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Mies jelentkezeti!
Hites, a Ferencváros—BSK mér

kőzés bécsi játékvezetője hallatott 
magáról. Arra kérte a magyar szö
vetséget, hogy beutazási engedélyt 
eszközöljön ki számára. Már szom
baton szeretne Budapesten lenni.

ÜJwár  ̂— tartalék
Az MLSz arra az esetre, ha Mies, 

a bécsi játékvezető nem érkezne 
meg, Ujváryt jelölte ki tartalék já
tékvezetőnek.

^ w  i t r *

Már Berkessé vezette 
az utánpótlás edzését

Az utánpótlás keret csütörtökön a 
szokott helyen kiadós edzést tar
tott Berkessy Elemér edző vezeté
sével. Az edzésen az alábbi neve
sebb játékosok jelentek meg: Tu-
ray II., Tóth, Sütő, Váradi, Nagy
marosi, Ónodi, Szűcs, Kiss, Ser- 
fözö, Adám, Fekete, Lőrincz, Gaz
dag, Nagy, Sződi, Négyesi, Pintér, 
Moór. Az edző. elsősorban a gyor
saságot akarja fokozni az utánpótlás 
játékosainál. Az edzés után általá
nos „tejezés" következett.

Fábián József, az utánpótlás ka
pitánya ezeket mondta:

— Minden kényszer nélkül jön
nek össze a játékosok, örvendetes, 
hogy ilyen sok játékosnak van 
kedve tanulni. Az edzést rendszere
sítjük és minden csütörtökön össze 
fogunk jönni.

Nyilvánosságra hozták
a Ssaged  visssaSar- 
tás!-, átadási-, illetve  
s satsad jegyzékét

A Szeged FC vezetősége Csütörtö
kön ülést tartott. A  játékosokat sza
badságolták augusztus 3-ig. Utána 
összeállították a jegyzéket. Vissza
tartási listára került: Tóth, Raffai, 
Bertók, Bognár, Mester, Nagy, Vala
mint Gyarmati és Török. Az Utóbbi 
kettő amatőr alapon fog játszani. 
Átadó: Bihámi, Gyuris, Baróti, Ma
rosi, Ladányi, Pólyák II. és Lukács. 
Szabad: Magyar! in.

A u g u s z t u s r a
halasztották  az  
ifjúsági lab d a 
rúgó ed ző táb o 
rokat

Az MLSz miniszteri biztosa in
tézkedett, hogy az összes nyárra 
tervezett ifjsági edzőtábort augusz
tusra halasszák ei. Arról is szó 
van, hogy augusztus végén esetleg 
Budapesten gyűjtik össze az alszö- 
yetségek é.s alosztályok arra érde
mes ifjúsági játékosait egy közös 
edzőtáborban.

TJJONO VIZILABDAMÉRKÖZÉS 
MAC—FTC 8:1 (4:0). Nemzeti Sport

uszoda. Vezette: Lakj-.
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Július 7-én vasárnap 
délután l é l  6  órakor

Ferencváros-
BSI (B e lg rá d i

Kis Küzépeurépa Kupa
visszavágó mérkőzés 

előtte fél 4  órakor

FTC-Magyar Pamut
országos ifjúsági bajnoki döntó- 

mérkőzós

Ma este Budapesten lesz
a BSK

C s ü t ö r t ö k ö n  i s  n a g y  e d z é s t  t a r t o t t a l !  
V a l i a r @ ¥ i ® s  m é g i s  l á t s z i k  B u d a p e s t e n !

Belgrád, július 4.
Csütörtökön délután immár e heti 

harmadik edzését tartotta a BSK. 
Mégpedig az eredeti tervtől eltérően 
nem az Ada-Cigalia szigeten, hanem 
a páiyán. A szigeten tartandó edzés 
tervét azért ejtették el a BSK veze
tői, mert ott igen sok a fürdőző ven
dég, akik ■ zavarták volna a BSK já
tékosokat az edzésben.

Az edzést kiadós séta vezeti be. 
Utána főleg rajtgyakorlatokat vé
gezteti Popovics edző.

— Vasárnap lassúk voltak, a fiúk 
— mondja — ezen feltétlenül ja
vítanunk kell.

Az edző négyszemközt bevallja, 
hogy meg van elégedve a fiúk erőn
létével.

— Egy kis elfogódottság is volt 
vasárnap a csapaton —- mondja —, 
hiába, mégis csak a Ferencváros 
ellen játszottunk.

Az edzésen egy Bogdanoxncs ne
vű idősebb úr is megjelent. Évek 
óta látják már a BSK pályáján, de 
most derült csak ki róla, hogy fog
lalkozására nézve nyugalmazott test
nevelő tanár. Helyeselte az edzés 
rendszerét, de mint régivágású úr, 
arra akarta rávenni a játékosokat, 
hogy tornaszereken is végezzenek 
gyakorlatokat.

Csak hosszas magyarázgatás után 
hitte el, hogy a tornaszereken vég
zett gyakorlatok a futballisták izmait 
merevítik, tehát ezek nem alkalma
sak edzésre. Ebben azután meg is 
nyugodott. Elmondta, hogy felutazik 
Budapestre, mert még soha sem volt 
a .magyar fővárosban.

— Megnézem a magyar ' fővárost. 
Ezen kívül láthatom a BSK-t is.

A rajtgyakorlatok után egy ke-

felsze-
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruliázaiban, Ví., Vilmos csá- 
ssár-út 33. és IV., Vácá-saíca 40.

Á r j e g y z é k !

veset labdával is játszadoznak a, 
fiúk és már hét órára jár az idő, 
amikor Popovics edző az edzés vé
gét jelzi.

Edzés után a pálya éttermébe 
vonul a társaság, ahol Popovics 
edző vezetésével nagy taktikai 
megbeszélés következik.

Különféle taktikai tervek merültek 
ugyanis fel. Az edző és Glisovics 
azonban szükségtelennek tartja a 
BSK jól bevált rendszerétől való el 
térést.

— Minek térjünk el kitűnő angol 
rendszerünktől, amikor ez a rend
szer biztosítja a kellő támadást és a 
megfelelő védekezést is.

Ezt a felfogást a többi játékos is 
helyesli.

A „Politika" című lap ugyanis 
csütörtöki számában felveti azt a 
tervet, hogy jó lenne, ha a BSK 
Budapesten két középfedezettel ját
szana a Ferencváros ellen.

— A Ferencváros belső csatárai 
állandóan váltogatják helyüket, —  
írja a lap. — Éppen ezért Lechner 
játszók második középfedezetet 
Dragicsexncs mellett. Lechner he
lyére pedig Vujadinovics vonuljon 
hátra.

A megbeszélésen ezt a tervet azzal 
az indokolással vetik el, hogy az an
gol rendszerben a két Összekötő 
amúgy is hátra megy segíteni, ezen
kívül a kétközépfedezetes rendszer 
még a csapat jól begyakorolt rend
szerének rovására is menne.

Az edzés utáni megbeszélés kelle
mes meglepetést hoz. Kiderül 
ugyanis, hogy Valjarevics majdnem 
biztosan elutazhat Budapestre. Teg
nap még úgy volt, hogy a jobbössze- 
kötö nem mehet a magyar fővárosba. 
A, vezetőségnek azonban sikerült a

játékos részére kieszközölnie a sza
badságot. Ha tehát a kisebb formasá
gokat is sikerül elintézniük, Valja
revics is a csapattal tarthat.

Vujadinovics azonban nem jöhet 
pénteken, ő csak szombaton utazik 
a csapat után.

Mies játékvezető kijelöléséről . ér

deklődünk a BSK-nál. A vezetők ki
jelentették, hogy semmi kifogásuk 
nincs a bécsi játékvezető kiküldeté
se ellen.

A BSK csapata pénteken délben 
ül vonatra Belgrádban és este ki 
lene órakor érkezik Budapestre.

EngI András.

Elkészült a Nemzeti 
Bajnokság III. osztá
lyának beosztási 
tervezete

Az MLSz nagy és erős vetélkedést 
hozó bajnoksággá óhajtja kiépíteni a 
Nemzeti Bajnokság ősszel felállí
tandó harmadik osztályát. A minisz
teri biztos körlevélben fordult az 
érdekelt egyesületekhez. Ebben a 
körlevélben feltárta a leendő III. osz
tályú egyesületek elnökségének a 
reájuk, illetve egyesületükre ' váró 
jogokat cs kötelezettségeket.

A miniszteri biztos az alábbiakban 
figyelmeztette az NB III. egyesü
leteit:

1. Minden egylet köteles csapatot 
indítani az illetékes alszöv&tségében, 
illetve alosztályában is.

2. As NB III. részére is érvénybe
léptetik a villámigazolást.

3. Minden egyesületnek megfelelő 
pályával, öltözővel kell rendelkeznie.

4. Tartozik minden egyesület edzőt 
alkalmazni. Ez az edző . működhet 
amatör alapon is, de a szövetségnek 
jogában áll a bejelentett edzőt visz- 
sza is utasítani. Az edző köteles el
fogadni az MLSz Edzők-Alosztályá- 
nak szakoktatásait. Az amatör edző 
tartozik Budapesten 3— í napos 
gyorstanfolyamot elvégzni.

5. Köteles minden egyesület ifjú
sági csapatot szervezni.

6. Aki év közben visszalép az NB
III. küzdelmeitől, azt az egyesületet 
az alszövetségi bajnokságokból is 
törlik.

Körlevélben végül megjegyzik, 
hogy mindez csak tervzet, amelyhez 
a vezetők hozzászólását várja az 
MLSz. Közlik a körlevélben a felál 
lítandó négy- csoport beosztási tér 
vezetét is. Az érdekes elgondolást 
itt adjuk:

NB n i. Alföldi csoport: 1. Fe
rencvárosi TG (vagy Postás), 2 
Szegedi AK, 3. MTK, 4. Testvériség 
SE, 5. Elektromos II., 6. Csabai AK,
7. Kecskeméti AC, 8. Hódmezövásár. 
helyi TVE, 9. Gyulai AC, 10. Oros
házi TK, 11. Mezőtúri AFC, 12. Cég'

Millenáris sporttelep
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Július 5-én pénteken 
este negyed 9 órakor

válogatott repülőmérkőzés
Németország csapata Schertle, 
Kappey, M3rke, Voggenreiter 
Magyarország csapata: Éles, 

Nótás, Nagy, Pelvássy

MÉRSÉKELT HELYARAK!

léd! MOVE, vágj Szentesi TE.
NB III. Déli csoport: 1. Rákos-

keresztúri TE, 2. Budakalászi MOVE, 
3. BVSC, 4. Pécsi VSK, 5. Törekvés 
II., 6. NSG, 7. Goldberger SC, 8. 
Pécsi DGIIT, vagy Nagymányoki SE 
9. Kiskunhalasi ÁC, 10. Bajai SE, 11. 
Kaposvári Turul, 12. Nagykanizsai 
TE, vagy Pápai Perutz, vagy Hu 
bertus.

NB III. Felvidéki csoport: 1. Pere 
cesl TK, 2, Kassai SC, 3. Ungvári 
AC, 4. Nyíregyházi TVE, 5. Losonci 
AFC, 6. Munkácsi SE, 7. Beregszászi 
FTC, 8. Aknaszlatinai BTE, vagy 
Nagyszóllősi Beszkid, 9. Szolnoki 
MÁV l l„  10. Miskolci VSE, vagy 
Pálfalvi BÜSE. 11. Debreceni MTE. 
vagy Nyíregyházi KISE, 12. MOVE 
Egri SE.

NB III. Nyugati csoport: 1. Cse
peli MOVE, 2. Szentlörinci AC, 3. 
Dorogi AC, 4. Tatabányai SC, 5. Ér- 
sekujvári SE, 6. Komáromi FC, 
Álba Regia, 8. WMTK, vagy Ganz 
vagy BLK, 9. Hungária SC, 10. A 
MOVE bajnokság 2-ik helyezettje 
11. Pápai Perutz, vagy Hubertus, 
vagy Nagykanizsai TE, 12. Váci SE 
vagy Váci Reménység.

A szövetség a hivatalos tájékoz
tató levelében hangsúlyozza, hogy a 
közölt csoportosítás csak tervezet, el
gondolás, amelyhez a kiszemelt egye 
sületek vezetőinek hozzászólását 
várja, mielőtt végérvényesen dön 
tene. A döntés azonban a legrövi 
debb időn belül meg lesz.

Svájc id ei labda
rúgó bajnoka  
a Servette

Zürich, július 1.
Vasárnap fejeződtek be a svájci 

labdarúgóbajnokság küzdelmei. A 
bajnokságot a genfi Servette óriási 
fölénnyel — 13 pont különbséggel
— nyerte meg a Grenchen előtt. A 
Nemzeti Liga utolsó fordulójának 
eredményei:

Grasshoppe.rs—Lausanne 0:0, St. 
Gálién—Grenchen 3:2, Chaux de 
Fonds—Young Fellows 4:2, Ser
vette—Luzern 4:0, Biel—Nordstern 
1:0 .

A bajnokság végeredménye: 1.
Servette 34 p, 2. Grenchen 21, 3.
Lugano 21, 4. Lausanne 21, 5. Young 
Boys 19, 6. Grasshoppers 18, 7.
Chaux-de-Fonds 18, 8. Nordstern 17, 
9. Luzern 16, 10. Young Fellows 11, 
11. St. Gálién 10, 12. Biel 6.

......... — -
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WMTK—MTE 4:3 (2:0). MUE-pálya.

Vezette: Jónás.
WMTK: Lévai — Mátrai, Sasvári — 

Szendrői I., — Hóhl, Szendröi II., Har
sány i.

MUE: Adlér — Gábori, Fehér — Vörös
— Hirka, Magyari. Komóczy.

A MUE az első félidőben' nagyon gyen
gén játszik. Szünet után azonban ma- 
gáratalál, de már nincs elég ereje be
hozni a meglepően jó l jászó WMTK-t. 
A WMTK megérdemelten nyert.

Góldőbő: Szendröi I. (2). Hóhl (2), 
ill, Magyari, Komóczy éa Hirka.

Két részletben 
érkezik a BSK

Megjöttek 
a német kerék
párosok, 
csütörtökön 
délelőtt is 
és délután Is 
tartottak ed
zést

Közöljük az NB 
III. beosztási 
tervezetét

Ma dől el, hogy 
teljes lesz-e 
a Ferencváros

Holnap vízi
labdarang
adó: UTE-BSE

V asárnap  este 
sorsolnak  
a K K K  döntőjére

Megkérdeztük Gidófalvy Pál dr-t, 
a KKK-bizottság elnökét:

— Mikor sorsolják ki azt, hogy a 
döntő két résztvevője közül melyik 
játszik először otthon?

-— Vasárnap este, az MLSz helyi
ségében Popovics Kika-val ejtetjiik 
meg a döntök sorsolását. Ott dől el, 
hogy hol lesz az első és hol a má
sodik mérkőzés.

— Mi történik a döntővel, ha a. 
Ferencváros és a. Rapid jut tovább f

—- Erről ráérünk gondolkozni majd 
vasárnap este. Egyelőre még sem a 
Rapid, sem a Ferencváros nincs bent 
a döntőben. Vagy olyan könnyen 
veszi a Ferencváros a BSK-t f

Így szólt a KKK-elnöke és nevetve 
hárított el minden további kérdést 
a döntő résztvevőire vonatkozólag.

ATLÉTIKA

Szó sem lehet a bajnok
sás elhalasztásáról

A német-magyar mérkőzés elhalasztá
sával kapcsolatban egyes halogatók kö
rében felmerült az a. gondolat, hogy ve
gyék fontolóra a kerületi és országos 
bajnokságok elhalasztását is.

— Még sem járja — mondották egye
sek —. hogy azok a versenyzők, akiket 
rajtuk kíviilcső akadályok meggátolnak 
a rendszeres edzésben, vagy a versenye
ken való részvételben, hátrányba kerül
jenek másokkal szemben. Ha a jelenlegi 
helyzetben változás nem történik, leg
jobb volna a bajnokságokat is elhalasz
tani!

örömmel közölhetjük, hogy ez az el
gondolás nem fedi a szövetség vezetősé
gének felfogását. A  MASz előtt a német 
példa lebeg’. A németek minden körül
mények között fenntartják versenyrend
szerük folytonosságát és minden sport
ágban megrendezik a bajnokságokat is. 
Az, hagy ezeket - „hadibajnakság''-nak 
nevezik, a lényegen nem változtat. Ná
luk e-z az elnevezés teljesen jogosult. 
Fontos azonban a lényeg, az, hogy az 
itthon lévők tovább sportoljanak és ne 
legyen majd kétszeres munka a békeál
lapotokra való áttérés. Ennek az elgon
dolásnak eredménye volt az is, hogy a 
szövetség az elmaradó némét-mag.var he
lyett is mindjárt gondoskodott megfelelő 
versenyzési alkalomról.

SIMPSON ÚJBA BUDAPESTEN VAN
A MASz amerikai  ̂ edzője dcbreceui 

munkáját befejezve újra Budapestre ér
kezett és hétfőn megkezdi a szövetség 
által Bszehívott ugró-tanfolyam veze
tését.

BL^-pálya Váci-út
Július 7-én vasárnap 
délután fél 6 órakor

Budapest amatőr bajnoki döntő 
mérkőzés

előtte fél 4 órakor 
BEK—WMTK 

ifjúsági mérkőzés
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Két ré sz le tb en : 
vonaton és repii-J 
tógépen főn a BSKj 
Budapestre

A Ferencváros—BSK visszavágó mér
kőzésre már minden előkészület meg- I 
történt. Mint közöltük, itt van már Todo- 
rovits főpénztáros, a BSK jegyc.Henőre, 
és kijelölték a mérkőzés játékvezetőjét i 
is a bécsi Mies személyében, ö  — a hírek I 
szerint — szombaton délután érkezik 
Budapestre.

A BSK ma este jön meg, de ne 
teljes együttessel.

f  ff.v értesültünk, — mondotta vitéz ' 
Kemenesy Sándor főtitkár. — hogy pén- i 
teken este csak csonka csapat érkezik. A | 
belgrádiaknak ugyanis három-négy játé
kosa valahol, mélyen bent Jugoszláviá
ban teljesít szolgálatot. és ezek csak I 
esombaton, minden valószíníísé^r szerint, 
repülőgéppel jönnek Budapestre.

A Ferencváros az idén szakított a régi 
KK-beli hagyományokkal: a. csapat nem j 
megy rejtekhelyre.

— A mostani körülmények miatt aligha 
lehetne összetoborozni a csapatot — 
mondja Kemenesy. — Különben is ez 
csak kis KK. Kzzel nem azt akarom 

hogy a BSIv is kis csapat. 
Sőt! . . . Nagyon tudnak a belgrádiak. 
Mindent bele kell adnunk ellenük, ha 
győzni __ akarunk. Remélem, a vasárnapi 
mérkőzés után mi jutunk tovább.

A BSK ellen kiálló csapatot csak a 
pénteki edzés után állítja össze a veze
tőség.

— Az előjelek arra matatnak^ 
mondja Tóth Lajos dr. intéző, — hogy 
a ll-gólos csapatunk veszi fel a kiizdel 
met a BSK ellen is. Ha csak nem törté
nik a mérkőzésig valami. Reméljük, 
hogy pénteken Kazár is résztvehet az 
edzésen. Ebben az irányban m ars tét-

Villámpályázat II. f |  Villámpályázat II. f |  Villámpályázat II. f
RAlftilflpnrfzí \7TT fi 19 npn ÍM ^Beküldendő. VII. 6. déli 13 óráig 

A KKK IT. fordulójának II. része: 
Budapest:

Ferencváros—BSK . . . .

T. félidő eredménye ,,

Bukarest:
JRapid—Gradjanski ............... .

I. félidő eredménye a„

Név : «•«*».*.o o ® . » e c f # 4 0 o a a í i

Beküldendő; VII, 6. déli 12 óráig 
A K KK  II. fordklójának II. része: 
Budapest:

Ferencváros—BSK . . . .

I. félidő eredménye 

Bukarest;
Rapid—Gradjanski . . . .

I, félidő eredménye . .

Beküldendő. VII. 6, déli 12 óráig 
A KKK II. fordítójának II. része: 
Bndapest:

Ferencváros—BSK ...»  ___

I. félidő eredménye .»

Bukarest;
.Rapid—Gradjanski . . . .

I. félidő eredménye .«

Név: Név:
Cím:

A beküldő aláveti magát a fel
tételeknek. Minden szelvén yhez 
ép és forgalomban levő haszná
latlan 1!) filléres bélyeget kell 
mellékelni.

Cím:

A beküldő aláveti magát a fel- w
tételeknek. Minden szelvényhez 
ép és forgalomban levő haszná- -sj 
latban 30 filléres bélyeget kell L 
mellékelni. ff

Cím:

A beküldő aláveti magát a fel
tételeknek. Minden szelvényhez 
ép és forgalomban levő haszná
latlan 10 filléres bélyeget kell 
mellékelni.
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1 2 .  T a x i
Nem csak kiesett, hanem  m eg Is halt a Taxi

A Taxi nem úgy indult az ősszel,
váhh jutásban.^ A Ferencváros most na- I rajt.' Ugyan” 2:0-ás" vereséget" hozott

(a Szeged ellen), utána azonban már
..........  . . ... J3:0-ra verte meg a Gammát. Most

.u l oiuti pályán a regi nagy K K -I még- esrv v eresácr i ö t t __^*9-rp k-^n
mérkőzések szele lengedez. Öntözik, ja- I °  a á z  re, RaP
vítják a sok esőtől megizmosodott gye- I 1,1 "  " ! a Nemzetitől —  azután 
pet., tisztogatják a lelátókat. Sok nézőre Taxi diadalútja következett' E g y  
n í f Máris játszott a Hungáriával és

.A  közönség _  mondják az üllöiúti “ ” ? ? ? '; .  A  'M k -feh erek  e l
irodában — mindig megérzi, hogy jó  I *>-3 3.S dont0tlGllt 611 Gl, EL Fo 
meccs lesz-e vagy sem. Aztán itt ’ van-1 ren cváros  ellen ped ig  4 :3 -ra  g y ő z ö tt 
unk a régi idők szabad,jegyesei is. Nekik H árom  p on to t vett el a két n a » vis JO orrok van. .Szabadjegy azonban I T.-r , . , ,nincs . ,  . . '  j csapattól. ív 1 gon dolt volna  ekkor

Nagyon viszik a jegyeket! I arra, h ogy  a T a x i is ott lesz a k iesők
között ?

Bállá FSC I * | |n,4í«Wn ■»* veri*
szerepelt a legtöbbször A rövid „aranykor" után várat-
a budapesti amatőrök ^.Zl8"^ f * hk®v*tkeĵ .tt-.Nem ke-i i  a í  1: . , ,  ívesebb, mint hat vereséget szenve-tlet tizenegyében lőett el egymásután a Taxi. Legyőzői

Hosszú heteken át tartó küzdelem eZek ™ ltak : K ispest, T örekvés, U j
után befejeződött az amatőrbajnokság. I Pes*> K assa, S zolnok , B ocsk a i. A z
A játékosok pihenőre tértek, mi pedig idény végére  ú jra  m a g ára  ta lá lt a
összeállítottuk az idény legjobb tizen- Taxi K itű n ő b itók k a l 4 1 re verteewét. összeszámoltuk, hogy ki bánv-1 aV ' . lv,Luno- jaceiocai 4 .1 -re vette

formában levőegyét. összeszámoltuk. hogy ki hány- ,
szór szerepelt a ,,Hét tizenegyében” . I a H aladást, a  2°
]mc a legjobb csapét. (Zárójelben azt I Elektromostól pedig csak nagy harc 
közöljük, hogy ki hányszor szerepelt a után kapott ki, 3:2-re.
Hot tizenegye első csapatában,): 1 ^

Pra.zsdk (3)
• MSC

Bállá (7) Balogh (5)
FSC PeMTK

Mezei (3) 
DSE 

Viola (4) 
BLK

Mezey f4) 
GSF

Szép (3) 
MAFC

Kosarais (5) 
(Hungária)

Weisz (4) Nonn (4)
(Filtex) KTK

Péter (5) 
SAC 1

Az őszi idény végén az volt az ál
talános megállapítás, hogy a Taxi 

I néhány játékosának fegyelmezetlen
sége miatt került annyira hátra, a 

| 12. helyre.

Elm ennek a leg jobbak
Tavasszal a Taxi képe laposan

Prazsák nem került he simán a csa-1 !l1?í?v a k o z T'*:; K eg jö b b ja i —-  C sikós, 
patba. Ujfalussy (Hungária) és Frankó | T óth  II., V a ra d y , O dry  stb. — el- 
BSzKRT ugyanis szintén háromszor sze-1 hagyták a csapatot. A nagy vér-
repeit az első csapatban és csak az dön- I veszteséa után erőien8 mpre^annani tött Prazsák mellett, hogy ő többször ) eszteseg után erősen megcsappant
volt tagja a tartalékcsapatnak. I jü-tekerővel es  szinte amatöralapon

A két hátvéd helyén nem volt vita. I állt újból rajthoz a Taxi. Az Újpest 
Csupán Balogh mögött állott Heim FSC I elleni barátságos bemelegítő mérkö- 
4 szerepléssel. zésen már az „új" Taxi szerepelt

Mezei és Balogh FTC nagy versenyt j ifikanntt fi-1 .ro  
futott a jobbfedezet helyén. Mezei a tar- I **
talékcsapatban is szerepelt és így ő I —  N o, m ajd  a K isp es t ellen  m eg -  
,,győzött” . _ I m u ta tju k , -— hangoztatták a Taxi-

Mezőije ^bizonyult^ a legjobb j —. az m ,j r ba jn ok i m eccs  lesz.
középfedezetr.ek. Nem volt veszélyes 
ellenlábasa. Mögötte Karlovits SAC és 
Rudas BMTE áll.

A balfedezet helyén rengeteg játékos 
szerepelt az idény folyamán. Egy sem 
tudott hosszabb ideig a Hét tizenegyé
ben maradni. Szép. Novak II. WMTK és 
Vida III. MPSC bizonyult itt a legjobb
nak.

Győzelem  a K ispest  
e llen

És valóban! A legyengült csapat 
I ugyancsak kivágta a rezet Kispesten. 
í Lelkes játékkal 2 :l-re győzött. Kint 

•Tobbszéicn Violáé a« első hely. Több- j Kispesten! Lelkesen játszott a Taxi 
Mör szerepelt a csapatban Mutter, a a Szeged ellen is. Döntetlen lett az
mint küzépesátúr is lagja volt a csa- I eieúm^ny. „ .2. Azután három vére
llátónk. j seg következett. A Hungária ellen

.Tohhiisszekiitűben AVeisz és Háray I ő'.l, az Elektromos ellen 4:2 (ezen 
WMTK között állt a verseny az egész I a mérkőzésen 11-est hagyott ki a 
-idénybeli. WcLz azzal győzött, hogy h á -1 Taxi), a Bocskai ellen 2:0 arányban 
romszor volt lágyít a miusodik csapatnak, | vpa7t0tt (A Hnocirni oiiom  
mtg Haray osak kétszer volt tartalék

sedés volt bőven a Taxi játékosai
ban.

A tavaszi idényt csak négy játé
kos küzdötte végig! Aradi, Darázs, 
Varga és az elpusztíthatatlan kis 
Taki. Szabó tizenegyszer, Ser főző 
tízszer, Tóth kapus kilencszer öl
tötte magára a Taxi kék-sárga me
zét. Halasi nyolcszor szerepelt, az
tán három „hetes" jön: Kohut,
Koisza és Berecz. Seres hatszor, 
Báthori ötször játszott. Mélesz négy
szer, Parádi és Pásztói 3—3, Mik
lósi 2 mérkőzésbe „szállt be" a ta
vaszi idényben. Lukács és Balog csak 
egyszer-egyszer játszott.

A Taxi jöwö je
A Taxi NB-multja után, amelyben 

voltak sikeres korszakok is, most a 
Taxi jövője következik. A jelszó: 
újra kell kezdeni mindent. A szó 
morú végű kieséssel azonban nem
csak a csapat tűnik cl a Nemzeti 
Bajnokság küzdőinek sorából, ha
nem a név is. A Taxi nincs többé..

A Taxi vezetősége már értesítette 
ugyanis az MLSz-t, hogy jövőre 
csak a BLASz-bajnokságban indítja 
el c"'patát, Autótaxi SC néven.

A Taxi tehát meghalt. Éljen az 
ASC. . .

J u b i l á l  a  k i s  T
es oem hagyja  abba

Kosaras, n Hungária gólzsákja szere
pelt a legtöbbször középcsatár helyén a 
Hét-tizenegyében. Mánolovies KSSíE, Fiizi 
(KlckLomos), Komorctló .MAVA.G II. 
Kiss WMTrt következik utána.

Xonn kimagaslóan a legjobb balösszekötő. 
Mögötte sok egyforinaképessógű játékos 
sorakozik.

Balszélen Péter egyeduralkodó. Terényi 
MPSE és Tinel-ly MPSC 3—3 szerepléssel 
áll a második bolyon.

Megemlítésre méltó, hogy Börzsei IT. 
á ITT. kcr. TVE fiatal játékos nem ke
vesebb mint három heJven jutóit he a 
Hét-tizenegyébe: mint jobbfedezet, mint 
bal fedezet és mint jobbösszekölö. Szép 
teljesítmény.

----------- C =

A BLASZ VÁLOGATOTT CSAPATA
ALGUSZTCSBAN VALÓSZÍNŰLEG
NÉGY MÉRKŐZÉST JÁTSZIK KAR- FATALJÁN
Az elmúlt héten a BLASz-válogatoítnak 

óriási sikere volt Kárpátalján. Éppen 
érért még <i helyszínen megrohamozták a 
ULASz-vezeíökcd a környékbeli városok 
egyesületeinek intézői és újabb mérkő
zésekre hívták meg a BLASz csapatát, 
A BLASz-bnn most folynak a tárgyalá
sok ebben az ügyben. Ha a viszonyok 
hr gengedik, augusztusban 4 mérkőzésre 
— Kőrösmező. Szl.-ti.na, Huszt és Nagy- 
<*z'■ "is -1 elküldik a válogatott csapatét.

vesztett. (A Bocskai elleni mérkő
zésen mutatokzott be a Taxi új csa
tára: K oh u t.)  A  Szolnok elleni mér 
kőzésen ismét a régi lelkesedéssel 
játszottak a Taxisok: 1:1 lett az 
eredmény. Most újabb vereségsorozat 
jön. A Kassa 5:0, a Haiadás 4:1, az 
Újpest 3:1 arányban győz a Taxi 
ellen. Ez már a vég. Még egyszer 
felángol ugyan a Taxi. (Taxi—Törek
vés 1:1), de azután beteljesül a vég
zete. A Gamma 4;l-re, a Ferencvá
ros pedig 7:l-re veri a kék-sárgákat. 
A Taxi kiesett. A  Ferencváros ellen 
megkísérelték a szép búcsút, de csak 
félidőig bírták. Addig l:l-re  állt a 
mérkőzés.

19 Játékos szerepelt  
tavasszal

A tavaszi idényben tizenkilenc já
tékosra volt szüksége a Taxinak. 
Nemcsak az eltávozott legjobbj'ait 
kellett pótolnia, de sérülések és 
egyéb körülmények miatt is elég 
gyakran kellett változtatnia össze
állításán. Ez természetesen meglát
szott a csapat munkáján is. Hiány
zott az egység. Pedig szív és lelke-

A Takács-testvéreket nem kel] 
bemutatnunk a magyar sporttársa
dalomnak. Aki tíz évvel ezelőtt 
mérkőzésre járt, annak alkalma 
volt megismerni a két Takit, aki 
pedig akkor még nem járt meccsre, 
az bizonyosan hallott „egyetmást" a 
két lelkes ferencvárosi játékosról.

A Ferencváros—Slavia mérkőzésen 
találkoztunk Takácsékkal. Ott szur
koltak a lelátón a zöld-fehéreknek.

-  Amikor csak alkalom adódik, 
mindig kijönnek a Ferencváros mér
kőzésére . — mondotta egy ismert 
szurkoló. — Évek óta ők a leglel
kesebb Fradi-szurkolók. Vájjon a 
kis Taki mikor hagyja abba a já
tékotf

Zuglóban — családi házukban —■ 
kerestük fel Takácsékat. Csak a kis 
Takit találtuk otthon, felesége és 
három gyermeke társaságában.

— Géza is minden percben itthon 
lehet — mondja Jóska és hellyel 
kínál bennünket.

A kis Takács Misi, Jóska máso
dikszámú fia nem tudja végighall
gatni apja mondókáját. Közbe vág:

- Bácsi téjem, apu nem atajja 
megmondani, de én megmondha
tom, hogy mi moszt lubilálunk.

-  Milyen jubileumról van szó? 
kérdezzük az apát.
-  Ha már a gyerek elárulta, hát 

megmondhatom -— vallja be a „leg
lelkesebb fradista" — hogy most 
van húsz éve annak, hogy leiga
zoltak a Vasashoz. Tehát kerek két 
évtizede kergetem már a börlab- 
dát.

Ez valóban ritka jubileum'. Kevés 
olyan élvonalbeli játékos található 
az országban, aki elmondhatja ma
gáról, hogy 20 éve hódol a labda
rúgás nemes művészetének. S niég 
hozzá olyan slkerdús húsz eszten
dőn keresztül, mint a kis Taki.
, — Hol fog most játszani, hogy 
megszűnt a Taxi.

— Ezt bizony még nem tudom. 
Remélem, hogy el tudok helyezked
ni valamilyen NB-, vagy NBB-csa- 
patndl, TJgy érzem, még hasznosí
tani tudnám magamat.

A Taxira terelődik a szó.
— Nagyon sajnálom ezt a csapa

tot — mondja Taki. öt év alatt, 
amióta náluk játszom, nagyon meg
szerettem őket. Csak minden csa
patnak olyan lelkes vezetői lenné
nek, mint nekünk voltak.

— Mégis, minek tulajdonítja a 
csapat kiesését ?

— A nehéz gazdasági viszonyok 
között nem lehetett úgy fenntartani 
az egyesületet, hogy egy-két jó já 
tékost cl ne adtunk volna. Csikós, 
Kiszely, Váradi, Odry és még egy 
sereg jó játékos vált meg tőlünk. 
Ezeket pedig nehéz volt máról hol

napra pótolni. Pedig Géza milyen 
lelkesen nevelte a fiatalokat.

Visszatérünk a jubileumra.
-— Nem fáradt el húsz év alatt 

—- kérdezzük, — nem akarja még 
abbahagyni?

— Dehogy is akarom — tiltako
zik az Összekötő. —- Nem vagyok 
én még olyan öreg legény. Mind
össze harminchat esztendős vagyok. 
Mondhatom, hogy az utolsó évben 
sokkal jobban ment a játék, mint 
azelőtt egy-két évvel. XJgy érzem, 
hogy ezt az angol rendszernek kö
szönhetem.

— Hogy, hogyT
•— Ebben a rendszerben ugyanis 

nem, kell olyan rengeteget dol
goznia egy összekötőnek, mint az 
olaszban. Nekem pedig ez a nem 
túl megerőltető játékmodor nagyon 
megfelel. Jobban, mint a folyton 
„harmonikázó“  olasz összekötő já
ték. Merem állítani, hogy mint épí
tő-összekötő még felveszem a ver
senyt egy-két mai fiatallal.

— Szerkesztő úr — mondja 
játékos mosolygó arccal — kinn 
voltam a Becs-—Budapest mérkőzé
sen és azt mondtam magamnak 
mérkőzés után: „Tudod mit, Jóska, 
— ha ilyen játékot lehet látni vá 
lógatott meccsen, akkor te még ne 
hagyd abba a futballozást. Élját
szogathatsz te még egy-két évig.

Megérkezik az „öreg" Takács. 
Azon sajnálkozik, hogy nem vehet 
részt az edzötanfolyam előadásain. 
Szolgálati beosztása egyidőre vi
dékre szólítja.

— Kedves Jóska, maga sohasem 
gondolt még arra, hogy edző le
gyen? — fordulunk Takács //.-hoz.

— A jövüévi edzötanfolyamon
már én is résztveszek! — feleli; — 
Azt a húszévi gyakorlatomat majd 
jól fogom tudni kamatoztatni mint 
edző.

Húsz év! A Vasasban, a Fradiban 
és a Taxiban.

—~ Az az egykori Vasas-csatársor 
még mindig „megélne" e g y -k é t  csa 
patban. A Katser, Takács II., Szent- 
míklósi, Jelűnek, Hím mer ötös fo
gatban volna, „fantázia" ■— ahogy 
est ma mondani szokták.

A Takácsoknak a Vasas volt az  
anya egyletük és mégis tősgyökeres 
fradisták.

— Valami hihetetlen varázsereje 
van a zöld-fehér színnek — mondja 
Géza. — Valósággal vonzza az em
ber szivét az üllőiúti pálya. Aki 
csak egyszer is játszott a Ernáiban, 
az örökké ferencvárosi marad. így 
van ezzel Túrán, Hunqler. Obit-, 
Kohut és a volt fradisták vala
mennyien.

El sem lehet sorolni azt a sok 
kedves emléket, amely a Ferencvá

roshoz fűz bennünket! — így Jóska.
Hatalmas szekrény van tele ér

mekkel, véretekkel, apró serlegek
kel, emléktárgyakkal. Mind meg
annyi bizonyítéka a 20 évi becsü
letes, sportszerű labdarúgásnak.

Ha már a Fradinál tartunk, meg
kérdezzük Takács Gézát, hogy mi 
igaz abból, hogy a Ferencvárosba 
szeretne menni edzőnek. Géza nem. 
szól semmit, helyette az öccse vá
laszol.

—■ Csak arról van szó, hogy Gé
zát még mindig nagyon szerelik a 
szurkolók és így, ha találkoznak 
vele, ezt szokták neki mondani: 
„Mari néni! Jöjjön vissza a Fradi
ba." De hát erről szó sincs.

Be kell fejeznünk a. beszélgetést,, 
mert a kis Takácsnak, nem hagy bé
két a két „még kisebb” Takács„ 
Futballozni csábítják az apjukat, és 
a harminchat éves Takács II. nem 
tud ellenállni a csábításnak. Kivo
nulnak a közeli rétre egy kis labdáig 
edzésre.

Elbúcsúzunk a TaMEtól. Búcsú
zóul ezt mondja Géza:

—■' Mit szól, szerkesztő űr, a Fra
dihoz. Hogy tönkreverte a Sláviátf 
Ilyenre csak a Fradi képes. A BSK-t 
is el fogják intézni. Most igazi KK- 
formában vannak. Nem számít az az 
egy gól hátrány.

És csillog a szeme az öreg fra-
distájiak.

A legkisebb Takácsoktól is bú
csúzunk s a lás Miska ezzel bo
csát bennünket útra:

—- Viszontlátásra a huszonöteves 
lubiliuműnkön-

Ott leszünk.
Morvay Tihamér.

Az FTC indul az m  
lll<ban is !

A Nemzeti Bajnokság jövő évi be
osztása szerint az FTC csapata (de 
más NB-ben szereplő egyesület tar
talékcsapata sem) nem indulhat jö
vőre a Nemzett Bajnokság II. osztá
lyában, hanem csak a Nemzeti Baj
nokság III. osztályában. Az FTC 
hiába hivatkozott szerzett jogaira, 
hiába .mutatta ki, hogy játékosneve
lés terén milyen általános, országos 
érdemei vannak, nem ka.pott „ke
gyelmet". Mér-már úgy látszott, 
hogy a sportpolitikai harcnak az lesz 
a következménye, hogy a „kis Fradi" 
levonja a következményeket és fel
adja az NB III-ban számára kiutalt 
helyet, sőt még az amatőr bajnok
ságban sem indul.

Most tisztázódott a helyzet. A Fe
rencváros egyik vezető egyénisége 
kijelentette, hogy az FTC igenis el
indul a NB III. osztályában. Szeretné 
azonban elérni azt, hogy ez a joga 
ne tekintessék ideiglenesnek, hanem 
általános érvényűnek és végérvényes
nek, nehogy egy, esetleg két esz
tendő múlva megintcsak „szállás" 
után kelljen az FTC-nek nézni a ma
gyar bajnokságok különböző osztá
lyaiban.

'»uBi OiJüji  .......-

VillámpáSy ázatunk
pontversenyének állását alább Ismertet
jük. (Esetleges felszólalást, elfogadunk 
akkor, ha az négy napon belül a szer
kesztőségünkbe érkezik):

lf» ' pontos: Borostyán L,áj3/ló, Dmon,
Budika, Fekete Sándorné, Grosz Far
kas. Levente. Sarkcsillag. Seres Jájios, 
Strausz L. Béla. Szálox.tay Béla. TUTU.

15 pontos^ Deli Ferenc. Dékány Béla, 
Kiéli János. Labdarúgó Sinus.

14 pontos: Esztergomi Ernő, Ezerjó,
Hagemann Frigyes. Hajrá WSC, Ica- 
Nagybátóny, JOBÓT, Kiírj József. Mis- 
kolc.zy István, Pipacs, ifj. Vámos András.

13 pontos: Besenhoffer Gvula, Beszé
des György, Balogh József, Bősze János, 
Csakazértis. Cs. Szabó László, Dárdai A., 
Előre 8, Harmath István. HE-PA-KA, 
Horváth Béla, Hűvös József, Kemocsei 
F.. Koko, Kovács József (B.-u.), Kapi
tány István Nótika. Piros Rózsa. Pataki 
László. Reitér Mátyás, Sátorhegyi János. 
Sás, Sárv József. Seffer László, Szabó 
Mihály (Sz.-telep), Szíjártó Antal, Szla- 
bej János,  ̂ Scpiechter Mátyás. TJrbán 
István. Tátrái Karoly, l l j l ,  Vezércsel, 
Virág Antal, Zsuzsi.

12 pontos: Ifj, Ár József, ,,Arizona-—
Pécs Hadik Huszár, Remér.yfy Béla, Tátrai Károly.

11 pontos: Abraihám Mihály, Antono- 
vies-fívérek, ABC (Cs.-P.), Bódi Miklós,
, x -Hi. Boda Irénke. Bujdosó. Bé- 
készki Mátyás, Blank János, Dia, Deve- 
csen Sándor, Fischl Tibor, Fekete Sán- 
dór. G. Rózsa. Gyöngyös. Herc2eg Jó ' 
zsef Kató. Kútvölgyi Károly, Lehel 
Sándor, Lájer Pál, Lator, Marika. Nagy 
Sándor (E.-tér). Péteri Emil, Ps.m\. 
Rónai István, SiliMrt Fái. Silver, Stuch- 
hk Károly dr, Szabó .Tonő (Su.-U-). 
Szabó Sándor (D.-tér). Szítai István, 
ürge Anna. Utolsó 13. Várai Lajos, 
VarBa László (Sbatém), Vas* Lajos, 
VEBI, Véghelyi János, Zsigmondi Lajos.

ÚJABB FELJELENTÉS A BOCSKAI 
ELLEN

Móré és Turay I I ; ,u? fD, most Xacr 
Béla. a ITranciaor«zá£ bo 1 hazatért feijc- 
zetjdtékos is fol.jolnut.cttc a Bocskait. 
Ok: fizetési kötelezetten®: nem teljesítése. 
A szövetségben a tömeges feljelentés nagy 
megdöbbenést, keltett és az egyosbíró rií- 

idesen tárgyalni is fogja az ügyöket.
TISZTELEGTEK A NÉMETEK 

A kora délutáni órákban' a német, válo
gatott legénység, Trost birodalmi edző 
kíséretében tisztelgett a német követ
ségen. Erdmannsdorff budapesti német 
követ halaszthatatlan elfoglaltsága miatt 
nem tud megjelenni a ma esti tornán, 
de. a követség több tagja végignézi * 
magyar—német tornát.
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Botrányos <a s*í3J5anSrls» 
pálya hangszórója!

írják levelükben többen í~s P,n«barátok" > 
a szorobatesti nemzetközi oKolvrvoviaaal 
Szürkéiéi kézül. Kifogásolják 3 Himnusz 
rettenetes közvetítését és azt írják, hogy 
ez már w m  s í  cDő ilyen eset volt. Ideje 
tenne már, Ka a pálya vezetősége ál
dozná Valamit és megcsináltatná rossz 
JtésífiLVé'kétl: (illetékes helyréi kapott ér
tesüléseink szerint rövidesen teljesen új 
Kané szőré-berendezést szerelnek fel a Mil
lenárisra!)

A Forentvároü „igazi" 
(sapBlBuzeílilltoit

©rúttal n*ni kercíebberu mint bt<?ii kíiM- 
téli be* szerkesszu’teégiinknek. Minél nz öt 
levél tavaly levelezőlap-) író — kevés 
változtatással — a SÍ ovi a elleni ..vS-oeJa- 
osapato**’ ézcrcirw* az ülíöiúti pálya gye
pén látni.

Az ö| ©sBlályrontSszéshes
f zól liozzá tSá.rmánói Sándor rlr tanár 
(Bpcst, T., Mészáros-u. 2.). Ezt írja:

,.A jövő évadtól kezdve négy csapat 
esik ki az NU-ből és ngyanannyi kerül 
helyem. Aki az egyletek pusztulását 
látja, az kiftíé agenda lóm nini tekint a 
jövő elé, meri a Sabária. Somogy, Fécs- 
Baranya, Attila, TIT. kér. FC\ Budai 1! 
és újabban n PhÖbus. Nemzeti, Ta*i *’-s 
esetlég Bocskai szomorú sorsára gondol.

A tömeges kiesés most már mégsem lo
bét veszélyes, hiszen valóban erős NB 
IT.-ben fog a küzdelem folytatódni. Szá
mi tanunk kell arra, hogy 1940—41. végén 
több nagyimul tű egyesület fog az NB* 
nek búcsút mondani, ennek azonban nem 
szabad az egyesületek pusztulásával jár- 
.nia. Hiszen égy év múlva közülük többen 
ifimét viftszakorülhetnek. Ha ezt az elvet 
a gyakorlatban «ikerül megvalósítani, 
r-incis baj. Abban az cselben azonban, ha 
<a7, NB TI. az rxla került egyesületek 
anyagi IcromhWti.- a, játékosok szétszéle
dését és a közönség elvesztését fogja je
lenteni, a gyökeres osztályosé re káros 
lesz a labda rugós portra. Hogyan lehetne 
ennek elejét venni? Többek között há
rom szempontra kell ügyelni: í. ttazási 
kedvezményekkel és egyéb támogatások
kal lehetővé kell tenni az NB TI. egye
sületek biztos további működését. 2. Ez
zel szorosan összefügg* a. mérkőzések he
lyes csoportosítása. Igyekezzenek az NB 
J. mérkőzések elé NB II. mérkőzéseket 
venni é« így a közönség elpártolását 
mégakadályozni. (Talán idővel több buJ 
riaposti és környéki csapat is kiesik. .1. 
E j igazolási rendszert kell bevezetni. 
Nem akarhatjuk meggátolni n tehetséges 
játékosok nagyobb egyletekbe való to- 
.rokrését, de lehetetlen állapot, hogy a 
kiéeő csapatok játékosait tömegesen igyo 
kezzonek mások felszívni. Ez- is hozzá

járu l a kieső epyosü letek feloszlásához. 
Hasonló szempontok szerint kell nz anya- 
g y esü l elek és tartalékesapafok ügyét 
rendezni, akkor nem lesz azon vita, hogy 
íifc NB II.-ben vagy NB III.-bán szorc- 
pcljcnek-e.’,

V i s s z a p i l l a n t á s  a F r a d i  e g y i k  l e g n a g y o b b  K K - m e r k ő z é s é r e

Egyszer volt egy gólos hátránya a Fradi
nak és azt — alig tudta behozni

A héten mondta valaki a Ferencváros
ban :

— Az egy gólos hátrányt nehezebb be
hozni, mint a három gólosat! . . .

Ebben van is valami igazság. Ha a 
Ferencváros több, mondjuk három gólos 
hátránnyal várja a visszavágót, akkor 
rendszerint alaposabban felkészül és már 
a mérkőzés elején olyan fergeteges tá
madásokat rendez, hogy a nézők nem 
győznek csodálkozni.

így volt ez például az Austria ellen, 
azon a bizonyos 6:l-es mérkőzésen, vagy

például legutóbb a szarajevói Slavia 
ellen.

A Ferencváros eddig idehaza a követ
kező hátrányokat hozta be:

1935:
AS Roma 1:3 — 8:0 
Zsiclenicc 2:4 —6:1

1937:
Austria 1:4 — 6:1

1938: %
Zsidenice 1:3 — 3:0 
Juventus 2:3 —- 2:0

Bologna 1:3 — 4:1 
1940:

Slavia (Sz.) 0:3 — 11:1 
Ezzel szemben csak két olyan eset 

volt, amikor a Ferencváros idegenben 
játszott először s azután itthon nem 
tudta behozni a hátrányt:

3930:
Rapid (Bécs) 1:5 — 1:0 

1933:
Juventus 0:4 — 3:3

Terinétea^ harc, Budapesten &@h®iza a Fradi
az @ggfi§é3o$ h á t r á l t  és még nagyobb küzdelem ben tovább ju t
A Ferencváros a BSK ellen most 

egygólos hátránnyal indul as Üllöi- 
úton. Ilyen eset eddig csak egy volt 
a Fradi történetében. 1938-ban a Fe
rencváros Torinóban 3:2 arányban 
kikapott a Juventustól s egy héttel 
később volt a visszavágó.

9fá«Sa sraassr mérkő*
asés©

1938 július 24-én a 80.000 ember 
számára készült torinói Mussolini 
stadionban csapott össze először a 
Fradi és a Juventus. Szombatról 
vasárnapra virradó éjjel esett ugyan 
az ^ső, de vasárnap délután mégis 
pokoli meleg volt a Juventus pályá
ján. Ennek tudták be azt, hogy a 
mérkőzésen mindössze 11.000 ember 
jelent meg.

A Fradi egy héttel a mérkőzés' 
előtt vesztette el elnökét —- Springer 
Ferenc dr-t. . .

Hlavay György edzőt a, KK-bizott- 
ság eltiltotta a pályák látogatásától, 
de Torinóban megengedték azt, hogy; 
Hlavay a salakpályát övező lej töröl 
nézhesse végig a mérkőzést. Hlavay 
előtt ott állt Tihanyi és Pósa, aki 
Hlavay rendelkezésére állandóan _ a 
partvonal szélére szaladt s- utasításo
kat adott, avagy frissítőt osztogatott.

Bízik vezette a mérkőzést.
Mi magunk elhelyezkedtünk-a ha

talmas lelátó legtetején, a saj tőhe
lyen, ahonnan szinte madártávlatból 
néztük a mérkőzést.

És a két csapat így állt fel:
Jnvpntus: Amorrtti — Főni. Rava — 

Dépotrini. Monti, Varglien II.—Buscaglia, 
Filippis. Gabetto, Tornáéi, Bnsidooi.

Ferencváros: Hada — Tátrai, Korányi 
— Magda, Polgár. Lázár — Táncos, Kiss, 
Sárosi dr, Toldi, Kemény.

KÉT GYORS GOI.
Alig indul a mérkőzés, már a 2. 

percben Tomasi két lépésről gólt lő.

2 ®
[ Scheineres 
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2 mérkőzésen 14 gólt 
lőtt az FTC Ili

Néhány szó az FTC Ifjúsági 
csapa,táréi, amely vasárnap 
az országos ifibajnokságért 
játszik

Vasárnap, a Ferencváros—BSK KKK- 
merközés előtt kerül sorra az FTC—Ma- 
£yar Pamut országos ifjúsági bajnoki 
döntőmérkőzés.

Néhány aprósás a zöld-fehérek Ifjúságicsapatáról: '
Az FTC az idén megnyerte a csoport- 

oMnokságot. Megnyerte továbbá Buda
pest, ifjúsági. bajnokságát. Az országos 

bajnokság elődöntőjében' a Pécsi 
a5fi?t? '? í caí  S;S- a középdöntőjében a
Szeged-Alsóváros erapatát 8:0 arányban
E3f f V r c  ~ ey  •iuto,t a döntőbe.„ " f .  u ' “ beállítása a következő lesz: 

Longa — Balogh, Csa- 
& w va' H- — Máth, Ott, Vár- szegi, Beke, Kocsis.

Beszéltünk N»*y Lászlóval. a szakosz- 
t4Ií elnökével, aki a következőket mondta:

* .* * * p* í ’. ,  keTé» kivétellel, az FTC kolyokcsapatabéi került ki. Együtt 
jötték fel a* ifjtos&gi csapatba. Ar első 
évben a bajnokságban kissé gyengébben 
szerepeltek. Ebben^ az évben — a máso
dikban — aztán úgy harcolt az. együt
tes, hogy vasárnap már az országos baj
nokságért játszanak a gyerekek,

A csapatban néhány egészen elsőrangú 
játékos játszik. Néveket nem akarunk 
említeni, erre megkért bennünket Nagy 
László, mert — mint o mondja — nem 
szeretné, hogyha a fiuknak a ,,fejükbe 
Szállna a dicsőség".

*
Akik a csapattal foglalkoznak: Nagy

László szakosztályi elnök, Hönigberger 
János intéző és K irály Tivadar edző. 
Király csak két hónappal ezelőtt vette át 
a csapatot, de szakértő munkája máris 
meglátszik a fiúk játékán. A csapat 
eddigi szereplésének azonban mégis 
egyik legfontosabb tényezője Dimén.v 
Lajos edző volt. A jeles edző korábbi 
munkájának gyümölcse most érett meg. 
Ha az FTC-nek vasárnap sikerül Buda
pest bajnoksága mellé még az országos 
bajnokságot is megnyernie, akkor ebben 
a ragyogó teljesítményben „oroszlán- 
resn illeti Dimcny Lajost.

Szerencsére Bízik látta, hogy lesről.
A Juventus nem is tiltakozik. C. 

percben Gdbetto indul lesről, a part
jelző int. Bízik hiába fuj, Qabetto a 
hálóba küldi a labdát. A játékvezető 
ezt' a gólt sem adja meg. A közön
ség fütyül. A hangulat már megvan. 
Támad, támad a Juventus, de Háda 
remekül véd. Sőt a Ferencváros meg
szerezhetné a vezető gólt, mert a 12. 
percben Sárosi dr kicselezi Fonit, 
már csak öt méterre van a kaputól, 
de Ravat is ki akarja cselezni és a 
második csel mór nem sikerül.

És most jönnek az olaszok. Melly 
Béla dr bekiabál:

— Polgár hátra!

m a r  k é t  Göl a  h á t 
r á n y

A 11 a£y melegben is hatalmas ira
mot vezényel a Juventus, de csak a

30. percben ér el gólt. De Filippis 
révén. Utána Háda újra remekel, jól 
védekezik a Fradi, de a 35. percben 
szörnyű védelmi hibából gólt kap. 
Négy ferencvárosi védő van Buscag- 
lia nyakán, de mindegyik a másiktól 
vár beavatkozást, Buscaglia meg 
nem habozott. 2:0.

Most már a Juventus leszeretné 
gázolni a Fradit, de a legjobb pilla
natban, egy perccel a félidő befeje
zése előtt Sárosi dr cselei sikerülnek 
s négy lépésről bevágja a labdát. 
2:1.

Véga az I. félidőnek, amelyben a 
Ferencvárosból csak Háda játszott 
igazán nagyszerűen s ámelyben a

Juventus sokkal több gólt is lőhetett 
volna.

Szünet után azonban a Ferencvá
ros valamelyst magára talált s a 
Juventus meg kifullad a maga által 
vezényelt iramtól. A 15. percben a 
zöld-fehér védelem egy pillanatra el
alszik s Tomasiknak ez elég. 3:1. A 
18. percben Sárosi dr újra szépít. 
3:2. Most már nyugodtan játszik a 
Fradi és Háda tovább remekel.

A mérkőzés után a ferencvárosiak 
ugyanazt mondták, mint .a. múlt hé
ten BelgTádban:

— Győzelemmel felérő vereség!

78 PQFC&S 0 :0
fis egy héttel később Budapesten 

volt a visszavágó.
33.000 néző előtt!

Mindkét csapat változtatott az 
összeállításán. A Juventusban Var* 
glien I. lett a jobbfedezet s a csatár
sor így állt fel: He, Filippis, Dc- 
petrini, Busidoni, Tomasi, Buscaglia.

A Fradiban nem játszhatott Ko
rányi, akit a Bindea-esett miatt el
látottak a. játéktól. így Polgár 
hátrament hátvédnek s Sárosi III. 
lett a középfedezet.

A KÖZÉP JÓL KEZDI . . .
Vogel játékvezető alig tud jelt 

adni a kezdésre, mert a Ferencváros- 
Közép már most annyira tombol. fis 
a 33.000 ember bíztat, újabb és újabb 
rohamokra küldi a Fradit, a Ferenc
város jól játszik, hatalmas fölénybe 
kerül, de a kapu előtt bajok van
nak. Hiányzik a szerencse! óriásként 
küzd a Fradi csatársora., támad, tá
mad, a közönség tombol, biztat, de a 
gólt még a Közép sem tudja be
kiabálni a Juventus kapujába.

A Főni—Rava pár úgy játszik, 
ahogy inár rég nem játszott. Ss mel
lettük ott tömörül szinte az egész 
csapat. A Jiiventusból úgyszólván 
alig van elöl játékos.

A szünetben a nézők megállapít
ják, hogy

amit a, Juventus müvei, az a vé
dekezés művészetének a „csim- 

boraszója‘‘ .
Bs lent az öltözőben Sárosi. dr a, 

gyúrópadon fekszik. Kibicsaklott, a 
bokája. Másfélszeresre dagadt!

Csak egygólos hátránnyal indult a, 
Fradi, de sokan már megelégedné
nek azzal, ha —- harmadik mérkőzés 
lenne.

Csak kint a pályán „köszörüli 
újra a torkát a Ferencváros-Közép. 
Hatalmas buzdítás mellett indul a
XI. félidő. A  torinóiaknál kicsúszik 
néhány szabálytalanság. Monti bele
rúg Kissbe, az olasz védők labda 
nélkül elkaszálják Toldit. Támad, 
támad a Fradi s közben majdnem 
bekapja a szokásos dugóját. De 
Háda most is jó.'

A sérült Sárosi dr már nem bírja 
bent a játékot s kimegy balszélső
nek. Toldi a középcsatár, Kemény az 
összekötő. Toldit kézzel-Iábbal tart
ják vissza. Már 19 perc telt el. A 
továbbjutásról lassan lemond min
denki . . .

TÚLFŰTÖTT HANGULAT
A 20. percben szögletrúgáskor Tol

dit elkenik. Toldi . erre megrúgja 
Varglien I-et, aki elterül. Erre meg 
Var glien II. hátulról, elörenyujlott 
lábbal beleugrik Toldiba, Megáil a 
játék. Rendőrök, vezetők futnak be, 
a 22 játékos összefut s két perccel 
később „vígan“  folyik tovább a já
ték. Mintha nem történt volna sem
mi. Vogel nem állított ki senkit.

Sárosi dr újra középcsatár, Lázár 
hátvéd lesz, Polgár balfedezet. Majd 
meg csak Tátrai marad hátul s a 
többiek mind támadnak.

GÓL, GÓL, G6L
Fergeteges hajrába kezd a Fradi. 

Á Közép is erősít s a 33. percben 
Táncos a régi, nagy stílusban, pom
pásan adja be a labdát, amelyet Sá
rosi dr kapásból, fordulásból, lapo
san és védhetetlenül bevág. 1:0.

Kincs már hátrány!
A gól után ezt írta a Nemzeti 

Sport:.
..Leírhatatlan az a tüntetés, ami erre 

Következett. Zúg és zeng az aréna a 
tlladalorrtitásfól, A Ferencváros szár
nyaltat kap."

Táncos teljesen tisztán áll a kapu 
torkában, de az olasz védelem, aho
gyan az a nagykönyvben írva van, 
elhúzza a lábát. Vitathatatlan lt-cs, 
de a játékvezető nem látja, vagy 
nem akarja látni.

Utárfa még az eddiginél is elkese- 
dettebben és jobban támad a Fradi. 
A nézőtér már alig tud kiabálni.

SZINTE, AZ UTOLSÓ 
PILLANATBAN

Már csak hárofn perc van hátra. 
Ssögtetrúgds, Amoretti kiöklözi a 
szögletet, már-már oda a jó helyzet, 
mért. a labda, hosszú ívben száll

Monti fejéről előre, de a 1.1-es pán
ton hirtelen feltűnik Kemény feje. 
Magasan felugorva, hatalmas derék- 
lendítéssel óriási erőt ad a labdába 
és lövésszerüen fejel a jobbsarokba, 
félmagasán. Amoretti erre nem vált 
elkészülve, vetődik, de már későn. A 
labda a hasa alatt becsúszik, 2:0.

Pokoli hangorkán. A Juventus két
ségbeesetten áll, már nincs kedvé 
tovább játszani.

Hs a mérkőzés után a nézők nem 
akarnak hazamenni a pályáról.

— Barátom, 8:0 volt a szöglet- 
arány s mégis milyen keservesén 
jutottunk tovább, — mondják.

Más így:—
— Ez volt a Fradi legnagyobb 

KK-mérközéscH
Amikor Kemény felöltözve kijön 

az öltözőből, as e gyík szurkoló él
csukló hangon, könnyes szemel ezt 
mondja neki:

— Micsoda, gólt fejeltél, Tibi!
Sajnos, hozzátette:
— fis ezzel a fejjel! . . .

*-
A mérkőzés legnagyobb meglepe

tése Sárosi III. remek játéka volt. 
Talán ezért., a rpérközés után külön 
jutalmat kapott:

Édesanyja elvitte az Angol-park
ba . . .

■*

Ilyen pokoli, küzdelem után hozta 
be egyetlen egygólos hátrányát . a 
Fradi, fis most újra „csak egy gól" 
a hátrány . ..

Bókái M&ttánovieli Béla.

SZeder János
orssgy. képviselő, a MOVE elnöke 

és a Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke

d l  Í ílLp a p u  é r d i  J H í l I I i
a Ferencváros jobbszélére még „éretlen**
Pataki Mihály beszél a Ferenc** 
város összeállításáról

Sajnálhatja, aki nem látta az ifjú
sági döntőkön az FTC jobbszélsöjét, 
az ifjúsági Máthot. Robbanékony já
tékával nagy sikere volt. Mindent 
tud, amit nagy jobbszélsönelc és lab
darúgónak tudnia kell. Az FTC hívei, 
mintha hájjal kenegették volna ökot, 
úgy mondogatták:

— A legjobbkor tűnt fel c.z a csil
lag a, jobbszélsök sötét egén.

Pataki Mihállyal beszélgettünk a 
BSK elleni összeállításról és meg
kérdeztük véleményét a kis Máthról:

(— Beállítják a BSK ellen?)
— Máth remek tehetség és — hal

lom — mint ember is pompás példá
nya az igazi sportembernek. Jelesen 
érett. Az iskolában azonban lehet 
érett, a Ferencváros jobbszélére 
még éretlen.

(— Túl fiatal? Vájjon Pataki Mi
hály erősebb, idősebb, vagy öregebb 
diák volt, amikor a nagy FTC-be 
bekerült ?)

—  Más világ volt az és más a 
mai, amikor a labdarúgáshoz egyéb 
tulajdonságok is kellenek, mint a 
puszta tudás. A mai küzdő, „vere- 
kcdö“ labdarúgásban a testi adott
ságokra különös figyelemmel kell 
lennünk. Ásómban már beszéltem az 
FTC vezetőivel, hogy Máth fejlő
désére fokozottabb gonddal kell vi
gyázni, illetve azt elősegíteni. Kü
lönleges gyakorlatokkal lehet még 
az ilyen fiatal gyereket erősíteni,

(— Lázár biztos tagja a BSK 
clieni csapatnak? Lázár ugyanis 
egyet' " i  edzésen sem vett a héten 
részt .)

— lz igaz, de azért Lázárt mégis 
betesszük a csapatba. Sajnos, a hé
ten nem' jöhetett ki az edzésre, de 
ez az ö esetében aligha lesz ártal

mas. Lázár nagy tapasztalata le
győzi azt a kis hátrányt, így ás 
idény végén különben is kevés edzés 
kell már.

(— Lesz meglepetés a BSK elleni 
összeállításban ?)

— Nem! As a csapat játszik —■ 
as eddigiek szerint —, amely a Sla- 
i'iát legyőzte. Sárosi dr beosztása is 
olyan, hogy attól elvégezheti a, va
sárnapi sportszerű előkészületeit is. 
A többi szolgálatosunk is hasonlóan 
van, — Lázár kivételével.

A Ferencváros csapata körül te
hát eléggé rendben mennek a dol
gok. Végül is Bíró II-nek alkalma 
lesz megmutatni Máthnak, hogy 
egykönnyen nem adja át helyét.

Budapest bajnoké akar 
lenni a BLK!

Budapest a m it5 rbá j noltságác rt folté
Itíizcielemben vasárnap les?, az ntolsó 
mvrkrvcs. még ppdi^ a BLK és 3.
V7MTK csapnia között. A BLK nagyban
készül n vasárnapi összecsapásra. A já
tékosok szorgalmasan végezték a heti éd- 
zéfe.knt. és reménykednek benne, hogy le
győzi! n WMTK-t.

— Sajnos, nem tudunk a legjobb csa
patunkkal kiállni, — mondta Bóka La
jos intéző. -  Lukács II., Dug. Czelfl és 
Jager sérült. De azért mindent megpró
bálunk. hogy győzzünk, mert ha 2:9
aranyban legyőzzük u WMTK-t, akkor 
jobb gólarannyal már mi lennénk Buda- 
pest bajnokcsapata. Nagyn,, hízom a 
fiukban. Bizom a jó  angyalföldi közön
ségben Is, hogy biztatásával segíteni 
fogja fiainkat.

A Dunakeszi Magyarság vasárnapi 
ellenfele még bizonytalan a vimitasbftj- 
nokságban. Annyi bizonyos, hogy vasár
nap játszik a dunakeszi csapat.
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Toprincsák és Stucznik
tamil egymástól

os a 
jót 

lóg" 
non

fAz odzőt azért szerződtetik a 
pathoz, hogy a csapat valam 
tanuljon tolo. E gy év múlva 
többnyire rájönnek arra. hogy 
a csapat tanult, hanem az edző. Erről 
jut eszünkbe ez a kis történet.)

1.
Toprincsák a középiskolai különbö

zeti. osztályait végezhette ki nem 
éppen váltakozó sikerrel. Ha ugyan 
sikerről egyáltalán beszélni lehetett 
szegény Toprincsák esetében. F igyel 
mét nem tudta lekötni az algebra és 
a latin nyelv tanulmányozása. Min 
den szabad idejét a börlabdának 
szentelte. Sőt még azon felül is.

Toprincsák tehát remekül játszott 
középcsatárt. Nem lehetett- feltár 
tóztatni. A gimnázium hatodik osz
tályában viszont eleget bukdácsolt. 
S mikor vészesen közeledett az év 
vége. jó Toprincsák még jobb szülei 
tanácsért fordultak az osztályfőnök 
hoz:

—  M it csiná ljunk a m i kis fiu n k 
kal. Év régem  ú g y  e lvá g já k  m int a 
p in ty  —  és m ég  11-est sem  kapunk  
é r te .

—  H ozza  össze  a k ed ves  fiá t a 
S tuczn ikhal. S tticsm k  szín jeién  ta 
nuló és  am ellett nem  fu tba llozik , 
csa k  lep k ék e t  g yű jt.

S Toprincsák szülei keresték az 
ismeretséget Stucznikkal.

2.
-Stucznik barátunk teljes ellentéte 

v o lt Toprinesáknak. Véznán, sová
nyan  hordta haza a jeles bizonyít
ványokat — még a testnevelés-órá
kon  is készült a következő órára. 
N em  volt egyetlenegy fejes-gólja 
sem . ő  csak — mint már megírtuk 
— lepkéket gyűjtött. „

S tuczn ik  szülei szintén b iza lom m al 
ford u lta k  a z  o sztá ly főn ök h öz :

—  M it csiná ljun k  a m i k is Sanyi- 
kánkkal. S zín -jelesen , ilyen  véznán  
fo g  a sírba szállni, ha n em  sp ortol.

—  H ozza  ö sszes  k ed ves  fiát Top-

U J O K
Szombat

C ÉGLIGA BAJNOKSÁG
I, osztály: MASC—EnSC, Váci-út. 6.

Csepreghy—Csermely. Kistext—I-IF1SC.
Kispest. 6. Páldi—Lovas.

II. osztály: Budakalász—MFéSC Buda
kalász. fél 6. Kraft—Hegyi. KáSC— 
HMüSC. Fehérvári-út., 5. Muráró—Rosta. 
FraSC—HJSC, Csóka-utca, fél 6. Vass 
A.—Neményi.

TIT. osztály: M. Pamutipar—CsiSC,
Gázgyári-pálya. 4. Kovács III. Kistext 
II.-HuSiSC, Kispest. 4. Istenes.

Ligadí.j: HPaSC—Sertésvágó II.. Új
pest. Attila-utca. 4. Glozik. SaSC II.— 
DGTSC, Gyömrői-út, 6. Sallay.

Vasárnap:
Kivív küzépdöntőincrkőzés: 

Ferencváros—BSK (Belgrád). Üllői-út, 
Fél 6. Vezeti; Mies (BC-cs). -Partjelző: 
Lantos. Harangozó.

Országos ifjúság i. (iönjőmérkőzés; FTC
—Magyar Pamut. Üllöi-út. Fel 4. Ve
zeti: Kiss. M. Ernő. (Partjelző: Szabó
II. Gyula, Keresztényi.)

Budapest aniatőrbajnoki döntő: BLK— 
WMTK. Váci-út. Fél 6. Vezeti: Vass A. 
(Partjelző: Hónai, Boross G.)

Vasutas bajnoki döntő: BVSC if j.—
Testvériség ifj. Szőnyi u. Fél 6. Vezeti: 
v. Fekete.

MO VE- BAJNOKSÁG
I. osztály. Pesti csoport: Rákoöligct— 

Rákosbegy. Rákofiligei, fél fi. Herez L. 
(Taus-z; Bözokij. - FTSE-T. ' Előre, 
Kva.ssay-út. 4. Osepreghv fCzinkoczky, 
Gregus). — Szent László FC— MKSC, 
Zágrábi út, 6. Módy (Tubicsák D.. Ud
varos). _  ESzSE—TSE, Altila-n., fél 6 
Barcrs (Kénoszt, Schilling). — VIII. kor. 
SE—P. Rákóczi. Eákosfalva, 10. Pintér 
(Faragó, Turóczy). — BTSE-KZsTE, 
Kyaisay-út, 6. Szattelher.rer (Rozik 
Csáky). — Kis taros a— PNTK, Pest.szenl- 
imre. 6. Karácsony ( Virozi-gman, Bödök).

Budai csoport: Püisvörösvár—TTC, Pi 
lisvöröevár, fél fi. Magvan (Pintér, Fi- 
hjnger). -  ETSC— XT. ” kér. TTL, K á o 
szom ha t-u., 6. Dodik (Novak TT.. Cibula).

II. osztály: FISÉ II.—T. Előre. Kva»s- 
pay-út, 2. Wrnzrt. - -  RAFC—HTSE, Rá
köss zent.miháfy, fél fi. Tamási.

Ifjúsági bajnokság: Rák osligcb—Rákos- 
begy, Rákosi igét, ' fél 2, Tauez. — FTSE 
—T. EJöre. K vassav-űt, 12. Czinkóczkv. 
— >Szt. LFC—MKSC, Zágrábi-út, -j. Tu 
bicsák D. -  ESzSE-TSE. AfHla-u., fél 
4. Kénoszt. —  VJIJ. k. SE—P. Rákóczi, 
Báko-sfalva, 12. Faragó. ~  BTSE— 
KZsTE, Kvassay-úf. 10. Viboeb. — Pilis 
vörösvár—TTC, Pilisvörösvfir, . fél 4. Fi 
bingor. — E TSC—XI. kér. ITE, 
6zombat-u„ 4. Novak II.

is- 
H- 

Nagy-

V id ék i ra íissr
Középmagjar alszövetség 

l. P- osztály. Érési; EESE —KSH! (Kern 
keméti i. Feleógöd: F T K -F T 5 E  (Ke-
Méuyvárl),

Nosr.vkuo kupa. Törökszentmiklós; 
“ FC—Karcag város (Pintér).

Yasutasbajnoliság. Dunakeszi: Magyar* 
Ság—? (Lövik).

Major (Maver), a Lampart FC volt. 
játékosa, a P. Rákóczy edzője meghalt. 
A pestszenterzsébeti temetőben csütörtö
kön nagy részvét mellett temették el.

Szegedi alosztály
""•'mezőrásárbet?: HMTE-SzTE (Lázi).

rincsákkal — ajánlotta, a tanár ur 
—  T oprin csák  n em  éppen  jó  tanuló  
viszon t abszolú t kétlábas. Jó hatás
sal leszn ek  egym ásra,

3.
Toprincsákot és Stueznikot tehát 

egymásnak ajánlotta a sors és az 
osztályfőnök. A szülők összehozták 
szeretteiket és várták a jó hatást. 
Mert hatás lesz, az biztos. Az ősz 
tályfönök úr csak tudja!

Toprincsák és Stucznik ezután 
mindenhova együtt- jártak. Jóbará
tok lettek — és tanultak egymás 
tói. Évvégi bizonyítványosztás előtt 
nagy volt az izgalom a két csa. 
Iádban. Vájjon mit. tanudt egymás 
tói a két ifjú.

Papa , papa, — rohant haza 
lelkendezve Toprincsák. — Éppen  
olyan  a, b izon yítvá n yom , m int 
S tuczn ik  Sanyié.

A két bizonyítvány valóban egy
forma volt. Sőt végig egyforma 
Elégtelen, elégtelen, elégtelen . . .

Nem volt az a kimondott nép 
ünnepély, amit a két papa a jó bi
zonyítványok után rendezett.

H át mit, csin á lta tok  e g y  fé lé t  
alatt, — siránkozott a Stucznik 
papa.

—  M egtan u ltam  k özép csa tá rt já t 
szani, — vigasztalta papáját a kis 
Stucznik, már nem olyan véznán, 
mint hónapokkal azelőtt.

És m it csináltál t e ?  — för- 
medt rá fiára Toprincsák.

—  É n job b szé lsö  vo ltam  . . .
—  É s nem  tanultál sem m it a 

S tu czn ik tó l ?
D e  . . .  de . . .  d eh ogyn em . M in

den jó  beadás után kap tam  a 
S tu czn ik tó l e g y  h a lá lfejes  lepkét,.

— H ah, — hördültek fel a papák.
—  M i csa k  tanultunk eg ym á stó l, 

— védekeztek a fiúk. S ezt ti akar 
tatok így.

És igazuk volt a gyerekeknek . .

V id ék i bajnokságok  
állása

ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG
I. osztály:

Bükkvidéki csoport:
1. MV.SC
2. DiM A VÁG II.
3. BLASE
4. K. Törekvés

, Í..MBT.C .
fi. MESE
7. ÓVTK II:*)
8. MMTE 
». ETK 

W. Fi SC.
11. KSO 1T.
12. M. LESOK

1. PB ('SE
2. SalBTC 

HVSE
4. SSE II.
5. Gj-AK
6. A SC
7. BSE 
S. SFC 
!l. BTSE30. TM.SE

11. l.AFC 
12.. EPS

rr.

2*3 19 2 1 8fi:18 40
22 18 — 4 109:25 5'G
22 13 2 7 47:39 28
22 13 2 7 40:38 28
22 13 2 7 35:42 28
22 11 3 8 44:33 25
22 M  9 27:315 20
22 7 4 11 21:60 18
27 7 4 11 13:56 18
vissza tepett
v is-sza lépett 

visszalépett
evonva.
fi csoport.;
22 Ifi 5 .1 55:13 37
22 14 3 3 45:19 33
22 11 3 5 39:20 31
22 13 4 5 45:34 30
22 13 4 5 29:24 30
22 12 2 8 27:31 2fi
2*2 10 3 9 29:41 23
22 9 3 10 34:55 21
*22 8 5 9 17:36 21

állása
F elv id ék i csop ort

1. SalBTC 30 28 1 1 135:21 57
2. DiMávag 30 28 _ 2 123:32 56
3. BSzKRT 30 19 5 6 99:45 43
4. ó. Move 30 17 4 9 94:63 38
5. Salg. SE 30 16 4 10 69:54 36
6. SK Rusj 30 17 2 11 68:56 36
7. DVSC 30 15 5 10 73:63 35
8. B. Vasút. 30 14 4 12 63:57 32
9. Pereces 30 9 9 12 44:46 27

10. Kassai SC 30 10 4 16 49:88 24
11. Nyiregyh. 30 7 6 17 32:65 20
12. Ungvár 30 7 5 18 47:85 19
13. Losonc 30 5 7 18 32:68 17
14. Munkács 30 6 4 20 22:88 16
15. Beregsz. 30 6 4 20 28:118 16
16. Fülek* 30 3 2 25 10:39 8

Törölve.

Ax Ifjúsági bajnokság  
végeredm énye

22 19 1 
22 19 — 
22 12 t

I. osrtály 
Északi csoport

1. M. Pamutipar 22 18 3
2. Elektromos
3. UTE
4. III. kér. TVE
5. Vasas
6. BTK
7. M. TTE
8. HTSE
9. Testvériség

10. Pannónia
11. TSC*
12. Cojnpactor**
* Törölve.

** Visszalépett.
Keleti csoport

1 93:11 39
2 78:12 39
3 96:14 38 
9 52:38 25

22 10 2 10 21:31 22 
22 1.0 2 10 35:58 22 
22 10 1 11 33:43 21 
22 9 — 13 56:62 18 
22 8 1 13 30:55 17 
22 7 1 14 33:105 15
22 3 2 17 10:86 8 
22 -------  22 5:27 —

1. FTC
2. Törekvés
3. BSzKRT
4. MA VÁG
5. ZSE
6. Postás
7. DSE
8. KSC
9. MTK

10. .BRSC
11. WSC /
12. BTC I

22 16 3 3 75:23 35 
22 15 4 3 60:29 34
22 15 2 5 85 :42 32 
22.10 4 8 78:52 24 
22 11. 1 10 81:59 23 
22 8 6 8 58:49 22 
22 9 2 11 38:52 20 
22 9 2 11 39:54 20 
22 8 3 11 37:57 19 
22 7 3 12 61:74 17 
22 5 4 13 50:80 14 
22 2 — 2018:1094

Déli csoport
1. WMTK
2. Cs. MOVE •
3. BMTE
4. KTK
5. Goldberger SFJ
6. Kelenföld
7. MAFC
8. Hungária
9. PeMTK

10. SAC
11. FSC

20 13 
20 12 
20 11 
20 9

2 80:29 31 
5 56:25 27 
7 50:33 24
7 35:27 22
8 36:35 20
9 32:35 19 

3 10 38:48 17 
3 10 34:50 17 
7 8 34:56 17 
1 12 47:68 15 
3 13 32:68 11

■ K  ’
Vili ám tornát rendez szombaton a pa

csirtatelepi pályán a Vasfonál SC a 
PMTK. ETC, Kábel FC részvételével.

F E L O S Z L A T T A K  A  K IS K U N 
H A L A S I E D Z Ő T Á B O R T

H étfőn  k ezd ődött K iskunhalason  a 
déli a lszövetség  if jú sá g i edzőtábora .

déli ifik  n a g y  öröm m el vettek  
részt a táborban, de a m in iszteri b iz 
tos csü törtök ön  az á lta lán os h ely 
zetre va ló  tek intettel a z  edzőtá b ort 
eloszlatta . A  részvevő f iú k  m ár 

haza is utaztak.

II.
visszalépett
visszalépett
visszalépett

kÜLYÜKB AJXOKSÁG VÉGERED
MÉNYE:

1.
3.

ZSE 
BRSC 
HAC

4. RÁC
5. PSC
6. Hargita 
7- RTK
8. P. Remény
9. ZAC

10. EAC*
11. R.ESC*
* Törölve.

I I. csoport
20 19 — 
20 17 1 
20 14 2 
20 12 3 

• 20 12 1 
20 9 — 
20 8 —  
2t)
20 
20 
20

1 76:3 .38
2 57:13 35
4 52:33 30
5 44;15 27 
7 45:24 25

-  U 25:68 18
-  12 18:49 16 
1 12 8:72 15 
1 16 14:30 7 
1 16 6:20, 7
-  19 2:20 2

VII. csoport
1. BTK II. 22 18 3 1 73:13 392, BVSC 22 19 — 3 74:11 383. V asas 22 16 3 3 44:13 354. B. Magyarság 22 14 4 4 69:30 325. M. Előre 2210 4 8 31:44 24íi. Oompactor 22 9 2 11 30:42 207. TSC 22 3 2 11 21:51 208. TLK 22 6 5 11 Íín :27 170. Juta 22 6 3 13 14:43 15lö. VÁC 22 5 2 15 16:67 1211. HAC IT. 22 3 1 18 16:70 712. Turul TE 11* 22 1 1 20 11:8 3

* Törölve.
VIII. csoport

1. Elektromos
2. NSC
•3. Testvériség
4. Turul TE
5. BLK
6. BTK
7. Pannónia
8. VI. kér. SC
9. Főv. TKör*

16 11 
16 9

.1.6
16
16
16
18
16

46
Két büntetőpont levonandó. 

IX . csoport

1 50:10 26 
5 33:18 20 
5 30:18 20
4 25:21 20
5 33:33 18 
9 25:34 13 
8 11:38 12

1 10 20:28 11 
13 17:44 4

1. UTE ■ 20 18 2 _ 135:12 38
2. M. Pamutipar 20 18 — 2 77:15 363. WoSC 20 13 2 5 86:26 284. URAK 20 n 3 R 48:27 25
5. MSC 20 n 1 8 35:32 236. MFTR 20 10 1. 9 |S:24 21
7. UMSB 20 7 4 9 34:47 188. UTSE 20 6 4 10 36:33 16
9. Vízmüvek 20 4 0 10 21:74 10

J.0. TIVASC 20 1 í 18 16:117 3
11. PMTK 20 1 — 19 11:120 2

A csütörtök délutánra Pomázra kifő
zött, Párnáz—Szentendrei MOVE I. . mér
kőzés elmaradt, mert a Szentendre csa
pata nem jelent meg.

T E N IS Z
A MAFC II. osztályú bajnoki tenisz-

versenyére ma. péntek estig lehet még 
nevezni. Eddig is szép számmal futot
tak be a nevezések és mindenki elindul, 
aki számít a II. oszályban. A sorsolás 
ugyancsak ma este lesz 8 órakor 
MAFC-pályán.

A második tenisz játék vezetői tanfolyam 
hallgatói ma este vizsgáznak a szövetség 
helyiségében. Ennek a tanfolyamnak 
tizenöt hallgatója volt.

A Botornl SE teniszversenyének mai 
kiírása: 3 óra: Horak—Vinterntiz, Ha-
raozty—Valovits. — .3.15: Szabó—Czék
lerné (A), Érbent—Matyasovszky, Bari— 
Érsek dr, Nyers—Máthé (B). — 4.50: Fia 
lovszky dr—Wintcrnitz, Prácser*— Ilomo- 
ródiné, Pál I.—Tálas, (C), (B)—Maszlay.

5.15: (A)—Reiszné. Bari—Kovács L
Hammerschlag—Kálmán. Murin. Sára— 
Kanta. Bucz dr, Horák—Holczer. Szil 
vásy—Murin. Izsépy—Pál. — 6 óra: (C) — 
Nagy D.. Murin—Madár. Bárdi—Nemes- 
Tóth. Binder dr. Bari—Fürstner, Ham
merschlag, Kálmán. Sára—Sztancsok, 
Kállai.

Az 1936. év! (!?) békéscsabai tenisz
verseny vegyespáros számának döntőjét 
csütörtökön délután a BEAC sporttele
pén játszották le. A Frigyesey,- Mod- 
veczky-ketíős 6:1 L :5‘ arányban győzött az 
Liiti-scn, Straubné-pár ellen.

A  F E H É R  S P O R T B A N
jelen leg  n a g y  a csönd. N éh án y, k i
zárásos versen y  fo ly ik , de „n a g y -  

k a in k a t" m ár régen  nem  lá ttu k  a 
p iros salakon. A  tavaszi m e g e rő l
tető versenyzés után, ú g y  lá tsz ik , 
jó l esik  ez a k is  pihenő! R öv id esen  
ism ét m egindul az élet. S ő t ! A  
bennfentesek  szerint eg ész  n a g y  
versen yek  fo g já k  fe lv á lta n i a v i
szon y la gos  csendet.

EGYRE JOBBAN BONYOLÓDIK
az FTC teniszversenyén megsemmisitelt 
II. osztályú páros ügye. A BBTK óvásá
nak,. mint ismeretes, helyt adott a ver- 
senybíró és csütörtökre tűzte ki az elő
döntőt és a döntőt. Csütörtökön, azon
ban csak a Nagy ö.—Géczy BBTE-pár 
jelent meg. Elődöntőben ellenfelük, a 
Straub J.—Stolpa III.-kettős azonban- 
nem. A már döntőben levő Csimma— 
Csink-együttes sem volt jelen és így. 
ha szigorúan Ragaszkodnánk a szabá- 
lyokhoz, akkor a Nagy ö ,—Géczy-ke,ttőst 
győztesnek kellene kijelenteni. Szóval, az 
a pár nyerné a versenyt, amelyiknek 
egyik tagja a múltkor késett és abból 
keletkezett az egész bonyodalom. Furcsa 
ügy. furcsa ügy . . .

A HAMMERSC III.A G -FtR STN E B  
KETTŐS NYERTE

a BEAC* ITT. osztályú férfipáros verse- 
A. BEAC versenyének ITT. osztályú 

férfipáros számát is befejezték tegnap. 
Eredmények: .PünkSsti. K eleesénri-H a- 
larsn Fabri j. n.. elődöntő: Péteri. R ol
ler—Punkosti, Keleesényi 6:3, fi:t. Döntő-
ITammörsehlas, Fiifstncr FTC...Péferj
Rotlír PiBTE 6:0, 6:S, 6:*>

A MAC megkezdi 
az utánpótlás-nevelést

Temszgrárdá ján-ak fclfrissjhéöo, fiatal 
tehetségek felfedezése céljából a MAC 
elhatározta, hogy a nyár folyamán hat 
hetes tryn föl vamot rendez 12—17 éves kö
zépiskolát; fiuk és lányok számára. A 
tanfolyam teljesen ingyenes, labdákról is 
n  ̂ MAC gondoskodik. A tanfolyamot 
Göncz Lajos vezeti. Ügj'cs fiuk és Iá. 
nyok (akik a MAC-ba való felvétel fel
tét eleinek megfelel neki a. MAC klubbá 
zában az irodában jelentkezzenek dél
után t és 8 óra között. A jelentkezőket 
két csoportba, oszlják és a feilsősziaeti 
dísz pályán fognak gyakorolni. A hatheti 
tanfolyam befejezés után a tehetségesek 
nek bizonyulókat a MAC továbbra is ta
níttatni óhajtja, — de azok is hatheti 
ingyen oktatáshoz jutnak, akik ..ctán ki
esnek a tanfolyam végén történő rosta 
Iáékor,

Az UTE nehezen  
győzte le a VAC-ot

nr. Ifjúsági teniswsapat- 
bajnokságob során — A DSC 

hengerelt, a B E A C — Unió 
döntetlen — A leányoknál 
a BSK alig vesztett gémet

Tegnap fojytatódtak az ifjúsági tenisz 
csapatbajnoki küzdelmek. A nagy meleg
ben bizony sokat szenvedtek a fialni já.- 
tékosok, do azért mindegyik hősiesen küz
dött egyesülete színeiért.

A fiúknál az UTE várt nagy fölénye 
elmaradt; Nehezen győzték io a VAC-ot 
és bizony könnyen 3:3 lehetett volna az 
eredfnény. A DSC 6:0-ra győzte le a 
MAC-ofc. A MAC-nak nem volt egy pi;l- 
lanaíig sem győzelmi esélye, bár egy-két 
mérkőzést nyerhettek volna a szigeti ver
senyzők, A BEAC-ban a kis Orosznak 
nincsenek megfelelő társat. ■>

Á leányoknál a. BSE megerőltetés nél
kül győzőit, Má.r bajnoknak is tekint
hető. Eredmények:

Eiuk ,
A) csoport:

UTE—VÁC 4:2. VAC-pálya. Katona U— 
Bokor V 6:0. 6:2, Fehér U—Pfeifcr V 
(?:3, 6:3, Komolya U—Pajor V 1:6, 64, 6.0, 
Sánta V—Geöcze U 6:4, 6:2, Katona, Fe
hér U—Pfoifer, Pajor V 6:1, 6:0, Sánta, 
Bokor V—Sass, Forró 7:5, 7:5.

BEAC—Unió 3 :3. BEAC-pálya, Orosz 
B—Adám U 6:0. 6:0. Schmideg U—Vil
lányi B 7:5, 6:4, Bánkuti B—Weinberg 
U 6:3, 6:4, Darvas TI—(Rokonai B 6:4, 
6:1, Orosz, Villányi B—Adám, Verő U 
6:2, 6:0, Schmideg. Darvas U—Bánkuti, 
Rokonai B 6:8, 7:5, 6:4.

B) csoport:
DSC—MAC 6:9. DSC-páiya. Mezei—Ne

mes 4:6, 6:2, 6:],- Ernszi—Bizaglieh 6:2, 
6:3. Endrei—Püspöki 5:7, 6:1. 6:4, Licht 
maim—Varga 6:0, 6:3, Ernszi, Mezei 
Nemes. Bizaglieh 6:3, 6:2, Forgácb, Se 
rény—Varga, Püspöki 6:1, 6:1.

Leányok:
BSE—DSC 6:0. BSE-páiya. Kövér—Va

dász j. . u., Guzmann—Herzog- 6:0, 6:0,
Hacker—Banmöbl 6:2, 6:0. Engl—Balló
:3, 7:5, Kövér. Gozmatln— Vágó, ITcrzog 
:1, 6:0, Engl, Hackcr—Eaumöhl, Balló 
:0, 6:1.

*
Ma, pénteken pihenő napot tartanak. 

Szombaton délután’ folytatódik csak 
küzdelem.

DEL BEUUO OLASZORSZÁG NEMZETI 
TENISZBAJNOKA

Olaszországban most fejeződtek be 
Olaszország nemzeti teniszbajnokságai. 
A férfiegyest nagy meglepetésre Del 
Bello nyerte Romanoni és Cucelli előtt. 
A férfiegyesben egyébként az utolsó 
négy játékos — miként nálunk is 
Nemzeti bajnokságban — körmérkőzést 
játszott. Del Bello mind a három mér
kőzést megnyerte. Del Bello a párosban 
is első lett Cucellivel, az oldalán. A ver
seny' eredménj’e.:

Férfiegy-es: 1. Del Bello 3 pont. 2.
Romanoni 2 p., 3. Cuee.lli 1 p. 4. Rado 
0 p. (A körmérkőzés néhány érdekesebb 
eredménye: Romanoni—Cucelli 6:4, 7:5, 
8:6. Del Bello—Cucelli 6:4, 3:6, 7:5 2:6, 
6:4, Romanoni—Rádo 6:2, 6:8 4:6 ' 6 ’3, 
6 : 1) .

Férfipáros döntő: Del Bello, Cucelli— 
Scotti, Sada 6:3. 6:4, 7:5.

Vegyespáros elődöntő: Románom, To
nolli—Cucelli, Morandi 6:2, 6:4, Taroni, 
San.Doi.nino—Sada.Manfredi 6:3, 6:2.

Női páros döntő: Tonolli, Gaviraghi— 
Maneini. Alliata 6:2, 6:3.

K E R fiK P A R

A magyarok edzése
Csütörtök , este a'Millenárison a néme

tek edzése után a Nagy Béla—Liszkay 
kétüléses legénység ült össze. Sima haj
tás után későn kezdtek csak hajrázni és 
így idejük aránylag gyenge: 12.1. Ké
sőbb F.les és Nótás tett kísérletet és bár 
a. célegyenesbe behajtva, gépük meghin- 
tazott. 11.6-os pompás időeredménnyel 
végzett 200 méteren.

Az edzés után. az MKSz elnöksége 
Trost birodalmi edzővel barátságos meg
beszélést tartott. Trost felvetette azt az 
ötletet, hogy bonyolítson le az MKSz 

vasárnap délután
háromórás német—magyar Válogatott pá- 
rosversenyt a Millenárison. Az ötlet a 
szövetségben nagy visszhangra talált. A 
verseny nyélbeütése csupán attól függ. 
hogy' a rendezőség meg tudja-e szerezni 
ilyen rövid idő alatt a rendőrség e.nge- 
délyét.

Errn a. vasárnapi tornára azért is szük
ség lenne, mert mint hírlik, a bclügy- 
minióztérium a Törekvés Budapest'— 
Gyöngyös—Budapest vasárnap délelőtti 
140 kilométeres országún versenyét nem 
engedélyezte.

Droba augosztus bavában kísérletet te** 
Orczán 1 órás vezetésnélkiili ceácsának 
megjavítására.

Nagy Béla Liszltayval vapy n
hótaóülésen megpróbálja a kétüléses ftoo 
méteres és 1000 méteres csúcsot megjaví
tani.

A Bern—Nencnhurg—Genf közötti út
vonalon lebonyolított kerékpárversenyt a 
zürichi Zaugg nyerte. A B ern-F riböur"

Gcnf közötti professzionista yersonvben 
pedig a szintén ziiricbi DiggclTnann 'dia- 
nniTrinsí'odott:

C sütörtök  délután S ó ra :

Szittya orsz* kapitán j
még mindig nem 
tudja,
hogyan állítsa össze 
a magyar repülő
válogatottat

C sütörtök  délután a Millená* 
rison m indenki Pelvássyt, v á rja , 
P elvássyt, a, m a g ya r vá loga tott 
rep ü lö legén ység  egy ik  legerősebb  
ta g já t. D e P elv ássy  nem  jön . N em  
jöhet.

N a g y  tan ácsta lan ság  uralkodik , 
R a jc z y  a tegnapesti próbaversen y 
során  nem  vá lt be.

—  E z  a, n a g y k ép esség ű , de m ég  
tú lontú l fiatod és tapasztalatlan  
v ersen y ző  nem, é r e t t  m eg  a c ím eres  
m ezre , —  íg y  szól a h ivata los v é 
lem ény. —  A  C sapatverseny ed zés
nél le s z a k a d t . az u to lsó  h elyről  —  
s az ilyesm i n a gyon  v esz é ly e s  . . .

S zittya  k ap itány  m ost B od ay t 
a k a rja  k ipróbáln i. T an ácsad ói azon 
ban lebeszélik . A z t  m on dják , B oday  
m ost nincs forrná,ba.n, lassú és 100B 
m éterre  gyen ge . K arak i, a tarta lék  
sem  jöh et k i a pá lyára , ö t  is el 
kell ejteni.

E k k or  ju t  eszébe va lak in ek  L isz- 
k a y  neve. Igen , L iszk ay !

—  C sa kh og y  L iszk a y  sohasincs a  
pá lyá n , —  d oh og  S zittya . —  A z t  
sem  tudom , h og y  m ilyen  form ában  
van !

H orváth , a  T örek vés in téző je  
azonnal védelem be veszi a „s k ó to t" :

—  K ik ü ld tem  a z  orszá g ú ira  céh- 
zen i, m ert n em  gon doltu nk  arra» 
h og y  a vá loga tá s sorá n  szá m b a jö -  
h e t . . .  D e azonnal m otort m en esz
tett u tána és  a k k o r  k ipróbálhat
ju k  . . .

P app, ak inek  k om oly  esélyei vo l
tak  arra , h o g y  m ag áraöltse  a cí
m eres m ezt, be a k a r ja  bizonyítan i, 
h og y  m éltatlan u l h ag y tá k  k i a  csa
patból. 1000 m étert fu t időre. A z  
első k öre  rem ek . E k k o r  azonban  e l
törik  a h a jtó k a r ja  s ideje  elrom lik : 
1 :23  c s u p á n . . .

M ost m indenki L iszk ay t várja .
M e g g y ó g y u l-e  tő le  a  m ag yar vá 

logatott, v a g y  sem , ezt a  közeli 
ó rá k  fo g já k  eldönten i!

Csütörtök este 8 óra* 
kor a  szövetség így 
állította össze a válo
gatott csapatot: Éles, 
Nótás, Nagy, Ú szk á l

P elvási este  7 ó rá ig  nem  je len t 
m eg  a  M illen árison  és íg y  az M K S z 
v á log a tób izo ttsá g a  kénytelen  v o lt 
p ótlásáró l gon doskodn i. H elyettese  
m int m á r je leztü k , L iszkai lesz, afcv 
tegnap  és m a  szorga lm asan  edzett 
a  M illenárison .
. A  m a g y a r  v á log a to tt  n égyes fogat, 

fu tam -beosztá sa  egyébkén t a k öv e t
k ező  lesz:

1000 m  rep ü lő  fu ta m ;  N agy , Eles, 
1000 m  id ö fu ta m : N ótás, illés. 
K étü lé s e s  g é p e k  v e rsen y e , 2000 m 1 

N a g y — L iszk a i és Eles— N ótás.
1000 m  ü ldöző csa p a tversen g i  

É les— N ótá s— N a g y — L iszkai.
--------- - ^ ===» j Stgs r : -

Budapest bukósisakos 
bajnoksága 1 5 + 2 5  
km-es távon jut dűlőre 
ma este

tegnap este sorrajárta a 
motoristallokat es Lorenz szövetségi edző 
vezetésével hitelesítő méréseket eszközölt 
a CzT ■ . n* Klekre az óvatossági rend- 

f0!tra azért volt szükség, mert név
leien feljelentés érkezett az MKSz-hez. 
A beadványban felpanaszolták, hogy 
egyes vezetők nem a szabályos hatvan, 

őki-mi Csak ötvonöt centiméteres távú gör- 
f* vciu’tnalc a rajthoz, ami sport- 
szcnjtlenül kedvező eredményeket sziil- 
k f A • vi**ffál*t azonban megcáfolta cre- 
f cy a vádakat. A mérés bebizonyította,
1 egy pontosan 60 cm-es gőrgőtávolsága 
vau minden motornak.
. i rro ..ffl na§Y elővigyázatosságra azértvolt szükség, mert ma, pénteken este, a, 

neniet-magynr válogatott mérkőzés kere
tében bonyolítja le nz MKSz Budapest 
bukósisakos bajnokságát, vagy ahogyan 
a** a' Millenáris tájékán hívják:' a 
..BBB-t"’ . k ennek a versenynek a. valós 
lebonyolítására féltékenyen ügyelnek.

A nevezési zárlal tanúsága szerint Sze
keres. Fekete, Erőss, Palaky, Kárász és 

még össze-vissza kötözött Láng áll ma 
este a rajihoz.

A küzdelem két, futamra szól. 15 ns 
km-es távon csapnak össze az ellen

felek.
Az esélyek latolgatásánál a papír

forma Szekere® m ellett szól. Nekj van a 
lopna gyobb tapasztalata és folkósziilt- 
sóge A sza kér lók rá esküsznol*  A mo- 
forisí-aHok táján viszont, Fekotlben 
.iák a . Budapest ba jn'Oksáfának 
má#>át *.

k ^ ? yZ?,k ’> y OFlútkeznak: — Ita Erőssnek sikerül végigfutnia * 
versenyt es tapasztalatlansága 'W  i»
nem^zakad le a görgőről. lesz ,  .'.esá-
szar . A „banya 18-as köröket is kivág,
zőnvmhfn e "J ,i  eS a sébesseget a. me 

ks S,m t,,dná tartani. Kér. 
a g«rglt.h h"Ky ,arlaui tudja e Erőss

Ha tartja, mi sem látjuk íehetettennek: 
In íjw  Sy *' ,c?rtítobbi Jőslat megváló

lálr
>.prí-
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B u d a p e s t r e  é r k e z e t t  a  n é m e t  
' v á l o g a t o t t  r e p u l o l e g é i t y s é g
Rütt helyett Trost birodalmi edző kíséri őket

Szerdán éjjel háromnegyed 12 
tájban ott tanyáztunk a Nyugati pá
lyaudvar érkezési oldalán, — Szittya, 
az MKSz • oi'szágos kapitánya, Lő
rén;; szövetségi edző, néhány lelkes 
szurkoló, lapunk tudósítója és: vár
tuk a németeket. A német kerékpá
ros válogatottat, mely ma, pénteken 
este negyed kilenc órai kezdettel: 
harmadszor méri össze erejét a ma
gyar repülő négyesfogattal.

J ö n n e k !  tteiw J ö n n e k í
Késön délután riasztó hírek kap

tak lábra. Sokan tudni vélték a szö
vetségben, hogy a német csapat 
utazási nehézségek miatt nem érke
zik meg Budapestre. A hangulat 
nyomot most., amit még súlyosbít az 
a körülmény is, hogy a vonat késik.

Kist h@3sf@ff Tr©sS
12.08 perc. Végre bedübörög a vo

nat. Ahányan vagyunk, annyi felé 
szaladunk. Keressük a német sógort. 
Végre Szittya kapitány az egyik 
kocsi előtt megáll és vérvörösre szí
nezett „örömfejjel“ elrikkantja ma
gát:

— Grüss Gott!
Megjöttek. Szép, szállás germán 

fiúk. Nyomukban öszbevegyült, mar
kánsarcú férfi* Tereli a német re
pülőket, mint a kotlós a kiscsibéket.
: —  Hol van Rütt ?

Megtörténnek a kézfogások. Ki
tűnik, hogy Rütt nem jöhetett Bu
dapestre. A legfelsőbb német ke
rékpáros főhatóság az ősz. világ
bajnokot az utolsó pillanatban el
vezényelte-. a fiatal német repülök 
iskolájába s így helyette Trost uta
zott a válogatottal.

•— Trost ? Ki az a Trost f  A nőve 
ismerős -... Igen . . .  a berlini felejt
hetetlen emlékű hatnapos versenyek 
alkalmával híres férfiú volt. ö  volt 
a parancsnoka a versenyzőknek. 
Gyúró tanár. Elméleti szaktekintély, 
— bár ő maga soha nem versenyzett 
kerékpáron.

Győznek a németek! 
korens eStenkezBk!

Igen, — mondja kérdésünkre 
Trost —, az utolsó pillanatban be 
kellett ugranom Rütt szerepébe. Na
gyon örülök ennek a budapesti iUa- 
zésjto.k. Azt, is tudom, hagy nem ki
rándulni, hanem kü zdeni jött ünk 
iÖe. Helyzetünk pillanatnyilag néni
ti legrőzs'ásabb, meri d német Válo
gatott legjobb embere, Purann ka
tona es igy nem védelmezheti szí
neinket. Ezzel azonban nem azt aka
rom mondani, hogy félek a vereség
től. Korántsem. Schertle igazi klasz- 
szis, aki a repülöxiersenyt meg fogja 
nyerni. Győzünk a kétüléses gépek 
futamában és a csapatversnyben is... 
Egyedül a~ 1000 méteres idő futam
tól félek, bár Voggenreiter szemé
lyében méltó képviselővel vonulunk 
n betonra.

Lorénz tréfásan ugratja Trostot:
— Vigyázz, öreg pajtás, nehogy

ráfizess erre «  derűlátásodra.
. Trost azonban önérzetesen kitart 
állásfoglalása mellett.
. ~ Azért jöttünk, hogy győzzünk
rs ha nem futunk szrencsétlen vei -  

%cnyt, a győzelmünk nem is marad- 
hat el. Álban természetesen nem 
11 ' ‘-' îl/kedem, hogy a tavalyihoz ha
sonló fölényt fogunk elérni.

— Dr azért kiegyeznél egy döntet
lenben is __ Vágja közbe Lorenz.

~  ®°nietlenbé nem! Akkor inkább 
kapjunk ki,. Nem szeretem a döntet
tem m-edményeket. Az mindig vala
m elyik  csapatnak a, szerencséjét és
a másiknak a balszerencséjét hir
deti . . .

Nagyattótásb
Trost most félénkford: 
— Kerem nehogy félrf 

vaunat . Győzelmi hitü 
jelenti, hogy a nuigyar ,. 
becsüljük. Korántsem! 
tudom, hogy Nagy és Blf 
ben egészen kivételes 
kell megkiizdenünk, s  h 
1000 méteren eddig maf 
sem nekünk, sem az olas 
sikerült megverni, ismér 
pelvássyt in es tudjuk, j
csapatuk hallatlan erökk
~ik Dc: a néniét csapa
"jobbnak tartom,

Evőedsés után
Taxikra  szállunk és rohanunk a

s zá.llodáb a,
Utána vacsora következik. ^ 

hosszú utazástól alaposan kiéheztek 
a német fiúk. a  há.rom fogás után 
mindenki még, kávét iszik és há
rom-négy alaposam megkent vajas-
zsemlét.. •

Félkettö felé jár már az idő. 
Lefekvés előtti séta következik.
A járókelők megállnak és utána

néznek a fiúknak.

Egészen a Nemzeti Színházig gya
logolunk. Aztán vissza a szállodáig. 
Voggenreiter a gépe után sír. A ver
senykerékpárokat ugyanis Szittya 
kapitány tanácsára, a. németek a 
pályaudvaron hagyták. Másnap, csü
törtökön' reggel váltják csak ki a 
versenykérékpárokat és a felszere
lést . . .

Békés roham m al 
hozzájutnak g ép e ik
hez a ném et fiúk

Csütörtökön reggel lázas izgalom
ban ébred a német négyesfogat:

— Gyerünk a kerékpárokért!
Végigcsallingáznak a városon,

nézdegélnek, nevetgélnek, gyümöl
csöt vásárolnak’ útközben. Szemmel- 
láthatólag igen jól érzik magukat.

A gépek kiváltása némi félreértési 
özön után simán megy. Most már 
gépen ül a négy német fiú. Kappey 
elkiáltja, hogy most pedig a Mille
nárisra kell menni.,

Trost szívesen tartana velük, de ő 
csak gyalogosan van. Mentő ötlet
ként Ismét előáll a taxi, s a társa
ság megindul a betonteknő felé. . .

A pálya teljesen kihalt. Csák a 
szerelők dolgoznak az új gomba- 
hangszórókon. Néhány kölyök verő
dik össze és harsány élj ént kiálta
nak. Egy kislány autogramot kér 
Mirkétöl. A fiú elvörösödik a büsz
keségtől és komolyan leírja a nevét 
a felényujtott papírlapra . . .

© éleiéü l edzés
Tíz perc múlva a négy német már 

a betonteknőben karikázik. ízlelik, 
C3emcseg-ik, szaglásszák, vigyázzák 
a futófelületet. Schertle felénkfordul 
a gépről és felénkki'á.lt:

—- Wunderbahr! Famos!
Tetszik, neki a pálya. Azt mondja 

gyors és á fordulókból kijövet nem 
kell kormányozni. A gép magától 
gördül és hajlik egyensúlyi helyze
tébe.

. Trostot megkérdezzük, hogy ál
lítja össze a csapatát az egyes futa
mokra.

A német edző gondterheltnek lát
szik. Egy ideig hallgat és azután ki
vágja a választ:

— Nem tudom . . .  Lehet, hogy a 
késődélutáni edzés ' után határozok 
végleg, dc-az is lékéti, ■ hogy csak 
holnap, közvetlenül .a rajt előtt . .. 
Schértle biztosan a repülőverseny- 
ben rajtol. . ,  Ez az egyetlen biztos 
pont a csapatban . . .

A szövetség titkári hivatalában 
lázas munka folyik. Itt mindenki a 
fedélzeten van. ünnepélyes kereteket 
akarnak adni ennek a tornának. Ha
talmas hopogkeresztes zászlót hoz
nak az egyik cégtől. A megafonok a 
Deutschlandliedet és a Himnuszt pró
bálják. .

A meleg lassan kánikulásra bá
gyad. Déli egy óra van.

— Ebédelni! — vezényel Trost.
A fiúk leugranak gépeikről és el

tűnnek az öltözőben.
Hej, itt tanulhatunk egy kis fe

gyelmet!

A ném etek déluténi 
ed zése

A németek Trost birodalmi edző 
vezetésével délután 6 órakor vonul
nak le újra a betonra. Néhány be
melegítő kör után repülögyakorlatok 
következnek, majd.két hajrá. Schertle 
hosszú forduló kapaszkodás után 
12.2-t fut 200 méterre. Kappey fo 
hászkodik neki és ö is 12.2-re végez.

A  másik két német: Mirke* és
Voggenreiter csak 12.3. illetve 12.4-re 
futják az utolsó 200-at. Trost máris 
dönt: Schertle és Kappey indul a 
repülő futamban. Az 1000 méteres 
idöfutamok válogatása is hamar 
megvan.

Schertle 1:16.8, Kappey 1:17, Wog- 
genreíter i :i7 .6 és Mirke in s-at 
vágtáz az 1000 méteres távra. 
Trost az eredmények alapján arra 
kényszerül, hogy Schertlet és Kap- 
peyt indítsa ebben a futamban is, 
annak ellenére, hogy a két német a 
repülő versenyben js résztvesz. Az 
utolsó kísérlet a tendem-válogató 
verseny volt. A próba során a 
Schertle—Kappey legénység 11.8-at 
futott ez utolsó 200 méterre és a 
gyengébbnek tartott Voggenreiter— 
Mirke pár Ú4"-®? teljesítményt vá
gott ki. A kétülésesek tehát a kö
vetkezőképpen uln?k össze: Wog-
genreiter—Mirke, Schertle—Kappey.

ATLÉTIKA
, MINDENKI INDUL

a szövetség szombat-vasárnapi ver
senyén, aki csak szabadon mozoghat, 
vagy el tud szabadulni a versenyre. 
Vannak, akik nagyon fenik a fogu
kat és most akarják  megmutatni: 
kár volt elhalasztani a • német-ma
gyart,, mert ők ott is kivágták volna 
a rezet. A verseny nevezési zái lata 
ma este lesz a szövetségben.

M i  i s  v o l t  a z  o k a ?
Ketten beszélnek a német-magyar 

elhalasztásáról. Mind a, kettő ko
moly sportember, mindegyiknek van
nak erős érvei. Hallgassuk csak őket.

— ..  . nem, ilyen meggyengült 
csapattal nem állhatunk ki a néme
tek ellen, Az ö lebecsülésük lett 
volna, ha megtesszük.

Miért, hát ki nem tudott volna 
indulni ?

-— Azt. ebben a. pillanatban még 
nem is tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy 
kik azok, akik máris szolgálatot tel
jesítenek.

— Hát kik?
— A vágtázok közül Kovács, a 

400-asok közül Vadas és Görkói, a 
távfűtők közül Csapiár, a gátasok 
közül Polgár, ugrók közül Csorna, 
Somló, Dusnoki, a súlyatléták közül 
Darányi, Kulitzy, Rákhely.

Los Angeles, június. 
Az idér.' Evanstonban rendezték meg a 

nyugati egyetemeknek a ..Big Ten” 
(Nagy Tíz) elnevezés köré csoportosuló 
egyetemek elleni válogatott viadalát. A 
verseny tavaly Los Angelesben volt és 
a nyugatiak nagy fölényével végződött. 
Most idegenben is 11 számot nyertek a 
16 közül és igy újra fölényes győzelmet 
arattak.

A versenyen természetesen sok jő  ered
mény akadt, ha nem is minden verseny
számban kiemelkedő. 100 yardon Jeffrey 
9.8 mp alatt győzött Ai.derson és Piker 
ellen, 220 yardon Willis volt második. 
Piker harmadik Jeffrey mögött. Az idő 
— 21.3 — aránylag gyenge. Ezt az ma
gyarázza, hogy nem egyenes pályán fu
tottak és a fordulóban ellenszél volt. 440 
yardon Orr győzelmét Barnes és Brei- 
denbach nem tudta feltartani. Az idő 
47.7 mp. 880 yardon Kané győzött Storli 
és Hogan ellen 1:53 mp alatt.. Az egy- 
méríölde.s futás lassú iram után Paul 
Moöre hajrá-győzelmét hozta Zamperini 
és az idahói Leibowitz ellen; A 4:14.3 
mp-es idő nem valami fényes. Tolliver, 
Schwarzkopf, Garner sorrend volt két- 
mérföldön' 9:24.6 mp gyenge idővel. 120 
yardon közepes mezőnyben a wisconsini 
Smitli győzött 14.8 mp alatt, 220 yar- 
dos gáton McBain lett az első 23.8 
mp-cel.

Érdekesebb eredmények voltak az 
ügyességi számokban.

Magasugrásban IVUson 701 cm-rel 
nyert, távolugrásban a los-angelesi 
Tat Turner 778 cm-rel egyéni csúcs

eredményt állított fel.
A  rúdugrást a Californla-egyetem 
Smithje nyerte 426 cm-rel.

Súlylökésben Stan Andersen 
óriási meglepetésre

vereséget, szenvedett egyetemi kollégájá
tól. Trouttóí. Még nagyobb meglepetés, 
hogy Trout, aki eddig még meg sem

A MAS* lemondása folytán nem nyílik 
alkalom arra. hogy összehasonlítsuk a 
magyar és a n-eraet válogatott gárda 
pillanatnyi tudását. A salakon való ta
lálkozó*, -elmarad, de az atlétika olyan 
sportág, amelyben az eredmények abszo
lút értékűek. Mi sem könnyebb tehát, 
mint elővenni a papirost és a ceruzát és 
összehasonlítani a két ország -válogatott 
csapatának, legjobbjait, Illetőleg az álta
luk idén ólért eredményeket. Lássuk, mit 
tudunk kihozni belőle.

100 ni: 1. Sir M 10,8, 2. Szigetvári 
M 10.8, 3. Kersch N 10.9, 4. Fösehl

----Hát ez olyan borzasztó? Ko
vács, Cserna, Csapiár, Somló, Dus
noki tudtommal Budapesten van, — 
kizártnak tartom, hogy a versenyre 
nem tudták volna őket kiengedni. 
Minden felettes örömmel tette volna 
meg. A vidéken levőkkel — nem 
mondom — nehezebb lett volna a 
dolog. De ha, a németek ki tudnak 
állni tartalékos csapattal, mi is meg
tehettük volna a magyar-német 
sportbarátság kedvéért. Elvégre 
edtg még egyszer sem sikerült köz
vetlen összeköttetést teremteni a 
magyar és a német atlétika között. 
Nekünk csak használhat ilyen állandó 
sportbarátság létesítése, azt pedig a 
múlt példái mutatják, hogy a néme
tek ilyen állandósult sportbarátságot 
még akkor is fenntartanak, ha az 
ellenfél közben hozzájuk képest 
alsóbbi endüvé válik. Lásd a német-

közelltette, ezúttal alaposan túldobta a 
16 métert. TJgy látszik, hogy a Stanford- 
egyetem kifogyhatatlan a nagy . súly- 
lökőkben épúgy, mint a Southern Cali- 
fornia a rúdugrókban. Trout eredmé
nye 16.26.

A  diszkoszvetőid Harris 48.74 közepes 
eredménnyel nyerté, gerelyvetésben azon
ban az oregoni Bi'owtt ismét túldobta a 
70- métert. 70.88-as eredményénél jobbat 
az idén Amerikában nem értők cl.

Volt egy 4x110 yardos váltó is, ame
lyet a nyugatiak Cinclair, Buck, Ander- 
son, Jeffrey váltója nyert meg 41 mp 
alatt. 4x440 yardon viszont visszavágott a 
Big Ten. Sulzman. Lcutritz, Cochran. 
Brcidenbach összeállítóiban 3:11.7 mp- 
nagyszerű idővel győzte le a Shaw. 
Uplon, WilMamson, Barnes összeállítású 
nyugati csapatot.

Az úgynevezett ..Tan America’ ’ -ver- 
senyt lemondták, de a nyugati atléta- 
közönségnek mégis lesz Csemegéje, Jú
nius 29-én Freskóban tartják az ameri
kai bajnokságokat. (Ennek egyik ered
ményét, Warmerdam 460 cm-cs rúdugró 
világcsúcsét távirati jelentés alapján 
már közöltük is. Sze.rk.) Fresno 200 mér- 
földnyire van Los Angelostől és 235 mér- 
föld'nylre San Franciseoíól. Nem tenger
parii város, sőt elég messze van a ten
gertől, mert Kalifornia közepén fekszik 
olyan vidéken, mint. a magyar Alföld. 
Nagyságban Szegedhez hasonlítható és 
arról nevezetes, hogy környékén termesz
tik a legtöbb szőlőt a világon.

Az idei bajnokságokon a Nyugat lesz 
az úr. Minden kaliforniai egyetem leg
jobb gárdáját vonultatja fel és ha ezek
hez hozzávesszük a közép, kelet és dél 
egyetemeit és egyesületeit, máris olyan 
mezőnyöket látok magam előtt, amelyek 
egy olimpiával is felérnek.

Nagy versenyek lesznek ezen a két na
pon, Én is olt leszek!

Kozma Oszkár.

10.9. — 8:3 a pontarány.
200 m: 1. Kersch 22.2, 2. Pöschl és 

Szigetvári 22.3 -22.3, 4. Sir 22.9. —
11.5:10.5.

400 m: 1. Linnhoff N 49.1, 2.
Ahrens N 49.2, 3. Vadas M 49.4, 4. 
Sándor M 49.6. —  14.5.T8.5.

800 m: 1. Aradi M 1:55.6, 2. Giesen 
N 1:55.9. 3. Harsányt M 1:56.2, 4.
Brandscheidt N 1:56.4. — 21.5:22.5.

1500 m: 1. Kaindl N és Iglói M 
3:56,4-3:56.4, 3. Szabó M 3:57.8, 4.

svájci viadalok sorozatát. Nem tu
dom elképzelni, hogy a németeknek 
imponáljon ilyen lemondás.

— Hát elárulom, a MASz-ban is 
voltak sokan, akik emellett a felfo
gás mellett törtek lándzsát.

— Akkor miért döntöttek így ?
—- A végső lökést az adta a bil

legő mérlegnek, hogy a. MÁSz 
felügyeleti hatóságai kijelentették: 
nem vállaljak a felelősséget az er
kölcsi és anyagi kudarcért. Mivel 
pedig a németek idejövetele sok 
pénzbe kerül, a deficit esetleg sok- 
ezer pengőre rúgott volna. A MASz 
elnökére azért hatott, annyira■ a. fen
tebb említett, kijelentés. A kibicnek 
minden olcsó! ■— mondotta azoknak, 
akik továbbra is a, mérkőzés meg
tartása mellett kardoskodtak és el
rendelte a lemondást.' Hát így tör
tént.

~ -----, . —ss -

Seidertsehnurr N 3:59.4. — 27.5:27.5.
5000 m: 1. Kelen M 14:36.4, 2. Szi

lágyi M 14:49.8, 3. Syring N 14:56-2,
4. Kitel N ? — 35.5:30.5.
10.000 m: 1. Haushofer N 31:25.4, 2, 
Csapiár M 31:38, 3. Kelen M 32:13,
4. Lagel N ? — 40.5:36.5.

110 m gát: 1. Leitner N 15.4, 2. 
Szabó M és Hidas M 15.7—15.7, 4.
Pollmanns N 16.1. — 45.5:42.5.

400 m gát: 1. Kiss M 57, 2. Polgár 
M 57.2, 3. Branclt N 60.4, 4. Mayr N 
? — 53.5:42.5.

Magasuarás: 1. Koppenwallner N 
193, 2. Nacke N 189, 3. Gáspár M 
180, 4. Cserna M 170. — 56.5:50.5.

Távolugrás: 1. Vermes M és Gyu- 
ricza M 721—721, 3. Schwenke N és 
Lehmann N 702—702. 64.5:53.5.

Rúdugrás: 1. Zsuffka M 410, 2.
Glötzner N 398,' 3. Haunzwlckel N 
390, 4. Kovács M 375. — 70.5:58.5.

HáramsugrAs: 1. Gleim N 14.78,
2. Munding N 14.76, 3. Somló M
14.17. 4. Dusnoki M 13.87. —
73.5:66:5.

Súlylökés: 1. Németh M 15.13. 2. 
Darányi M 14.72, 3. Himmelsdorfer 
N 14.16, 4. Bongcn N ?. —
81.5:69.5.

Diszkoszvetés: 1. Kulitzy M 49.52.
2. Horváth M 48.38, 3. Wotapek N 
46.26, 4. Tunner N 44.68.-89.5:72.5.

Gerelyvetés: 1. Várszegi M 66.51,
2. Pektor N 66.26. 3. Loose N 65.35,
4. Rákhely M 62.20. — 95.5:75.5.

Kalapácsvetés: 1. Blask N 52.81,
2. Storch N 49.22, 3. Kemény M
47.47, 4. Rácz M 42.82. — 98.5:83.5.

Végeredményben tehát a nyers ered
mények bírálatnélküli összevetése a vál
tók nélkül 15 pontos magyar vezetést 
eredményezne. Tudjuk nagyon jól. högy 
ez a szolgai összemérés igen sok lie]vén 
hamis eredményt hoz. íg y  például nehe
zen képzelhető el, hogy mind a két ma
gyar megélőzze a két német 400-as gát- 
futót, vagy Szabó dr és Hidas Poll- 
manns-t. Ám éppen, olyan valószínűtlen, 
hogy Haushofer 10.000-en megverje Csap
iárt és Kelen! csak azért, mert a ma
gyarok még a mezei bajnokság óta nem 
futotak komoly 10 000-et. Nem valószínű 
az sem, hogy Sir 200-on ilyen' hátul rév 
gezne. — viszont Aradi 800-as győzel
mére sem mernénk megesküdni.

Arra azonban mégis csak jó  ez az ösz- 
szeállitás. hogy még jobban sajnáljuk a 
közvetlen összecsapás elmaradását. Hátha 
ezzel egy világraszóló győzelemmel -let
tünk szegényebbek.

Gehm ert elesett
Günther Gehmert, a” tavalyi t.émct ma* 

gasugró bajnok, a legjobb német atlé
ták egyike, június 13-án egy francia 
kórházban, a nyugati nagy német támadás 
során a fronton szerzőit eúlyoö sérülés© 
következtében hősi halált halt. Gchtnort 
1913-ban született, tehát 27 esztendős 
volt. A lengyel háborúban mint újság
író vett részt, utána önként jelentkezett 
katonának. Februárban került ki a frontra 
és ott bátor magaviseletével többször is 
kitüntette magát. Gehmert előbb az ASV 
Köln. majd a berlini DSC atlétája volt. 
Legjobb eredményét tavaly érte el: 197 
cm-t ugrott. Egyike volt a legtehetsége
sebb német magasugróknak és rövidesen 
kétméteres eredményt vártak tőle. Ha
lála súlyos vesztesége nemcsak a német, 
hanem az egész európai atlétikának.

A Békési Levente Egyesület várme
gyei versenyt rendez levente egyesületek, 
iskolák és társadalmi egyesületek ré
szére Békés vármegye bajnokságáé”!. A 
versenyen sok ifjúsági atléta indulására 
számítanak.

Augusztus 10—11 -én rendezik a berlini 
olimpia' stadionban a német hadibaj- 
nokságokat. A versenyeket ilyen névvel 
írták ki, do ez agyes számok győztesei
nél a „hadi” jelleg sincsen kitüntetve. 
A győztesek „Német bajiiok 19f0-hen,r 
címet kapnak, a győztesek arany, a 2—6. 
helyezettek ezüst érmet. (Eszerint augusz
tus lő—11-én semra leset re sem jöhetnek 
Budapestre a német atléták. Legfeljebb 
szeptemberről lehet tehát szó.)

m aki útban petsamo felé
Fiun jelentések arról számolnak be, 

hogy Maki Newyprkban hajóra szállt és 
az északi bajóúíou Petsámo iráuyiha'a 
kel át a tengeren. Az elmúlt év atléta- 
hőse (Harbig mellett, persze, , ,) rövide- 
&on hazatér és akkor talán elmesélj, 
miért # is nem tudóit komoly ver^öyt 
nyerni és igazán nagy időt futni Amerikában.

A PESTVIDÉKI KERÜLET
felnőtt és ifjúsági bajnokságait. szomba
ton é̂s vasárnap rendezik meg Kispesten 
a KAC-pályán. Ez lesz' az első alkalom, 
amikor a KAC-pályán nagvszabású ke- 
Hiteti versímyt tartanak. A körűiét egye
sületei sem tudják legjobbjaikat hiány
talanul' kiállítani, de mégis jó verse
nyekre és néhány számban íó eredmény
re is van kilátás.

Hit szólnak a versenyzők
a m agyar-ném et v iadal e lhalasztásához

A válogatott viadal elmaradása 
sok embert érintett kellemetlenül. A 
verseny előkészítő munkálatait, pla
kátok nyomását, meghívók küldését 
részben már elküldték, Illetőleg elő
készített szövetségi vezetőket, ered
ményekre vágyó edzőket, versenyekre 
kiváncsi szurkolókat. De talán leg
jobban maguk az atléták fájlalják a 
verseny elmaradását. Néhány beszél
getést itt adunk.

Sir József dr:
— Rentls,érint el Imlom érni. hotry 

éppen a kellő napra jöjjek formába. Most 
is úgy ériem, hogy ez a tervszerű munka 
sikerrel járt volna. Semmi gátló akadá
lyom nem volt, a rendszeres munkában 
akadályozó szolgálatot csak hétfőn kezd
tem volna meg. Nem hiszem, hogy a né
metek elleni mérkőzés anyagi fiaskóval 
járt volna. Csak tőlünk a hivatalból har
mincán jelentkeztek, hogy kijönnek á  
versenyre, olyanók is, akik atlétikai ver
senyt még sohasem látlak. Kizárólag a 
németek kedvéért. Kár volt elejteni.

Szigetvári Ferenc:
— A válogatóverseny után itt

maradtam Pesten és nagyon komo
lyan készültem a versenyre. Azt 
hiszem, hogy egyéni csúcsot futot
tam volna.

Szabó Miklós:
—- Elmaradt egy meglepetés.

Iglói Mihály:
— ösáin’lén sajnálom. Jó az, ha az e,m-

lyckrn időnkínt összpontosít. Most azt 
tűztem ki masam elé, hogy két hét 
múlva — ha életmódomban nem követke
zik bo valami, az edzést akadályozó vál
tozás — megpróbálom megjavítani Szabó 
2000-03 és 5000- os országos csúcsát. Úgy 
érzem, hogy most megy a futás.

Kelen János:
-— Nekem sok dolgom lett- volna, 

meleg is van nagyon, de én bírom 
a meleget. S.ajnálom, hogy elma
radt.

Szabó Endre dr:
— Senkinek sem olyan fontos, hogy ön

magánál jobbakkal akadjon Basic, mint 
a palánkosnak. Már csak ezért is nagyon 
sajnálom, hogy elmarad a verseny és el
maradnak az erős ellenfelek.

Dusnoki Géza:
— Szolgálati ügyben el kell ugyan 

utaznom, de biztosra, veszem, hogy 
vasárnap előtt visszakerülök. Saj
nálom, hogy nem versenyre.

Somló Lajos:
— Nekem csak jót tesz, hogy bevonul

tam. mert legalább nem kell utaznom az 
ország egyik végjétől a másikig. A próba- 
vcisenyen is azért, szerepeltem gyengén, 
mert fáradt voltam. Most úgy kipihen 
tóm magam, hogy a németek ellen Is bi
zakodva álltam volna ki. Nagyon sajná
lom.

ízelítőül ennyi is elég a közhan
gulat megállapítására. Sajnos, a 
szövetségnek nemcsak sportbeli szem
pontokat kellett figyelembe vennie 
a mérkőzés lemondásánál.bor - előtt komoly feladatok állanak, ame-

Turuer 778 cm-t ugrott 
távolba!

------- ------------------------------------------------------------ ■

Gyerünk vissza a salakról 
a papirra
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MOZI
KOVÁI. APOLLO:
Botrány a cirkuszban
Durleszkrevü.
Gaucsó, Csikó és Harpó sajátos 

komikus jelenetein kívül nagysza
bású burleszkképek sorakoznak 
ebben a revüben. A hópelyhes ház
kutatás és a gorillával súlyosbított 
légtornászás: két kacagtató csúcs
pont.

Zenei szempontból Is ragyogó je
lenetek vannak a filmben. Csikó is
mét nagyszerűen zongorázik (töb
bek között a „rlílk'i árpa, ritka búza, 
ritka rozs" kezdetű csárdást is) és 
Harpó nevéhez illó művésze a hár
fának. De fokozza a zenei rész érté
két Kenny Baker-ncW (a „Mikádé ‘ 
főszereplőjénél-: • .gyönyörű tenorja. 
Florence Ricc szép szopránja és egy 
Kórussal bővített néger rajkózene
kar. A bemutatón a film több zene
számát megtapsolták. •

A cselekmény egy óriáscirkusz
ban, a cirkusz saját ktilönvonatán 
és a cirkusztulajdonos milliomos 
nagynéniének kastélyában játszódik. 
Arról van szó, hogy az ifjú tulajdo
nos három nap alatt köteles tízezer 
dollárt fizetni saját üzletvezetőjé
nek, különben elveszti a cirkuszt. A 
pénzt megszerzi, de persze el is ra
bolják tőle. A három Marx (az 
egyik cirkuszszölgát, a másik artis
tát. a harmadik ügyvédet alakít) 
„teljes erővel“  segít az ifjú cirkusz- 
igazgatónak. S akármennyit nevet 
nek is rajtuk, végül mégis megmen
tik védencük vagyonát. A szerelem 
sem hiányzik a filmből, ha gyakran 
háttérbe is szorul a komikusok ro 
hamai elöl.

A már említett főszereplőkön ki 
vül Nat Pendleion és egy gorilla ját
szik mé gfontos szerepet.

*

Aki sokai akar nevelni és közben 
jó zenét is akar hallani: ne mulassza 
el a három Mars: búrleszkrevüjét!

Szombaton a nyitott uszodában:

200 ra mell 5:10.8 Sáigó FTC 3:21.6 bzigethy Varga MAC ( « o s  >iut, ...... . „ ,     

P ót-
böi "

Akik Júliusban 
születtek

1 -éri Truik HaefcUn.
2- án Sybille Schmitz.
3- án George Sanders, Wynnie Gibsot;, 

Iliidé Körboi'. Hildo Weissner.
4- én Barbara Week?, George Murphy, 

Waíter Ladengast.
5- én Maria Landrock.
7-cu Mur;a Báni. Gustav Ivnuth.

: 8-án Heieno Steels.
9-én Paul Westermeier.

10- én Tál Damita. Evelyn Laye, Síim 
Summerville.

11- én Saily Blanc. John King. Ilse 
Werner. Thomas Mltchell.

12- én Harry Piri.
Il-én Frltz Kampers, John MeConnack,

Annabella.
15 én Ráymóntl Hacketí, WilheLm I)ie

térié. ; _
16- án Barbara Stanwyek, ftlnger Ro 

gers*
17- én James Caguey, Willia.m Gargan.
18- án Riehard Díx, Phlllis Brooks, 

Lupe Vei ez..
19- én Vera Schmilterlöw, Tsaocil Jo- 

well.
21- én Kon Marnard, Ellen Riehter.
22- én Philips Holmes.
2£-án Emil Janii in?*.
25-én Wiariiníir Gaidarow, Lila Lee, 

Wíirren Kerrigari. Xan Grey. ^
27 én LawreiVcc Gray, Gusti Huber, 

IltWo Sósnak,
28- án Eurico Bcníer. Joc E. Brown.
29- én Wililáin Ponell.
öl-én Iíans Peppc.

EVEZÉS

E lha jíto tták az evezős 
bajnokságokat

V&lószfnü, ítogy az idén  
ír  ár nem Es ren d ezik  meg

Megírtuk, hogy a július 6—7-ére 
tervezett evezősbajnokságok meg
rendezése elé a versenyzők egy ré
szének elfoglaltsága miatt akadályok 
tornyosultak. A szövetség verseny- 
szakosztálya csütörtökön este ülést 
tartott a bajnokság megrendezése 
ügyében s egyórás megbeszélés után 
a szakosztály vezetői úgy határoztak, 
hogy az idei evezősbajnokságokat 
elhalasztják. Wünscher Frigyes dr., 
a versenyszakosztály elnöke ezt 
mondta az ülés befejezése után:

• — Azért kellett így döntenünk, 
mert az evezősök jórésze semmikép
pen, sem vehetne részt a bajnoksá
gon. A versenyzők közül igen sokan 
az utóbbi időben az edzéseken sem 
tudtak r észtvenni, a bajnokságra 
tehát semmiképpen sem tudtak sport
szerűén felkészülni.

ügy értesültünk, hogy — ameny- 
nyiban a szövetség később alkalmas 
időpontot talál — . szeptemberben 
még sor kerülhet a verseny megren
dezésére, valószínűbb azonban, hogy 
az mén már egyáltalán nem kerül 
sor a bajnokságokra, (Eppenúgy, 
ynint tavaly az amsterdami EB-ré.)

A z 1 9 4 0 . év leg job b  nyári űszóeredm ényei (június 1 .-től)
‘ .  -nnrrv-n BMC rPátne FTO

Férfiak:

Hölgyek;

100 m gyors 
200 m gyors 
400 m gyors 

1MH) m gyors 
100 m hát 
SÓD m mell
100 m gyors 
400 m gyors 
100 m hát 
200 ra Ilid l

Ö9.S Körösi UTE 
2:13.8 Tátos FTC 
4:57.2 Tátos FTC 

2i»:36 Tátos FTC • _ 
1:12.8 Galambos UTE 
2:52.4 Fábián MAC
1:11.8 Aos MAC 
6:11.6 Ács MAC 
1:22.8 Novák MUE 
:19.S Sajgó FTC

1:00.1 Eleméri MAC 
2:19 Végházi BBTE 
5:01.8 Gróf UTE 

20:37.8 Percnyi BBTE 
1:14.2 Kovács MESE 
3:02.6 Kánja FTC
1:16.6 Vámos FTC 
6:34.4 Linhardt FTC 
1:24.8 Lovász FTC 
3:21.6 Szigethy Varga MAC

1:02 Vég házi BBTE 
2:19.2 Gróf UTE 
5:02 Végházi BBTE 

23:13.2 K ov áes NTE 
1:15.4 Heiser MESE 
3:07.2 Borsos BSzKRT
1:18.6 Albacb FTC 
6:36.6 Molnár MUE 
1:35.2 IIus7ti MUE 
3:22.2 Felhős MUE

1:02.6 Tátos FTC 
2:19.8 Körösi UTE 
5:22.6 Kertay MESE 

23:58.4 Szuehy FTC 
1:15.4 Bánky—Horváth MESE 
3:09.8 Vigyázó BEAC

UTE-BSE - rangadó!
A magyar vízilabdasport nagy 

napja közeledik: június 20., a német
magyar találkozó! Az amszterdami 
vereség emlékét éveken keresztül 
kellett gyógyítgatnunk, több, mint 
egy évtizedes győzelmi sorozat tudta 
csak úgy-ahogy elfeledtetni. I5s 
ekkor jött a második! A doetincheni 
kudarc sebe még frissen ég minden 
magyar szivében és nagyon sok si
kernek, győzelemnek kell következ
nie, hogy emléke elhalványodjék.

A vízilabdások edzései biztató ki
látásokat mutatnak. A játékosok 
gyorsultak, a csapat körülbelül már 
együtt van, csak egy-két hely lát
szik még vitásnak. Az összhang és 
a csapat szelleme is javult, bár a ve
szekedések és vitatkozások itt-ott 
még felbukkannak. Ezen a téren 
még lehetne javítani. A. játékosok 
nagyobb része már kielégítő formá
ban van, néhányan egészen kitünően 
játszanak,

csak a csatárok munkája nem 
kifogástalan még.

Az I. o. vízilabda bajnokságban lőtt

sok gól ugyanis nem a csatárokat 
dicséri, hanem annak tulajdonítható, 
hogy a nagyoknak eddig még csak 
egészen gyenge ellenfelekkel kellett 
játszaniok. Ezenkívül az első komo
lyabb mérkőzésen, az UTE—FTC 
találkozón a Fradi fiataljai teljesen 
elvesztették a fejüket és így esett a 
sok gól. Aránylag mégis az újpesti 
csatársor mutatott eddig a legtöb
bet. A BSE még nem játszott teljes 
csapattal az Idényben, a MAC-ban 
pedig többször változott a csatársor 
összeállítása.

Szombaton este a nyitott meden
cében kerül sor az UTE—BSE mér
kőzésre. Ez a találkozó, azon kívül, 
hogy a bajnokság kialakulására is 
nagy fontossággal bír, a német-ma
gyar előtt vízilabdasportunk mai 
színvonalát fogja megmutatni. A 
két csapatban egész sereg válogatott 
játszik. Küzdelmük ízelítőt ad a vízi- 
labdasport szépségeiből. A győztes
nek már csak a MAC csapata jelent 
komoly akadályt a bajnoksághoz ve
zető úton. Nagy harc lesz, — mi az 
ÚTÉ csapatát valamivel esélyesebb
nek látjuk.

T e r v s z e r ű ,  p o n t o s  m u n k a
eredménye Tátos remek 
szereplése Z
Tátos Nándi edzésrendszeréröl beszél 
Sárosi edző

Tátos Nándor már tavaly magára 
irányította a figyelmet szép teljesít
ményeivel. Idei nagyszerű eredmé
nyei és sorozatos győzelmei pedig 
lassan-lassan már a „legjobb magyar 
úszó" címét szerzik meg neki. Két
ségtelen, hogy úszóink között ma 
Tátos van a legjobb formában és 200 
és 1500 méter között nemigen akad 
legyőzőre. Sőt, a minap egyik elsö- 
vcnalbell 100 m-es úszónktól hal
lottuk, hogy Tátos, ha elindulna 
100 m-es versenyén, azt is meg
nyerné. Az úszók között egyébként 
nagy becsületben áll Nándi, mert ö 
igazán az a sportember, aki a tehet
ségén kívül, nagy szorgalmának és 
kitartásának köszönheti eredményeit.

Miben, áll tulajdonképpen Tátos 
edzési munkája, milyen rendszer 
alapján készül fel egy-egy versenyre, 
mi állandó jó  formájának a titka? 
Ezt a kérdést szegeztük Sárosinak, 
az FTC edzőjének.

—- Csodák nincsenek / ' —  kezdte 
Sárosi Tátos Nándi sem Véletle
nül éri el nagyszerű eredményeit.

Hosszú és céltudatos munka ered
ménye ez a sikersorozat. Tátos soha
sem arra dolgozott, hogy másokat 
megverjen. Úszóink alapos és becsü
letes munkával elvégzik a maguk 
dolgát és igyekeznek minél jobb időt 
úszni Ha azután valaki ennél job
bat tud, győzzön az. Nem az ellen
felek szerint készülnek a mieink egy- 
egy versenyre, hanem csak az idő, 
a lehető legjobb eredmény elérése 
van előttük.

(—- Hogyan készül Tátos ?)
-y- Nándi télen-nyáron egyformán 

dolgozik. Télen a Lukácsban nagyjá
ból ugyanazt a munkát végezte, amit 
a fedettben végzett volna, úgyhogy 
a kényszerű uszodahiány alig za
varta. Egy heti munkáját a követ
kezőkben foglalhatom össze:

-— Hetenként négyszer tart edzést, 
a másik három napon csak fürdés 
szerepel a műsorban. Ha vasárnap 
verseny volt, hétfőn néni tartunk ko
moly edzést. Kedden azután 200 m 
lábmunka, 200 m pillangózás és 200 
m hátúisással kezdődik a munka.

Ezek között nem adok pihenőt Nán 
dinak. Ezután 5X200 métert úszik, 
közöttük tiz-tis perces szünettel. 
Mindegyik 200 m-nek 2:30 mp-en 
belül kell lennie. Szerdán a láb-, pil
langó- és hátúszás után 1000 m-es 
könnyű úszás következik. Csütörtö
kön isméi az állandó számmal, ezzel 
a 600 méteres láb-, pillangó- és hát
úszással kezdünk, majd, 12X50 mé
ter van soron. Az ötvenes hosszak 
között öt-öt perc megszakítást tart 
Tátos. Az egyes 50 m-eknek mindig 
30 mp-en belül kell lennie. Pénteken, 
a negyedik edzési napon, a szokásos 
600 m után csak könnyű úszást vé
gez. Szombat: pihenőnap. Persze 
ekkor is vízbe megy Nándi, de csak 
éppen az izmait tartja melegen. Va
sárnap reggel azután könnyű fürdés, 
majd enyhe 200 méter után 50 m-es 
időreúszás következik. Ebből az ered
ményből már körülbelül meg tudom 
mondani, milyen időt fog úszni dél
után Nándi.

(— Mégis, mi a különbség, ha 
Tátos például 1500-as, vagy csak 
400-as versenyre készül? — vetjük 
fel a kérdést.)

— Nincs sok különbség. 1500-as 
verseny előtt kedden az 5X200 he
lyett kétezer métert úszik, 300 mé
teres verseny előtt pedig a szokott 
5 X200-at ússza.

Ez lenne nagyjából legjobb formá
ban levő úszónknak edzésrendszere. 
Tulajdonképpen az FTC teljes gár
dája eszerint a módszer szerint dol
gozik. Ezen kívül á fordulási és rajt
gyakorlatok is fontos szerephez jut
nak az edzésben, de ezt inkább a téli 
idény alatt gyakorolják a verseny
zők. Tátos például áz ú. n. Ahrent- 
fordülót az elmúlt télén tanulta meg.

Sárost edző még egy dolgot hang
súlyoz:

— Ismerem az embereim magán
életét. Erre feltétlenül szüksége van 
minden edzőnek. Tudnom kell, hogy 
a. versenyző mit csinál, mielőtt lejön 
az edzésre. Ha fáradt, vagy nem jól 
érzi magát, inkább elengedem az 
edzést, nehogy túlhajszoljam. Ezt az 
állandó Szemeiéit tartást nagysze
rűen előmozdítja az, ha itt a Sport- 
szállóban lakhatunk. Nagyon sokat 
köszönhetünk e téren is Wanie dr. 
úszókapitánynak, aki mindent meg
tett, hogy az eredményes munkát 
előmozdítsa. Nem volt olyan kéré
sünk, amelyet ne teljesített volna.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. V ili., Rökk Szilárd-utca 4. 
— . Telelőn 182—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

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

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

Nyomatolt a Stádium Rf. körforgógé
pein. Felelős: Győry Aladár Igaz-gatő.

RIpilyává verjük a néme
teket — németek nélkül

Vigyázat: utánozni 
akarják a MASz-t!

A BÖK szenzációs értesülése.
Az MBSz, MKSz, MöSz, MUSz és 

a többi szövetségeket messze meg
előzve első helyen (még az ABC-t 
is tekintve!) a MASz fekszik, már
mint cselekvés dolgában. Igén., a 
MASz! Az kezdeményez, annak van
nak eredeti ötletei!

Megcsinálta ez a nagymultú szö
vetség azt, ami eddigelé semilyen 
más szövetségnek nem sikerült: 
megrendezi a német—magyar atlé
tikai viadalt — németek nélkül. Ra
gyogó ötlet!

Hogy mi milyen ripityává verjük 
,a németeket, — nélkülük, — rossz 
rágondolni! Az a Zsuffka Viktor úgy 
megugorja rúddal azt a négyszáz- 
húszat, mint a pinty. JBs hol a Zsuff- 
kától a német? Valahol Berlinben. 
Harbig még meg sem fordult az 
ágyában, mikor Vadas vagy Sándor 
már régei, elfelejtette, hogy futott 
400 métert. Kulitzy úgy kidobja azt 
a diszkoszt, hogy a bécsi Wotapek 
még otthonában is remegni fog! Es 
így tovább . . .

Talán a váltót fogjuk elveszteni 
csupán. Azt is csak azért, mert a, 
botot elejtjük az első váltásnál és 
— feladjuk.

Lapzártakor értesülünk, hogy a, 
következő sporteseményeket rende
zik meg a MASz mintájára:

Olasz—magyar labdarúgómérkő
zést — olaszok nélkül.

Kanadai—magyar jéghokkimérkő- 
zést — kanadaiak nélkül.

India—magyar gyeplabdamérkö- 
zést — indusok nélkül.

Holland—magyar kerékpárver
senyt — hollandok nélkül.

Végül és sőt: A MUSz nagy úszó
versenyét — úszók nélkül.

A  RIO ZIK  M Ű S O R A :
RÖVIDÍTÉSEK": S z -  szombat, V -  vasár

nap, u — V*» f 0=1 */*, h ™ */i
Bemutató mozik

ÁTRIUM Marglt-körút 55. T : 133-034.
ffi, fg. no. Sz. v.: fl-kor is. A nyugati 
vijláínháború. 2-ik hót 1 
OASINO Eskii-u. 1. T.: 383132. f6. f8. BŐ
SZ. V.: í'4-kpr le. A két tökfej. (Stan 
Fan,) 3-ik héti
CITY Vilmos császár-út 35. T.: 111-140. 
hfj, hS. Ilin. Sz. V.: h4-kor ie. Torockói 
menyasszony. (Felújítás.) 
rOP.SO Váci-utca 9- Telefon: 182-818.
1’ij, f8. flO. Sz, V.: ft-kor is. Erzsébet 
hercegnő. (Hörbig-er Pál.)
DÉCSI Teréz-körút 28! T : 123-032. 8 . 8, 
10. Sz. V .: -1-kor is. Éjszaka kezdődött. 
(Felújítás.)
FÓRUM Kossuth !.ajos-u. 18. T.: i82-o43. 
n4, f8, lrlÖ. Sz. V .: n4-kot* is. Ferjem, a 
kéfcszá'káll. (Tasi.ády M.. Lingen.) 

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsétiet-Körüt 13. 
T : 222-499. 10-24 folyt. V .: 9-24 folyt.
Magyar. Kox, Ltice, Ufa és rajzwhíradó. 
A compicgnci tárgyalások. Kultúr- és 
rajzfilm. _
OMNI A Kölcsey-utca 2. T.: 130-12a. 5, nS, 
fii). Sz. V.; 4, 6. S. 10.. Oz. a csodák cso
dája. (Judy Garland.) 7-ik hét!
RADIUS Nagymező-utca 22. 1 .: 122-098. 
U, ti8, lilö. Sz. V .: f(-kor is. Nagyvá
ros' lánc. (T.e Monier.) _
ROYAL APOLLO Erzsébet-körut 45. T : 
222-003. b6, f8. 1)10. Sz. V .; 4, 6, 8. 10. 
Botrány a cirkuszban. (Gaucsó, Csikó, 
Harpó.) , ■
SCALA Teréz-krt 60. T.: 114 411. 1)6, h8, 
hlO. Sz. V.: M -kor is. Ahogy tetszik. <E. 
Berírrj-er. Felújítás.')
URÁNIA Rákóézi-iit 2t. T..r 145-046. fő, 
7, flO. Sz. V .: 2-löl. Nyugati villámba- 
ború. 2-ik liét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly.körút 3. T : 144-212. 
fi, f6, f8. 0 0 . Sz. V .: 1'2-kor is. Mégis 
szép a világ.
CAPÍTOL. Barnss-tér 82. T-* 134-337
f4, 18. 18, n o . V.: f2-kor is. Fekete é j
szakák, ■ ,
CORVIN ÜHői-út 40. T.: 138-988. f4. fb, fS, 
flO.- V.: f2-kor is.- Ferdinánd, a, bika etb.

HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T .: 142.455.
f4, fS. f8, flO. Kadettkijfasszony.
KAMARA Dohány-utca 42. T.: 144-027.
4, 6. 8. 10. V .: 11 és 2-kor is. Kár volt 
hazudni.
LLOYD Hollán-utca 7/a. T : 111-994. 4. 6, 8.
10. A NosEÉy-fiú esető Tóth "Marival. 
PALÁCE Erzscbel-körút 8. T.: 145-673. 
2, 4, 6, 8, 10. I). III. 88., a levegő ka
tonái.
PATRIA Népszínház-u. 13 T.: 143673
4; 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Modern A libaba. 
flO.
SAVOY Üllői-út 4. T .: 146-040. -f4. f6, f8, 
no V.: f2-kor is. Modern Alibaba. 
BIMPLON Horthy Mikiós-út 62. T : 268-999.
5. nS. flO. V.- S, u6, f8, hlO. Marco Poio. 
STÚDIÓ Akácfa-nlen 4.. T.: 140—840. 4, 6, 
8, 10. V.: 2-kor is. Varieté.

Továbbjátszó mozilí
ALKOTÁS Giimbös-u. 11. Tel.: 355-374. 
114. n6. nS. nio. V.: n2-kor is. Ifjúsás. 
BEI,VAROST Irányi-utca 21. T.: 384-563.
4. 6. S. 10. V.: 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Dal a 
szabadságról.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500. 
f5, 1)7. 9. V.: 12, f4. f6, f8, f 10. H urrá! 
Apa lettem. Bőrharisnya. V. d. e. fU : 
Tomi.
ELDORAD0. Népszínház-u. 31. T.: 133-171.
5, n8, flO. V.: 2. 4. 6, 8, 10. A sarga 
csikó, V. J. e. f 12: Eirany.
HOMEROS Hermína-út 7. T,.: 196-179.
5, n8, flO. V .: i'2-től: (8-tál a kertben.) 
Alexander Graliam Bell.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-628 , 5. n8, flO. 
V .; 3, n6. fg. hlO. Ördöugős fruska. 
•TÖZSEFVÁROSI Iíálvária-lér 7. T.:
134-644. 5, nS. flO. 8z. V.: f4, f6. f8. flO. 
Dr Kildare különös csele. V. d. e. ftl: 
A 2 fogoly.
OLYMFIA Erzsébet-krl 26. T .: 421.588.
4, 6. 8, 10. V.- 2-kor is. ördöngős fruska. 
OTTHON Beníc-zky-u. 3. T.: 146-447. fS. 
1)7, 9. Sz, V.; ni, ri6, nS. rilO. Hurrá! 
Apa letteiji. Bőrharisnya. \T. d. e. f i i :  
Te cisak pipálj. Ladányi!
PHÖNIX Rákóezi-út 68. Te!.: 144-454.
11. 5, n8. ftO. Sz. V.: 3-kor is. Duna- 
parti randevú.
RIALTO Rákóezi-út 70. T.: 132 497. 5. n8. 
flO. V.: 2, I. 6, 8, 10. Dr. Kildare külö
nös esete. Stan és Fan.-

A RÁDIÓ MŰSORA 
Péntek, július 5.

Budapest I. (549.5 ni.) 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek., Közlemények. Ét
rend. Hangleniczék. — 10: Hírek. —
10.20. Emlékezés Lagerlöf Zelmára. — 
10.45: Felolvasás. — 11.10: Vizjelzőszol-
gálat. — 12: Hara-ngszó. Himnusz.- Idő- 
járáAjclentés. -— 12.10: A 15. hbnvéd-
gyalogC7,red zenekara, vezényel _ Foga
ra SS y József. — Közben 12.40: Hírek. — 
13.20: Időjelzés, Időjárás- . és vízállás-
jelcnlós. — 13.30: Suki Tóni cigányzene- 
kara. — 14.30: Hírek. — 14.45: Műsor;
ismertetés. — 15: Árfolyamhírek, piaci 
árak, élelmiszerárak, — 16.15: Híres ke
reskedők. (Előadás.) — 16.45: Időjelzés,
idő járásjelentés, hírek. — 17: Hírok szlo
vák és ruszin nyelven. — 17.13: ifj. .7abn 
Antal és Regős András laagóha-rmonika- 
kettősc. —  17.35: „A  könyv útja.’ ’ 
18.10: A Rádió Szalonzenekara. — Köz
ben 18.40: Sportközl-emények. —
Hírek. — 19.25: „Budapest fejlődése.
Szendy Károly dr Budapest székesfővá
ros pqlgármcstorénok előadása. — 19..u: 
Á Waldbaue-r-i-Kerpely vonósnégyes. — 
20.65: „Röptében a nyár kíiriíl.’ Vjfí?® 
térben és időben. — 21.40: Hírek, ’ dojB- 
rásjelontés, hírek szolvák és ruszin nyel
ven. — ,22.10: Tánclemczek. — 83* /| lrcl{ 
német, olasz, angol és francia nyelven. 
-  23.20; Toki-Horváth Gyula eigany- 
zenc.kara muzsikál. — 0.05: Híres,

Budapest II. (.834.5 m;) _ 19.25" Tibor 
Zoltán énekel zongorakísér-Itcl.^ 20:
Hírok magyar, szlovák és rui? ln„ nYél- 
vcn. —- 20.25; Sakkelőadás. 20.30: Szó
rakoztató zonekaii művek hanglemezről.
■ — 22: Időjárásjelentés.

Kassa. (259.1 in.) 11.05: Előadás. —
11.25: Magvar niüv-észlemc-zek. — 11.40: 
Hírek. -  15.25; Előadás. -  15.40; Ma
gyar nóták és csárdások hanglemezről.

KÉZILABDA
Forral, a VÁC válogatott csatára visz- 

szavonul a játéktól és átveszi az egye
sület intézőig tisztségét.

BUNDA LETT A GÓLKIRÁLY
a kézilabdabajnokság élcsoportjában. A 
sorrend a következő: 58 gólos: Ber.da
UTE. — 39: Cséfay (Elektromos). — 37: 
Jávor BSzKRT. 36: Sáigó VÁC, — 34: 
Eszéki MAFC. — 31: Fodor (Elektro
mos). — 24; Seress VÁC. — 23: Erdödy 
BLE VII. — 22: Tichy II. BTC. —
21: Nagy I. MAFC. — 20: Cziráki UTE, 
Forral VÁC, Mátyásai MAFC. Drégely 
MTE. — 17: Levin (Elektromos). — 16: 
Zelk MTE. — 15: Rákosi (Elektromos). 
14; Rózsa MTE. -  13: Holcziuger BTC, 
Quintz BLE VII. — 12: Csillag UTE.
— 11: Palotai (Elektromos). — 10: Vá- 
rady BSzKRT. -— 9: Knöpíler VÁC. — 
g: Kapás MAFC, Kárnik BLE VII.. Kún- 
vári BSzKRT, Matykó MTE, Kővári 
UTE.

BIKKÖZAS
A magyar-német hirkó/.óriad Ht szep- 

temberben rendezik meg Budapesten. A 
mérkőzés kétfordulós lcoz, tehát a ver
senyzői; mind görög-római, mind pedig 
szabadstílusban összecsapnak. A viadalra 

. MBSz a következő válogatott keretet 
á Hí tol la össze: Benezo UTE (szabadstí
lus), Imre UTE (görög-római). Tóth I. 
UTE (mindkét stílus). Móri (Testvériség, 
mindkét stílből. Sóvári (Húsos, szabad- 
stílus), -Mucsi WMTK (görög-római). Ko
vács BVSC (mindkét stílus). Rihecsky 
MAVAG (mindkét stílus), Robis MAC 
(szabndstílus). Jámbor (Húsos, görög- 
római), A keret tagjai egész nyáron ke
resztül közös edzésso) késziünok a mér
kőzésre. Az edzéseket kodilcD. Csütörtö
kön és vasárnap tartják « Margitszige
ten, Matúra Mihály szövetségi edző ve
zetésé’vei.

O l v a s s a  ax

E L L E N Z É K E T ,
mert a legmegbízhatóbb és legfrissebb anyagot 
a legkiválóbb újságírók feldolgozásában hozza. 
H lrd a a a a n  a x

E L L E N Z É K B E N ,
mert ezt ra lapot minden k o m o l y  v e v ő  
és  e l a d ó  m i n d e n n a p  e l o l v a s s a .

is kiadóhivatal: o L ü j  —  KOLOZSVÁR,
Universitatii Str-fEgyetem-nÓH.

szerkesztői éj CLUJ


