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Von Tschammer und Ostern
német birodalmi sporivezér sürgönye as 
MKSz-hez a német—magyar válogatott 

kerékpáros pályaverseny alkalmával
Ven Tschammer und Ősien német bíró* 
daltni sport vezér a német—magyar váló* 
gatotfc kerékpáros pólyaverseny alkalmá
val a következő üdvözlő táviratot intézte 
a Magyar Kerékpáros Szövetséghez:

A Budapesten rajthoz álló nemzet? 
válogatott legénységnek szívből jövő 
üdvözletemet küldöm. Mélyítse el ez a „ 
találkozás is Magyarország és Német
ország sportbajtársi együttérzését.

Von Tschammer und Osten 
Ez a fonti szövegű sürgöny — sajnos 

elkésve — csak tegnap délután futott be 
az MKSz-hez.

ügy tudjuk, hogy a német birodalmi 
sportvezér szívélyes, meleghangú távira
tára az OTT és az MKSz is válaszolni
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Nemzetközi bukósisakos 
verseny lesz 

pénteken a Millenárison
/

Letörve óta- / 
zott el a BSK /

Szabadkai telefon jelentés 
a Gradjanski-Rapid 

mérkőzés

F e lo sz lo tt
^ H k in g á r ja !
Az őszi idényben már nem 
indítják csapatukat a kék
fehérek

A Hungária FC hétfőn este meg
tartott 15. közgyűlése az elnök és a 
tisztikar lemondását tudomásul 
vette. Miután a lemondásokat a köz
gyűlésen sem akarták visszavonni, a 
közgyűlés egyhangúlag kimondotta a 
Hungária FC megszűnését. Ezzel 
egyidejűleg a Hungária FC minden 
szerződtetett játékosa — anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül —• szabaddá 
lett és a magyar labdarúgás érdeké
ben, legjobb belátása szerint, oda 
szerződhet, ahol érvényesülését meg
találni véli.

A csapat fennálló tartozásait az 
elnök közbenjárásával rendezni fog
ják.

Ezzel a szomorú aktussal a sok 
dicsőséget látott kék-fehér színek 
eltünelt a magyar labdarúgás po
rondjáról. A Hungária a profi- és a 
Nemzeti Bajnokságok során három- 
izben nyerte el a büszke bajnoki 
címet és amikor nem kerülhetett az 
első helyre, akkor is a legrosszabb 
esetben a negyedik helyen végzett. 
Sok nemzetközi tornán arattak si
kereket és szereztek maradandó 
megbecsülést a magyar labdarúgás
nak. A „nagy hármas" egyik tagja 
az őszi idényben tehát már nem 
lesz a küzdők sorában.

A Hungária megszűnése anya- 
egyesületét, az MTK-t nem érinti. 
Az amatőr kék-fehérek ősszel elin
dulnak az NB III-ban.

A Gradjanski—Rapid
mérkőzést s z e r d á r a  
tűzték ki — Szabadkára

Vasárnap Zágrábban: Gradjanski-
Ferencváros (ha a Grad- 
janski megy tovább)

A Ferencváros a  II. félidőben  
kicserélve játszott, 
de ak k or sem  nyújtotta  
igazi form áját
— írja a Belgrádban megjelenő Politika

A Belgrádban megjelenő Politika, 
nagy és eredeti tudósításban számol 
be a Ferencváros—BSK mérkőzés
ről.

így ír:
(C ÍM :) „A BSK az I. félidőben jobb 
volt s több szerencsével biztosíthatta 
volna a továbbjutását. — A II fél
időben a Ferencváros volt a jobb és

többet is támadott.”
(SZÖVEG:) „A Ferencvárosnak a 

döntőbe Való jutással sikerült nem
csak a saját szurkolóit, hanem a 
magyar szurkolókat is kielégítenie. 
Most ne vitassuk azt, hogy a Fe
rencváros megérdemelten, avagy 
szerencsével jutott-e tovább, vegyük
egyszerűen a tényt: a Ferencváros 
továbbjutott. Meg kell jegyeznünk, ii ogy

a döntetlen eredmény igazságo
sabb lett volna.

A BSK hatalmas hibát követett el 
akkor amikor az / .  félidőben nem 
nasznalta ki a Ferencváros szivnél- 
küU, lagymatag játékát. Szünet után 
mintha kicserélték volna a Ferenc
várost, de a zöld-fehérek még akkor 
sem nyújtották igazi formájukat.

A Ferencváros tud ennél sokkal 
jobban is játszani.

A BSK tragédiája: Dragicsevics sé
rülése."

»Egyénileg Mrkusics jól védett, de 
as első gól előtt hibázott. Hibája az, 
hogy kelleténél többet szalad ki a 
kapujából. A többiek közül Stoilko- 
vics és Lechner felelt mee. A sérü
léséig jó volt Dragicsevics is. Manola 
gyenge, a csatársorból hiányzott a 
tűz, túl sokat kombináltak, pepecsel
tek.“

„A Ferencváros az I. félidöbtn a 
legrosszabb játékainak egyikét nyúj

totta. Csikós kitűnő, Lázár nemcsak 
támadott, . hanem sokat szerelt is. 
Kívülük Szoyka dr, Sárost III és 
Gyetvai tetszett. A többiek gyengék 
voltak.“

A T L É T IK A a

Tiszteletdíj 14:30*ra
Vangel Gyula dr, a MASz elnöke 

5000-eseink jó formája láttán el
határozta, hogy értékes tistzeletdíjat 
ajánl fel annak a magyar futónak, 
aki először fut 5000 métert 14:30 
mp-en belül. Értesülésünk szerint 
rövidesen sor kerül egy köznapi esti 
verseny keretében a nagy 5000-es 
összecsapásra, amelyben Kelen, Szi
lágyi, Iglói, Szabó én —- ha szolgá
lati beosztása megengedi — Csapiár 
venne részt. Könnyen elképzelhető, 
hogy szélmentes és nem túlságosan 
meleg időben, váltott vezetéssel ez 
a kísérlet sikerrel jár és megszüle
tik a várva-várt új magyar 5000-es 
csúcs.

ÜSZAS
A BEAC—NSC vízilabda mérkőzésről

szóló beszámolónkban azt írtuk, hogy 
,,az NSC csapata fegyelmezetlenségének 
köszönheti a vereséget.’ ’ Az NSC elnöke. 
Be Sgardelii Césár alezredes — lapunk 
régi barátja — emiatt a kilétei miatt 
szót emeli hozzánk Intézett leveliben és 
arra hivatkozott, hogy a mérkőzés, já - 
tókvczelöje szerint egyik csapat sem kö
vetett el különösebb fegyelmezetlenséget, 
— Készséggel magyarázzuk meg a pa- 
mnrt tárgyává tett kitételünk értelmét: 
nem a szabályokba üiköző, avagy sport
szerűtlen fcgyelmezeflenségro gondoltunk. 
Hiszen ilyen ítéleteket a játékvezető nem 
13 hozott. Ml arra céloztunk, hogy a 
csapat tagjai még nem értették meg jól 
egymást és a csapat egységének és töké
letes összmunkájának ez a hiánya hát- 
ranyt .leientett az NSC számára a mérkőzésen.

Rendkívül izgalmas KKK-értekez- 
let volt vasárnap éjszaka. Ezen 
több kérdés talált megoldást.

El kellett dönteni:
1. Hol és mikor legyen a Grad- 

janski és a Rapid harmadik mér
kőzése.

2. Mi történjék: 
a) ha a Rapid,

b) ha a Gradjanski megy to
vább ?

Rom ánia zavart okoz
A románok képviseletében meg

jelent .7uga, Livius, a román szövet
ség főtitkára és, bejelentette, hogy 
Romániának július 14.-éré Frank
furtban Németország ellen van le
kötött mérkőzése. Erre a mérkőzés
re a Rapid adja a csapat zömét. 
Tehát a Rapid —- ha továbbjutna 
— nem játszhat vasárnap KKK- 
döntöt.

Popovics Kika, a jugoszláv kikül
dött erre röviden így felelt:

—- Akkor töröljük a Rapidót!
A  többiek nem siettek ennyire, 

hanem tudomásul vették Románia 
bejelentését és azt a döntőnél majd 
figyelembe veszik.

Három órás tanácsko
zás u tán : Szabadka

Az értekezleten Gidófalvy Pál dr 
mint elnök Magyarországot, Popo
vics Kika Jugoszláviát, Juga Livius 
dr Romániát képviselte.

Fél 9 órakor telefonon beszélget
tek Bukaresttel. Onnan azt jelentet
ték. hogy a Gradjanski nem haj
landó Bukarestben játszani a har
madik mérkőzést. Ragaszkodik a 
semleges pályához, mégpedig Buda
pesthez. Ha ez nem lehet, úgy Sza
badkát, vagy Belgrádot ajánlja. Je
lentették továbbá, hogy Románia, 
illetve a Rapid is beleegyezne abba, 
hogy Budapesten legyen a harma
dik mérkőzés. Ha nem lehet, úgy 
Bukarestet, vagy Temesvárt ajánlja.

A  beszélgetés után Gidófalvy Pál 
dr bejelentette:

—  Budapesten, szerdán nem lehet 
megrendezni a Gradjanski—Rapid 
mérkőzést, mégpedig technikai okok 
miatt.

tljabb telefonbeszélgetés Buka
resttel. Most sincs megegyezés. A 
magyar szövetség, illetve a KKK 
elnöke javasolja:

sorsoljanak, hol legyen a har
madik mérkőzés: Temesvárott,

vagy Szabadkán ?
Popovics Kika tiltakozik a sorso

lás ellen, mert a szabályok értelmé
ben semleges pályán kell játszani.

felsze
relésekFUTBALL

az ML Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruliázaiban, VI., Vilmos csá
szár- üt 33. és ÍV», Váci-utca 40. 

Á r j e g y z é k !

Javasolja Szófiát, ahol szerdán le
hetne játszani a harmadik mérkő
zést.

A nagy vitához hozzászól Mies is, 
a bécsi játékvezető, aki mint sem
leges figyelő., vesz részt az értekez
leten. Vághy Kálmán már készíti a 
sorsoláshoz a fehér, német szövet
ségtől kapott serleget. Temesvár és 
Szabadka nevét teszi be.

Végül Is nincs más megoldás: 
Gidófalvy Pál dr mint elnök dönteni 
kénytelen, ö  azonban nem dönt, 
hanem a sorsolást javasolja.

Popovics erre „kivonul", mire 
Juga is utánamegy a titkári szobá
ba. Közben Gidófalvy Pál dr

kihúzza: a: sorsdöntő papírlapot, 
amelyen Szabadka neve áll.

Á két érdekelt Visszajön és Gidó
falvy Pál dr hirdeti is az ered
ményt :

a Gradjanski és a Rapid harma
dik mérkőzése szerdán délután 

Szabadkán lesz.
Juga Livius dr dícséretreméltóan 

megnyugszik a sors döntésében és 
azonnal intézkedett telefonon, hogy 
a Rapid jelenjen meg szerdán Sza
badkán.

A döntő m érkő zések  
Ugye

Ezután a döntő ügyéről kellett 
tárgyalni.

Először azt kellett eldönteni, mi 
lesz a döntővel, ha a Rapid megy 
tovább? Vitéz Kemenessy Sándor az 
érdekelt Ferencváros nevében bele
egyezett abba, hogy ebben az eset
ben — tekintettel Románia Német
országgal szembeni kötelezettségeire 
•— az esetleges Ferencváros—Rapid 
döntő elhalasztassék. Legalábbis égy 
héttel. így a KKK döntő két napja 
a július 21. és 29.-e lenne. Lehetsé
ges azonban, hogy újabb halasztást 
fog szenvedni a döntő, amennyiben 
a politikai állapotok ezt így kíván
nák.

F e re n c v á ro s-  Grad- 
lansky d ö n tő

Vitéz Kemenessy Sándor és Popo
vics Kika pillanatok alatt megegye
zett arra az esetre, ha Ferencvá
ros—Gradjanski döntő lesz. Ez eset
ben — hogy a Gradjanskihak ne 
kelljen a héten mégegyszer utaznia 
— a Ferencváros beleegyezett, hogy 

az első döntömérközés július' 
14-én Zágrábban, a második 
július 21-én Budapesten legyen.

A bizottság ilyen értelemben "hatá
rozott.

A játékvezető k  
kérd ése

A Gradjanski—Rapid mérkőzésre 
a felek bécsi játékvezetőt kértek 
Szabadkára. Táviratilag kérték Be- 
ranek, vagy Rauch küldetését, mert 
Mies hivatali elfoglaltsága miatt 
nem vállalta az újabb mérkőzést. 
Az esetleges bonyodalmak elkerülé
sére elhatározták, hogy

Tiliaméry mindenesetre leutazik 
Szabadkára.

Amennyiben nem jönne meg a bécsi 
játékvezető, akkor ö vezeti a. mér
kőzést, egyébként mint partjelző 
működik majd.

A Ferencváros—Gradjanski eset
leges döntőre is bécsi játékvezető
ket kértek az érdekelt felek. Mies, 
aki hétfőn hazautazott Becsbe, vál
lalta a bécsi. játékvezetők kikülde
tésének elintézését.

Egyéb KSCK-tigyek
Beadvány érkezett a jugoszláv 

szövetségtől a bukaresti Rapid és a 
Venus felien az elszámolás hiányos
sága miatt. A kupábizpttság sürgős 
elszámolásra szólította fel a román 
szövetséget.

Elhatározta a bizottság, hogy 
— amennyiben Gidófalvy Pál dr és 
Holló Zoltán le tud utazni szerdára 
Szabadkára — Szabadkán folytat
ják a szőnyegen forgó egyéb kér
dések megbeszélését, mert Juga dr 
és Popovics Is jelen lesz a szabad
kai mérkőzésen.

Dragicsevics 
fegyelm i elé kerül

Dragicsevics, a BSK válogatott kul
lancsa megsérült a II. féjidő elöntő per
cében és percekig kellett a fejét kötözni. 
Közben bekapta a második gólt a BSK. 
A kullancs visszatért és turbánnal a fe
jén a balszélre állott. Ott gyfiit. meg a 
baja a közönséggel. Sportszerűtlenségre 
vetemedett a belgrádi fiú.

A KKK-bizottság foglalkozott a. dolog
gal és Gidófalvy. Pál dr, a bizottság el
nöke kijelentette:

Nem óhajtunk ítélkezni a belgrádi 
játékos fegyelmi ügyében, hanem átírunk 
” jugoszláv szövetséghez, hogy indítson 
fegyelmi vizsgálatot és hozzon ítéletet 
Dragicsevics ügyében.

A KKK-bizottság ilyen értelmű határo
zatot is hozott.

Jöhet a Gradfanski!
A vasárnapi nagy győzelem után n©i 

ültek lakodalmi asztalhoz'* a zöld-febi 
n>k. Csa k a pá 1 ya - ve n dó gl őben -gyű) te 
össze egv kis sörözésre. A fehér aszta 
nál aztán megállapította Polgár:

— Nagy munkát végeztünk, fiúk. M* 
én is kiJetlem a végén.

Az általános megállapítás azonban ( 
yol t:

— Jöhet a Gradjanski!
*

Három sérültje van a BSK elleni mé: 
kőzése után a Ferencvárosnak. Fintána 
a fejbőre^ a tarkó fölött másfél centin* 
tér bosszúságban felrepedt. Három-nég 
nap. alatt gyógyul a seb, Gyetvai a b; 
bokájára kapott rúgást. Ez sem veszt 
1 yes. _ Lázár mirigybántálniakat éréi
Nagy fáradtságról csak Pó&a panaszkí 
dott.

«  - * • •
A keddi edzésen csak fürdés szerem 

a műsoron. Aztán lesz egy kevés törni 
termi munka is. Az ütőlabdával dolgó: 
nak majd a fiúk.

*
azután mi lesz? — egyelőre nej 

tudjak a Ferencvárosban. Minden azo 
fordul meg, a Gradjanski vagy a Kapi 

3 .döntő __ másik résztvevője. Attr 
teszik azután függővé, hogy továbbra' i 
edzésben marad a csapat, vagy meg keze 
nyári pihenőjét.
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Yillámpályázat HL
Beküldendő VII. 13. déii 12 óráig

A KKK döntője:
Budapest:

Ferane város—
Oradjauski v. R a p id ............

I. félidő eredménye ..
Zágráb vagy Bukarest:

Oradjanski v. Rapid—
Ferencváros .........................

JJ I. félidő eredménye ............
(A kiesők kihazandókll 

Pótverseny:
h  (Csak mérkőzés-elmaradás, vagy 

holtverseny esetén vesszük figye- 
y  lembe. Holtverseny esetén a sxá- 

mozás eorrcnd.jóben,')
w Vlzilabdamérkőzések:

V  1. UTE-MAC ..............................

§  2. FTC-BSE ................. .

3. FTC—MESE .........................

4. MTK-MESE ..........*.........

Cím: ..................................................

A beküldő alávet! magát a fel
tételeknek, Minden szelvényhez 
ép és forgalomban levő haszná
latlan 10 filléres bélyeget kell 
mellékelni.

Két balíedezet. . .
Akik nem akarnak látni, azok, va

sárnap is azt hajtogatták, hogy két 
balfedezeltel játszik a Ferencváros. 
Az egyik Lázár, a másik Pósa. Pósa 
ugyanis holfedezel.., (Szerencse, 
hogy Csikós nem játszott valaha 
halszélsöt, mert. különben most azt. 
mondhatnák, hogy két balszélsővel 
játszik a. Ferencváros, az egyik 
Gyétvai, a másik Csikós...) Mi min
dig nyílt emberek voltunk s sohasem 
szerettünk szóvirágok mögé bújni. 
Amikor láttuk, hogy a Slavia ellen 
a Ferencváros rendszerét nem min
denki érti, pontos rajzokkal ismer
tettük ezt a rendszert, kifejtettük, 
hogy a Ferencváros három állandó 
hátvédje Szoyka dr., Polgár és Pósa, 
Lázár az egyik szélső fedezet s mivel 
a másik oldalon Sárost Itlr nem egé
szen játszik a szélsőfedszet helyén, 
a.z azon az oldalon lévő összekötő 
hátrahúzódik félig szélső fedezetnek. 
Hogy ez a jobb-, vagy a baloldalon 
történik-e, az lényegtelen. A rendsze
ren nem változtat. Megírtuk azt is, 
hogy szerintünk a Ferencváros rend
szere az angol rendszernél egy haj
szállal inkább védekező szellemű. 
Sárost III. félszem-helyezkedébe ez a 
hajszál s ezt a hajszálat tartjuk a 
Ferencváros-rcndszer egyetlen hibá
jának. Ha. Sárosi III. jobbfedezetet 
játszott volna vasárnap, éppen olyan 
nagymozgású, támadószellemü szél- 
söfedezetet, mint Lázár, akkor Kiss- 
nek nem kellett volna annyira hátrar 
húzódnia. Mindezt részletesen meg
magyaráztuk, a „két balfedezctf’- 
legenda mégsem múlt ki egészen, 
Vájjon mi lett volna, ha Lázár jobb- 
fedezetet játszott volna s ebben az 
esetben Sárosi dr. húzódott volna 
jobban hátra a balösszekötőben, Sá
rosi Béla pedig egy kicsit bal felé 
helyezkedett volna. Akkor „két 
jobbfedezettel" játszott, volna a Fe
rencváros, Lázárral és Szoykával? 
Szoyka és Pósa, között ugyanis csak 
annyi a különbség, hogy Szoyka a 
jobboldalon, Pósa pedig a baloldalon 
játszik hátvédet...

Villámpáíyázatunk
versenyzőit az alábbiakban figyelmeztet
jük:

A KKK döntőire minden körülmények 
között tippeljenek, mert hiszen könnyen 
lehetséges, hogy vasárnap Zágrábban 
sor kerül a KKK első döntőjére. Ha 
esetleg így alakul a helyzet, akkor a 
szelvényen a pályázók második helyen 
találják a Zágrábban sorra kerülő mér
kőzés tippiének a helyét. A Budapesten 
sorra kerülő mérkőzés tippjét felül kell 
beírni! Ismét figyelmeztetünk minden
kit arra. hogy nemcsak a végeredménye
ket. hanem a félidők eredményét is meg 
kél! tippelni.

Ha a Papid jutna tovább és a Síin tő
ket egy héttel elhalasztják, akkor a pá
lyázat beküldési határidejét mí is elha
lasztjuk egy héttel. Ha azonban a dön
tőket őszre halasztják, akkor a pőtver- 
aenyben található vízitabdamérközésekkci 
a jövő héten befejezzük a pályázatot. 
íErfát már írtunk a hétfőj számunkban.)

A  Gradjanoki és Rapid szerdán sorra 
terülő harmadik mérkőzésére nem kell 
tipirolsi.

NÉMETORSZÁG
Erfurt: Sehalke (H—Miihlbeímor $V

8:3. A  német bajnokság első döntője.
A középdöntőt a jövő vasárnap a kö

vetkező csapatok vívják; Rapid—Seb a] ke 
04 (Becsben). — Waldhof Mánnüeim— 
Drezdner SC (Stuttgartban). !

A döntő a berlini olimpiai stadionban 
Jélins 21-én kerül sorra.

Vagy me*yer: Dunaszerdahelyi TC—se 6:4 (2:2). Mátyás király-serleg. Vé
dte * Dctre. Góllövő: Sándor X.. Sándor 
E (3), Kázmér. Dudás, Hl. Tersztyánszky 
ti, Csibrei (öngól) és Hegyi. — Kassa: 
ISO líj.—Kaísaujíaiui RE éti (3:2).

Elszállt a győzelem mámora, lássuk a hibákat!
Szakszerű  m egfigyelések, észrevéte lek  a Ferenc
város d iadalm as vasárnap i m érkőzésén

Nagy ellenfelet győzött le vasár
nap a Ferencváros, mert a BSK 
nagyszerű csapat. Nem hiába' féltek 
a ferencvárosi fiúk ettől a .mérkő
zéstől, minden okuk megvolt rá. A 
játék nem volt szép, de ez természe
tes is, mert a nagy tétre menő mér
kőzéseknél rednszerint nem annyira 
a labdarugójáték szépsége, mint in
kább a küzdelem az uralkodó té
nyező. Szerencsésen átestünk a mér
kőzésen, nézzünk bele a jegyzeteink
be. Nincs az a mérkőzés, amelyen 
ne akadna tanulnivaló.. A vasárnapi 
mérkőzésen is akadt egynéhány 
mozzanat, amiről érdemes beszélni.

A BSf€ nagyszerűen  
JáSsza az angol 
rendszert

Bár a Ferencváros csapata az, 
amelyik győztesként megy tovább a 
KKK döntőjébe, kezdjük a sort elő
ször a BSK csapatával. Igaznak bi
zonyult minden hír, amely ezt a 
nagyszerű csapatot Budapesten 
megelőzte,. Kiváló játékosok van
nak a csapatban. Nagyszerűen ke
zelik a labdát, szinte mindegyik 
BSK-játékos mind a két lábát tudja 
„használni". Gyorsak, lelkesek, jól 
fejelnek. Sárosi Ill-at kivéve, majd
nem mindegyik BSK-játékos jobban 
fejelt, mint a Fereneváros-játéko- 
sok. Csak a játék vége felé sikerült 
a mieinknek többizben elfejelniök a 
labdát előlük, amikor már nem küz
döttek olyan szívvel.

Egy dologban azonban feltétlenül 
felülmúlta a BSK a zöld-fehéreket.

Ez pedig a csapat rendszere 
volt. Tökéletesen játszotta a 

BSK az angol rendszert.
Mindegyik játékosa szinte ragadt, 
tapadt a neki kiosztott Ferencvárbs- 
játékosra és Sárosi dr bizonyára 
sokáig fog emlékezni Máholára, a 
BSK fedezetére, aki nagyon meg
keserítette az „életét". Tökéletesen 
csinálták a jugoszláv játékosok a 
váltásokat is. Látszott, hogy nem 
egy-két hónap óta csinálják ezt, 
mert mindegyik játékos óramű pon
tossággal tudta, hogy hová _ kell 
azonnal futnia, ha egyik játékos
társát átjátszottak.

A BSK angol rendszere nagy
szerűen megmutatta azt, hogy 
az angol rendszerrel milyen 
nagyszerűen lehet támadójáté

kot folytatni.
Az első félidőben sokkal többet 
voltak a szerbek a Ferencváros ka
puja előtt, mint a zöld-fehérek az ő 
kapujuk előtt. Hogy mégis sikerült 
a Ferencvárosnak győznie, az csak 
a. zöld-fehérek dicséretére szolgál. 
(Különösen a zöld-fehérek erősen 
megjavult védelmi rendszerének a 
dicséretére.)

Jő a Ferencváros 
védelm i rendszere, 
de még nem tökéletes

Nem is olyan régen rengeteg gú
nyolódásnak volt kitéve a Ferenc
város védelme. Számtalanszor meg
írtuk, hogy egyénileg kiváló játéko
sok játszanak a Ferencváros védel
mében, de minden elgondolás, min
den rendszer nélkül játszanak. Sok
szor félórákon keresztül támadott a 
csapat, az ellenfélnek volt egy-két 
lefutása és a nagyon elől kalandozó 
Ferencváros védelmét könnyen át
játszva, az állandóan védekező el
lenfél legyőzte a zöld-fehéreket. Aki 
valamikor ' ezt a Fradi-védelmet 
látta és most megnézte 0. BSK elleni 
mérkőzést, azt tapasztalhatta, hogy 
forradalmi változást okozott a Fe
rencváros védelmében az a rend
szer, amit most játszik. Mindegyik 
játékos tudja a szerepét, tudja, hogy 
hol kell állnia és mit kell csinálnia. 
Bizony élvezet volt nézni, hogy mi
lyen tudatos volt a Ferencváros vé
dekezése. Abba a nagy védekező 
munkába, amit a Fradi-védöjátéko- 
sok végeztek, természetes, hogy csú
szott bele itt-ott hiba is. Elsősorban 
arra gondolunk, hogy a váltások 
még nám történtek tökéletesen.

Gyakran előfordult az. hogy 
. egy-egy BSK-táamdásnál a fe
rencvárosi védők közül hárman 

- is álltak egy helyen, egy ellenfé
len és senki nem vette észre, 
hogy a. másik ellenfél üresen, 
fedezetlenül állva várja, hogy 

hozzá kerüljön a labda.
Szerencsére nem támadt ebből ko
moly baj, de támadhatott volna! 
Ilyen nagy változás, mint amilyenen 
a Ferencváros védelme mostanában 
átment, természetesen nem történ
hetik meg úgy, hogy az azonnal tö
kéletesen működjék. Idő kell hozzá. 
Olyan klasszisjátékosok szerepelnek 
azonban ebben a védelemben, hogy 
minden remény megvan arra, hogy 
hamarosan megy ez majd úgy, mint 
a karikacsapás.

dozhat", 
az új 
tudását, 
játékos

Hásár és az ú j rsn tí-
szer

Sokan vannak, akik azt állítják, 
hogy jelenleg a legjobb magyar 
labdarúgó Lázár Gyula, a Ferenc
város kitűnő játékosa. Bámulatos 
labdakezelése, helyezkedést képes
sége, a helyzeteknek szinte a másod
percek töredéke alatt való felisme
rése igazolni látszik azokat, akik 
Lázárról ilyen jó véleménnyel - van
nak. A kritika .is mindig elismerte 
Lázár nagy képességeit, óriási tudá
sát. Mégis voltak olyanok, akik nem 
tartották . Lázárt teljesértékü játé
kosnak, mert hibájának rótták fel 
azt, hogy könnyelmű. Azt állították 
Lázárról, hogy egy-egy szép techni
kai mutatványért képes a reábizott 
ellenfelet, otthagyni és ezzel a kalan
dozó természetével töbfo kárt okoz 
csapatának, mint hasznot.

Tény az, hogy az ú. n. „olaszos
középeurópai" rendszer nem volt 

Lázár ínyére való.
Lázár nem fogadott szót azoknak, 
akik. azt az utasítást adták neki, 
hogy az ellenfél szélsőjére álljon rá 
és ne mozduljon, el mellőle. Lázár 
nem is csinált titkot abból, hogy ez 
nem „fekszik" neki- Bizony a sok 
nagy csata hősét sokszor érte a kö
zönség részéről szidalom azért, mert 
szabadon hagyta a szélsőjét és előre 
„kalandozott” . Most a szélsőt más 
fogja. Lázárnak a johbösszekötö az 
ellenfele. A Ferencvárosnak ezt az 
„új” rendszerét mintha Lázárnak 
találták volna fel. (Biztos, hogy 
amikor a Ferencváros vezetői ezt a 
haditervet megbeszélték, akikor arra 
gondoltak, hogy a főszerep itt Lá
zárnak fog jutni.) Lázár ebben a 
rendszerben sokkal többet van elől, 
főleg akkor, ha az ellenfél beszorul. 
Ilyenkor azután kedvére „kalan- 

„kicsaponghat". Ebben 
szerepében Lázár teljes 
Kihasználhatja. A jeles 
ilyenkor a benne rejlő 

csatárreményeket teljes mértékben 
kamatoztathatja. Ebben a rendszer
ben nincsenek „gátlásai” . Maradék
talanul „kiadhat” mindent magából. 
Högy Lázár -mire képes új szerepé
ben,,, azt megcsodálhatta a néző a 
vasárnapi BSK-méf kőzésen. Egyik 
pillanatban bal-, a. másik pillanatban 
jobboldalon szerelt. A következő pil
lanatban már kapura tört és nagy 
lövést zúdított az ellenfél kapujára. 
Látszott Lázár játékán, hogy élvezi 
új „szerepkörét” . Gólja nagyszerű 
teljesítmény veit, mert a legalkal
masabb pillanatban rúgta a labdát a 
kapura. Ha egy pillanattal előbb 
vagy később rúg, már nem bizto-s, 
hogy sikerült volna a góllövés. Egy 
egészen új Lázárt adott a magyar 
labdarúgásnak a Ferencváros „an
golos” új rendszere,

Finta h ibá ja
Finta elsőrangú játékos. Mindent 

tud, amit egy jő ■. labdarúgónak tud
nia kell. Nagyszerűen látja meg a 
helyzeteket, jól igyekszik kiszolgálni 
társait. Rengetegét vállal magára, 
nem kerüli a közelharcokat. De... A 
BSK ellen néhány hibája is megmu
tatkozott. Olyan hibája, amelyet 
gyengébb ellenfél ellen nem igen, le
het észrevenni. Az egyik az,

teljesen hátat fordít a labda
átvétel pillanatában az ellenfél 

kapujának1
Ez olyan hiba, amely nagyon meg
könnyíti az ellenfél játékosának Fin
ta leszerelését. Finta abban a pillo.- 
natban, amikor a labdára veti a pil
lantását, nem látja, hogy mit akar 
az ellenfele, akinek öt kell leszerel
nie. Meg kell Fintának tanulnia 
azt, hogy „félszemével" látnia kell 
az ellenfelét, mert elég egy másod
perc ahhoz, hogy változzék a helyzet 
és máris másképpen állhat az ellen
fél, mint egy másodperccel előbb. 
Ezt azonban Fintának állandóan lát
nia kell. Ez pedig csak úgy lehetsé
ges, ha nem fordít teljesen hátat 
ellenfelének.

Hibája niég tintának az is, 
hogy nem mozog eleget.

A korszerű labdarúgásban, amikor- 
mindenkit lefognak, csak egy mód 
van arra, hogy lerázzuk az ellenfe
lünket. Ez a mód: állandóan mozogni 
kell. Finta mozog ugyan, de csak 
akkor, amikor várja a labdát, ami
kor már remény van arra, hogy 
hozzá kerülhet a labda. De nemcsak 
ilyenkor kell a játékosnak mozognia. 
Akkor is kell helyezkednie, amikor 
egész máshol folyik a játék. Akkor 
is „mutatnia” kell magát, mert sok
kal könnyebb annak a játékosnak 
adni a labdát, aki labdához akar 
jutni. örök igazság a labdarúgásban 
az, hogy

„nemcsak az fuíballozik, akinél

^modernebb beton
mutatkoznak 

a legújabb

a labda van”.
Minden ellen van ellenszer. Valami
kor elég volt a fapajzs a nyilak ellen, 
majd vasból és acélból készültek a 
pajzsok. Később az ágyúgolyók 
ellen elég volt a kőfal, most már 
azonban a lég 
cementfalak sem 
eléggé ellentállóknak 
ágyúlövedékek hatásával szemben. 
Nincs megállás. így vagyunk a lab
darúgásban is. A védők minduntalan 
újabb és újabb lehetőségeket tatai
nak ki, hogy megakadályozzák a 
gólt. Éppen" így kell a csatároknak 
is minduntalan újabb és újabb forté
lyokat kitalálniok, hogy őrzőjüktől 
megszabaduljanak. Ha a csatárok 
belenyugodnának abba, hogy kár 
minden igyekezetért, mert az ellenfél 
teljesen lefogja őket, akkor a labda
rúgás elveszítené minden varázsla
tosságát, szépségét. Erről azonban 
szó sincsen! Csupán új fegyverekre, 
fortélyokra van szükség. Ha a csatár 
állandóan változtatja a helyét és ha 
megfelelő gyorsasággal rendelkezik, 
akkor nehéz öt lefogni.

A gyors rajtolás, az ide-oda
való cikázás igenis módot ad 
arra, hogy megszabaduljon va

laki az ellenfelétől.
A korszerű labdarúgásban nem ra
gaszkodik senki sem szigorúan a 
helyéhez. Az angoloknál gyakran 
láthatjuk, hogy a középcsatár a szé
lén fut le a labdával, vagy pedig a 
szélső a középcsatár helyéről rúgja 
a labdát kapura. (Nálunk Béky az, 
aki ezt az angol rendszert játsza.)

Kedd, 1910 július 9.
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1, télidő eredménye ........... «..«•
M Zágráb vagy Bukarest:
ff Oradjanski v. Rapid—
& Ferencváros ......................... .

1. félidő eredménye .........
(A kiesők kihuzandók!) 

Pőtverseny:
(CVak mérkőzés- elmaradás, vagy 
holtverseny esetén vesszük figye
lembe. Holtverseny esetén a- szú 

mozás sorrendjében.-)
Vízilabda mérkőzések:

1. UTE—MAC .......... ................. :••••

2. F T C -B S E  .

3. FTC—MESE

4. MTK—MESE

Cím:

Pó sa lafeáahord©- 
zása és {fölösleges 
cse lezése i

Pósa jó játéka bizonyos, mérték
ben meglepetés volt. Nem mintha 
nem tudnánk azt. hogy Pósa kiváló 
játékos. De meglepetés számba ment 
az, hogy Pósa milyen remekül har
colt, küzdött s ma már tud olyan te
kintélyt szerezni az ellenfél előtt, 
mint mondjuk Biró Sanyi. Volt 
azonban hiba is Pósa játékában.
Néha megfeledkezett arról, hogy ö 
már nem fedezet, hanem hátvéd.
Néha olyan labdacipeléseket végzet t, 
amilyenek. még Lázárhoz sem ille
nek. Néha agyoncselezte magát s 
ilyenkor természetesen a BSK jobb-

......... ...  MU8JWWWMW

ff A beküldő aláveti magát a fel- Ja 
»£ (ételeknek. Minden szelvényhez ^  
n\ ép és forgalomban levő használ vJ 
ff lation 10 filléres bélyeget kell W 

mellékelni. JJ*.

szélsője fedezetlen maradt. Megesett, 
hogy Pósa elvesztette a labdát 3 
ilyenkor csak a sorstól függött, hogy 
kap-e labdát Glisovics, vagy nem. 
Ilyen könnyelműségekre nem ragad
tathatja magát egy hátvéd. Pósa a 
ferencvárosi rendszerváltozás óta 
megbízható hátvéd volt. Vasárnap 
-— igaz csak percekre •— kalandoz- 
gató szélsőfedezetet is játszott. Ne 
feledkezzék meg a kitűnő Pósa arról, 
hogy a támadásban neki nincs több 
dolga, mint hátvédtársainak: Szoy- 
kának és Polgárnak.

A Ferencváros nagy ellenfelet 
győzött le vasárnap. De talán még 
„nagyobb" lesz a döntőben ellenfele, 
legyen az akár a Rapid, akár a Gracl- 
janski, Talán nem árt, ha a fentem- 
íitett észrevételeket jószivvel a Fe
rencváros tudomására hozzuk. Ta
lán segíteni tudunk ezzel a Ferenc
városnak abbán a törekvésébe'1, 
hogy elkövetkezendő nagy ellenfelet 
biztosabban legyőzhesse és a KKK-t 
a magyar labdarúgás' dicsőségére — 
megnyerje. -*? *.r et

TI. G. '
UIW W i-----------

- „Hmveié szemcsé
P0f£C ttok

Leverve, szomorúan utazott el a BSK
Csodálkozva léptünk be vasárnap 

éjjel a BSK szállójának nyári helyi
ségébe. A zene hiába játszotta a leg
csábítóbb tangókat. A BSK-játéko- 
sokat nem tudta táncracsábítant a 
pesti gyengébbik nem nyári, repdesö 
emprimékbe öltözött ragyogó koszo
rúja sem. Ültek a szerb gyerekek 
és csendesen fogyasztották fagylalt
jukat, gyümölcsüket. Máskor?! Hej, 
de ropták már a táncot ilyenkor a 
belgrádi fiatalok.
, „M I CSATÁRO K...”

Rozsovics feketébe öltözött hölgy
gyei ül külön asztalnál. Nem móká
zik, nem csinálja a hangulatot, csak 
csendesen mondja:

~  Mi, csatárok vess tel lük el a 
mérkőzést. Itt Budapesten is, de 
elsősorban Belgrádban.

N Y A R A L N I, N Y A R A L N I

Popovics Kika sietve érkezik a 
KKK-értekezletről. Beszámol az ott 
elért jugoszláv „győzelemről". Ez 
sem érdekli a belgrádiakat, ök már 
érdektelenek ebben a versenyben.

—- Alig várom, hogy hazaérjek 
mondotta az egyik fiatal —, sietek 
le a tengerre. Most fagok igazán nya
ralni.

Szinte megvigasztalódott a nya
ralás gondolatára.

SZERENCSE n é l k ü l

Nagyon, de nagyon letörtek a fiúk. 
Amikor a Nyugati pályaudvaron el
helyezkedtek a belgrádi kocsiban, 
kissé nyugodt abban tudtak mar be
szélni a mérkőzésről. Cirjákovics, a 
vezetőjük így vélekedett:

.—- Nem, volt szerencsénk, illetve a 
szerencsésebb csaiiat győzött. A Fe
rencvárosnak már Belgrádban is 
nagy szerencséje volt, de Budapes
ten sem panaszkodhat a balszeren
csére. Elvégre ha nagyon számoljuk, 
több helyzetünk volt a mérkőzés fo
lyamán, mint a Ferencvárosnak. 
Nem játszottunk rosszabbul, sem, 
mini. a Ferencváros. A futballsze- 
rencse velük volt.

VISSZAVÁGÓ (? )
Vitéz Kemenesy Sándor fáradha

tatlanul forgolódott a szerb vendé
gek körül. Kikísérte őket a vonat
hoz is és nagyon, de nagyon szívé
lyes búcsút vett a régi barátoktól. 
Valószínűleg rövidesen kis barátsá
gos visszavágó mérkőzés kerül sorra 
a BSK és a Ferencváros között. 
Mégpedig Belgrádban.

a m i  a l o m  m a r a d t

Az égyik játékos mondotta búcsú
zóul:

— Kétségtelen, hogy a Ferencvá
ros nagyobb klasszist képvisel, mint 
a BSK. Illetve csak képviselt. Hiszen 
éppen ezért, vagyunk levertek, szo
morúak. Most itt volt az alkalom le
győzni a régi, nagy ellenfelet a sa
ját kuckójában, Belgrádban győzni 
édes és szép érzés a Ferencváros 
ellen, de Budapesten legyőzni őket, 
kiverni őket a KKK-ból: ez lett vol
na a számunkra, Belgrádra és egész 
Jugoszláviára, a dicsőség, a mámoros 
öröm. Sajnos, nem sikerült. Azt hi
szem, nem a tudásunkon múlott, ha
nem a szerencsén, illetve balszeren
csén túl azon, hogy mi már fáradtak 
vagyunk. Sok volt, nagy volt az út, 
amíg idáig eljutottunk.

MAJDNEM...
Éjfél előtt kifutott a gyorsvonat a 

BSK-játékosokkal. A  vonatból  ̂inte
gettek a szerb fiúk a búcsúztató pes- 
ti lek felé. Álmosak, fáradtak voltak 
már a játékosok, de ott álltak az ab
lakokban és nézték a pesti villany
hirdetéseket, az elvonuló házsorokat. 
Eszünkbe jutott az egyik játékosnak 
a mérkőzés előtt elnangzott sóhaj
tása :

—  Itt, Budapesten akarjuk már 
megverni a Feroncvái őst. Ha a G-rad- 
janskinak sikerült itt győznie, azt 
reméltük, nekünk is sikerül.

Az az érzésünk, hogy a sokat fej
lődött és a nagyszerű labdarúgást 
űző belgrádi . legényeknek majdnem 
teljesült az óhajuk máv vasárnap is. 
Hála Istennek, csak majdnem. Ma 
még jobbak vagyunk. De mit hoz a 
holnap?...
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Sok zöld-fehér szurkoló vallotta 
be vasárnap este:

— Azt hittem, hogy a csapat is
mét olyan könnyen jut tovább, 
mint a szarajevóiak ellen. El vol
tunk bizakodva!

Azután hozzátette:

néző büszkén fordult oda a szomszédjá
hoz:

— Jé h ogy szóltam , . ,

Sajnálkozás
A Hungária egyik szurkolója

mondta a mérkőzés után:
-— Nagyon sajnálom a Ferencvá

rost.
— Miért? — fordult hozzá a 

szomszédja.
— No hallja, most megint utaz

hat, ebben a melegben...

» irö  feledtet
—. Hogyan játszott Bíró Dani? — kérdezte egy Fradi-hívő a barátjától vasárnap este.
— Teljesen feledtetni tudta a multheti gyengébb játékát!
— Igazán? Olyan jó volt?
— Dehogy! Annyit rontott. hogy

eszünkbe sem jutott azon gondolkozói: 
hogyan lehet kétszer egymásután ilyéli rosszul játszani. ‘ . .

Hétfői hangok — a vasárnapról
©

Vitéz Kemenesy Sándor:
A csatársorunk lagymatag volt

Dimény Lajos:
Lázárt szünetben figyelmez
tettük, hogy lőjjön !

Mrkusics munkában:
K ézze l, lábbal, kifutva és elve* 
födve, mindent védett a belgrádi 
kapus, am it védhetett
D e  a z é r t — n e m  a d n á n k  
é rte  C s ik ó s t!

—  Jellemző erre, hogy még as- 
pirint se hoztam magammal.

Ifik
-Az országos ifjúsági döntő egészen jő 

■kis mérkőzést hozott. Különösen a Pamut 
(játszott pompásan az első félidőben.

A népszerű komikus így áradozott:’
—  Nass szerűen játszik a l ’aműt. Csak 

„n ag y ok tó l"  láttam egyszer ilyen rend
szeres, jó  játékot . , .

Majd rövid gondolkozás után hozzá
tette:

—* De azok is ifik voltak . .  .

Nád és a* ifik
Molnár Náci nagyon örvendezett 

az ifik remek játékán:
— Egy fél éve foglalkozom velük 

és már így tudnak — mondotta az 
egyik barátjának.

—  Miért „már". Inkább „még" — 
jegyezte meg valaki lesről.

á ltő zé s
Ifi-meccs után az egyik ifjúsági 

vezető egy ideig nézte a nagy mér
kőzést s azután Jement a fiatalok
hoz és így szóit hozzájuk.

-— Fiúk, ne siessetek. Minél las
sabban öltözzetek.

— Miért mondod ezt? — kérdezte 
egjr másik vezető.

— Várom, hogy a második fél
időre feljavuljon a Fradi és akkor 
a srácok már nézhetik a nagyokat, 
így csak rosszat tanulhatnak a na
gyoktól...

Különbség
Kivonuláskor izgatottan nézték a szur

kolók a játékosokat. Valaki mutatta:
— Ez Glisovics, áld gólt lőtt Belgrád

iban.
A szomszédja legyintett:
— Az meg Csikós, aki nem kap gólt 

Budapesten . . .

FInta
Tintának bizony nem ment, úgy a 

játék, ahogy kellett volna. Sok tá
madás megakadt rajta. Mikor a kö- 
zépcsatár megsérült és kiállt, egy 
szurkoló így kiáltott be. a pályára:

— Gyerünk, fiúk! Most rúgjatok 
gólt.

— Miért olyan sürgős az magá
nak? — kérdezték tőle.

— No hallja — felelte az illető. —  
Most nincs ben a Finta és nem tud 
közbelépni.

Angol ren d szer
A Fradi-szurkolók meg voltak elégedve 

a csapat védelmének angolos felállásá
val.

:— Azért, a csatársorunk is angol-rend
szerben játszik — védte meg a támadó
é r t  egy szurkoló.

— Mi ebben az angol-rendszer? — kér
dezték tőle.

— Csak meg kell figyelni, hogy egy
két csatárunk milyen: angol hidegvérrel 
nézi, hogy a többi hogyan harcol.

Csikós
Mikor Csikós a labdával telibe, találta 

Polgár arcát egy szurkoló, aki sokat mér
gelődött már Finta tehetetlenségén, így
szólt:

— Jó fiú ez a Csikós, csak nem ért a 
labdarúgáshoz.

— Miért ne értene?
,„ 7 7  **0 hallja. Én az ő  helyében a Tintát 
lőttem volna le.

Sárosi III. sza b ad 
rúgása

Sárosi in, szabadrúgásainak már 
európaszerte nagy a híre. Mikor a 
BSK elleni szabadrúgásához készü
lődött, a BSK-védök nem álltak sor
falat a kapu előtt.

Bátor fiú ez a Mrkusics — vé
lekedett egy futballrajongó. Oda mer 
állni egyedül Sárosi szabadrúgása 
elé.

— Nagy tévedés! — helyesbített a 
szomszédja. Nem a Mrkusics bátor, 
hanem a hátvédek gyávák, ök néni 
mernek sorfalat állni.

Gyetvai gyorsasága
Gyetvai néhányszor szélsebesen’ 

rohant el a labdával. Gyorsaságára 
jellemző az alábbi - apa és fiú kö
zött lezajlott —• párbeszéd az álló
helyen, éppen a félvonalnál.

— Nézd, fiacskám, itt jön a Gyet
vai.

— Hol?
— Ott megy...

K inek  köszönheti 
a Frad i a to váb b 
jutást?

A Ferencváros második gólja előtt Lá- 
■̂ar vitte a labdát. Már ott járt a tizen

hatoson és a belgrádi védők még mindig 
nem vették „kom olyan". A közönség kö
zül sokan kiabáltak:

7”. -MJj!
Earar lőtt é* dugó lett belőle. Az egyik

A Ferencváros vasárnapi, délután nagy 
ellenfelet terített kctváJlra. A BSK csa
pata ismét igazolta jó  hírét és a zöld- 
fehéreknek telje# eröbcdobással kellett 
.iát&zaniok. hogy behozzák a belgrádi hát
rányt. A mérkőzés előtt különösen Mrku- 
sicsról, a belgrádiak kapusáról hallot
tunk nagyszerű híreket. Tudtuk, hogy az 
érdeke#, szinte egészen egyéni stílusban 
védő kapus pompás formában van. El
határoztuk, hogy közelebbről is megnéz
zük

A Fradi—BSK mérkőzés alatt Mrkusics 
kapuja mögött helyezkedtünk cl és a 
kapus minden megmozdulását, í>0 perces 
munkáját figyeltük és feljegyeztük.

Az e lső  fé lid ő b en :
játszadozik

Az I. félidő 4. percében nyúl először 
labdához a kapus. Stoilkovics hazaadását 
veszi fel. A 14. percben megint csak 
hazaadást kell fognia. Ezúttal Dragicse- 
vics adja hátra a labdát Finta elől. 
A 18. percben akad az első komoly dol
ga: Kiss lövésszerű beadását 

biztosan húzza le.
A 19. percben Dragiosevics megint, haza
fi d. A 29. percben Gyetvai magas labdá
ját kapja el Sárosi dr ás Finta fejő fölül 
A 21. percben Finta távoli, gurulós lövé
sét

fél kézzel
szedi fel.

(Eddig tehát nem akadt túlsók dolga 
a belgrádi kapusnak. Feltűnő, hogy mát 
az eJső 20 percben háromszor adtak haza 
a belgrádi hátvédek.)

A 22, percben Gyetvai lövését leguggol
va

ölbe fogja.
Ennél a védésnél majdnem a 11-es pont
nál állt a kapus! Ez volt a szerencséje. 
Ha a kapujában van, nem tudta volna 
így elzárni a lövés szögét.

A 23. percben Manola egy szabadrúgást 
hazaad. A 30. percben Lázár, távoli lövése 
kapu mellé menne, do Mrkusics biztonság 
okából Ölbe fogja' a kapu mellé tartó, lab
dát. A 33. percben Bozsovics tesz ugyan
úgy, mint előbb Manola. A 35. perc ve
szélyes: Gyetvai szögiétrúgását 

magasan felugorva
öklözi ki a fejek fölött. Most hosszú por
cokig nincs komoly munkája a kapusnak. 
A ferencvárosi csatárok nem jól céloz
nak, három lövés is a kapu fölé száll. 
A 43. percben Pósa beadását

lehúzza.
A szünetben megelégedetten mondja 

Mrknsics*
— Eddig nem volt sok dolgom. A nagy

hírű ferencvárosi csatársor alig ad mun
kát.

Egy csók és két gó ll...
A második félidőben már nem panasz

kodhat a kapus a zöld-fehér csatárokra. 
Már a 2. percben „meleg© van’ ’ : Finta
feje fölött

kiejti
a labdát és csak másodszorra káaprinlja 
meg. 3. perc: Finta fejesét védi könnye
dén. majd Biró pattogó beadását csípi 
cl. 4. perc; Gyetvai szögle trúgását pom
pásan

öklözi
a másik oldalon szögletre. A 6. percben 
Bíró beadását lehúzza. A 8. percben .iön 
Mxkiisics „nagy jelenete.”  Sárosi III ’bő- 
dületes erővel lg szabadrúgásból, Mrku- 
sics idejében mozdul, do a szörnyű erejű 
lövést

csak kiütni tudja.
Nincs kapus, aki ezt: a lövést meg tudta 
volna fogni! Sárosi dr táróban, de o 
előle az utolsó pillanatban oldalra

elüti
a labdát. Amikor felszabadul a kapu, 
Daliáé odafut a kapushoz és megcsókolja. A fényképészek megjegyzik:

— Megérdemli. Ilyen bombát kiTCŰe. 
n i!...

8. perc: Finta fejesét fogja. Most négy 
percig jihenhot a kapus. 12. perc: Lázár 
erős, „főalatti”  lövését

felszedi.
A 13. percben Gyetvai lövése Stoilkovics- 
ról pontosan a kezébe pattan. (Nemcsak 
tud ez a kapus, de .szerencséje is van.) 
Állandóan kinn tanyázik a kapu előteré
ben, sokszor a 16-osnál. Még

utasításokat is ad
a három hátvédnek. A 14. perrhen Finta 
elől egészen a 16-os sarkán fogja ölbe a. 
labdát. Még ugyanebben a percben ritka 
teljesítménnyel véd. Gyetvai bombáját 
vetődve csak kiütr.i tudja s a rárohanó 
Finta elöl újabb belevetéssel elcsípi a 
labdát. Utána fájlalja a derekát. Azt 
mondja a haló mögött ülő gyúrónak, 
hogy Finta megnyomta egy kicsi-t a bor
dáit. Fenn a lelátón a közönség udvaria
sa i,tip so l a nagy védés láttán (most jut 
eszünkbe, mi volt ez a Csikós elsőfélidő* 
beli védéséhez képest:). Mrkusics boldo
gan mosolyog magában. Biztosan ezt 
gondolja:

— Most, már talán kihúzzuk gól nél
kül és bent vagyunk a döntőben'.

De mégsem! A 18 percben ment Finta 
elöl. A 16-osön túlra

fut ki és lábbal
partra vágja a labdát. A 20. percben 
jön a „fekete végzet” : Lázár előreadá- 
sát Finta elöl elrúgja, közben azonban' 
csatárral és a hátvédekkel együtt a

földre esik. Sárosi dr gólját a földön 
fekve

már csak nézni tudja . . .
A lelátó és az , állóhely népe tombol. Ta
lán itt, a pálya belsejében még jobban 
lehet hallani a tapsot és a- diadal ordítást. 
A  belgrádi kapus bánatosat.' támaszkodik 
egy pillanatra a kapufához, azután 
megint előremégy. Majdnem

negyedik hátvédet
játszik.

21. perc:. Biró. gyenge lövését védi. 
23. perc: Finta elöl a lelátó tetejére

rúgja
a bőrt, a 16-osig kifutva. A 26. perc
ben könnyclmüsködik egy kicsit: Finta 
gurulós labdáját lábbal (!) pattant ja fel 
a kezébe: Óriási kirúgásai vannak a szerb 
fiúnak. Egyízben

majdnem a Ferencváros 16-osáig 
rúgja el

a labdát! A 27. percben Manola haza
adását fogja s amikor kirúgja, a labdá
val együtt kilép a 16-os vonalon. (A játék
vezető nem vette észre.) . Amikor Drági- 
csevics megsérül, gyorsan

intézkedik:
Leehnert behívja Dragicsevics helyére, 
közben egy pillanatra résztvevő arccal 
nézi. hogyan ápolják a középfedezetet. 
Nem sokáig nézheti . . .  A 31. percben 
megint a ..végzet”  jön : Lázár nagy bom
bájára hiába dobja magát. Gól. Utána 
egy kis — halkhangú — vita a hátvédek
kel. .

—, Nem láttam a labdát, csak akkor, 
amikor már majdnem a vonal eló'tt volt
— panaszkodik Mrkusics. — Meg aztán 
váratlanul lőtte meg Lázár.

33. perc: Sárosi dr sarkalását óriási 
szerencsével

védi a gólvonalon, de csak szögletre. Há
lás pillantásokat kap a védőktől, de 
csókra vagy kézfogásra most nincs idő, 
mert rögtön utána Valjarcvícs (1) haza
adását kell fognia. A 35. percben Stoil- 
kovics hátrafelé fejel, ezt

Slbckapja.
20 másodperc múlva a kitörő Finta elöl 
a 16-os sarkán úgy kapja el a labdát,

mint a legyet.
A 43. percben Lechner hazaadását védi. 
(Ennyi hazaadást! . . .) Még két labdája 
van a 45. percben; Sárosi III. gurulós 
lövését felveszi, majd Kiss lövését 

szögletre
üti. Vége.

Mrkusics a 50 perc alatt összesen 36 
ízben fogott labdát és kétszer — szeretett 
volna. A 36 labdafogásból 25 esik a II. 
félidőre. (Ebből is látszik, hogy a Fradi 
akkor sokkal jobban igyekezett.) 9-szer 
adták haza a. labdát a BSK-játékosok, 
összesen 9 Ízben forgott komoly veszély
ben a belgrádi kapu (a gólokat nem szá
mítva). Mrkusics védett mindent, ami 
védhető volt. Nem rajta múlott a vere
ség. Valóban klasszikus, óriási tehetség.

Csikós Gyuszit mégsem adnánk oda 
érte . . ,

A MOVE Esztergomi SE is visszalépett 
a Mátyás király-serlegért folyó küzde
lemtől.

Újabb feljelentés a Bocskai ellen. Ná
das. a Bocskai hátvédje jelentette most 
fel egyesületét szerződésből eredő kötele
zettségek be nem tartása miatt. (Fizeté
sét nem folyősítóták.)

— Három csapatunk közül kettő kiesett 
a. KKK első fordulójában, egy bent- 
niaradt. Ebijen az egyben azonban annál 
jobban bízhatnak — írtuk a l l : l -e s  Fe- 
i encváros—Slaviá-mérkőzés után.

És a, Fradi bejutott a döntőbe. Nem 
kisebb csapatot gyűrve maga alá, mint 
a BSK-át. óriási volt vasárnap a harc. 
Izgalmas, feszült légkörű. A Ferencváros
nak a mai idők sok nehézsége • közepette 
is volt azonban megfelelő fegyvere, hogy 
a remek belgrádiak ellen is kivívja a 
diadalt, A Fradi tehát megfelelt a biza
lomnak. És csak szavakat ismételünk: 
bizhatunk a Ferencvárosban továbbra is...

Nemcsak mi, a csapat vezetői is bíztak 
és bíznak is a zöld-fehér fiúkban. így 
beszélnek a nagy harc után:

Vitéz Kemenesy Sándor:
— Én valahogy bíztam a fiúkban. 

Ezt nem utólag, a mérkőzés után 
hangoztatom, Ezt mondottam a hét 
elején is. A Ferencvárosban hagyo
mány ugyanis, hogy minél nagyobb 
a küzdelem tétje, annál több aka
rást, lelkesedést és szivet tud harcba 
dobni a csapa,t. Nagyon nagy küzde
lem volt a vasárnapi, A belgrádiak 
egészen olaszos fajtájú labdarúgók, 
Kemények, gyorsak. Kiváló volt a. 
BSK csapatmunkája is. Gólt is lőhet
tek volna, ha van egy kis szrencsé- 
jük, vagy Csikós nem véd olyan ra
gyogóan. Nagyon jól jött tehát ne
künk ez a kétgólos győzelem. Nem, 
is tudom mi lett volna akkor, lia most 
is háromgólos előnyt kellett volna 
behoznunk. A BSK nem Slavia, ame
lyet szinte lekiabált a, pályáról tíz
ezer ember. A szarajevóiak ellen 
csaknem biztosra, niéntünlf. Előre 
megrripndtam, hogy a Slavia, amely 
nem volt sohasem külföldön, össze
fog roppanni Budapesten, ha — ki
egyenlítünk, Akkor akár tucatot is 
lőhetünk még. A BSK jártas nagy
csapat. Örüljünk a Z:0-ás győzelem
nek.

Arra a kérdésre, hogy miként volt

megelégedve a csapattal, Kemenesy 
igy válaszolt: ,

—  A védelmünk és a fedezetso
runk, egy-két hibától eltekintve, jól 
játszott. A csatársor ezúttal lagy
matag volt. Sárosi dr. sokat tanult 
az utóbbi időben... Ez a magyarázata 
gyengébb játékának. Bíró játéka 
nem lep meg. Tőle nem is vártam 
jobbat. Finta alacsony a magas lab
dákkal keresztül vitt támadásoknál. 
A nyurga jugoszlávok mindent elfe
jeltek előle.

Nem tetszett a csatársor játéka 
Dimény Lajos

edzőnek sern. Neki ez a véleménye a 
vasárnapi játékról:

— A mi csatársorunk, amely kom- 
binácips játékhoz szokott, azért nem 
tudott most kibontakozni, mert min
den csatárunkra ráálltak a belgrá
diak. A félidőben éppen ezért adtunk 
utasítást Lázárnak, hogy ha alkalma; 
van, ö törjön ki és lőjjön kapura. 
Egyben , azt; az utasítást is adtuk, 
hogy a. csapat állandóan erősítse ai 
iramot. A védelem ennek ellenére is 
könnyelmüsködött a második félidő
ben, amikor már benn volt a. két gól 
Mrkusics kapujában, A könnyelmű
séget csak kissé menti az, hogy a 
belgrádiak ekkor már csak két. csa
tárral támadgattak. A jövőben azon
ban ilyen körülmények között sem 
engedjük meg a védelemnek a köny- 
nyelmüsködést, mert két cröretólt 
csatár is rúghat — egy gólt.

Végül ezt mondta az edző:
— Meg lehetünk elégedve, az ered

ménnyel. Mi bíztunk abbán, hogy a. 
Ferencváros továbbjut. Még ilyen 
nagy ellenféllel szemben is, mint, 
amilyennek a BSK mutatkozott va
sárnap. Ezért pedig csak elismerés 
illeti a fiúkat.

Amikor a válogatott messze* 
jár a „legjobbak11 csapatától

A Calcio lllustrato legjobb bajnoki együttese
A milánói Calcio lllustrato érde

kes összeállítást közöl a nemrég be
fejezett olasz bajnokságban szere
pelt játékosok teljesítményéről. Az 
egész bajnoki idény alatt mutatott 
teljesítményt osztályozta a lap 
szerkesztősége és ennek alapján a 
legjobbak együttese a következő 
meglepő formában alakult ki:

Pcruchetti Ambrosiana — Mar
cin Genova, Ricci Bologna — 
Locatelli Ambrosiana, Olmt 
Ambrosiana, Campatelli Ambro
siana — Biavali Bologna, Sám
sont; Bologna, Fiola Lazio, Cor- 
belli Venezla, Ferraris II Am

brosiana.
Első pillanatra fcltünikpmár, hogy 

ez a csapat erősen eltér Pozzo vá
logatott gárdájától. A  válogatott 
Olivieri a kapusok közt csak a má
sodik helyen szerepel a milánói lap

IBI S5~ t e BaááS—— i \

íg y  l ő n e k  ő k . . .
Budapesten lassan-Iassan már egészen 

kihalnak a „grundok” , a fiatal, futbal
lozni szerelő gyerekek kopár paradicso
mai. Mindenhová építkeznek, s almi a 
gyerekek néhány négyzetméternyi üres 
telket találnak, azonnal kinevezik fut- 
hallpályának és — amíg lehet — birto
kukba veszik. Itt kezdődik azután a baj...

öklömnyl gumlahdával játszik vagy ti
zennyolc gyerek az egyik budai „kis- 
grundon” . Később még csatlakozik hozzá- 
juk négy fiú, így éppen meg van a két 
csapat. A hely azonban, mindössze ak
kora, mint a szabályos labdarúgópályá
nak a 16-oson belüli területe.

Pompás tehetségeket fedezünk fel a 11 
—16 éves fiuk között. Némelyiknek olyan 
labdakezelése van, hogy szédületes! Saj
nos, a kis játéklep miatt hosszú labda-
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Az olasz sportlapok is foglalkoznak 
kls KK-val. A Gazzetfa dello Sport jósol 
is a mérkőzésekre, majd megállapítja: ..A 
legesélyesebb valamennyi résztvevő ko
zott a Ferencváros csapata. A zöld-fehé-

értékelési táblázatán. A Főni—Káva 
hátvédpár pedig csak a harmadik 
helyig tudott eljutni. A középcsatár 
helyén a következő a lap sorrendje: 
Piola, Bort ont, Boffi, Gabetto, Guar- 
nieri, Puricélli.

A Calcio lllustrato értékelő eljá
rása inkább csak elméleti jellegi), 
tudjuk jól, hogy a valóság nem 
mindig követi pontosan az elméle
tet.. Nyilván ezért van az, hogy a 
válogatott csapat összeállításakor 
Pozzo más szempontokat is kényte
len volt figyelembe venni, mint az 
átlagos legjobb teljesítményeket az 
adott helyeken.

Az ilyen összeállításnak azonban, 
mint a Calcio Illustrato-énak, min
dig meglesz az érdekessége, mert 
sok kombinálgatásnak, számítgatás- 
nak és vitának szolgálhat alapjául. 
A labdarúgás szurkolói pedig na
gyon kedvelik az ilyen szórakozást.

kát egyáltalán nem lehet látni. A szélső 
legfeljebb a hozzá két méterre álló' ösz- 
szckötöjétöl kap labdát, máshonnan nem. 
Egyik-másik csatár olyan technikai trük
kökkel kápráztatja cl az üt főből álló 
nézőközönséget, hogy no! Sarkosok, hátra- 
húzott labdák, ragyogó (de haszontalan) 
testesetek egész sorozatát látjuk az egyik 
csapat nyurga középcsatárától. Most 
éppen három védőt szédít meg egyszerre 
mutatós körforgással.

Utána azonban öt lépésről, tisztán állva 
az égbe lövi a labdái. Kardos Pisti sem 
csinálná különbem Hja, lőni nem tud
nak . . .

— Ha volnának megfelelő nagyságú 
játszótereik, a lövések terén is más volna 
a helyzet. — jegyzi meg az egyik néző.

Igaza van . . .

rak az eddigi mérkőzéseken egyre jaynló 
formát mutattak s meglepetés volna, ha 
nem ők nyernék meg a KKK-t.

»
A svájci lahdnrúgóbajnokságban befeje

ződtek a küzdelmek, A Nemzeti Bajnok
ságban összesen .358 gólt lőttek a csatá
tok. A gólkirályi címei Aeb.v György, a 
Servette csatára nyerte el 23 góllal. Mö
götte CZ a sorrend: 2. Amtldo (Lugann)
12., 3. Frlgcrio (Lugann) ti. Érdekes, 
hogv Abeggien III. esak 7 gólt lőtt. a 
szintén sokszoros válogatóit Walaeek : pc. 
dig csak 5-öt,
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Csillés — Kisv Bíró — Királyv Sárosi ülj k é s z ü l ő d n e k

Balogh - Kincses, Vidor, Finta, a G r a d i a n s k i - R a p i dKsszely, Gyetvai
Az T939l4Q-es idény tizenegye a fenti, csapattól csak négy helyen fér el

Mériyzáráskor lapunk mindig' ősz- 
6Se szekta állítani az idény tizen 
egyét Hétről-hétre, illetve forduló 
rői-fordulóra összeállítjuk a „Hét 
tizenegyét” , illetve f| „Forduló'tizen 
egyét” és ezek összesítésétől kapjuk 
az „Idény tizenegyét". Most is jey 
tettük.

KI hányszor került 
a „Síét tizeíiegyétoe** ?
Tavasszal tizenkétezer állítottuk 

össze a hét tizenegyét és egy ízben 
a forduló tizenegyét. Ha a: tizanliá 
wm  összeállítást átnézzük, akkor 
következő képet kapjuk:

CSIKÓS VEZET A 
KAPUBAN

A  kapus
helyén hét játékos szerepel, öt játé 
kos egyszer-egyszer jutott a csapat, 
ba, egy kapus kétszer és Csikós 
egyedül hat Ízben:

Csikós 6.
Körmendi 2- 
Vörös, Tóth (Szeged), Kiss (Tö 

fekvés), Horváth (Szolnok), Boldi- 
sssár f—1.

Csikós tavaszi formájának megfe
lelően magasan vezet a kapusok kö
zött. Érdekes, hogy a régi váloga
tott kapusok közül Szabó és Háda 
nem. tudott bekerülni a hét tizen
egyébe.

A HÁTVÉDEK HELYEN 
ISMÉT A HUNGÁRIA 
VEZET

ősszel is- és tavasszal ia a Hun
gária hátvédjei voltak a legjobb 
formában. Polgár későn eredt Bíró 
után és orrhosszal lemaradt,
A  jobbhátvéd
helyén mindössze öt játékos jutott 
szóhoz:

Kis fí-
Olajkár I. S.
F u tó ,  A r a d i, P d k o z d i  f —  /.

A balhátvéd
hek-én sem szerepeltek többen:

Bit ó  /f-
Polgár, Bánkúit 3—3- 
Pdkosdi 2- 
Kispéter 1.

A VÁLOGATOTTAK A 
FEDEZETSOR ELBN

A fedezetsor mindhárom helyének 
első helyére az a három játékos ke 
rüit, aki tavasszal legtöbbször szc 
repelt a válogatott csapatban.
A  jobbfedezet
helyén az a meglepetés, hogy Király 
csak hajszállal előzte meg Szűcsöt, 
a Törekvés játékosát:

Király 5.
Szűcs (Törekvés) 4.
Hámóri 2.
Szalag (U), Lázár 1—/.

A  középfedezet
helyén is Törekvés-játékos került 
második helyre, de itt már holtver
senyben:

S á ros i ni. 4 .
Róják, Tóth (Gamma) 3—3- 
Móré 2-
Ssiics (Szolnok) 1 .

A  balfedezet
helyén újra Törekvés-játékost, ta

lálunk a második helyen.
Balogh 6.
Tagányi 3.
Pósa 2.
Békési, Dudás 1-~1.

A  CSATÁRSORBAN  
NAGYON SOKAN SZE
REPELTEK

Fentebb láthatjuk, hogy a kapus 
helye kivételével a többi helyeken 
csak öt-öt játékos jutott szóhoz. 
Ezzel szemben a csatársorban nem
igen akadt hétröl-hétre jó formában 
levő játékos. Éppen ezért a jobb
szélen kilenc a belsőhármas helyein 
8—8, a balszélen pedig 6 játékos 
került a hét tizenegyébe.
A jobbszélen

Kincses mellett csak Adám {Új
pest) volt az, aki egyDél többször 
be tudott kerülni a csapatba:

Kincses 5.
Ádám 2.
Suhai, Szántó, Bognár, Kristóf, 

Béky, Várady 1—1.
A  jobbössiekötöben

A Kincses—Adám-eset szereplői 
Vidor és Tóth (Törekvés):

Vidor 3.
Tóth 2.

Miilter, G. Tóth, Kállai, Vincze 
Cseh, Kiss (Ferencváros 1—],
A középcsatár v 

helyén nagyon rosszul álltunk 
Erre jellemző az, hogy Finta — aki 
az idény elején még nem játszott 
Ferencváros csapatában, később sé
rülése miatt maradt ki többször 
első helyre tudott kerülni:

Finta 3.
Kolláth, Kalmár, Zsengellér 8- 
Fü-zi II., Ádám (Kassa), Toldi 

Turay II. 1 —1.
A balösszekötő'
helyén holtverseny támadt. Csak itt 
van holtversenyt. Kiszely és Toldi 
került holtversenybe. Kiszely azon
ban egy orrhosszal megelőzi Toldit, 
mert a hét tizenegyének tartalék- 
csapátában is szóhoz jutott a bal
összekötő helyén, Toldi viszont nem. 

Kiszely, Toldi 3—3.
Zörgő 2.
Mester, Fekecs III, Bihdmy, Déri, 

Nemes 1—1.
A  ba-lszélső
helyén nem volt vita. Gyetval — 
bár későn — de formába lendült és 
megelőzte az elülte vezető Tóth 
III-at.

Gyetval S.
Tóth III 3.
Hárai 2.
Pálinkás, Kalocsai/, Kocsis 1—1.

A tavas:! id ény tizen
egye

a fentiek, alapján Így fest:
Csikós (6) — Kis (6), Bíró (4) 

— Király (5), Sárosi IH (4), Balogh 
(6) — Kincses (5), Vidor (5), Finta 
(8), Kiszely (3), Gyetvai (5).

Érdekes összehasonlítani a fenti 
csapatot azokkal a játékosokkal, 
akik tavasszal a válogatott csapat
ban (zárójelben lévő szám a válo
gatottban való szereplést jelenti):

Csikós (5) — Pákozdi (5), Bíró 
(3), Polgár (2) — Király (5), Sá
rosi III (5), Balogh (4), Dudás (1). 
A  csatársor jobbszélén mind az öt
ször Kincses szerepelt, a jobbössze- 
kötöben Sütő háromszor, Sárosi dr 
kétszer, a középcsatár helyén Toldi 
négyszer, Sárosi dr egyszer, a bal
összekötő helyén Dudás kétszer, Sá- 
rosi dr, Harangozó, G. Tóth egyszer
egyszer, a balszélen Kaloesay és 
Gyetvai kétszer-kétszer. Kocsis egy
szer játszott.

Mz 1S3S-4©-©$ id ény 
tizenegye
Ha. az egész idény tizenegyét össze 

akarjuk állítani, akkor két helyen 
holtversenyt kapunk. Ha felsoroljuk 
a legtöbbször szerepelt játékosokat, 
akkor az egyes helyeken a kép a 
következő:

Kapus: l. Csikós (6), 2—3. Boldi
zsár, Tóth (Szeged) (4—4).

Jobbhátvéd: 1. Kis (11), 2. Olaj
kár I (8), 3. Pákozdi (4).

Balhátvéd: 1. Bíró (9), 2 • 3. Pá
kozdi, Bánkuti (5—5).

Jobbfedezet: 1—2. Hámori, Király 
(6—6), 3. Szűcs (Törekvés) (4).

Középfedezet: 1. Sárosi III (4), 
2. Tóth (Gamma) (5), 3—4. Móré, 
Róják (4—4).

Balfedezet: 1. Balogh (8), 2—3
Tagányi, Szalay (Nemzeti) (4—4). 

Jobbszélső: 1. Kincses (8), 2.
Bognár (4), 3—4. Adám, Szántó 
(3—3).

Jobbösszekötő: 1. Vidor (7), 2.
Vincze (4), 3—4. Müller, Tóth (Tö
rekvés) (2—2).

Középcsatár: 1—2. Kolláth, Zsen 
gellér (4—4), 3—4. Finta, Fűzi II
(3—3).

Balösszekötő: 1. Zörgő (7), 2.
Toldi (4), 3—4. Déri, Fekecs I lii  
(3—3).

Balszélső: 1. Tóth III (8),
Gyetvai (6), 3. Titkos (3).

m é r k ő z é s r e

(és sem m it sem tudnak a m érkőzés 
elm aradásáról)

(Hétfőn este hét érakor telefonon beszéltünk állandó szabadkai tudósítónkkal és ő az alábbiakban számolt, 
be a harmadik Gradjanski—Rapid- 
mérkőzés előkészületeiről. Szabadkán 
akkor még semmit sem tudtak arról, hogy ezt. a mérkőzést komoly veszély fenyegeti.)

Szabadka, július 8. 
Szabadka sporttársadalmában hi

hetetlenül nagy örömet váltott ki, 
hogy ide tűzték ki a Gradjanski és a 
Rapid harmadik találkozóját. Ilyen 
nagy mérkőzés a város falai között 
még nem volt és a készülődés is 
ennek megfelelően igen lázas.

Jakopics .leső, a Gradjanski ügy
vezető elnöke már ma délelőtt ideér
kezett, hogy a szükséges intézkedé
seket megtegye. Jakopics repülőgé
pen tette meg az utat Bukarestből 
Belgrádba és Belgrádból vonaton 
jött Szabadkára.

A mérkőzést a Bácska-pályára 
tűzték ki. öt-hatezer nézőre lehet

számítani. A kereskedők máris el
határozták, hogy szerdán délután 
korábban becsuknak, hogy az alkal
mazottak kimehessenek a mérkőzés
re. A környékbeli városokból és köz
ségekből is sok futballrajongót váj
nak.

Beszéltünk Jakopiccsal és ő a kö
vetkezőket mondotta:

— A Gradjanski csapata egyene
sen Szabadkára utazik és ha csak 
valami közbe nem jön, akkor a fiák 
már ma. a késő esti órákban meg is 
érkeznek.

— Az összeállításunkban változás 
less, mert Wölfl megsérült Bukarest- 
ben. Plese. kerül a csapatba. 0 less a 
jobbszélső, Cimmermancsics pedig 
jobbösszekötőt, játszik majd.

— Értesülésem szerint a mérkő
zést, a bécsi Bera.nek vezeti majd, 
az egyik partjelző pedig budapesti, 
a másik pedig belgrádi lesz.

TszIíL*.

Visszavágás
a Ferencvárosban

(A Fradi két forduló után jutott 
döntőbe. Első mérkőzésén kikapott 
az első fordulóban, de behozta a hát
rányt. Megint kikapott, megint be
hozta a hátrányt. Ez a módszer nagy 
népszerűségre tett szert, a Franz- 
staátb.an. Mint alább látható.)

1.
Egy srác meséli:
— Két pofont kent le nekem a 

Feri. Másnap meglestem és úgy ösz- 
ssepofoztam, hogy végeredményben 
18:2 a pofonarány. Behoztam!

2.
— Két pengőt kaptam, kölcsön 

egy hétre. Egy hél múlva négyet ad
tam vissza. Alaposan visszafizettem 
a kölcsönt!! Erre senki se számított!

U tolsókból le ssn ek  
az e lsó k !

A KKK T. fordulójának I. része után 
mi magyarok nagyon szomorú holyzetbcn 
voltunk. Mindhárom csapatunk veresé
get szenvedett s ugyanakkor a jugoszláv egyesületek három, a román egyesületek 
egy győzelmei értek cl. Szóval mi vöt 
tünk az utolsók.

Most megfordult a helyzet. Mi vagyunk 
az éten. A döntőbo elsőnek magyar csa
pat jutott —

Ha azonban nemzetekint összeadjuk az 
eddig lejátszott mérkőzéseket, akkor még 
mindig elég gyengém állunk. íme:

1. Jugoszlávia 10 fi 2 2 14:13
2. Románia fi 2 2 2 5: 5
8. Magyarország 8 2 — 6 14:15
A Ferencvárosnak tehát — a Hungária

és az Újpest kettős veresége miatt — 
még mindig*van mit javítania.

*
Egyesületeinnt így fest a helyist:1. Gradjanski 4 2 2 — 5:0

Rapid 4 1 2 — 5: 1
3. BSK
4. Ferencváros
5. Slavja
fi. Hungária
7. Ven us
8. Újpest

4 3 — 
4 2 — 
2 1 —2 -----2 ____
2 -----

1 5: 2
2 13: 5
1 4:11
2 1 :5  
2 0: 4 
2 0: 5

Akár a Grarlianski. akár a Rapid jut 
tovább a szerdán döntésre kerülő liarraa, 
dtk mérkőzésen, a Ferencváros minden- 
képpen veretlen ellenfelet kap a döntő
ben. Könnyen lehetséges, hogy a Grad- 
jrnski kapott gól nélkül kerül a dön
tőbe. ®

A BSK vasárnapig nem kapott gólt. 
Most egyszerre kettőt kapott j ezzel ki 
is cselt. *

A góllövőlistán Sárosi dr előnye ismét 
nőtt:

6 gólos: Sárosi dr.
2 gólos: Biró TI. Finta, Güsovies, Eaj- 

Hcg, Sípos. Zsalant.
1 gólos: Barátki. Bogdán, Bobet'es.

Bozeovics. Clmin'ciinnncsícs. Gyetvai, 
Kis®, Nikolies, Salipur, Valjareviea, 
Vidor.

öngólos: K is (ffjmgária), Sziklai,
Ternra.

Vidéki eredmények
Szombathely: Diák válogatott—Ifjúsági
áíogatott 4*3 (0:1). Barátságos. Vezette: 

Koltai. Góllövő: Steszler (2Í.- Spafes,
Czeglédi. illetve Szálai 42). lile. — Tö
rekvés—SzTK 2:1 (1:0). Barátságos. Ve
retté: Szabó. Góllövő: Horváth (2), ill. 
Berger (tl-esből).

L E G Ú JA B B !

A román szövetség le 
akarja tiltani a sza* 
badkai mérkőzést
A Gradjanski újabb 
küzdelem nélkül 
kerülhet a döntőbe

Hétfőn este a Budapesten- tartóz
kodó Juga Livius, a román szövetség 
főtitkára többször is telefonbeszél
getést folytatott Bukaresttel. Ami
kor Bukarestben köztudomásúvá 
vált, hogy a Rapidnak harmadik 
mérkőzést kell játszania, Economu, 
a román szövetség kapitánya közbe
lépett és a frankfurti mérkőzésre 
való tekintettel

le akarta tiltani
a szerdára, Szabadkára kitűzött Ra
pid—Gradjanski KKK-mérkőzést.

Egyelőre végleges határozat még 
nem született, de valószínű, hogy a 
szabadkai mérkőzésből már nem lesz 
semmi.

Amint a, KKK-bizottságtől értesül
tünk, abban az esetben, ha a Rapid 
szerdán nem All ki Szabadkán a 
Gradjanski ellen, úgy

elveszti a jogát a továbbjutás
hoz

és ebben az esetben a Gradjanski 
harmadik mérkőzés nélkül megy to
vább, azaz a Ferencvárossal meg
vívja a döntőt.

— Villamos után szaladtam. Ad
tam a villamosnak tíz méter előnyt.

— No és behoztad?
— Sőt! Elhagytam!

|A WMTK lett Budapest 
amatörbajnoka

A WMTK megérdemel tön nyerte a
Budapest n.matói bajnoki” címet. Neh«z 

küzdelem volt, a. BLK elleni mérkőzés, 
dó ózon a nehéz akadályon is átjutott a 
WMTK. Csoportbajnoksáffához most óz a 
bajnokság párosult és ez megkoronázása 
az egész évi szép szereplésüknek'. A BLK 
komoly ellenfél volt és n&m lehet tudni, 
hogy mi lett volna akkor, ha nem kény- 
tóién tartalékosán kiállni. Bizony, ami
kor az első félidőben a BLK vezetett, 
akkor nem sokan bíztak már abban, 
hogy a WMTK lesz a bajnok.

A WMTK Budapest bajnokságáért 
folyó küzdelemben először a Ganzot 
győzte lo 3:1 arányban, vasárnap pedig 
n. BLK ellen döntetlenül játszott. Máso
dik bolyon a Ganz csapata végzett: ki
kapott a WMTK-tól 3:Lre, a BLK-t azon. 
bon 1:0 arányban legyőzte.

Budapest 1939—40. évi ama tőrbaj noksá- 
gának végeredménye:

WMTK 2 1 1 -
Ganz 2 1 — 1
BLIv 2 - 1 1

Király Tibi elégedett 
az FTC if júsági csa
patával, de ősszel 
rendszert akar 
vinni a csapat játé
kába

Igen jó  játékban vert® meg vasárnap 
az FTC a. Magyar Pamut csapatát és 
ezzel megnyerte az országos ifjúsági ba j
nokságot. A mérkőzésen ' a nagyközönség 
örömmel tapasztalhatta, hogy néhány 
olyan játékos van a két csapatban, akik 
hamarosan komolyan kérnek majd helyet 
a nagyok között,

A mérkőzés után Király Tivadarral, az 
FTC edzőjével beszéltünk,

— Sokkal többet tudnak n fiúk, mint 
amennyit most mutatlak — mondta 
Király Tibi. — Nekem nagyon tetszett a 
Pamut játéka, nem is voltak gyengébbek 
nálunk. Az én fiaimnál évelhető volt. 
hogy kissé tül vannak játszva. Azonkívül 
a csapatban bét játékos most érettségi
zett és a sok tanulás nagyon éreztette a 
hatását. Mindenesetre örülök a szép ered
ménynek. Még csak négy hónapja, hogy 
foglalkozom a fiúkkal, rlo öröm velük 
együtt lenni, ősszel az lesz az első dol
gom, hogy rendszert vigyek a játékukba. 
Hiába, ősszel jól kell szerepelnünk, mert 
a bajnoki cím kötelez.

5:3
2:3

BÉCSI JÁTÉKVEZETŐ 
NEM MEHET SZABADKARA

A bécsi szövetség arról értesítette 
az MLSz-t, hogy nem küldhet a sza
badkai Gradjanski—Rapid kis KK- 
mérkőzésre játékvezetőt.

Az idő rövidsége miatt ugyanis 
már nem tudnak kiutazási enge
délyt szerezni bécsi játékvezetőnek.

KIMARADT
vasárnap Egerbe tervezett MVSC— 

PEtíSE-találkozó, amely Észak-bajnoksá
gát volt hivatott eldönteni. Az elmara
dás oka: utazási nehézségek.

E r d é l y  l e g f r i s s e b b  h í r e i t

m m i  HŰZLÚHV
h a s á b ja ir ó l  .o lv a s h a tta

F/zoasers ö lő  a z
ARADI KÖZLÖNV^a

H l r t / e a e o n  aa
ARADI KOZi.OMY.ban

„DK SOK MINDENT KELL BOT 
LABDARUGÓEDZÖNEK TUDNIA!”
ez a labdarúgó mesterképző-tanfoJyam

résztvevőinek általános véleménye. Meg 
az, hogy „Rövid ez a bárom hét az egész 
anyag átverésére!”  (Holott a tanfolyam 
megindulásakor egynéhányat! azt kérdez
ték: „Mit tudnak nekünk három hétig 
itt előadni?” ) A tanfolyam vége vészesen 
közeledik. Legutóbbi beszámolónk óta a 
tanfolyamon a következő előadások hang
zottak el: A labdarúgás története (Fin* 
hár); Céltorna: A kitartóképesség foko
zása; Módszeres oktatás: A gyorsaság és 
ruganyosság fokozása (Pálfai) ; A játék- 
szabályok befejező ismertetése (Fluhár). 
Az elmúlt pénteken* és szombaton délután 
a népligeti stadionban Píoltár István és 
Pálfai János mintaedzéseket tartott az 
UTE, Gamma, WMTK és M. Posztó ifjú
sági csapatainak a közreműködésével. 
Tegnap délelőtt Pluhár István elkezdte 
,.A labdarúgás taktikája és a rendszerek 
fejlődése”  c. nyolc órán* át tartó előadás
sorozatát. Pálfai János a téli tornatermi 
edzésekről beszélt, majd egy — a meleg 
miatt lerövidítet — bemutatóórát is tar
tott a TF női tornatermében (a rekkenő 
hőségben a tornázásban résztvevő tizen
két „áldozat”  mintegy hat kilót fogyott). 
Délután* a szolgálatot teljesítő Peleskei 
dr helyett Szukováthy Imre dr.. a TF 
igazgatója tartott előadást „Sportélet
tan, labdarúgőbetegségek és azok meg
előzése”  címmel. Ma délelőtt Pluhár Ist
ván folytatja a labdarúgás rendszereinek 
és taktikájának az ismertetését Pálfai 
János a formába hozó és a formában 
tartó edzésről beszél. Délután jfj. Vere- 
béty Tibor dr a labdarúgás sérüléseiről 
tart előadást,

m a r  a d ö n t ő k ig  j u t o t t a k  a  w m
ÜZEMI DIJMÉRKÖZ&SEK SORÁN

Ezen a héten befejeződnek Csepelen a 
WM üzemi díjmérkőzések. A II. osztály 
három csoportjában az Esztergályos II., 
a Csőgyár II. és a Bogbár, a III. osz
tályban pedig a Jupiter III., az Eszter
gályos III. és az Acélhengerde. lett cso- 
p° rteyoztes. A fenti csapatok egymás l.V 
zott dontömérkőzéseket játszanak az osz- . tálybajnoki címért. Az első osztály négy 
csapata is lejátsza e héten a hátralevő
két fordulót. A legutóbbi eredmények:

II- osztály: Bognár—Jupiter II. 4:3
(1:1). Vezette: Nyitrai. Izgalmas, erős- 
iramú _ mérkőzés, szerencsés győzelem. 
Góílövő: Fenyvesi (3) és Szekeres, illetve 
Újvári (2) és Hauser. Gráczert (Jutiter) 
kiállították. — Csőgyár II— Vasszerkezet 
1:0. Félbeszakadt. Vezette: Stjft. Az első 
félidő 35. percében Svelecz (Vasszerkezet) 
kiállítása miatt botrány tört ki és a já
tékvezető lefújta a mérkőzést. Góllövő-
Dióssi. — Idomszer—Nagytömeg 6:3
(4:0). Vezette: Mészáros. Szünet után az 
Idomszer engedett az iramból és ekkor 

Nagytömeg. Góílövő: Mátrai 
Bödl- Vaj ga I., Frigyes és Eisen- 

stadter, illetve Mészáros (3) és Létai. — 
Esrfergalyos II.—Kerékpár 2 :1  (1 :0). Ve- 
2etteJ/ acs5 -̂ Tóiramú mórköífs.megérdemelt győzelem. GóllővŐ: Karát,yi 
és Sórés, illetve Varga.

Tin J\, ° n t? 'y :Tr Jupiter TIT.-Nagy lömé*
rfíldőbeli 'i];z ,ví zeí*te: Kerbály. Második K ,e «  r I lk á v a l  megérdemelten gyfl-
II- esbőj)UP!nr; Gó"» vö: 2ilahi G* egyetlllptve Kiss és Fekete. —
fetH * “ Ír-A célön tő  5:2 (1:1). Ve-
Acélon tmSíérA, j atán. amikor az
k ire h w ? 61 ° fiort* Bajort és Nieder- 

a játékvezető kiállította, az 
TZe-tz ea,£’os felülkerekedett. Góílövő: 

Sch,áger és Budai (ll-esből). 
1 I , " C Pádár és Niederkirchner (lt-e»- 

Vaaönttf—Fémmű II. 3:0 (2:0). 
Pörnök. Biztos győzelem. Gól- 

tit .Pa,ot‘ f2) ós Egresei. — Csőgyár
I I I — Kör,p. Szállítás 6:0 (2 :0). Vezette: 
Platt. Lépésben nyert a Csőgyár. Gól- 
lövő: Dobner (2) , K om ir (2), Hanel és 
Szalai.

SZERDÁN EDZ AZ UTÁNPÓTLÁS
Fábián József, az utánpótlás kapitánya 

arról értesíti a csütörtöki edzésre meg
hívott játékosokat, hogy a KISOK-pálj-a 
beosztása miatt nem csütörtökön, hanem 
szerdán lesz edzés. A szerdai edzés dél
után 5 órakor kezdődik, a KISOK- 
pályán.

Szép Jánosnak, a BLASz tisztviselőjé
nek felmondtak a Gammához aláirt profi- 
szerzodése miatt A BLASz összeférheted 
lennek tartja, hogy tisztviselője profi
egyesületben szerepeljen,

A Bratlslaya lett a szlovák bajnok. Az
eperjcM Mama fölött aratott 9:l-e« győ-
zelmével a Bratislaya, ]ett a „ l0já k  baj-

I Sna rU  ̂ Xyen a VoiffbcWít*TCG iSparta v eze ti, a  bar mád lkon pedí# azi
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V i d é k i  b a j n o k s á g o k  
á llá sa

DÉLNYUGATI ALSZÖVBTSÉG 
Bajai I, osztály

1. Nagymányoki SE
2. Bajai Bácska
3. Dombóvári VSE
4. Bajai SE
5. Bonyhádi TK
6. Bajai Turul SE
7. Bácsalmási MOVE
8. Bajai MTE
0. Tóin a megyei SE

10. Mohácsi TE
11. Bonyhádi ZTE

Kaposvári II. osztály
1. Nagykanizsai VTE 10 9 - -
2. Barcsi IQK 10 7 1
;í. Marcali LSE 10 fi i
4. ZMNTE II 10 1 —
5, Kaposvári RÁC TI 10 2 2 

Dombóvári VSE II* 10 1 —

20 14 
20 14 
20 13 
20 11 
20 9 
20 S 
20 8 
20 7 
20 6 
20 6

3 61:28 31 
5 38:26 29 
5 48:30 28
4 43:34 27
7 33:43 22
8 42:48 20

2 10 40:33 18
3 10 20:42 17 
2 12 06:50 14 
2 12 26:33 14

visszalépett

1 61:18 18 
2 20:10 1. 
3 18:22 1; 
7 12:2-3 
fi 17:34 
9 10:31

TENISZ

— Szerkesztő Ör i
Még s a s i i g  nem  ért 
véget a ten isz  
c s a p a t b a j n o k s á g . . .

— Bt honnan veszi Terefere ? Hi 
szén már az ifjúsági csapatbajnok
ságot is befejezték.

— Most a zöldasztalnál folytató
dik a verseny.

— Nem hallottunk semmi óvásról?
— Óvásról szó sincs, Szerkesztő úr. 

Hanem.?.
— A csapatbajnokságok alatt na

gyon felütötte a fejét a sportszerűt
lenség. A szövetség most erélyesen 
rétidét teremt. A jelentések alapján 
nagyon sok játékost és egyesületi 
vezetőt idéznek a fegyelmi bizottság 
elé. Sok érdekes büntetésről fogunk 
rövidesen hallani.

—  M ik o r ?
— Egy-két héten belül ítéletet is 

hoznak.
— Maga legyen gyorsabb, Tcrc- 

fere úr!
— Értem, már megyek...

—---- - ............................ -
. A  NAGY MELEGBEN 

MAR MEGLEPETÉS IS AKADT 
A MAFO II. OSZTÁLYÚ 

BAJNOKI TENISZVERSENYÉN
Hétfőn délután kezdődőt cl í 

MAFC II. osztályú bajnoki teniszver
senye. A nagy hőségben már megle
petés ia akadt. A kivett Temesvárit 
Szedlák, a MAFC ifjúsági játékosa 
nagy küzdelemben megverte. Megle
petésnek számít még Alberti dr. ve
resége az Ugyancsak ifjúsági Ha
rasztitól, a RÁC versenyzőjétől. A 
höfgRck jobban bírták a meleget, itt 
nem.- volt különösebb meglepetés. 
Eredmények:

Bajnoki számok:
Vérfiegyes: Hacker—Rébai 6:2. 6:1,

Miskolczi dr—Nyáry gr. 3:6, 6:3, 7:5,
Simon—Vezekényi 6:0, 1:6, 6:1, Szedlák 
—Temesvári 3:6, 7:5, 10:6. Nagy S.—Fc- 
Trnczy Z. 2:6. 6:1. 6:2, Haraszti—Alberti 
dr 0:6, 6:2. 9:7, Czékus—ifi. Horváth 3:6, 
6:3, 6:3. Mihalovits O.—Kanta 6:2, 6:1, 
Boros—Ncubaucr 6:2, 6:0, Károlyi—Kim 
6:1. 6:3.

Női egyes: Ipolyi-Kcller—Beskó 6:3
6:3. Kövér—Králik 6:1, 6:1. Káliayné- 
Stobenné 6:3, 6:3, Madarászna—Némethné 
6:3, 6:2, Farkas G.—Rajczy 0:2, 6:4,
Lászlóné—Kontakt 6:3, 6:1. Nyáry H.— 
Kém 2:6, 6:2. 6:3, Guzmanr.'—Hidasiné 
j. n .„ Homoródiné—Pappné 6:2, 2:6, 9:7 
(nagy küzdelem), Köpeczyné—Berko 
virslié 6:1 6:3, Reményi—Székely 6:4, 6:1.

Női páros: Farkas, Hoffmann—Gonda, 
Némethné 6:4. 6:4, Horváth, Králik 
Schejbálné, Prácser 6:3. B:2.

E gyéb  szám ok:
F érfiegyes  IIl- o . :  Binder dr.—Hegyi

6:3. 6:3, Gerbner—Erdélyi j . n., Patak— 
Szörényi 6:3; 6:4, Meüinger—jd. Károlyi 
6:0. 6:1. Péteri—Harer 6:0. 6:0, Harsányi 
—Jesch 6:2, 6:3.

Női egves  III . o .:  Czéklerné—Schejbál
né 6:4, 6:1, Horváth—Csutor 2:6, 6:2,
Hacker—Kerek 6:4, 6 :2, Hofbauerné—
Ribárszky 6:2, 6:1, Ráez—Itéryné 8:6,
1:6, 6:3, Karácsonyiné—Szencziné j. n, 

Keddi kiírás:
2.45: Binder—Kravár (C),. H araszti- 

Fekete, Csongár—Ernszt, Jesch—Madár, 
Schmideg—Szedlák, Serény—Rábai, Szö
rényi—Harer. Bánhidi—Gábori.

3.45: Engelsmann—Szőke, Fehér DSC—■ 
Halácsi, Búj tor—Mihalovits Gy., Vezeké
nyi— Szentpéteri, Náberschnig—Markovi- 
chiné, Kövér—Szencziné, Ritter—Tóth 
RÁC, Madarászná—Horváth, Géczy—
Simon,

4.45: .Párvy—"Csongor; Tpolyi-Keller—
P rcjsi nger i>-e; B eh, N emos—Szóke,
Alberti: Hofmann DSC-Va-lovitn: Káro
lyi—Bari, Bujtor—Kaczián dr: Kluff—v. 
Barczy; h  alja y n«-_n of f m an n ui/KE ; Nagy BEAC—Heller (B)

S.45: Hubert- Barabás, Csink—-
Binder dr, Sándor—Horváth dr Si
mon. Károlyi Nagy, Miskolczi, Kö
vér, Guzmann—Aszlányi, Várkanyi 
Várkonyi, Madarászná, Reményi— 
Ipolyi-Keller, Homoródiné, Lám 
Pappné—Zupka, Lykáné, Várnai— 
Schenkelbacll, Csillag—Ruják (D).

6,45: Orosz, Pappné—Párvy, Szé- 
Rely, Stolpa IX. Szenczyné—Feren
ci^, Beskó, ( O — UH. Fornet—Ma- 
£yar. MiskoléZÍ'“ Neubav,er'. Halácsi 
—Barakovics di'. Némethné—Szmo- 
lenszkyné, (A )— (B >. Zobor—stob- 
bené.

T E N IS Z

Gazdag nem zetközi 
sstíásora, lesz az  
el köv étkezendő  
Sietektoen 
a m agyar tenisz- 
sportnak

Pár nappal ezelőtt hírt adtunk arról, 
hogy a teniszsportban a viszonylagos 
csendet hamarosan élénk versenyidőszak 
fogja felváltani. Ez most valóra is válik.

A teniszszövetség tegnap telefonon éi> 
tesítette az újonnan alakult horvót szö
vetséget, hogy mégis elfogadja a meg
hívásukat és július 19, 20 és 21-re 

Davis Cup-rendszerű mérkőzésre el
küldi a inagyar csapatot Zágrábba.

A jugoszláv főszövetség ugyanis biztosí
tékot adott arra. hogy a jugoszláv csa
pat szeptember 6., 7. és 8-án Budapes
ten játszik. Ennek a visszavágó mérkő
zését még szeptemberben lejátszik Bel- 
grádban.
.A  horvát csapat majdnem teljesen' azo

nos a legerősebb jugoszláv csapattal, 
l ’ ímcsoc betegsége miatt ugyan nem ját
szik, de szerepelni fog ellenünk Mitics 
és Ballada. A  magyar csapat négy játé
kost nevezhet meg a találkozóra.

A magyar—jugoszláv mérkőzéseken kí
vül Olaszországgal is igen élénk kapcso
latunk lesz júliusban és augusztusban. 
Július 27., 28. és 29-én Riccione-ban 

egy magyar vegyes csapat játszik 
egy olasz vegyes csapat ellen.

A mérkőzésen két férfi- és két hölgye 
egyes, egy férfi- és egy női páros sze
repel.

Augusztusban a ,,Trofco E. 42” -érfc ját
szunk az olaszokkal Viareggioban. A 
hölgyek ugyanakkor Livornoban verse
ny ezinek. A magyar csapat Velencéi, 
vagy Rómáig repülőgépen toszi meg az 
utat.

A magyar csapat természetesen vaé 
nem alakult ki. A férfiaknál Asbótb 
Gábori, Szigeti, Szentpéteri és egy két 
fiatal jöhet számításba. A hölgyeknél 
nehezebb a helyzet. Körmöczy és Soma 
gyi helye biztosra vehető, de a harma
dik játéka? kijelölése már nem könnyíi 
dolog.

örvendetes, hogy teniszezi Iliknek ismét 
alkalmuk nyílik külföldi ellenfelek ellen 
játszani és reméljük, hogy ezt jó  játék 
kai és győzelemmel hálálják, meg.

iradokolaflan i &
hiányzások A

is bosszantották a szombat—vasár- | 
napi versenyen a szövetségi vezető
ket. Senki sem tudja például, hogy I 
Szabó Miklós miért nem indult és \ 
Gyenes, Zsuffka és az UTE-atléták\ 
távolmaradásának okát is homály 
fedi. Elismerjük, hogy ez a feszült 
helyzet nem a legalkalmasabb jő 
eredmények elérésére és a verseny
zési kedv fokozására, de mégis min
denkinek legjobb tudása szerint meg 
kell tennie kötelességét. A mai vi
szonyok között a versenyzési folyto
nosság fenntartása is a koz iránti 
kötelesség, amelynek még egyéni ál
dozatok árán is eleget kell tennie j 
mindenkinek.

főváros és a vidék 
atlétái nagy tömegben 
jelentkeztek az ifjú
sági bajnokságra

Hagy verseny fesz 
1000-en és 3000-en 
az M IK viadalán

Vasárnap délután 4 ómkor a?, MTK- 
pályán rendezi nz MTK újraéledő és a 
versenyeken egyre nagyobb szerepet ját
szó atlétikai szakosztálya vándordíjas 
viadalát. A  verseny nevezési zárlata 
tegnap volt és az egyesületek igen buz
gón támogatták nevezéseikkel a lársegye- 
siilet versenyét. Ha el ig tudnak indulni 
a benevezetlek, akkor jó  eredményekre 
is van kilátás.

A legjobb mezőnyök 1000 és 3000 méte
ren gyüknek össze. 1000 méterre nevezett 
Harsány!, Híres, Aradi, Szabó, Gyergyói, 
Tárnoki és még néhányau, 3000-c® íglói. 
Szilágyi, Kelen, Farkas, Molnár. íg.Iói 
nagy időre készül. 100 és 200 méterre 
Sir. Kovács. Góbi, Gyenes, Regös, Sándor, 
Pelsőczi, Verines nevezett, súlyra és 
diszkoszra _ is a legjobbak jelentkeztek. 
A  szövetségi kapitány kívánságára meg
hívásos gerely vetést is ír ki a szövetség. 
Ezen a teljes gerélyvetö gárda indul,

A  felnőttek gárdáját alaposan 
megtizedelték az események, a jövőt 
jelentő ifjúsági mezőny azonban 
érintetlen. A  fiatalok buzgón készül
tek is a legnagyobb versenyüket 
jelentő ifjúsági bajnokságra és ha a 
közlekedési nehézségek miatt egyik
másik talán otthon is marad, a leg
jobbak teljes számban felvonulnak.

A tegnapi nevezési zárlatig a leg- 
j több vidéki egyesület is jelentkezett,
1 alig néhány maradt hátra (köztük a 
DiMAVAG). Reméljük, hogy ma már 
az ő nevezéseik is befutnak (Szi- 

[ nyéry, Bakky, stb.). Az eddigi neve
zések a következők:

100 m 20 (Csányi IV, Vigh, Simo- 
nyi, Korompay, Környei, Szakáts).

200 m 15 (ugyanezek). — 400 m 
16 (Farkas, Fapp, Simonyi, Vigh, 
Rajcsányi, Kutasi). 800 m 20

(Halász, Sebes, Farkas, Simon). — 
1500 m 20 (Sebes, Halász, Villási, 
Hamvas). — 3000 m 15 (Sebes, Ne- 
ményi, Hamvas). —-  110 m gát 11 
(Kadarász, Popovics, Kovács TSE, 
Hackert). — 400 m gát 9 (Vigh, Ko-- 
vács TSE). — Magasugrás 18 (Jász- 
fi, Kottán, Atal). — Távolugrás 9 
(Kelemen, Lipowszky, Mészáros, Po
povics). — Rúdugrás 12 Herczeg, 
Kovács TSE). —- Hármasugrás 5 
(Bajóti, Máthé, Lipovszky). — Súly- 
lökés 10 (v. Csapó, Hamvay, Rad
nóti, Serfözö). — Diszkoszvetés 12 
(Garamvölgyi, Csapó, Radnóti). — 
Gerelyhajítás 14 (Uhrin, Kertész, v. 
Csapó, Istványi).

A kétnapos verseny színhelye fe
löl még nem döntöttek. Ma dől el, 
hogy a BSzKRT-pályán lesz-e (ha 
szabad a pálya, altkor ott rendezik), 
vagy pedig a MAC-pályán.

Futhat-e Sglél Mihály 
5ooo-es
csúcseredményt ?

Berlinben az olasz—német teoissmcr-
kfízést aá olaszok nyerték meg 5:1 arány
ban.

A gurulő stílust 
tanulják az ifjú* 
sági edzőtábor 
résztvevői

Az ‘ utóbbi napokban elnéptelenedett 
MAC-pálya környéke újra hangos. A  
MASz tanfolyamra gyűjtötte öeszo a 
fiatal vidéki és budapesti ugrókat 
■elsősorban a magasugrókat —, hogy 
Simpson mester vezényletével stílusban, 
tudásban előrehaladjanak.

A  rossz közlekedési viszonyoknak és 
egyéb körülményeiknek következménye, 
hogy a meghívott 34 vidéki ugró közül 
csak 16 jelent meg. Igaz, hogy csak biz
tonság kedvéért hívtak meg •ennyit, mert 
volfaképpen húsz vidéki versenyző részére 
volt fenntartott hely. A vidékieken kívül 
10—12 budapesti is jelen volt.

Vadas Iván, aki a meghívottak lelki 
> testi jólétére ügyel, az első nap ta

pasztalatairól a következőket mondotta: 
Komoly véleményt még nem mond

hatok a tanfolyam résztvevőiről. Minden
esetre, ahogy így első pillanatra látom, 
egészen jó  anyagot kaptunk kézbe. A 
legtöbbje niagasugró, de vannak távol- és 
rúdugrók Is. Simpson mester a vidékiek 
közül is néhányat ismer már.

Délelőtt elméleti előadást tartott

A T L É T IK A

Helsinkiben is
legyőzték a svéd  
futók a finneket

Helsinki, július 2.
Helsinki első nemzetközi versenyét — 

háború óla -*-• -ma rendezték meg a 
kibővített olimpiai stadionban. Négy 
svéd atléta vendégszerepelt és a verseny
re 8500 néző volt kíváncsi.

1500 és .1000 méteren láttuk a legszebb 
versenyeket. Mind a keltőben svéd at
léta győzött, de a finnek javuló formát 
mulattak és jogos a remény, hogy ha
marosan elérik Igjobb formájukat.

154*0 méteren
Sarkama vezette az első kört 65.5 mp-re, 
azután Hari^kka váltotta fel és 2:06 lett 

800. A  harmadik körben Andcrsson 
erősített, Hantikká az utolsó százon le-

| I t l te_lüsz?!°nû sát-volt több tartalék és o nyert.
Utána gyakorlati oktatás kiivetkeiett.

Ezt a gyakorlati részt mi is láttuk.
Simpson Parkomé tolmácsolásával

A kétnapos szövetségi versenynek 
egyetlen igazán örvendetes esemé
nye volt és ez íglói Mihály nagysze
rű 5000-es futása. Nemcsak az idő
eredmény tetszett —  bár ez is 15 
mp-el jobb íglói egyéni csúcsered
ményénél és az ötödik helyet jelenti 
íglói számára, a. magyar 5000-es 
ranglistán —, hanem az a szinte 
ijesztő könnyedség, amellyel íglói 
Kelen iramát tartotta és amellyel az 
utolsó száz méteren elfutott a szin
tén nagyszerűen hajrázó Kelen mel
lett. ,

Amikor íglói tavaly hazatért Finn
országból, több komoly tapasztalatot 
és a finn szakértők által kimondott 
határozott véleményt hozott magá
val.

—- Igazi nagy 5000-es nem lesz be
lőle, mert a stílusa nem alkalmas 
erre — mondotta ki az ítéletet Val- 
sie, a finn olimpiai edző.

Úgy látszott, hogy az idő Valste- 
nek ad igazat. íglói minden erőfeszí
tése ellenére sem tudott 15 percen 
belül kerülni és tavaly inkább rövi- 
debb távon ért el többé-kevésbé ma
radandó sikereket.

Az ősszel már ott tartott az el
pusztíthatatlan Náci, hogy bejelen'

A 7. eredmény: 1. Anderseon svéd 3:52.8, 
2. Sarkama 3:53.4, 3. Harlikka 3:55.8, 4. 
Salovaara 3:59.2, 5. M. Salndncn 4:00.6. 
F inin országban ez volt az idén az első 
komoly 150o-as vci«eny, úgy, hogy az 
eredménnyel nagyon elégedettek.

a majras- 
„hasmapt”

A Balatonvidéki Autó és Motor Club
(eoiszszakosztálva jól sikerült  ̂versenyt rendezett SsékeBfehérvárott. iertifrgycs: 
1. Káplán, 2. Ásvány, 3. RIascbck és 
Szopós. Döntő: 6:4, 6:2. Női. egyes: 1. 
Kapor, 2. Ribiezey, 3. Löcherer és 
Gencs. Döntő: 6:1, 3:6, fi:4. Vegyesparos: 
I. Kapor, Ásvány, 2. Benedek, Káplán, 
3. Ribiezey, Elaschok. Ifj. női egye<s: 
3. Srepcs. 2, Ásvány, 3. Bla*chck és
ömirgni. Tfj. leány egyes: 1. Kapor, 2. 
Benedek, 3. Itudinger és Gcnes. Ifj. vo- 
gyespórois: 1. Kapor. Ásvány, 2. Bepe- 
tíok, Blaaőhelsw• —

34HM> méteren
olyan küzdelem volt, amilyent még alig 
láttunk. Az első kört Heinström vehette 
65-ro, aztán JUrvinen mesit az élre. 2:12 
volt a 800, 3:21 az 1200, 4:13 az 1500 ideje. 
Nilsson ni%t megpróbált előzni, do Jar- 
vinen nőin hagyta magát. A  folytonos 
előzési kísérletekkel annyira fokozták az 
iramot, hogy Pekuritól é« a többiektől 
közel harminc méterre elszaladtak. 5:35 
rnp volt a 2090 ideje. Itt végre sikerül 
NlLss-onnak megelőznie Jarvinont, do az 
újra támad. Közben Pekuri hatalmas 
lendülettel tör föl és egyre közelebb 
Y '1**1 vczclők höz. Az utolsó körben
elori Jarvinent, de még mindig 10 méter 
választja cl Nilesontól. A végső 400-ou 
?  Közönség' üvöltése köz ben folyik az 
ulcoztsi verseny,. Harmonika-szérűén vál 
tozik a távolság a két futó között, do 
Nilsson végig bírja éa  négy méterrel 

yoz.
Az eredmény: J. M ilton svéd 8:22,

Pákun .8:22 6 3. JHrvinon 8:27.4,
Heinwlrom 8:18.8, 5. Tnomineu 8:34.6.

GerclyTetésbcn
Kién először csapott összo Jarvinem és 
Nikkancu. Gyosott Jarvincn, akinek négy 
dobása volt (0 méteren felöl. A két nap
pal ezelőtt Karhulibau 71,80-al dobó 
Mikkola harmada tett.

Az eredmény: J. Jarvhicn 71 61 n
Nik.ka.uen 7D.38, 3. Mikkola 69 64 4 VaN 
nio 67.16. 4

A svéd Lidman m®!rny*rts 
a 10# métert

H.l és a 110-es frátat 1.1 mp alatt. Virfa 
50.3-at futott 400-on, Bac^lund 46:3j-öt 
dobott kalapáccsl,

Kulal Sándor

m  CM-T l'GBOTT MAGASBA 
Hausenbla? a cseh-morva protektorátus 
bajnoki versenyén. Tavaly Fiedler ért el 
197 cm-es eredményt. Mióta protektorá
tus lett Csehországból, nagyon megtanul
tak ott magasat ugrani!

ASI AMERIKAI BAJNOKSÁG
éjedménye — mint jeleztük is — ki- 

vasárnapi beszámolónkból. 800 
?A t‘iren Heetham gj-özött 1:51.1 mp alatt, 
tilri niS Uffrásban Pedig a távolugró-vág- Krown 15.30-as jó  eredménnyel. A 
S  hjftárt az USC, a 4x400 métert a 

' illetőleg 3:15, amerikai vi- 
^ ^ ^ .t b a n  mérsékelt eredménnyel

kicsit elméletileg velük, inkább általa. I hát nem megy. Egy darabig nem is 
nos atlétika, irányelveket adva nekik. 1 ,4ttak öt az ed2é^ ken> d!  azután

lassan elkezdte a munkát. Már ami 
lyen lassan ö dolgozni szokott. Egy 
kicsit mérsékelte magát az elmúlt 
évhez viszonyítva, de azért még min 
dlg dolgozott annyit, mint három 
másik távfutó.

fis most formába jött. Formába 
jött nemcsak középtávon, hanem 
5000-en is. Már hosszabb idő óta 
hangoztatta, hogy meg fogja pró 
hálni az 5000 méteres csúcs megja 
vitását, most pedig a 2000 és 3000 
méterest is célbavette. Szombati fu
tása után azt mondta:

Ma sem tudom, hogy mit is 
tudnék kifutni 5000-en. Olyan köny- 
nyen mentem, hogy nem lennék 
meglepve, ha akár 14:20-ig is lemen
nék.

Mi is történt tehát Iglóival? 
Véleményünk szerint semmi válto

zás. Stílusa sem lett más tavaly óta 
és mégis, ezzel a „távfutásra nem 
alkalmas'1 stílussal verte meg Ke 
lent és fog 5000-en bizonyára még 
sokkal jobbat futni.

Ha szigorúan vesszük, Nurmi 
aránylag sok erőt pazarló, túlságo 
san hosszú lépésű stílusa sem volt 
ideális a hosszútávfutáshoz. Mégis 
eredményes volt Nurnáinál, mert az 
ö testi felépítésének megfelelt és fő
ként, mert hallatlanul sok munká
val teljesen átdolgozta hozzá izom• 
eatát. Éz történt Iglóival is. Tavaly 
még nem bírta végig ezzel a köny- 
nyed, poroszkáló stílussal a.z 5000 
métert. Az idén mér végigáUjg. és ha 
erőnlétét tartani tudja, egymásután 
jönnek még majd a jobbnál-jobb 
eredmények.

Egy dolgot kell még majd megta 
múlnia Iglóinak, hogy igazán nagy 
futó legyen és ez az, hogy

maga tudja irányítani az 
iramát.

Ne nyugodjon bele abba, hogy ö csak 
másodhegedűs és van valaki más, 
aki irányít. Igaz, néha-néha eddig is 
meglepte azokat, akik az irányító 
szerepére vállalkoztak. De maga 
nem vezényelte az iramot, még ed
zéseken js szeretett gondoskodni

részletesen clinait yarázta 
ugróknak a guruló és a 

stílus cici nyeli.
Kifejtette, hogy az ollózó stílusok külön
böző válfajaival szemben a legfőbb elő
nyük ezeknek a korszerű stílusoknak az. 
hogy a:z ugró sokkal közelebbről dobbant
hat és a léchez közelebb esik le. Ebből 
következik, hogy & parabola, amit ugrás 
közben a levegőben leír, sokkal merede- 
kebb. Ha tehát megtanul rendesen dob
bantani, illetőleg elrugaszkodni, a ro
hamban és az elrugaszkodásban rejlő 
erőt

nagyobb mértékben tudja a magas
ság növelésére felhasználni.

Azt is hozzátette Simpeon, hogy önnek a 
stílusnak tökéletes elsajátítása nehezebb, 
óbb időt és munkát kíván, mint az 
>l!ózó stílusoké, viszont jóval nagyobb 
is a fejlődési lehetőség.

A rról persze nem lehet szó, hogy a 
nagyrészt ifjúsági sorban levő magas
ugrók inast, egy héttel az ifjúsági ba j
nokság előtt stílust változtassanak éa 
áttérjenek a guru-lázra. Ezt nem is várja 
toHife sc-nki. Annál inkább várhatjuk, 
hogy

az ifjúsági bajnokság után
az itt tanultakat otthon tovább gyako
roljak  és ne türolmotlenkedjünk, ha 
néhány hónapig, nem javulnak az ered
ményeik. Olaszországban és Németor
szágban a fiatalok oktatásánál már á l
talánosan áttértek a guruló Stílusra és 
eredményeik híven mutatják, hogy — 
nem hiába.

■— , 3 85===*=----------
A TAVOLÜGBÖ STENQIST GYŐZÖTT

Svédország ötpróba-bajnokségában. Sten- 
<lisf 717 cm-t ugrott távolba. 61.73-at. do
bott. gerellyel, 22.9-et futott 200-on, 
33-04-re repült a diszkosza és 4:43.6-ot 
futott 1500-on.* Pont-száma 3271, Ed- 
feldté 3225/Sjögréné 31S2,

JÚLIUSBAN MAR NEM
akar indulni versenyen Szabó Miklós. 
Kijelentése szerint most nyugodtan akar 
felkészülni a bajnokságra. Ez a nyugodt 
készülődés egy hétvégi hévízi kirándulás
sal kezdődött. Szabó szerint fájós lábá
nak a hévízi fürdő, sokat használt. A 
szombat-vasárnapi versenyt ezért a ki
rándulásért hagyta ki.

KOTTÁN A MAC-BAN
. j*1 ,Í'?lcéPp5?égű gyulai magasugró közép- 

befejezte. Mivel egyesületnek ki-
azonnal igazolható. Az -

m m m  mm-. En -si

le kell szoknia. Kinőtt már abból U 
szerepből, hogy akár Szabó Miklós, 
akár Kelen vagy Csapiár segítségé
vel húzássá fel magát. Ebben a pil
lanatban ö a legjobb magyar hosszú
távfutó és még jobb csak . akkor le
het, ha önmaga viszi magát előre. 
Reméljük, hogy ez is elkövetkezik.

íglói a kilencedik magyar futó, aki 
eddig 15 percen belül futott 5000 mé
tert. Érdekes, hogy még mind a 
nyolc aktív. A sorrend:

14:33.8 Szabó Miklós MAC 1937.
14:36.4 Kelen János BBTK 1940.
14:38.8 Csapiár András MAC 1939.
14:45.4 Németh Béla MAC 1910.
14:45.8 Szilágyi Jenő UTE 1938.
14:45.8 íglói Mihály MAC 1910.
11:49.4 Simon István BSzKRT 1956.
14.52.8 Esztergomi Mihály BSzKRT 1939.
14:53.8 Eper Imre UTE 1939.

Melil 3:47.9-es 
1500-a,

de általában a „ világcsúcs“  alatt 
megérkezett amerikai bajnoki beszá
molónk igen nagy hatást tett atléta
körökben, Főleg az 1500-as eredmé
nyektől kábultak el, de lehet is, mert 
az évek óta megkövesült 1500-as vi
lágranglista az amerikai bajnoki 
eredmények hatása alatt alaposan 
megváltozott. 3:52-n belül eddig a 
következők futottak:

,9:47.8 Lovelock ujzélandi 1936.
3:47.9 Meh-1 USA 1940.
3:48.4 Cunningham USA 1936.
3:48.6 Szabó Magyar 1937.
3:48.6 Moore USA 1940.
3:48.7 Woodersoiv angol 1938.
3:48.8 Bonthron USA 1934.
3:48.8 Andersson svéd 1939.
3:49 Beccali olasz 1933.
3 :49.2 Ladoümegue francia 3930.
3:49.2 Jansson svéd 1939.3:49.4 Fenske USA. 1938.
3:50 San Romani USA 1936.
3:50 Mostert belga 1938.
3:50 Hartika finn 1939.
3:5Ö.2-Kaindl német 3939.3:50.2 Pell angol 1939.
3:50.4 Edwards kanadai 1936.
3:50.5 Venzke USA 1934.
3:50.8 Ny svéd 1934.
3:51 Peltzer német 1927.3:51.4 Corne3 angol 1936.3:01.4 Kálarne svéd 1937.
3:51.8 Wide svéd 1927.
3:51.8 Hiisg' svéd 3940.
3:52 Larva finn 1928.
3 :52 Sarkama finn 1939.
3:52 Jaeob német 39S9.
3:52.1 íglói magyar 1937.

GYENGE EREDMÉNYT HOZOTT
a svéd 10.000-es bajnokság, pedig Norr- 
köpingben 27 futó indult a legjobb své
dek közül. 15:56-os gyenge kezdés után 
32:08.4 mp-es idővel Heliström győzött, a 
32:09.6 mp-t ftjtó Essinger és a 32:10.8-as 
G. Fettersson előtt. Sundesson feladta. 
A verseny egyúttal hármas csapatverseny 
is volt és a csapatok helyezéseit úgy 
állapították meg. hogy a három-négy 
versenyző időit összeadták. (Mi is java
soltuk a 10.000-es bajnokság rendszerint 
igen gyér mezőnyének megnövelése cél
jából. hogy kapcsolják össze az egyéni 
bajnokságot csapatversennyel. Még min
dig nem késő megvalósítani!)

HARSIG
200 és 400 méteren' indult vasárnap Dre-z- , 
dában. 20fl-on 22,3, 400-on 48.3 mp-es idő- 
vei győzött.

KERÉKPÁR
EGYÉNIBEN AZ OLASZOK, CSAPAT

BAN A NÉJIETEK GYŐZTEK
. ,y?f5rnap .futották a München—Milánó 
sozoiíi országúti német—olasz kerékpáros 
iV-er? t ° y 1,tolso szakaszát. Trientből Mi
lanóba 220. kilométeren. Győzött Marim 
olasz 7:12.1 mp idővel, 2. Fondi olasz, 3, 
Saager német,

összteljesítményben az olasz Morigi 
f - ’Sí0.*- 12:20.26-as idővel. 2. Saagerl/:20.iW, -3. Prfiskeit némái 17:20.37.
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A német Hoffmann szerdán 
érkezik Budapestre!
Liszkay is nyeregbe száll ellene!

‘ Még ki sem hült a Millenáris be
tonja a péntekesti magyar-német 
válogatott repülöverseny izzó csa
táitól, máris újabb tornát készít elő 
az MKSz.

Most pénteken a német bukósisa- 
Stos sport egyik erősségét, E. Hoff- 
mant látja vendégül a Millenáris. A 
jeles motorvezetéses versenyző, mint 
táviratában jelezte, szerdán érkezik 
Budapestre, hogy vesetőjével, Pe- 
tőczváryval kellőképpen felkészül
hessen a péntekesti tornára,.

Hoffmann ,jjeles“ múltra tekint 
vissza Budapesten. Hétízben rajtolt 
& Millenárison s e hét rajt közül öt-

Lorenz szerződését 
az MKSz alighanem 
meghosszabbítja

A diadalmas magyar—német válogatóit 
repülőin ér közét; után egyöntetűn •-alakult 
ki az a felfogás, hogy a mag.var kerék
páros repül-öeportnak jelentős sikere fiók
ban Lorenz mesternek, az MKSz német 
edzőjének köszönhető. Lorenz hatalmas 
szaktudása, fegyelőm tartása, gyakorlati 
érzéke éfi remek tnnítókészsége csodát 
művelt a lehetséges, ele nyers és tehniká- 
zatlan hazai repülőkkel. Azokat - megta
nította helyesen ülni, áttételt választani, 
kormányt fogni, taposni és főként: 
helyesen edzeni.

Az MKSz ben most mozgalom indult, 
hogy hosszabbítsák pieg Lorenz augusz
tus 15-én lejáró szerződését az idény 
végéig^ tehát október elsejéig.

A tervnek nincs’ ellenzője. egyelőre 
azonban súlyos nehézségek gátolják a-n- 
nak keresztülvitelé!. Bizonytalan ugyan
is. hogy Lorenz a legfelsőbb német 
fiportfőha lóságtól engedélyt kap-e arra, 
hogy továbbra is Magyarországon tar* 
tőzkodhassek. Kérdés továbbá, hogy a 
Német Birodalom illetékes szervei meg- 
hosszabbí!ják-e erre a célra ittartózkodáfii 
engedélyét.

Úgy hírlik: mindez sikerülne.
A legnagyobb akadály. • amit át . kell 

ugrani, nem is ez, hanem anyagi termé
szet íi. Az MKSz nek nincs fedezete Lorenz 
további szerződtetésével járó t isz teleld i- 
jának folyósítására.

Ebben az ügyben csak az OTT segít
het!

Anyagi támogatásával lehetővé teheti, 
hogy a német edző maradhasson.

Az MKSz a közeljövőben — mint hírlik 
•w- ilyirányú kérvényt nyújt fiz OTT-boz.

Szombaton délben 
utazik a magyar 
repülőválogatott 
Bécsbe
Megváltozott a válo
gatott csapat össze
állítása

Az MKSz tegnap este versenyintéző- 
bi-zottsági ülést 'tartott. Ennek az iiiAsnék 
a keretében foglalkozott a vasárnap 
Becsben rajthoz álló budapesti válogatott 
legénység összeállításával is. Szitlya fő
titkár előterjesztésére a bizottság a. kö
vetkező összeállítású válogatott kiküldé
sét határozta el:

Nagy—Éles-Nótás—Bodsy.

ízben győzelmesen hagyta el a be
tont.

Ezúttal nehezén fogja tudni meg
őrizni pesti hírnevét.

Szekeres Bélán, az újdonsült Bu- 
dapest-bajnokon kívül Liszkay is 
ellenfele lesz. Liszkay pillanatnyilag 
formája delelőjén áll. De nyeregbe- 
szál Hoffmann ellen Fekete is, a 
„nagy romboló" — és Eröss, aki 
multpénteki első rajtja során Szeke
res mögött másodiknak végzett s 
ezzel bebizonyította, hogy nem voltak 
hiú remények azok a hírek, melyek 
tudásáról elterjedtek.

Ahogy fetszik . . .
Avagy: mi a helyzet a WMTK— 
Magyar Posztó ökölvívó CsB össze

csapás körül?
Múlt hónap utolsó vasárnapján az ifjú 

sági ökölvívó CsB során a Magyar Posz
tónak a Szegedi VSE-vei, a WMTK-nak 
a Magyar Pamuttal kellett volna össze
csapnia. Igen ám, de az SzVSE és a 
Magyar Pamut távolmaradtak a küzdel
mektől.

A ,,hoppon maradt’* két -egyesület, a 
WMTK és az MPSE — igen helyesen és 
sportszerűen — megegyezett abban, hogy 
egymás ellen vívnak mérkőzést.

A WMTK azt indítványozta, hogy a 
kél egyesület a bajnoki pontokért küzd
jön egymással, mert hiszen egyezer úgyis 
ős-széf kell csapolok a CsB-ben.

A  Magyar Posztó a kihívást ebben a 
formában is elfogadta és — a legnagyobb 
meglepetésre — 11:4 arányú vereséget
mért a WMTK-ra. A WMTK ekkor 
..visszatáncolt.”  Kijelentették a vezetők, 
hogy a mérkőzés os-ak barátságos, vagy 
ha úgy tetszik, egyesületközti mérkőzés 
volt.

Magyar Sándor, az MPSE kitűnő ed
zője nagylelkűen kijelentette a WMTK 
cg y i k v eze tőségi tagjának:

—- Nem baj. Antikéin. legyen a mai 
mérkőzéfi barátságos jellegű!

Ezt a kijelentést örömmel hallgatták 
WM-vezetők. Csak akkor húzták fel a 
szemöldöküket, amikor Magyar még 
hozzá tette:

— Úgyis akkor verünk meg benneteket, 
amikor akarunk!

-------—

Kellemetlen
kérdések

Miért nem folynak rendesen az if
júsági CsB küzdelmei? (Az első két. 
forduló nyolc mérkőzése helyett 
eddig mindössze négyet bonyolítot
tak le.) •

Miért nem indít a BSzKRT csapa
tot az ifi CsB-n?

»
Mi van a budapesti egyesületek 

utánpótlás-csapatainak a csapatbaj
noki rendszer szerinti -— és már jó- 
idővel ezelőtt megkezdett — körmér
kőzésépei? Miért nem folytatják a 
küzdelmeket?

*
Mi az oka, a MAVAG távolmara

dásának a versenyekről ?
*

A feleleteket kivételesen nem le
vélben, vagy szóban kérjük, hanem 
— tettekben. Ahogy a közmondás 
mondja: „ Minden szónál szebben
beszél...“

MOZI

Uj csillag Bécsben:
Elfriede Datzig

Bécs, július 7.
Uj vígjátékot forgatnak az egyik 

bécsi filmgyárban. A címe: „Az én 
lányom Bécsben él“ . E. W. Ertfo 
rendezi, a „Retten egy autón" és sok 
más nagysikerű film alkotója.

A pap, akiről a film címében szó 
van: Hans Moser, a legkedvesebb 
bécsi komikus. A címben forgó 
leány pedig Elfriede Datzig. Az új 
csillag.

Elfriede Datzig kedves, fiatal és 
tehetséges. Igazi bécsi lány. Bécs* 
ben született s itt végezte a színész- 
képzőt is. Két év előtt Berlinben 
kezdett filmezni. A  „Hotel Sacher“ 
című Ufa-,filmben egy nászutas asz- 
szonykát játszott, A szerep egészen 
kicsi volt, de Elfriede Datzig mégis 
feltűnt benne. Szerződést kapott — 
a, bécsi Josefstadt Theaterhez. Több 
szép sikert aratott színpadon, most 
pedig E. W. Emo visszahódította a 
film számára. A film még nincs is 
készen, de Bécsben máris biztosra 
veszik, hogy Elfriede Datzig a be- 
mutatóan a sztárok sorába fog ke
rülni.

-O-m-ae

Gyönyörű kémdráma 
és a legszebb 
magyar film

Pestkörnyéki faluban járunk. 
Azaz csali télen falu, nyáron fürdő
hely.

Mozihirdetés a villanyoszlopén.
Ezen a vasárnapon kémfilm sze

repel a műsoron. A falragasz sze
rint:

„Gyönyörű kémfilm.”
Láttunk már érdekes, izgalmas, 

szenzációs, sőt vérfagyasztó kémfil
met.’ Gyönyörűt még soha. Ezért ta
lán meg is kellene ezt néznünk . ..

Még izgatóbb a jövö heti sláger 
beharangozása. A jövő vasárnapon 
magyar filmet fognak bemutatni. 
Azt mondják a hirdetéseik:

„A legszebb magyar fám!”
Mit gondolnak, melyikről lehet 

szó? Találják ki! Sohasem találnák 
ki. Az „Érik a, búzakalász”  című 
vígjátékocskáról.

Á vidéki mozihirdetések szerzői 
sem éppen szégyenlős emberek! . . .

ÜSZAS
Az I. o. vízilabdabajnokság állása!
3. MAC 5 5 — _ 32: 3 10
7, BSE 5, 5 — — 27: 9 10
3. UTE 5 4 — 1 32: 4 8
4. FTC 5 3 — 2 20:14 fi
ő. BEAC 5 1 1 3 0:17 3
fi. ITT. kér. TVE 5 1 — 4 fi:32 2
7. MESE 4 — 1 3 3:16 1
8. MTK 1 — — 1 2: 3 —
9. TSC 1 — — 1 0: 0 —

10. NSC 4 — — 4 4:30 —

A NAGY „NÉGYES”
nagyon megugrott a vízilabdátok y ól - 
dobólistáján. Kislégi is feljött a 33 gólo
sok közé és igy elől rendkívül tömörül 
a mezőny. A  helyzet a következő: ,

15 gólos: Tarles MAC.
33 gólos: Ki.s'.égj UTE és Brandy BSE. 
32 gólos: Németh UTE.
7 gólos: Molnár FTC.
6 gólos: Szívós MAC.
5 gólos: Gyulai MAC, T/--nhény 1 BSE, 

Lengyel dr BEAC, Somóczy MAC és 
Tátos FTC.

Ez a csapat nem azonos azzal, mely a 
fii rutaiul:)'; német—magyar lornán rajthoz 
állt. Hiányzik belőle Liszky, akinek a 
szövetség az idő rövidsége miatt nem 
tuti már kiutazási engedélyt szerezni, 
íg y  jutott aztán a magyar válogatottba 
negyedik tagként Boday, aki főként a 
kétüléses gépek versenyében és a csapat
versenyben káli, hogy kitegyen magáért.

tlgy volt, hogy Nagy Béla is itthon 
marad és részfvcez pénteken este 1 a 
Hoffmann elleni 20 + 40 km-es bukósisakos 
tornán. Miután azonban a szövetség Pel- 
vássyt sem tudia Becsbe vinni, kényte
len volt Nagyot igénybe venni e így a. 
péntek-esti bukósisakos tornán Nagy 
helyett a pompás formában lévő Liszkay 
képviseli Szekeres, Fekete és Erőss 
mellett a budapesti színeket.

ÖKÖLVÍVÁS

Ifjúsági CsB
BEE—WMTK 14:4.

Csepel. Eredmények (papírsúlytól fel
felé) : Hoehmann veszt Kovács ellen. Né
meth átesett a súlyhatáron Kár.tor ellen, 
Gigler veri Berdőcsöt, Torontáli nyer 
Boot ellen, Bonusi nyer Xaruba ellen. Ná
das a 2. menetben t. ko.-val győz Szabó 
ellen, ugyanígy nyer Major Hétesi eller;. 
Princz II győz Varga ellen. Dénes győz 
ellenfél nélkül. Előlállók a BLE verseny
zői. Végeredményben a BLE 14:4 arany
ban győzött.

FTC—M. Posztó 10:8.
Eredmények: Dinnyés veszt Németh G- 

ellen. Funkerhauser kikap Jankoviestól. 
Singer győz Németh Gy. ellen, Hámori 
megveri Nagyot, Selmeczi nyer . Dumbics 
ellen. Szumega — veri Horváthot, Homo- 
lya II. veszt Mezei ellen-. Bene MPSE 
ellenfél nélkül nyer. Markó győz Szabó 
ellen. Végeredményben az FTC 10:8 
arányban győzött. Előlállók az FTC ver
senyzői.

Öt kiegészítő pár is Szerepelt a mű
soron : Tarapcsik FTC győz Sturm BTK 
ellen. Kemya FTC győz Batta BTK ellen-, 
Jóchlich megveri Glusákot BTK, Breltner 
BTK nyer Gaál II. FTC ellen, Máthé 
FTC—Márton BTK döntetlen.

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz -  szombat. V -  vasár

nap, n — */j, f — '/t, h — $4
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. T : 153-034.
f6. f8, flO. Sz. V.; f4-kor is. A nyugati 
villámháború. 3-ik hét!
GASINO .Eskíi-u.. 1. T.: 383132. fG. f8. flO, 
Sz. V.: ft-kor is. Éjszaka kezdődött. 
CITY Vilmos esászár-út 35. T.: ill-140. 
hó, h8, hlO. Sz. V.: h4-kor is. Torockói 
menyasszony. (Felújítás.)
CORSO Váci-utea 9. Telefon: 182-818.
fó, Í8, flO. Sz. V. f4-kor is. Vitágpano- 
ráma: Kóma szimfóniája. — Rókavadá
szat. Lángoló hegy. — Angyalvár. — 
Élet a tenger alján. — Kettesben szép 
a sport. — Felvevőgéppel a tudomány 
szolgálatában.
DÉCSI Teréz-körút 28. T : 125-952. 6. 8, 
10. Sz. V .: 4-kor is. Éjszaka kezdődött. 
(Felújítás.)
FOKÚM Kossuth Lajos-n. 18. T.; 189-543. 
n4, Í8, hlO. Sz. V .: n4-kor is. Férjem, a 
kékszakáll. (Tasr.ády M., Lingen.) 
HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T : 222-499. 10-24 folyt. V .: 9-24 folyt. 
Magyar, Fox, Luce, Ufa és rajzoslnradó. 
A compiégnei tárgyalások. Kullúr- és 
rajzfilm.
OMNIA Kölcsey-utca 2. T .: 130-125. 5, n8, 
fii). Sz. V.: 4. G, 8, 10. Oz. a csodák cso
dája. (Juűy Garland.) 9-ik héti 
RADIUS. NagymezÖ-utca 22. T .: 122-098. 
fG, bS. hlO. Sz. V.: fl-kor is. Nagyvá
rosi lány. (Le Monier.)
ROTÁL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
2924)08, nG, 16, blO. Sz. V .; 4. G. 8. 10. 
Botiány a cirkuszban. (Gaucsó. Csikó, 
Harpó.)
SC A LA Teréz-k rt 60. T.: 114-411. hG. b8, 
hlO. Sz. V.: li4-koi: is. Az ember néha 
téved. (Felújítás.)
URÁNIA Rákóczl-út 21. T.: 145-046. f5,
7. flO. Sz. V .: 2-től, Nyugati villámhá
ború. 3-ik hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Kárólv-körút 3. T : 144-212. 
f4, fG, fS, flO. Sz. v.r f2-kor is. A  két 
tökfoi
CAPTTOL. Baross-tér S i T.t 134-337. 
f4, fG. Í8, flO. V .: 12-kor ia. Fekete é j
szakák.

CORVIN pllői-út 40. T .: 138-988. f4, f6, f8, 
flO. V.: f2-kor is. Ferdinánd. a bika slb. 
HOLLYWOOD. Bethlen-tér 3. T .: 142.455. 
ft, fG, f8, flO. Kadetfkisasszony. V. d. e. 
f i i :  Fekete gyémántok.
KAMARA Dobány-utcu 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 Noszty-fiú esete Tóth Marival. 
PALACE, Erzsébet-körút 8. T .: 221-222. 
2. 4, 6. 8, 10. D. III. 88., a levegő ka
tonái.
PATRIA Népszínház-u. 13 T .: 145673
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Modern A libaba. 
flO.
SAVOY ÜMői-út 4. T.: 146-OtO. f4, fG, f8, 
flO. V.: f2-kor is. Modern Alibaba. 
SIMPLON Horthy Miklős-út 62. .T : 268-999.
5, n8. flO. V .: 3, n6, fS, hlO. Texas I. 
(Az álarcos lovas.)

Továbbjátszó mozilt
ALKOTÁS Gömbös-n. 11. Tel.: 355-374. 
n4, n6. n8, nlO. V .: n2-kor is. Első csók. 
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T.: 384-563.
4. 6, 8, 10. V .: 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ady
Heardyt elkapja a szerelem.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T.: 351-500, 
fő, h7, 9. V .: f2, f4, Í6, f8 flO. Vihar 
Ázsia felett. V. d, e. f i i :  Két fogoly. 
F.LDORA DO. Népszínház-u. 91. T.: L33-171.
5, n8, flO. V .: 2, 4, 6, 8, 10. Modern idők. 
Sárga kalózok.
HOMEROS Hermina-út 7. T.: 196-178.
5. n8, flO. V.: f2-től. (8-tól a kertben.) 
Alexander Graham Bell. *
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-628. 5. n8, H0. 
V .: 3 n6, f8, hlO. Ember a híd alatt.
JÓZSEFVÁROST Kálvária-tér 7. T .:
134-644. 5, n8, flO. Sz. V.: f4, fG, f8, flO. 
A makrancos úr.
OLYMPIA Erzsébet-krt 26. T.: 423.588.
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor Í6. ördöngős fruska. 
OTTHON Benlczky-n. S. T.t 146-447. f5, 
h7, 9. Sz. V.: n4, n6, n8. nlO. Hurrá! 
Apa leltem. Bőrharisnya.
P FI ÖN IX Rákóezi-út 68. Tel.: 114-454.
11, 5. n8, Í10. Sz. V .: 3-kor is. Mátyás 
rendet csinál.
RIALTO Rákóczl-út 70. T.: 132-497. 5. n8, 
flO. V .: 2, 4, 6, 8, 10. Dr. Kadaré külö
nös esete, Stan és Pan.

K i k  ú s z n a k  a  n é m e t e k  e l l e n ?
A l a k y l  a z  y s z ó c s a p a f

Az FTC vasárnapi versenyén a le
látó közönsége már a két hét múlva 
sorra kerülő nagy mérkőzésnek az 
esélyeit latolgatta. A verseny ebből 
a szempontból máris jó eredménnyel 
kezdődött: a 200 m-es gyorsúszás
ban Tátos várt . csúcseredménye 
ugyan elmaradt, a helyezettek jó 
ideje és állandó jó formája azonban 
kedvező kilátásokkal biztat, a né
met-magyar 4x200 váltójára. A 200 
m-es mellúszásban Angyal javuló 
eredménye hatott kellemes meglepe
tésként. 100 m-en az óriási küzde
lemből nem született ugyan valami 
nagyszerű idő, de akár Körösitől, 
akár Eleméritől 1 p körüli teljesít
mény komoly versenyen joggal re
mélhető.

A közeledő német-magyarról be
szélgettünk Wanie dr. úszókapitány
nyal is a verseny után. Wanie dr. a 
következőket mondotta:

— Az idei eredményket nézve határo
zott fejlődésről beszélhetünk. Egy-két éve 
már, hogy a régi gárdát lassanként fia
talok váltják fel az egész vonalon. Ez 
természetesen nem járhatott zökkenők 
nélkül. Ezzel lehet magyarázni az elmúlt 
1— 2 esztendő gyengébb teljesítményeit. 
Most azonban ezek a fiatalok már kez
denek megérni és a legnagyobb remény
séggel küldhetjük őket a nemzetközi har
cokba.(— Van már kapitány úrnak határo
zott terve a németek elleni csapatra vo
natkozólag? — kérdeztük.)

— Csak körvonalazni tudom még a csa
patot. 100 m-en teljesen bizonytalan a 
helyzet. Körösi és Eleméri között csak 
az utolsó pillanatban fogok választani. 
Akármel.vikük úszik a németek ellen, győ
zelmi esélyekei küldjük a harcba. Körösi 
is, Eleméri is tud 1 percet és ezzel ma 
Európában bárki ellen győzni lehet. 400

m-en és 1500 m-en Tátost szeretném in-a 
dítani. 1500 m-en esetleg Vörös is szóba* 
került volna, de betegsége miatt rá̂  nem 
lehet számítani. Különben sem úszotti 
még az idén 1500 m-es versenyt. Ismerve 
Tátos képességeit, tőle mindkét számba is 
győzelmet remélhetünk. A rendelkezésre 
áiló adatok szerint a németek sem a ré
giek ezen a két távon és Nándi, ha kell;, 
csúcseredmény árán is győz!

— A hátúszást és a műugrást nem lehet, 
a németektől elvenni. Ugyancsak biztos 
számuk a 200 m-es mellúszás. Angyal 
egyre javuló teljesítményeinek mégis na
gyon örülök, mert így szerepet játszhat 
a" küzdelemben és Balket vagy Sietast ko
moly erőkifejtésre kényszerítheti. Győ
zelmet azonban ezen a távon nem remei-* 
hetünk. A mérkőzés tehát valószínűleg
4’x200-as váltón és a vízilabdamérkőzésen. 
fog eldőlni. Kétszázasaink jó szereplés© 
igen örvendetes és a múlt vasárnapi éw 
a mostani eredmény igen biztató. A vált© 
tagjai közül még csak Tátos és  ̂Végházf, 
helye látszik biztosnak. __ A másik két 
helyre Körösi, Eleméri és Gróf egyfor
mán versenyben van. Körösi nehéz szol
gálati beosztása miatt nem tud zavarta
lanul edzeni.

— A fiúk kint laknak a szigeti Sport- 
szállóban és minden tekintetben^ komo
lyan készülnek, a nagy találkozóra. í®  
magyar győzelmet várok.

A kapitány  tehát b izak od ássa l 
ítéli m eg  a h elyzetet és rem éli, h og y  
sikerül visszavágnunk a németeknek 
a ta v a ly i vereségért. A m agun k  ré
széről T á tos  400-as és 1500-as sze-< 
rep lésén  lá tju k  eldőlni a  m érk őzés  
sorsát. A vá ltóba n  feltétlenü l bí-» 
zunk, annak ellenére, h og y  a  néme^ 
tek röl igen  jó  h írek  érkeznek. E g y  
h é t . m úlva  m á r m indenesetre többet 
fog u n k  tudni: az U T E -versen y  ná*
lünk, B erlinben p ed ig  a  ném et baj-* 
n ok sá gok  sok  fü g g ő  kérdésre adnal? 
m a jd  fe le letet.

A  legnagyobb  
dicséret és eg ye
bek az FTC- 
versenyről

FUTBALL (?)
Nagy közönségsikere volt az FTC 

versenyének. Már több, mint 2500 
ember ült a lelátókon, amikor, meg
érkezett az ismert, régi úszórajongó. 
Csodálkozva nézte a nagy tömeget, 
aztán így szólt:

— Mi az? Futballmérkőzésen va
gyunk?

KABALA
Szombaton nz UTE—BSE mérkőzés 

elölt az újpestiek nagyon gyengén (isz
lak a váltóban. Egy újpesti szurkoló 
mentegette a csapatot:

— Ez a mi kabalánk. Az FTC-mérkflzés 
előtt is simán kikaptunk a váltóban, a 
meccset azonban könnyen nyertük.

2:0 ra vezetett már a BSE, amikor va
laki odaszólt neki:

— Uram. szóljon be a fiúknak, hogy
ne „lazsáljanak", ez már nem a váltó. 
Itt már nem kell lassan úszni----

f ü r d ő v íz
Az egyik ifjúsági számban dicste

lenül végzett legényke versenye után 
felült a lelátóra és a vizet kezdte 
pocskondiázni.

— Ilyen forró vizet utoljára leves 
alakjában ettem, volt legalább 40 
fokos. Itt nem lehet komoly versenyt 
rendezni!

Végre valaki megunta a szavalást 
és rászólt:

A RADIö MŰSORA:
Kedd, július 9.

Budapest I. (5(9.5 m.) 6.40: Ébresztő. 
Torna. — 7: Hírek. Közleményok. Ét
rend. Hanglemezek. — 31): Hírak. -
10.20: Felolvasás. — 10.45: Divat tudósí
tás, felolvasás. — 11.10: Vizjohőszolgá- 
lat. — 12: Harangszó. Himnusz. Időjárás-- 
jelen (és — 12.10: Weidinger Ede szalon- 
zenekara. — Közben 12.40-kor; Hírek. — 
13.29: Időjelzés, időjárás- és vízállásje
lentés. — 13.30: Művészlemezok. 14.30:
Hírek. — 14.45: Műsorismertetés. — 15: 
A rfol yamh írok, piaciárak. élelmiszer-
árak. — 16.10: Asszonyok tanácsadója. — 
96.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírok.
— 17: Hírek szlovák és ruszin nyelven.
— 17.35: Toki-Horváth Gyula cigányzene-
kara muszikál, Sárváry János tárogató
zik. — 18.15: Felolvasás. — 18.45: Wohnor 
Géza orgonái. Közvetítés a Zeneművé
szeti Főiskola nagyterméből. 19.15: Hí
rek. — 19.25: Emlékezés Balbóra —
19.35: „R igoktto ." Opera három felvo
násban. Hanglemezről. Zenéjét szerzed'0 
Verdi. Szövegét irta Piave. Szereposz
tás: Rigolotto — Riceardo StraeeiarI;
Gilda — Mercedes Caspir: A mamlnai 
herceg — Dino Borgielli; Sparafiiöilo — 
Erueeto Domincini; Maddalena — Ammu 
Masetiti-Bassi: Giovanni és Ceprano
grófné — Ida Mannarini; Mant.erone — 
Giulio Baronti; Marnllo — Arisodé Ba- 
racobi; Borsa — Guido Uxa; Ceprano 
gróf — Eugenio dalPAxgine; Apród — 
Anna Növi, A milánói szimfonikus
és énekkart. Méla jeli vezégyli^ A1.40:
Hírek, klőjúráejeientós, liíre-n _ szlová.K 
és ruszin nyelven. — 22.10: A Marta
Terézia 1. honvéd gyalogezred zenekara. 
Vezényel Pongrácz Géza. — . Hírek 
német, olasz, angol és francia_ nyelven.
— 23.20; Lakatos Tóni <*_ Misi cigány- 
zenekara muzsikál. — 09.w : Hírek.

Budapest II. (S:U4.5 mú 17-43—18.10-ig: 
Oszuszkv Mária ruszin népdalokat éne
kel. — 18.45—19.15-ig: A Foldmívelésiigyi 
Minisztérium mezögazdasagi félórája. — 
19.30: Felolvasás. — 20: Hírek magyar, 
szlovák és ruszin nyelven. — 20.25:
Táiiclemezck. — 21: Felolvasás. -  21.30;
Időjárás jelen lés.

Kassa. (259.3 m.) 1LÓ5: Felolvasás. — 
11.20: .Tazz-zeuekari művek hanglemezről.
— 11.40: Hírek magyar és szlovák nyel
ven. — 15.25: A  21-ik honvédgyalogezred 
zenekarának műsora. Vezényel Hadányi 
Antal.

— Kis fiú, a Tátos Nándi 2:15.2-5} 
fürdözött ebben a levesben!

CSAK SPORTSZERŰEN!
A MAC—FTC mérkőzésen hangos nem

tetszéssel fogadta a Fradi-szurkolóhad 
itallá játékvezető néhány ítéletét. Nagy 
kiabálás és tüntetés volt. sőt sokan iii- 
tvüliiii kezdtek. Ezekre szólt rá az egyilc 
MUSz-vezér, így :

— Ne fötyüljt, ez zavarja a játékoso
kat! Inkább ordíts, ahogy a torkodon 
kifér!

A LEGNAGYOBB
DICSÉRET

A verseny végén az emberek elé-: 
gedetten távoztak. Jó küzdelmek, 
néhány szép eredmény. Az úszósport 
kezdi visszahódítani az elvesztett tö
megeket. Valaki így dicsérte a ver-i 
senyt

— Még egy-két ilyen hírverő 
verseny és aztán nyugodtan vissza 
lehet állítani az úszóversenyeken a, 
— belépődíjakat.

rroiuBiwaM' ■■■■■■—»
ÁCS ILONA

nagyszerű szereplésének őrült vasárnap 
az FTC-verseny közönsége. Fiatal baj
noknőnk versenyen kívül indult a 109 ni 
ifi. hölgy gyorsúszásban és nagy fiilény- 
nyel, jóformán egyedül menve végig 
1:11.8 mp-cs idővel győzött. Találóan 
mondta valaki <t lelátón:

— Látod, mindenki a biztos bajnokság
nak örül. Ácsnak pedig éppen az a bal- 
szerencséje, hogy nagyon is biztos a ba j
noksága. Nincs ellenfele, nincsenek igazi 
„versenyei."

Igaza volt. Ács Ilonka sókkát többet 
tudna, ha méltó ellenfelei lennének, a 
küzdelem sokkal többet kihozna belőle. 
Csakhogy ez nem Ácson m úlik ....

KÉTNAPOS VERSENYT
rendez július 13-án és 14-én az UTE na 
újpcsli versenyuszodában. A ve mony szá
mok közül a tíz Budapesti kerületi ba,H 
noki sz.úm emel Íred1 k ki. Szombaton a 
400 m gyors, 100. ni hölgygyors, 300 m 
hát, 200 m hölgy mellúfizás. Vasárnap 
az 1500 m gyors, 200 m mell, 1O0 ni gyors,: 
400 m h ö lgygy°f '?- m hölgyhát és a 
4x100 m váltóbajnokság. A versenyen 
kerül megrendezésre a második vízilabda- 
rangadó, az UTE—MAC találkozó. Ezen 
kívül mé«'_ egy bajnoki mérkőzés lesz. 
ebben az. PTC és a MESE csapata méri 
össze erejét.

ViÉZVLAíZDA
A KÉZILA BD AB A.) NŐK SÁG VÉG

EREDMÉNYE
1 . Eloiáromos 

MAFC 
.3. UTE
4. MTE
5. BSzKRT
6. VÁC
7. BTO
8- BLE VII

14 12 1 1 126: 50 23 
14 7 2 5  101: 90 16 
.11 7 — 6 111:104 16
14 5 4 5 77 : 89 (4
14 6 1 7 82: 98 13
14 5 1 8 91: 92 11.
14 3 2 9 55: 96 8

visszalépett
A BTK is benevezett az, esti Kézilabda

Kupába.

T E K É ZÉ S
Lipcsében a német—magyar tekemérkü- 

zésen a németek 6307:60.33 arányban 
győztek.

Pályázati üzenetek
A KFP még át nem vett díjait — a 

jelvények kivételével — a héten postára 
adjuk. — Balatoni L .: Most nem lesz 
3 szelvény.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szörda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd utoa 4. 
— Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gynla. — Fe
lelős szerkesztő: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: KuDfiár István.

Előfizetési d íj: Belföldre egy bóra P 
2.20, negyedévre 6—, külföldre 9. - »
(Amerikába 10.—). ,

Nyomatott n Stádium Rt. körtorgógé* 
peln. Felelős: G yöry Aladár Igazgató, ,

\


