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Bíró Sándor a BSzKRT- 
. bán akar játszani

Biró Sándor szerdán a szövetségbe# 
járt. Vághy Kálmán főtitkárnál érdeklő-* 
dött. miképpen volna lehetséges, hogy 6> 
ősszel már a BSzKRT-színekber.' játszi 
hasson, Vágrhy Kálmán felvilágosító ma-í 
gyarázatára Bíró I. kijelentette nekünk"

— A BSzKBT alkalmazottja vagyok, 
szeretném, ha ott is játszhatnék. Nem 
szeretném azonban, ha egy évig „rozsda- 
sodnom'* kellene.

(Az MLiSz új szabályzata most készül. 
Ebben lesz olyan pargrafus is, amely 
szabályozza a feloszlott egyesületek pro
fesszionista játékosainak játékjogát* 
vagyis azt. hogy hogyan és milyen fel
tételek mellett szerepelhetnek új egyesük 
létükben.)

Rendes RtttMfi alatt ismit dSntetienni 
látszották a -  hosszabbítás sem döntött

Spafllanshl-Haplfl in. n n .i:ii:ii
A tartalékos Papid i&ht volt, a Gradianskl fáradt — A 
Ingoizláw ciapaf nem tudott értékesíteni egy tizenegyest
Szabadka, 6000 néző. Vezette: J I M M N É R Y  (Budapest)

Szabadka, július 10.
■ Hatalmas érdeklődéssel kísérte 

Szabadka sportközönsége a kis KK 
megismételt elődöntőjében a horvát 
és a román csapat küzdelmét. A hét
köznap ellenére 6000 néző jelent 
meg a pályán. A két csapat így állt 
fel:

Gradjanski: XJrch — Brozovics,
Belosovics — Djanics, Jazbinsek, Ko- 
kotovics — Plese, Cimermancsics, 
Lesnik, Antolkovics, Matekalo.

Rapid: Radulcscu — Slivat, Leng- 
heriu — Costea, Wetzer III, Moldo- 
veanu — Flórián, Sinco, Barátkx, 
Gavrileseu, Bogdar .̂

A mérkőzés hatalmas Gradjanski- 
támadással indul. Már a második 
percben remek labdát kap Matekalo, 
lefut, az alapvonalról bead és a 
mintaszerű beadást Cimermancsics 
kapásból bombalövéssel küldi a 
hálóba. 1:0.

A közönség nagy Gradjanski-gyö- 
izelmet vár, de rövidesen fordul a 
kocka. A Rapid támadásai egyre sű
rűbbek, a Gradjanski fáradtsága ki
ütközik. A 16. percben Brozovics 
rosszul számítja ki a labda röppá- 
lyáját, az mögötte leesik és a befutó 
Bogdán, nem is hagy lövéssel az el
lenkező sarokba küldi. TJrch véd- 
]hette volna. 1:1.

A játék változatos. A  Gradjanski 
támad, de Slivat úgy védekezik, 
hogy egyszerűen nem lehet átmenni 
rajta. A 18. percben Radulescu ki
ejti Antolkovics lövését, Lesnik ott 
van, de elhibázza. A  25. percben An
tolkovics lövése a kapufáról pattan 
Lesnik elé. A középcsatár lövése 
most hajszálra fölé száll.

Izgalmas akciók akadnak még 
mindkét oldalon, de komoly ve
szélybe egyik kapu sem kerül

A második félidőbén Matekalónak 
a 7. percben leadott bombalövése az 
első esemény. Fölé ment. A Grad- 
janski-csatársor nem tud áttörni 
Slivaton. A  18. percben Flórián 
megszökik, lövése kapu fölé száll. 
A 28. percben Lengheriu ártatlan 
helyzetben kézzel érinti a labdát. 
Tihaméry kissé szigorúan 11-est 
ítélt. A Rapid bágyadtan tiltakozik. 
A  büntetőnek Kokotovics áll neki 
és lapos lövéssel a jobbsarok mellé 
küldi a labdát.

A továbbiak során a Rapidnak is 
ükad néhány gólhelyzete, de a csa
tárok egyiket sem tudják küiasz- 
nálni. Barátki és Bodola veszélyez
teti a Gradjanski kapuját. Bará.tki 
megszökik, de az utolsó pillanatban 
keményen szerelik. Izgalmas jelene-
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tek adódnak, néhány dancs is ki
csúszik, de Tihaméry erélyes kézzel 
torolja meg a szabálytalanságokat. 
Az utolsó percekben sem változik az 
eredmény.

Néhányperces tanácskozás után a 
két csapat újból feláll, a 2x15 per
ces meghosszabbításra. Ebben az 
időszakban is vannak helyzetei 
mindkét csapatnak, de a csatárok 
már nagyon idegesek, mindent el
rontanak. Az eredmény most sem 
változik.

Biráiat
A Rapid remekül működő védel

mének köszönheti a döntetlen ered
ményt. Radulescu ragyogóan vé
dett és biztos gólnak látszó labdá
kat tett ártalmatlanná. A két hát
véd is megfelelt. Slivat volt a 
jobbik.

A fedezetsor nagyon lelkesen ját
szott. Legjobb tagja Radulescu volt, 
akinek nagy része van abban, hogy 
Lesnik nem tudta kifejteni képes
ségeit. A csatársor nem volt sokat 
játékban. Itt a következő a sorrend: 
Gavrileseu, Bogdán és Sinco.

A Gradjanskiban a védelem szür
kén játszott, de a rábízott feladatot 
megoldotta. A fgdezetsorban Koko
tovics az első félidőbeli jó játéka 
után visszaesett.' A  tizenegyes ki
hagyásával a győzelemtől fosztotta 
meg a csapatát.

A Gradjanski csatársora csődöt

mondott. A  rengeteg támadásból 
csak egy gólt tudtak összehozni. 
Lesnik nagyon gyenge volt a kapu 
előtt. Úgyszólván semmi sem sike
rült neki. A  két szárny közül a jobb
oldal játszott jobban.

Tihaméry egy-két kisebb hibától 
eltekintve jól vezette a mérkőzést. 
Különösen nagy érdeme az, hogy 
mikor a játék kezdett eldurvulni, 
erélyes közbelépésével megakadá
lyozta a mérkőzés elfajulását.

Nyilatkozatok
Baucr Konstantin, a Rapid vezetője:

Győzelmet érdemeltünk volna. Elégedetle
nek vagyunk Tiluiméry játékvezetésével.

Bukovl Márton, a Gradjanski edzője: 
Játékosaink idegei felmondták a szolgá
latot. Idegek nélkül pedig ilyen fontos 
mérkőzésen nem sikerülhetett a győze
lem.

Tihaméry játékvezető: A Gradjanski
csalódást keltett, Többet vártain a zág
rábi csapattól. Az eredmény igazságos, 
bármelyik csapat megszerezhette volna a 
győzelmet. ^

Gidőfalvy Pál dr már 'a mérkőzés előtt 
tárgyalásokat folytatott a Gradjanski és 
a Rapid vezetőivel a döntő elhalasztása 
érdekében. Gidófalvy hivatkozott a nem
zetközi helyzetre, amelyek egyáltalán 
nem kedveznek a döntő zavartalan le
bonyolításának.

Most, este fél 9 órakor ebben az ügy
ben még nics döntés. A tárgyalások me
netéből azonban következtetni lehet arra, 
hogy — bármílyek csapat kerüljön is a 
KKK döntőjébe —

későbbi időre halasztják 
a döntő lejátszását.

K. M.

Áz NB l-be
akar kerülni a BSzKRT

A BSzKRT lehetőséget lát arra, hogy 
bekerülhessen az NB I.-be. A villamo- 
siaknál azzal számolnak, hogy a meg
szűnt Hungária és az esetleg feloszló 
Bocskai helyére az MLSz-egyesületek 
oszt be. Úgy gondolják, hogy a beosz
tandó egyesületeknek mind kiváló játé
kosanyaggal, mind pedig megfelelő 
anyagi biztosítékkal kell rendelkeznie. A 
BSzKRT úgy érzi, hogy mindkét fel
tételnek megfelel. Ennek tulajdonítható 
az -az elhatározás, hogy jövő héten már 
megkezdik az edzéseket is (ha netán a 
szabad helyeket az MLSz körmérkőzés 
formájában kívánná, betölteni.) Ennek 
tulajdonítható az is, hogy BSzKRT- 
alkalmazott Birón kívül még egy, eset
leg két volt Hungária-játékost is meg 
akarnak szerezni erősítésként.

Ha augusztusban vagy 
szeptember havában 
megtartja az MKSz a 
Magyar Körversenyt, 
úgy az olaszok és a 
németek rajtjára is 
biztosan számíthat

Az olasz kerékpáros szövetség átirata 
tegnap érkezett meg az MKSz-hez. Ebben 
az átiratban az olaszok közük a magyar 
szövetséggel, lio*y az idei olasz-magyar 
válogatott mérkőzés első futamát július 
28-án, a milánói Vígorolli-stadiouban bo
nyolítják le, e ezen a tornán a négy 
leggyorsabb magyar kerékpűros-vágtázót 
látják vendégül. Ebben az átiratban sa j
nálkozását fejezi ki az olasz szövetség, 
hogy a június 27—SO-ra tervezett Magyar 
körversenyro nem tudta elküldeni négyes- 
fogatat, de a mozgósítás következtében 
ez akkor lehetetlennek bizonyult. „H a 
azonban — írja  az olasz szövetség — az 
MKSz augusztusban vagy szeptemberben 
lebonyolítja a Magyar négynapos kör
versenyt. úgy sommi akadálya nem lesz 
annak, hogy országúti négyesfogatnnk 
ezen a jelentős versenyen rajthoz álljon.”  

Ugyanilyen értelmű a német legfelsőbb 
kerékpáros sportfőhatóság határozata is. 
Ha lesz Magyar körverseny az idén, 
feltétlenül elindulunk azon!
-ii y  M t:. most. már csak az MKSz-en 
a.lt a vásár, illetve r, belügyminiszté
riumon a döntés joga. hogy etigedélyezi-o 
augusztusban vagy szeptemberben a ver
senyt, vagy — nem.

Szabót, Kist és Négyeslt 
szerződteti a WMFC

A megszűnt Hungária játékosai közül 
Szabóval, Kissel, Négyesivei és Dudás
sal kezdett 'tárgyalást a WMFC, mivel 
mind a négy játékos a WM-gyár alkal
mazottja.

— Szabó, Kis és Négyes! szerződtetése 
már majdnem biztosra vehető, — mon
dotta tegnap Bcncs Ernő, a WMFC in 
tézője. — Dudást elejtettük, meri nagyon 
magas az „árfolyama” . Különben is két 
megfelelő bal fedezetünk van Nyilas és 
Szalai személyében.

Ezután elmondta Benes Ernő, hogy a 
WMFC az alábbi tíz játékost helyezte a 
WMFC visszatartási jegyzékre: Tihanyi, 
Kállai, Korányi. Keresztes, Gere, Nyilas, 
Szalai. Szabadkai, Harangozó és Jávor.

Az átadó-jegyzékro a. következők kerül
tek: Ilavas, Győri, Kapta, Szirinni, Rökk 
Fekete, Csurgó és Tóth III. Barna, Tóth 
I I . és Lukács szabaddá válik. A vissza
tartott játékosokhoz jön még az amatőr 
Pintér, akit a nyár folyamán leszerződ 
telnek. DcvccserI felől még nincsen dön
tés. Devecsori ugyanis az Újpest játé
kosa és osak a közeli betekben dől el, 
hogy végleg átveszik-e' vagy sem.

— Most már csak egy fiatal jobbszél
sőre van szükségünk és akkor nyugod
tan nézünk az őszi idény elé, — mondja 
befejezésül a WMFC intézője.

-< ♦ >
_TTj bal szélső a SalBTC-ben. A  tarján! 

NB-w-apat, vezetősége megszerezte Trcnka 
Gyulát, a Losonci AFC kitűnő fiatal 
balszélsőjét. Trenkát már a napokban le
igazolják a SalBTC-bez.

A SZEGEDI ALOSZTÁLYBAN
a következő eredménnyel végződtek a II. 
osztályú döntők:.

1. Szentesi MÁV 4 3 1 1  7:6 5
2. Szegedi Postás 4 2 — 2 8:7 4
S. Szegedi FIE 4 1 1 2 5:7 3
Az NB III. osztályának felállításával

valószínűleg mind a bárom csapat első- 
osztályú lesz.

felsze
relésekFUTBALL

az M L Sz előírása szerinti L A B D A
S K A B A  ÉS P L Ö K L
sportáruliázaiban, VG, Vilmos csá
szár, út 33. és ÍV., Váci>iilca 40.
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C s a k  a  c s a tá rs o rb a n  lehet vá ltozás a 
F e re n c v á ro s  összeállításában
A  szerdai edzésen öt gólt lőttek a  
zöld-fehérek a  Honvédkórháznak

A Ferencváros szerdai edzése előtt 
sok szó esett zöld-fehér körökben a 
régi nagy ellenfélnek, a Hungáriának 
megszűnéséről*

— Sok nehéz harcot vívtunk a 
kék-fehérekkel —  mondogatják a 
vezetők. — Az „örök rangadónak‘ 
most már vége. Az új idők majd 
újabb rangadókat hoznak.

Valaki azt a kérdést veti fel, hogy 
a szabaddá tett Hungária-játékosok 
közül számít-e valamelyikre a Fe
rencváros.

Nem kap választ...
Nekünk Pataki Mihály, a Ferenc

város szakvezetője mondja:
— Reméljük, hogy a Hungária ki

válása a bajnoki küzdelmekből nem 
gyöngíti meg a bajnoki mezőny já
tékerejét. És reméljük azt is, hogy 
lesz legalább öt olyan csapat, ame
lyik bizonytalanná tudja majd tenni 
a bajnokság kimenetelét. A bajnok
ság komolyságát és értékét ugyanis, 
■mint az idén is, az adja meg, hogy 
ha: csak az utolsó mérkőzéseken dől 
él az elsőség sorsa.

Erősit*e ő szre  a Ferenc
váro s?
Arra a kérdésünkre, hogy hogyan 

alakul majd a zöld-fehéreknek . a 
bajnokságért rajthoz álló csapata, 
Pataki ezt mondja:

— Ez a kérdés most, még nem 
időszerű. Mi a kis KK-mérközéskre 
való tekintettel halasztást kaptunk 
a miniszteri biztos úrtól átadási 
jegyzékünk beadására. Egy-két hét 
múlva azonban mi is beadjuk átadd 
st jegyzékünket. Addig feltétlenül 
döntünk afelől, hogy kik maradnak 
meg mostani játékosaink közül és 
arról, hogy egyáltalán lesz-e szükség 
új játékosok szerződtetésére.

Ü dvözlet
a ném et harctérrő l
Pataky Mihály most német tá 

bori levelezőlapot vesz elő a zsebé
ből. „Árpád Szabó" a tábori*lap fel
adója. így ír:

— Tisztelt Pataki TJr! Először is 
szívből gratulálok a „Fradinak'’ , 
hogy ismét megnyerte a bajnoksá
got. Én a Nemzeti Sport útján, ame
lyet minden héten megkapok, tudtam 
meg, hogy bajnok lett a Ferencváros. 
Nem is tetszik elhinni, hogy mint 
vérbeli Fradi-sznrkolónak, milyen 
örömet szereztek nekem ezzel. Én 
még itt a fronton sem feledkezem 
meg a zöld-fehérekről, ön nem ismer 
engem, de én ön t nagyon jól. Én 
ugyanis ligetfalusi lakos voltam s 
most kint a harctéren teljesítek szol
gálatot. A pozsonyi Vasasban játszot
tam eddig. JJemélem, hogy a győzel
mes hadjárat befejezése után sok 
Fradi-mérközésnek leszek még ta
núja. Be most fe l az új munkára! 
A KKK-át is m eg kell nyernie a 
Ferencvárosnak. Ehhez is sók szeren
csét kívánok.

P én teken  re g g e l akar  
Zágrábba In d u ln i 
a Fe ren cváro s
Megtudjuk, hogy a Ferencváros 

már elkészítette a menetrendjét. A 
terv szerint a Ferencváros pénteken 
reggel indul Zágrábba. A  zöld-fehé
rek remélik, hogy minden játékosuk 
elutazhat.

Vitéz Kemenesy Sándor főtitkár 
nem tarthat a csapattal, ö  megbete
gedett s a lakásán ápolják.

M indenki u tazh at!
Tóth Lajos dr intézővel beszél

gettünk s ö ezt mondta:
— Úgy látszik, teljes csapattal 

'utazhatunk. Ha tartalékoson kellett 
volna elutaznunk, akkor inkább 
nem utaztunk volna el. A játékosok

mindannyian szabadságot kapnak  ̂
még Sárosi dr is.

Az az 5 :1
A szurkolók nagyon aggódnak, 

így beszélnek a lelátó előtt:
— Zágrábban aligha szerepel 

olyan jól a csapat, mint Bélgrád- 
bari. Márciusban 5:1 arányban kap
tunk ki a Gradjanskitól.

— De akkor még nem volt rend
szer, — jegyezték meg egyszerre 
többen is.

Nagyon ló  k is  csapata  
van a H onvédkórház
nak
Fél 6 óra tájban népesednek be a 

ferencvárosi öltözők. A Ferencváros 
rendes öltözőjével szemben lévő öl
tözőben készülődik a Honvédkórház. 
Egészen jó kis csapat van együtt. 
Itt játszik Csikós, Tátrai, Polgár a 
zöld-fehérektől. Azután itt van a 
debreceni Móré és az újpesti Seres 
is.

— Ha így megy tovább — hangoz
tatják — akkor rövidesen nálunk 
játszik az egész Ferencváros.

Egy k is  vita a BSK 
kapusáró l
A Ferencváros öltözőjében sok szó 

esik még a vasárnapi mérkőzésről. 
Lázár azt hangoztatja, hogy az a tö
kéletes kapusmunka, amit a bel
grádi kapus játszott vasárnap.

— A kapusnak éppen úgy bele kell 
avatkozni a játékba — mondják -— 
ntittf o mezőnyjátékosnak. Nem sza
bad odaragadnia a vonalhoz.

Nagyon tetszett a belgrádi üapus 
Csikósnak is.

— Egészen kiváló kapus ez a 
Mrkusics — mondja — és teljesen 
egyéni felfogásban védett. A mi 
rendszerünk egészen más, mint a 
BSK-é, ehhez kell alkalmazkodnom 
nekem is. Ha szükség kívánja, én is 
kifutóit a kapuból, de annyira nem 
kalandozhatok el, mint a belgrádi 
kartársam.

Fihta a jobblábát fájlalja.
— Az egyik támadáskor — mond

ja — a belgrádi hátvédek ollóba fog
tak s megnyomták a jobbtérdemet. 
Ennek érzem még mindig a helyét,

Dimény edző megjegyzi:
— Vasárnap nem szóltál róla ne

künk semmit.
— Akkor még nem éreztem —i 

mondja Finta.

Nagyszám ú közönség  
előtt vonulnak ki 

• a csapatok
Hat óra előtt pár perccel jönnek 

ki a csapatok a pályára. Nagyszámú 
közönség van kint az ÜlIöi-úton. 
Hiába, a Ferencváros jó szereplésa 
kicsalja a szurkolókat, 

így áll fel a két csapat: 
Ferencváros: Ábrahám — Szoykai 

dr, Biró II — Lázár, Sárosi Hl, Fős a 
— Hámori, Sárost dr, Finta, Kiszelv, 
Gyetval.

Honvédkórház: Csikós. -— Tátrai, 
Polgár — Kráhitz, Somlai, Seres —i 
Maros, Kiss,' Móré, Kékessi, Kanda,

l. fé lid ő :
2:1 — a Frad i Javára
Dimény edző sípj'ele után azonnal 

a Ferencváros támad. Finta nagy* 
lövést ereszt meg, de Csikós reme
kül véd. Nagy kedvvel játszanak a 
zöld-fehérek. Sárosi ín  szélre adott 
labdájával Hámori elfut, óriási lö»
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Viiiámpáiyázat III.
Beküldendő VIT. 13. déii 12 óráig

A K K K  döntője: 
Budapest:

Ferencváróé—
Gradjanski v. Rapid .«

I. félidő eredménye ..
Zágráb vagy Bukarest:

Gradjanski v. Rapid-* 
Ferencváros .......... . . .

1. félidő eredménye ........... 5 ....
(A kiesők kihttzandókD 

Pótverseny;
(Csak mérkőzée-elmaradást vagy 
holtverseny esetén ve9S7i'ik figye
lembe. Holtverseny esetén n s?á 

irtózás sorrendjében.)
V1*i1abdamérkőj!éseb:

1. UTE—MAC ,

2. FTC-BSE .

3. FTC-MESE

4. MTlv-MESE

Cím:

w A beTiiildő alávet! magát a fel 
«  tételeknek. Minden szelvényhez 
Yl ép és forgalomban levő haszná
lj? lattan 10 filléres bélyeget kell 

mellékelni.

vését Csikós nagy bravúrral védi. 
Ujabb Fradi-támadás majdnem ön
gólt hoz: Finta lövésszerü beadását 
Tátrai majdnem befejelí Csikós ka
pujába. A lécet súrolva megy szög
letre a labda. A Honvédkórház most 
vezeti az első támadását, de a ki
ugró Kékesi elől Szoyka szögletre 
ment. A beadás után Maros elé pat-

— Majd én meggyógyítalak a 
döntőig.

„ C s a k  k ö n n y ű  m © s g á s
w@8*“
Az edzés után beszélgettünk Pa- 

taky Mihállyal, a Ferencváros szak
vezetőjével:

— A 2x30 perces mérkőzést csak 
egészen könnyű mozgásnak, szántuk. 
Ilyenkor, az idény végén, amikor 
már kifáradtak az izmok, nincs 
szüksége a csapatnak erősebb moz
gásra. Sajnálom, hogy Lázár éppen 
ilyen játékszerű edzésen sérült meg.

Ezután azt kérdezzük a szakveze
tőtől, hogy milyen csapat áll ki va

sárnap.
—- A védelem — mondja Pataky 

— valamint a fedezetsor az lesz, 
amelyik a, BSK ellen is játszott. A 
csatársor összeállításánál hét játékos 
(Kiszely, Gyetvai, Biró II, Sárost dr, 
Finta, Kiss és Hámori) jöhet számí
tásba. Hogy ki játszik közülük va
sárnap, az csak pénteken dől el.

Szcalny, loés, Wincx©,, SC@csisg Kállai, 
Hidasi és S@iti áfádé
A z  ú j p e s t i  á t a d á s i  l i s t a  é r d e k e s s é g e i

Újpesten hosszabb tanácskozás 
előzte meg a visszatartási jegyzék 
összeállítását. Szerdán délelőtt több, 
mint egyórás tanácskozás után 
Langfelder igazgató „eredményt" 
hirdetett.

-— A vezetőség úgy határozott, 
hogy az őszi idényre a következő 
játékosokat tartja vissza: Sziklai,
Futó, Fekete, Szűcs, Balogh, Te- 
mes Ádám, lísengellér, Pálya és 
Tóth,

( — Ki kerUit átadó- és ki került 
szabadlistára ?)

— Mi csak visszatartási és át
adási jegyzéket csináltunk. A többi 
Szerződtetett játékosunk, tellát Sza
lag, Joós, Vincze, Kocsis, Hidasi, 
Solti és Kállai átadási listára ke
rült.

(A vezetőség: valószínűleg azért
döntött így, mert az átadási jegy- 
zékre tett játékosokat a várako
zási idő alatt •— július 10-tő! 
augusztus 10-ig — visszaveheti.)

— Kiket fog még a vezetőség 
szerződtetni az őszi idény előtt?

— Az az elgondolásunk, hogy ezt 
a megmaradt gárdát Aknavölgyi
vel, Nagymarosival, Kánaánnal és 
a többi tehetséges, fiatal UTE-istá- 
val egészítjük, ki: Szó van arról is, 
hogy két-három amatör játékos iga
zoltatja át magát az UTEhoz és 
így azokat is igénybe vehetjük 
majd a meginduló bajnoki küzdel
mek során.

Annyit elárul Langfelder, hogy az 
egyik ilyen amatőrjátékos átigazo
lási kérelmét már be is nyújtották 
a szövetségben.

(Ú jpesten a 'bennfentes ele úgy  
tudják, hogy V i d o r  is az UTE- 
ba kéri átigazolását. Erről azon- 
bán a vezetők  m ég nem  tudnak...)

— A visszatartási listához még 
az a hozzáfűzni valóm, hogy azt 
kizárólag a. sportszempontok figye
lembe vételével állítottuk össze. Az 
a körülmény, hogy az UTE fiata
lokból álló teniszcsapata megnyerte 
a magyar bajnokságot, bebizonyí
totta azt a tényt, hogy a fiataloké

a jövő. Azok a játékosok, akiit: 
most megválnak a csapattól, vala
mennyien olyan állásban vannak, 
amely számukra nyugodt megélhe
tést biztosit. Különben is azok, akik 
most elmennek a, csapattól, a leg
nagyobb barátságban és megértés
ben távoznak az egyesülettől.

(A bennfentesek úgy tudják Ú j
pesten, hogy .az átadó listán sze
replő -egy-két játékos hamarosan 
vissza fog kerülni a visszatartási 
jegyzékre. Arról van szó, hogy 
Vincze Jenő, aki sok éven keresz- 

' tül hűséges harcosa volt a lilák
nak, az UTE valamelyik amatőr, 
csapatának edzéseit fogja  irányí
tani.

Amatőralapon esetleg továbbra is 
az Újpestben fog  szerepelni Kállai 
és Szalay is.)

*
Az edzökérdés egyébként még 

mindig zajlik. Minél jobban húzódik 
a dolog, annál több edző neve kerül 
kombinációba. Mészáros edző, aki 
megválik a liláktól, többfelé foly
tat tárgyalásokat.

|  Ylliámpalyázat III.

Í*""" Beküldendő, VII. 33. déli 12 óráig
A KEK döntője:

, Budapest;
Ferencváros—
Gradjanski v. Rapid .«

I. lélidő eredménye <*••»»** •«
Zágráb vag:y Bukarest:

Oradjanskí v. Rapid—
Ferencváros .................... .

il I. félidő eredménye .»
(A kiesők jcf hozandók!)

3f Pótverseny:
ü  (Csak mérkőzés-elmaradás, vagy 

holtverseny esetén vesszük figye
ld  lembe. Holtverseny eseten a szá 

mozáa sorrendjében.)
ff Vlzilahdamérkőzések:

V  1. JJTE-MAC .............................3 ....

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

S  3, FTC— MESFi ...».......
JL 4. MTS-ME5E ......................

j|Í Oimt

fr A. beküldő alávet! magát a fel- 
tételeknek. Minden szelvényhez 
ép és forgalomban levő haszná- 'Jv 

‘ If latlan 10 filléres bélyeget kell U  
mellékelni. Jj*

jük a KKK-t, mert rosszul esnék, ha 
nem mi, magyarok lennénk az elsőkA 
akik KKK-t nyertünk.

Csikós szavai után az az érzésünk, 
hogy a jéies kapuson nem fog múlni, 
hogy a Ferencváros nyerje meg a. 
KKK-t...

kevés játékos — korszerű edzés
A z  u t á n p ó t l á s  e d z é s e  a N é p l i g e t b e n

tan a labda, de mielőtt lőhetne, Áb
rahám vakmerőén a lábára vetődik 
és megszerzi a labdát. Egészen jó 
az iram. A 14. percben Hámori pom
pásan elfut, beadását Sárost dr kap
ja és mintegy 10 méterről védhetet- 
len lövést küld a bal felső sarokba. 
1:0, Tovább is a Ferencváros roha
moz. A 19. percben Finta kapu elé 
perditett labdája már úgy látszik, 
hogy kigurul a bal kapufa mellett, 
amikor Hámori elcsípi és közvetlenül 
a balléc mellett beteszi. 2:0. Lázár 
tartja a BSK elleni jó formáját, 
ugyanúgy tör előre, mint vasárnap, 
lövése azonban kicsit magasra sike
rül. A 21. percben a Honvédkórház 
gyors támadása után Móréhoz kerül 
a labda és lapos lövését Abrahám 
nem tudja, védeni. 2:1. A 29. perc
ben Finta emeli Csikós hálójába a 
labdát, de lesen állt, nem érvényes 
a dugó. A 30. percben ér véget az 
első félidő.

Szünet után mind a két csapat át
csoportosít. Most Így állnak fel:

Ferencváros: Ábrahám — Biró II, 
Szoyka dr — Pósa, Sárosi III, Nagy 
II — Hámori, Sárosi dr, Finta, Kl- 
szely, Gyetvai.

Honvédkórház: Csikós — Bégli,
Tátrai — Buják!, Somlai. Bencsik 
-— Maros, Kiss, Polgár, Móré, Ké
kesi. '

V é g ered m én y : — 5:1
Fordulás után Kiszely kitörése az 

első esemény. „Lapaj" nagyszerűen 
ugrik ki, de bödületes lövésével 
csak a kapufát találja el. A követ
kező ferencvárosi támadás már gólt 
hoz. Hámori pompásan csavart be
adása a jobbkapufa belső oldalára 
pattan, Csikós ugrik utána, de ök
léről a hálóba pattan a labda. 3:1. 
Most már állandósul a Fradi fö
lénye. Hámori béadásából Finta lő 
dugót. 1:1. Ezután Kiszely fejesét 
Sárosi dr fordulásból pompásan 
vágja be, Dimény azonban nem adja 
meg a gólt, mert Sárosi dr lesen 
állt.

A  hátralevő időben sem lanyhul a 
Ferencváros támadókedve. Finta lő 
még porzó kapufát, majd Gyetvai 
beadásából ő vágja be az ötödik 
dugót is. Ez a félidő is harminc per
cig tartott.

Egy k is  b írá lat
A 2x30 perces edzömérközést 

egészen könnyen vette a Ferencvá
ros. Igyis elég jó játék alakult ki. 
Különösen Lázár, Pósa, Gyetvai és 
Hámori játszott nagyszerűen. Sá
rosi dr-ban is több kedv volt, mint 
vasárnap.

A Honvédkórház kapuját Csikós 
— az öt gól ellenére is — jói védte. 
Kívüle Polgár, Móré és Kiss tűnt
ki.

Lázár com bhuzódást
szenvedett
Az edzés kellemetlen eseménye 

az volt, hogy a feltűnő nagy kedv
vel játszó Lázár, amikor egy ma
gas labda után nyúlt, húzódást 
szenvedett a baleombjában.

— Nagyon fáj a húzódás — 
.mondja Lázár —, remélem azonban, 
hogy kiheverem vasárnapig.

Kovács Fuxi megnyugtatta Lá
zárt:

Szerdán délután 5 órakor hét barnára 
sült fiatalember lúgdal kapura egy nyol
cadiknak, a, népligeti stadion egyik edző
pályáján. A magyar labdarúgósport fia
tal játékosai közé tartoznak ezek.

Onúdy (Kispest), Kiss I. (Törekvés), 
Kapocsi (Elektromos), Tóth és Turay II. 
(Gamma), Moór BVSC. valamint Kéri és 
Steinbach MAVAG  játszadozik a tűző 
napfényben. Amikor Berkessy Elemér 
szövetségi edző — szintén mezbe öltözve 
— kijön a játszótérre, rájuk szól:

— Fiúk, ne rugdaljatok addig kapura, 
amíg bemelegítő mozgásokat nem végez
tetek.

Berkessy aztán két csoportba osztja a 
társaságot és egyideig — az Időközben 
megérkezett Hortobágyi PTSC részvéte
lével — passzolgatnak és fejelnek. Az 
egyik árnyékkal borított pádon ül Fá
bián József, az utánpótlás kapitánya, 
ö  mondja:

— Még várunk néhány játékost, bár 
nem lehet csodálkozni azon, hogy sok 
játékos nem tnd szabadságot kapni az 
edzésre.

Turay II. egy elgurult labda után sza
lad és egy pillanatra megáll játszani 
Dzseki-vei, „Jegenye" foxijával, de a kis 
kutya csak hosszas biztatás után haj
landó játszani. Fábián tréfásan odaszól 
Turaynak;

— Látod, Bandi, még ennek is kell a 
• bemelegítés • . .

Fél balkcr megérkezik Tamásgy István 
dr. az ifjúsági szövetségi kapitány.

Egy kiír gyalogján és egy kör futás 
illán rövid vágták következnek, majd 
újabb gyaloglóé. A továbbiakban szök
delés, felugrás, felhúzott páros térddel, 
felugrás láthatatlan labda fejelésére. 
Berkessy bemulatja a külsővé.! és belső
vel való labdavezetést. Először egyen- 
lcint, aztán párosával vezetik a labdát a 
fiuk. A labdavezetés után Berkessy a 
pálya közepére vezényli a társaságot s 
Tóthiul bosszú labdákat rugat ki a szé
lekre. Ezokkel kell a szélsőknek clfut- 
niok é» *;t velük együtt futó köz.épesatár- 
nak beadniok. A középcsa tárnak pedig 
egyből kell kapura rúgnia a labdák Fá
bián József odafordul Tamássyhoz és azt 
mondja neki:

— Az a baj a nagy válogatottban is. 
hogy a esatárok nem érkeznek elég gyor
sán a beadott labdákra. Vagy ha oda 
érnek is, nem egyből lövik rá.

A következő edzési szám: Berkessy a 
félvonal mögül előre rúgja a labdát, s 
ogy csatárnak mindig futásközben — ami
kor a labda egyet már pattant elölte — 
kapura kell lőnie. Majd háttaláilva a 
kapunak keli átvenniük és fordulás után 
azonnal kapura kelt rúg ni ok a labdát a 
játékosoknak. Egy pár percnyi szünetet 
engedélyez az edző. nekünk ezt mondja:

— Érdemes foglalkozni a fiatalokkal, 
valamennyien nagyon tehetségesek. Bár 
velünk foglalkoztak volna ennyit annak 
idején . .  .

Ezután úgy lőnek a kapura a játéko
sok, hogy előbb bizonyos távolságon át 
vezetniük kell a labdát. Ugyanezt meg-, 
csinálják kettesével és hármasával is. 
Már jó  másfélőrája folyik  az edzés, ami
kor ónotlySIt megkérik Berkeasyt, hogy 
cgy kicsit Vétkapurn játszhassanak. Az 
edző azonban mást javasol:

— Ennek nem sok értelme van, mert 
kevesen vagytok. Ehelyett azonban egé
szen kis pályán játszhattok Uétkapura, de 
esak gyalogolni szabad játék közben, 
íutnt nem.

Az újszerű játékot valóban örömmel 
űzi a gárda. Mintegy 20 perces játék 
után még egynéhány vágta következik,"

majd egy kis lazító mozgás és vége az 
edzésnek. Fürdés után a játékosok egy
másután kapkodják ki Jancsinak, az

Szerdán reggel a nyugati pálya
udvar környékén két elegánsan öl
tözött fiatalember siet egymás mel
lett. Amint jobban megnézzük őket, 
megismerjük. Csikós, a Ferencváros 
kapusa az egyik és Pázmándy, az 
Elektromos fedezete a másik. Együtt 
szállunk fel a villamosra. Egy két 
szó után mindjárt a vasárnapi ellen
félről, a BSK-ról beszélgetünk.

— Nagyon ideges volt a Ferenc
város egész csapata — mondja Páz
mándy. — Éppen ezért nem is ment 
az első félidőben a fáiknak a játék.

— Ezen nem lehet csodálkozni — 
feleli lassan Csikós. — Nagyon fél
tünk a BSK-tól, hiszen tudják 
rúgni a labdát. Most láthatta a pesti 
közönség, hogy milyen, nagy teljesít
mény volt az, hogy Belgrádban csak 
egy góllal kaptunk ki tőlük.

— Kedves Gyula, a védésein egy
általán nem látszott, hogy ideges 
lett volna — mondjuk Csikósnak. — 
Remekül védett!

— Nem is jó az, ha a kapus is 
szurkol ■— jegyzi meg Csikós. — 
Hála Istenek, az én idegeim rend
ben vannak.

Közben jelentkezik a jegykezelő. 
Valószínűleg felismerte a két játé
kost, mert nagyon megnézi őket. 
Kis szünet áll be a beszélgetésben. 
Amikor újra kezdjük, feltesszük 
Csikósnak a kérdést:
• — Ön szerint mivel magyarázható 
az, hogy a Ferencvárosba jutása 
óta rengeteget fejlődött a tudása?

A kérdés meglepi Csikóst. Nem is 
tud azonnal válaszolni. Gondolkozik. 
Lassan felel:

•— őszintén szólva nem tudom 
megmondani, hogy mi az oka ennek.. 
Érzem én is, hogy most jobban megy 
a védés, mint a Phöbusban ment. 
Táján az az oka, hogy itt több jó 
játékos van, mint volt a Phöbusban.

— De hiszen a Phöbusban is nagy
szerű hátvédpár játszott Ön előtt — 
mondjuk Csikósnak.

Amikor még Csikós a Phöbusban 
védett, sokszor beszéltünk a két- 
kapus edzéseken a kapussal. Most 
Csikós így szól:

— Szerkesztő úr, emlékezzék viss-

MLSz altisztjének a, kezéből a tejesüve
geket.

Fábián kapitány mondja búcsúzóul:
— Ma azért voltak kinn kevesebben, 

mert nz edzési napokat csak most tettük 
át csütörtökről szerdára, s a játékosok 
legnagyobb része valószínűleg még nem 
kapta meg az erről szóló értesítést. Biz
tos, hogy a jövő héten legalább két csa
patra való játékos lesz kinn a pályán . . .

ssa, hogy a Phöbus-edzéseken hány
szor panaszkodtam, hogy milyen kár, 
hogy olyan kevés az edzés nálunk. 
Most azután a Fradiban látom, hogy 
milyen sokat jelént a heti három ed
zés.

Pázmándy, aki hallgatja Csikós 
beszédét, helyeslőén bólint, meg is 
jegyzi:

-— Én is azt mondom, hogy a rend
szeresebb és a több edzés az oka 
annak, hogy te így feljavultál.

A KKK következő, a döntő mér
kőzésről kezdünk beszélni.

— Sokkal jobb csapatnak tartom 
a Gradjanskit, mint a BSK-t — 
mondja Csikós. Több a jó játékos a 
zágrábiak csapatában, mint a BSK- 
ban.

— De hiszen még nem■ biztos, hogy 
a Gradjanski lesz az ellenfelük — 
jegyezzük meg,

— Akármibe fogadom, hogy a 
Gradjanski kerül a döntőbe — mond
ja Csikós. —- Hu, de nagy mérkőzés 
less vasárnap Zágrábban!

Hiába minden, Csikós már „elin
tézte" a bukaresti Rapidot. ö  már 
Zágrábban érzi magát, amint 3 
Gradjanski ellen játszik.

Pázmándy leszáll a villamosról. 
Retten megyünk tovább. Csikós 
folytatja:

— Tétszik tudni, valahogyan na
gyobb most az önbizalmam, amióta 
a Ferencvárosban vagyok, mint ami
kor a Phöbusban játszottam. Több 
kedvvel dolgosom az edzéseken és 
bizony nagyon jól esik, hogy a Fradi 
közönsége olyan szeretettel bánik 
velem.

—  Nem fáradt még, nem sok már 
a mérkőzés, nem kívánja még a pi
henőt?

Csikós nagyon gyorsan válaszol;
— Nem, nem vagyok fáradt. Nem 

mondom, jól jönne egy kis pihenő 
már, de amíg a KKK-mérkőzéseket 
le nem játszottuk, addig nem is kell 
g pihenő.

Búcsúzunk Csikóstól. Minden jót 
kívánunk neki az elkövetkező döntő
mérkőzésekre. Megköszöni és ezt 
mondja:

—  Nagyon fontos, hogy megnyer-

B E S Z É L G E T É S  C S I K Ó S S A L

J  KKK-t m m  leli nyernünk!...

Villámpályázatunk
két fordulója már lezajlott, a ITT., aai 
utolsó még hátra van. Alább ism-ortet^ 
jük a két verseny állását:

A PONTVERSENY ÁLLASA:
(Az I. ás IT. fordulóval kapcsolat 

bán csak szombati % fogadunk el fciJ 
szólalást. a jövő. héten már nem. A 
felszólalásban a fordulók pontszám&it 
részletezni kell.) 1
34 pontos: Tutu.
33; Beszéded György, Bősze János, Ko

vács József (Bálvány-u.).
32: Arizona.
31: Dárdai A., Dmon, Tátrai Károly.^ 
30: Del i Ferenc, Foké te Sándorod*

Labdarúgó Sinus, S. O. S.
29; Dudika, Fekete Sándor, Orosz Far* 

kas. Hajrá WSC, Levente, Mi^kolczy 
löt vált. Nótika, lieitcr Mátyás, Seres Já
nos. Suzy, Szalontay Béta.

28: íf.i. Ár József, Demeter Balázs, D<H 
kány Béla, Horváth Béla, Kapitány T«l>. 
ván. Hcranusz—Kiéli, Sarkcsillag, Sás.

27: Diadal, Ezerjó, Strausz L. Béla, 
2<»: Hageinarm Frigyes, Háry József* 

Sillingi Pál, Szí ab ej János, Szíjártó An* 
tál, 11:3, 13, Ürgo Anna, Vezérnél.

25: Czotter Ferenc, Esztergomi ! Emo., 
Grimm Frigyes, Ica, Jassé Forene, Jo>g- 
szigorló. .TÓBOT, Reményffy Béla,

24: Blank dános. Gyöngyös, HEPAKA. 
Kiiri J., Lesi, Schlcchter Mátyás, Szabé 
Mihály.

23: .Antonovics Fivérek, Boby, Csak* 
azértis, Havas Ferenc^ Kovács János 
(W.-u.), Kocka vágók, Kovács Tibor, Má
gia, Poczár Sándor, Rokka 4527, ifj. Szé
les János, Szente István, Urbán István,, 
Vojticzky Dezső.

22: ABC, Balogh János, Besen-t
hoffer Gy., Békészki Mátyás. Dia*, 
Előd, Fischl Tibor, Hadik Huszár, 
Huszthy Zoltán. (K K K . Kaktusz, Kádár 
Kczső, Nagy Sándor (E.-tér), Oroszlány 
Miklós, Rónai István, Tilos, VEBJL,

A TEUTALALATVERSENY ÁLLASA:
6 telitalálatot ért el: Deli Ferenc. Ari

zona, Beszédes György, Bősze János. 
Hcranus—Kiöli, Ifováca József (B.-u.), 
Labdarúgó Sirius, S. O. 8.

5 telitalálatot ért e l : Czotter Ferenc,
Dárdai András, Demeter Balázs, Dékány 
Bála, Dűlök, Grimm Frigye,s, Horváth 
Béla, Kapitány letván, Miskolezy István, 
Reich András, Sás, Szíjártó Antal, Tát
rai Károly, Tutu.

4 telitalálatot ért el: ABC (Cs.—P.),
Blank János. _ilohy, Csakazórtis, Dudika, 
Diadal, fefzaki fény. Ezerjó, Fekete Sdn- 
dorné. Fekete Sándor, Orosz Farkas, 
Gyöngyös. Havas Ferenc, HK-PA-KA. 
H ajni WSC, Jogszigorló, Kockává,gól;. 
Kovács .Tibor, Kovács József W.-u,, 
László Gyula, Levente, Mágia, Nagy 
ftámlor ( E.-tér), Nótika, Pcczúr Sándor, 
Bóka 4ő27, Sarkcsillag, Súrv József, Se
res Tainae. Suzy, Siliingi Piil. S»,lóntáy 
Béla, írj. Széles J., Szlabcj János, Scbn'i- 
der Imre, Szőnie -István, 11:1, „Ili'’,
Utolsó,_ Urbán István. Ürge Anna, Vezér- 
csel, Vojtoczky Dezső.

—" ng aoiftin ■

UJABB PORTYÁBA MEGY 
A SZEGED FC,

még p e %  „ Bácskába. Július 20-án Sza
badkán, 21-én pedig valószínűleg Újvidé
ken játszanak a szegediek.

SZIG O KÜ  E L T IL T Á S O K
A MOVE Pomázi TK ifjúsági csa

pata és két játékosának fegyelmi 
ügyében tegnap este hozott ítéletet 
Bartek István ür fegyelmi egyesbíró. 
A MOVE Pomázi TK ifjúsági csapa
tát egy évre eltiltotta az alszövet- 
ségi bajnokságban való részvételtől. 
Czimmer Pál játékosát súlyos játék
vezető-sértésért két évre, Rab Mik
lóst, ugyancsak a Pomázi TK játé
kosát durva játékért egy évre til
totta el a játéktól. (A  MOVE Po- 
mázi TK az ifjúsági bajnoki kör
mérkőzésen a Magyar Pamut elleni 
mérkőzésén követte ej a súlyos 
sportszerűtlenséget, illetve fegyelme* 
zetlenséget.)
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0 Beeshai-agyben a uizsgá 
lat kiegiszitdsfit rendelte el 

a üeliigymlnlszter
Ismeretes, hogy a Bocskai éle

tére nézve döntő fontosságú tanács
kozások folytak és folynak. A leg
fontosabb az a feljelentés, amely a 
belügyminisztériumban feküdt és 
amelyben a Bocskai hatósági biz
tosa a fennálló erkölcsi és anyagi 
nehézségek miatt a Bocskai felosz
latását kérte.

Azt is megírtuk, hogy a Bocskai 
ez ellen a kérelem ellen kifogáso
kat emelt a belügyminisztériumban. 
Azt igyekezett bizonyítani a Bocs
kai FC vezetősége, hogy a hatósági

biztos adatai nem mindenben fedik 
a valóságot, helyesebben az adatok 
között sok téves is van.

TJgy értesültünk, hogy a Bocs 
kai-ügy aktáit a belügyminiszté
rium visszaküldte Debrecen város 
polgármesterének azzal, hogy újabb 
beható vizsgálatot tartson és tisz 
tázza. a Bocskai ügyének állását. 
Csak a polgármesteri jelentéstétel 
után fog a belügyminisztérium ér
demben határozni a Bocskai sorsa 
felől. '

MI a  k ü lö n b ség  
a  m ű v é s z  é s  a  s p o r t *

e m b e r  k ö z ö t t ?
( B e s z é l g e t é s )

(Vigyázat, nem „#k hárnjani:”  Csak 
kelten vannak, Nevezzük e! m  egyiket 
Avult R'ázmérnak, a másikat Mai 
Károlynál,. Már a nevük te elárulja 
őket- Hál még, amit. bestéinek!) V

Avult: Nem értem, mit akarnak ezzel a sok újmódi kitalálással, 
valaha a tréningen nem a gyorsaságot trenírozták, hanem a technikát. 
Nem a magyar karakternek való a. gyorsaságnak, meg a, belemenésnek 
ez a forszirozása. Nálunk ma, gyorsan kell suttolm, taccsot dobni cente- 
rezní, komért rúgni. Ez idegen a magyar pszichétől. Magyarosan fut
ballozzunk. ne majmoljuk az angolokat és az olaszokat! Legyünk orisri- 
nálisak! s

Mai: Nézze, kedves bátyám, mielőtt továbbmennénk, engedje meg 
hogy egy-két. apróságra fölhívjam becses figyelmét. Nincs tréning! 
hanem edzés van. A korner annyi, mint szöglet a a taces helyett nyu
godtan használhat partot. Arról nem is beszélve, hogy karakter, sut
tolás és a pszihé helyett is --------- *-•*"-* --------- ----magyar szavak nemvannak kitűnő
muszáj orog’inálisnak lenni...

Avult: Hagyjon engem ezekkel az új magyar szavakkal. Én ezeket 
nem használom!

Mai: Hogyhogy, kedves bátyám! Hát maga nem arról beszél, hogy 
magyarosan rugjuk a labdát? Miért nem használja akkor az idegen, 
kifejezések helyett a magyar szavakat?

Avult: Mert azokat már megszoktam. Én már nem fogom magamat 
átállítani.

Mai: No látja, ez a baj! Megszokta és úgy akar mindent megtar
tani, ahogy eddig volt, ahogy megkövesedett. Azt mondja meg legalább, 
hogy mit ért az igazi vereekei labdarúgás alatt?

Avult: Hát azt a regi, szép, művészi magyar futballt, a technikát., 
azt a gyönyörű szemet-lelket, gyönyörködtető artista-mutatványokat.
csillogó dribliket; firkákat, oxfordokat. Az az igazi! Amikor megbabo
názzák a labdát. Amikor szeme van a labdának, pattan, csavarodik, 
simul.

Mai: Uram, amit most elmondott, az a művészet. Amikor a meg
boldogult Rastelli kiállt a porondra, valóban azt csinált a labdával, amit. 
akart. Kérdezze meg Molnár Nácit, aki szintén meg tudja állítani a 
labdát a fején. Ez művészet!

Avult: Ez a szép!
Mait Persze, hogy szép'. Az ilyesmit az ember szívesen elnézi a 

cirkuszban. Ott as a eél, hogy a mutatvány minél szebb legyen. A 
labdarugósportban azonban a gól a. cél, kedves bátyám. Ott nem elég 
a gyönyörködtetés, ott győzni kell.

Avult,: Ezt nem egészen értem.
Mai: Ide figyeljen. Ha elmegy egy vivőversenyre, valószínűleg 

talál ott gyönyörű mozgású, művészi technikájú vívót, akinek öröm 
lesz nézni minden mozdulatát. Ha kimegy egy ökölvivómérkőzésre, 
bizonyára föl fog majd tűnni önnek egy-egy pompásan mozgó, hajló, 
táncoló versenyző. Atlétikai versenyen is bizonyára lát majd magas- 
ugrót, aki élvezet lesz a léc fölött nézni.

Avult: Mit akar ezzel mondani? Meg akarja magyarázni az én 
igazamat ?

• Mai: Nem egészen. Figyeljen csak. Az a gyönyörű mozgású vívó 
kikaphat olyanoktól, akik nem mpzognak szépen, szemet gyönyörköd- 
tetöen, A gyönyörű mozgású ökölvívót esetleg leütik, a gyönyörű 
stílusú magasugró pedig 175 centiméternél kieshet. Mert tudja, kedves 
bátyám, a sport nemcsak technikából, művészetből, hanem versenyből Is 
áll. Ha valakinek jó technikája van, az jó eszköz, ha küzdöképességgel 
párosul. Ha a labdarúgásban egy játékosnak egyebe sincs, csak ragyogó, 
Rastelli-technikája, az még nem biztos, hogy az illető jő játékos |s. 
Ha nem tud küzdeni, akkor egyszerűen nem lesz alkalma megmutatni 
tudását. Nem hagyják... Akkor bizony jobb lenne, ha a félidőben 
egyedül szórakoztatná a közönséget artista-mutatványaival. Biztosan 
sikere lenne. Mert nem az eredmény lenne a fontos, hanem a mutat
vány. Az, hogy mit mutat s nem az, hogy mit ér el vele. Más a művész 
és más a sportember. A  művész müvészkedik, a sportember küzd, 
versenyez. A  vívó meg akarja vágni az ellenfelét, az ökölvívó le akarja 
ütni a másikat, a magasugró nagyobbat akar ugrani, mint a többi. 
Győzni akar! Erre használja fel a tudását, nem arra, hogy szép mutat
ványokkal szórakoztassa a nagyérdemű közönséget. Érti?

Avult: Hogy értem-e? (dacosan) Nem!

EGY NAGY CSAPAT SÍRKÖVÉRE

Csak az id én  kerü lt fel 
az e lső  osztá lyba

a Pamutipari SC Ifjúsági 
csapata

és m égis bejutott 
az országos döntőbe

A tBbb héten at tartó ifjúsági döntő- 
Wérközéseknek egyik hőse volt a Pamut* 
ipari SC. Végül is az FTC mögött a má
sodik helyen végzett, de mindenki el
ismerte, hogy a Pamut éppen úgy nyer
hetett volna, mint a zöld-fehérek.
. — Nagyon örülünk a második helynek 
i* — mondjg Szabó István szakosztály

vezető.' — A csapat csak az Idén került 
i fel az első osztályba és csoportjában 
' megelőzte az TJTE-t, amely tíz éven ke

resztül első volt. Bekerültünk a döntőbe 
j is, azt hiszem, ennél szebb eredményt 
{ nem kívánhatunk.
i —• Minek köszönhetik ezt a javulást?
’ — A csapat szellemének, de elsősorban
Ka,«  angol rendszernek. Az ú j rendszer ter- 
Imészetcsen még nem megy tökéletesen,

de a fiúk betartják az utasításokat és 
mérkőzésről-mérközésrc javainak. A dün-s
tőn éppen Bebey hiányzott a védelem
ből, aki kiválóan játssza a rendszert. 
Ami az idén nem 'sikerült, az jövőre még 
sikerülhet. Egyik játékosunk sem öreg
szik ki és teljesen ugyanazzal a csapattal tudunk az új idényben is rajtolni.

A Pamutiparnál egyébként sok új hívet 
szerzett a labdarúgásnak az ifjúsági csa
pat. A döntő mérkőzésen' is megjelent 
Módos József vezérigazgató vezetésével 
a teljes igazgatóság. A látottak után a 
további támogatásokat helyezték kilá
tásba.
' Az ifjúsági csapat a szép szereplést 
Rauchmaul Emil edzőnek. Balé Jenő 
segédedzőnek és Sípos • Sándor intézőnek 
köszönheti.

* Ellenfelet keres nyári időkre az
I. o. MOVE Mcrcus SC. Feltételek 
közlése: Bp. IX., Illatos-u. 9.
.M is  két I. osztályú bajnoki mérkőzést 
játszanak vasárnap a szegedi alosztály
ban. Mindkettő Hódmezővásárhelyen ke
rül sorra. A ÜTVE — KAC mérkőzést Pá
linkás, a HMTE—SzTE-et pedig Vezér
II . vezeti.

Emberi egyesülések osztozni szok
tak az emberek sorsában is. Az em
beri egyedek pedig rövidebb-hosszabb 
idő elteltével elmúlnak, eltűnnek . . .

A magyar labdarűgösport vezető 
csapatainak soraiból eltűnik a Hun
gária FC és a jövőben csak az MTK. 
fogja képviselni a kék-fehér színek 
dicsőséges hagyományait.

A Hungária maga nem tekinthet 
vissza hosszú évtizedekre. Az egylet 
csak 1926-ban alakult, amikor a 
1 abdarúgősportban szétválasztották 
az amatőr és a professzionista 
sportolókat. Mint tudjuk jól, az ál- 
amatö.rség már odáig fejlődött a 
háboruutáni években, hogy komoly 
veszély fenyegette a fútballsport 
erkölcseit. A dugva juttatott pénzek 
egészségtelen viszonyt teremtettek 
a klubok és a játékosok között, de 
igen kínos helyzetbe került a szö
vetség is, mert kénytelen volt tűrni 
a köztudomású, de nehezen bizo
nyítható visszaéléseket. A felsőbb 
fórumok, főként az OTT beavatko
zására megtörtént a szétválasztás 
és ennek során a legtöbb I. osz
tályú egylet a hivatásos labdarúgás 
űzésére külön alakulatot létesített, 
így megmaradhatott az FTC, MTK, 
UTE és a többi patinásnevü egylet 
az amatörsport szolgálatában, a 
fizetett játékosok külön bajnokságá
ban pedig a nagy teljesítményekre 
képes élgárda továbbra is szabadon 
működhetett a sport toborzó, hír
verő feladatának vonalán.

így született meg a Hungária 
FC, mint az MTK profialakulata, a 
dicsőséges kék-fehér hagyományok 
további hordozója.

A Hungária a Ferencvárossal 
együtt átültette a régi FTC—- 
MTK harcokat a hivatásos baj- 

-nokság légkörébe is, 
majd amikor a.z Újpest, mint az 
UTE alakulata feltört a két nagy 
egylet mellé, mint „nagy hárma*" 
vitte előre hatalmas lépésekkel ez a 
három egylet a magyar labdarúgás 
ügyét. Ennek a három egyletnek 
nagyon sokat köszönhet a magyar 
labdarúgás és éppen ezért, amikor 
most ott állunk a Hungária FC 
sírjánál, érdemes clgondolkodni 
Ittasé a múlt fölött.

Már a világháború előtti évti
zedben nagy lendülettel tört előre a 
magyar labdarúgás. A játék hívei
nek száma szinte vasárnapröl- 
vasárnapra nőtt és a nemzetközi 
sikerek •felszöktétték a. nézőszámot 
a 10.000-es szám . fölé. < Ezt a felső 
határt is Inkább a pályák befogadó 
képessége, szabta meg.) A nagy be
vételek elszédftették a játékosokat 
és a kiváló képességű 'futballisták 
részt akartak maguknak ezekbői a 
pénzekből.« Az egyleti vezetők nem 
tudtak cllentállni a játékosok kí
vánságának és miután nyíltan nem 
tehették, hiszen a. szövetség sza
bályai szerint amatör volt minden 
egylet, titokban adtak anyagi jutta
tásokat a nagyképességü játékosok
nak. Az egész folyamat apró aján
dékokkal kezdődött, öltönyökkel, ci
pőkkel folytatódott, majd arany

Egy lépést s e ........................ a

41-es turista és 
autós-rádió nélkül!
Könnyű és kiesi, mint n ’Vűfö 
egy fényképezőgép. Ára,; I £  
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órákban és végül jelentős pénz
összegekben érte e! csúcspontját.

A  történeti hűség kedvéért meg 
kell állapítanunk, hogy ezt az 
egészségtelen, nem egyenes, nem 
sportszerű és sok bajt okozó rend
szert a Hungária elődjének, az 
MTK-nak a vezetősége indította el, 
vezette be á magyar labdarúgásba, 
mert az MTK vezetőségében foglal
tak helyet a legvagyonosabb sport
emberek, Az ú. n. mecénás-rendszer
nek volt ez az elfajulása, amely a 
háború után hamarosan olyan fokig 
jutott el erkölcsrontó hatásában, 
hogy már tarthatatlanná vált. Ek
kor következett be az említett szét
választás és 1926-tól külön táborban 
küzdöttek a bajnokságért a hivatá
sos- és az amatörfutbaljlsták. Évek 
során újabb és újabb változásokat 
hozott magával a gyakorlati élet és 
végül is megmaradt az a logikus és 
legegészségesebb rendszer, amely 
szerint a hivatásos versenyző járan
dóságát nyíltan és szabályok közé 
szorítva kapja, az amatörsportolótól 
pedig csakis ebben különbözik. 
Egyébként a sportot együttesen, 
egymás között elkeveredve űzhetik.

Ezzel a gyakorlati élet követel
ményeinek megfelelő változtatással 
a hivatásos labdarúgás életformája 
immár teljesen kialakult és ezen 
változtatni már nem is kell. Az új 
rendben azonban jelentősen csök
kent a külön hivatásos alakulatok

szerepe és fontossága. A vidék jól 
megszervezett, helyileg jól begyöke
rezett csapatai és a nagyvállalatok 
kebelében alakult egyletek csapatai 
mindinkább előtérbe nyomultak. 
Nemcsak jő játékosokat szívtak fel, 
hanem neveltek is ilyeneket. Uj be
tűk jelentek meg a tabellákon, új 
nevek az összeállításokban és a 
dicsérő bírálatokban.

Éppen az elmúlt eszte-ndö NB- 
küzdelmei mutatták meg, hogy a 
három nagycsapat egyeduralma 
évről-évre fokozódó mértékben tű
nőben van. A folyamat határozott 
és fel nem tartható. És ez is az 
egészséges fejlődés útja. Ezért van 
az, hogy míg

két-három évvel ezelőtt a Hun
gária feloszlása talán alapjai
ban remegtette volna meg a 
labdarűgösport épületét, ma csak 
szomorú esemény, amely végze
tes következményekkel nem jár

hat.
Veszteséget jelent a magyar lab

darúgósport számára a Hungária 
csapatának eltűnése a. küzdők so
raiból, de nem az a nagy veszteség, 
amilyen lett volna az NB életre- 
híyása előtti időkben. És ez a vesz
teség is csak most fog jelentkezni 
hatásaiban, amikor a Ferencváros 
mellett jelenleg csak az Újpest ma
rad nagycsapatként. A távolabbi 
jövő azonban bíztató, mert,

a helyes fejlődés útjára terelt 
labdarúgás hamar ki fogja ter
melni a Hungáriának — nem is 
csak utódját, hanem —• utódait 

is.
A Hungária csapata hűen átvette 

az MTK egykori „aranycsapatának" 
hagyományait. A lesállás régi sza
bályának idjeben valóságos tökély
re fejlesztette ez a csapat a techni
kás la'bdakezelésen, fortélyos kom
binációkon, az ellenfél megtéveszté
sén megkerülő mozdulatokkal való 
befonásán, „sakk-mattá" tételén 
alapuló harcmodort. Az MTK, majd 
3 Hungária volt az egyik leghíre
sebb képviselője ennek a rendszer
nek, amelyben a labdarúgásnak in
kább játékbeli, mint küzdelmi ele
mei domborodtak ki.

A. csapat vezetői anyagi áldoza
toktól nem riadtak vissza és szinte 
állandóan angol edzőt, tartottak a 
kék-fehér együttes mellett. Hogy 
annak tudását a legmagasabb fokra 
emeljék,. Brtill Alfréd, . az MTK és 
a Hungária elnöke, aki maga is 
sportoló volt fiatal korában, nobilis 
felfogásával, hozzáértésével és áldo
zatkészségével teljes emberöltőn át 
állt ott az alakulás kormányrúdjá- 
nál annyira, hogy neve szinte egy. 
beforrt a, kék-fehérek gárdájával.

Az MTK a maga szerényebb ke
retei között már nem lesz képes 
arra, hogy a régi vonalon haladjon 
a kék-fehér színek képviseletében, 

é s  ha most vizsgálódás alá vesz- 
szük a Hungária feloszlásának ér
zelmi hátterét, okait és körülmé
nyeit, akkor meg kell állapítanunk,

hogy azokkál — legnagyobb rész-* 
ben — mi nem is foglalkozhatunk. 
Megítélésünk szerint bizonyos fokig 
helyes a feloszlást kimondó határo
zatnak a gazdasági okokra való 
hivatkozása. Minthogy azonban a 
feloszlás mögött jelentős részben 
nem pusztán gazdasági okok húzód
nak meg, másrészt pedig a gazda
sági okok is politikai eredetűek, 
ezeket mi nem tárgyalhatjuk. Ne

Rishard Vess világhirii regénye Ilimen
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künk, mint sportlapnak nem szabad 
politizálnunk, de nem is akarunk 
politikával foglalkozni. Aminthogy 
sok évtizedes múltúnk alatt ezt az 
elvet mindig teljes mértékben be Is 
tartottuk.

A való tények azonban azt mu
tatták, hogy míg a csapat a nehéz 
körlümények között is lelkesen küz
dött és jól is játszott, a bizonytalan 
jövő érzése lett úrrá a csapat tagjai 
fölött. Nyilván a fentebb említett, 
de nem, részletezett okokból kpvet
kezett be, hogy a csapatot a közön
sége valósággal elhagyta. Elképzel
hető lett volna-e másként, ez, hogy 
amikor a csapat, csak gólaránnyal 
került a bajnok Ferencváros mö
gött a .második helyre, akkor utolsó 
mérkőzésén a, Gamma elleni baj
noki mérkőzésen csak 800 fizető 
néző vándorol ki a Hungária-űtra! ?

Ekkor mutatkozott meg a maga 
sötét valóságában a tény: a Hun
gária. majdnem • teljesen elvesztette 
törzsközönségét. Ezzel pedig mint 
társadalmi alakulás elvesztette lét- 
jogosultságát.

A magyar labdarűgösport meg- 
illetödve mond búcsút á. sport tör
ténelmébe bevonuló Hungáriának, 
amely értékes tagja volt: »  labda
rúgás egyetemének. Az utolsó kék
fehér gárda tudása megmarad a 
magyar sport számára, mert hiszen 
a szabaddá tett játékosok a többi 
egyletben előszóivá fogják tovább 
hirdetni a sport* örökkévalóságát.

Pénteken és szomba
ton vizsgáznak 
a mester|@leitek

— Saját tudósítónktól —

A labdarúgó edzőtaníolyamon 
tegnap délelőtt Pluhár István a 
labdarúgás vendszelröl beszélt, Mal
ter Ferenc dr pedig az emberi test 
anatómiáját ismertette a tanfolyam 
hallgatói előtt. Délután Páljai Já
nos a bemelegítés fontosságáról tar
tott elöedást, majd a hallgatók a 
pályán gyakorlatilag is elvégezték 
az edzés és a mérkőzés előtti be
melegítés gyakorlatait. Utána az 
edzéstervezet befejező részével, a 
„levezető-edzéssel'* 1 II. ismerkedtek meg 
gyakorlatban is a tanfolyam hall
gatói.

A tanfolyam utolsó előadásaira 
kerül sor ma délelőtt és délután. 
Délelőtt Pluhár István befejezi a 
labdarúgás rendszeiröl szóló elő
adássorozatát, utána Páljai János 
az edzéstervek készítéséről, a „jó 
formáról" és a „letörésről", majd 
az „edzésnaplóról" beszél. Délután 
4 órákor kerül sor Gídójalvy Pál 
dr, az MLSz miniszteri biztosának 
előadására. Az előadás címe: „Az
edző, mint nemzetnevelő".

A tanfolyam résztvevői pénteken 
egész napon át, valamint szomba
ton délelőtt vizsgáznak a Testneve- 
Velési Főiskolán. (A  szolgálatté
telre bevonultak részére a későb
biek folyamán jelölik ki a vizsga 
napját!) Szombaton délben lesz a 
vizsga eredményének kihirdetése. 
Utána ünnepélyes külsőségek között 
zárul a nyári labdarúgó mester- 
képző tanfolyam. A  záróünnepély 
pontosan egy órakor kezdődik a 
főiskola dísztermében.

Sopron véleménye:
Bkx NB-öesi megüre
sedő helyek betöl
téséi §1 csak az NB! 
második helyezett
jei jöhetnek szóba!

Sopron, július 10.
A Hungária megszűnésének híre nagy 

lázba hozta Sopron sporttársadalmát, kü
lönösen pedig a SFAC szu r kolóláhorát. 
A soproni futballbarátok előtt nwíresil- 
lant a remény, hogy a SFAC az NB-bc 
kerülhet.

Ma beszélgettünk erről Hasenöhrl 
Györggyel, a SFAC lel kés szakosztály
vezetőjével és ú a következőket mon
dotta:

— A SFAC vezetősége és minden egyes 
(arja bi7.11, abban, hogy az NB-ben megüresedett és esetleg megüresedő helyek 
belől lése az egyenlő elbánás elve alap
ján történik. A mi véleményünk az, 
hogy elsősorban az NBB bárom második 
helyezettje, a niMÁVACí, a SFAC és a 
MÁVAG lőhet szóba, hármuk között pe
dig á pályán, a zöldgyepen kell eldőlnie, 
hogy mi a Sorrend.

— A SFAC negyven éves múltja, ed
digi szereplése és általában Soprou váro
sának sportja garancia arra, hogy a 
SFAC csapata megállná a helyét a leg
jobb magyar csapatok küzdelmében is.

L.

az

ANGOL PARK*
L á z á r  Mária, T o in a y  K lári,
Szepes LSa, Szondy BfrS, Sxabö 
Klári, T ö r z s  Jenő, D é n e s
György, Petites Sándor, K er
tész Rezső, Páiéczjj László, 
Pethes Ferenc, Tompa Puff-

Kezdete 8 órakor
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Bekerülhet-e
a főiskolai bajnok azNBIII-ba?

A Nemzeti Bajnokság jövőévi be
osztásáról most folynak a befejező 
tanácskozások. Fábián József, a fő
iskolai labdarúgás vezére, a szövet
ség utánpótlás-kapitánya, érdekes 
indítványt terjesztett elő. Azt óhaj
totta Fábián Józséf, hogy osszák 
be a főiskolai bajonkot a Nemzeti 
Bajnokság III. osztályába. Az indít
ványról így beszél Fábián kapitány:

— Hetekkel ezelőtt azt az indít
ványt terjesztettem a miniszteri biz
tos elé, hogy a felállítandó NB III-ba 
osszák be a főiskolai bajnokot is. Az 
indítványomat kézzelfogható igazsá
gokkal támasztottam alá: Az MLSz 
régi vezetése elmulasztott minden 
intézkedést a főiskolai sport védel
mébe. Sőt, a profizmus felállításakor 
a BEAC első osztályra vonatkozó 
jogát is elvették, illetve elpolitizál
ták — hogy enyhén fejezzem ki ma
gam — a profik javára. A főiskolai 
sportnak a mai állapotában a hóna 
alá kell nyúlni. Nagy és komoly 
anyagi megalapozottsággal rendel
kezik ma már a BEAC, a jelenlegi 
főiskolai bajnok, játékereje is olyan, 
hogy megállná helyét a III. osztály
ban.

{— Miért nem tudott hát eddig 
feljebb vergődni a BEAC a bajnoki 
fokozaton? — kérdeztük a kapi
tányt.)

— A BEAC-ban a mai beosztása 
miatt nincs nagy játékkedv. A játé
kosok inkább elmennek társadalmi 
egyesületekbe, mert nincs kedvük 
vasárnaponkint a, kültelki homok-

tengeres pályákon vándorolni. Pedig 
a BEAC volna hivatott a KISOK-ból 
elkerült tehetségeket továbbfejlesz
teni.

(— Az NB III-ban ez sikerülne a 
BEAC-nak?)

— Hiszem, hogy igen. Vannak 
szülök, akik most nem engedik a 
fiaikat labdát rúgni. Ezek, ha a 
BEAC komoly és hozzá illő verseny
ben szerepelhetne, bizonyára szíve
sebben egyeznének bele abba, hogy a 
fiaik a BEAC-ban szerepeljenek. 
Akkor szívesebben is jönne a BEAC- 
ba a KISOK-ból elkerült labdarugó 
tanulóifjúság. XJj anyag kerülne a 
vérkeringésbe, új verseny indulna, 
amelyből csak az egyetemes labda
rúgásnak lenne haszna. Nagy vetél
kedés indulna meg a főiskolái egy
letek között is, hogy ki nyerje a fő 
iskolai bajnokságot, amely az NB 
III-ba jutást jelentené. így felkerül
ne a MÁFC is, amelynek vezetői 
most érthetetlenül ellenzik a terve
met.

(— Megállnál a helyét a BEAC az 
NB III-ban ?)

— Biztosan. íme, a KEAC milyen 
jól helytáll. Pedig a BEAC ma is 
legyőzi a KEÁC-ot a főiskolai baj 
nokságok mérkőzésein.

A. főiskolai labdarúgás vezetőjének 
véleményét az illetékesek figyelmébe 
ajánljuk. Talán a BEAC, illetve a fő
iskolai bajnok is megállná a helyét 
a Nemzeti Bajnokságban annyira, 
ínint más alszövetségek beosztott 
csapatai.

se& r Csütörtök, 1940 július 11.

A Rapid 
megy tovább!

Késő este so rso llak . A 
szerencse a nap idnak  
kedvezett, így ő lesz a 
Ferencváros e lle n fe le  a 
döntőben. A döntőt b i
zonytalan id őre  e lh a lasz
tották.

Az amafőrbafnokság 
végeredménye

I. osztály 
Északi csoport

1. BLK 24 16 5 3 68:23 37
2. Testvériség 24 17 3 4 68:25 37
3. Elektromos II. 24 16 3 5 108 :40 35
4. Pamutipar 24 12 6 6 74:42 30
5. III. kér. TVE 24 10 7 7 48:38 27
6. M. Előre 24 7 9 8 35:47 23
7. URAK 24 9 4 11 38:60 22
8. HAC 24 8 4 12.42:50 20
9. MFTR 24 8 2 14 52:56 18

10. TTE 24 5 7 12 40:61 17
11. MSC 24 7 3 14 31:68 17
12. Főv. TKör 24 6 4 14 32:75 16
13. ZsTE 24 5 3 16 22:73 13

Béli
1. WMTK
2. Hungária
3. Goldberger
4. KTK
5. PeMTK
6. Magyar Posztó
7. SAC
5. BMTE
9. ÜSSE t

10. FSC
11. MAVAG XI.
12. ETC
13. MAFC
14. ETC

Keleti
1. Ganz
2. Törekvés XI.
3. NSC
4. BRSC
ö. Hálókocsi
6. KAC
7. PSC
8. Filtex
9. XVSC

10. BSzKRT II.
11. DSE
12. SzFC
13. Hargita

csoport
26 21 
26 16 
26 17 
26 14 
26 14 
26 14 
26 12 
26 10 
26 10 
26 8 
26 9 
26 4 
26 5 
26 1

3 103 
6 61 
7 57 
5 55
7 70
8 51

2 12 56 
6 10 53
3 13 46 
6 12 41
3 14 54 
5 17 32 
1 20 42
4 21 25

:32 44 
:28 36 
33 36 
:33 35 
:41 33 
:41 32 
:42 26 
:59 26 
:62 23 
:48 22 
:68 21 
:66 13 
:84 11 
:109 6

csoport
24 20 
24 14 
24 13 
24 11 
24 10 
24 9

4 — 62 
5 5 71
4 7 44
5 8 63 
5 9 50
3 12 49 
5 11 41
5 11 29
4 12 51
6 11 40
7 11 33
4 14 37:
5 14 31

:26 44 
-.35 33 
:30 30 
:43 27 
:55 25 
:51 21 
:47 21 
:48 21 
:54 20 
:52 20 
45 19 
61 16 
54 15

Az ifjúsági bajnokság  
végeredm énye .

t. KSSK
2. PeMTK II.
3. Köb. AC
4. Fütex
5. MTK II
6. K. Törekvés
7. KTK IT.
8. Tipográfia
9. SzTE 

10. NJTO 
U. Spárta**
12. ETC II.*
»  Törölve.

•* Visszalépett.

III. osztály 
Keleti csoport

22 18
22 16 
22 14 
22 12 
22 11 
22 10 
22 10 
22 8
22 9 
22 6
23 i 
22 -

3 t 
2 4
4 4
5 5
2 9
4 8
3 10
5 9 
1 12

— 16 
-  18 
-  22

78:11 32 
50:25 34 
54:21 32 
49:22 29 
39:44 24 
31:36 24 
35:35 22 
33:46 21 
15:44 19 
13:81 12 
13:49 8 
— :1 -

Bálát on-bajnokság
Nagykanizsai LE—Balatonlellei LE  2:0 

(2:0). Vezette: Rubint (Budapest). Nehéz 
győzelem.

Badacsony tómályi LE —E alatonboglári
LE 2:2 {2 :1}. Vezette: Somos. Reális
Eredmény.

TENISZ

Károlyi legyőzte
az első helyen ki
vett Tóthot
a MAFC második osztályú 
tenlsznajnokságain

Nyomasztó hőségben folytatták tegnap 
a MAFC második osztályú teniszbajnok
ságait. Sok mérkőzést játszottak lo és 
remény van arra, hogy vasárnap az Ö6Z- 
szes döntőt le tudják játszani.

A férfiegycs számban első helyen ki
vett Tóth veresége a legnagyobb megle
petés. Károlyi győzte 1c — némi szeren
csével. Barabás újabb értékes győzel
met aratott Miskolci! dr legyőzésével. 
A  verseny keretében rendezett nyílt női 
egyest is elkezdték tegnap. Szilvássy jó  
játékkal könnyen győzött. Prochnov nagy 
küzdelemben megverte Rugonyit. A  szer
dai nap eredményei:

Bajnoki számok:
Férfiegyes: Barabás—Miskolczi 4:6, 6:4, 

6:2, Haeker—ifj. Szökő 6:2, 6:0, Csiiik— 
Stolpa II. 6:2, 6:3, Mihalovits György— 
Nagy 4:6, 6:1, 6:0, Sándor—Orosz 6:#, 6:4, 
Károlyi—Tóth 3:6, 6:2, 8:6, Tóth a har
madik szetben 5:2-rc vezetett, Haraszti— 
Mellinger 3:6, 6:2, 6:2, Párvy—Czókus
7:5, 6:6, abbamaradt.

Női egyes: Markovicziné—Guzmann 6:2, 
6:0, Köpcczyné—Homoródiné 6:2, 6:3, Kö- 
péczy—Reményi 6:2, , 6:4, Kövér—Ipolyi- 
Keller 6:4, 6:1, Káilayiié—Madarászná
6:0, 2:6, 6:3, Szemoreiné—llofbauerné 6:3, 
6:2, Lászlóné—Mentovich 6:2, 7:5, Pongor 
Kató—Háry 7:5, 6:2.

Női páros: Horváth, K ralik—Kövér,
Guzmann 6:3, 6:3, Zupka, LykáDÓ—Prci- 
singerne, Lászlóné 6:2, 6:1, Ipolyi-Kellor, 
Homoródiné—Madaráezné, Reményi 8:6, 
3:0, abbamaradt.

Egyéb számok
Nyílt női egyes*. Szilvássy—Kráiik 6:1, 

6:0, Prochi.óv—Rugonyi 1:6, 10:8, 6:1, 
Pappné—Horváth Zsuzsi 8:6, 3:6, 6:2,
Somogyi K lári—Náberschmig 6:1, 6:0,
Jávori—Preisingerné 6:2, 6:3.

Férfiegyes III. o . : Lichtmann—öcsy
dr 6:2,6:2, Bujtor— Lichtmann 6:3, 6:2, 
Seregély—Valovits 6:3, 4:6, 2:2, abba
maradt, Rébay—Badics dr j. n., Rébay— 
Binder dr 3:6, 6:1, 6:2, Mezey—Patak 
6:4, 5:7, 3:1, abbamaradt, Kloyber—Sze
merei dr. 1:6, 6:4, 6:4, Pál—Horváth dr 
6:0, 6:0, Schenkelbach—Nagy 6:2, 6:4.

Női egyes III. o .: Berkovicsné—Majzik 
8:6, 6:2, Gonda—Kiss j. i.., Hulényiné— 
Fidy 6:0, abbamaradt.

Fiúegyes III. o.: Kálmán—Endrei 6:4, 
6:1, Ernszt—Gyimesy 6:2, 6:2, Csillag— 
Sass j. n., Kloyber—Selinkó 6:3, 6:3, 
Geöcze—Szilágyi 6:3, 6:0.

Csütörtöki kiírás:
2.45: Mihalovics O.—Barabás. Szeme

rei—Szedlák, ifj. Szőke—Benyik, (A)— 
(H), Ernszt—Rébai. Szörényi—Csillag, 
Lichtmann—Heller, P)-B)lgyőztes—Forró.

3.45: Mihalovics Gy.— Hochmann, Sán
dor—Károlyi, Szedlák—Halászi, (A)-Kö- 
vér—Köpeczy, Lászlóné—Pongor. Kállai- 
né—Libertini, Farkas G.—Szemereiné, 
Gergely E:—Pappné.; Besskó—Engel (E), 
Kráiik—Atinayné (F). Haeker—Bergedi, 
Zebe gény i—Hara szti.

4.45: Haeker—Simon. (A)—Sínk, Marko- 
vjesné—Köpeczy né. Remény i—M ed veczk y , 
Nádersching—Slcin M. Huszorl—Németh- 
né, líulényiné—Fícly (D), Károlyi—Rátz, 
SztnRcsik—Schcjbalné.

5,45: Pongor—Gonda; Párvi—Czékue,
(B) Szem erei né—Fejér, Botond, Orbán— 
Raeher, Kanta; , Hubert, Géezy—Stolpa 
rí.', Barabás; Sándor, Fehér—Vurvy, Ve- 
zekényi. • Ham me rsc Ir'ag—Csimma, (K).

Köpeczy, Köpeczyné—Besskó. Rátz; 
Madarászná, Remény i- -Ipolyi, llomóródi- 
né (C).

Csink—Zuka. Maláos5. NáderscbHng — 
Kuszm&nn, Reitzné (G), (F) győztes—
Hoffbaueroé, (D) győztes—Szckíorné.

6.45: (C) győztes—Náderschling, Fidy; 
(B) győztes—Haraszti. Bánhidi—Götze; 
Bárdy, Székely—Orosz, Pappné, Mis- 
kolczy—Neubauer, (K ) győztes—Kanta, 
Kamarás—K orb , Kálihán—Ritter, (H) 
győztes*—Gerbner, Valovics—Seregély (S), 
(S) győztes— Endrei.

Somogyi Klári különórái. Somogyi 
Klári, többszörös teniszbajnoknőnk ko
molyan készülődik az olaszok ellen. 
Schmidt Ferenc szövetségi edzővel külön
órákat tart.

Sziget! helyett Stolpa 
vett részt a teniszezők 
első válogatott edzésén
$zentpét@rinek t»©r«fa- 
sé rü lése  van

Az országok közti válogatott mérkő
zésre készülődő teniszgárda tegnap dél
után tartotta első edzését a BBTE-pá- 
lyán. Már négy órakor együttvan a tár
saság. Szigeti hiányzik csak. Nem tu
dott elszabadulni szolgálati beosztásából. 
Ha a legközelebbi edzésen sem tud meg
jelenni, akkor a kapitány lemond Szi
getiről. Szigeti helyett Stolpa az új ke
rettag és  a BLK-játékos tegnap már 
részt is vett az edzésen.

Szigeti távolmaradása mellett még egy 
kellemetlen hírt kapott a kapitány. 
Szentpéteri jelentette:

— A napokban elestem és azóta nagyon 
fáj a bordám. Valószínűleg hordarepedé
sem van. Főleg az adogatásban hátráltat 
a sérülés.

A kapitány orvoshoz küldi. Ezek után 
elkezdődik az edzés. Az egyik pályán 
Asbóth és Gábori áll fel. Asbóth hama
rabb melegszik bele és 6:2, 6:4-rc győz. 
Közben a másik pályán Stolpa és Szent
péteri játszik. Szentpéterin az első szet- 
ben nem igen látszik, hogy beteg. 6:0-ra 
lelépi Stolpát. Stolpa a második szetben 
javít: 6:l-re győz. Stolpa a hálónál pom
pás dolgokat csinált.  ̂ Ü

NéháLy porc pihenő ufán Stolpa és 
Katona ál! fel. Katona -szédületes for
mában játszik. 5:4-ro vezet, amikor a v i
zes pályán elcsúszik és abbahagyják a 
szelet. Félóra múlva Katona Szentpéteri- 
vcl játszik. Katona most is remekel. 6:3, 
8:6-ra győz.

Már hat óra felé jár az idő, am-ikor páros- 
mérkőzést kezdenek. Gábori, Stolpa—As
bóth, Fehér 6:2, 6:2, 8:8, abbamaradt.
Asbóthnak nagyon idegen a jobboldal. 
Fehér is rosszul játszik. A négyes leg
jobbja Stolpa volt.

A  keret a legközelebbi edzését pénte
ken délután négy órakor az UTE-pályán 
tartja.

Készülődés
az olasz hölgyteniszezők ellen

Hattagú válogatott 
keretet jelölt ki 
a kapitány

A július végén és augusztus ele
jén Olaszországban játszó hölgy
válogatott mérkőzésre is megtörtént 
az első intézkedés. A  kapitány hat
tagú keretet jelölt ki. A keret tag
jai: Körmöczy, Somogyi, Jusits,
Jávori. Szilvássy és Popp. Ebből a 
keretből fog kikerülni az Olaszor
szágba utazó három játékos.

Lehetséges, hogy a hölgykeret 
már ezen a héten — pénteken — el
kezdi az edzéseket. Valószínűbb 
azonban, hogy csak jövőhéten jön
nek össze közös munkára. Minden 
attól függ, hogy tud-e a szövetség 
megfelelő jpályát kapni.

Profi teniszranglista. Newyorkban ösz- 
szeállították a hivatásos teniszezők rang
listáját. A sorrend a következő: 1, Budge 
(amerikai), 2. Perry (angol), 3. Vines 
(amerikai). 4. Nüsslein (német), 5. Til
dén (amerikai).

KÉZILABDA
MPSC—BTK—MTE hármas körmérkő: 

zést rendez vasárnap az MTE, a gödi 
üdülőtelepén.

A rendkívüli események miatt az 
MKESz-ben a tisztikarból csak Bollner 
Pál ügyvezető alelr.ük és Zsigmond tit
kár található. Most csak ők végzik a 
munkát. Bollner Pál szerint az intézők 
nagyrészének távolléte miatt a bajnok
ság csak augusztus folyamán kerül ki
írásra. •

A MUNKÁSEGYESÜLETI KÉZITABDA-
b a j n o k s a g  EREDMÉNYEI é s  m o 

s ó r a
Eredmények: I. osztályú férfi: Szűcsök 

—V kér. 12:7 (6:3). Vezette: Zelk. Bőrö
sök—XIII. kér. 14:13 (7:7). Vezette:
Ellenbogen Szabók—Rákospalota 7 
(3:3). Vezette: Trebits. II. osztályú férfi: 
V. B) kér.—VII. kér. II. 8:2 (5:0). Ve
zette: Sugár V. A) kér.—Rákospalota II. 
3:2 .(2:2), Vezette: Gerő. Bőrösök II — 
Szabók II. 2:1 (1:1). Vezette: Kőműves. 
Ii osztályú női: XIII. kér.—Rákospalota 
3:0 (1:0). Vezette: Trebits. MTE—V. kér. 
8:2 (5:0). Vezette: Braun. Bőrösök—VII. 
kér. 5:0 (2:0). Vezette; Basa. Ifjúsági: 
Ékszerészek II.—Szabók I. 5:5 (2:1). Ve
zette: Kőműves. Szabók II.—Szűcsök I. 
1:0 (0:0). Vezette: Fantó. X III. kér.—
Szűcsök II. 10:0 (6:0). Vezette: Jakó;

A vasárnapi műsor: T. osztályú férfi: 
VII. kér.—Szűcsök, Bőrös-pálya. 11.30. 
Zugló—Rákospalota, Szabó-pálya, 2.40. 
Bőrösök—V. kér., MTE-pálya, 10. Sza
bók—XIII. kér.. MTE-pálya, 11.20. II. 
osztályú férli: Szűcsök II.—VII. kér. II.. 
Bőrös-pálya, 1. Bőrösök II.—Rákospalota
11.. Bőrös-pálya. 2. V. kér. II.—Szabók
11.. Szabó-pálya. 11. I. osztályú női: 
X III. kér.—MTE, MTE-pálya, 10.45. V. 
A) kér.—Szűcsök. Szabó-pálya, 11.45. VII., 
kér.—V. B) kér., Garay-pálya, 10. Sza
bók—Bőrösök. Szabó-pálya, 3.30. Ifjúsági: 
XIII. kei-.—Ékszerészek I.. Garay-pálya, 
10.45. Szabók I.—Szűcsök, Szabó-pálya, 
10.10. Szabók II.—Ékszerészek II., Garay- 
pálya, 11.30.

NAGY ÉRDEKLŐDÉS
tapasztalható az egyesületek körében az 
esti Kézilabda Kupa mérkőzései iránt. 
Eddig 10 férfi és 7 női csapat jelezte 
részvételét. Sajr.os. — mint Ujváry Fe- 
renctöl, a bordó-sárgák szakosztályveze
tőjétől értesülünk. — a pálya ..rriásirá- 
nyú elfoglaltsága”  miatt valószínűleg 
csak a női tornát lehet megrendezni.

ÖKÖLVÍVÁS
A német ökölvívó válogatott a követ

kező összeállításban lép szorítőba a szlo
vákok ellen: Schopp (Speyer), Kresch- 
baumer (Báes), Graaf (Berlin), Biittncr 
(Boroszló), Niirnberg (Berlin), Baum- 
garien (Hamburg), Zwazt (Bécsi, ten 
H off (Oldenburg). Az összeállítóm érde
kesség©, hogy a könnyűsúlyú Európn- 
bajnok Nürnbcrg ezúttal váltósúlyban 
inda!.

Ökölvívó-vllághíradó
Némctors'zágban az otthon tartózkodó, 

vagy honi szolgálatot teljesítő ökölvívók 
egyik versenyt a másik után vívják. 
Legutóbb Brandenburg kerület váloga
tottja 12:4 arányban győzött Nieder- 
sachsen együttese ellen, S tettin ben nagy
szabású versenyt rendezett a Hitler- 
jugend, Boroszlóban a vasutasok válo
gatottja símán elporolta Posen együtte
sét, Rostockban a német válogatott két 
kitűnősége, Nürnberg és Graaf szerepelt 
sikerre], Bécsben a floridsdorfiak rendez
tek pompás verseny t és  így tovább . . .

Lazzari, az olasz válogatott is
mert nehézsúlyú tagja is felcsapott 
profinak. Lazzari többször szerepelt 
Budapesten is. 1937 óta állandóan 
megnyerte az olasz nehézsúlyú baj
nokságot. 1939-ben, Dublin-ben az 
EB-n második lett a svéd Olle 
Tandberg mögött,.

Délamerikában, pontosabban Santiago- 
ban (Chile) Kid Tunero, az ismert kubai 
ökölvívó-kitűnőség bemutatót vívott Fer- 
nandez-zel a kétszeres osilei bajnokkal. A 
mérkőzésen annyira kímélték egymást, 
annyira feltűnően „mókáztak” , hogy a 
közönség végül is meg akarta verni őket. 
Ettől ugyan a rendőrség közbelépése 
megmentette a két öklözőt, a csilei ököl
vívószövetség azonban szigorú büntetést 
sózott rájuk. Tunero egy évig nem sze
repelhet Csilében, azonkívül köteles 4000 
peso büntetést fizetni, Fernandez-től el
vették mindkét bajnoki címét és hat hó
napig nem vívhat mérkőzést!

Német—szlovák válogatott ökölvívó- 
viadal lesz július 21-én Klagenfurtban. 
A szlovák válogatott keret Kuss veze
tése mellett máris szorgalmas munkában' 
van.

EVEZÉS
KAJAKOSAINK CSAK MA UTAZNAK

EL MÜNCHENBE
Úgy volt, hogy Manökenben a német 

kajakbajnokságon résztvevő magyar ver
senyzők szerdán délben utaznak el Buda
pestről. Az utazást egy nappal el kellett 
halasztaniok, mert a német vasúti jegyü
ket nem kapták meg. Szerdán délben 
Keresztes Istvánnak, az evezősszövetség 
titkárának végre sikerült elintéznie a ki
utazással kapcsolatos mindenféle ügyet 
(a jegyekét is) s így a nyolc főből álló 
(1 vezető, 1 hölgy- és 6 férfiversenyző) 
csapat ma, csütörtökön délben elutazhat 
Münchenbe.

A német bajnokságokra szombaton és 
vasárnap délután kerül sor.

ÜSZAS

Van közönsége
a magyar úszósportnak. Az elmúlt 
héten a III. kér. TVE versenyén, 
most vasárnap az FTC versenyén 
szápszámú nézősereg . foglalt helyet 
a lelátókon. Az FTC-verseny több 
mint 2500-as nézőszáma régi szép 
idők emlékét idézte mindenkinek az 
emlékezetébe. Valamikor az úszó
sport hívei az összes sportágak kö
zött egyik legjelentősebb tömeget 
képviselték. Aztán szomorú idők jöt
tek és az emberek egy kicsit „ le
szoktak“  az úszásról.

Tavaly az UTE—MAC vízilabda
rangadón csak néhényszáz ember 
ült a Nemzeti Sportuszodában és a 
versenyeken jóformán alig volt ér
deklődő. Szombaton, BSE—UTE 
mérkőzésen (pedig nem volt más 
müsorszám) már majdnem ezer öt
százan voltak. Mindez azt mutatja, 
hogy az úszósport ismét elkezdi ma
gára irányítani a figyelmet. A  kí
nálkozó alkalmat nem szabad el
szalasztani. Vezetőknek és verseny
zőknek mindent meg kell tenniök, 
hogy ezt az érdeklődést ébren tart
sák, fokozzák. Minden sportág fej
lődésének fontos tényezője a közön
ség, az érdeklődés. Jó rendezés, 
magasszínvonalú, komoly küzdel
mek, jó eredmények — és az úszó
sport egyszerre megint kedvelt 
gyermeke lesz az egyetemes ma
gyar sportnak.

A közeledő német-magyar találko
zó ebből a szempontból is felbecsül
hetetlen lehetőségeket nyújt. A né
met-magyar sportbarátságnak erre 
a nagy ünnepélyére olyanok is el 
jognak jönni, akik egyébként néni 
járnak úszóversenyekre. A magyar 
úszósportnak mindent el kell követ
nie, hogy ezekét az embereket az 
űszósport számára meghódítsa és 
azután meg is tartsa. A versenyzők
nek komolyan fél kell használniok a 
még hátralévő Időt az előkészületek
re, a vezetőknek pedig a sima, za
vartalan rendezést kell biztosítaniok.

A német-magyar találkozó közön- 
ségszerzö esélyeit ki kell használnia 
a magyar úszósportnak.

Érdemes volt, Lovász!
Az idény eleje óta <szép küzdelmek

voltak a hölgyhátúszóvcrsenyeken ko
vász, a tavalyi bajnoknő és a feltörő 
Novak Ilonka között. A versenyeket 
mindig Novak nyerte és a roesznyelvuck 
már arról suttoglak, hogy Lovász is kö
vetni fogja a kikapott holgybajnokok
példáját ós visszavonul.

A suttogókra maga Lovász cáfolt rá -a  
legjobban. A néhány vereség egyáltalá
ban nem vetto el a kedvét és tovább dol
gozott. Az jdény# elején néhány hétig 
nőm tudott edzeni és most a mulasztot
takat kellett pótolnia. Szorgalmasan dol
gozott, az ■ edzéseket pontosan látogatta, 
sokat úszott. A III. kér. TVE versenyén 
már nagy küzdelmet vívott Novákkal a 
200 m hátúszásban és az új csúcsered
ménnyel győző Novak mögött alig ma
radt le. Az FTC vasárnapi versenye az
után "égre meghozta a sikert: Lovász le
győzte Novak Ilonkát.

Igaza volt annak a kislánynak, aki ne
vetve kiáltotta vasárnap a modonoéből 
boldogan kijövő Lovásznak:

— Érdemes volt, Lovász!

Angyal
csak három hete edz, 
de már 2:50.2 mp-et 
úszott!

Az FTC vasárnapi versenyének egyik 
legkellemesebb meglepetése Angyal nagy
szerű szereplése volt. A 200 m mellúszás
ban elért 2:50.2 mp-os idő kitűnő ered
mény, különösen, ha tekintetbe vesszük, 
hogy Angyal — tanulmányai miatt —• 
csak három hete folytat rendszeres ed
zést.

A  verseny után melegen ünnepelték 
fiatal bajnokunkat és mindenki az iránt 
érdeklődött, hogyan tudott ilyen rövid 
idő alatt formába jönni. Mi is csatlakoz
tunk a kérdezővSködőkhöz és az edzés
munkájáról faggattuk Angyalt.

— Mindennap edzek, de nem sokat, — 
kezdte Angyal. — Hétfőn körülbelül 6#) 
m-t úszom sima mellen. Kedden 400 m. 
mell után 200— in gyors, majd lOC — 
200 m pillán gőzás következik. Szerdán 
csak sima mellet úszom, kb. 804) m-t. Csü
törtökön 400 m mell, 300 m gyors és 200 
m pillangó a munkám. Pénteken 600 m 
mellúszás és 300 m gyors a napi rd^és- 
adag. Szombaton 200 m-t úszom mellen

(— E’zck szerint a könnyebb eÚ/A-* hívei)
“  Jgen. Meg. js magyarázom, in 

Az ilyen könnyű és vékony testál! 
embernek, mint én vagyok, nem való 
erős edzés. Szerintem az erős edzés a# 
lám csak letörést eredményezne.

(— Ezek szerint nem híve a teljes ■■ér
ből való edzésnek?)

— Azt nem mondom. Csak nálam^ tíz 
én körülményeim mellett ez nem való
sítható meg. Egész évben nem tudok 
állandóan edzésben lenni. Az idén télen 
például jóformán egyszer som úsztam. Ha 
már most június végén nekiálltam volna 
teljes erővel edzeni, éppen most, az 
idény derekán letörnék. A szervezetem 
— nem lévén megfelelően előkészítve — 
nem bírná a sok munkát. Más az, ha 
valaki egész évben végig tudja vinni a 
maga erős edzéseit. . .

(— Ha egész’ héten nem ússza ki ma
gát, hogy megy neki a versenynek?)

— A verseny az más. Versenyen, úszom, 
ahogy bírok és lesz, ahogy lesz.

Amint látjuk: Angyal nem a legeszmé-^ 
nyibb módon készül elő a verseny- 
idényre. Csak kivételes tehetségének és 
rátermettségének köszönheti, hogy kiváló 
eredményeket ér el. Az ő tehetségével 
azonban sokkal messzebbre is lehetne 
mennie, a 'világ legjobbjai között kellene 
lennie. Pillangó-stílusa talán legjobb a 
világon és nála az eredmény csak azon 
múlik, mennyire tudja végigpillangózni a 
távot. Elismerjük, hogy a rendszeren 
edzés hiánya eddig nem Angyal szorgal
mán múlott. Különleges viszonyai nem 
tették lehetővé az egész évi munkát. Ha 
azonban a jövőben ezt megteszi, úgy 
tervszerű edzés után a 200 m-t végig 
tudja majd pillangózni. S akkor semmi 
sem lehetetlen. Még az sem, hogy be
teljesedjék Kiputh 1938-ban mondott jós
lata;

— Ha Angyal 2ÖÖ m-en végig bir pil
langózni, akár 3:35 mp-re is leviheti a, 
világcsúcsot!

A papírforma szerint Angyalnak nem 
sok esélye van a német—magyaron. A 
németek részéről valószínűleg : \ykn ^sze
repel és ő nem talál ma Európában le
győzőre. Angyaltól tehát győzelmet nem 
várhatunk. Azt4* azonbair remélhetjük, 
hogy tisztes küzdelmet fog vívni és ko
moly eredményt ér el.

A  berlini kerületi versenyen Platli 
hármas győzelmet aratott. 100 rp-en 
1:02.3 mp, 200-on 2:16.9 mp ós 400 
5:01.6 mp volt az ideje.

A MAC—MTK vízilabdábajnoki méi'k'ő-" 
zést július 28-án fogják lejátszani.

A  hamburgi kerületi versenyen &ietas 
a 200 m mellúszást 2:50.7 mp-es idővel 
nyerte.

Az UTE szombati úszóversenyén sorra- 
kerülő BSE—FTC-vízilabdamérkőzést Raj
ki vezeti. Az MTK—MESE-mérkőzés já
tékvezetője Keserű dr lesz.

A III. kér. TVE vasárnap Tatabányán 
játszik bajnoki mérkőzést a TSC ellen.

Az FTC vezet a munkastatisztikábaú. 
Az eddigi versenyek után a helyzet a 
következő: 1. FTC 422, 2. MAC 283, 3. 
UTE 139, 4. MUE 202, 5. BBTE 151.5.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Csütörtök, július 11.I

Budapest I- (549.5 m.) 6.40: Ébresztő. 
Torna. — 7: Hírek. Közlemények. Ét
rend. Hanglemezek. — 10: Hírek. —
10.20: Felolvasás. — 10.45: Előadás. — 
1 1 .10 : Víz jelzőszol gálát. — 12: Harang
szó. Himnusz. Idő járásjelentés. — 12.10: 
Telekii.é Majláth Mária grófnő énekel. 
— 12.40: Hírek. — 12.55: Mártonná Vaszl- 
lewa Bojanka gordonkázik zongorakisé- 
rettel. — 13.20: Időjelzés, időjárás- és 
vízállásjelenés. — 13.30: A Melles Béla- 
zenekar. — 14.30: Hírek. — 14.45: Mű
sorismertetés. — 15: Árfolyamhírek, piaci 
arak. — 16.15: Ruszin dalok. — 16.45: 
Időjelzés, idöjárásjelentés, hírek. — 17: 
Hírek szlovák és ruszin nyelven. — 17.15: 
Bura Sándor cigányzenekara. — 18: ,,Ho
gyan készül a világ legnagyobb táv
csöve?” Előadás. — 18.20: I. rész: Ma
gyar tánclemezek. II. rész: Géezy Bar
nabás táncműsorából. III. rész: Külföldi 
tánclemezek. —• 19.05: Előadás. — 19-15: 
Hírek. — 19.25: Kárpáth Zoltán dr ma
gyar nótákat zongorázik. — 19.40: „Bá
bel kövei.”  Előadja Makay Margit és  
Tímár József. — 20.10: Lóversenyered
mények. — 20.15: Az Operaház zenekara. 
Vezényel Dohnányi Ernő. Közreműködik 
Svéd Sándor. — 21.40: Hírek, időjárás
jelentés, hírek szlovák és ruszin nyel
ven; — 22.10: Oláh Kálmán cigányzene
kara muzsikál. — 23: Hírek német, olasz, 
angol, francia és eszperantó nyelven. — 
23.25: Filmdalok és jazz-számok hang
lemezről. — 00.05: Hírek.

Budapest II. (834.5 m.) 16.15—16.45-ig: 
Szórakoztató hanglemezek. — 19.15: A
Rádió Szalonzenekara. Vezényel Bertha 
István, — 20: Hírek. Ugetöversenyered-
mények, hirek szlovák és ruszin nyel
ven. —. 20.25: Orvosi előadás. — 20.50: 
Hanglemezek. — 21.40: Időjárásjelentés.

Kassa. (259.1 m.) 11.05: Előadás. —
11.20: Tánelemezek. — 11.40: Hírek ma
gyar és szlovák nyelven, műsorismerte
tés. — 15.25: Szórakoztató zene hang
lemezről. — 15.50: Korányi Ilona magyar 
nótákat zongorázik.

KÖZVETÍTENEK a  n é m e t e k
Július 20-án és 21-én lesz Budapesten 

a mazyar-német úszó é« vizil-abdamérkő- 
zés. Ezt a nagy eseményt a német rádiót 
is közvetíti. A német rádió erre a vcIt- 
sonyre ogyik bemondóját küldi Budfi-
P'-strc.

\



Csütörtök, 1940 július 11, I d l
A T L É T IK A

:Mglói vasárnap 3 0 0 0 -em akar 
jó idői íuínip csütörtököm pedig 
szeretné megrohamozni az 
SIMM) méteres csúcsot

Rossz hangulatban találtuk Iglói 
Mihályt.

— Nem szolgáltam rá erre a kri
tikára —  mondtota egy "cikkre 
célozva, mely vasárnapi versenyzésé
vel foglalkozott. — Soha életemben 
nem voltam sportszerűtlen, ellen
felemet soha le nem becsültem. Még 
akkor sem, ha gyengébb volt nálam. 
Hogy tenném ezt Kelennel, akinek a 
rríagyar távfutás naggyátétele érde
kében végzett munkáját őszintén 
csodálom és akinek képességeit, ki
tartó szorgalmát és bajtársias ma
gatartását teljes mértékben ellsme- 
íílj?. Lehet, hogy a látszat ellenem 
k it, mert valóban oldalt néztem és 
‘I ‘ lóban mosolyogtam a célegyenes 
« 6 n y  hajrájában. A  visszanézés

azonban a félelem volt, hogy 
Ne)en esetleg meglephet, a mosolyé 
•estig az az öröm, amelyet a nálam 
A 4g 5000-en lényegesen jobb Kelen 
legyőzése fölött éreztem. Mindkettő 
inkább .az ellenfél megbecsüléséből, 
mint lebecsüléséből fakadt.

— Azt hisszük, hogy ezt a ma
gyarázatot mindenki készséggel el
fogadja. Térjünk napirendre fölötte 
és lássuk, mik a legközelebbi tervei.

— Vasárnap az MTK versenyén 
3000 méteren indulok. Nem tudom, 
milyen lesz a pálya és milyen lesz 
az időjárás, fin mindenesetre igyek
szem a körülményekhez képest jó 
eredményt elérni. Ez a 3000-os futás 
alkalmas előkészület lesz a 14:30-as 
tiszteletdíjért futandó versenyhez.

Ha Kelennek nincs kifogása ellene, 
szeretném a versenyt csütörtökön 
estefelé a MAC-pályán lefutni. Ezt 
persze meg kell Kelennel beszélnünk. 
Remélem, hogy Szilágyi, Szabó Mik
lós, Németh és Eper is hajlandó el 
indulni és az időpont nekik is meg 
felel.

Beszéltünk
Vangel Gyula dr

elnökkel is. ö  a következőket mon 
dotta:

— Semmi kifogásom sincsen elle
ne. hogy csütörtökön rendezzenek 
5000-es esti versenyt. Természetesen 
csak úgy, ha ez Kelennek is meg
felel, hiszen a jelenlegi formák sze
rint neki és Iglóinak van elsősorban 
esélye a 14:30 elérésére. Sajnálom, 
hogy a két kitűnő versenyző között 
félreértés támadt. Biztosra veszem, 
hogy Iglóinak esze ágában sem volt 
Kelent lebecsülni, hiszen ö is tudja, 
bogy ezt a jó eredményét elsősorban 
Kelen vezetésének köszönheti, őszin
tén örülök annak is, hogy Kelent 
meghívták Finnországba, ö  ezt a 
meghívást szereplésével már régen 
megérdemelte. Remélem, hogy az 
utazás elől sikerülni fog minden 
akadályt elhárítanunk és Kelen oda 
kint becsületet szerezhet a magyar 
atlétikának. A finn-magyar sport' 
kapcsolatokat mindenképpen ápolni 
akarjuk é« ha más atlétánk ér majd 
el Kclenhez hasonló kiváló ered
ményt, az ő utazását is szorgalmaz
ni fogjuk.

A MAC-pályán lesz 
az ifjúsági bajnokság

és más ifjúsági liirelc
A  szövetség a BSzKRT-pályán 

akarta megrendezni az ifjúsági baj
nokságokat. Az utolsó pillanatban 
azonban olyan értesítést kapott, 
hogy a pályát a bajnokság időpont
jában nem sportcélokra veszik 
igénybe. Ezért kényszerűségből a 
MAC-Pü^fára viszik a versenyt. Az 
ifjúsági bajnokság1 mind a hét no., 
■fóti délután -í órakor kezdődik-. -

A 7. KÖZÚT AllOlt
fciigjfn mind indulnak az ifjúsági baj- 
nokságban.

Az intézőbizottság úgy döntött, bog.v .1 
most folyó, illetőleg a jövő bélen kez- 
clötiö edzőtábor ifjúsági korban levő 

. it, hivylálból nevezi az ifjúság* baj- 
fhOlífiá,gra. Kz7.pl az ifjúsági bajnokság 
indulói értékes erőkkel gyarapodnak.

A SZÖVETSÉG KIÍRJA AZ 
IFJÚSÁGI VERSENYEKET

A 7. ifjúsági páros versenyek ki írása, a 
hivatalos lap legközelebbi számában .je
lenik meg. Most, nini kor a felnőttek 
versenyzése elé különböző akadályok 
tornyosulunk, az ifjúságiak foglalkozta
tásának különös .jelontősége van, Az ifi 
páros versenyek tavaly is igen jól sike
rültek, az idén pedifif a .lelek szerint még 
inkább kiegyenlítettek az erőviszonyok. 
Az., egyesületeknek az a kívánsága, hogy 
no két alárendelt osztályba,^ hanem két 
egyenrangú csoportba osszák be a je
lentkezőket és a csoportgyőztesek azután 
mérkőzzenek egymással. A  szí)vétség ezt a 
kívánságot teljesíti is. Az ifjúsági pá
ros versenyek küzdelmei augusztus első 
hetében kezdődnek és augusztus minden 
vasárnapján és ünnepén tartanak. Az in
tézőbizottság határozata értőimében n 
versenyeket augusztus folyamán be kell 
fejezni.

Befejeződtek a z  olasz 
egyesületi bajnokságok

#Az olasz egyesületi bajnokságokat va- 
gorna!?,.n, különböző helyeken tartoll vor- 
SoiijeKkel ^befejezték. A Nemzeti Baj* 

vA ’ csoportjában óriási kíizde- 
„ n ’ " ■'között. Végű- ]-;í. n. két milánói nagy egyesüketvcgul í- v ~

győzött, néhány az Obrrdan Pro Patria 
. •'* ponllal.- Az eredmény •'» 

\ i i f t *  * ° bcrdan Pro patria Mi- 
non Milano

G'srlio Kosso Firenze 
l„.o.)i) pont. 4. Qiordana Genova 12.402 
pont. Virtus Bologna 12.1 Ifi pont 
, A  v*«»n ,«P elért eredmények közül 
Hmagaslik Lanzl ii.fl mp-cs 4«0-:k ideír. 
TO/.rn kívül '•nroser,,, « 1)oIlnjni 
4!).5-os V ita i , i :0í), I V c I m o l i  4:01.3
-as- 1 .100-i). Delhi Bcm ardlna lr,.8_ ..
fuliÍKa, rompafP'rr 191, Tangheitl. Orsó 
és Coloiliilini 188-ns, Natale ,-,s Basfino 
ÍOS-ös magasugrása, Pederznni 712 cs tií- 
johigrása. Retíagho 14.38. PellnrfnJ 14 -r, 
h’ srpan 14,15~ös hármasugrása, Proféli 
''.94-ns siilviökése és a római Parioli 

' 4-’ -S-cb' váltó-ideje érdemel elismerést.

FELKÉSZÜLT A „SZERB SZÖVETSÉG”
<a belgrádi kerület) a vasárnapra Diós
győrbe tervezett Észak—Belgrád viadalra: 
Vasárnap megrcnclezték a válogatóver
senyt a BSK-pályún, össze is (Állították 
® csapatukat, de csak később kapták meg 
az északi kerület értesítését. Hogy a ver- 
*f»yt a magyarok az atléták misirányú 
Yfoglaltsága miatt kénytelenek lemon- 
dant, Illetőleg oliialasztoni. A  válóraió- 
yersenye" nem volt komoly eredmény, 
“z összeállított válogatott csapatban vi- 
. z°ni, néhány,. ,, nagyvúiogatotl”  (Bado- 
rÍ f ?• • Stcfapovics. Iíotnik, JÍelun. haza- 
1 Kénért, Novákovies stb.) is benne 
űég..volna- A zágrábi Kották „mint ven-

A távolngrás és diszkosz 
vetés kivételével min
den számban jobb 
eredményi várhatunk 
az ifjúsági bajnoksá
gon, mint tawcSy

A szombaton és vasárnap eldöntésre 
kerülő országos ifjúsági ■ bajnokságokra 
igen nagy , iiíjzgalommal készülődnek a 
nisgyar atlétika fiatal reménységei. A 
KISOK-bajnokságok már ízelítőt adtak 
arról, Hogy

a fiataloknál komoly fejlődést kell 
feltételeznünk.

Hz az érzésünk azóta jnég .fokozódóit ét 
biztosra vesszük, hogy az országos baj
nokságban — ha csak nz időjárás nem 
lesz túlságosan kedvezőtlen — a tavalyi 
legjobb eredményeket minden számban 
alaposan túl fogják szárnyalni a győz
tesek, sőt itt-otl a Helyezettek is.

Tavaly
a bajnokságokká a következő eredmények
kel nyerték:

100 111: Iíoroinpai NyVSC 11.4, 2(M) in:
Koroinpa i NyVSC 2:1, 49(1 m: Kárpáti
GTE 52.fi. 80ú 111: Kárpáti DTE 2:03.4.
1589 11): Zoitni UTI5 4:15.4. 3889 in: Zollai 
DTK 9:00.8,' 110 m gát: Kovács TSE 10.7,

Ext vegye
Sohasem  fog mást használni!

4nfl m gát: Kovács TSE 59.7, magas: Ma
ri as MAF'C 174, távol: Zaj ki BBTE 799, 
hármas: Tófalvi FTC 13.34. rúd: Szí
ri yéry DiMÁVAG 350, súly: Győrök
MAC 13.27, diszkosz: Sik PAG 39.65, ge
rely: Gyűrök MAC 48.68.

A  tavalyi bajnokok közül 
még időn is ifjúsági a vágtá^p Korom- 
pah a gátfutó Kovács, a rúdugró Szi- 
nyer^r. l)c hozzájuk csatlakoznak ujon- 
J1.0-11 feltűnt és tavaly óta kifejlődött mát* 
kiváló örök is. A küzdelem csaknem 
minden számban nagy loez és talán csak 
távol ugrásban és diszkosz vetésben van 
kévés remény arra, hogy az idei bajnok 
ered monyét tú Ism  r n y a 1 j a.

„ bőkben a szép nyornlatolt
műsorokon a szövetség a bajnoki csűc/5- 
eicdincnyt is feltüntette. Ez a jó  szokás 
most mar luswaii kiment a divatból. Ml 
most megkíséreljük feleleveníteni és leg
alább így a Nemzeti Sport hasábjain 
felsoroljuk, melyek is azok az eredmé
nyek, amelyeke? ifjainknak túl kell 
ezárnyalniok. ha

bajnoki csúcsot
akarnak elérni. íme:

108 m: 10.? . Góbi KISOK és KEAC
(1933 1935). ' 200 m: 22.4 Vizvári
DAC 0934). — 40.9 ni; 51 Vizvári DAC 
(19,14). -  800 nr: 3:01 Aradi DEAC 0932). 
— 1500 111: 4:11 Szabó KAOE f 1928)
31)00 m: 9:06.0 Zoltai UTE (1939). —' GO 
m gát: 16.1 Kovács RBTE (19S0). — 403 
ni gát: 58.2 Kiss TSE (1938). — Magas: 
188 Csermi SzMAV (1938). -  Tárol: 711 
Kdltai DBTE (1931). — Rúd; 350 Hévízi 
MAC (1927), Mélykúti MTK (1930). 8z|.
nyéry DiMAVAG (1939). Hármas: 
14.15 Szlrmák DAC (1934). — Súly.- 13.50 
Solti TFSO (1931). — Diszkosz: 42.12 Hor
váth II. PAO (1934). — Gerely: 59.14 Hor
váth II. PÁC (1932).

AZ OLASZ HÖLGYEK
néhány igen j ó . eredményt értek e! a 
vasárnap Torinóban tartoll . versenyen.

0'( Tscl°ei 1,2.5. 299-011 Cattáneö 25.8, 
80-as gáton Teisloni ^1.9. magasugrásban 
bpaggiari 150, íávMugrásban A lfn o  515, 
aulyiokesben G i ossi 11.70, dlszkoszvctés- 
ban Gnprie 39.73, gerely vetésben Chiuechi- 
arlotto 33,43-as eredménnyel gyozöU.

G U N D E R  H A G G  
az új svéd Nurmi

3:51.8-at futott 1500-on
A svéd atlétikai köröket most Gunder 

Hágg-nek, a vidéki 15O0-as futónak szé-j 
dületes ,,kiugrása”  tartja izgalomban. 1

Hágget nem ismerték rossz futónak a 
múltban sem, hiszen volt már 15:00.8 
mp-es 5000-es eredménye is. De ilyen 
akad Svédországban' jóegynéhány.

Vasárnap azonban östersundban ver 
seny volt és ezen Jansson, Kalarne 
(Henry Jonsson új neve), Hagströnr és 
mások is elindultak. Mindenki azt hitte, 
hogy Jansson és Kalarne között káprá
zatos küzdelem lesz. Ez nagyjából így 
is volt, azt azonban senki sem hitte, 
hogy

ez a küzdelem harminc méterrel a
fölényesen győző Hágg mögött fog 

lezajlani.
Hágg rajt után rögtön élre állt. A  60 

mp-es 400-nál még együtt volt a mezőny, 
a 2:02-es 800 azonban már 10 méter 
előnyt jelentett számára. Hágg tovább 
gyúrta az iramot és nem roppant össze. 
.3:06 volt az 1200, az utolsó 300-as pedig 
töretlen lendülettel 45.8 mp alatt haj
rázta végig. Ideje 3:51.8 lett, Janssoné 
3:56.2, Kiilarne-é ugyancsak 3:56.2.

A svédek persze nem tudnak hov 
lenni az örömtől, hogy Hágg így befu
tott. Rövidesen besorozták a jövő héten 
a 2000 méteres világcsúcsért rajtoló me
zőnybe. Hágg azonban nem síkfutó akar 
lenni, hanem a 30(i0-es akadályfutásFa 
készül. A svédek azt hiszik, hogy a szep
tember 7-—8-iki helsinki svéd—finn via
dalon 8:50-re fogja futni a 3000 méteres 
akadály ver.senyt 1

KERÉKPÁR

AUTÓ
Egy autós olvasónk írja:

Á Főkapitány úr
már megint rendeletet adott ki az 
autósok ellen. Elrendelte, hogy vi
gyázni kell a túlsebcsen hajtó gép
kocsikra és azokat kihágás miatt 
fel keli jelenteni.

A rendelet tartalma ellen tulaj
donképpen nem lehet és nincs ki
fogásunk. Aki a megengedettnél 
sebesebben hajt, tessék megbün
tetni. Ez rendben van.

Csak az nincs rendben, hogy Bu
dapest utcáinak végképpen zűr
zavaros közleekdésében a hivatalos 
szervek mindig csak az autósoknál 
találnak valami megrcndssabályóz
ni valót. A gyászos emlékű és sze
rencsére már regen csendben el- 
szenderült csendrendelet óta. egyik 
rendelet követi a másikat és csodá
latosképpen mindig az autósoktól 
félti Budapest közlekedési rendjét. 
A Főkapitány úr nem veszi észre 
(va.gy nem jelentik neki?), hogy a 
gyalogosok miképpen sétálnak bele 
a sárga, sőt a piros lámpába, ho
gyan bújnak át a közlekedés rend
jének biztosítására felállított lán
cok alatt és hogyan tolják a gye
rekkocsikat a Körül on rézsűt ke
resztül, ahelyett, hogy tíz lépéssel 
odább a lámpánál mennének át an
nak rendje és módja szerint.

Nem veszik észre az illetékesek 
(tényleg nem veszik észre?), hogy 
a kerékpárosok csak akkor tartják 
be a szabályokat, ha közvetlen mel
lettük, kát lépésre rendőr áll. Ha 
azonban a rendőr már több lépésre 
van, akkor vígan keresztül hajta
nak a Körúton, hárman mennek 
egymás mellett és kígyóznak, ahogy 
jólesik nekik.

E sorok íróját egy kistaxiban jú
nius 10-án reggel a ,,banánszigeti“ 
kereszteződésnél két egymással 
szemben keresztül . haladó lovas te
herkocsi majdnem összetörte taxis
tól együtt. Mindkét teherkocsi nyu
godtan hajtott bele a piros lámpába. 
Arról már nem is beszélek, hogy a 
Margit-hídon néha 3—4 rendőr 
előtt is elvonulnak teherkocsik a 
járdától másfél-kétméternyi távol
ságra, ami által a gyors jármüvek
nek az előrehaladását sokszor per
cekre megakadályozzák (mert nem 
marad hely a teherkocsi és a villa
mos között) és ezzel a Margit-híd 
kiszélesítését haszontalanná teszik.

Közlekedési rendet igenis kell 
csinálni. Vagy pontosabban: kellene 
csinálni! D e  miért mindig a sze
mélyautókkal vannak megakadva ? 
Az autóvezetők a legrendesebben 
közlekednek a fővárosban. Egyrészt 
azért, mert ök as egyedüliek, a gya
logosoktól, kerékpárosoktól és lo
vaskocsiktól eltérően, akik a közle
kedési szabályokat megtanulják és 
azokból vizsgáznak is. Másodszor 
pedig azért, mert a gyakorlatból 
tudják, liogy ha ök a legkisebb hi
bát elkövetik, akkor már jön a 
rendőr, jön a betétlap és jön a bír
ság. Ami kétségtelenül a legsímább 
„Intézkedés11, sokkal simább, mint 
egy lovaskocsissal óraszámra vesze
kedni-, vagy egy bicilkistát bekísér
ni a kapitányságra. '

De mit tehet erről a szegény 
autós, aki munkásoknak ad kenye
ret. adót fizet és benzint fogyaszt?

Kegyelem, kegyelem az autósok
nak!

Tisztelettel
(Aláírás)

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K
Nagybáfonyi fogadók. A mi tippszn- 

bályaink szerint azok nyertek, akik 
3:l-et tippeltek s nem :i/. aki 4:l-ct tip
pelt. A 3:l-et lippelók (2:0 \ olt az ered
m ény!) mindkét oldalún egy-ray góllal 
tévedtek, _tchál náluk a gólkülönbség 
kettő. A 4:1 ct tippelő az egyik oldalon 
két. a másik oldalon egy góllal lóvédéit, 
tehát nála a gólkülönbség három.

Remek formában készülődik a magyar válogatott négyes- fogai a vasárnap sorra kerülő bécsi tornára
Eorenz szövetségi edző nem nyugszik 

babérain. Alig-, hogy a német—magyar 
válog'atott repülőtorna sikeresen lezajlott, 
máris ismét, összehívta fiait, hogy a most 
vasárnap délután Bécsben, a stadion
pályán lebonyolítását váró Ostmark— 
Magyarország válogatott mérkőzésre ké
szítse elő a csapatot.

— A bécsi csapat lényegesen gyengébb, 
— mint a nagynéniét válogatott, — de ez 
a körülmény még nem szolgálhat érték
mérőül a/, estélyek latolgatásánál — 
mondja Lqrenz a tegnapi edzés kezde
tén. — A siker hajlamossá teszi az em
bert az e l b i z a k o d o t t s á g r a ,  — 
s ez méreg. — ami izmot és lelket bénít. 
No felejtsük cl, hogy i d e g e n  p á 
l y á n ,  idegen környezetben kell raj
tolnunk. Hogy ez az idegen pálya egé
szen más feladatokat ró emberre és gépre 
egyaránt. A bécsi betonteknő sokkal 
n e h e z e b b ,  mint a pesti. Vigyázni 
kell tehát az áttételezés meghatározásá
nál, mert rz döntő lehet az eredmények 
kialakulására. Az egyes nemzeti legény
ségek közötti tudásbeli különbség igen 
elenyésző ma már. Apró árnyalati elő
nyök és különbségek kihasználása dönti 
cl a torna sorsát. A győzelmet igen gyak
ran a verseny előtt és a rajtnál kell 
megnyerni. A németek erre pompás pél
dával szolgáltak legutóbb a Millenárison. 
A tendemversenyben például úgy rajtol
tak, hogj* két gépüket középre állították 
és ezzel a fortéllyal kettészakították a. 
magyar támadósort, mely elszigetelve a 
két ellenfél kétülésesének járószalagjára 
került.

A  továbbiak során Ixvrenz főképpen a 
csapat hibáinak csiszolására szorítko
zott. Hajráztatta a fiukat és Nagy vág- 
tája pompás volt: 2C-0 méterre megint
12 mp-f vágott ki. Éles is nagyon felja
vult. Kétszeri kísérlet után 12.1-ro fo
kozta gyorsaságát, annak •ellenére, hogy 
nem adott ki magából mindent, Nót.ás 
a p 6 ni okos U torna óta kétízbeu futott

1000 métert időre. Először 1:16.2-őt, majd 
tegnap l:15.4-ct ért el. — ami megfelel 
tavalyi csúesc redm én ye i nek.

Lor-enz a legtöbb gondot a kétüléses 
edzésre fordította.

— A  versenyzőnek a kétüléses gépen 
ugyanúgy kell viselkednie, mintha egy- 
iilésésen ülne. Meg kell tartania helyez
kedését. testtartását és kormányfogását. 
Ha ettől a megszokottságától eltér, -— 
eredménytelen lesz. De ez az intézkedés 
sem elég. A kétüléses két emberének 
össze kell foirnfa. Hajtás* ritmusuknak 
a másodperc tört részeire is azonosnak 
kell lennie. Minden egyéni megmozdulás, 
moly ncin a közösség érdekében törté
nik, káros és sebességromboló. A néme
tek' pénteken torony magassággal álltak 
a magyar kétülésesekkel szemben. Nem 
azért, mert tehetségesebbek voltak, ha
nem mert hosszú és kitartó edzéssel 
eggyé kováesolcdtak. Ezt az összeková- 
csolódottságot kell elérnie a magyar csa
patnak is ahhoz, hogy sikerünk legjen 
a kétüléses futamban is.

A  magyar válogatott négyesfogat ez
után még csapatvcrsenyedzéttt tartott, $ 
főként a váltási technikát gyakorolta.

*
A fiuk Szittya főtitkár reze lésével 

szombaton ulaznak Bdcsbe és még az -oslo 
folyamán felkeresik a stadiont, hogy be
fussák a pályát és ha szükséges, át* 
tétel változásokat hajtsanak végre.

*
Az Ostmark—Magyarország válogatott 

tornát tavaly Bécsben az ostmarkkk 
nyerték. A  vasárnapi mérkőzésnek tehát 
visszavágás jellege lesz. A két nemzeti le
génysége az olimpiai számokban, tehát 
az 1000 méteres repülő verseny ben, a z ' 
1000 méteres időfutamversenyben, a két
üléses futamban és a 4000 méteres ül
döző csapatverseny ben méri ősz o erejét.

msm

Hoffmann megjött, győzni akar 
és máris 17.8-at ment

Kedden éjjel Budapestre érkezett Hoff- 
mánn. A vállas, izmos német bukósisa
kos, aki az elmúlt években hétizben raj
tolt a magyar fővárosban, ötször mint 
győztes hagyta el a Millenáris beton
teknőjét, s csak kétszer hajtotta meg 
fejét a gyorsabb Szekeres és Nagy előtt.

Hoffmann mosolyogva üdvözli Eorenz 
szövetségi edzőt és lapunk munkatársát.

— Korábban jöttéim, mint ahogyan 
terv bevettem. Ezért küldtem a sürgönyt 
iü. hogy már ma este Budapesten leszek. 
Beszéltem a Magyarországból visszatért 
Trosttal és a .német repülőválogatottal 
Münchenben, s ezek elmondták, hogy a 
magyar csapat gyökeresen megváltozott: 
gyors, támadókedvü és szíve van a küz
delemhez. Nem akartam elhinni, mikor 
megmondták, hogy az eredmény döntet
len volt. Különösen Trést ijesztett rám: 
..Repülőink félkudarca után most rajtad 
a sor! A pestiek téged is el fognak kala
pálni !”  . . .

— Hát pedig engem nem, válaszoltam 
neki. És azonnal elhatároztam, hogy nem 
várok egy percet sem. Azonnal utazom, 
hogy megint megszokjam a pályát és 
régi vezetőmet, az új BAC-motorral fel
vonuló Mazákot.

Hívjuk a kávéházba egy kis tréesc- 
lésre.

— Azt már nem! — int a kezével H off
mann. — Megyek cs lefekszem. Nincs 
mulatozás, még csak éjjelézés sem. Hol
nap korán reggel kint akarok dolgozni
a pályán. . .

Szólt — és elvi toriázott toronyiránt. 
Otthagyott faképnél bennünket.

— Ein lieber Junge, — nicbt? -— néz 
utána felhős arccal Lorenz . . . Aztán el
indul. hogy kiváltsa Hoffmann gépét.

Remek masinák ezek. Két darab. Köny- 
nyüek. mégis hihetetlenül megbízhatók
nak látszanak.

Lorenz mondja:
— Ez; a fiú algebrai elvek szerint szá

mítja ki a kecékpárjának váznagyságát, 
a kormányferdületeket, a nyereg állását 
és az optimális áttételezési.

*
Hét óra sem volt tegnap reggel, ami

kor Hoffmann már künt kajtatott a Mil
lenárison. Gyalog sétált végig a betonon. 
A fordulókban négykézláb. Aztán meg
állapította, hogy a tekr.őre rá sem lehet 
ismerni, — olyan tökéletesen megjavítot
ták tavaly óta.

Félkilenc tájban aztán vezetőmotor is 
akadt. Mazák nem tudott kijönni, — csak 
délutánra ígérte, hogy kint lesz a pá
lyán*. íg y  egyik segítője ül valamelyik 
motor nyergébe.

Hoffmann kiadós edzós melle ti hatá
rozott. Három-négv kört vezetés nélkül 
tapos. — aztán hagyja, hogy a motor 
megközelítse. Villámgyors vágtával ráló 
a görgőre. Ilyen pokolian gyors kap
csolást régen latiunk . . . Moat  ̂ aztán rá
köti magát a görgőre. És vágtat. Elo- 
ször csak 20-as köröket vezényel, az tan 
ordítani kezd, a vezető több gázt ad. az 
iram fokozódik. Nézzük a versenyorat. 
A  legközelebbi kör már 

18.8,
« ezt a repülést Hoffmann nyolc körön 
át tartja. Aztán hirtelen leszakad. #s a 
a következő körben mesterséges úszás 
után ismét úgy kapja el a görgőt, mint 
a bal a horgot. Éfi vágtat tovább. Be
kiált hozzánk:

— A következő körben mérjék az időt!
Hoffmann most megpuposodik. Egészen 

ráfekszik a gépre. Mintha tolná n gör
gőt. És: hajrái 'Süvít, repül cl mclloG 
tunk, s egy lélekzós után már itt van 
megint.

Ideje: 17:8!
Remo kteljesítmény.

Leszáll a gépről.
— Délután megint kijfivök. Mázak 

után szeretnék hajtani. És látni akarom
a mag3rarokat, akik pénteken össze akar
nak fogni ellenem. Kik is azok? — kérdi 
aztán mosolyogva.

— Hát először is Szekeres! Aki a lég- 
utóbbi versenyen feltámadt és úgy vág
tatott a pályán, mintha szárnya nőtt 
volna. Aztán Fekete, — aki megverte 
Szekerest. És végül Éress: aki Feketét 
is legyőzte.

Hoffmann szédül a felvilágcsítástól, — 
de aztán komolyan mondja;

— Nincs semmi baj. Szép csata lesz 
és a kemény küzdelem csúcsokat fog

eredményezni. Mindenesetre: én győzni 
akarok, mert vissza akarok vágni az el
múlt péntekért!

Ötszáz porfelhőlovag 
keresi az ország útat

A bel ügy minisztérium visszavonásig nem 
engedélyez országúti versenyeket.

Ötszáz porfelhőin vág tétlen. Olyanok 
lettek, mint a szárazra vetett bal.

Nem szabad őket 1 étié őségre kárhoz
tatnunk. Az MKSz-nek módjában' Van, 
hogy ezt az állapotot megváltoztassa-. Bá
ró ni ]éh'étÖflé:íf&'~ is van hozza.

Az első: hogy a Népligetbe, vagy má% 
zárt köralakú pályára vigye h. porfelhő 
lovagokat. Bizonyosan adódik ilyen terep,

A második: a budai hegyvidék. Eze
ken az utakon, — most, hogy a, kori át ús
zások következtében egyro kisebb a. gép- 
kocruforgalom, zavartalanul lehetne or
szágúti tornákat rendezni.

Végül a harmadik: Itt a Millenáris-
pálya. Távolról sincse-n kihasználva. ír 
jon ki a ttzövctsccí országúti versenyzők 
számára hosszútávú pontversenyekéi a 
betonteknőben. Osztály futamokat; Mondja 
ki, hogy pályagéppol áenki sem rajtol* 
bal. íg y  nem juttatja előnyhöz azokat, 
akik könnyű gépokkel akarnának jog o 
sulatlan előnyhöz jutni azokkal szemben, 
akik nehéz, országúti kerékpárokkal vo
nulnának a rajthoz. A nehézség itt csak 
a hosszú liajtókarokban van, melyek a 
fordulókban a hatóéba ütköznének. Ezé 
két. Ifi kell cserélni,

A magyar kerékpáros versenyző min
denkor áldozatkésznek bizonyult. Egé
szen bizto-s, hogy a szövetség most sem 
csalódna bennük, s azt a néhány pengős 
költséget a küzdők zöme vállalná azért, 
lmgy no kelljen az idényben tétlenségre 
kárhozpiok.

S ha mindez nőm tnegy: úgy írjon ki 
az MRSz a rendes pályaversenyek kere
tében országúti versenyzők részére hosz- 
sÉútÜv-á, sok hajrával fűszerezett páros- 
versenyeket. Ez a verseny fajta sokban 
hozzájárulna ahhoz, hogy cjpuhult hajrá- 
huszárjaink orra alá borsot törjenek 
azok, akik az új rendszer.: az iram hí
vei.

- ■. . ■egp cn n, .

MEGTARTJÁK AZ IDEI KERÉKPÁROS 
VILÁGBAJNOKSÁGOKAT!?

Tavaly már a világbajnokságokra lo
bogózták ki n milánói Vigorellí íatekmíi, 
midőn Anglia és Franciaország hadit 
üzent a németeknek. A világbajnokságot, 
lefújták, n versenyzők hazamentek és 
imindórt öltöttek és elindu ltak ...

Az UCI úgy döntött a múlt é r  októ
berében, hogy mindaddig, ameddig há
ború pusztít Európában, nem rendez vi
lágbajnokságokat.

Az olasz szövetség erre az időre a v i
lágbajnokságokat helyettesítő E u topá
ba j nokságokat hozott javaslatba. Ezek
nek a tornáknak Is a VIgorelil-pá'yán 
kellett volna lezajlania , . .

Akkor, piidőn ennek az ajánlatnak híre 
kelt, Olaszország semleges volt. De azóta 
változott a világ.

Németország új arcát szabta meg a 
kontinensnek. Július van. s Európa or  ̂
fszágaiban megint csend van, s a pályá
kon: Hollandiában. Belgiumban, Francia- 
országban, Svédországban és Lengyel- 
országban megindult a vágtázók és a 
bukósisakosok- tevékenysége.

AZ UCJ azonban közben felbomlott.
A  német és az olasz kerékpáros szőr 

vétség^ most építeni akar a romokon. 
Nem látja semmi akadályát annak, hogy 
a világbajnokságokat akár már ebben 
az évben lebonyolítsák, A mezőnyök: 
egyedül az angol és az amerikai válo
gatottakat fogják nélkülözni. Viszont e 
két nemzet fiai tíz évre visszatekintve, 
sohasem szóltak belő a ,,nagyok dol
ga ha” .

Az a hír járja, hogy ez* a német-olasz 
társulás szeptember közepe táján- akarja, 
lebonyolítani az idei v il a g b aj n o k s ig o  í,
mint mondják, valahol Németerszágban*

Rövidesem •elhangzik a végleges döntés.

I
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MOZI

H u gu stln ; Paul fiö rb ig e r
Béos, július 9.

Befejezték a legújabb bécsi film 
felvételeit. Filmre került a jrLieber 
Augustin“ !...

Erről a. világhírű alakról nem min
denki tudja, hogy a valóságban is 
élt, sőt meglehetősen előkelő csatád
ból származott. A családja nem is 
Volt büszke arra, hogy Augustinból 
a bécsi énekesek „királya" lett.

Augustin alakját Paul Hörbiger 
személyesíti meg. Két másik fősze
repet Richard Romanowsky és Ri- 
chard Tawber játszik. A női fősze
replők: Hilde Weissner és Maria, 
Andergast.

ALBANIABAN IS MEGKEZDŐ
DÖTT . . .

Albániában is megkezdődött — a 
filmgyártás! Egyelőre még csak 
szabadtéri felvételeket készít Albá
niában a „Tirennia" nevű olasz-albán 
filmvállalat, de már megkezdték egy 
tiranai hangosfilmgyár építését is.

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: Sz “  szombat, V — vasár

nap, n ** ‘/i, í  — b — %
Bemutató mozik

ÁTRIUM 'Margit-körút 55. T : 153-034.
ffi. 18, flO. Sz. V.: f4-kor is. A nyugati 
villámhúború. 3-ik héti 
'CASINO Eskfi-u. 1. T.: 383132, ffi. f8, flO. 
Sz. V.: 14-kor is. Éjszaka kezdődött, 2-ik 
hét!
GITT. Vilmos esászár-út 36. T . : 111—140. 
h6. h8, hlO. Sz., V .: h4-kor is. Rozma
ring.
CORSO Váci-utca 9. Telefon- 182-8ia 
f6: 18, 110. Sz. V. 14-kor is. Vijágpano- 
rán ia :' Róma szimfóniája. — Rókavadá
szat. — Lángoló hegy. — Angyalvár. — 
fiiét a tenger alján. — Kettesben szép 
a sport.- — Fél ve vízgéppel a tudomány 
szolgálatában.
DSCSI Teréz-körút 28. T : 12Ö-952. 6, 8, 
50. Sz. V.: 4-kor is. Ámok. (Felújítás.) 
FÓRUM Kossuth Lajos-u. 18. T.: ,«t-ó43. 
n4, Í8, hlO. Sz. V .: n4-kor is. Férjem, a 
kékszakáll. (Tasnády M., Lingen.) 

HÍRADÓ FILMSZÍNHÁZ Erzsébet-körút 13. 
T : 222-499. 10-24 folyt. V.: 9-24 folyt. 
Magyar. Fos. Luce. Ufa és rajz^shíradó. 
Az OTI új baleseti kórháza. Az USA 
hadiflottája. Rajzfilm.

TITKOS MEGBÍZÁS 
S T Ú D I Ó  * 7 * * 10 11

OMNiA Köicsey-ulca 2. T.: 139-125. 5, n8,
flO. Sz. V.: 4, fi, 8, 10, „A  fehér barát. 
(Gustav Fröhlich.)
RAD1US Nagymező-utca 22. T . : 122-098. 
Í6, h8, hlO. Sz. V.: M-kor ia. Nagyvá
ros' lány. (Le Monier.)
ROYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T : 
.222-003. n6, f8, hlO. -Sz.. V .; 4, 6, 8. 10. 
' Botrány a cirkuszban. (Gauceó. Csikó, 
Harpó.j 2-ik héti
SC A LA Teréz-krt 60. T.t 111 411. h6. ti*. 
hlO. Sz. V.: lit-kor is. Az ember néha 
téved, (Felújítói.)
URÁNIA Hákóczi-út 21. T.: 145-046. f5,
7. f 10. Sz. V.: 2-től. Nyugati villámhá- 
borü. 3-ik hél!
* Utánjátszó mozik

BROADWAY ffároly-körút 3. T : 144-212. 
fi, ffi, f8. flO. Sz. V.: f2-kor is. A két 
tökfej.
GAPirOL. Baross-fér 32. T.: 134-331 
f4. Ifi. f8. flO. V.: f2-l;or is. A táncosnő. 
CORVIN Üliői-út 40. T.i 138-988. « ,  Í6. 18, 
fiO. Az üldözött.
1-ioLl.ywui>D. Rpthlen-tér 3. T .: 142.455. 
Í4, Í6. fS. tlO. Mégis szép a világ. V. 
fl.-e. f i i :  Fekete gyémántok.
KAMARA Dohány-utca 42. T.: 144-027.
4, 6, 8, 10. V .: 11-kor és 2-kor is. Göre 
Gábor visszatér.
LLOYD. Holián-u. 7!a. T . : 111—994.
Í5, f8. flO. Sz., V .: f4-kor is. Mégis szép 
a világ.
PALACK. Erzsébet-körút 8. T . : 221-222. 
2, 4, 6. 8, 10. D. III. 88., a levegő ka
tonái.
PATRIA Népszínház-u. 13 T.t 145373-
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. A  szerelem ügy
védje.
SAVÓY Oiiői-út 4. T.: 146-010. tt, 76. f8. 
flO. V.: f2-kor is. A szerelem ügyvédje. 
SIMPLON Horthy M iklös-út 62. T : 268-399.
5. n8. flO. V .: 3, n6, f8, hlO. Texas I. 
iAz álarcos lovas.)
STtíDIÓ Akácfa-n. 4. T .; 14-0840 . 4, 6, 8,
10. Sz. V .: 2-kor is. Titkos megbízás.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS Giimhös-n. 11. Tel,: 355-374. 
n4. nO n8, nlO. V .: i.2-kor is. Nem élhe
tek muzsikaszó nélkül,
BELVÁROSI Iránvi-ulca 21. T.: S84-563.
4. 6. 8, 10. V .: 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. A vén 
lény.
BUDAI APOLLO Széna-tér. T .: 351-500. 
Í5. h7, 9. V .: Í2, ti, Í6. f8, flO. Nem va
gyunk angyalok. V. d .-e .: f i i :  Két fo 
goly.
fíLDORADO. Népszínház-o. SÍ. T .: 133-171.
5. n8. flO. V.: 2, 4, 6. 8, 10. Modern idők. 
Sárga kalózok.
HOMEROS Hermina-út 7. T.: 196-178.
5, n*. flO. V.: i'2-től. (8-tól a kertben.) 
Alexander Graham Bell.
IPOLY Csáky-u. 65. T.: 292-628. 5, nS. fid. 
V .: 3, nő. Í8. flO. Hotel Kikelet. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T .:
134-644. 5._n8, flO. Sz,. V.: f4, Í6, fS. flO. 
Földindulás.
OLYMPJA Erzséhet-krt 26. T.: 421.588.
4. 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Nászút féláron. 
OTTHON Bcnic-zky-n. 3. T.: 146-447. f5, 
h", 9. Sz. V .: n4. n6, n8, nlO. Találkoztam 
a szeretemmel. V . d. « . f i i :  Maga lesz. a 
férjem.
PHONiX Rákáczi-út 68. Tel.: 144-454.

11, 5. n8, flO. V .: 3-kor is. Találkoztam 
a szerelemmel.
KIÁLTÓ itákócz!-út 70. T.: 132-497. S, nS, 
flO. V .: 2, 4, 6, 8, 10. Indián eskü.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda ée szombat kivételé

vé! minden nap. Szerkesztőség és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Iíökk Szilárd-utca 4. 
— Telefon 1S2—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Postafiók 42.

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

Biőfiretési d í j : . Belföldre egy hóra P 
220, negyedévre 6.—. külföldre 9. —
(Amerikába 10— >.

Nyomatott a Stádium Rt. körforgógé- 
ptín . Feleiét: Győry Aladár igazgató.

*

NYÁRI VÁSÁR \ U ^ U l 'A W Sn'AS\ OCCASIÓ! IL/ÍHMéűMMmr!

— Eehet, urak, lehet, folyvást, folyvást! Hadd fogyjon, hadd menjen, még: van egypár darab! Tessék, lehet! Garantált príma árú! Venni 
szándékozók ötvenszázalékos kedvezményt kapnak. Tessék, uram, a lég jutányosabb ajánlat Cseh Matyira! Ha megveszi, ingyen kapja meHéje 
Kardost.

B Ö K
Wéieményem

Előre megmondtam, hogy kikap a 
Fradi s íme az események engem 
igazoltak. Éreztem ezt a vereséget. 
Nos, a Fradi 2:0 arányú vereséget 
mért a BSK-ra, amelynek az volt 
a hibája, hogy túlságosan védeke
zett, még a kapust is hátravonták 
hátvédnek, ahelyett, hogy előre-

A Ferencvárosban három bal- 
fedezetet játszott. Pósa, Lázár és 
— én.

Vannak emberek, akik mindenféle 
képtelenségeket terjesztenek. így  
például azt, hogy a Ferencváros 
három hátvéddel játszik s hogy Lá
zár angolos tő,madó balfedezet. 
Hallatlan! Ilyet mondani! Legköze
lebb majd azt mondják, hogy az 
égen csilagok vannak s hogy két
szer kettő az négy. Ez mégis csak 
abszurdum!

S z é g y e n !
— Nohát, mégis csak védekező csapat 

a Fradi!
— Hogyhogy? Hiszen két srólt lőtt!
— De egyet se kapott!!

líj rendszer
— Nézve, csak! A BSK négyhát- 

védes rendszerben játszik!
—- Ki a negyedik hátvéd?
— Mrkusics.

Világcsúcs
íme az akadékoskodás világcsúcsa. 

Lázár gólja után egy néző így csó
válta a fejét:

— Inkább passzolt volna Lázár! 
Finta jobb helyzetben volt...

Ráállás
— Nézd csak a Sárosi Gyurit! Milyen 

pompás! Manola meg se tud moccanni 
m ellette!...

Kiszely
külföldre távozik
Résztvesz a F e r e n c v á r o s  v a la 
m ennyi külföldi m érkőzésén

A Ferencváros vezetősége már 
régen rájött arra, hogy nemcsak 
idehaza, hanem

külföldön is
kell tartania néhány megfelelő já
tékost. Ezeket adott alkalommal 
nagyszerűen föl lehet használni, ha 
a Ferencváros külföldön szerepel.

Vannak ugyanis kimondottan 
belföldi és kimondottan külföldi já
tékosok. Sárosi dr például kitünően 
bevált a

belföldi csatárszerepben.
Kiszely ezzel szemben, mint 

határontúli balösszekötő 
vált be kitünően.

A Ferencváros vezetősége köré
ben felmerült a kérdés, hogy miért 
kell szegény Kiszelynek mindig 
hazautaznia. Az utazás fáradtsága 
károsan befolyásolhatja a kiváló 
játékos formáját s így valóban jobb 
lenne, ha külföldre költözne s min
dig ott tartózkodna, ahol a Ferenc
város éppen játszani fog.

Beszéltünk magával Kiszelyvel 
is. A jeles

világjáró csatár
kissé már elfelejtett magyarul sí 
kissé akadozva mondta:

— Már régen, szerettem volna a 
Ferencváros levelezőtagja lenni.

Grodjanski vagy Rapid ?
Barátom,, milyen jó csapat <* 

Fradi!
■— Hogyhogy t
— Nincs ellenfele!

Ismeri Bírót
Olvasta f A Hungária-játéko* 

sok közül Bíró Újpest felé kacsint-* 
gat.

— Biztosan csak félszem m el...

Heti p ro b lém a:
— Ki mondja majd hogy pá, páj 

pá, Kákáká ?ment volna.

A  F E N É K B E F Ű R T  B S K
A  L  á  z  á  r  - ff y o r s n a s z á d s i k e r e s  a  k r. i  o  i  a

Valahonnan a Ferencvárosból jelenti a Fradi főhadiszállása: ,,Tengeri erőink rendszeresen nyugtalanították az ellenséget. A támadások 
tervszerűen folytak. A Lázár-gyorsnaszád cikk-cakkos pályán torpedót lölt ki az ellenségre s a BSK legnagyobb csatahajóját a jobb alsó sarok
ban fenékbefúrta. Felderítő tevékenységünk hatásos volt. Mindkét találatunk nagymértékben felderítette a B-Kösép nagy hangerejü alakulatait.“


