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Részletes eredeti tudósítás a múlt szombati amerikai atlétikai bajnokságról 
A BSK szombaton délelőtt nagy edzést tartott az Uilői-úton
Megjavítja-e Tátos a 200 -as

e s ú e s o t  ?
ILegycSzf-e Angyal F ábiánt? 
K ö r ö s i,  vagy F lem éri?

Mindez eldől 
az FTC mai verse
nyén, a nyitott 
uszodában

Pompás csemegével kedveskedik 
az úszósport barátainak az FTC 
úszószakosztálya. Olyan versenyt 
rendez ma este a nyitott uszodában, 
amilyen még

ebben az idényben nem volt.
A  versenyen mindenki indul, aki 
csak valamit is számit a magyar 
úszósportban és az egyes számok
ban óriási küzdelem, valamint jó 
eredmények várhatók. A verseny je
lentőségét az is emeli, hogy már 
csak két héttel van hátra a német- 
magyar is. Az égyes számok közűi 
néhány

már a válogatás jegyében fog 
lefolyni.

Az est fénypontja az első szám,
I a 200 m gyors válogatóverseny 

lesz.
A múlt vasárnapi eredmények után 
a legvérmesebb reményekkel nézhe
tünk a küzdelem elé s a Tátos, Gróf, 
Körösi,, Végházi, Eleméri, Makláry, 
Htfmy mezőnyből a győztes Igen 
közei lesz a csúcshoz, esetleg meg 
s javíthatja azt! Tátostól aligha 

m - Kivenni az első helyet, a he- 
- 2üsekért azonban óriási küzdelem
- sz- A 200-as mellúszásban Fábián 
s, f-^dyal csap össze. Angyal lázas 
y’ jk-íígel igyekszik pótoini a mu- 
nan °tt?kat’ sokat dolgozik, -napról- 
2-53 r Javul. Múlt vasárnap már 
lesz'® mp't úszott. Nagy küzdelem
~ 155 J A -Ifin h.nti'iavA e7vsr*f
Galamb, is! A 100 m-es hátúszásban 

°os győzelme várható. A  
1 üO m-es gyorsűszásban

mezönvalálkozik a telíes kétszázas 
méri éV £ Zuchyval kiegészítve. Ele-
házi foA ° /Ösi mellett TAtos és Vé-Ú- 
a számba *öszerePet . játszani ebben. - ai*. A n-TTnwtaof noTtÓT 1 dnrih

A  férfiaknál Hídvégi győzelme nem 
vitás. A  helyezésekért nagy küzde
lem lesz a tehetséges Holubán, Ba
lázs dr és Kegyes között, A höl
gyeknél a tavalyi bajnok Ligeti és 
Zságot között dől el az első hely.

Méltó lesz az úszöszámokhoz a 
verseny

vízilabda-bajnoki mérkőzése is.
A MAC és az FTC csapata között 
szép mérkőzést várhatunk. A  fra- 
disták szeretnék elfeledtetni az új
pesti balsikert, de a kék-sárgák győ
zelmét aligha tudják megakadá
lyozni. Külön csemegéje a mérkő
zésnek

az FTC kapujában Bródy sze
replése.

Bródy résztvett a válogatottak heti 
edzésén, jó formában van, csakha
mar a régi lesz.

A verseny iránt, amelyet belépő' 
díj nélkül rendez az FTC, óriási ér
deklődés nyilvánul meg. Kezdés 
háromnegyed 7 órakor.

A Ferenc1városnak nem szabad 
megtorpannia a döntőbe vezető úton
A zöld-fehér csatársornak is jól kell játszanlaf 
ha a döntőbe akar jutni a Fradi - A  BSK 
nagy ellenfél!

megjósolni t  győztest nehéz lenne 
percen b é liü l  idö remélhetöleg 1

hátú^isban&̂ bSLn a 100 m'es
harcnak leszii>íliabb NovAk—Lovász 
mellúszásban k?,.tanui> a 100 w ' es
felhős és S a ln r?  Gzigethy-Warga,

----- - - között várható iz-
u.

nehéz dolga lesz.
galmas küzdelem zott varnal°  lz'  
leik Sajgóval ai? l  Szigethy-Warga-

Az FTC
labb nemzedék f0o-i °,?lk a kgfiata- 
a 200 m-es i / j t ó ^ koztatásár<51 is' 
indulója között ,.10
ints, Németh és K, Sztanko
első helyekre, a gyözf”  eföriüAthlf 
tólag jó időt fog úszni A lb^  áth
fiú mellúszásban t iz e n h ü -i00 T'T ,
találunk, a 200 rn-ee g y ^ ^  
W l Pedig 10 versenyző 4l *
^bben az utóbbiban é rd e m i feSz 
„ifigligyelni a fiatal Szathni s 
gtíH'sát. A 100 m-es tf, höigyy 
inasban az FTC fiataljaivalV ̂  
jóssal! és Albach Edittel, Vau’ v 
fel a harcót. Versenyen kívül indlll 
és oyúván elsőnek is ér a célba 
Ács Ilonka. Végül a 3X50 m -^ if . 
hölgy "át-váltóban nagy küzdelem 
lesz az f t c  és a MUE csapata kö-
Stött.

A verseny keretében rendezik meg 
fliiclapest kerület férfi- és hölgy-

” gróbajnokságát is.

MIKS — MEGJÖTT
Mies, a Ferencváros—BSK KKK-m ér- 

közés játékvezetője szombaton délbhn 
megérkezett Bécsböl.

— MINDENKI KÉSZEN ÁLD
— jelentette Tóth Lajos dr., a Ferencvá
ros intézője. — Semmiféle zavarról nem 
kaptam jelentést. így tehát vasárnapi ősz 
szeállitásunk változatlan.

HESSER TIBOR.
a Szeged edzője ezeket mondta a jövő 
évről:

— Ha a többi egyesületnek is nyilvá 
nossügra kerül az átadási és szabadíts 
tája, akkor felutazom Budapestre és kő 
rülnézek. A jövőévi idényben legalább 
úgy akarunk szerepelni, mint az idén. 
Bgy-két új játékost feltétlenül szerzünk,

ITT A BOCSKAI ATADASI LISTÁJA
A Bocskai nyilvánosságra hozta vissza

tartási, átadási és szabadjegyzékét. A 
jegyzékek a következőket tartalmazzák

Visszatartva: Móré. Csókái, Elek, Vö
rös, Kristóf, FUleki, Berecz. — Amatőr
ként marad; Békési és Janzsó.

Átadó: Szilassy, Nagy B., Sándor, Ná- das
Szabad: Páli. Orsós.

N y í l t  t é r
(A  következő üzenetet vettük:)

Fiuk, úgy játsz- 
szatok, mintha ti 
vezetnétek 
1:0-ra!

Aggódó szurkolóitok.

FUTBALL felsze
relések

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruházaiban, VI., Vilmos csá. 
•zár.út 33. és IV., Váíi-lUMl 40.

Árjegyzék!

A KK érdeme, hogy a visszavágó 
mérkőzések egy héten belül, való 
lejátszásával teljesen új színt ho
zott a nemzetközi labdarúgó érint
kezés rendszerébe. Az első megüt
közés ugyan „X. félidővé" fokozó
dott le, viszont a ,JI. félidő", döntő 
jellege még jobban megnőtt. Egé
szen különleges taktikai és straté
giai tervek születtek meg, alakul
tak ki ezzel a kettős ütközettel. 
Más haditervet dolgozik ki magá
nak az a csapat, amely először ott
hon játszik és a visszavágó mérkő
zésre utazik el idegenbe.' Másként 
készül fel az,. aki először felkeresi 
ellenfelét és másodszorra azt ven
dégül látja. Ennek a világhírre 
szert, tett vándordíjnak egyik fontos 
következménye lett, hogy rendszere 
határozottan ráirányította a figyel
met az addig bizony meglehetősen 
elhanyagolt hadászati és harcászati 
problémákra.

Általánosan elfogadott elv, hogy 
előnyösebb idegenben kezdeni a for
dulót, mert így a csapat tudja, hogy 
mit kell behoznia, milyen eredményt 
kell túlszárnyalnia. Az ilyen beosz
tás mellett a hazai pálya minden 
előnye a döntő jellegű „II. félidő
ben" vonul fel a csapat mellett. 
Persze előfordul az is, hogy a szá
mításba hiba csúszik be. Sok min 
denféle körülmény húzhatja át : 
számvetéseket és éppen ezért a fut
ball dicsőséges bizonytalansága meg
őrizte nagy szerepét a KK küzdel 
meiben Is.

A mai vasárnapon a Ferencváros 
ebből a kényelmesebb helyzetből in
dul a döntő harcra a KK utódában, 
a KKK-ban. A  belgrádi mérkőzésen 
már túlvan. Azt igen jói megúszta. 
Talán túlságosan is jól! A  labdarú 
gás kávéházi stratégái Ilyenkor 
szokták elsütni a régi viccet: ,a 
menyasszony túlszép".

Túlságosan Is kicsiny a vendég
csapat l:0-ás előnye ahhoz, hogy 
a Ferencváros mindent beleadó 
mindent elsöpörni szándékozó 
lendülettel dobja bele magát már 
az első perctől kezdve a küzde

lembe.
Az ilyen honi csapat feje fölött 

ott lebeg az elbizakodottság vesze
delme: „hiszen csak l:0-ás veresé
get kell túlszárnyalnunk idehaza!"

Lelkileg tehát nem kedvező a Fe
rencváros helyzete. Minden más kö
rülmény azonban a Ferencváros 
mellett szól. Tárgyilagos szemmel 
kutatva az eredményt, csak zöld
fehér győzelmet várhatunk ettől a 
találkozástól. Sőt ugyanezen az ala
pon azt is meg kell állapítanunk, 
hogy az eredmény a Ferencvárost

BLK-pélya ¥áci-út
Július 7 .én vasárnap 
délután fél 6 órakor

B LK -W M TK
Budapest amatőr bajnoki döntő 

mérkőzés
előtte fél 4 órakor 

B LK -W M T K  
ifjúsági mérkőzés

fogja továbbvinni — immár a KKK 
döntőjébe.

De ennek a fordítottja i» megtör
ténhet. Emlékezzünk csak vissza, 
hogy láttuk a Ferencvárost már 
olyan kupamérkőzéseken is, ame
lyeken a csatársor tehetetlen vergő
dése kínosan hatott minden , nézőre 
és végzetesen —  az eredményre. 
Amikor 1938-ban ott ostromoltuk a 
Slavia kapujcit — prágai 2 :í'-es dön
tetlen után! (biztos győzelem vár
tában) — és a Táncos, Kiss, Sárosi 
dr, Toldi, Kemény összeállítású zöld
fehér csatársor egyetlen egy gólt 
sem tudott rúgni.

Simán kikapott a Fradi 2:0-ra 
a Slaviátói és a prágai csapat 
kacagva vitte el Budapestről a 
KK-t. Jó lesz emlékezni a múltra 
és arra gondolni, hogy csak 
eredményes játékkal lehet dia

dalt ülni.
Ha a múlt vasárnapi belgrádi 

mérkőzés tanulságait figyelembe 
vesszük, a Ferencváros lelkére kell 
kötnünk nagyon de nagyon: lapo
san játsszék, de ne tologasson. Le
gyen ötlet, változatosság a csatárok 
játékában, a kivitel pedig gyors le
gyen, minden habozás nélkül való 
Ezeket a hiányosságokat láttuk 
Belgrádban, ezeknek el kell tünniök 
Budapesten. Különben baj lehet!

Belgrádban eléggé jól játszott a 
csapat a szélsőkre. Erre nagy súlyt 
kell majd helyeznie a csapatnak 
ezen a budapesti mérkőzésen is, kü
lönösen, ha Biró II. is elfogadható 
játékot nyújt.

A különleges viszonyok az erőnlét 
ápolását nem engedték meg tökéle
tes mértékben, de igazi futballistá
nak sok mindent ki Kel-l bírnia.

A  számvetés felállításánál nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül az el
lenfelet sem.

A BSK ma már nemzetközi vi
szonylatban is a legelső vonal

ban álló csapat.
Kiváló egyéni képességű játékosok 
ból áll, akik nagyszerűen bánnak a 
labdával, tudományosan kidolgozott 
terv szerint ápolják erőnlétüket, 
rendszerük pedig a korszerű — a tá
madás és a védelem érdekeit esz
ményi módon kiegyenlítő — angol 
rendszer.

Ma már azonban a Ferencváros 
sem védtelen a korszerű játékkal 
szemben, mert maga Is átvette a 
korszerű rendszert. Ma már nem 
száguldhat a zöjd-fehér kapu felé 
a három előretolt ellenséges csatár 
közül egyik sem, mert mindegyikre 
vigyáz egy-egy ferencvárosi. A BSK 
oldalán legfeljebb az az előny áll, 
hogy játékosai már régebben átvet
ték a korszerű játékrendszert és 
így jobban módjukban állott azt 
begyakc rolniok.

Nem tudjuk, hogy mekkora da
rabka „ólmot" csúsztat a belgrádi 
játékosok cipőjébe az utazás, az ide
genben való tartózkodás, annyi 
azonban bizonyos, hogy a BSK igen 
nagy ellenfél lesz.

Ha azonban a Ferencváros azt 
adja, amire képes, akkor győznie 
kell. Győznie kell pedig olyan arány
ban, hogy a döntőbe való jutását 
biztosítsa.

Jóslatunk 2:0 a Ferencváros javára.

Idényzárás
az am atőröknél

Kiemelkedő esemény: a BLK-WMTK-, 
mérkőzés Budapest bajnokságáért és aŝ  
FTC—Pamut-mérkőzés az országos ifjún 

sági bajnokságért
A fővárosi amatőrök ma befejezik la*, 

vaszi idényüket. Ma inár csak néhány- 
mérkőzést játszanak és ezek közül is ki
emelkedik a BLK—WMTK-mérközős, ame
lyet Budapest bajnokságáért vívnak meg 
a csapatok. Mind a két csapat nagyon 
készült erre az összecsapásra, hiszen -'it t 
nem kisebb tétről van szó. mint arról, 
hogy melyik a legjobb BLASz-csapat. A  
ráér közé* győztesét nehéz megjósolni. 
Bár a WMTK csapata talán jelenleg job
ban „együtt”  vaj), mint a BLK csapata, 
számításba kell azon bán venni azt, hogy 
a, mérkőzést Angyalföldön játsszák le és 
ez könnyen egy-két gél előnyt jelent á 
jmzai csapatnak. A  BLK néhány tarta
lékkal kénytelen kiállni a fontos mér
kőzésre, Mindezeket számításba véve, 
tippülik: a WMTK nehéz, küzdelem utált* 
3:1-re győz. - ,

Ma játssza ío az országos ifjúsági wíut 
töt is az FTC és a Magyar Pamut SC 
csapata. A KKK-mérkőzés előtt csáp 
lösGzo egymással a két legjobb ifjúsági 
csapat és küzdelmük igen érdekesnek 
Ígérkezik. Mind a két csapat nehéz har
cok után került a döntőbe. Mind a két 
csapatban néhány ..nagy Ígéretnek’*, #?zá~ 
mi tó játékos is szerepel és özek most a, 
nagyközönség előtt tehetnek bizonyságot 
tehetségükről és tudásukról. A  két" csa* 
pat legutoljára a Budapest bajnoksá
gáért folyó küzdelemben játszott egymás 
ellen és akkor döntelenül (0:0) végződött 
a mérkőzés. Számításba véve azt. hogy 
a Pamut nem tud a legjobb Összeállítá
sában (néhány sérültje van) szerepelni, 
az FTC két-három gólos győzelmét vár
juk.

Még néhány MOVE-bajniki mérkőzés 
és a vasutas ifi bajnokság döntője sze
relmi még u mai műsoron.

Részletes műsor
A  kis KK-ért

Ferencváros—BSK (Belgrád). ? 
üílöi-út, fél 6. Vezeti: Mies (né

met). Partjelző: Lantos, Harangozó.
Ferencváros: Csikós —  Szoyka 

dr, Pósa — Sárosi III, Polgár, Lá
zár — Biró H, Kiss, Finta, Sárost 
dr, Gyetvai.

BSK: Mrkusics — Stoilkovics,
Dubac — Manola, Dragicsevics, 
Lechner — Glisovics, Valjarevics, 
Bozsovics, Vujadinovics, Nikollcs.

Orsiágtw Ifjúsági döntfi:
FTC—MPSC, üllói-út, 4. Vezeti: Kiss 

M. Ernő. (Partjelző: Szabó II , Gyula. 
Kérész téuyi.)

Alosztály! döntök:
^M iskolci VSC—Pálfaivi BÜSE, E gw , 

DVÁC—Nagymányoki SE, Pécs, fél S.

Budapesti LASz bajnoki eimcért: 
BLK—WMTK, Váci-út, fél 6. Vezeti: 

Vass A. (Partjelző: Rúnái, Borcss G.)
Vasutasbajnoki döntő:

BVSC i f j —Testvériség ifj. Süőnyi-út* 
fél 6. Vezeti: v. Fekete..

Egyenruhái, 
polgári öltönyt

előnyös feltételek 
mellett késeit

Itaflv Kálmán
W ., K .o ssu t&  C .-u . 9
(Saját ház) Tel.: 1-836-59 
A l a p i t t a t o t t :  J gg9.
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Beküldendő VIT. 13. déli 32 óráig »

A KKK döntője:
Budapest vagfy Bel^rád:

Ferencváros v. BSK—
Grndjanski v. R a p id ............

I

I. félidő eredménye .. . . .
Zágráb vagy Bukarest:

Grndjanski v. Rapid— 
Ferencváros v. BSK .. . . .

I. félidő eredm énye..........
tA kiesők kihuzandők!) 

Pótverseny:
(Csak mérkőzés-elmaradás, rnsry 
holtverseny csatén vesszük figye
lembe. 3Ioltvcrs%ny esetén a szá- 

“X mozás sorrendjében.)
ff Vízi labda mérkőzések:

1. UTE—MAC ............................

^  2. FTC—BSE ............................

^  3. FTC—MESE .........................

%  1. MTK-MESE .........................

Cím:

( f  A beküldő aláveti magát a fel- \L 
tételeknek. Minden szelvényhez yt ép és forgalomban levő haszná- "A 
latlnn 10 filléres bélyeget kell fI 
mellékelni.

Halasí meghódította 
az líjúsági edzőtábor

Hétfőn kezdődött Kiskunhalason a sze 
gödi és kiskunsági alosztály ifjúsági edző 
tábora. Sajnos, a történelem azóta má 
eliialasztaUa csendesebb időkre az ifjúság 
képzését, de a négy halasi nap felejthe
tetlen marad mind az ötven ifinek, mind 
Halas város közönségének. Molnár Ignác 
tegnap érkezett vissza Halasról és így 
sajnálkozott:

— öröm volt látni, hogyan pattantak 7a 
íj vidéki, ifjúsági bimbók a párnapi ki
képzés alatt is viruló rózsává’ ’ . Az ötven 
•ifit úgy szerette Kiskunhalas vezetősége, 
'közönsége, mint. saját gyermekeit. Reggé 
7 órakor a gimnázium udvarán volt a 
zászlófelvonás. Az órbóerúdra két ifi 
vonta fel a npmzetiszínű lobogót, a Him
nuszt játszotta a gépzene és a többiek 
„ vigyázz’'-állásban tisztelegtek. Este 
ugyanígy történt a zászló bevonása. A vé
gén már hatalmas közönsége volt énnél, 
az ünnepi jeleneinek, katonák és polgá
rok egyaránt. Megjegyzem, az ifik olya.n 
katonásan végeztek mindent, olyan fegye
lem volt a táborban, hogy a négy nap 
alatt a legenyhébb fegyelmi fellépésre 
5cm volt szülcség.

— Kagyon sokat köszönhet a tábor Gu
lyás Sándor gimnáziumi igazgató^ szerető 
<m:uioskodásáyiall, Az igazgató űr ■* nem 
volt sportember, de n négy nap alatt 
igazi, tántoríthatatlan katonája lett a láb 
tf arúg ásnak az ifjúság nagy barátja. 
Varga Jenő tanár volt a tábor parancs- 
nőket, helyettese. Ábrahávn László és sze
retettel működött velem Spyros Éliás, a 
görög testnevelő tanár is.

— Megállapítható — fejezte be Molnár 
Ignác —, hogy az ifjúsági edzőtábor 
gondolata már fogalommá, vált. Magyaror
szágon. Az ifjúság számára kitüntetés, a 
közönség pedig a legjobb nevelő alkalmat 
látja benne. A tavaly elvetett mag máris 
sarjadtaik.

A  W M T K  v a l ó s z í n ű l e g ,  
a 3LK esetleg

megnyeri Budapest 
bajnokságát

Budapest bajnok} címéért küzd ma 
BEK és a WMTK csapata. Ezért a 
címért tulajdonképpen három csapat küz
dött az idén, a három csoportgyőztes:

. a Ganz, a WMTK, és a BEK. A bajnoki 
cím azt a csapatot illeti, amelyik a há
rom csapat körmérkőzéséből a legtöbb 
ponttal (vagy pontegyenlőség esetén jobb 
gólaránnyal) kerül ki. A Ganz már le
játszotta a WMTK és a BEK elleni mér
kőzését. A WMTK-tól 3:1 arányban vere
séget szenvedett, a BEK-t pedig 1 ’y  
arányban legyőzte. így  a mai mérkőzé
sén dől el, hogy melyik lesz Budapest 
bajnoka.

Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy 
ez a körmérkőzés érinti az NB II.-be 
való feljutás kérdését is. Ez tévedés. Az 
1939/40. évi amatőrbajnokság elkezdése 
kor úgy döntöttek, hogy a három ama 
tőr elsőosztály csoportgyőztese simán 
félkörül az NB II.-be. Egészen a tavaszi 
idény végéig úgy volt tehát, hogy a há
rom csoportgyőztes — a WMTK. a Gan2 
és a BEK — az 1940/41. évi bajnokság
ban már az NB II.-ben fog szerepelni. 
Néhány nappal ezelőtt aztán az MLSz 
elnöksége úgy határozott, hogy a tarta
lékcsapatok nem az NB II.-be. hanem az 
NB III.-ba kerülnek. Ez a WMTK-t ér
zékenyen érintette, mert csapata az NB 
III.-ba került, a BLK és a Ganz pedig 
az NB II.-be jutott fel.

' A mai BLK—WMTK-mérkozés tehát 
csupán azt dönti el. hogy melyiké lesz 
a büszke bajnoki <dm. Alant közöljük a 
körmérkőzés eddigi eredményei alapján

Szerencsétlen körülméneyk között 
indult a Kassa az NB-ben. Kezdettől 
fogva csak az a lehetőség volt a kas
saiak előtt, hogy elkerüljenek az 
utolsó helyről és ne sereghajtóként 
fejezzék be idényüket. Az is szeren
csétlenség, hogy ez nem sikerült.

Mi voSS ősszeS ?
Mindjárt két vereséggel kezdte az 

őszi idényt, a Kassa. A Gamma 4:0, 
a Nemzeti pedig 2:1 arányban győ
zött a kassaiak ellen. Utána jött a 
szép győzelem a Szolnok ellen, da 
aztán a Haladás 3:l-re, a Szeged 
3:0-ra, a Ferencváros meg éppen 
8:l-re győzte le a Kassát. Egy kis 
fellendülést mutat a Törekvés elleni 
2:2, a Taxi elleni 2:l-es győzelem. 
Az Újpest is csak 2:1 arányban tud 
győzni, a Bocskai ellen pedig 3:3 
arányú döntetlent harcol ki a kassai 
csapat. * A fellendülésnek azonban 
hamar vége, újabb vereségsorozat 
következik. Az Elektromos 4:2-re, a 
Kispest 8:l-re, a Hungária pedig 
4:l-rc győz. Az egész őszi idényben 
nvolc pontot szerzett csak a kassai 
csapat, ebben már bent foglaltatik 
a Nemzeti visszalépése folytán „in 
gyen" kapott kettő.

[('szült táblázatot:
1. WMTK 

Ganz.
3. BLK
A táblázatból

1 1 —  ■ 3 1 2
2 1 -  1 ? f  2 
i  w- -  i  0 i  -

láthatjuk, hogy »
m TK-nak cl ég egy  döntetlen is a baj- 
->Ki cím eléréséhez. A BLK-nak' viszont 
■1 tétlenül győznie kell. sőt — gólt sem 
labad kapnia. 2:0 arányú győzelem 
íipen elég lenne ahhoz, hogy a BLK le- 
yen Budapest bajnoka.

* Könnyű nyári ételek gyömöl
sös sütemények, parfék, hal- és 
lúsfélék készítését mutatják be az 
Hektromos Müvek Honvéd-u. 22. sz. 
datti bemutatójában. Az előadások 
izerpán d. u. 5 órakor, továbbá hét
ön csütörtökön és pénteken d. e. 10 
n .kör kezdődnek. A díjtalan föző- 
•U^dáénkon mindenkit szívesen lét
rák.

ÉVVÉGI BIZONYíTVÁNYOSZTÁS AZ NB-BEN

IS ®  K a s s a i  A C
Egyetlen Játékosa sínes, aki valam ennyi m érk ő 
zésén Játszott volna

már rendszer nélkül nem lehet iga
zán nagy eredményt elérni.

Ml a vigasz és mi 
a rem ény?
A szomorú sors ellenére sincs 

semmi oka a Kassának az elkesere
désre. A játékosok tehetségéről min
denki meggyőződhetett, a csapatban
fellángolt néha az akarás is. Ezt a

. . . É s  tavasszal I
Csak öt pontot tudott összeszedni 

a Kassa a tavaszi idényben. Hat ve
reséggel kezdte az idényt. A Szol
nok, Újpest, Gamma, Hungária, Ha
ladás és - az Elektromos győzött a 
kassaiak ellen. Aztán a Bocskait és 
a Taxit legyőzte a csapat. A Kispest
től elszenvedett .vereség után jött a 
Törekvés elleni döntetlen, a végső 
hajrában azonban mind a Ferencvá 
ros, mind a Szeged legyőzte a kas
saiakat,

két alapot kell jobban kiszélesíteni. 
A játékosok tehetségét komoly tu
dássá kell fokozni, a küzdöképessé- 
get pedig nem egy-egy mérkőzésre, 
hanem az egész bajnoki idényre j 
állandósítani kell. Ha ezeket el tud- 
ja érni a Kassa, akkor nem kell neki 
sok időt eltöltenie az NBB-ben, ha
nem hamarosan ismét az NB-ben 
látjuk viszont a szimpatikus kassai j 
kék-sárga csapatot.

Am ikor Kutasi sörpárbajban  
bőrig  ,,á z o tt"

ö röm tüzek a parton, könny 
cseppek a szemekben . . .
Lapozgatás Polgár „ emlékkönyvében"

ZARÚSZEEVÉNYf

Yillámpályáxat Hl.
Beküldendő VII. 13. déli 12 óráig:

A  KKK döntője;
Budapest vagy Belgrádi

Ferencváros v. BSK— 
Gradjanski v. Rapid . .  . . . . t . . .

I. félidő eredménye .«
Záiráb vagy Bnkaresf:

Gradjanski v. Rapid-- »
Ferencváros v. BSK ..  . . . .2 .. .

I. félidő eredménye .. . . . .2 . . . .  
(A  kiesők kihnzandók!) 

Pófvcrseny:
(Csak mérkőzés-elmaradás, -vagy 
holtverseny esetén vesszük figye
lembe. Holtverseny esetén a szá

mozás sorrendjében.)
Vlrilabdamérkflzések:

1. UTE—MAC . . . . . . . . . . . .

2. FTC—BSE . . . . . . . . . . . .

3. V1 i'O—\IFSF . . . . . . . . . .

4. MTK—MESE . . . . . . . . . .

Cím:

Mi volt b b a ll
Az a tény világít rá legjobban 

Kassa sikertelenségére, hogy a baj 
noki idényben 27 játékost kénysze 
rillt szerepeltetni. Nem volt kialakult 
csapata a Kassának, amikor elindult 
a bajnoki idény és kénytelen volt a 
drága időt csereberélgetéssel eltölteni. 
A csapat nehezen alakult ki, az idő 
múlott, a vereségek pedig egymás 
után születtek. A  sikertelenség a 
játékosok idegeire ment, kapkodtak, 
idegeskedtek és ezért nem tudott ki
alakulni egységes játék. Néha-néha 
felcsillant a Kassában valami tűz, 
de ez hamar kialudt.

Sokáig belső bajok rágták az egye
sület életét. Nem volt megfelelő 
összhang a játékosok között, sőt a 
játékosok és vezetők viszonya is 
sok kívánnivalót hagyott maga után. 
Ezek az ellentétek sem tettek jót a 
csapat szereplésének. Amikor végre 
a vezetőség — nagy áldozatok és 
vérveszteségek árán — tiszta vizet 
töltött a pohárba és megteremtette 
az egységet, el is ért egy-két szép 
eredményt a csapat, de ekkor már 
késő voit. A Kassát nem lehetett 
megmenteni.

A játékosállom ány
Amint feljebb már megírtuk, a 

bajok főoka az volt, hogy 27 játékost 
kellett szerepeltetnie a csapatnak. 
Természetesen nem is tudott kiala
kulni állandó csapat éppen ezért. 
Jellemző, hogy egyetlenegy játékosa 
sincs a Kassának, aki valamennyi 
mérkőzésen játszott volna. A legtöb
bet játszott csapat a következő: 
jávor — Péteri, Tölgyesi — Takács, 
Lénával, Nádas —  Vadász, Várszegi, 
Adám, Pásztor Csepregi.

Legtöbbször Tölgyesi, Nádas, Pász
tor szerepelt, összesen 22-szer, utána 
Jávor, Csepregi 20—20, Adám 18, 
Péteri és Vadász 15—-15, Lendyai 14, 
Kertes és Takács 13—13. Várszegi 
11, Selmeczi 10, Tóth 9. Vitéz 8, Pető 
7, Ccifra 6, Jánosi, Földes, Padom 
5—5„ Foki 4, Újházi 3. Boros és 
Szilágyi 2—2. Gedeon, Károlyi és 
Malmi pedig 1— 1 esetben került a 
csapatba.

Mi volt a K assa  ren d 
szere?
Jfippen a rengeteg játékos szerepel

tetése miatt nem tudott kialakulni 
igazi rendszer a Kassában. Dícsé- 
retreméU.ó igyekezetét néha-néha 
felfedeztünk a játékban, de ez még 
kezdetnek is kevés. A játékosok 
természetesen —  nem Is érthették 
meg egymást, márpedig enélkül nem 
lehet jó rendszerben játszani. Ha 
komoly sikereket akar elérni a 
Kassa csapata, akkor legelőször ki 
kell alakítania állandó csapatát és 
utána rögtön még kell tanítani a já
tékosokat a rendszeres játékra. Ma

A Ferencváros játékosai már 
hosszú évek óta játszanak a KK-ért. 
A zöld-fehérek közül a legtöbb já
tékos a KK-mérközések során Prá
gától kezdve Rómáig egész sereg 
külföldi nagyvárost bejárt már. Az 
évek során a KK-mérkőzésekkel 
kapcsolatban minden játékos érde
kes emlékekkel lett gazdagabb.

Polgár Gyula, a Fradi hátvédje 
már hét év óta járja a csapattal a 
külföldet és azóta csapatának szinte 
valamennyi KK-mérközésén reszt- 
vett. öt kértük meg, mondjon el 
KK-emlékeiből néhányat.

Kovács Fuxi 
és Kutasi „ L e ó "  sör
párbaja

— Jilcvistén, a Prága melletti nya
ralóhelyen éreztük magunkat a leg
jobban az eddigi KK-mérközésemh 
során. Nem is egyszer jártunk ott s 
mondhatom, hogy az ottani, kényel
mes vadászkastélyban valóságos fö 
úri életet éltünk. Járkáltunk a gyö 
nyörü szép erdőben s egyszer itt ját
szottunk ,,ipics-apacsot“  is. Ez azért 
nevezetes, mert ebben még a megbol
dogult Springer elnök úr is részt- 
vett.

— Két évvel ezelőtt, amikor a 
Slaviával 2 ;2 -re  végeztünk, itt esett 
meg a híres sörpárbaj is Kovács 
Fuxi és Kutasi ,JLeó“  között. Leó 
észrevétlenül egy pohár sört kezdett 
önteni Fuxi bátyánk nadrágzsebébe. 
Fuxi hamar észrevette a cselt, hdt- 
ranyulva kikapta T.eó kezéből a po
harat. és a maradék félpohár sörrel 
nyakonöntötte. Ezután jött csak a 
haddelhadd! Mind a kettő felkapta a 
kezeügyébe eső összes sőrbspoharat 
és úgy locsolták egymást, mint jó 
kertész nyári estén a hervadó virá
got.. Csak nagysokára békult Ki a 
két derék férfiú...

örömlüzek a Dunán
Az emlékezetes l:4-es és 6:l-es 

Austria-mérkőzések előtt is játszott 
már a Fradi az Austriával. Ekkor 
az első mérkőzésen — idehaza — 
4:2 arányban győzött a zöld-fehér 
csapat. Égy hét múlva került _ sor 
Becsben a sorsdöntő mérkőzésre. 
Erről így beszél Drumi:

— Féltünk, hogy ez az előny nem 
lesz elég Becsre. Valóban, az 
Austria üo.000 néző előtt óriási ira
mot diktált és a mérkőzés vége felé 
még 3:1 arányban vezetett. A veze
tést nagy részben a karlsbadi játék
vezetőnek köszönhette, aki néhány 
fantasztikus ítéletet hozott elennnk. 
Móré Jancsit például orronlötték a 
labdával, úgyhogy eleredt az orra- 
vére, a játékvezető mégis 11-est 
ítélt ellenünk. Már' a II. félidő 30. 
percében jártunk, amikor a bécsié,k 
még mindig 3:l-re vezettek és — 
támadtak. Már azt hittük, elvesz
tünk. Ekkor jött azonban a bal 
szárnyunk. Kemény pompásan gurí
tott hátra■ egy labdát Toldinak, Géza 
a, 16-os sarkánál kapta, meg és 
óriási erővel vágta a, felső sarokba.. 
Az Austria feladta...

A további elbeszélésből kiderül, 
hogy nem is maga, a mérkőzés volt 
Polgár nagy élménye, hanem _ az 
utána következő hazatérés. Hajóval 
jöttek...

— A magyar határtól kezdve vé
gig, amerre csak jöttünk, mindenütt 
örömtüzeket gyújtotta, k, a. lelkes 
Fradi-szurkolók. Nemcsak a parton 
felsorakozott vadevezősök, ünnepel 
lek bennünket örömtüzekkel, hanem 
a partmenti községek és városok 
lakói közül is sokan kijötték a víz 
mellé, ünnepelni a győztes Ferenc 
várost.

Gyussl egészen ellágyul, amikor 
idáig ér az emlékezésben.

__ Bizony — folytatja kissé hal
kabb hangon — sokan könnyeztünk 
akkor, ott állva a hajó korlátja mel
lett és visszaintegetve a száz meg 
száz, kendőt lobogtató irodistának...

Kemény futása Kiad- 
nóban

A  KK-mérkőzések során néha- 
néha gyengébb képességű ellenfe
lekkel is összehozta a sors a zöld
fehéreket így például Kladnót an
nakidején Itthon 6:0 arányban in
tézték el. így teiiát nyugodtan utaz
hattak a visszavágóra.

— Sajnos, a nagy nyugalmunk 
nem polt éppen indokolt, - - hallik 
a magyarázat. -— Már amikor az 
autóbuszunk beért a városba, az első 
ember, aki szembejött az utcán, bot
tal fenyegetéttt meg bennünket. 
Ekkor már gondoltuk, hogy nem 
lesz olyan egyszerű a dolog. A mér
kőzést 4 :l-re elvesztettük, _ tehát 
továbbmentünk. Engem a mérkőzés 
alatt csudára összerugdalt a közép- 
fedezetük. Kemény Tibi is majdnem 
'megjárta. Egy szögletrúgáskor vé
letlenül megnyomta a kapust, — 
úgy emlékszem, Tichynek hívták, 
hosszú fiú volt — mire ez szörnyen 
dühbe gurult s losrgetni kezdte 
Tibit. Közben tovább folyt a játék, 
Kemény Tibi meg nekem kiabált 
segítségért, Végül is a kapusnak 
iiissza. kellett mennie a. kapujába, 
mert a túlsó oldalon ismét támad
tunk. Jellemző, hogy a játékvezető 
nem. is figyelmeztette a cseh ka
pust . . .

Bradács— Korányi 
összecsapás a hangfül 
előtt

Prágában játszottunk a Spártá- 
val. 3:0-ra vezetett már a Spárta s 
oda volt a.z itthon nagynehezen meg
szerzett előnyünk. Hihetetlenül izgal
mas légkörben folyt a mérkőzés. 
Amikor a Spárta a negyedik gólt is 
berúgta, olyan zsivaj töltötte be az 
arénát, amilyet még nem hallottam. 
Ekkor történt az, hogy Bradács öss- 
■szecsapott Korányival. Megjegyzem, 
a negyedik góljuk után néhány Bpár- 
ta-játékos meglehetősen szemtelenül 
játszott s ezen bizony meglehetősen 
felháborodtunk. Amikor Bradács és 
Korányi felugrott fejelni, Bradács 
már a levegőben megütötte Krónit. 
ö  nem tudta magát türtőztetni s 
visszaütött. Az egész Pluhár mikro
fonja előtt zajlott, le. sőt a mikrofont 
el is sodorták. Pluliár is csak egy 
kis szünet után tudta folytatni a 
közvetítést...

A legnagyobb boldog
ság . . .

"Még megkérdeztük, hogy raely* 
mérkőzés után volt a legboldogabb, 
melyik eredménynek örül a legjob
ban.

—  Ha győztünk., mindig boldog 
voltam s ha még jól is játszottam., 
akkor különösen örültem. He a, leg
boldogabb akkor voltam, amikor 
6:l-rc vertük „agyon" az Austriód 
a. döntőben. Nagyon „nagyot ját
szott" akkor az egész csapat. Meg
érdemelte a szurkolók ünneplését...

ff A beküldő aláveti magát a fel- 
*K tételeknek. Minden szelvényhez 
^  ép és forgalomban levő haszná- -S 
a  iallar, 10 filléres bélyeget kell H 
JK mellékelni,

Szigetvári Ferenc PEAC e
ö maga is nehezen hiszi el, hogy e 
pillanatban ö a legjobb vágtázója 

Magyarországnak

A hazai pálya hátránya
_- Azért hátránya is van a hazai

pályának — mondják a Fradiban.
— Éspedig?
— A belgrádi 0:1.

Barátságos mérkőzés:
MPSK—PKKU? 9:3 *<4sS). Vágóhíd-u. 

Vezette: Fegyvernek:. Góllövő: Herényi 
(3). Riegler, Kulcsár és László (2—2). 
ill. Gáspár, Kemény és Lattaler.

ELMARAD
a Hódmezővásárhelyre kitűzött IIM T E - 
SzTE szegedi alosztályi bajnoki mérkő
zés.

ÉRDEKES ESET
történt a Keleti alszövetségben. A két 
csop ortg y őz tes ,a D V gc XI, és a Máté. 
szálkái TK játszott a KLASz-bajnoka 
címért és ezzel az NB If.-be jutásért. 
Mindkét mérkó'zésük 2:2 arányban dön
tetlenül végződött. Harmadik mérkőzés 
lett volna szükséges, de a miniszteri biz
tos ezt nem engedélyezte, mert a DVSC 
II. az ismeretes határozat miatt nem ke
rülhet be az NB II,-be, tehát helyette a 
második helyezett DMTJS-nek kellett vol
na az osztalyozúkat játszania. Ezt a mér, 
közőst viszont, az általános helyzet miatt 
jelenleg nem lehet lejátszani, Keleten 
tehát egyelőre nem dől el a bajnokság 
sorsa.

Tzunpart üzemi bajnokság: C savar-
Pisztoly 3:3 (t:0). Kén-utca. Vezette:
Pusztai. Változatos, jóiramú mérkőzés. 
Góllövő: Tolvay, Király, és Német, ill. 
Schnitzler, Wéber és Pfiszter.

Gépműhely—IV. emelet 4:3 (1:3). Kén
utca. Vezette: Szabó. Liszkay I. és T á
rnát jó  játékának köszönheti győzelmét 
a Gépműhely. Góllövő: Liszkay t. (3) ^  
Talmát, ill. Körűik (2> és Fekete.
_ A Pamutipari SC ifjúsági csapatának »r. 
összeállítása csak a mérkőzés «Jött_dó) 
el. Az FTC elleni országos döntó mér
kőzésre valószínűleg a következő csapat 
áll ki: Kovács — B ebey  (Kiss) Sziget
vári (Farkas) — D óra. Jakab. Mirt -  
Hohlsteir, Horváth, Kurics, Polareczky. 
Szeibert, Dánffv.

O I v a a a * *r  «

E L L E N Z É K E T ,
meri a legmegbízhatóbb és legfrissebb anyagot 
a legkiválóbb újságírók teldolyozásában hozza.

íme, néhány borús és vidám eset] 
Drumi emlékkönyvéből. Reméljük, j 
hogy egy nap múlva egy kellemes 
élménnyel több lesz az emlékköny
vében...

Körös! Sz. hászló.

Htrdoaoon a*

E L L E N Z É K B E N ,
mert ezt o topot 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 .

és kiadóhivatal: CLUJ —  KOLOZSVÁR,
Univereitatil Str. (Egytítera-u.) 8.



Vasárnap, 1940 -július ?, $zsa
Befgrid messze van 

Szarajevótól
és más hanguBatképek
Mi találtuk ki a KKK-t és — nem 

'furcsái — éppen nekünk megy rosszul 
a KKK-ban. Csapataink eddig hét KKK- 
mérkőzést játszottak s ebből csak egyet 
nyertek meg. Most mégis az egész város 
biztos Jrradi-g-yözelmet vár!

— Mire alapítja ezt? — kérdezték 
szombaton a Ferencváros-Kösép egyik 
tagjától.

— A szarajevói Slaviát is fölényesen 
vertük!

r— Uram, tátija maga, milyen messze 
van Belgrádiéi Szarajevó? legalább nny- 
nyira, niint amennyivel jobb a BSK, 
mint' »  Slavia . . .

FINTA TARTALÉKOL
Finta nagyon keveset lőtt kapura 

a pénteki edzésen. Jóformán mind
egyik labdát leadta, a társainak, A 
nézőtéren valaki .megszólalt.

—— Ügy látszik, Finta nem akarja 
most ellőni a puskaporát. Majd 
vasárnap! . . .

— Akkor imádkozzunk — mondta 
a szomszédja, — hogy vasárnap ne 
essen az eső.

— Miért?
— Mert csőben eláshat a puska

pora . . .

BÉLA BIZONYÍTANI SZERETNE
Sáros! Bélának mondták szomb- 

baton:
— r.IÜ szólsz hozzá? Todorovics 

szerint te vagy a legjobb magyar 
labdarugó!

Sár esi szerényen válaszolt:
— És talán némi túlzás, de azért 

vasárnap szeretném bebizonyítani, 
hogy — közel jár az Igazsághoz.

ELŐRELÁTÁS
Fredi-szurkolók erről beszélgettek szom

baton, hogy a Springer-szóbor tövében 
megint megisznak-e olyan sok pohár sört, 
mint a. múltkor. (Az egyik asztalnál ülő 
társaság tagjai ugyanis minden gól után 
ogy-egy pohár sört ittak meg. IX Fradi
ból esett.„1 A többség nem volt ilyen 
derülátó, míg végül valaki megjegyezte:

— Mindenesetre az lesz a legjobb, ha 
előre rendelünk sört, de nem pohárral, 
hanem családival. így akkor is elég less, 
ha csak négy-öt darabot rúgunk be...

HÁNYÁN LESZNEK KINT A 
MÉRKŐZÉSEN?

A Fradi-pályán nagy sürgés-for
gás volt szombaton délután. Tucat
számra vitték a jegyeket.

— Mennyi nézőre számítanak? 
kérdezték a zöld-fehérek egyik ve
zetőjétől.

—. Ha néni lesz nagyon meleg, 
volt a válasz — akkor tizenötezer 
nézőt várunk. Ellenkező esetben 
csak az érdekelt Fradi szurkolók 
jönnek ki és akkor nem. hiszem, 
hogy a nézőszám meghaladná. a — 
tizénnégyezret.

MIKOR LESZ MEGKÖNNYEB
BÜLÉS ?

Ferencvárosiak beszélgetnek a Mester- 
utcában.

— Tudja, én minden Fradl-mórk-ösés 
előtt, olyan erős nyomást érsek a szívem 
körül, hogy csuda.

— És meddig tart ex a nyomást
— A harmadik Fradi-gólig!

^ é g y  e s e t
l e h e t s é g e s . . .

(Mi lesz a KKK 
döntővel ?)

Vasárnap estig nem leltet semmit 
sem tudni, mi lesz a kis KK mérkő
zéseinek további sorsa. Attól függ 
minden milyenek lesznek a vasár
nap délutáni eredmények, illetve 
mely csapatok kerülnek be a dön
tőbe. Ezúttal négy eset lehetséges:

ü s r - a r  W4“ ““‘
ro0J?á? döntő (BSK—Ra- pld). Ebben az esetben sincs túlsáen^nn 

sók haj a. döntő napjaival. tUlSag0,íd"
3. Magyar—lug-oszlő.v döntő (ny™ ,, _ 

város—Gradja neki). Ebben az esetben 
minden attól függ. miként tudnak u Fe
rencváros játékoski határkilépőt kanni
a zágrábi mérkőzésié.

A  Magyar—román döntő. Ez a j ef-. 
súlyosabb eset. Ebben az esetben bizo
nyára el kell majd halasztani a üor.tőt.

Ml a' KK-bizottság álláspontja? 
Beavatott helyen azt a íelvilágosi- 
âs1- kaptuk, hogy a bizottság igenis 

foglalkozott már a lehetőségekkel, 
de határozni és a fejét törni ráér 

a vasárnapi eredmények blr- 
c ! . 1 o . iS' Az bizonyos, hogy min
őén attól függ; benn lesz-e a Fe
rencváros a elöntőben és ha Igen, 
* l lesz az ellenfele?

, fían'10nikaművész m u ta tja  be
a tangó harmonikák világmárkáit.
kóczMHM .h aaS*»crpa.l o t ába n, Rá-

Péntek é jje l  m e g é rk e ze tt  a BSK
Péntek est© Todorovics, a BSK föpéuz- 

fárosa. Parancs, a BSK főtitkára és a 
Fe-ror-cvárot? vezetői várták a belgrádi csa
patot a Keleti-pályaudvaron. Az első meg
lepetés az. volt. hogy a menetrend éppen 
pé-ialelven megváltó-.'.oíts így a kelcbiai sze
mély vonat. fél 10 helyett ne. ;T?-d tize négy
kor érkezik. TI let. ve akkor kellett volna 
megérkeznie. Előszűr bét perccé, másod
szor tizcRkétperces, barma <3 szór Intézőn
ké tpc-rees késás t .i el öntettek be a hang
ozó r őrt. A Ferencváros ccryik vezetője 
meg: is jegyezte:

--- Fgy látszik a BSIv túlsók gólt hoz 
s ezért késik a vonat;

Todoroviosnak és Paranosnak. a. már 
szerdán nug érkezeit két vezetőnek, na
gyon tetszett ez a meg-yjegyzés s meg is
je g y e z té k :

— Mindenesetre több gólt hozunk a 
Fradinak Budapestre, mint amennyit a 
Fradi Belgrádból hozott.

Lassan még- szurkolok is összegyűltek. 
Ebbel is látszik, kegy milyen nagy az 
érdeklőd és a mérkőzés iráni!

Azután végre megjött a BSK. Először 
Girjákovics, a csapat vezetője szá-llt ki. j 
Rögtön újságolta: . I

— Yujadinovics nem jött velünk. Íí | 
holnap érkezik Popovics Kikával, », fö- j

szövoteég főtitkárával.
A  játékosok a hosszú úttól kissé fá 

radtan és főleg éhesen szálltak ki. Dubac 
ezt mondta nekünk:

— Nem tudom, miért nem gyorsvonat
tal jöttünk. Bizsony egy kicsit össze va
gyunk törve.

— Az utat talán még a mérkőzésen is 
érezni fogják?

— Azt nem! Kipihenjük magunkat és 
Budapesten igyekszünk úgy látszani, 
aimgy a BSK eddig még nem játszott. 
Ott akarunk lenni a. döntőben.

Azután elsiettek pihenni a körúti
szállóba.

Sxasnltcif délelőtt ©gyérét 
©ifaésf tartottak & belgrádiak

Csodálkozik a BSK, hogy milyen szép 
az Üllői-úti pálya s hogy Kiszely nem látszik

Szombat délelőtt fél 11.- A körúti 
szállóban együtt van a. ESK játékos- 
gárdába. Girjákovics pénztáros veze
tésével indulnak ki az üllöiúti pá
lyára. Nincs edzőjük, csak Stessner 
gyúró képviseli a szakvezetést. A 
játékosok fegyelmezetten —- angol 
módra — mindent maguk ás maguk
tól csinálnak. Kint az 'üllői-útón 
Mester György irodaigazgató fogad
ja a vendégeket. Nincs meleg-, csak 
langyos víz, mert nem jelentették 
előre, hogy edzeni kívánnak. Gliso- 
vics, a Ferencváros szélescsikú me
zének elárusító helye iránt érdeklő
dül, de szomorúan veszi tudomásul, 
hogy azt a ezép mezt Görögország
ból hozta a Fradi.

Szép vagy ÖliőI-úS?...
A BSK mintegy jó óráig edz a Fe

rencváros mesésen szép gyepszönye- 
gén. A játékosok, vezetők egyaránt 
elragadtatással beszélnek:

— Ilyen remeit- gyep szőnyeget se
hol a i Hágón nem láttunk!

Manola csak egyet kifogásol:
— Lehetne szélesebb is a pálya!
Nemcsak a gyepszönyege nyerte

meg a belgrádiak tetszését, hanem a 
tornaterem Is. Alrkusics kapus pom
pás segédszereket fedez fel és a töb
biek is kedvet kapnak egy kis szer- 
tornázáshoz.

Az edzésről néhány színfoltot 
igyekszünk papírra „vetiteni“ .

Mr&ysics: Hűlöm szám
A BSK kapusa a mérkőzés megle

petése lesz. Ilyen stílusú kapus mos
tanában nem védett: Budapesten.
Szinte állandóan a kapuelőtérben ta
nyázik és legalább annyit véd' lábbal 
a büntető területen belül és kívül, 
mint amennyit kézzel. Ö edzett szom
baton a legtöbbet.

A szé lső k  isko láztak
Glisovics a jobb-, Nikolics a bo.l- 

ssélsö felváltva edzett. A szöglet- 
rúgásokat gyakorolták. A baiszéiső 
jobboldalról, a jobbszélső a bal szög
letzászlótól küldözte be a labdákat. 
A csatárok nyomták, zavarták a ka
pust. Győzött Mrkusics 9:1 arány
ban. Glisovicsrtak veszedelmes szög
letrúgásai vannak, Nikolics beadásai 
lágyabbak, nem olyan lövésszerüek, 
mint jobbszélső társáé.

Su b át bombaformá-
b a s u

A BSK válogatott hátvédje rövid 
vágtákat csinált, majd egy kört fu
tott, azután odaállt a csatárok közé 
Jobbal-ballal olyan lövéseket eresz
tett kapura, hogy az egyik jelenlévő 
magyar szajíértö elragadtatva kiál
tott fel:

— A legremekebb Rumboldnak 
sem volt jobb rúgótechnikája, mint 
ennek a jóalakü szerb fiúnak.

• Bozsovics m egjósolta  
KiszeSynek

A BSK-játékosok tőlünk érdeklőd
tek a Ferencváros összeállítása 
iránt. Elszörnyülködtek. amikor 
megtudták, hogy Kissely nem ját
szik. Csak Bozsovics kacagott fel:

— Már Belgrádban megmondtam 
Lapajnak, hogy Budapesten nem ját
szik. Folyton ijesztett, hogy majd 
Pesten mit csinál velem, mire én 
így nyugtattam meg:

— "Ugyan, Lapaj, te Budapesten 
nem is kerülsz be a csapatba!“ — 
Annyi bizonyos, hogy nagyon mér
ges volt.

Nef%éz a Ferencváros
lab d ája

A BSK csak egy labdát vitt ki 
magával az edzésre. Dímény edző, 
aki véletlenül kinntartózkodott a 
pályán készséggel adott nekik még 
e!?y új labdát, használatra. A ka- 
puralödözésnél bizony egészen más
ként repült a magyar, mint a szerb 
lahda. A magyar labda hivatalosán 
ellenőrzött, darab volt, a kellő* elő

irt súllyal. Láthatóan nem ízlett a 
szerb fiúknak.

Mester %*yri bácsiH3M fél
Mester Gyuri bácsi is nézte egy 

ideig a BSK edzését. Neki is tet
szett a belgrádi fiúk mozgása, de 
nem ijedős fajta az irodaigazgató:

— Lehetnek amilyen jók akarnak 
lenni, mégsem jobbak, mint a. 
mieink. A Ferencvárosnak is job
ban fog menni idhaza, mint ment 
Belgrádban. Nem kell megijedni tő
lük, ők sem ördögök.

Kis fa8aJforna
Manola, Dragicsevics és Lehner, 

a három fedezet talajtorna-gyakor- 
latokat végzett. A szokatlan edzési 
gyakorlat nagy feltűnést keltett az 
edzés alatt szép számban összegyűlt 
közönség körében. Ott ült Marko
vivá kolléga is, a belgrádi rádió be
mondója. ö  más véleményen volt:

— Megengedem a talájtornát, 
csak ne kapjanak megint hetet, 
mert akkor abbahagyom a bemon
dást.. Legutoljára Újpesten a IÍK- 
mérközésén beszéltem Budapestről, 
akkor is hetet kapott a BSK!...

& felivé® b eles szám
A 7-es szám kísért minden ötödik 

percben, amíg a belgrádiakkal vá
gyóink. A körúton a tavalyi szálló
juk előtt hajtottunk el, Cirjákovics 
odamutatott:

— Azért nem mentünk megint, 
ebbe átszállóba, mert. itt laktunk 
az újpesti l:7-nél.

A  pályán Stoilkovics így kiáltott 
fel:

— Gyerekek, ha, megint hetet 
kapunk én nem megyek haza, ha
nem clbujdosom, kimegyek a. ten
gerre. Inkább egy aknába ütköz
zem,, -mint az otthoniak szemrehá
nyásaiba,

Bozsovics vigasztalta a hátvédet:
— Ne félj, ezen a pályán leg

utoljára l :l-e t  csináltunk. A jugo
szláv válogatottban játszottunk 
akkor. Körülbelül négy éve annak 
már.

(Tévedés! Az 1:1 a Hungária- 
úton volt s nem négy, hanem három 
éve. Szerk.)

*

Amikor a taxikat, kifizették 7 
pengő volt a díj. Idegesen állapitól
ták meg:

— Az ördög vigye est a hetes 
számot!

Délután kirándult  
a r n K

Szombaton délután a Ferencváros 
látta vendégül a belgrádi csapatot. 
Kora délután kirándultak a vendé
gekkel és uzsonnát rendeztek. Vitéz 
Kemenessy volt vezető és vendég
látó.

Este a belgrádiak vacsora után 
csak kisebb sétát tettek és utána 
azonnal lefeküdtek. Néhányan sze
rettek volna cigányzenét hallgatni 
de a vezetők és a higgadtabb játé
kosok leintették a cigánypártiakat:

— Ha győzünk vasárnap, akkor 
reggelig cigány ózhatunk, Ha meg 
nem győzünk, akkor a. Fradi húzta 
cl a nótánkat. Zene tehát minden 
féleképpen lesz!

Dimény óráról-órára jobban 
szurkol,

Pauer gyúró győzelmet „érez“
A ferencvárosi pálya gyepe olyan 

üdezöld, hogy örömre hangolja azt, 
aki nézi...

fis a héten ugyancsak sokan néz
ték a gyepet, a Ferencváros—BSK 
visszavágó — előreláthatóan forró 
légkörű —: színterét.

— Ha a csapat is olyan jó desz 
mosolyognak a szurkolók —, mint a 
pálya, öröm lesz vasárnap ferenevá 
losinak lenni.

Addig azonban még elmúlik né
hány szorongásteli óra s azután jön 
C3ak az igazi... Amikor felhangzik a 
játékvezető sípjele és elindul 90 
perces, kiszámíthatatlan útjára, a 
kerek bőrlabda...

—  Hát bizony — mondja a gyep 
pálya partján Dimény Lajos, a Fe
rencváros edzője — aligha alszom 
már nyugodtan a mérkőzésig. A hét 
elején még volt cgy-két egészséges 
álmom Is ima győzelem), most azon
ban, mikor már csak huszonnégy óra 
választ el a mérkőzéstől, bizony ér
zek valami szurkolás félét. Pedig r, 
csapol hangulata kifogástalan. Tele 
vannak akarással a fiúk. Minden 
reménynünk meg lehet tehát arra. 
hogy magunk alá tudjuk gyűrni a 
BSK-át. Elsősorban arra alapozom 
ezt, hogy Belgrádban is egészen jól 
mozgott, a csapat. Védőmunkánk 
szinte tökéletes volt és a csatársor 
is megtette a magáét. Hiszen keve
sebb helyzetünkből is jobban lőttek a 
mi támadóink, mint a BSK-csatárok. 
Csak a széleket hanyagolták el 
kissé. A vasárnapi jelszó ez lesz te
hát: tömni labdával a. szélsőket. A 
belgrádiak ugyanis egészen bizonyo
san tömörülni jognak a kapu előtt s 
az egyébként is nagy tudású B8K- 
védelmet csak úgy lehet megbontani, 
ha. a mieink széthúzzák a mezőnyt. 
Ott áll az edző mellett Pauer, a gyú
ró is. Simogató tekintettel nézi az 
üdezöld füvet.

— Hát nem öröm —  • fordul hoz-

Á Gamma is döntött
E r r ő l ,  H o g y

kit tart meg és kit
küld el

A Gamma vezetősége pénteken 
ülést tartott. Ezen döntöttek arról 
is, hogy a játékosai közül kit tárt 
meg és kit küld el, illetve tesz sza
baddá. Visszatartási jegyzékre ke
rült: Háda, Szebehelyi, Szebeni,
Tóth. Borhy, Váradj, Sütő, Toldi, 
Kemény. Kovács, Takács, Gyulai. Át
adó: Király. Szabad:. Fodor, Korányi 
II., Szegedi, Sós és Borotvás. Sós 
marad továbbra is a Gamma edzője. 
Beretvás pedig az amatörcsapat. ed
zéseinek irányítását veszi át. Uj já
tékosok: Turay II.. akit péntekén,
szerződtetett a Gamma és Szép Já
nos, a MAFC válogatott fedezetjá
tékosa.

Túrán V idor fölé nett
a WM üzemi mérkő
zések során

A WM-dijmérkőzések második forduló
jában a Jupiter—Csőgyár-mérkőzés volt 
a ..csemege” . A Jupiterben Túrán, Ha
rangozó, Tihanyi, Hárai és Devecseri. a 
Csőgyárban’ pedig Szabó Tóni. Vidor. 
Kapta, Nyilas és Fekete szerepelt él
játékosaink közül. A többi mérkőzésen 
inkább csak jóképességü amatőrök ját
szottak. 'Részletes eredmények:

I. osztály: Jupiter—Csőgyár 3:2 (2:1). 
1000 néző. Vezette: Benedek. A gyenge 
játékvezetés miatt durvaságok tarkítot
ták az egyébként változatos izgalmas 
mérkőzést. A Jupiter megérdemelten, 
győzött. Góllövő: Hárai (3. egyet 11-es- 
ből). illegve Vidor és Kiss (11-esből), Jó: 
Túrán (a mezőny legjobbja). Kővári és 
Hárai, illetve Kapta, Vidor és Kiss. Fe
ketét (Csőgyár) kiállították.

II. osztály: Jupiter II.—Préskovács 16:0
(3:0). Vezette: Nyitrai. Szünet után hen
gerelt a Jupiter. Góllövő: Havasi (6).
Zsalek (4), Lovas (2). Tóth (3). Gocsál és 
Nagy. — Esztergályos II.—Nagytömeg 
2:1 (1:1). Vezette: Szabó Gy. Végig nagy 
küzdelem. Góllövő: Harányi (2). 111. Kar
dos. —* Idomszer—Kerékpár 5:0 (2:0). 
Vezette.: Platt. Könnyű győzelem. Gól- 
lövő: Mátrai 12). Frigyes <2) és Bődi. — 
Vasszerhez©!— Fémmű 3:2 0 :1 ). Vezette: 
Szöllősi. Szerencsével győzött .a Vasszer- 
kezet. Góllövő: Svelecz (2) és Kovács,
illetve Eigner és Légó. — Edző—Csőgyár 
II. 2:1 (1:1). Vezette: Fehér. Nehéz győ
zelem. Göllövö: Kocsis és Lptaller,
illetve Dióssi.

H l. osztály: Acélöntő—üzemi küldön
cök 7:1 (3:0). Vezette: Józsa. Lépésben... 
Góllövő: Horváth 13). Kovács (2). Nagy 
és Lovas, illetve Beregi. — Nagytömeg 
II.—Vasöntö 4:2 (2:0). Vezette: Fehér.
Megérdemelten ’ győzött a Nagytömég. 
Góllövő; Kiss (2),- Petz és Fejes, illetve. 
Kgressi (2). — .Jupiter III.—Fémmű II. 
3:0 (1:0). Vezette: Józsa. A .Jupiter na
gyobb arányban is győzhetett volna. (361- 
iövő: Keszli II. és Inotay, — KÖtp. 
Szállítás.—Préskovács 4:2 (2:0). Vezette: 
Szöllősi. Gyenge védelme miatt veszített 
a Préskovács. Góllövő: Kovács (2| és
Hajdú (2), illetve Erdész és Németh. — 
Acélhenger—Csőgyár III. 3:2 (0:1). Ve
zette: Hacsi. Szünctutáni lelkes játéká
val megérdemelten győzött, az Acélhen
ger. Góllövő: Menyhárdt. (2) és Kovács, 
illetve Komái- és Debi.ár.

zánk — ilyen pályán futballozni? A. 
ón időmben, kaviccsal betömött göd
rök felett is rúgtuk a- labdát. Még 
sem volt- bokasüllyedésünk. Füves 
pályáról akkor .még nem is álmod 
tünk.

— No, de asért — fölvtatja a gyű 
ró — a mi fiainkat sem cukorból 
faragták. Kemény legények ezek 
És most, hála, Istennek, olyan jó 
erőnlétben vannak, mint talán még 
soha. Szinte duzzadnak az erőtől. 
Fásával van egy kis baj: fáj a ke
zén a kisujja. Belgrádban elcsúszott 
és valamelyik belgrádi csatár rálé 
pett a kezére. Ettől azonban még 
kifogástalan kullancs lehet vasár
nap. Egyébként az az érzésem, hogy 
ha nagy harc után is, de legyőzzük 
a BSK-t.

Pauer most egy Kicsit elábrándo
zik:

—- Tetszik tudni, hogy szerettem 
és hogy szeretem még most is a bőr- 
labdát. Éppen úgy, ahogy most a 
kis Sárosi Béla szereti... Talán azt 
i:j mondhatnám, szerelmese vagyok 
a futballnak. Csütörtökön azonban 
éh is „beszállok". No, nem a Fradi
ba. hanem a soványak csapatába. 
Csütörtökön ugyanis soványak—kö
vérek mérkőzés less. Engem alig 
akartak bevenni a soványak közé. 
Azt mondták: nem vagyok eléggé 
cingá.r...

Hja, a Ferencvárosban a gyúrónak 
is jó erőnlétben kell lennie!...

A WMTK a kővetkező csapattal áll ki 
a BLK elleni amatőrdöntőre: Szekeres — 
Nagy.' Lenes — Havas. Braun, Novák I. 
— Füzeesy, Hárai. K iss, JSger. Pintér. 
A gyári amatőröket sok szurkoló kiséri 
el a BLK otthonába, m ert szeretnék. Ha 
a proficsapat bajnokságához az amatőr- 
csapaté párosulna.

Zágrábba kapott meghívást a buka
resti Rapid. A barátságos mérkőzést az 
össze! tartanák meg Zágrábban. -Érde
kes: a Rapid csak úgy hajlandó elfo
gadni a meghívást., ha. Sípos is játsz
hat Gradjanski ellen.

Vujadinovícs
és Popovics K ika  is
m egérkezett

Vujadinovics, a, BSK balössze
kötője és Popovics, a jugoszláv fő
szövetség kapitánya nem érkezett 
meg a BSK csapatával, ök kelten 
szombaton délután repülőgéppel ér
keztek. A repülőgép egy kicsit ké
sett. Az érkezés után Popovics Kika 
ezt mondta nekünk:

— Egy kis légköri zavar volt, 
azért késtünk.

Az érkezés után - Beljánszky 
György, a belgrádi Politika munka
társa megkérdezte Popovicstól:

— Mi a véleménye a mérkőzésről:
— Nem mondok semmit, hátha, a, 

BSK a játékával holnap megcáfolja 
minden szavamat.

Mi .ezt mondtuk neki:
— ön Belgrádban azt, álUtottd, 

hogy Budapesten is a BSK győz, 
Most is ez a véleménye? .

—  Igen.

FTC - p á l y aaasse ix., ülí.6M*t 129 mm
Július 7 -é n  vrfsárnap 
délután fé l  6  órakor

Ferencváros-
BSK (BeSgrád)

Kis Káíéps«répa Kupa
visszavágó mérkőzés 

előtte fé í 4  órakor

FTC-Magyar Pamut
országos ifjúsági bajnoki düntó- 

tnérközós



ISSiff Vasárnap, 1940 jűlius f .

C églígs-bajraokság
I. osztá ly . EnSG— Ma,SC 1:0, (4: 0) .

Váci-út. Vezette: Cseprcghy. A
végig jobb EnSC símá.n győzött. 
Góllövő: Csánk {31 és Faragó. — 
H FISC — K istext, 6:1 ( 2: 0) .  Kispest, 
Üllöi-út. Vezette: Páldy. A legjobb
jait nélkülöző Kistext nem volt ko
moly ellenfél. Gó.llövő: Mészáros (2). 
Solymossy (2), Gelencsér és Pikuli, 
illetve Rusies. Kopogót. (Kistext) a 
játékvezető kJ állította.

II.  o s z tá ly :  Budakalász - MFéSC
3-2 (2:1). Budakalász. Vezette:
Kraft. — FraSC—HJSC 2:2 (1:0). 
Csóka-u. Vezette: Vas A.

III.  o s z tá ly :  Magyar Pamut—
CsiSC 11:0 (5:0). Gázgyári-pálya.
Vezette: Kovács III.

Edzőtábort rendezett a német labda- 
rúgószövetség június végén Felső-Kelet- 
sziléziába!.. A tanfolyam öt napig' tar
tott. Herberger birodalmi edző. vezette 
és 35 játékos vett részt azon. A részt- 
vevők jegyzékében több volt lengyel vá
logatott játékos nevét is megtaláljuk: 
Piec II., Nyc, Dytko, Piec I., Piontek, 
Wlodarz.

Kölyöktoborzót. tart a Ganz TE szer
dán délután 4 órakor a simorutcai pá
lyán.

v i d é k i  i s a | n ® k s á s ® k
á l l á s a

É S Z A K I A L S Z O V E IS E O  
II. osztály

Miskolci csoport

B ® s j s i @ k w ® r é s l
B S E -U T E  3 :2  (2 :0)
A  d ö n tetlen  Igazságosab b  lett  
v o ln a  l
G ó  d o b ó  : B r a n d y ,  H a z a i ,  K i s t é g i ,  L e m h é n y i ,  

K i s l é g i

Nemzeti Sportuszoda. Vezette: Boér

S é  m i m é s é g ü

}. DiMAVAG ITT.
2. MÁV SAC
3. PTK TT.
4. FOTE
5. SBTK
6. SzCCsSE
7. BTK
8. OMOK
9. Előre SC

10. RSC II.
11. LESOK II.
12. KBOK
13. MVSC IT.

24 32 
24 18 
24 15 
24 1 
24 1 
24 12 
24 13 
24 11 
24 7

1
2
3
2

5 í

visszalépőt t 
visszalépett 
visszalépett 
visszalépett.

1. 87:22 41 
.4 58:19 38
6 48:35 33
7 51:39 32
8 50:62 31 
7 30:35 29

1 10 26:43 27 
1 12 35:69 23 
4 13 27:68 18

1. ÓVTK ITT.
2. RTK
3. HVSE TT.
4. MESE TI.
5. BLASE II.
6. GyAK II.
7. ETK IT.
8. MFSK
9. J. Lebel

Egri csoport 
16 11 
16 11 
16 9 
16 7 
16 6 
16 6 
16 1

2 10:19 25
3 42:23 24 
3 42:23 22 
6 32:25 17
6 16:25 16
7 24:24 15

2 13 4:72 4
törölve
visszalépett

VEGYES m&m
ATLÉTIKA
KERÜLETI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁGO
KAT RENDEZTEK TEGNAP PÉCSETT 

A verseny eredményei: Felnőttek verse
nye. 100 m: í. Koltay PEAC 11.4, 2. Szi
lágyi PEAC 11.6. Súly: 1. Sik PEAC 12.60, 
2. Paál PEAC 12.20, 3. Karácsony PÁC 11. 
Hármas: 1. Koltay 12.50. 2. Sik J2.„5.
Diszkosz: 1. Sik 41.37. 2. Paál 39.40. 1500 
m: 1. Pataki PÁC -4:35.5. Egyedül indult. 
Gerely: 1. Bényi PEAC 59.97. 2. Kará
csony 43.47. ávöl: 1. Karácsony 636 , 2. Szi- 
lábyi PEAC 549. Ifjúságiak. 100 m: 1. 
Környei PÁC 11.3. 2. Gruber PÁC 11.7, 3. 
Lipovszky PÁC- 11.8. Súly: 1. Kiss PÁC
1026. ____ „

Hármasugrás: 1. Lipovszky 12.oo, 2.
Gruber 11.60. Diszkosz: 1. Kiss 33.36.
Svédváltó: 1 PÁC (Gruber. Környei, Kiss. 
Vass) 2:10.2. Kér. csúcs. A PÁC egyedül 
indult! 4x200-as váltó: 1. PÁC (Lipovszky. 
Gruber. Környei, Vass) 1:38. Kér. csúcs! 
A. PÁC csapata eilenfél nélkül futott. Ta- 
vol: 1. Lipovszky 643 , 2. Gruber 619.

KÉZILABDA
KÉT TARTALÉKOS CSAPAT

találkozik ma a MAFC—BSzKP.T I. osz
tályú kézilabdabajnoki mérkőzésen. 
Mindkét csapatnak nagyon kell a két 
pont. A műegyetemi csapat, győzelme 
esetén iobb gólarányával megelőzi a 2. 
helvezet UTE-t. Ha a BSzKRT győz: 
megelőzi a MAFC-ót és a 3. helyen vé
gez. Jó játékot .és műegyetemi győzelmet 
várunk (Bertalan-utca, fél 9).

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
..Bukaresti fogadók."  1- Magyarország 

3314. évi 440 yardos bajnokságában Me
zei és Déván mögött Steinfeld Imre ATE 
volt a harmadik. — 2. 1914-ben két válo
gatott viadalt vívót a magyar atléta- 
gárda. Június 28—29-én a svédek, július 
12-én az osztrákok ellen. Egyiken sem 
volt váltófűtés. — 3. Steinfeld Imre a 
MASz hivatalos nyilvántartása szerint 
nem volt válogatott. — 4. ,,Válogatott - 
r̂ ak hivatalosan csak azt nevezik. aki 
valamely válogatott viadalon valóban 
szerepelt is.

A Nemzeti Sportuszoda régen lá
tott képet mutat. Már egy félórával 
a mérkőzés kezdete előtt nagy tö
meg várakozik a bejáratná.!, hogy 
bejuthasson az uszodába. Bent csil
logó, tiszta vizű medence fogadja, 
a játékosokat. A lelátón mintegy 
1300 főnyi, közönség foglal helyet, 
amikor a két csapat beugrik a me
dencébe. Igazi rangadó hangulat.

Boér játékvezető sípjelére feláll a 
két csapat:

BSE: Mezei ... Hazai, Földes —
Sáros! — Lemhényi, Vértessy, 
Brandy.

LITE: Sólyom. —- Sárkány, Vágó 
II. — vitéz Halassy — Szittya, Né
meth, Kislégi.

BSE támadással indul a mérkő
zés, de Brandy lövését Sólyom 
könnyen védi. Újpesti ellentáma
dásnál Németh mellébombáz. Az 
UTE tovább támad, de a BSE véde
lem kitűnő.

Most megint Németh veszélyes lö
vését védi a kitűnő Mezei. A másik 
oldalon Vértessy visszaadja a köl
csöne, de. az ö lövése is hasonjó 
Sorsra jut. A veszélyes Vértessyt 
szabálytalanul szereli Sárkány. Vér
tessy szabaddobását Brandy erősen 
küldi kapura és Sólyom beejti. a 
labdát. 1:0. Alig kezdenek, Hazai 
leúszik, Brandynak adja a labdát, 
az tovább Vértessynek, majd Lem- 
hényin keresztül . ismét a kaputól 
három méternyire álló Hazai kapja 
és ö védhetetlenül bevágja 2:0. Új
pesti ellentámadásnál Németh mel- 
)élö. Azután Szittya lövését fogja 
Mezei. Az UTE szorongat, de vagy 
a kapufa ment, vagy a kitűnő Me
zeibe ütköznek a. lövések. Újpesti 
támadással ér véget a félidő.

A II. félidő gyors UTE-góllal in
dul. Kiúszás után Szittya leúszik, 
de elnyomják. A szabaddobást Kis- 
léginek adja, az védhetetlenül be
vágja a labdát 2:1. A gól után a 
BSE éri el a labdát, jó helyzet adó
dik az újpesti kapu előtt, de Bran- 
dyt elnyomják. A szabaddobás ered
ménytelen, csakúgy, mint Vértessyé. 
A BSE tovább támad. Brandy bom
báját a kapufa menti. Most Vágó 
II. úszik le, Halasinak ad, de Mezei 
nagyszerűen véd. Ezután Németh 
lövését teszi ártalmatlanná a BSE- 
kapus. A másik oldalon Brandy 
kapufára ejti k labdát. Most parázs 
UTE-támaciások következnek.. Az 
egyiknél Földes megüti Kislégit, de 
a játékvezető nem veszi észre a sú
lyos szabálytalanságot. Lassan fel
szabadul a BSE kapuja és az elöre- 
húzódott Lemhényi tisztán kap lab
dát. Bevágja. 3:1. A gól után az 
UTE óriási iramban támad, de Me
zei válogatott formában véd. Egy 
BSE ellentámadásnál az újpesti vé
dők előredobják a labdát és. Kislégi 
váratlan lövéssel szépít. 3:2. Nagy 
harc indul meg, az UTE a kiegyen
lítésért küzd,: a BSE tartani akarja 
az eredményt. Az utolsóelőtti perc
ben Halassy és Sáros! elúszásért a 
partra kerül.' Az utolsó másodper
cekben Németh lövése okoz izgal
mat, de a labda kapu mellé megy.

alakult ki magasabb színvonalú já
ték, a csapat a mutatottnál többet 
tud.

Lég j o b b  f a i a k
e d z é s e i r ő l

Gróf
A legkiválóbbak edzési módszere 

és munkabeosztása iránt mindig 
nagy érdeklődés nyilvánul meg. Az 
utóbbi Időben az úszóknál nagyjá
ból egységes munkaterv alakult ki 
de ezen belül, mindenki a. maga 
egyéniségének megfelelő részletekre 
helyezi a súlyt. Legutóbb G róf  
Ödönt kérdeztük meg egy heti mun 
kájáról. A következőket mondotta:

—  M indennap ú szom , e z  az idény  
k özep én  eg észen  term észe tes . H ét  
jön  200 m  b em eleg ítés  u tán  6— 700 
m éter t k ö zep es  e rő ss ég g e l  úszom,, 
m ajd 400 m -en  a lábm unkát g y a k o 
rolom-. A  m u n ká t 2 X 5 0 0  m éterre l  
f e je z e m  be. K edd en  körü lbelü l 1000 
m é ter t  ú szom  k özep es  iram ban, 
m ajd a 400 m -es  lá b gya k orla t  _ k ö 
v e tk ez ik . A  g y o rsa sá g  fo k o zá sá ra  
ezu tán  so k  röv id tá vo t ú szom . S zer  
dán d olgozom  aránylag  a l e g k e v e 
s e b b e t : 200, v a g y  400 m -t ú szom  
időre és  400 m -t m e g y e k  csa k  láb
bal C sü törtök ön  5—-600 m -t köny- 
n yén ,- 3 X 5 0  m -t te l je s  cröbed ob á s  
sál ú szom , A  lábmunka, g y a k o r lá sá t  
ek k o r  sem  h a g yom  el. P é n tek en  400 
m  és rövid  tá v o k  g y o rs  iram ban, 
ez  az edzésem , an yaga . S zom baton  
inkább csa k  fürdőm .

Ezután idei, aránylag 
szereplésének okáról 
Grófot.

—-Ennek két oka van

használt ¥ENISZL ABDÁK I
..........S T R A U B  S P O R T !
ten'sz-szaküzletben.V. gr. Tisza Istv&n-u 1®  (Bálvány-u. sarok) T e i .T -8 0 a .g g  g

A j. UTE és ci DSC  
a .kés csoport-^ 
győztes  if|ú«
sági tenisz csapat- 
bajnokságban

A ieáoyba]öokságot 
a BSE nyerte

Egynapi pihenő után szombaton dél
után folytatták az ifjúsági tenisz csapat- 
bajnokságokat Budapest ^ágáért~

A fiúk Al csoportjában az UTE lett az 
első A kiegyensúlyozott UTE-csapat való
színűleg a csoportközi! döntőben is győz
ni fog. Ebben az osztályban a VÁC meg 
lépőén jól harcolt. A B) csoportban a
DSC simán verte a MAFC-ot es megérde
melten került az első helyre Itt szomorú
a MAC szereplése. Egy pontot sem tud 
tak Összeszedni. , .A leányoknál a BSE nyerte a bajnok
ságot. A BSzKRT tegnap nem állt ki 
ellene, de ez rém von le semmit a gyoze- 
lem értékéből, mert vitán felül a elegJoDO 
leánycsapat került az első helyre. Ered- 
menyek;

Fiúk
A) csoport

TTL—BÍ.AC 6:0. Katona—Orosz 6:2, 
3:6 6:1. "Nagyon szép mérkőzést. JU-
Feliér—Villányi 6:4, 6:0. Villányi — ve
resége ellenére is — .iól játszott. Homo- 
lya—Bánkút! 6:2, 6:3. Geöcze—Rokonay 
6-1 4*6 6:0. Katona., if.i. Fehér. Orosz,
Villányi 1:6, 6:1, 6:0. Igen nagy páros
játék volt.! Salgó, Forró—Bánkú ti, Roko- 
nav 6:1. 6:2. Sima győzelem.

VÁC—Unió 4:2. VAC-pálya. Bokor V— 
Adám U 6:0. 6:2, Schmideg U—Efeifer V 
6:2 4:6, 6:2, Pajor \—Adam I. U 6.3,
6 -2* Sánta V—Darvas U 6:0, 6:0, Schmi-. 
deg Adám I. U—Ffeifer, Pajor V / :5. 
2 - 6 ’ 6:4, Sánta, Bokor V—Verő, Darvas 
U 8:6, 6:2.

Az A)
1. UTE
2. VÁC
3. BEAC
4. Unió

csoport végeredménye:
3 3 -------15: 3 5
3 1 1 1 9 : 9 3
3 — 2 1 6:12 2 
3 — 1 2 6:12 1

t ’SZAS
REMEKÜL FEJLŐDIK

a hölgyutánpótlás, örvendetes mozgoló
dás vehető észre a hölgy-úszósportban. 
A ..befutottak" ma már nem ülhetnek 
nyugodtan babérjaikon. Különösen1̂ az 
FTC-hon folyik komolyan az utánpótlás 
(nevelése. 400-op a kis Albaeh és Vámos 
már Ács Ilonka trónját fenyegeti. Vámos 
6:19.4-et, Albaeh pedig 8:34.2-t úszott 
már az idén.. Rövidtávon a kis Tiszolczy 
KAC a legnagyobb ígéret. 1:15.8-as ideje 
már komoly teljesítmény.

I. O. VIZILABDA-BAJNOKSAG 
BEAC— NSC 3:1 (1:1)

Vezette: Jónás. BEAC: Dugár — 
Fehér, Kelemen — dr Zábrák ~ 
Kiss, Takács, dr Lengyel. NSC: 
Vida — Schmiedek, Árvái — Szalay 
— Erős, Tihanyi, Bánfalvi.

Az első félidőben az NSC Tihanyi 
révén megszerzi a vezetést, de a' 
egyetemisták még a szünet előtt 
kiegyenlítenek. A gólt Kelemen
dobja. , , ..

A II. félidőben egyenrangú a két 
csapat, de a szerencsésebb BEAC 
Kiss és Lengyel dr góljaival meg 
szerzi a győzelmet. Az NSC csapata 
fegyelmezetlenségének köszönheti a 
vereséget.

g yen géb b
kérdezzük

— inondja,
__ Nemi, tudok  annyit edzen i, m int
am ennyit, s z ere tn ék . S ok  m u n ká ra  
van szü k ség em  ahhoz, h o g y  igazán  
jó  form ába jö j je k .  A z  olim pia  é v é 
ben , 1936-ban, a m ikor jó fo rm á n  
eg y éb  d olgom  sem  vo lt, c sa k  a n a gy  
v ilá g v ers en y re  készü ln i, eg ym á su tá n  
ú sztam , eg észen  könn yen , a  jó  idő
k et. M ost m ás a h elyzet. A  hivata li 
m unka m elle tt  n em  ju t an ifyi idő a 
sp ortra , m int a zelő tt. E z  a z  e g y ik  
ok , A  m á sik : a fia ta lok  e lő r e tö r é s e . 
T átos N ándi n a g yon  n a g y  te h e ts é g ,  
szorga lm asa n , b ecsü le tesen  is k észü l  
é s  -— kitűnő form á ba n  is van . E g y 
általán nem  s z é g y e n  tő le  v e r e s é g e t  
szenvedni. A z t  h iszem , az id én y  d e
rek á ra  javu ln i fo g o k  és m o s t m ár  
jobb  ered m én yeim  is le szn ek . A z  
ed zésm u n ká m a t az u tóbb i időben  
fokoztam , és  en n ek  fe lté tlen ü l m e g 
lesz  a, m a ga  gyü m ölcse , A  m ai 
200-as v ersen y en  jó  idő$ várok, m a 
ga m tól.

— = 0 8 ^

VÉGRE SIKERÜLT FORMÁBA 
JÖNNÖM —

mondja Bánky-Horváth. az Orosházi UE 
kiváló hátúszója. Eddig tanulmányi el
foglaltságom miatt nem tudtam eleget 
edzeni. Vasárnap már sikerült megver
nem Galambost és sikerült kerületi csú
csot úsznom (1:13.2). Most már a bajnok
ságra készülök. Mi. ,,vidékiek", nagyon 
ki akarunk tenni magunkért.

B) csoport 
DSC—MAFC 5:1. MAFC-pálya. Mezei— 

Rábai 7'5 6:0. Ernszt—Heller 6 —, 6.3.
Endrei—-Szedlák 6:2, 7:5. Lichtm ann-
Je=rh 6-1 6:2. Rébai. Szed lak—Érászt,
] Asztmánn 7:5. 6:3 (a MAFC egyetlen 
győzelme), Serény, Forgács—Heller, 
Jesch 2:6, 10:8, 6:3.

csoport végeredménye:
2 2 ------- 11: 1 4
2 1 — 1 5 :7  2 
2 -------2 2:10 —

A MAFC rendezésében 
hétfőn kezdődik 
Magyarország II. 
osztályú tenisz- 
bajnoksága

Pénteken este a. MAPC-pályán sorsolták 
az idei év II. osztályú teniszbajnoksá
gára. A női egyes bajnoki számokban 
minden számbajöhetö versenyzőnk indul.
A férfiegyes számokban á versenyzők, 
egyrésze nem állhat rajthoz, de a meg- 
maradottakkal még mindig igen magas 
színvonalúnak ígérkezik a bajnokság. Az 
öt bajnoki számon kívül a MAFC nyílt 
női egyes versenyt rendez tiz éve elhunyt 
versenyzőjének, Kirchner Erzsébetnek 
emlékére." Két III. osztályú és egy^ fiu- 
egyes szám egészíti ki a versenyt. A Ki
lenc számra összesen 286 nevezés érkezett. 
Az egye3 számokban a ,,kivettek ’ a Ko-

ZÍ. oszt. férfiegyes bajnokság (44 In
duló): 1. Tóth, 2. Csimma, 3. Mihalovits 
O., 4. Hoffmann, 5. Temesvári, 6. Simon,
7. Czékus, 8. Sándor.

II. oszt. női egyes bajnokság (38 in
duló): 1. Pongor K., 2. Hidassyné, 3.
Reményi, 4. Szer.: ereyné, 5. Knllayné. 6. 
Kövér J., 7. Köpeczyné, 8. Lászlóné. ^

If. oszt. férfipáros bajnokság (18 in
duló) : 1, Csimma—Csink, 2. Mihalovits
testvérek, 3, Simon—Károlyi, 4. Bujtor— 
Stolpa III. , , _ . , , . .II oszt. női páros bajnokság (15 in
duló): 1. Preisingerné—Lászlóné, 2. Ko-
peczy M —Köpeczyné, 3. Madarászáé— 
Reményi, 4. Kövér—Guzmann, 5 Hor
váth—Králik, 6. Csapó M.—Tókos E 

If. oszt. vegyespáros bajnokság (18 in
duló): 1. Csimma—Kövér, 2. Csink—Zup-
ka. 3. Sándor—Madarászná, 4 ifjú Orosz 
—Pappné. 5 Mihalovits Gy.—Reményi, b- 
Simon—Horváth.

Nyílt női egyes (Kirchner Erzsébet em
lékverseny) (22 nevező): Itt Szilvassy os 
Jávori a legerősebb. E yersenyszámra, 
pótnevezések érkeztek és ezért a rendező- 
ség úgy döntött, hogy a sorsolást csalc 
hétfőn este ejti meg. ,

111 . oszt. férfiegyes (64 nevező): 1-
Kanta, 2. Bujtor. 3. ifjú Szőke, 4. Csőn- 
gár A.. 5. Károlyi. 6. Mellmger. A ver-
senyszám érdekessége a vidéki Csongor 
és • Bujtor rajtja. . 4 „

I I ] . oszt. női egyes (38 induló): 1. ±*ei- 
kovitsné, 2. Horváth Zs., 3. Králik G., 
Guzmann. .

III.  oszt. fiúegyes (31 nevező): 1. vezo- 
kényi, 2. Mezei, 3. Komolya, 4. Endrei A 
verseny —• kötelező kiírással hétfőn 
délután 3 órakor indul.

A B)
1. DSC
2. MAFC
3. MAC

1 T e n i s z h á l ó k  e l a d ó k
j Bp., VII. ftlmnássy-lér S.

Leányok
\ BSE-BSzKRT-mérkőzésre a BSzKRT 

nem állt ki és így a ,BSB, kaJjaL_aÍT.ÍDt pontot 6:0-ás meccsaranns'al. A bajnok 
ság végeredménye:

1. BSE 2 2 - - 1 2 :  0 4
2. DSC 2 1 — 1 6 6 2
3. BSzKRT 2 ----------- 2 0.12 —

❖
Ma, vasárnap délután a fiúknál a két 

csoportgyőztes, a DSC és az UTE Ji/--
szik a bajnoki címért. A mérkőzés szín
helye a DSC-pálya. A verseny eselyese 
az UTE.

BÍRÁLAT
Az újpestieknek több helyzetük 

volt, viszont a BSE jobban kihasz
nálta a kapu előtt adódó alkalmakat 
Az UTE két olyan gólt kapott, ame
lyet nem lett volna szabad bekapnia 
(Sólyom beejtése, Hazai elengedése).

a "BSE védelme nagyszerűen állta 
a harcot. Mezei pompásan védett, 
sok nehéz lövést tett - ártalmatlanná. 
TIjesen egyenrangú volt vele Hazai 
is, aki ugyancsak válogatott formá- 
fcán játszott. Elöl Brandy és Vér
tessy küzdött jól. A győzelem kiví
vásában nagy érdemük van. Sárosi 
és Lemhényi kicsit szürkén mozgott, 
ebben a társaságban, de végered
ményben hasznos munkát végzett.

A.z UTE-ban Sólyom gyenge napot 
fogott ki. A két hátvéd nem oka a 
vereségnek, Sárkány helyenként túl 
kemény volt, Halassy szíva el-léleklcel 
küzdött, Szittya gyorsaságával, Kis
légi két góljával tűnt ki. Németh na
gyot hibázott. Hazai elengedésével 
lövéseit nem kísérte szerencse.

Boérnak a. II. félidőben Földest 
ki kellett volna állítania^ Ettől el 
tekintve nem csinált nagyobb hibát.

NYILATKOZATOK:
Kiss Zoltán, az UTE igazgatója: 

A játékvezető gyenge napja miatt 
vesztettünk.

Vértessy -József, a, BSE szakosz
tályvezetője: A meleg vízben nem

RÁDIÓ
A NÉMET RÁDIÓ HÁBORÚS MŰSORAI

A világesemények rendkívül gyors sód 
rában a német rádió vezetősége nem ad 
hat ki többé kéthetes előzetes műsort 
A német műsorszerkesztés -minden ízé
ben időszerű óhajt lenni és ezért semmi
féle tekintetben nem köti le előre ma
gát. Természetes, hogy azért a németek
nél is fennáll egy műsorkeret, melynek 
vázához igazodik a műsor anyaga, hiszen 
máskülönben a hallgatóság nem tufl- 
hatná, hogy mely időpontokban hallgas
son feltétlenül rádiót. Ez a keretmusor. 
mely a külpolitikai és katonai vonatko
zású műsorokat tartalmazza, a követ
kező: Hétköznap: Hírek: 6. 11-30, 13. 16, 
19 21 és 23 órakor; Időszerű események: 
17!30-kor; Riportok a harctéri esemé
nyekről: 18-tól 18.45-ig: Katonai es poli
tikai vonatkozású szemlék és előadások 
mindennap: 18.45-től 19-ig (e műsor ke
retében minden hétfőn a szárazföldi had
seregről, minden szerdán a tengeri és 
minden pénteken a légihaderorol van 
szói. Minden hétköznap 19.50-kor a poli
tikai helyzetet, 20 órakor pedig a harc
téri helyzetet beszélik meg, ez utóbbit 
az aznapi hadijelentés alapján. Vasárnap 
a hírszolgálati időpontok így alakulnak: 
S 19 21 és 23 óra Ezen a napon 10 óra
kor a hét legfontosabb hadieseményeit 
tárgyalják meg: 17.30-kor időszerű esc- 
ménye kről számolnak be, 18-tól IS-igT 
pedig harctéri hangfelvételeket adnak.

Homcródiiié nyerte 
a nőiegyes számot 
a Bolond SE tenisz
versenyén

Tegnap délután, a kellemes tenisz 
időben sok mérkőzést játszottak a 
Botond SE teniszversenyén. A III. o. 
női egyes számot Homoródiné 
nyerte. Befejezték a kerületi női 
számot is. A rendezőség ma szeretné 
az összes számot döntőig vinni. 
Eredmények:

Női eaues 111. o. döntő: Homoródiné 
BLKE—Czfklerné MOVF. FTSE 8:6. 6:3 
3. Reiszné (Unió) és Prácser ATE

Kerületi II. o. nőiegyes áonto: Pracser 
35. ATE—Kouba (Botond) 2:6 9:7. b:l. A 
Csincsekné (Botond) és Czcklerné MO

FTFé?fiegyes III. o.: Murin—Madár 8-1 
6:4. Szőke—Tamás L. 6:2, 6m, Magya 
Palásti 6:3. 6:3. Maszlay—Magyar 6-
6:3 Kaba-M urín 9:7. 6:3, Hammerschla0 

Kálmán 6:4, 6:1. B.i
Fér Hegyes IV. o.: Madar—Tolok

4:6, 6:4. Bari—Kápölnasy 7:5, 6:1. » ov_.
vits—Mészáros 6:1, 6:3, B:irí Ma 5 C.A 
szkv 6:4, 6:4, Pál I.—Nagy dr. 6.1, 
Borsitzky űr.—Nemes-Tóth 6 :4,

Kerületi II. o. férfiegyes:
Érsek dr 6:2, 5:7, 7:5. Szemenr.yer 
mán 2:6, 6:3, 6:2, Szemennyei
6 :í l - 6. i 3-- t it  „  • K ov á cs  B állá— Ér- Ferfiparos III. Ball^sek d l! Magyar 11:9, 6:0. Kovács. BaUa
-K álm án. _ Sára 6:3. 6 ;4 ácF, Burián- 

Vegyesparos III. o . . A-0'" ,  0 .4 Ké.
né—Érsek dr, Csincsekné 6 .L  »kesynéf Homoródiné—Sztancsik, i=chej
bálné 6:1, 6.4agá]nap. W Irf-!

A felsorolt játékosok. az_ alábbi .idő
pontban tartoznak mesjeienm  

9 óra: Valovits. Izsépy, V’ M fdfLSzőke. Pál G„ Szilvassy. MUgn Füist- 
ner, Hammerscblag. Koiacs, Baüa, \ol
ŐT 4 5 Kkor70l^ m m m yef. Daróczi, Bor

Sto !lo -k o m ' >SzfaV. K & W
További kiirást a helyszínen jkészit a 

ren dezőség . D élután  c  ó ra k or az összes 
játékban levő versenyző tartozik meg 
jelenni.

ÖKÖLVÍVÁS
KI AKAR ÜKÖLVTVÓEDZÖ LENNI?
A Sportmester Vizsgáztató Bizottság 

ökölvívó-szakosztálya augusztusban négy
hetes tanfolyamot rendez a TF-er;. A tan
folyamon főleg a vidéki • edző.jelöllek 
részvételé lenne kívánatos. A tanfolyami ! 
— a rendkívüli viszonyokra való tekin
tettel — egészen július 20-ig lehet jelent
kezni. A vidéki résztvevők a tanfolyam 
tartama alatt a Testnevelési Főiskolán 
teljes ellátást kapnak.

LEGYEN IFJÚSÁGI ÖKÖLVÍVÓ CsB, 
VAGY NE LEGYEN?

Minden sportban az utánpótláson, az 
ifjúságiak előkészítésén, kiképzésen all 
vagy bukik a jövő. így  van ez az ököl
vívásban is. Az egyesületek vezetői né
hányért szünet után végre kiharcoltak 
hogy ifijeik foglalkoztatására a Mööz 
rendezze meg az ifjúsági csapatbajnoksá
got. Más alkalmas időpont nem lévén, el
határozták, hogy a nyár folyamán ren
dezik meg az ifjúsági CsB-t. Minden 
rendben volt, kilenc csapat jelentkezett a 
bajnoki versenyre. A lebonyolítás, elé. 
azonban váratlan akadály gördült. . .

Tanácsi határozat értelmében ugyanis a 
pontozók nem kötelezhetők arra. hogy 
nyáron 8 óra e>ött közreműködjenek 
mérkőzések vezetésében, vagy pontozásá
ban Viszont van egv másik határozat is, 
amely szerint az ifjúságiak este 10 óra 
után nem vehetnek részt versenyen. Ami
vel azt akarta a MöSz — igen bölcsen és 
nevelési célzattal — elérni, hogy az ifjú
sági ökölvívók ne legyenek kénytelenek 
késő éjjel hazamenni.

« ! DUNIOP M A X P L Y  IMS*
megérkeztek egyedárnsittVumkban,

om jm BJ a m Í i tenisz-szakflzlet, V,, gr. Tisza
l8 tV T“ ' “ i o a ! ,xÍ802y«^.5ar0k)
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A két szabály most összeütközésekre 
vezetett. Káposzta Antal, a WMTK inté
zője kérte, hogy csapata a vasárnap ese
dékes mérkőzést délután látszhassa le, 
inért esti kezdésnél Csepelről nagyon ké
sőn érnének haza a versenyzők.

A kérést a bírálóbizottság egyik veze
tője a fer-temlített határozatra való hi
vatkozással a leghatározottabban elutasí
totta. Ennek következtében vasárnap csak 
egy csapatbajnoki mérkőzést tudnak le
bonyolítani. Egyszóval a bétíirágás miatt 
valószínűleg megakad az ifjúságiakat fog
lalkoztató versenysorozat lebonyolítása.

*
A kérdés már most csak az: legyen 

megfelelő utánpótlása az ökölvívásnak, 
vagy ne legyen? Ha a mérkőzésvezeto es 
pontozó u.-akr.ak az a véleménye, hogy le- 
gven. akkor szíveskedjenek ehhez hozzá
segíteni az ökölvívó sportot., akarm t 
mond is valamelyik régi határozat. El
végre talán az ökölvívás lévője is van 
olyan fontos, mint egy rossz határozat:

Talán, belátják azt is, hogy fontosabb 
az ifjúságiak korai hazamenése, mint egy- 
egv játékvezető rövidebbrefogott strando
lása vagy evezése. Nem kell egyetlen 
mérkőzésvezetőt esm kényszeríteni az if 
júsági CsB-n való közreműködésre. Biz
tosak vagyunk benne, hogy akarj a testü
letben' néhány olyan sportszerető ur, aki 
nyolc óra előtt is hajlandó egy-egy mei - 
kőzésen való közreműködésre. Hirdesse 
csak ki a játékvezető testület vezetősége, 
hogy ki hajlandó mérkőzést vezetni, vagy 
pontozni vasárnap, vagy szombaton dél
után Csepelen, vagy’ bárhol másutt. Azt 
fogja tapasztalni, hogy lesznek olyanok, 
akik ennek a küzdősportnak a szereteté- 
böl hajlandók egy kis „szabálytalanság- 
ra” is. .

Elvégre akadnak olyanok is, akik a holt 
betű mögött meglátják az élő sportot!

Max Baer legyőzte Galento-t. Jersey 
Cityből jelentik: A RoosevelLstadlonban 
rendezett nehézsúlyú ökölvívó világbaj
noki mérkőzések során Max Baer nyolc
menetes küzdelem után győzött Tony 
Galento ellen', akit a bíró szájsérülés 
miatt leléptetett. Baer légközelebbi ellen
fele Louis lesz,



Vasárnap, 1940 július f.

Nagyszerűnek ígérkezik 
az FTC— M. Posztó Ifjú
ság! ökölvívó CsB.- 
összecsapás
A mérMősésf a B&!€— 
F e r e t s s v á r a s  m é r § t 6 s é s  
salán as lelát© alatt 
rersdesfk meg
Az FTC fiatal ökölvívói váltig 

prősítgetlk, hogy a,z „öregek" csa
patbajnoksága mellé megszerzik az 
ifjúsági CsB-t is. A zöld-fehérek 
házatáján ezen a héten ennek meg
felelően nagy sürgés-forgás is volt.

A zöld-fehérek csapatában ott 
látjuk Hó,mórit, a nagy CsB-n fel
tűnt ökölvívót, Selmecit és — Ko
molya. U-t. ökölvívó berkekben kü
lönösen az utóbbira kíváncsiak.

A M. Posztó sem tétlenkedett, 
mert meg akarja mutatni, hogy az 
ifjúsági gárdája, is legény a — sso- 
rítóbani Különben Is a csepeli ököl
vívók a legjobbak köpött vannak. 
Jankovics és Holopon kívül még 
más kitűnőségek indulnak.

Plogy a nagy harcnak íg'érkezö 
összecsapásból melyikük fog győz
tesként kikerülni, azt nehéz meg
jósolni.

Négy kiegészítöpár is szerepel a 
műsoron: Sturm BTK—Tarapcsik
FTC, Barinka II. BTK—Pásztori 
FTC, Breitner BTK—Gaál / / .  FTC 
és Marton BTK—Mattié FTC.

A verseny körülbelül negyed S 
órakor kezdődik az FTC pálya A) 
lelátója alatti tornateremben.

FALYAZATI ÜZENETEK
Döme F .: Kérését nem teljesíthetjük;. 

8 pontot szerzett, — Tilos, Kotter Ru
dolf, Hnszty Zoltán : 11 pontot szerzett.

A T L É T IK A  ■

Iglói pom pás 
egyéni csúcsot 
fűtve legyőzte  5ÖOO m éteren  
Kelent

A lemondott német-magyar via
dal'helyett a szövetség ugyanazok
kal a számokkal, amelyek a magyar- 
német számai lettek volna., két
napos versenyt írt ki. Ha a szán
dék az volt, hogy a lemondás jo- 

igosságát igazolja, az első nap 
Szövetség szándékainak teljesen 
megfelelt. A válogatottak több szám
ban hiányoztak, ahol pedig elindul
tak, csekély kivétellel alatta ma
radtak a várt teljesítményeknek. 
Ha csak így * tudtunk volna kiállni 
a németek ellen is, akkor valóban 
jobb, hogy a verseny elmaradt.

A hiányzók távollétének oka is
meretes. Aki szolgálata ellenére is 
elindult, az csak elismerést érde
mel. Kétségtelen, hogy más légkör
ben, kevésbé hevenyészett, ünnepibb 
versenyen mindenki jobbat tudott 
völna nyújtani, mint itt tette, de éz 
alkalmasint mint kevés lett volna 
a németek elleni jó szerepléshez.

A verseny legjobb küzdelmét és 
legszebb eredményét 5000 méteren 
láttuk, pedig a szolgálatilag elfog
ult Csapiár és Esztergomi, a fá
radságát pihenő Németh és Eper 

a 10.000-re tartalékoló Szilágyi 
nem is indult. Helyettük az állító
lag 5000 méterre is elsőrendű for
mában ievö iglói vette fel a küz
delmet Kelennél. A  híreket teljes 
mértékben igazolta, mert a kedvet
lenül küzdő Kelent rendkívül gyors 
hajraban, egyéni csúcseredményét 
15 íap-cel felülmúló idővel aránylag 
könnyen verte. Elhisszük, hogy 
csúcsot Is tud futni.

Más komoly eredmény nem volt, 
csak Sír dr könnyebb rándulása ha
tott fájdalmasan. Részletek-

J,00tv a n Í t tl U'tájS (3 induló): 1.Kiss TSEJ 57.o, 2. Polgár BBTE 58.2,
3. Molnár TSE 61.2. Egy darabig 
jó iramban mennek, de Kiss a hato
dik, Polgár a kilencedik gát előtt 
kénytelen teljesen 'leaprózni, majd
nem megáll. Ez -magyarázza 
gyenge időt.

100 m (4 induló): 1 . Szigetvári 
PEAC 10-9, 2. Góbi BBTE U .l, 3 . 
Hidas BEE 11-4. Szigetvári pompá
san indul, Sir dr. annál gyengébben. 
So méternél tiszta másfél méter az 
*lftnye Szigetvárinak Sir előtt, két 
és fél Góbi előtt. Itt ügy látszik, 
Mintha, Sir utánavetné magát Szí- 
i?í:tvárinak, de 60-ig semmit sem 
csökken az előny. Sir itt combjához 
f aP. megáll. Szigetvári három mé- 
wrrel gyÖ2, gir sérülése szerencsére 
kÜJ? sú!yos, a leállással a nagyobb bajt. megeiözte

E g y e d ü T 3 n fe : T o r d a i F T C  17° ‘

(7 induló): 1. Gyergyói
2 - o n s ^  í i 58'7' 2- Prohászka MTK 

Blhari FTC 2:01.3, 57.8-as 

nyer az ele‘
Harmasugrás (4' induló): 1. Hus

ii oki MAC 13.69, 2. Dongó BLE
13.46, 3. Somogyi BBTE 13.24. — 
Somló nem jöhetett. Dusnoki fáradt. 
A jóalakú leventéből azonban lehet 
hármasugró!

Súlylökés (4 induló): 1. Csányl
II. MAC 14.43, 2. Kiss BBTE 13.35,
3. Gally PSE 11.96. A válogatottak 
itt sem tudtak indulni. Csányinak 
legkisebb dobása 14.18 volt. Ismét 
feljövőben van. Ez idei legjobbja.

5000 ni (6 induló): 1. Iglói MAC 
14:45.8, 2. Kelen BBTE 14:46, 3. 
Lendvat BBTE 15:31.4, 4. Kővári 
TSE 15:47. — A verseny lefolyása: 
Kelen vezet, Iglói könyen ragad. 
Kelen időnként kedvét veszti, akkor 
esik az iram. Nem gyúrja az utlosó 
köröket sem, hogy Iglóit megkísé
relje lerázni, csak az utolsó százon 
vág bele. A  komoly vágtát Iglói 
könnyen veszi át és ..nevetve" nyer. 
Persze, más lett volna a helyzet, ha 
ö is vezet, vagy van Kelennek va
laki segítőtársa, akivel felváltva 
erősíti az iramot. Ebben az esetben 
biztos lett volna a csúcsjavítás, 
mert - mind a ketten tudnak 
14:30-at! Iglói eddigi legjobb Ideje 
15:00.4 volt. Most megmutatta, hogy 
5000-en is nagy lehet. Részidők: 69, 
2:19.6, 3:30, 4:40.6, 5:51, 7:02.2,
8:15 (a 3000 8:50.2), 9:27.2, 10:39.6, 
11:52.6, 13:06, 14:16.2. — Az utolsó 
kör ideje 1:03.8, az utolsó 100 mé
teré 13, illetőleg 13.4 mp! — Kelen 
méltatlankodott verseny után, hogy 
Iglói nem vezetett. Iglói viszont azt 
mondta: Kelen 24 mp-cel futott ed
dig jobbat mint én. Hogy merhet
tem volna vezetni neki, hiszen azt 
sem tudtam, hogy . mit tudok. Most 
már tudom, hogy 10—15 mp-cel erő
sebb iramot vígan elbírok. Mondha
tom, hogy nem futottam jobban ki 
magamat, mint. egy 4:10-es 1500-nál!

■1X400 m (4 ' induló): 1. BBTE 
(Révfy 52.8, Góbi 50.4, Polgár 52, 
Harsányi 51.6) 2. Törekvés SE
(Nagy, Kiss, Molnár, Pelsőczi) 
3:30.4, 3. MTK (Prohászka, He-
verdle, Dévényi, Paulusz) 3:32.8.

Kalapácsvetés (4 induló): 1. Ke
mény BSzKRT 46.02, 2. Rácz dr
MAC 43.07, 3, Gáspár MAC 39.85. 
—t Rác-z dr-nak volt két 44 méteres 
kilépett dobása. Ez a 43.07 is egyéni 
csúcsa.

A m ásodik napon is
sok jó versenyre van kilátás. Bár a 
hiányzó vidékiek, a ki tudja miért 
nem nevező UTE-isták és a máshol 
elfogalt egyes atléták nélkül a me
zőnyök elég kicsinyek, Itt-ott jó 
eredményt is fogunk látni. így 
110-ps .gáton Hidas, Szabó dr és 
Kiss összecsapása 15.5-ös ered
ményt ígér. Rúdugrásban — ha nem 
lesz ellepszél — Zsuffka még fel
jebb tornázhatja a csúcsot. 200 mé
teren Sir dr első komoly próbálko
zása és összecsapása Szigetvárival 
és Gyenessel a gyors szigeti pályán 
22 mp-hez közel hozhatja az idei 
legjobb időt. Távolugrásban Vermes 
és Gyuricza mellé ezúttal már a 
felépült Zajki is csatlakozik. Va
dásszal kiegészítve jó versenyt vív
hatnak. 400-on Vadas és Görkói 
rajtja teljesen bizonytalan. így Góbi 
előtt nyílik meg a győzelem útja. 
1500-on Iglói, Szabó, Aradi, Gyer
gyói nevezett. Ha elindulnak, 3:55-ös 
időt várunk. Gerelyben és 10.000-en 
gyérek a nevezések. Még jó, hogy 
Várszegi és Szilágyi ott van a ne
vezettek között. Diszkoszvetésben 
Kulitzy és Horváth nélkül aligha 
születik jó eredmény. 4xl00-on a 
BBTE ellen a MAC, FTC. és TSE 
Indul. Az UTE Innen is tüntetőleg 
távolmaradt, pedig az ö váltója vart 
legjobban együtt.

A második nap versenyei is %5 
órakor kezdődnek a Margitszigeten.

A felnőttek közepes, 
az ifjúságiak pompás 
eredményeket értek 
et a pestvidéki kerü
let atlétikai bajnok
ságának első napján

Kispesten, a KAC-pályán, szélcsendes 
időben rendezték meg- tegnap délután a 
pestvidéki kerület felnőtt és ifjúsági baj
nokságát. A  verseny első napján sorra- 
kerülő íelnőttszámok nem hoztak megle
petést. sem jó eredményt. Ezt az élver
senyzők tömeges távolmaradásával lehet 
megmagyarázni. Az ifjúságiaknál — ahol 
nem is egy pompás eredmény született —- 
a pestszanterzsébet) ifik ..taroltak". 
Eredmények. Felnőttek: 100 m: 1. Lőrinez 
MRTSE 11.8. 3. Koprád MRTSE 1J.9. 3. 
Tárnoki (Testvériség) 13. — STO ni: 1.
Rakontray (Testvériség) 3:01.6, 3. Istéljo- 
vits (Testvériség) 2:06.3. 3. Molnár (Test
vériség) 2:07.3. — 5000 m: 1. Farkas
(Testv.j 15:45.2, 2. Pataki MRAO 16:03.8. 
3. Kilman (Testv.) 16:22. — Gerely: 1. 
Gábor MRTSE. 47.65, 2. Franck MRTSE 
40.84 . 3. Tóth MRTSE 36.97. — Rúdugrás;
I. Bocskai MRTSE 300. 2. Fodor MPeTSE 
360, 3. Konrád MRTSE 240, — Távolug- 
:á s ; I. Tóth MRTSE 612. 2. Stukovszky 
WMTK 580, 3. Szőnyi MPeTSE 576.

Ifjúságiaknál: 100 m: 1. Sisjálc MPeTSE
II, 2, 3. Vigh (D. Magy.) 11.3, 3. Popovich
MPeTSE 11.4. — 800 m: 1. Simon MPeTSE 
2*6.2. 2. Villányi DM 2:07, 3. Bokodi
MRAC 2:13. — 3000 m: 1. Hamvas (Test
vériség) 9:45.4. 2 Simon MPeTSE 9:43.5,

Júhász WMTK 9:50.4. — Rúdugrás: 1. 
Ácsai (Testv.) 250. — Távohigrás: 1. Po- 
povich MPeTSE 6.56, 2. Deierl MPeTSE 
599. 3 Labanca MPeTSE 562. — Grely: 1. 
Popovich MPeTSE 16.19, 2. Lestván
MPeTSE 44.79, 3. Labancz MPeTSE 42.40.

M ehi 3 :4 7 ,9  m p -et, Cunningham  
3 :4 8 .4 -et, M oore 3 :4 8 .6 -©} futott 
A m e rik a  b a jn o k sá g á b a n
Davis 10.3 és 20.4 alatt nyerte a két vágtázó szám oi, Wolcolt 13.0 
és 22.6 alatt a gátakat — Wamierdam csúcsjavításának körülményei
A Nemzeti Sport tudósítója beszámol az 1940. év legnagyobb atlétikai 
eseményétől

(Azt hisszük, hogy a tudósí
tás gyorsasága is világcsúcs, 
főként ha a mai levélkézbesítés
re gondolunk. Amerika bajnok
ságát június 28—-29-én rendez
ték Fresnoban, 200 mérföldre 
Los Angelestől. Tudósítónk vé
gignézte a versenyt, hazament 
Los Angelesbe, megírta beszá
molóját, mellékelte a losange
lesi lapok részletes eredmény
kimutatását és július 1-én re- 
púlőpostával feladta a levelet. 
A  levél július 5-én éjjel már 
Budapesten volt és 6-án a posta 
kikézbesítette! Az érdekes be
számolót itt adjuk.)

Los Angeles, június 30. 
Még mindig a kétnapos „junior és 

senior" bajnoki verseny hatása 
alatt állok. Talán nem is egészen 
rendszeresen és szabatosan fogom 
elmondani azt, amit láttam, de talán 
ígjt  ̂ is érzékeltetni tudom, milyen 
nagyszabású atlétikai esemény volt 
az idén Amerika bajnoksága.

Fresnot természetesen alaposan 
felbolygatta a bajnoki viadal. Ame
rika minden részéből több mint. fél
ezer versenyző jelent meg és a sok 
kísérővel és szurkolóval egészen 
megváltoztatta a kis város képét.

Juniorok 17-tőí 45-ig I

legnehezebben elfelejteni. .
Cmminghamröl múltkori 3:49-es 

ideje után az a hír járta, hogy a 
bajnokságban megkísérli az ameri
kai csúcs (Bonxthron tartja 3:48,8 
mp-el), esetleg Lovelock 3:47,8-as 
világcsúcsának megjavítását. Cun
ningham eszerint is futott. Az első 
kör utá-n ö diktálta az iramot és 
Venzke, Munski meg a< többiek 
csakhamar leszakadtak. Az utolsó 
300-nál már csak hárman voltak 
együtt: az öreg (31 éves) Cun- 
ningham, Maki többszörös legyőzője, 
a wisconsini Mehl és Moore, az idén 
feltűnt hosszú stanfordi távfutó. 
Vad vágtában Cunningham vezeté
sével fordultak az egyenesbe. Itt 
Mehl hirtelen Cunningham mellé 
került és

gyilkos küzdelemben két és fél, 
bárom yarddal megelőzte.

Moore is pazarul küzdött és mind
össze egy yarddal maradt Cun
ningham mögött. Az idők szenzá
ciósak: mind a három belül van az 
amerikai csúcson és Mehlé alig egy 
tizeddel gyengébb Lovelock világ
csúcsánál!

A többi „csoda" emellett a cso
dafutás mellett talán nem is számít 
annak. Pedig elég csoda, hogy

100 és 200 méteren olyan fiú
győzött, aki kifejezetten nem 

tud rajtolni.

Ezzel már bajnok volt. Most 15 láb 
1 egynyolcad hüvelykre került a léc.

Est a 460 eni-es magasságot is 
. elsőre ugrotta.

Most 15 láb 3 egynyolcadra (465) 
tétette, ezen azonban nem tudott át
vergődni.

A többi számról nincsen sok 
mondanivalóm, 'csak annyi, hogy 
Mike Fekete most is elindult és 
szerzett Is egy ötödik helyet a 3000 
m-es gyaloglásban. Most lássuk a 
részleteket:

Késztetés  
feajjK©i*i eredm ény

100 méter: 1. Davis OC 10.3, baj-, 
noki csúcs, 2. Ewell, 3. Brown, 4. 
Morris, 5. Peacock, 6. Ellerbe. Fél 
méterrel nyerve, mellszélesség a 
helyezettek között.

200 méter: 1. Davis OC 20.4, baj
noki csúcs, 2. Ewell, 3. O Reilly,
4. O’Sullivan, 5. Greenindge. Két 
méter, öt méter.

400 méter: 1. Klemmer OC 47, 2. 
Belcher, 3. Bourland, 4. Simmpns,
5. Breidenbaoh, 6. Herbert. Félmé
ter, egyméter.

1500 méter: 1. Mehl 3:47.9, ame
rikai csúcs, 2. Cunhingbam 3:48,4, 
3. Moore OC 3:48.6, 4. Munski, 5. 
Venzke, 6. Neidning.

5000 méter: 1. Rice 14:33.4, 2, 
Lash, 3. Madrid OC, 4, Pentti, 5.

Pénteken, a verseny első napján 
a juinor bajnokságokat rendezték. 
Az amerikai szabályok szerint itt 
az ifjúságiaktól kezdve öreg atlé
tákig indulhat mindenki, aki még 
abban a számban bajnoki helyezés
hez nem jutott. így indult el a 17 
éves Morris mellett a sokszoros fő
iskolai bajnok és válogatott Rice is. 
Igaz, hogy nem saját távján, hanem 
a 3000 méteres akadályfutásban. 
Hogy milyen korúak indulnak a ju
nior bajnokságban, arra jellemző, 
hogy

elindult Fekete Mihály honfitár
sunk Is,

aki pedig tudtommal már a párisi 
olimpián is képviselte á magyar szí
neket.. És már akkor sem volt süldő- 
gyerek!

A  junior bajnokság hőse Morris 
volt, a Huntington Beach 17 eszten
dős diákja.

Morris megnyerte a 100 métert. 
10.4 mp alatt, a 200 métert pe
dig 21 mp-es előfutam után 20.G 

mp alatt.
Ez is junior bajnoki csúcs lenne, 
mint a 100 méter is az, csakhogy a 
200 alatt a megengedettnél valami
vel erősebb, óránként öt mérföld 
gyorsaságú hátszél fújt.

A  nyugatiak nagy fölényben vol
tak minden számban. A 21 bajnoki 
cím közül 18-at hódítottak el és 
számos pompás helyezést is zsák
mányoltak. Az eredmények közül 
meglepetést jelent a 800 méteré. 
Ebben Paul Moore, a háromnegyed- 
angolmérföldes világcsúcs tulajdo
nosa volt az esélyes, de meglepte öt 
James Kehoe, a Washington AA 
tagja és 1:52.2 mp-es igen jó idővel 
megverte.

Egy „senior" bajnokság is volt az 
első napon. Ebben, a 10.000 méteres 
síkfutásban Lash győzött 32:28 mp 
gyenge idővel Gregory ellen. Igaz,, 
hogy rettentő hőség volt, de azért 
az indianai rendőr jobban is igye
kezhetett volna. — A junior bajnok
ságok eredménye a következő:

100 m : 1. Morris 10.4, 2- Tarrant, 3.
Greeninge, — 200 in: 1. Morris 20.6, 2.
Sinclair, .1. Tarrant. — 400 m: 1. Bourland 
47-4, 2. Campbell, S. Wingfield. — 000 m:
1. Kehoe 1:52.2, 2. Moore,. 3. Farkaré. —
1500 m: 1. Lovvorn 4 :04.4, 2. Cesares 3. 
Fitzsimmons. — 5000 ni: 1. Madrid
15:21.7, 2. Jenláns, 3. Fields. — 10.000
m; 1, Lawrence 38:12.6 (Brr...), 2, Gonza- 
les. — 110 n  gá t: 1. Honiméit 144, 3. 
Specdt-e, S. Blewigner. — 200 m gát: 1.
Browning 234, 2. March, 3. Reel, ■— 400 
m gát: 1. McBain 52,3, 2. Jackson, 3, 
Megson. —  Magas: 1, Wakefield 105, 2, 
Smith, 3. Berrji. ,r - Távol: 1. Turner 751,
2. Vasconsellos. S. Freenian. —- Rúd: 1. 
Heffvnan 411, 2. Peck 411> 5. Sunseri 411,
1, Ih'dlc}) )11. — Súly: 1. Andersen 16.30,
2, Mirhád, 3. Mctfail, — Diszkosz: 1. 
Morre 46.83, 2. Bonnifiéld, 3. Anderson, 
— Gerely: 1. Sali&búry 66.00, 2. DeGrott,
3, Trusel, — Kalapács: 1. Schloth 47.06,
2. Williams, 3. Rran. — 3000 m akadály:
1. Rice 10:15.3. 2. Gandhi, S. Prestcn. — 
3000 m gyaloglás: 1. Wehrly 14:01, 2. Wal- 
ker, 3. Fekete Mihály.

Világcsúcs 
és m ajdnem  az

A második napon aztán felvonult 
a teljes gárda. Sok pazar versenyt 
láttam, de azért az 1500-at fogóm

Hal Davis (akiről a múltkoriban 
Jeffrey felett aratott győzelmével 
kapcsolatban írtam), 50 yardnál 
még három yarddal volt a vezető 
Ewell mögött. Ha 100 yardos a ver
seny, nem is nyerte volna meg, így 
azonban majdnem egy yardnyi 
előnnyel ért a célba. A  200-as ver
senyben már nem voltak ilyen pro
blémák,, 2Ö.4 mp-es idővel úgy nyert, 
ahogy akart. Nemcsak én mondom, 
hanem minden komoly szakértő: ha 
Davis megtanul rajtolni, Owens ne
vét a futószámok csúcslistáján nem 
sokáig- olvashatjuk már!

Betörés volt . 400 méteren is. 
Klemmer, a California-egyetem gó
lyája (Davis-szál együtt öt is a 
sápfranciscoi Olyrtipic Club szippan
totta fel) nagy küzdelem után 47 
mp-es idővel bajnok lett. Általában 
az Olympic Club nem szégyeltc ma
gát és

minden szabad embert megszer
zett magának.

Meg is nyerte a . pontversenyt olyan 
fölénnyel, amilyennel még nem igen 
nyerték. Nem volt olyan szám, 
amelyben OC-tag *ne szerepelt volna 
az első hat között. (Hogy lássák 
otthon az Olympic Club erejét, az 
ö, tagjainál az egyesületet feltünte
tem az eredménylistában.)

5000 méteren Rice-nek nem volt 
ellenfele. Lash 200 yarddal maradt 
mögötte, Rice pedig új bajnoki 
csúccsal nyert. A  három gátfutás 
pazar versenyt hozott. Már az elő
futamokban gyilkolták egymást, A 
döntőben

110-es gáton jobb mezőny volt 
együtt, mint az olimpián.

Wolcott ezúttal visszavágott Düg
yeméi: a főiskolai bajnokságon szen
vedett vereségéért és 200-on is győ
zött — Oivens világcsúcsával 
egyenlő idő alatt.) Wolcott már 
22.4-et is futott, de azt még nem 
hitelesíthették.) 400-as gáton Coch- 
ran volt az esélyes, de hatalmas 
küzdelem után meg kellett hajolnia 
a junior-bajnok McBain nagyobb 
küzdőképessége előtt.

A  magasugrás szomorú szenzá
ciója nekünk, losangelesi szurkolók
nak,

Cezares, 6. W. Rideut. — 200 yard
dal nyerve, 10-zel harmadik.

110 m gát; 1. Wolcott 13.9, 2. 
Dugger 14, 3. Batiste 14, 4. Farmer
14.1. 5. Moore OC, 6. Kacewicz.

200 m gát: 1. Wolcott 22.6, 2. Ba-, 
ti’ste 23, *3. Dugger, 4. Farmer, 5, 
Farrow, 6. Browning OC.

400 in gát: 1. Wolcott OC 51.6,
2. Cochrane 51.7, 3. March, 4. Bon
cán, 5. Simmons, 6. Johnson. — Az 
egyetlen bajnoki szám, amelyben a 
junior bajnok győzött.

Magasugrás: 1. Steers OC 205. 2. 
Berry 196, 3. Smith OC 194, 4. Al- 
britton 194, 5. Williamson 192, 6,
Wakefield 189.

Távolugrás: 1. W. Brown 763, 2, 
Turner OC 751, 3. Freeman OC 712,
4. Atzet 702, 5. Vasconzeios OC 701,
6. Gordon 700. (A losangelesi olim
piai bajnok...)

Rúdugrás: 1. Warmerdam OC 460, 
világcsúcs, 2. Dilis 437, 3. Peacon 
OC 411, 4. Meadows 411. 5. Sunseri 
OC 396. 6. Hofman OC 396.

Súlylökés: 1. Blozis 16.77, 2. An
dersen OC 15.85, 3. Williams 15.81,
4. Mc Neil 15.63, 5. Dunn 15.02.

Diszkoszvetés: 1. Fox OC 51.92,
2. Blozis 49.38, 3. Harris 49.08, 4, 
Bonnifiéld OC 47.85, 5. Dunn 47.21. 
6. Cornett OC 46.32.

Gerelyvetés: 1. B. Brown OC
68.00, 2. Todd OC 66.34, 3. Vukma- 
nie 65.73, 4. Gehrke 65.47, 5. Mott- 
ram OC 64.18, 6. De Groot 62.98.

Kalapácsvetés: 1. Johnson 55.63,
2. Bennett 55.58, 3. Cruikshank
53.70, 4. Folwarthsny 49.63, 5.
Schlothauer 49.27, 6. Dreyer 48.19,

5000 m akadály: 1, McCluskey 
9:16.6, 2. Efaw, 3. De George, 4. 
Rafferty, 5. Ganahl OC, 6. Porta- 
nova. *

3000 m gyaloglás: 1. Iíotraba
13:52, 2. Eschenbach, 3. Wehrly, 4. 
Helvey, 5. Fekete, 6. Powell.

Kozma Oszkár.
*

(A  800 méteres verseny eredmé
nye sem a tudósításban, sem a lap
kivágásban nem szerepel. Biztosan 
megvolt, de -— úgy látszik — közös 
erővel kifelejtették. Szerk.)
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Wilson tragédiája
volt. Az idén minden versenyen át
ugrotta a két métert, egyszer 207-et 
is. Most melegítőben neklsétált a 
hat lábnak (182) és ledobta. Semmi 
baj, gondolta, neklsétált és ledobta 
másodszor is. Ennek fele se tréfa, 
gondolta magában. Nekivetközött, 
kihagyta ezen a magasságon a har
madik javítást és a 188-nak ment 
neki. Jó tíz centivel volt felette, ds 
valahogy rossz időben fordult és 
lehúzta estében. Kiesett.

Távolugrásban nem volt különö
sebb esemény. A  kis Brown bebizo
nyította, hogy ö a legjobb. «A rúd
ugrásban azonban már inkább akadt. 
Meadows már 14 lábnál elvérzett, 
Warmerdam pedig itt kezdett ug
rani. Elsőre vitte 1 ezt a 426 cm-es 
magasságot, azután a 434-et, 442-t.

Fafay Gyula., a P. MOVB edzője meg
vált az egyesületétől és a WMTK-hoz 
szerződött, ahol a férfi- és női atlétika 
és kézilabda edzését vállalta.

CÉLLÖVÉSZET
A győri MQVE által rendezett 1 e 1 

verset.y végeredménye: Egyénileg: 1 
Tóth PSE 561, 2. Török PSE 551. 3. 3 
tai (Veszprém) 523. Az egységes célt 
I—II. o.: 1. Tanay (Sopron) 287. 2. 
Tóth PSE 285, 3. Török PSE 2S5. 3 
IV. o. 1. Adlovics (Veszprém) 265. 2. 
racski (Lampart) 264, 3. Kánol
(Veszprém) 259. V—VI. o. 1. Mo 
(Lampart) 276, .2. Erese (Lanipart) 
3. Koppi (Magyaróvár) 260. VII. o. 
Smkó (Lampart) 271, 2. Szauer (Mag 
óvári „68, 3. Szűcs (Magyaróvár) 
Hölgyek versenye; 1. Vieszt K 
(Lampart) 248. 2. Mészárosáé (Mag 
ovar) 246, 3. Lipthay Teodóra (Mag: 
ovar) 229. Nemzetközi csapatverseny 
Győri MOVE 2549. 2: Soproni VSE S 
Szenior csapatverseny: 1. Lampart 3 

SVSE. Junior csapatverseny: 1. 
gyarővári MOVE 1283, 2, BSE 1254.


