
nyögi.

C ii in d e r e s  pilóta a r e p ü lő *  
aaq é p e r

1906 után már csak elvétve rajtol. Uj 
szenvedély ejti rabul. A repülőgép, a 
század csodá.ja. A második berlini hat
napos verseny után meghívja a részt
vevőket, hogy bemutassa magaépítettö 
gépét.

Ekkor 1909-et írtak. Robi Ferenc — 
Józsefben és cilinderrel ült a monoplán 
kormányához. A gép nekilódul, a szél 
belekapott, mint könnyű sárkányt tán
coltatta a. földön, aztán elkapta, a le
nyúlt és bukfenccel felforgatta.

A nézőkben megdermedt a vér- Robi 
pedig félresöpörte maga felett a dara
bokra zúzódott repülőgép alkatrészeit* 
sértetlenül lépett az ámulók felé . . .

Professzionista * repülő lett. Bejárta 
Németországot és a városokban mutat
ványos repüléseket végzett. Sch'wein- 
furtból azt írta haza Münchenbe az édea  ̂
anyjának:

— Holnap hazajövök és a, Fraueiy- 
kirche körül körrepülést, végzek.

Aznap rettenetes szélvihar volt. A sze
relők kijelentették, hogy nem hajlandók 
Robit rajtolni. Robi toporzékolt dühé
ber.' és felmondással fenyegette meg 
segítőit. Ez használt.. A gépet kitolták, 
Robi elfoglalta a helyét. A motor be
gyújtott.. A légcsavar felkavarta, a port. 
És Robi dacolt a széllel. Hiába ingado
zott. a gyenge alkotmány, az ember aka
rata tartotta a levegőben. De ekkor tel
jes erővel kitört a szélvihar és jégeső 
kopogott a mezőn. A szerelők, nagy ken
dőket lobogtattak:

— Beszállni! Legzállni minden áron'l
Robi végre maga is belátta, hogy nem

maradhat a levegőben. Lefelé irányította 
a gépét. Ki kötési helyet keresett. De 
ekkor katonák vágtattak végig a mezőn, 
akik menekültek a zivatar elől. Robi az 
utolsó pillanatban ismét fel rántotta a 
magassági kormányt. A hirtelen rázkó
dástól derékban kettétört a gyenge al
kotmány. Robi kihullott a szárnyaszegett 
madárból, s mint valami ólmoszsák zu
hant, zuhant a földre. Felismerhetetlen- 
ségig roncsolta, össze magát.. • •

Azt mondják, hogy olyan temetést, 
mint. a Robiét., Németországban az öreg 
Vilmos temetése óta nem látták . . .

1910 július 3 volt a temetés napja.. 
Harminc esztendeje . .  ,

Még mindig nem biz
tos a magyar válo
gatott négyesfogat: 
összeállítása

Tegnap délután a Millenárison lázfUi 
előkészítő munka, folyt, a holnap délután 
negyed 9-kor sorrafterülő magyar-német 
válogat ott repülőmérkőzésre. A betonon 
az elkopott vonalakat, a 200-as és az 
1000 méteres csíkot után afestették, a le
látókon új, korszerű 60 wattos, dinami
kus gombahangszórókat szereltek fel. Az 
MTvSz titkári hivatalában nevezési zár
lat. van. összeállították Budapest bukó
sisakos bajnokságának mezőnyét. Szeke
res, Fekete. Erős, Kárász. Pataki és Zsc- 
li&úftzka jelentkezett. Szittya országos ka
pitány úgy döntött, hogy ma. csütörtököd 
o mezőnnyel két előfutamot bonyolít le 
és a legjobb négy, vagy öt helyezettet 
indítja, a péntekesti döntőben.

A magyar válogatott rop iilőil egén ység 
összeállítása körül nagy zavarok mutat
koznak. Élesnek szerdára virradó éjjel 
el kellett Utaznia és a szövetség azom- 
nali közbelépése tette csak lehetővé* 
hogy pénteken rajthoz állhasson. Pei- 
vássy tegnap sem jelent meg a pályán. 
R em élhetőleg azonban péntekre ő is sza
bad ságo l kap. Abban az esetben, ha 
pelvássy helyet lesi télére volna, szükség* 
elsősorban Karaki, vágy Bodai jön sziámi tásb a.

. 2I-J5N BONYOLÍTJÁK LE
A ALMZETKÖZI WÖRTHl-TÓ KÖRÜLI 

VERSENYT
Aa OHtm;irki kerékpáros alszöTctség kö- 

190 t - fZ VKSz-sael, hopy a hagyományos, 
iji K ilónk teres nemzetközi Wörthi-tó kö* 
ru i or szikii ti versenyt ebben az eszten- 
aoben július hó 21-én bonyolítja le. Az 
alszovctség ebben a>z átiratában meghívta
" magyar válogatottat is. Szittya fotit- 
8ar közölte. Jiopry a Wörthi-ió körüli 
'yrannyen ichrtöl-eg résztvesziink és arra 
Karaklt ós Élest, vagy Erőst küldjük ki.

LORENZ BÍZIK
Pénteken kerül lebonyolításra a 

Millenáriaon a magyar-német válo
gatott kerékpárviadal. Lorens, a 
szövetség német edzője, a magyar 
csapat esélyeiről így nyilatkozott:

— A németek, hősül Scliertleyt 
jól ismerem. Nagyon tehetséges ke
rékpáros. Ebben as évben meg
nyerte a. német repülöbapwkságnt 
és as 1000 méterest. A többi is ki
váló versenyutó. Én azonban ennek 
ellenére bízom a magyar csapatban. 
Ha- a jövő héten nem kapunk ennyi 
csőt és elég alkalmunk less aa ed
zésre. akkor valószínűié g még *  
verjük, a németeket.

Reméljük, Lorenz nemcsak ki« 
váló edző, hanem jó jós I s . . .

A BaJaton-fcöriili kétnapos orszá.gútS 
versenyen, amely aueusztus 31-étöI szopj 
tember 1-ig kerül eldöntésre, valószínű^ 
lég segéiimotoros kerékpárok is indult 
hatnak.



Csütörtök, 1940 július 4. i ssa
Szittya/ az MKSz országos kap itánya  

a péntekesti ném et-m agyar vá lo 
gatott repölőm érkozésen a hazai 
színek győzelm ét vár|a

Szittya, az MKSz országos kapitánya
mondja:

— A repülő futamban nem hisszük, 
fcogy sikert érjünk cl. Schertle, az új 
német repülőbajnok igen kémény le-
igény. Hosszú hajrái lebírhatatlanok és 
gyorsaságára jellemző, hogy az előfuta
mok során 12 mp-és 200 méteressel 
könnyen győzött. Ő és valószínűleg Kap- 
jpey, a bajnokság második helyezettje 
kerül szembe Naggyal és valószínűleg 
Pelvássyval. Pélvássy tudásáról és pil
lanatnyi. formájáról keveset tudunk. A 
múlt héten nem járt edzésre, é héten 
is csak egyszer láttuk a pályán s így 
<azt sem tartjuk lehetetlennek, hogy he
lyette Élessel próbálkozunk majd, aki
nek gyorsasága egyre ígéretesebb. Erről 
egyébként a mai próbaverseny dönt 
véglegesen. A magyar-német repülő össze
csapás mérlegének nyelve a németek 
Jelé int. Nagyobb a rutinjuk és a tech
nikai felkészültségük s főként: sokkal
iöbh versenyt vívtak végig eddig az 
idényben, mint mi. A magyar repülök 
nem specialisták, hanem r e pü l ö
ni i n d e n e s e k, párosversenyzők, két
ülésesek, pontverseny zök és országúti 
harcosok, — ha kell, bukó sisakosok, is 
edvben. ilyen körülmények között cso
dáiul!. volna, határos, ha. mégis sikerünk 
lenne. A derűlátó papírforma, Schertle 
győzelmét. ígéri, — a más ódik és har
madik helyen magyarokat várunk s a 
negyedik helyre Kappeyt. Ha, .így alakul 
a befutó, úgy 6:5 arányú néniét győ
zelemmel kezdődnie a. nap.

Az 1000 méteres idő futamban ma
gyar győzelmet jósolunk, Éles ist Nótás. 
is képes arra, hogy megszorUtatá-sa

A „bűnöző44 Éles, a ver
senyző betegsége, 
„csak sétáltunk44 
és egyéb bajok az or
szágúti arcvonalon

Stes,, yass&raap váratlanul rajthoz állt a 
KSzKK 171 ltm-és országúti versenyén 
és minden országúti edzés és kümóly 
élőfcészttlet nélkül fölényesen, biztosan 
győzött. Az PTC-,,ágyú" úgy indult 
ebbe ,az ütközetbe, hogy sétál egyet. 
Nem akart harcolni, a robbantásokban 
részt venni, hajrázni . . . nem, csak éppen 
tízért szállt nyeregbe, hogy izmai be ne 
rozsdásodjanak. Két héttel ezelőtt fel- 
bukott a; Millenárison. A bukás a ver
senyző életében, nemcsak testi, de telki 
sebeket is ejt. Bukás után a repülök és 
a,, bukó sisakosok elveszítik biztonság
érzetüket. __ Hiányzik belőlük átmenetileg 
az átütőerő,. meggyávulnak, elerőtleaed- 
uek,, .fél éli kék. lesznek.

Évtizedes tapasztalat ez. Ismerünk 
világhírű bukósisakosokat, akik egyet- 
jen bukás után elvesztették a „tehetné- 
$iiket'. Soha többé nem nyerték vér- 
Bfcí jt , nem tudlak többé küzdeni, bár gyor
saságuk ~ba egyedül futották — csorbítat
lan fnaradt. Ez a heter/céa vett móst erőt 
Élőiéit is, aki a vasárnapi országúti 
versenyt önbizolmnnak visszaszerzésére 
akarta, felhasználni. Ez a lélektani kísér
let aztán túl jól sikerült. Élest, aki 
vsak 50—60 km-t akart maga alá tapos
ni, a küzdelem Során elkapta a harc 

' ördöge, fís nem tartotta vissza Lorens 
mesternek adott fogadalma sem, hogy 
országúti versenyen nem indul többé. 
S S S j :  robbantott, küzdött, szökött és győzött végül — ahogy akart.

Imrén® ezért a. hőstettéért nagyon 
megharagudott Élesre,
..... Nincs sporljeyyelem  a magyar 
^rsenyzökben. — mondta ingerülten — 
f '* s istenáldotta repülő t e h e t s é g ' egt 
mar százszor elmondtam s most megint 
Sjpent „ bűnözni"  országidra. R e}.
re pes előttem az ilyen versenyzők lelki■- 
Wjtpa, Bút mit akarnakt. Komoly 

elérni, vagy középszerűségbe Villád,i.i? i A szövetségnek diktátort ha- 
tamat kellene biztosítani, hogy végre 
tudja hajtani rendelkezéseit, így nem
i°.aünk fejlődni és kárbavéss mindén
"ymltihn

Beszéltünk Élessel is. Nagyon bűn. 
°™óan, nagyon szerényen mondja:
,Z~ Nem is tudom, hogyan történt, jga
l l  »etn akartam végigharcolni ezt a 
-t.rienyt. Be aztán egyre jobban islett 

Semmit sem kellett erőlködő 
’}■ a gép magától vitt. Ha ellenfeleim  

Í r  egy kicsit gyorsabbak lettek 
n e m'  ^szálltam volna a bolyból. De 
J l , . v°ltak erősek. Őszintén mondom: 
sétáltunk csak . . .

E ° y  IGAZI
s p o r t c s á l A d

—f  S2egényebb emberek között ren- 
. igazi sportember akad.. Talán 

. . is> mint a jofibmódúak *kö2ött.
r>p‘ i1®azi sportcsaládot talán egy 

poSz®11terzsét)eU családról lehetne 
i -k^intázm. A család három re- 
vívó^6̂ es csemetéje mind ököl- 
rikői A. PaPa és a mama él-hal az 

Vlvásért. Különösen a papa.
1.

Nem csoda ezek után, ha kiderül 
iow S; hogy a csemeték nevelése a 
leneto legSportSzerübb keretek kö-
zo , s « , ik- Amennyire a szerény 
családi háztartás megengedi, a 
>uk a sportszerűség követelmé

nyeinek megfelelően táplálkoznak.
édzések lelkiismeretes látogatá- 

<Jnó! fis a. sportszerű életről a papa 
enrC!0sk°dik- Meg még a sportszerű

Ep0lkodásró1 is -csempf2:er előfordult, hogy az egyik 
gét 16 R2zal mentegette a veresé- 
vívök általában egyes ököl-

__ j  z°k tá k : „ A  p o n to z ó k  . .
vészes h ? 21 pontozok ? — szólt
papa __°^ lokráncolással a sport- 
offyszer! Goúdolí csak utána még

h o íy íe n n e ’t " 6^  akf ta belátni’ 

W n  g S f m i,yenkbr a Rp0rt'gondolkodó atyák csinálni?

esetén 1:17-et fusson. Ennél az ered
ménynél a németek. — Vogpenreiter és 
Minké — nem tudnák jobbat, futni. Ha 
derűlátók maradunk továbbra is a tip- 
peléssel, úgy ezt a futamot. 8:S arányban 
nyerjük meg. Az összesítés 13:9 lenne 
a két futam után a magyarok javára.

— A kétüléses gépek versenyét e l 
v e s z í t j ü k .  Csúnyán! Az el,ső és a 
második helyre az összedolgozott német 
tendempárokat várjuk. Ebben a futam
ban az eredmény tehát 8:3 lesz a néme
tek javára. A harmadik futam után az 
összesítésben tehát a németek 17:16 
arányban vezetnének.
— Befejezésül a négyes csapatverseny 
következik. Ha a nyerseröt vesszük fi
gyelembe és az egyéni állóképes gyorsa
ságot, úgy a magyar együttest a yiémet 
semmi körülményék között sem verheti 
meg. Csakhogy ez a futam is technikát 
követel. S ebben a németek igen na
gyok. Mi meg keveset készültünk eddig 
erre a futamra. Váltási technikánk 
hiányos, iramrendünk ismeretlen. Ezt az 
edzési hiányt szerdán és csütörtökön 
úgy, ahogy pótolja még Lorencz szövet, 
ségi edző. E sok aggály ellenére mégis 
reméljük, hogy a magyar válogatott a 
csapatversenyben megállja, a helyét s 
ebben az esetben 2if:20 arányban vég
eredményben fényes g y ő z e l m e t ,  
a r a, t. h a. t u v k a világhírű német 
válogatottal szemben.

— Ez azqnbayi csak a derűlátás és a 
remény sugalmazta tipp elés mondatja 
velüntt. Borúlátó szemüvegen keresztül 
28:16 is lehet az arány a németek javá
ra. ... De legyünk derűlátók!

A T L É T IK A

— Hirtelen |avyiásl 
láttak volna tőlem/
— mondotta Szabó Miklós, — ka m eg
tartják a ném et-magyart. — Ez a szom
bati 3:57.8-as futásom még csak olyan 
tessék-lássék forma volt, c zen a bélen 
azonban — érzem — rohamosan javul
tam. igaz, hogy nagyon lelkiismeretesen 
dolgoztam is és teljesen sportszerűen 
élek. Olyanforma ugrásra számítottam, 
mint annak idején a Cuiiningham mö
gött váratlanul elért 3:52.6-os eredmé
nyem alkalmával. Kár, hogy a válogatott 
viadal elmarad, de ha a szövetség ver
senyt rendez, természetesen elindulok. A 
bajnokságban már biztosan akarDin futni 
a jó időket.

— 5000-eu még nem indul!
—  Hosszabb távra majd csak ősszel 

szállók be. Nagyon boldog vagyok, hogy 
Kelen ilyen jó, legalább Csapiár sem 
érzi magát páholyban és fel kell ké
szülnie a versenyekre. Előrebocsátom, 
hogy bármilyen jók lesznek is ők kerten, 
nem hagyom CvSak úgy ellenállás nélkül 
elhódítani az 50W-es csúcseredményemet 
és össze! feltétlenül felveszem a harcot 
ezen a távon is Kelen és Csapiár ellen. 
Egy-két gyengébb futás jiem tudja el
venni az én kedvemet. Most nekiláttam 
és ezt a lendületét nem is akarom meg
törni.

MODERN All BABA
S A M 0 Y  Eddie.Cantoi PAIRM

Lemondtak a németmagyar viadalt
Augusztus második kefére vagy szeptember 
elejére ajánlottunk időpontot a neme- . 
teknek

Sétáltunk c s a k . . .  Ez a, magyar or
szágúti sport pillanatnyi keresztmet
szete. ]5s ez a pillanatnyi keresztmetszet, 
sajnos, már jó egynéhány éve tart. Hat 
esztendővel ezelőtt, nem volt ritka a 
37 km-es óraátlag. Ma fehér holló. 
Állandóan 32—33 . km-es óraátlagokat
majáUsoznak a fiúk, akkor, midőn kü l
földön már régen 38--1/0 km körüli 
óraátlo gokat kari háznak. A magyar por
felhőlovagok hárcikedve állandóan sznnv- 
nyadóban • van. Apró robbantásoktól el
tekintve; nm tartanak- irámot, a közös
ség szelleme hanyatlik, nem törekszenek 
jó időeredményekre, csak a minél köny- 
nyebben kivívható eredményre. Ezek a 
hajráim szárók megmérgezik az országúti 
sportot és elrontott ,,hosszútávú repülő- 
versenyí”  csinálnak belőle.

Ezt a rendszert tüzzel-vassa! ki kell 
irtania az MSz-nek. Változtassa meg a 
bajnoki pontozást, ne értékeljen verse, 
nyékét bizonyos sebességi értékszínt 
alatt, jutalmazzon átlagcsúcsteljesitmc- 
nyékét, és általában: keressen módot
arra, hogy a gyorsaság minden eszköz 
igénybevételével elérje azt a mértéket, 
ami lehetőséget ad a nemzetközi sikerre.

Versenyzőink semmivel sem gyengéb
bek, mint a külföldi nagyágyúk. Let sú- 
ságuk nem tehetségük silányságában 
rejlik, hanem a rossz és önző módszc 
vekben.
-Bzen ken segíteni,- amíg nem késő.

Szent a béke a finn 
polgári és munkás 
sportszövetség között

Helsinki, június vígé.
TsínCrcteR Magyarországon is, liopry a 

finn pól'gáiú ős munkás sporlszövotívég 
eddig nem a Icisnaíryoh.b egyetértóshen 
dolgozóit. Évek óta folytak bizonyos tár
gyalások a két szövetség álláspontjának 
üss zo c y yezt c tó se céljából, dó csak addig 
tudtak eljutni, hogy á murikásszövetsé 
hozzájárult tagjainak az olimpián való 
indításához.

Most azonban á háborús események 
..niegpuhílottók” a. TÚL (munka Rsziivet- 
ség) ellenállását és a legutóbb tartott 
ülésen nagy fontosságú határozatokat
hozlak.

A határozatok szerint a finn munkás- 
versenyzők ezentúl nemcsak az olimpiai 
játékokon, haíiérn a polgári egyesülo'.ek 
áltál rendezett bármély nemzeti vágy 
nemzetközt versenyen résztvebetnok, in 
dnlhatnak a finn bajnokságokban és

ÖKÖLVÍVÁS
Az országos vasutasökölvívó CsB küz

delmeit —  egyelőre — nem folytatják. 
Az eddig lefolyt három forduló után 
a BVSC csapata vezet 6 ponttal.
„UTASÍTÁS a LEVENTÉK TÖMEGES 

ÖKüLVIVóOKTATÁSAKA”
cím alatt Dobránszky István, a MöSz 
szakoktatója és Tálay János testnevelő 
tanár egy kis könyvecskét írt. A könyv 
tartalmazza a tömeges ökölvívóoktatás 
mindéi.' szükséges teendőjét. Ebből áx 
oktatók —• különösen akik már valami
lyen ökülvívútaníolyamot végezték — ki 
fogástalanul megtaníthatják növendékei
ket az ökölvívás alapelemeire és azután 
nekifoghattak a tömegből kiválogatott 
tehetségesebb öklözök versenyszerű elő
készítésére. A pompásan megszerkesztett 
könyvecske, szerény véleményünk sze
rint, alkalmas arra. hogy megindítsa ezt 
a kitűnő férfias sportot a tömegnevelés 
felé vezető úton.

DEMPSEY ISMÉT SZORITÓBAN!
Atlántás Georgia, július 2.

Jack Bempséy, egykori nehézsúlyú 
ökölvívó világbajnok, aki az utóbbi idő
ben csak mint mérkőzésvez-elő lépett szo- 
rítóba. ismét kesztyűt húzott. Ellenfele 
az ismeretlen texasi Clar Lüttrctl volt. 
Bempsey a 2. menetben kiütéssel győ
zött. Berhpsey 1927 óta nem öklözött! 
Móst 44 éves.

A fiúból edzötárs, azaz „spar- 
ring-partner“ lett: jónéhány tenye
rest beszedett. . .

2.
A mama, a női hivatásnak meg- 

felelően, főleg az erőnlét javítása 
kőiül, szokott tevékenykedni. De 
nemcsak saját csemetéiről gondos 
kodik idönkint a szegény kültelki 
egyesület véznább ifijeit is meg 
szokta hívni.

Mostanában például két ilyen if 
jonc erönlct.javítása folyik a pest 
szenterzsébeti családi házban. J 
fiúk, a «abadságát élvező ifjú 
bajnokkal és válogatottal együtt 
naphosszat a kis Dunán horgász 
nak. Ebédet visznek magukkal, í 
reggelit és a. Vacsorát otthon kap
ják.

Az egyik napon a. mama, a három 
gyerekkel kiment a piacra, bevásá
rolni. Egyedül nem tudta volna 
hazacipelni a megszaporodott család 
többnapi zöldség- és gyümölcs- 
szükségletét. Hazafelé persze min 
derűkre jutott egy-egy jókora cső 
mag. Az ifjú bajnok azonban erő
sen restell te a tele szatyort cipelni 
a nyílt utca során. A mama méreg 
be jött és a bajnok a nagy nyilvá 
nosság előtt irtózatos „vereséget1 
szenvedett. . .

3,
így folyik egy szegény, de sport 

szerűen élő és gondolkodó család 
élete a perifériákon.

Már keddi számunkban céloztunk 
rá, hogy a különböző belső intézke
dések következtében a magyar-né
met atlétikai viadal elé komoly aka
dályok tornyosulnak. Akkor úgy 
látszott, hogy a minden oldalról 
megnyilvánuló jóakarat lehetővé 
teszi a válogatott versenyzők rész
vételét ezen a minden szempontból 
igen fontos versenyen. Sajnos, az 
utóbbi napokban a nehézségek még 
fokozódtak és a szövetség kényte
len volt a mérkőzés , megtartására 
vonatkozó elhatározását megváltoz
tatni.

Vangel Gyula dr. elnök
döntés körülményeiről a követke

zőket mondotta:
- A szövetség és magam is mindent el

követtünk, hogy a versenyt megfelelő 
körülmények körött megrendezhessük és 
a legjobb csapatunkkal állhassunk ki a 
németek ellen. Ez utóbbi kívánság már 
eleve nehézen elérhetőnek látszott, a: 
utolsó napokon pedig csak rosszabbo 
dott a helyzet. Válogatott atlétáink éi 
az utánuk soron következő tartalékok 
közül legalább húsznak készülődése volt 
korlátozva és semmi biztatást sem kap 
tani arra vonatkozólag, hogy legalább i 
versenyen részi vehessenek. A vidéken 
lakó versenyzők feljövele is kérdésessé 
vált, — már pedig 

egy budapesti második garnitúrával
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Ezt vegye 
Sohasem fog mást használni!

képviselhetik a fiún színeket bármilyen 
válogatott viadalon, Különállátsukáí mind 
össze azza; .fejezik ki, hogy saját tag
jaik részéi-0 külön is rendeznek verse 
üyeket.

Ezek a határozatok az-ért jelentősek, 
meri, a különböző sportágakban induló 
munkás ver Sony zök száma közel 30.000 
Atléta mintegy 311.fid* van. ami nem
megvetendő szám. (Magyarországon la 
valy összesen 1100 férfiatléta indült : 
szövetségi versenyeken. Szeri:.) Kiváló 
Versenyző: is álcád köztük, bár a TÚL 
elhatározására éppen az volt döntő befő 
lyással, hogy a legjobbak, akik kittől 
tele a niunluisvovsonyek keretéből, rend 
szerint átpártoltak a nagyobb fejlődési 
tehetőséget biztosító polgáriakhoz. (Sa 
Volainén, a. vágtázó, Veifila, a kalapács 
vető stb.) A jelenlegiek közül a gerely 
vető Aufonen a legjobb (tavaly ,76,56-ot 
dobott: a harmadik légjobb eredmény a 
világon) és könnyén meglehet, hogy a 
őszi magyar-finn viadalon már ltiszo 
rítja a csapiból Nikkanent vagy JSr 
vinent.

Finn sportkörökben most nagy 
öröm, Hogy a. húsz éve húzódó beké 
végre megkötötték. A 110.000 taggal öol 
gozó polgári és a-/. 50.000 tagot- fogtálkor 
tató muukászüveUég most már vállvetv 
fog dolgozni.

Ivulal Sándor.

A TESTNEVELÉS
legújabb számának élén a magyar sport
életnek az elmúlt hónapban történt lég 
jelentősebb eseménye a Sportcsarnok 
alapkőletételének leírását és fényképfel 
vételeit találjuk. A júniusi szám külör. 
ben elsősorban az atlétika és az ököl 
vívás szakkérdéseivel foglalkozik. Vár
szegi József, kiváló gerely vető bajno 
kunk, befejezte a gerelyvetésröl szóló 
cikksorozatát, amely tulajdonképpen 
nem is cikksorozat, hanem a gerelyvetés 
ről írt könyv folytatásokban való köz 
lése. Érdemi ismertetésére még vissza
térünk. Kulai Sándornak, a Nemzeti 
Sport helsinki tudósítójának a finn atlé 
tikáről szóló nagyértékű cikké folyta
tódik, ifj. Dobránszky István az ököl 
vívás taktikájáról ír. Érdeklődésre tart 
hat számot Dusóczky Andor dr. ,,A 
sportorvos szerepe az atlétikában.”  című 
cikke is.

21 TONT KÜLÖNBSÉGGEL
győzték le vasárnap a bécsiek Pozsony 
válogatott csapatát. A légjobb eredményt 
a bécsi Bucher érte el, aki 65.25 gerely 
dobásával új ostiriarki csúcsot állított fel 
Ezzel megle.petésszerűen legyőzte 
e-lienünk a /birodalmi válogatottba beállt 
tott Pektort. Fektor csak 60.32-ig vitte 
Még egy ..nágyválogatott”  szerepelt 
bécsi csapatban: á hosszú Wotapek. ’ő  _ 
súlylökést 14.13, a, diszkoszvetést 46,24-ee 
eredménnyel nyerte, A többi versenyszün 
győztesei: 100 W) Mladek B 11.2, 400 rr 
Janiséh E 54.2, 30Ö m Eichberger B 2:02,4, 
30GO m Mudchik B 8:56, magas Gálanda 
dr P 175, távol Klepsatel P 690, hármas 
Szabó P 12.99, kalapács Struíiac P  38.30. 
4X100 m Bécs 45.6. A pontversenyt 21 
Pont különbséggel nyerte Bécs.

„Gandi” : Zsengellér
Il.-é  42 gól.

csúcsa 56, Takács

nem állhatunk ki a német birodalmi 
válogatott ellen.

A mai körülmények között megfelelő 
közönséget sem tudtunk volna toborozni.

versenyre és vendéglátásunk sem lehe
tett volna olyan, amely vendégeinkhez 
és hozzánk méltó. Ilyen körülmények kö
zött úgy döntöttünk, hogy

a mérkőzést lemondjuk, .k
illetőleg annak békésebb időkre való ha-, 
lasztását kérjük a német szövetségtől. 
Ezt az elhatározásunkat tegnap telefo
non közöltük is a németekkel és meg
hívtuk őket augusztus második vasár-, 
napjára vagy szeptember elejére, — már 
amelyik időpont nekik jobban megfelel. 
Erre az ajánlatunkra természetesen vár 
laszt azonnal nem kaphattunk, de h'sr- 
sziik, hogy a német szövetség méltá
nyolja az igyekezetünket és hajlandó 
válogatott csapatát egy későbbi időpont
ban kiállítani ellenünk,.

Vangel dr. nyilatkozatához nin
csen hozzátenni valónk. Amennyire 
sajnáljuk sportszempontból a mér
kőzés elmaradását, annyira el kell 
ismernünk, hogy" az adott helyzetben 
nem volt más megoldás. Reméljük, 
hogy a német-magyar viadal az 
ősszel valóban megvalósul és azon 
a legjobb magyar válogatóit a, leg
jobb német válogatott ■ ellen minden 
zavaró körülménytől mentesen tud 
majd kiállni.

Megrendezik a német-magyart —  ellenié! nélkül...
Lapunk más helyén megírjuk, 

hogy a szövetség a magyar-német 
atlétikai viadalt külső okok és be
hatások következtében lemondotta. 
Ha azonban a német válogatott sze
replésétől el is kell tekintetünk, a 
versenyre felkészült magyar atléta- 
gárda versenyzési alkalmát nem 
szabad elszalasztani. Eredetileg 
erre a napra a magyar atlétika 
nagy ünnepére való tekintettel más 
fővárosi versenyt nem írtak ki. 
Most: hogy ez a válogatott viadal 
elmarad, a szövetség elhatározta,

hogy szombaton és vasárnap a 
MAC-púlyán délután fél 5 órai kez
dettel megrendezi mindazokat á 
számokat, amelyek a német-magya
ron lettek volna.

A verseny nevezési zárlata pénte
ken délután 6 óra. A szövetség re
méli, h$gy a versenyen ■ minél töb
ben el tudnak indulni a vá.logatot- 
tak és a nem válogatottak is fa 
hogy az eredmények nem. válnak 
majd szégyenére a magyar atléti
kának.

Á fiatalok atlétagyüle
kezetét hétfői kezdet 
tét rendezi meg a MASz

A múltban hozott határozata értelmé
ben a zavaros idők ellenére is megren
dezi a MASz a fiatal atléták továbbkép
zésére szánt két tanfolyamok A számí
tásba vett versenyzők nagyobbik része 
amúgy is ifjúsági korban van még és az 
ő részvételüknek — amennyiben Buda
pestre tudnak utazni — nincsen semmi 
akadálya. A valamivel idősebb korosztá
lyokban is vannak olyanok, akiket egy
előre nem érintenek a hozott intézkedé
sek és így

elég résztvevőre van kilátás.
A szövetség minden eshetőségre szá
mítva. mindkét csoportba több verseny
zőt hívott, illetőleg hív meg. hunt 
amennyinek az eljövetelét számításba 
vette.

Július 8-tól 13-ig az ngrók gyüleke
zetét tartják meg.

Eredetileg a dobókat is össze akarták 
gyűjteni, attól azonban az utolsó pilla
natban eltekintettek. A legújabb határo
zat értelmében a második tanfolyamon 
sem vesznek részt a futók valamennyien, 
hanem

csak a vágtázok és gátfutók.
Ez az intézkedés azért történt, hogy 
Simpsonnak módja legyen minél beha
tóbban foglalkoznia azoknak a sport
ágaknak versenyzőivel, amely sportága
kat nálunk legjobban elhanyagoltak és 
amelyekhez az amerikai edző a legjobban 
ért. A tanfolyamok vezetésében különben 
Vadas Iván áll m ajd az amerikai edző 
segítségére.

A  szövetségben már összeállították 
azoknak a

névsorát.
akiket az első tanfolyamra meghívnak. 
A  meghívók már el is menték. A vidéki 

magasugrók
közül Perenczy SzIjE, Kuruc.z PÁC. Osz- 
lánazky és fízakály DiMAVAG, Madaa 
MAFC (Sopron). Isaák (Pécs), Kottán 
(Gyula), Kászon (Vác). Bottlik (PeSCI). 
Sárai (Haladás). Kertész GyUAC.. Koczka 
KEAC, Szuromy MVSC, Futó DEAC. a

távol ugrók
közül Bskky DiMAVAG. Vadász ARAK. 
Kelemen MVSC, Lipovezky PÁC, Krabzl 
TSC, a

rúdugrók
közül Szinyéry, Tokár. Littkey DG 
MAVAG, Parkás ZMÖVE. Herczeg 
GyUAC stb. kapott m eghívót Hozzájuk 
csatlakoznak majd

a fővárosi versenyzők, 
akiket, általánosságban meghívott a szö
vetség az előadásokra és az edzésekre. 
Külön meghívót is kaptak egyesek, így 
a magasúgrők közül Gáspár, Tordai, 
Jászfi, Bánsági. Cserna, Moór. Tési, Szc 
keres, Jakő stb., a távolugrók közül 
Zajki, Mészáros, Nagy. a hármastigrók 
közül Dusnoki, Somló. Somogyi. Holló, 
Ba.iőthy. Tófalvy. Dongó, a rúdugrók 
közül Zsuffka Kovács TSE és Kovács 
TFSC. Demény, Füzest. Ruják stb. sze
repel a  meghívottak között

A szövetségben’ remélik, hogy a tant. 
folyamokat meg tudják rendezni és azok 
jó eredményt hoznak. A vidéki verseny
zők elszállásolásáról gondoskodás tör
tént. Az előadások és az edzések.

A MAC-pályán
lesznek. Az ugrók köztit az ifjúságiak 
mindjárt ittmaradnak majd az ifjúsági 
bajnokságra, az egy héttel később fel
jövő vágtázok és gát futók pedig egy 
nappal előbb érkeznék majd. hogy az 
ifjúsági bajnokságban is indulni tudja
nak. *

IFJÚSÁG
A munkácsi úszőnapon az alábbi ered

mények voltak: Alsósok. 50 ni gyors:
1. Fodor (Magyar glmn.), 50 m hát: I. 
Porochnávec (Magyar g.), 50 m mell:
1. Saffáry (Magyar g.). — Felsősök. 100 
m gvors: 1. Rosenberg (MagyaroróSz
*.), 2. Bódék (Zsidó g.). — 100 m hát: 
1. Csery (Magyar g.). 2. Tárczy (All. 
fii.). — 100 m mell: 1. Borún (Magyar 
g.), 2. Steiger (Zsidó g.).

A RÁDIÓ MŰSORA 
Csütörtök, július I.

Budapest I. (549.5 m.) G.40: Ébresztő.
Torna. —  7: Hírek, Hanglemezek. — 19: 
Hírek. — 10.20: Felolvasás. — 10.45: Fel
olvasás. — 11.10: Vízjelzőszolgálat. —
12: liarangszó. lllnimisz. TdŐjárásjelén- 
16*. — .12.10: Bányóczky Erzsébet hege
dül. — 12.40: Hírek, — 13.55: Solynuwsy 
Margit énekel. — 13.20: Időjelzés, idő
járás- és vízállásjelentés, — 13,30: A
Rádió Szalonzenekara. — 11.30: Hírek. — 
14.45: Műsorismertetés. —  15: Árfolyani- 
liírek, piaci árak, élelmiszerárak. — 
16.15: A ruszin hallgatóknak felolvasás 
és hanglemezek. — 16.15: Jdőjelzéfl, ídii- 
járásjelentés, hírek, — 17: Hírek szlovák 
és ruszin nyelven. — 17.15: ,,A magyar
német válogatott atlétikai mérkőzés." 
Szerbit Elek dr előadása. — 37.30: Fá
tyol Jancsi cigányzenekara. — 18: Elő
adás. — 18.15: Kóréh Endre, az Öperaház 
tagja énekel zongorakísérettel. —- 18.43: 
„A  kedves." Szllassy Gyula magyar köl
tők szerelmes verséiből ad elő. — 19.15: 
Hírek. — 19.25: „Ftirutyaezó,” . Hang
jától!. Irts. Babay József. Rendező Csa- 
uády György. (Hangfelvétel.) — 19.43: 
„Amiről mindenki beszél." —  20.10: Az 
Operaház Zenekara. Vezényel Dóhnányi 
Ernő. — A szünetben kb. 20.40: Rnstin- 
ttyelvü előadás. - -  21.40; Hírek. H íj* , 
rásjelentés, hírek szlovák és ruszin nyel
vén. — 2.10: A rajbÓ2en«k*r muzsikál: 
23: Hírek német, plasz, angol, francia és 
eszperantó nyelven. — 23.55: Humoros
számok hanglemezről. — 0.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 ra.) 16.15: Filmezii- 
mok hanglemezről. — 18.45: Balázs Gyula 
dr magyar nótákat zongorázik. — 19.13: 
Hanglemezek. — 2(1: Hírek, ügetöVerseny- 
errtlmények, hírek szlovák és ruszin 
nyelven. — 23,23; A. József nádor 2. hort- 
'■édgyalogczred zenekara. \ ez. Seregi 
Artúr. — 21.15: Előadás. -  21.45: Idó-
járáSjelentés.

Kassa. (259.1 m.) 11.05: Előadás. —
11.25: Szlovák népdalok hanglemezről. — 
15,25: Varaoskay József magyar nótákat 
énekel. Orgován Jani és cigányzenekara 
muzsikál.



MOZI

Érthetetlen

SgStil

felújítások
Minden tavaszi évad végén felújítanak 

mozijainkban néhány filmet. A? idén — 
úgy látszik — különösen sok filmet ú jí
tanak fel. Ez érhető is, mert valószínű
leg nem áll annyi új film a mozisok ren
delkezésére, amennyire a nyári hónapok
ban szükség lenne. Nem érthető' ellen
ben az, ahogyan a felújításra kerülő fil
meket kiválogatják. A múltban olyan fil
meket újítottak fel. amelyek annyira 
tetszettek a közönségnek, hogy érdemes 
volt ismét bemutatómozi műsorára tűzni 
őket. Kivételes, elsőrangú, de legalább is 
nagysikerű filmeket szoktak felújítani. 
Az idén, a közönség álroéikodására, sorra 
újítanak fel olyan filmeket, amelyek már 
először sem kellettek a közönségnek. 
Bukott filmeket újítanak fel. A film
szakma tagjai nyilván nagyon jól tud
ják, hogy melyik film miért kerül most 
ismét műsorra. A közönségnek azonban 
ehhez semmi köze. A közönség legfeljebb 
azt kérdi, hogy ha egy mozi csak régi 
és rossz filmet tud játszani, akkor — 
miért nem tart inkább nyári szünetet?! 
£s ml is ezt kérdezzük.

Eddy Cantor újra kacagtat. Eddy Can- 
tor. a híres amerikai komikus egyik leg
mulatságosabb filmje a ..Modern Ali 
Baba” . Sokat és szívből kacagott már 
ezen a filmen Amerika és Európa. Most 
a Savoy- és a Pátria-mozi újból mű
sorra tűzte a vidám filmet.

Miilen idők, miilen idők .
Csütörtök, 1940 július 4.

m m

A M O ZIK  M Ű S O R A :
RÖVIDÍTÉSEK! Sz -  szomn.il, V -  vasár

nak, n — '!>, 1 “* •/*. h — % -
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55- T i 153-034. 
ffi, fg, flO. S2. V.: f4-lcor is. A  nyugati
v t’ lálnháborii. 2-ifc hé)!
CASINO Eskii-u. 1. T,: 383132. fG. f8. flO. 
gz! V.: f4-kor is. A két tökfej. (Stan 
Fán.) 3-ik hét!
CITY Vilmos esászár-ú! 35. T.: 131-140. 
h6,, K8, hlO. Bz. V.: h4-Irar is. Torockói 
iRpayasszony. (Felújítás.) 
rOESO Váci-utca 9- Telefon: 182-818.
fG, 18, flO. Sz. V.: ti-lcor is. Erzsébet 
hercegnő. (Hörbigér Pál.)
DÉCSt Teréz-körút 28. T : 125-952. 6. .8, 
10. Sz. V .: 4-kor is. Éjszaka kezdődött. 
(Felújítás.)
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: ,89-543. 
n4, 18 hlO. Sz. V .: n4-kor is. Férjem, a 
kékszákáll. (Tasi.ády M., Lingen.) 

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T : 222-499. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt.
Magyar. Fox, Luee. üfa és rajzoshiradó. 
A  compiégnei tárgyalások. Kultúr- és 
rajzfilm .
OMNI A Köl-esey-uica 2. T.: 130-125. 5, 118, 
flO. Sz. V.: 4. 6, 8, 10. Oz, a csodák cso
dája. íJuíiy Uari-and.) 7-ik hét!
RADIUS Nagymező-utca 22. r. 122-098. 
ffi. 1)8. hifi. Sz. V.: f(-Kor is. Nagyvá
rosi lány. (Le Monier.)
ROTÁL APOLLÓ Erzsébet-körút' 45. T : 
222-003. n6. f8, hlO. Sz. V.; 4. .6, 8. 10, 
Botrány a cirkuszban. (GauceóJ Csikó, 
Harpó.) , „
SC A LA Teréz-krt GO. T.: 11(411. hfi. hí, 
hlO. Sz. V.: Ahogy tetszik. (E. Bergner. 
Felújítás.)
URANIA Kákóczi-út 21. T.: 145-046. fő, 
T. f 10. Sz. v .: 2-től. Nyugati villámhá- 
ború. 2-ik hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T : 144-212. 
£4, Í6. fS. flO. Sz. V .: f2-kor is. Mégis 
szép a világ.
CÁRITÓL. Barosa-fér 32. T.s 134-331
f4, ffi. f8, 00. V.: fi-kor is. Fekete é j
szakák. ,
CORVIN üllöi-üt 40. T.s 138-988. fi. ffi. f8, 
flO. V.: fi-kor is. Ferdináud, a bika stb. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T .: 142.455. 
14, ffi, f8, no. Kadetlkisasszony.
KAMARA Dohány-utca 42. T.: _ 144-02,.
4. 6, 8. 10. V .: 11 -és 2-kor is. Kar volt
LLOYL) HoJlán-utca 7/a. T : 111-994. 4. 6. 8.
10. A Nosztysfiéi esete Tóth Marival. 
PALACK Erzsébet-körút 8. T.: 221-222. 11.
2, 4. fi, 8, 10. D. III. 88., a levegő ka
tonái.
PÁTRIA NépszínhSz-u. 13 T.: 145673
4. 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Modern Alibaba, 
no. V.: ) 2-kor is. Modern Alibaba. 
SAVOY Cliei-.át 4. T .: 146-040. (4, T6. fS, 
f 10 V.: fi-kor is. Modern Alibaba! 
SIMPLON Horthy Miklós-ut 62. T : 268-999.
5, n8, flO. V.: i, nfi, Í8. hlO. Marco Polo. 
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T.t 1(0—840. 4, 6, 
8, 10. V.: 2-kor iá. Varieté.

Tpvábbjátszó mozik 
a l k o t á s  Gombös-u. 11. Tel.: 355-374.
ni. nfi, ri8, nlO. V .: n2-kor is. Ifjúság. 
BELVÁROSI iráhj'i-utca 21. r . 384-563.
4, 6. S. 10. V.: 4, 3, fi, 7, 8, 9, 10. Dal a
szabadságról. „
BUDAI APOLLÓ Széna-tér. T .: 351-500. 
13.' b*. 9- V .: O, f4,‘ ffi, 18, 110. Hurrá! 
Apa '.ettem. Börharisnya. V. d. e. f ii : 
Törni.
ELflORA DO. Népszinbáz-n. 31. T.s 1.33-171.
5, n8, flO. V.; 2, 4. fi, 8, 10. A sárga 
csikó. V. d. e. £12: Em mj.
HÓM ERŐS Hermina-út 7. T.: 396-178.
5. nS, £10. V.: fi-töl. (8-tól a kertben.) 
Alexander Orabam Bell.
IPOLY Gsáky-u, 65. T.s 292-628. 5. n8, flO. 
1'.: “ . nfi. 18. hlO.1 2 * 4 5 ördöngös fruska. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T.s 
134-644. 5, n8. 110. Sz. V.: 14, ffi, £8, £10. 
I)r Kildare különös esete. V. d. e. f ii : 
A 2 fogoly.
OLYMPIA ErabébiRMsTt 26. T .: 421.588.
4 fi, 8 10. V.- 2-fcor í«. Ördöngös fruska. 
OTTHON Beniczky-u. 3. T .: 146-447. fi, 
h7. 9. Sz. V.: ni. nfi, u8, nlO. Hurrá! 
Apa lettem. Börharienya. V. d. e. f i } :  
Te ceak pipálj, Ladányi!
P HŰN IX Rák6czi-út 68. Tel.: 144-454.
11, '5. n8, flO. Sz. V.: 3-kor is. Duna- 
paríi randevú.
RTALTO Rákérzi-út 70. T.: 132-497. 5. n8, 
f 10. v .: 2, 4. fi, 8, 10. Dr. Kiidare külö
nös esete. Stan cs Pan.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda é« szombat kivételével minden nap. Szerkesztőség és kiadóhivatal Bp. VIII., Eokk Szilárd-utca 4. 

— Telefon 132—m  és 133-977. Levélcím: Budapest 72, Poatafiók 42.
Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe

lelős szerkesztő: Hoppé I-ászló. ■— Fele
ké kiadó: Kultsár István.

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

Nyomatott a Stádium Rí. tSrforgögé- 
Mta. FeleWs: Oyfcy Aladár Iraapató.

Régen
h,a a Ferencváros déli vidékekre ment és néha-néha, imitt-amott ki
kapott, akkor ezt a szurkolók el sem hitték. (Vigyázat: ez nagyon 

régen volt!) El sem akarták hinni az eredményt. Szóval, akkor
ez egy jó vicc volt.

i t t a s t
kikapott a Fradi Belgrádban és a szurkolók örvendezve fogadták 
a hazatérő csapatot. íme: így változnak az idők! Mindenki megta
nul már futballozni és ami 8—10 évvel ezelőtt csak jó viccnek 

számított, az most:
egy jó eredmény.

B Ö K
B alszerencse

a Bá- 
vasür-

■— Balszerencséje ennek 
zsántnaJc, hogy Belgrádban 
nap esős idő volt.

— Miértf
—  Ha szép idő van megúszhatta 

volna ernyöütés nélkül.

Cseh
H u ngá ria-szurkoló k beszélgetnek

a játékosátadásokról, főleg Csehröl 
folyik a szó.

— Mit gondolsz — kérdi .az egyik 
—, Cseh fog játszani az ősszel va
lahol ?

— Biztosan! Nagyszerűen ért az 
átlépéshez.

Ok
— Nem csoda, hogy az Újpest 

felmondott Mészárosnak!
—- Miért ?
— Amikor egy héten két hús

talan nap is van ■. .

Heti p rob lém a:
— Nem less-e túlkicsiny a 0:l-es 

hátrány ?

Nincs semmi baj az úszósportban
Válasz egy híisötéten látó szurkolónak

(Egy olvasónk, aki lelkes barátja 
az úszósportnak, levelet intézett ko
moly mellékletünkhöz, a' Nemzeti 
Sporthoz, amelyben- azt írja, hogy a 
magyar úszósport nagy hanyatlás
nak indult. „Egyedül Tátos — és 
más senki '. Írja elkeseredetten a 
szurkoló. Komoly mellékletünk any- 
nyira komolytalannak tartotta ezt az 
aggodalmat, hogy a levelet átadta a 
BÖK szerkesztőségének. 41 i az aláb
biakban nyugtatjuk ineg a szur
kolót:)

Felesleges az aggódás. A MUSz 
különböző bizottságai teljes erővel 
dolgoznak. íme a , munkabeosztá
suk:

Bankett-bizottság: Előkészíti a
legközelebbi Európa-bajnokság után 
rendezendő díszlakomát. Megálla
pítja az ültetési sorrendet.

Eremkiosztő-bizottság: Kijelöli a
Sígnum Laudis-szal ellátandó melle
ket. 120 cm-es mellkerületen felül 
két Signum Laudis jár.

Statisztikai bizottság: Kiszámítja, 
hogy aki verseny előtt éjjel két 
óráig kimaradt és megivott három 
liter bort, hány tizeddel úszik jobb 
időt 100 méteren.

Számvevő-bizottság: Bevásárol tíz 
pár fehér kesztyűt és tíz cilindert a 
legközelebbi uszoda-avatóra. Ha 
uszoda nem lesz, az nem az ő hibá
juk.

Fogadalmat kivevő bizottság: A

36-ik fogadalom kivevése előtt foga
dalmat tesz. Ezt a fogadalmat újabb 
fogadalommal erősítik majd meg.

Lejjebbviteli bizottság: Ez a bi
zottság úgyszólván állandóan mű
ködik.

Amint a fentiekből látjuk, nincs 
baj a MUSz-ban. Mindenütt serény 
munka folyik.

<9 aga*

Ezt a pechet!
A hagyományos magyar balszerencse

A német-magyar atlétikai viadal 
nagyon sok változaton ment át. 
Tavaly úgv volt, hogy az idén lesz, 
egy hónappal ezelőtt úgy volt, 
hogy lesz s most úgy van, hogy nem 
lesz. Atlétáink előkészületei nyilat
kozatok tükrében-

I. rész.
Május végén.

(Biztos, hogy megrendezik a 
küzdelmeket.)

Csillag I.: Sajnos, nem indulhatok. 
Tegnap reggel ballábbal keltem ki 
az ágyból és kiújult a lúdtalpam. 
Számomra elveszett a magyar atlé
tika!

Sztár Nagyon kellemetlen, nem 
állhatok rendelkezésre. A nagynéni

kém sógornőjének a mostohalánya 
nagyon beteg. Úgy érzem, hogy 
éppen a német-magyar napján fog
ják temetni.

II. rész.
Június közepén.

(Bizonytalan a német-magyar 
megrendezése.)

Csillag Kezd javulni a talpam. 
Úgy érzem, hogy az esti vacsorán 
már ott lehetnék.

Sztár I.: Azt mondják, hogy szé
pen gyógyul a rokon. Különben is, 
azt a temetést él is lehet halasz
tani.

III. rész.
Ma.

(A német-magyar elmarad.)
Csillag I.: Ezt a balszerencsét,

Most marad el, mikor megenném 
őket. Most lekörözném azt a Har- 
bigot. Hát azért dolgoztam én?!, 
Soha még nem volt ilyen jó a tal
pam.

Sztár I.: Most vége az egész
nyári munkámnak. Hát ezért gyó
gyult meg az én nagynénikém só
gornőjének a. mostohalánya. Most 
majd leshetjük, hogy mikor gyó
gyul meg ilyen hamar egy rokon.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

,,BSK-előny“ . Adja le vasárnap 
az üllői-űton.

Többeknek: A 0:1 is hátrány.
Zsuffka Viktor: Fürészporért for

duljon a szövetségekhez.

Kupából Kiesettek Kedvtelései

A megyeri strandon, a lila-fehéreknek a KKK-ból is ismert két ki
váló szabadstílusú birkózója, Ali ben Ádám, Palota bajnoka és 
Radu Kocsis, a talpkirály iszapm érkezésekkel szórakoztatja a kö
zönséget. H ír szerint a két bajnok máris olyan nagy formában van, 

hogy külföldi ellenfeleket fognak részükre hozatni.

A Hungária játékosai nem barátai a nehéz testimunkának, ők in
kább a művészet felé hajlanak, ők nem rohannak és nem rugdos
nak bele a labdába brutálisan. Képünk Szabó Tónit ábrázolja, amint 
az ugródeszkáról éppen hátrafelé légbukfencezik —  remek testtar
tással. Kardos Pistike is ott volt a helyszínen, de —  szokásához 

híven — a képről Is — lemaradt.
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