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Drukkol =  szurkol 
Drukker =  szurkoló

(Lásd: Pintér Jenő: Mai
gyár Nyelvvédő Könyv, 
1939. 144. oldal.)

Szigeti legyőzte Henkelt, de az Asbófh-Gábori pár 
kikapott a Henkel-Gies kettőstől, 2:1-re vezetünk

I A m a g y a r  sp©rt 
megú fliodásáért

K ü z d ő s p o r t  — n e m z e t i  s p o r t
Ha a sportot nemcsak mint egye

sek úri, vagy kevésbé úri szórako
zását tekintjük —  és hol vannak 
már az idők rostájából azok, akik 
annak tekintették! •—• különbséget 
kell tennünk az egyes sportok ér
téke között. Most elsősorban nem 
is a testedzési vagy higiéniai érték
re gondolunk, hanem arra a lélek-, 
akarat- és jellemnevelö hatásra, 
ami a sportok egy tekintélyes ré
szét a testnevelés terén döntő té
nyezővé teszi.

A  mai élet és ennek az életnek 
fejlődési iránya önfeláldozó, harcos 
szellemű, kitartóan küzdeni és ké
szülni tudó, a végsőkig fegyelme
zett, mindig az összesség érdekeit 
néző, de bármikor önállóan is cse
lekedni tudó férfiakat követel.

Erre a feladatra a mai középisko
lai rendszer heti 35t órájában 2, leg
feljebb 3 testneveíési órával nem 
fogja ránevelní az ifjúságot. A  nem
zetnevelés magasabb szempontjait 
tekintő katonai vezetők belátták ezt 
és ezért készül úgy az új haderőn 
kívüli testenveiési- utasítás, hogy 
abban . küzdősportoknak jut a lég* 
fő ije , szerep,,.............................. ........ .

Mélyek' ezek. a küzdősportok? 
Elsősorban természetesen azok, 
amelyekben versenyezni lehet, 
erővel, ügyességgel, gyorsasággal le 
lehet győzni a másikat. Amelyekben 
a legnagyobb küzdelem idején is a 
léleknek kell vezetnie, hogy meg 
tudja őrizni nyugalmát, át tudja 
vészelni a gyenge pillanatokat, meg 
tudja fékezni magát, hogy ne hágja 
túl a szabályokat és ne- viszonozza 
az ellenfél esetleges szabálytalansá
gát. De ez a lelki erő nemcsak ver
senyeken van működésben. Szükség 
van rá akkor is, amikor a hosszú- 
távfűtő hónapokon, sőt éveken át 
csüggedetlenül edz, hogy végre egy
szer megjöjjön az eredmény. Ez a 
lelkierö működik akkor, amikor a 
gerelyvetö, vagy a labdarugó ezer
szer megpróbálja azt a kis mozdu
latot, amelyen eddig megcsúszott a 
siker felé vezető úton.

Ezt a küzdőszellemet kell bele
vinni minden sportszerű játékba is, 
ha azt akarjuk, hogy az valóban 
betöltse célját. Amerikában nem ok 
nélkül játszák a futballnak egy sok
hal keményebb, sokkal küzdőbb fa 
ját, mint itt Európában és a néme
tek nek ok nélkül vették át a labda
rúgásnak azt a rendszerét, amely
ben csupán csillogó ügyeskedéssel, 
csalafinta, firkákkal nem lehet győ
zelmet aratni: meg is kell küzdeni 
ezért az ember-ember elleni sport
szerű, de kemény harcban.

Harcos szellemű és testű férfiak
ra van szüksége Magyarországnak 
is. Ezért kell, hogy minden küzdő
port —  nemzeti sport is legyen mi- 
h álunk.

iss lesz
a Ferencváros jobbszélsőie

D i m é n y  Lajos, a zöld-fehérek edzője 
-ómbatón délután közölte velünk:
— K a lo c sa i/  d r  m e g f á z o t t , v a s á r n a p  

u t á n i g  n e m  j ö h e t  rendbe s  w y  a  K i s 
fá t  e l l e n  K i s s  l e s z  a  jobb s z é l s ő n k .  A 
ib b i ek , S á r o s i  111 é s  K i s z e l y  m á r  r e n d -  
9j ö t t e k .
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Ferencváros—
Kispest

Nemzeti Bajnoki mérkőzés 
Előtte 4  órakor 

Ifjúsági mérktfxéi_____

E g y s z e r  m á r  m e g v e r t e  a  K i s p e s t  
a  F e r e n c v á r o s i ,  v á j j o n  s i k e r ü l - e  
e z  m o s t  m á s o d s z o r  i s ,  a m i k o r  

a  K i s p e s t  s o r s a  f ü g g  t ő l e ?
Szolnokon a második helyét vesztheti el az Újpest!
A kiesés jegyében küzd még a Gamma (a WMFC ellen), 
a BSzKRT (a Szeged ellen), a Tokod (a Haladás ellen), a 
SalBTC fa DiMAVAG ellen)
Egy virtus-mérkőzés: Törekvés-Elektromos

N a g y  k ü z d e lm e k  v á r h a t ó k  a z  N B  I I - b e n  é s  a z  N B  I I I - b a n  is  
E r d é ly b e n  m e g k e z d ő d n e k  a  s e le jte z ő k  a z  N B  I-b e  ju tá s é r t !

Újabb világcsúcs 
Hawaiban!

A fiatal Billy Smith az 1000 yardoa 
gyorsúszásban új világcsúcsot állított 
fel. Eredménye: 11:14.9 mp. A régi vi
lágcsúcsot Medica, az USA olimpiai baj
nok versenyzője még 1933-ban állította 
fel 11:37.4 mp-es idővel. Smith világ
csúcsa tehát 22.5 mp-es javítást jelent, 
ami meglehetősen hihetetlennek látszik.

Mozgalmas napja lesz ma a 
labdarúgásnak. Az NB I-ben folyta
tódik az élet-halálharc a kiesés el
len. Még sok érdekéit van a kiesés 
tekintetében: a Kispest, a Gamma, 
a SalBTC, a BSzKRT, a Tokod. 
Érdekelt még a Törekvés és a Ha
ladás is, e kettőnek a sorsa azonban 
már beteljesedettnek látszik. Csak 
a Töekvésen segíthet még a csoda, 
azaz az óvás, a bajnoki táblázat je
lenlegi állása alapján azonban e két 
csapatnak már nincs reménye az 
NB I-ben való maradásra. A Fe
rencváros—Kispest mérkőzésnek a 
zamatét éppen a Kispest nehéz 
helyzete adja meg. Ha a Kispest 
meg tudja csinálni azt, amit e g y 
s z e r  már megcsinált, azaz megveri 
a Ferencvárost, akkor elkerülte a 
kiesést. Szolnokon is nagy mérkő
zés lesz — a második helyért! Ha 
a most nem a legjobb formájában 
levő Újpest nem tud megbirkózni a 
kitűnő szolnoki gárdával, akkor ko
moly veszélyben van a második he
lye, pedig legalább ezt szeretné 
megmenteni régi dicsőségének rom
jaiból.

Az NB II Tisza-csoportjában ma 
könnyen eldőlhet a három bajnok
jelöltnek — a DVSC-nek, a Lam- 
partnak és a MAVAG-nak —  a 
sorsa. Amelyik ma kikap, az már 
körülbelül elveszti a reményét, hogy 
bekerül az NB I-be. Küzdelmesnek 
ígérkezik az NB III mai fordulója 
is. ^

Erdélyben megkezdődnek a selej
tezők az NB I-be jutásért négy 
csapat részvételével.

Az NB I állása:
1. Ferencv, 23 20 2 1 100:36 42
2. Újpest 24 14 3 7 71:56 31
3. Szolnok 23 11 4 8 49:40 26
4. WMFC 23 9 8 6 52:43 26
5. DiMAVAG 23 11 4 8 56:50 26
6. Szeged 23 11 4 8 45:42 26
7. Elektrom. 23 12 1 10 43:36 25
8. Kispest 23 8 4 11 46:52 20
9. SalBTC 23 7 6 10 40:55 20

10. BSzKRT 23 8 3 12 41:51 19
11. Tokod 24 7 5 12 36:5.8 19
12. Gamma 23 8 2 13 44:51 18
13. Törekvés 23 5 3 15 39:66 13
14. Haladás 23 4 5 14 33:59 13

Ferencváros—Kispest
ősei eredmény: 4:8 a Ferencváros 

javára.
Sok kemény mérkőzést vívott 

már a Ferencváros a Kispesttel, a 
küzdelemből azonban mindig a Fe
rencváros került ki győztesen. Csak 
1939 őszén sikerült a Kispestnek 
a nagy brávúr: 2 :l-re  legyőzte a 
Ferencvárost. Most talán nehezebb 
a Kispest helyzete, mint azelőtt 
bármikor volt. A  zöld-fehérekről ma 
az a vélemény, hogy versenytárs 
nélkül állnak. Legutóbb a kitűnő

erdélyi válogatottat is kétvállra fek
tette a Ferencváros. A  két csapat 
közül feltétlenül a zöld-fehér látszik 
jobbnak és esélyesnek. A  Kispest 
erejét . azonban megsokszorozhatja 
az a tudát, hogy mindent nyerhet 
ezen a mérkőzésen: nemcsak azt, 
hogy legyőzi a már bajnoknak te
kinthető Ferencvárost, hanem — 
elkerüli a kiesést. Nem egészen re
ménytelen a Kispest helyzete, hi
szen a csapat most nem rossz s ha 
a Ferencváros netán gyengébb na
pot fogna ki valamelyik vonalában, 
akkor —  meglepetés is lehetséges. 
Józan számítás szerint azonban a 
Ferencvárosnak kell győznie.

Jóslatunk: 4:2 a Ferencváros ja
vára.

Szolnok—Újpest
őszi eredmény: 8:2 az Újpest 

javára.
Talán ez a mérkőzés lesz a for

duló legnagyobb mérkőzése. Az Új
pest szeretné megőrizni a második 
helyét, a Szolnok viszont a második 
helyre tör. Vájjon melyik szándék 
kecsegtet több sikerrel? Az Újpest 
most gyengélkedő állapotban van. 
Védelme és fedeeztsora erősen sán-' 
tikál, csupán támadósora őrzi a régi 
újpesti hagyományokat, bár ez sem 
teljes mértékben. Ezzel szemben a 
Szolnok jó l kiegyensúlyozott csapat. 
Védelme —  három hátvédje —  sok
kal jobb, mint a újpesti hátvédhár- 
mas. A  szolnoki csatársor viszont 
van olyan jó , mint a liláké s körűi 
belül ugyanez mondható a szélső- 
fedezetekről is. Ha nem is Szolno
kon lenne a mérkőzés, akkor sem 
indulna a Szolnok ez elé a mérkő
zés elé esélytelenül, Szolnokon azon
ban határozottan a hazai csapatban 
kell látnunk az esélyest. Nem el 
képzelhetetlen, hogy az Újpest ép' 
pen Szolnokon fogja megemberelni 
magát és rácáfol utóbb mutatott 
rossz form ájára, a valószínűbb 
azonban m égis a Szolnok győzelme.

Jóslatunk: 4:8 a Szolnok javara.

Törekvés—Elektromos
őszi eredm ény: 6:3 az Elektromos 

javára.
A  Törekvés már kiesett s kérdés, 

hogy ez a körülmény milyen hatás
sal van a játékosok lelkiállapotára.

Vájjon a Törekvés arra fog-e töre
kedni,,' hogy a hátralévő mérkőzé
seken megmutassa, hogy érdemet- 
lenül esik ki, vagy pedig beletörő
dik a sorsába és a pofozógép szere
pét fogja játszani? Ettől függ rész
ben a mai mérkőzésnek a sorsa is. 
Ha még volna reménye a Törekvés
nek, akkor nem tartanók lehetet
lennek, hogy -megveri az Elektro
most, bár az Elektromos együttese 
most elég jól együtt, van. A  Törek
vés mellett szólna rendes körülmé
nyek között a hazai pálya is. Ml 
mégis az Elektromosban látjuk a 
győztest, mert a latorcautcaiak feje 
fölött már nincs gond: nem eshet
nek ki és így nyugodtan játszhat
nak. A  DiMAVAG fölött aratott 
győzelmük is arra mutat, hogy az 
Elektromosban kell látnunk a győz 
test. Nem lehetetlen azonban, hogy 
még egyszer fellángol a Törfekvés 
virtusa —  hiszen részéről már csak 
virtusra megy a dolog —  és valami 
szép eredménnyel rukkol ki. Ez 
azonban meglepetés volna.

Jóslatunk: 2:1 az Elektromos ja
vára.

WMFC—Gamma
őszi eredmény: 1:0 a Gamma javára

A  Gamma számára sorsdöntő le
het ez a mérkőzés, hiszen ha a már 
meglévő 18 pontjához ezt a kettőt 
megszerzi, akkor —  még nem re
ménytelen számára az eset, akkor 
még elkerülheti a szomorú sorsot, 
Elképzelhetö-e azonban, hogy 
Gamma legyőzi a WMFC-t? A  fele-

Magyar— német
Duna K upa teniszm érkőzés
M a d. u . fé l 3  ó ra k o r

a MAC Felső-M argitszigeti dlszpéiyéj&n

P l - J i  5 ® .  gerely, 2 pár 
J C i l S K C l O  futócipő p. 60.— 
— HL— a Újpesti rkp. 3 9

let: Elképzelhető, bár nem könnyen, 
Ha mérlegre tennök a két csapatot 
álékor minden bizonnyal a csepeli 
csapat lenne súlyosabb. Nem tudjuk 
azonban, hogy mi lenne a m érlege
lés eredménye, ha a Gamma serpe
nyőjébe odadobnánk még a Gamma 
feltételezhető nagyobb harcikedvét, 
A  WMFC előtt ugyanis más cél már 
nincs, mint a második hely kissé 
távoli reménye, a Gammának azon
ban létkérdés, hogy sikerrel har
colja meg ezt a harcot. Hideg szá
mítás szerint a csepeli csapatnak 
kell győznie, bár —  az átszervezett 
Gamma igazi erejét nem ismerhet
jük. Lehet, hogy ebben az új össze
állításban a Gamma jobb lesz, mint 
valaha volt.

Jóslatunk: 8:2 a WMFC javára.

SalBTC—DiM ÁVAG
őszi eredmény: 4:2 a DiMÁVAG  

javára.
A  SalBTC — 20 pont birtokában 

— még egyáltalán nem érezheti m a

gát biztonságban a kiesés felől ős 
így a DiMAVAG ellen teljes erővel 
kell küzdenie, hogy pontjai számát 
annyira növelje, amely már bizton
ságot nyújt a kiesés ellen.. A  két 
északi szomszédvár sok nagy csatát 
vívott már egymással az idők folya
mán és a küzdelmekből igen sokszor 
került ki győztesen a Stécé. Az idei 
NB I-ben azonban a DiMAVAG 
jobban szerepelt, mint északi nagy 
vetélytársa. A  mostani mérkőzésre 
nem könnyű jósolni. Egy árnyalat
tal talán jobb a DiMAVAG még 
most is, holott a diósgyőri csapaton 
a fáradtság jelei észlelhetők, de ne 
feledjük el, hogy Salgótarjánból 
igen nehéz pontot elhozni és hogy 
a Stécé talán mindig éppen a diós
győri csapat ellen akar és szokott 
legjobban játszani. Valószínű, hogy 
a két csapat osztozkodni fog  a két 
ponton.

Jóslatunk: 2:2.

BSzKRT-Szeged
őszi eredmény: 4:2 a Szeged javára 

A  BSzKRT úgynevezett „sötét" 
csapattal áll ki sorsdöntő mérkőzé
sére a jó  formában levő Szeged el
len. Vájjon ez a „sötét ló“ képes-e 
a bravúrra? Kétségtelen ugyanis, 
hogy a mai Szeged legyőzéséhez 
még akkor is bravúr kell, ha tudjuk, 
hogy a pályaelön ya BSzKRT-é és 
hogy a villamoscsapat körömsza- 
kadtig fog  küzdeni ezen a mérkő
zésen. Küzdeni a Szeged is tud és 
nem kétséges, hogy Szegeden, vagy 
akár semleges pályán is biztosan 
nyerné a Szeged ezt a mérkőzést. A  
BSzKRT-pályán azonban tagadha
tatlanul van némi előnye a villamos
gárdának, ha nem is győzelemre, 
de az egyik pontra. Ehhez azonban 
„nagyon jó l kell futnia a sötét ló
nak!"

Jóslatunk: 1:1.

Haladás—Tokod
őszi eredmény: 0:0.

A  Haladás és a Tokod egymás 
után mérkőzött az Újpesttel. A  Ha
ladás kikapott, a Tokod pontot vett 
el az Újpesttől. Ha a lilákat vesz- 
szük mértékül, akkor a tokodi gár
dát kell jobbnak tartanunk, a To
kod ugyanis a győzelmet is megsze
rezhette volna az Újpest ellen, sőt 
némi szerencsével és némi rutinnal 
nagy gőlaránnyal is legyőzhette 
volna nagy ellenfelét. A  Tokod előtt 
nagy tét van: elkerülni a kiesést, a 
Haladás —  már kiesett. Mindez 
arra mutat, hogy a Tokod Szombat
helyen is eséllyel indul s hacsak a 
Haladás nem embereli meg nagyon 
magát, akkor a tokodiak mindkét 
pontot is elhozhatják Szombathely
ről.

Jóslatunk: 8:2 a Tokod javára.

Az NB II-ért
folyó küzdelmek közül ma délután 
különösen három emelkedik ki: az 
Ózdi MOVE—Debreceni VSC, a

Egyenruhát, 
polgári öltönyt

előnyös teltételek 
m ellett készít

n a g y  K a n tia nIV., Kossuth c.-u. c
(Sa já t ház) T e l.: 1-836-59 
A l a p i t t a t o t t :  1 8 9 9 .
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Elefcjaroamos—WMFC 
D1MÁ’V A G~Tö reirés 

Tokodé -Szolnok 
Kispest—H al adás 
Gamma—BSzKRT 
Újpest—SalBTC 
Saeced—Ferencváros

Szómbath. FC—Szegedi VSE 
Pótverseny: A pontversenyt)# csak
mérkőzés elmaradása esetén kei -1 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.
Maroevhélyi SE—Ko!oz6V. Ad ... 
Nagybázrysi SE—S, Textil ..

Dorog—UTE »««a9es**

Pécsi VfiK-BBSO 

NŐT*

Lakhelyt ■m m m m im w m m m w w w

Otoa: .....................................................
A beküldő aláveti magát a feltételei 
nek. Minden szelvényhez ép és tor 
galomban levő használatlan 10 filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles Ide keresztet (osillaarotl tenni i

MlsKolci VSC—Lampart és a Pere
ces— MAVAG mérkőzés. Amint lát
ható, a Tlsza.-rsoport három bajnok- 
jelöltje vidéken játszik ma. délután, 
méghozzá mindhárom oroszlánban, 
lángban játszik. Jóhirü „oroszlán- 
barlang" ózd. is, Miskolc is, Pereces 
is. Mindhárom bajnokjelöltnek ne
héz dolga lesz ma délután, pedig 
sorsdöntő számukra, hogy ma ne 
veszítsenek pontot, mert aki pontot 
veszít, az már aligha lehet bajnok. 
A  Duna-csoportban az SzVSE—  
BLK mérkőzés ígér jó  küzdelmet.

Jóslataink:
Duna-csoport:
D. Magyarság— Zugló 1:1.
Soproni FAC— Szombathelyi WC

1:2 .
Szegedi VSE—BLK 4:2.
Szegedi EAC— Postás 1:1.
Vasas—Pénzügy 3:2.
Pécsi DVAC—Egyetértés 0:1.
Tisza-csoport:
ózdi MOVE— DVSG 2:2.
Ganz—T. Előre 2:0.
Rákóczi—KAC 2:2.
Miskolci VSC—Lampart 1:2. 
BVSC— SalgSE 3:2,
Perces— MAVAG 1:2.

Az erdélyi
selejtező mérkőzések

nagy küzdelmet ígérnek, hiszen 
nagy tétre mennek: a négyes me
zőny legjobbja bekerül az NB I-be. 
Négy csapat: a Nagybányai SE, a 
Sepsiszentgyörgyi Textil, a Kolozs
vári AC és a Marosvásárhelyi SE 
küzd az NB I-be jutásért. Ma dél
után a KAC—MSE és az S. Textil 
— NSE mérkőzés van soron, jövő 
vasárnap lesz a visszavágó Maros- 
vásárhelyt, illetve Nagybányán. A 
kupaszerü küzdelemből az a két 
csapat megy tovább, amely a mér
kőzésen több pontot szedett össze, 
mint ellenfele, avagy azonos pont
szám esetén jobb a gólaránya. A  
két esélyes a Kolozsvári AC és a 
Nagybányai SE, de meglepetés sem 
lehetetlen.

Jóslataink:
KAC—MSE 3:1.
S. Teátil—NSE 1:2.

R é s z l e t e s  m ű s o r
NB I. osztály 

Ferencváros—Kispest 
Üllői-út, 6. Vezeti: Szőke II.

.Ferencváros: Csikós — Szoyka dr, Tát
rai — Sárosa III. Polgár, Lázár — Kiss, 
Sárosi rlr, Finta, Kís-zely, Gyetvai.

Kispest; Bogár — Monostori, Bátkai 
Füzesi, Szabó II. Hidasi Kincses, Ne
mes, Olajkár II , Re ke, Titkos,

A központosítás nemcsak a sportban1 
adott a fővárosnak egészségtelenül nagy 
szerepet. Vasúti közlekedésünk is ilyen. 
Nem szabad csodálkozni azon, ha az élet
nek egy kis területén, a labdarúgásban 
Budapest, ez a nagy mágnes magához 
szívta a tehetségeket.

Ha aztán a labdarúgásban felidézzük a 
_ három, nagycsapat*’ emlékét, akkor még 
jobban érezzük a mágnes hatását, azét 
a mágnesét, amely magához vonzott min- 
den feltűnt fiatal tehetséget.

Egészségtelen volt — persze, hogy az 
volt. A sportban a versengés a. fontos. 
A versengéshez pedig lehetőleg egyforma 
erejű  résztvevők kellenek. Ha egy 1500-as 
síkfutásban elindul öt futó, akik közül 
mindegyik úgy 3:53—54 körül futja a 
távot — a verseny bizonyára nagyszerű 
lesz. De ha öt-öt másodperc választja el 
tudásban a résztvevőket, akkor baj lesz 

verseny —1 verseny szerűségével,
♦

Valaha a. három nagycsapat korul for
gott a labdarúgóvilág. Ma közelebb ke
rültek egymáshoz a csapatok, A Ferenc
város a mezőny fölött áll, de — főleg 
csak pontokban, A mérkőzéseken egyre 
jobban még kell küzdenie a győzelemért 
s egyre gyakrabban áll közel a meglepe
téshez, (I Ásd a Haladás, az u tolsó'he
lyezett elleni mérkőzését.) Az Újpest 
>edíg egyenesen példázza azt a tételt, 
logy ha egy nagycsapattal valami apró 
baj történik, pillanatny visszahanyatíás, 
egy két játékos kiöregedése, akkor már 
beérik a ,,jó középcsapatok” .

Ilyenkor, az idény végefelé mindig 
vannak suttogások, lefekvési gyanúk. A 
mai mezőnyben ilyesmit nagyon nehéz 
megállapítani. Olyan eredmények adód
tak ebben a. bajnokságban már, hogy ha 
a Haladás például megverte volna az Új
pestet (mert majdnem megverte), nem 
lett volna senki sem. aki azt. állította 
volna, hogy — az Újpest lefeküdt.,.

M illenáris Sporttelep
Thökö!y-út és Szabó József-utoa sarok

Júnios £»án, vasárnap 
délután 4 órakor

Bdipsst melarvezetés bajnoksága
Nagy és Szekeres

a ra jinál

Budasest 25km is pontbajnoksága
Budapest kétüléses 

gépelnek bajnoksága
F il lé res  he lyára k!

Már nem vezet minden út 
A NAGYCSAPATOKBA!

Egyenlő erefü NB felé haladunk
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Valaha törvényszerű volt, hogy ha egy 
nagycsapat kiszemelt magának egy pesti, 
vagy vidéki tehetséget, akkor azt meg is 
szerezte. Volt pénze rá. A játékos pedig 
akkor örült, ha nagycsapatba került. 
Révbejutott...

Most másképpen áll a helyzet.
Az általános viszonyok következtében 

a nagycsapatok sem hasonlíthatók a tej
jel és mézzel folyó Kánaánhoz. Sok 
olyan csapat jött fel, amely mögött nagy 
vállalat áll. Elmúltak a bőséges profi
évek, a játékosok jobban örülnek a biz
tos állásnak, mint az esetleg sovány heti- 
fizetésnek„

Most — otthonmarad.tak a tehetségek.

Most minden csapatnak van klasszis- 
játékosa,. Vidéken is. Pesten is vannak 
olyan játékosok, akiket pedig tudna 
használni két nagycsapatunk bármelyike 
Szűcs, Kispétert Kincses, Kolldth, Tóth 
(Szeged), Tóth (Gamma). Füzér, Jenő fi, 
Gazdag — valaha sok csábításnak lett 
volna kitéve.

Most megmaradnak otthon, nem sza
kadnak ki környezetükből, mert otthon 
is megtalálják számításukat, zavartala
nul tudnak sportolni.

Örvendetes jelenség az is, hogy jobb 
az átlag, több a jó játékos és az anyagot 
nem is tudja, elnyelni a nagyegyleti ét
vágy sem . Ha az a köpi oly munka, amely 
az ifjúság nevelésében megnyilvánul, 
érezteti hátasát, akkor meglesz a tömör 
mezőnyhöz szükséges nagyszámú jó  já
tékos is* ®

Ha egy kicsit visszanézünk a múltba, 
tömegével találunk eseteket, amikor a 
kisebb egyesületben feltűnt tehetséges 
játékost felszippantották a nagyegyesü
letek.

íg y  ment például Korányi Szegedről a

Fradiba, így fedezték fel a ferencváro
siak Dánt, a Főv. TKör csillagát, Ta
kács ll~t, a Vasas kincsét, így került a 
Ferencvárosba Papp Pesterzsébetről, 
Szoyka (akkor még nem dr) Szegedről, j 
Móré Debrecenből, Bán Miskolcról. Avagy 
nem is olyan régen Kiszely a Taxiból. !

Az Újpest is vonzotta a játékosokat, 
említsük csak meg hamarjában Spitzet, 
Szentmiklősit, Mészárost, Dudást (a kis
pestit), Borsányit, VolentiJcott Stófiánt. 
Amikor ezek a játékosok annakidején | 
nagyot játszottak odahaza, sokan megjó
solták :

— Majd elviszi egy nagy egylet!
Ha a harmadik nagycsapat múltjában I 

kutatunk, láthatjuk, hogy Szabó, Senk'éy, 
Dudás, Bíró, Cseh, Titkos is másutt 
árulta cl előbb klasszisát s csak azután ' 
lett rá figyelmes a NAGYEGYLET,

Ma az egyletek nyugodtan kiépíthetik 
csapatukat* Számíthatnak rá, hogy tehet
ségeiket nem szipkázzák el. Megerősíthe
tik gyenge pontjaikat, hozzáízesíthetik 
a klasszisjátékosokhoz a többieket. Nem 
kell újra és újra pótolni azokat, akiket 
elsszipkáztak Úgy nem is lehetett komoly 
csapatot összedolgozni, amikor mindig 
attól kellett félni, hogy ha valaki kibon
takozik, elviszik a nagyok. Most lassan, 
de biztosan javulhatnak a csapatok. Sze- 
műnk. előtt fejlődik évről évre a Szol- | 
nők, a DiMÁVAG — hogy csak két vi 
déki csapatot említsünk.

íg y  'néhány év múlva valóban nem le
het majd tudni, hogy ki győz bármelyik 
két csapat találkozásán Mindenütt lesz ] 
jó  labdarúgás, nemcsak a fővárosban. . 
Jobb, izgalmasabb lesz a vet seny, mert | 
az erők még kiegyensúlyozottabbak lesz
nek.

Ebben az irányban haladunk., 
jobb ez Így!

Elektromos'—WMFC

I DiMAVAG—Törekvés

| Tokod—Szolnok
| Kispest—Haladás

Gamma—BSzKRT

| Újpest—SaJBTÖ

i Szeged—Ferencváros. ••«•«•••

Szombatit. FC—Szegedi VSE 
] Pótverseny; A pontversenybe csak
( mérkőzés elmaradása esetén keraJ 

számításba, egyébként csak holtver- 
1 senyt dönt el.
I Marosvhélyi BE—Kolocssv. AG

Nagybányai BE—S. Teltül »*«*»&»<»•«

I Doro-g—UTB Ma!i"8Sí>'i

| pécsi VSK—-BBSÖ ©.*•>©&> •«.«»

í Nért IMIWMMÚWWWM
Lakhely* **•*£■»»»

A beküldő aláveti magát • feltételek* 
nek. Minden szelvényben ep tar- 

I galomban levő használatlan 10 filléréé 
bélyeget kell mellékelni. Aki beteo- 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles Ide keresztet (csillagot) tanai*

Törekvés—Elektromos
Blharí-üt, 6. Vezeti: Kiss M. Ernő.

Törekvés: Kapási — Lőrmezy. Böjty
Szűcs, Kónya, G aram szegi — . Zörgő, 

Kardos, Kiss IT, Déri, Dobay.
Elektromos: Boldizsár — Pákozdi, 

Onódy — Pázmándy, Gajdos, Pálinkás — 
Rozkaili, Tőrös, Szcndrődl, Kállai, Bu- 
zássy.

RSzKRT—Szeged 
Sport-utca, 6. Vezeti: Schramm.

BSzKRT: Solymosi — Horváth, Bíró
Túli, Balogh, Szikii — Gercsényi, Ko

vács I, Táncos, Forgács, Benő.
Szeged: Tóth — Szabó, Raffai — La

dányi, Báró ti, Bertók — Bognár, Kié- 
ucaki, Kalmár, Mester, Nagy.

WMFC—Gamma 
Csepel, fél 6. Vezeti; Vass A.

WMFC: Szabó — Korányi, Szalay — 
Kapta, Gere, Dudás — Rökk, Marosvári, 
Szabadkai, Tihanyi II, Pintér.Gamma: Havas — Nádas, Szilvása —- 
Magda, Tóth, Kovács Bárói, Sütő, 
Turay II, Toldi, Kemény.

Szolnok—Újpest 
Szolnok, ü. Vezeti; Lantos.

Szolnok: Horváth — Csabai, Kispéter 
— Sehneezi, Szűcs, Fazekas — S’zánth >, 
KolMtli, Laborez. Nagy,, Korom.

Újpest: Sziklai — Futó, Balogh II  — 
Nagymarosi, Szűcs, Balogh I  — Ádám, 
Vineze, Szusza, ZsengeLlér, Tóth.

SalBTC—DiMÁVAG 
Salgótarján, 6. Vezeti: Ipolyi.

SalBTC: Géczi — Budai, Tímár — Kiss, 
Takács IV, Mátrai — Edőos, Csuberda, 
Jenőfi, Laozkó, Tromka.

DiMÁVAG: Gáspár — vitéz Bohus,
Felföldi — Kalocsai, Soós, Barta — Fü
zér, Berecz, Faockas, Barna, Magyar.

Haladás—Tokod
Szombathely, 6. Vezeti: Németh.

Haladás: Körmendi — Kalotai, Kovács 
ITT — Pi.lliar, Kalocsay, Szalay — Szabó, 
Mórócz, Gazdag, Héjjá, Koroknai.

Tokod: M agyar — Kecskés (Aradi),
Szabó — Bárdi I I , Mészáros, Varga — 
Pozsonyi, Dombul (Szabó). Garamvölgyi, 
Heves, Tóth.

NB II. osztály
Duna-csoport

D. Magyarság—Zugló. Dunakeszi, 6. 
Székely.

Soproni FAC—Szombathelyi FC, Sop
ron, 6. Rónay.

Szegedi Vasutas—BLK. Szeged. 4. Lu
kász.

Szegedi EAC—Postás, Szeged, 6. Dankő.
Vasas—Pénzügy, Béke-utca. 6. Palásti.
Pécsi DVAC—Egyetértés, Pécs, 6. Mol- 

doványi.
Tisza-csoport

Ózd—Debreceni VSC, ózd, 6. Újvári.
Ganz—MOVE T, Előre, Hungária-út, 6.

Jánosi.
Rákóczi—Kassai AC, Kassa, 6. Mágorl.
Miskolci VSC—Lampart, Miskolc, 6.

Leiner.
B. Vasutas—Salg. SE, Szőnyi-út, 6.

Czigány.
Perecé,—MAVAG. Pereces, 6. Fedák,

NB III. osztály 
Déli csoport

K6b. TK—Nagymányok, Gyömrői-út, *M. 
Andódi — GSE—Kiskunhalas. Budafokl- 
út 6. Csaba. —  BBSC—NSC, Rákosfalva. 
6 ‘ Újvári. — Pécsi V8K—Bajai U S B , 
Pécs, 6. Pazar. Kaposvár—Kákoskeresz- 
tur Kaposvár, 6. Füzér, — M. Pama*— 
Törekvés II. H orthy Miklós-üt (Újpest), 
6. Horkay.

K eleti csoport
Gyulai AC—Orosházi TK, Gyula, 8. 

Sállalví. — Kecskeméti AC—TestvériséB, 
Kecskemét, 6. Liliom . — Szexed II—FTC, 
Szeged. 6. Galgőczi. — Szolnok U —Csa
bai AK. Szolnok, 4. Czigelédi. — Szen
tes—WMTK, Szentes. 6. Solti. — Ceglédi 
MOVE—HTVB. Cegléd. 6. Pintér.

Nyugati csoport
Brseknjvár—Pápai PSC. Érsekújvár, 6. 

Kulcsár. — Cs. MOVE—UTE. Csepel. 6
Matlsz. — Hungária—Csillaghegy, Kén
utca, 6. Földes. — Budakalász—Komá 
rom. Budakalász. 8. Molnár Istvai;. 
Dorog—Álba B egla, Dorog. 6. Kecske
méti. — Tatabánya—Szentlőrinc. • Tata
bánya, fél 6. Szalay.

Északi csoport
Kárpát-alcsoport

NyTVE—Aknaszlatlna, Nyíregyháza. 8,

Gorondi. — K. Törekvés— Ungvári AC,
Kassa, 4. Palotai.

Mátra-alcsoport
SalBTC II—Hálókocsi, Salgótarján. 4. 

Takács. — DiMAVAG II—Egri MOVE, 
Diósgyőr, 6. Palkó. — PeMTK—Gyön
gyösi AK, Erzsébet-utca. 6. Sallai II. — 
Hatvan—III. kér. TVE. Hatvan; 6. Szlav- 
kovszky. — P. BüSE—Losonc. Zagyva- 
pálfalva, 6. Csala.

Selejtező az NB I. osztályba való 
jutásért

Kolozsvári AC—Marosvásárhelyi SE,
Kolozsvár, 6. Boross P. o — Sepsiszent
györgyi Textil—Nagybányai SE. Sepsi- 
szentgyörgy. 6. Thomas dr

Budapesti kerület
I. osztály

Északi csoport. RÁC—Elektromos, Rá
kospalota, 6. Rendes. Föv. TKör—Mv_ Tu
rul, Váci-út, 6. Halasz. MÁV .E lí'e 
URAK. Tutai-út, <5. Scmjén. B IK —1 MSE. 
Pozsonyi-út, 6. Mátrai. HAC—PSCj Ov- 
utca, 5. Molnár Imre.  ̂ ^

Keleti csoport. BSzKRT—SAU, Sport- 
utca, 4. Skultéty. SzRTC—KAC, Reu- 
dessy-tolop, 6. istenes. MÁ V AG—KSSE, 
Kőbányai-út, 6. Dobronay. Uhr.—ívSG. 
Tárna-utca. 6. Endrödi. ,

Déli csoport. P. Juta—Gázgyár, Vago- 
híd-ulca, fél 6. .Boro.-.s. BMTE—FSE, Bu
dafok, 6. Horváth. KTC—BEAC, Ceglédi
ül 6. Papp. ETC—Kelenföld, Erzsébet- 
utca, 4. Horváth dr. ESC—Tipográfia, 
Budafoki-út, 4. Latorcai.  ̂ MAFC—M. 
Posztó, Bertalan-utca, 6. Balázs.'

II . osztály
Északi csoport. Compaktor—TSC, Béke

utca, 6. Kacsor. PM TK-\T ^ r .  SC, 
URAK-pálya, fi. Istvánfi. U ISE -TL K , 
Népsziget, fi. Sárosi. B. Magyarság—Juta, 
Tatat-út, 4. Erdélyi. ZAC—WoSC, Öv-utca, 
3. Földvári. M. Pamut—VÁC, Horthy 
Miklós-út, 4. Bordó. „  . „  ..Keleti csoport. KEAC—Sparia Gyom- 
röi-út, fél fi. Barabás. F“ Sgetlenseg- 
Postás, Cegliédi-út, 3. Fehér. KMTE— 
Kalapos, Állami-telep. 6. Dezső. Testvé
riség—Kistext, Tatai-út, fél 6. Komáromi.

Déli csoport. Cs. MOVE-Nagyteteny, 
Csepel. 4. Vcrebély. BSC—KAOE, Nagy- 
szombat-u., 6. Balassa. Ganz PATE, 
Huugória-út, 4. Dobos. Relenvolgy GSE 
Bogyó-utca, fél 6. Beláuyi. 43 FC OTE, 
Fehérvári-út, fél 6. Pusztai. Gamma—Sz. 
Juventus. Bánat-utca, fél 6. rraknoi. 
LoSC—BIK, Albertfalva, 5. Hernádi.

III . osztály
Északi csoport. RESC—M. _ Textil,

URAK-páilya. 4. Korponai Urama—V íz
művek, Népsziget, 4. Ágoston. l 'A l —P. 
Remény, Nagyszombat-utca, 4. Domb-

Keleti csoport. ZSE--BLK, . öv-utca, 
>/<12. Csermriy. III- .Her,'„ Tí , ^ r ? alo!f,ocsl • Nagy szombat-utca, fel 10. Fábián. Vasas 
—PTSC, Béke-utca, '/13. Kocsis. B. Vas
utas—BRSC, Szőnyi-út. 4. Kaloczi.

Déli csoport. Szemere—^Vámmentes. .Sze. 
merctelep, fél fi. Fekete A, blkeick— 
KAFC, Rákosfalva, 4. Hajnal, HEAC— 
Szondy, GyáJi-út, G. Mujkos.

T A R T A L É K B A -IN O K S A G

I. osztály
Északi csoport. Főv. T K ör-V I ker. SC,

Váoi-út, 4. Benedek. BTK—UMSa , Po-
zsonyi-út, 4. Fehér. K A C -^ °S C . öv-ntoa,
^ K r tr t f ‘lő p o r t .  W SC-W M TK W e tw
le tálé p. 10, Földi S ^ f ^ M T & K S S E ' dessy-telep. fel 10. H6ri. KÁETE—B^SE, 
Á-Baini-tekp, 4. Hutás. MÁVAG—KSC 
Kőbánysi-ut, fél 9 ^

Déli csoport. Cs,
OBOpely. */il. Borszéki. BMTE GSE, Bu
dafok. 4., Fekete. FSC--OTE, Budafoki- 
út, 10. BánáU. MAFC—M. Posztó, Bér- 
talan-utea, 40 Goda,

II, osztály 
Északi csoport. RESC—Fodrász URAK,

pálya, 10. Beréuyi. BAC—TSC, Rákospa
lota  fél 3. Pallós. PMTK-Turul, URAK 
pálya, fél 1. Dallo6. UTSE—TLK, Nép- 
sziget, fél 9. Kárpáti. B. Magyarság— 
MFTR, Rákos-tér, 6. Fekete A.
• Kelet) csoport. KE AC--Sparta, Gyom 
rői-út, 9. Kopházl. RTK—Törekvés. Ra 
kosszentmlbálv, 4. Kovács. WsL—K. lő . 
rekvés, Wekerletelcp, 8. Kunvari 

Déli eseport. P. Juta—FSE, Vágólyd- 
un-a, fél 4. Nagy B. ETC—Kalapos Er- 
zsébet-utea, 12. Szepezdi. Gam m a-Tipog
ráfia, Bánát-utca, fél 6. Kőhegyi. BEAC— 

'NJTC, Gyáli-út. 4. Perlaki BAU— 
Szondy, Nagjswombat-atea.- A, -Fazekas..

III. osztály 
ftsaaki csoport, PATE—BTC> Tatai-út, 

fél 9. Ováry.
Déli csoport. Spárta—OSOS, Népsziget, 

hU. Malis L. Siketek—KTC, Rákosfalva,
2. Baj tár. Kelenvölgy— Ganz, T3oífy ó-utca, 
fél 4. Bállá. KAOE—WMTK. Soroksári
ul, fél 9. Keresztényi.

Szent László Kupa középdöntők
Szolnok: Szolnoki áll. fa- és fémipar

iskola—Munkácsi magyar-orosz g. fél 11. 
Vezeti: Kékesi (Budapest).

Budapest, Bihari-út: Győri ber.cés £%— 
Kiskunhalasi ref. g., 4. Szigeti J.

Miért nem látszik  
Cseh a WMfC ellen?
A WMFC elleti "mérfecízö Giamtna össze-|

állításában hiába keresik a .Gamma-szur
kolók Cseh II nevét. A jeles játékos néni I 
játszik a WMFC ellen. Cseh betegeske
dik, nem érzi jól magát. A játékos foly
ton panaszkodott, hogy a mellében szú
rást érez. Orvoshoz vitték, aki alaposan 
megvizsgálta Cseh II-t és eltiltotta a já
téktól.

-  Az orvosi vizsgálat megállapította, 
hogy az erőnlétem nem kifogástalan és \ 
pihenőre van szükségem  — mondta Cseh, 
— Az orvosom azt is mondta, hogy 
megint magaslati levegőre van szüksé
gem, de azt hiszem, hogy nem olyan ve- I 
szélyes a dolog, Szerintem csak erős át- 
fázásról van szó, hiszen egyáltalán nem 
érzem magam gyengének és szívesen vál
laltam volna a játékot a WMFC ellen. 
Most majd vasárnap azért, szurkolok, \ 
hogy győzzenek a fiúk.

KOLOZSVÁROTT
igen nagy érdeklődés élősí meg a KAO 
—Marosvásárhelyi SE osztályozó mórkő^ 
zést. A KAO legénységié egész héten szor
galmasan látogatta az edzéseket és búsa-1 * 
lommal várja a najjy összecsapást, A 
kolozsváriak o&szedUítáSa ez lesz: Sep, 
réuyi — Régner, Vass — Páll, Sziani-szld 
II, Csákány — Szilárd, Szántai, Lukács, • 
Rcinhardt, Brassai. :
A BUDAPESTI KERÜLETI AMATŐR* 

VÁLOGATOTT
.Űrnapján, június 12-én Kassán játszik* 
Ellenfele a kassai válogatott le&z. Giide- 
n us Hugó báró nma tőr kapitány a Bács
kában nagyszerűen szereplő amaiőrválo- 
galotíat szándékozik a kassaiiak ellen is 
szerepeltetni. A kassaiak azonban ezideig 
még nem értesítették a budapesti kerü
let vezetőségét, hogy fogadják e a csa*t. 
palot Űrnapján. Ha hétfőig az értpsitéd . 
niom érkezik meg, akkor a budapesti 
kerület vezetősége nem küldi e& a csapa
tát Kassára.

AZ EDZŐK TESTÜLETÉ 
taggyűlést tart hétfőn este 7 órai kéz" 
dettel az MLSz-ben. Fontos időszerű 
kérdésekről lesz szó. A Testület v$&ető* 
sége nemcsak a budapesti tagok megje
lenésére számít, hanem azokra a vidéki 
edzőkre is, akik fel tudnak utazni a tag- . 
gyűlésre.

Ksaaca
A ^ISHEGYESI BOCSKAI

a visszatérés után azonnal átalakult 
íz ügyek vezetését hat tagú bizottság 
vette kezébe. Dioner Róbert, Trebusz 
Miklós, Kurin János, Oláh Béla, Ács 
Ferenc éő Kurin István a tagja a hatos 
bizottságnak. Az alig egy évtizedes 
egyesület a Szabadkai Alszö vétség II. 
osztályában, majd az I. B) osztályíibaji 
Szerepelt kiváló sikerrel. A K. Bocskai 
már megszerezte a működési engedélyt 
és be is nevezett a Hazatérés Bajnok- 
sásba. Pillanatnyilag a legjobb csapata, 
amellyel pünkösdkor a MÁV Előre ellen 
is szerepelt, a következő: Horváth II  — 
Ács II, Keceli P. — Kecskés, Horváth 
III, Csőké — Mészáros, Kurin, Aos I, 
Süli, Moldvai.

SEPSISZENTGYÖRGY CSAPATA
ebben az összeállításban várja a Nagy
bányai SE-t: Nagy — Orosz, Lakatos — 
Tütotssy, Sternberg, Kovács — Barát, 
Boga, Székely, Kiss, Réti. Az S. Textil 
nagynevű e! leniedével szemben te győ
zelmet remél. — A  mi csapatunk jó  és 
ha az NSE tartja a „nagyváradi formá
ját” , akkor olyan előuyt is szerezhetünk, 
amely biztosítja a továbbjutásunkat, — 
mondják a sepsiszentgyörgyiek. — A 
„nagyváradi forma”  célzás az r<SE-uck 
a NAC-tól elszenvedett 8:1-os veresogere.

A SZENT LÁSZLÓ KUPA HÍREI
Beszámoltunk már arról, hory a Pest

újhelyi fk. megóvta a Kiskunhalasi ref. 
g. elleni mérkőzését és egyben feljelen
tette K. Nagy Pál játékvezetőt a JTmél. 
Az óvásra ma kapták meg a pestúj
helyiek a választ, a. KISOK-tóI. Ebben 
a KISOK a pestújhelyiek két tanárá
nak és jelen volt növendékeinek az állí
tását nem fogadja el és az óvást eluta
sítja. A pestújhelyiek most a JT dönté
sében reménykednek. A  JT döntése 
értesülésünk szerint a közeljövőben vár
ható. *

A Kiskunhalasi ref. g. a Győri bencés 
g. ellen ugyanabban az összeállításban 
játszik-, mint eddig minden mérkőzésén. 
A csapat ezen a . héten is komoly edzé
seken készült. A játékosok most, a döntő 
küzdelmek végefelé lendülnek igazi for
mába. A legutóbbi mérkőzésen Tegzes és 
Nagy megsérült, de vasárnapra már 
mind a ketten rendbejönnek. A csapat 
nagy harcikedvvel utazik Budapestre, 
mert a fiúk a fővárosban is mer akar
ják mutatni, hogy nagy küzdenitudásuk- 
kal sikerrel tudnak szerepelni. Kétség
telen, hogy az idei Szent László Kupa 
küzdelmek legnagyobb meglepetése lesz, 
ha. a  halasi fiúk a  döntőbe kerülnek*

Békyt, a. ;Phöbus csatárát az URAKJ. 
igazolta.' v,

Az UTSE Krozsert, az UTE balszélső-; 
;ét villámmal igazolta.

Rózsavö’gyi é« Molnár, a megszűnt 
Filtex játékosai a Szondy*- tartanak.

A Lampart szombaton délután gyors^ 
vonattal utazott Miskolcra. Az MVSC 
ellen a következő összeállításban állnak 
fel: Berkesi — Erdős, Nádas! — Starck, 
Szenes, Szomolányi — Soós, Bihari, 
Lukács, Kisalagi, Tolvaj.

Galambos, a Gázmüvek játékosa a 
B. Magyarsághoz igazoltatta magát.

A SzAC új intézője Dömök Sándor lett.
Kegyelem . . .  Breitner, a Kalapos 

örökre eltiltott játékosa kegyelmet 
kapott Vasárnap már játszik.

Á Rákoskeresztúri TE megerősített 
csapattal veszi fel a küzdelmet a Kapós? 
vári TSE ellen. Pozsonyi és Mátrai  ̂ I* 
beállításával így fest á  csapat: Szabó —' 
Paulovics, Moharos — Blahő, Mátrai I* 
Pozsonyi — Borsányi, Mátrai II, Pusz
tai, Sárközi, Juhász I
• A MAVAG a következő összeállításiba# 
áll ki Perecesen a PT K  ellen: Országk 
— Varga, Bozsur — Seffeiin, Kéri, 
Steinbach — Kürti, Opata, Muszka, 
Tőlősi. Nagy.

Knausz játszik középcsatárt a Postás-1 
bán a SzEAC ellen. íg y  fest a csapat: 
Kristóf — Takács, Solymosi — Gombos# 
Gyarmati. Bokor — Ludwig, Székely# 
Knausz, Varga, Cserkuti.

A BSzKRT így áll fel saját otthonába^ 
a vezető SAC ellen: Wattay — Mosonyb 
Miklósi — Kovács II. Biczó, Kormos 
Maly, Páli, Gráf, Kránitz. Ruff.

A Testvériségnek három mérkőzése 
maradt el. Ezek közül a GyAC ellett 
június 29-én, az O T K  ellen július 6-án 
játszik, m íg a HTVE elleni mérkőzésének 
időpontjában most fog  megegyezni a 
vásárhelyiekkel.

Mózest és Wébert, a Lampart volt 
játékosát leigazolta a Kőbányl EAC, 

Változás az ifjúsági é« kölyök bajnok^ 
ság mai játékvezetőküldésében. Ifjútól* 
bajnokság. III. osztály. Keleti csoport: 
NJTC—Hálókocsi, Zágrábi-út, 9. Né méta 
Gy. Déli csoport: LoFC—Gáy,gyíf*
Albertfalva, 3. Verbényi. Kölyökbajnok- 
ság. I. csoport: III. kcr. Árpád SE-”4 
KFC, Nagyszombat-utca, 3. Buriátt* 
III. csoport: KMTE—KAC, Állami teleP# 
háromnegyed 1. Szabó Gy. SzFCr^WPy* 
Miklóstelep, fél 3. Nyitrai. IV. csoport: 
WMTK—FTC, Csepel, ú j pálya, fél 
Fehér Benő. VIII. csoport: PM TK^
UVASC, URAK-pálya, fél 3. Korpona1;  
UTSE—URAK, Népsziget, fél 3. Kessler

A ° in .  kér. Árpád SE ma d é lu ^
2 órakor utazik a keletiről gyorsvona
tai Hatvanba, A HVSE ellen így álló® 
fel Berthold — Pinkász, Bernwallar 
Straub. Sztrapek, Börzsei I — Anőaha*D 
Vértes, Tavasz, BÖrzse II. Faragó. Tal 
talék: Hegedűs.

A SzentlŐrincí AC autóbusszal ütaU. 
Tatabányára. A csapat a kSvetkO^'- 
Renge — Kovács II., Laki — VÍZkeloJf' 
Kovács I, Fukár — ,v. Kiss, .Haraszti* 
Deák. Szabados, Koterba. ,

Elhalasztották a KISOK orszas""

ipariskola. országos KISOK-bajno 
döntőmérkőzést. A  kassaiak azonban 
utazási nehézségek miatt a mérkőzés 
halasztását kérték. Az elmaradt K l^ ó S  
döntő helyett a íizeot István fk. 
csapata játszik a Széchenyi g. csapata 
barátságos mérkőzést a Fradi-njeCKoe 
előtt. rrtg

A SzEAC II megkapta a Kecskeméti 
elleni mérkőzésének két pontját. -
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vnmm bajnokságokállása
k ö r ö s v id é k i  k e r ü l e t

i*"; . ... I.
'£> Bo TSmknés 
% B. MÁV s. MTE
4. KoTE
5. GyTE
6. B. Rokka
7. Hunyadi
8. OMTK
9. CABS

10. GyTK
11. BISE
32.-'Sz. Turul

osztály
18 IS 
18 11
18 9 
20 7
19 8 
16 8 
18 
18 
18 
30
20 
19

9 —
5 8 
4 9 
7
6 
1

9 87:
2 54: 
5 52:
7 41
8 38
8 44
9 42 
5 39 
5 34

3 10 38: 
3 11 55: 
3 15 22:

31 28 
;38 27 
:33 22 
:42 20
42 19 
45 18 
:44 18 
41 18
43 17 
54 17 
r>o 15 
63 5

ÉSZAKDUNÁNTÚLI KERÜLET 
I- osztály

1. Hűbérin® 21 SS 3 5 70:40 29
2. Fűzfői AK 22 12 5 5 42:37 293. GyAC 20 9 5 6 47:44 234. II . kér. SC 22 9 5 8 53:63 235. Haj másikéra SE 21 8 6 7 46:42 226. Siófoki SE 22 9 4 9 51:50 22
7. DAC (Győr) 23 7 8 8 33:32 228. Komáromi AC 20 7 6 7 46:41 209. Haladás 21 6 7 8 52:45 1910. Soproni SSE 20 6 7 7 29:29 1911. Kinizsi 21 8 3 10 38:42 1912. V. Unió 21 7 5 9 30:41 1913. TSC II 34 5 7 12 41:56'1714. Előre 20 6 3 11 41:57 15

H . osztály
Győri csoport

1. KüSE 11 7 3 135:19 172. GyTC. 12 6 3 3 26:20 15
3. Hubertus II 11 5 4 2 29:18 1 4
4. ETO II 12 4 2 6 27:22 10
5. KFC II 12 4 1 7 19:28 9
fi. TI. kér. II 11 4 — 7 18:37 8
7- KoeSE 11 3 1 7 15:25 7

Soproni csoport
t  SVSE , II 13 8 1 336:1617
3. Kapuvári SE 11 7 2 2 25:14 16
3. SFÁC II 11. 7 1 3 29:22 15
4. Sotex 12 4 3 5 23:20 11
5. SMAFO 12 4 1 7 18:22 9
fi. Schnooberg 13 3 1 8 20:34 7
7. Brennherg 12 3 1 8 12:35 7

Szombathelyi esoport
i  c v s e 16 14 2 — 50 : 9 30
2. MOVE ZSE 16 13 2 2 54:21 26
3. IvŐK'zegL SE 14 7 2 5 30:25 16
*. SzFC II 16 6 3 7 36:20 15
5. Haladtáé III 16 4 4 8 33:32 12
6. PPSC 15 5 2 8 24:38 12
7. Jánosháza 15 4 3 8 26:51 11
8. ZLE 14 3 2 9 25:46 8
•. Kinizsi II 16 3 2 U U:47 8

1. Előre T I 
2 :'Páti KSE
3. Ha.imá&k'ér
4. FÁK IX
5. Ajka
fi. AÍJAK II
7. Móri BE
8. MOVE VSE
9. Siófok II

10. Unió n
11. VTO

Székesfehérvári csoport

n
30 14
19 12
20 11 
19 10 
16 10 
39 8
17 7 
38 6
18 1 
18 2 
16 2

3 68 
8 54
8 64
7 47 
5 36
9 41
8 28 
9 23

3 11 30 
6 30 19 
1 13 6

:30 31 
:34 28 
:29 23 
:37 22 
29 21 
57 18 
40 16 
34 15 
61 11 
46 10 
.26 5

1. ÉSE II
2. Vágsol'lye
3. Dunaüzcrdabely
4. Nagy megy er
5. Guta
6. Nomzsóos
7. Muzsla
8. Sokezolőcze

Kisalföldi csoport
13 13 ------  69 : 8 36
12 10 1 1 51:13 21 
11 8 1 2 13:14 17
13 6 1 6 7:30 13 
13 4 1 8 11:24 9

visszalépett
visszalépett
visszalépett

DUNA-TISZAKOZI KERÜLET 
I. osztály

1. Váci SE 2116 2 3 66:32 34
2. V. Remény 20 15 2 3 66:35 32
3. Cinkotai TK  21 10 5 6 52:42 25
4. Ceglédi VSE .  20, 9 S 6 56:43 23
5. Rákoscsabái TK 21 10 2 9 39:42 22
6. Tszemtmiklósi FC 17 8 .5  4 31:33 21
7. Veqsést SC 20 7 5 8 53:40 19
8. Alagi SC 21 7 4 10 48:56 18
9. Érdi PUB 20 7 4 9 40:52 18

10. Tokodi ÜSC n  18 7 3 8 49:45 17
11. Ercsi ESE 22 6 4 12 38:45 16
12. Moriori SE 19 6 2 11 41:58 14
13. Gödöllői IK  21 4 3 14 39:69 11.
14. Esztergomi MOVE 19 i  2 13 42:68 10

I. B) osztály 
Szolnoki csoport

i:
14
13
16

7 — 5 10 
7 — 7 21
5 1 7  9 
4 1 11 17 
3 2 11 7
6 — 10 9 
6 2 8 13

L Szolnoki AJK 14 12 1 1 29
2. Szolnoki MÁV III 13 11 1 1 42
3. Szolnoki MTE
4. Ceglédi MOVE II
5. Ceglédi VSE II
6. Szolnoki CASE*
7. Nagykőrösi MÖVE* 16
8. Nagykőrösi PTK** 16
9. Pilisi ÖT®** 16
* Visszalépett.

•• Törölve.
II. osztály 

Rákosi csoport
1. Rkeresztüri TE III 14 13 — 1 65
2. Rcsábai T K  III  13 10 2 1 3 9
3. Isaszegi MOVE II 13 9 1 3 31
4. Péceli AC II 13 8 1 4 29
5. MaglódiMOVE II 12 7 1 4 35
6; Cinkotai TK II 13. 3 1 9 29
7. Gyömrői MOVE II 13 3 — Irt 39
8. Gyömrői VOGE/II 13 3 — 10 9
9. Rákosi VSE II 14,-------- 14 11

' . , Váci  csoport
1. Váci Remény III 11 1
2. Fóti SE II 11 7
3. Magyarság III 12 7
4. Mogyoródi Lev. 12 5
5. Alagi SC II 10 5
6. Kisalagi SE II 11 2
7. Fóti TSE II 12 2
8. Szödliá-eü TC II 9 1

10 25 
17 23 
20 14 
38 14 
30 11
11 9
12 8
9 12
10 14

8 26 
18 22 
20 19 
34 17 
15 15 
39 7 
34 6 
48 6 
:71 —

------ 58:10 20
2 2 28:21 16
-  5 23:25 14 
2 5 29:23 12
1 4 24:28 11
2 7 19:35 6 
1 9 11:43 5
-  8 12:17 2

Váci csoport
1. D. Magyarság II 19 14
9. Kisalági SE .19 13
3. Felsőgödi TK 18 13
4. tV. Remény II 19 12
5. Fóti SE 18 9
6. Fóti. TSE 19 9
7. Dorogi1 AC II 17 10
8. Váci SE II 18 8
9. SzŐdligéti TC 18 6

J0. Alsógödi SE 19 4
Jl. HTSE (Szob) 18 2
12. V. MOVE 18 1

Bákosi csoport
1. Dunáharaczti SC 21 16
2. Maglódi MOVE 20 14
8- Ounaharaszti TSE 20 11
4. Isaszegi MOVE 20 12
»■ Rákosi VSE 21 9

Péceli AC 31 10
2 -R T E lI  20 10
l- üllői DSK* 20 10
9. Gyömrői MOVE 30 8

10. Cinkotai TK II 20 6
jl-Gyöm rői VOGE 21 6
ÍJ. Rákoscsabui TK II v i s s

Rákoscsaba! MOVE v i s s 
2 büntetőpont levonva.

4 58 
3 65
5 42
6 64
5 52
6 43 
6 55 
8 42

1 11 40
— 15 22 

1 15 21
— 17 13

19 29
:31 29 
:24 26 
141 25 
:27 22 
:32 22 
:30 21 
:35 18 
:62 13 
:65 8 
:70 5 
:81 2

2 61:32 35 
2 48:20 32
4 33:24 27
5 42:31 24
7 54:47 23
8 48:44 23
8 44:36 22
9 77:40 19 
9 33:42 19

3 11 24:47 15 
— 15 31:76 12 
z a 1 é p e 11 
z a 1 é p e 11

* Kedden a rádió közvetíti a F é- 
Cirkusz nag-ysikerü műsorát. A  

? afyközönség számára való közve
títés idejét este 10 órára tűzték ki.

Júniusa vizsgák hava
A  F r a d ib a n  m in d e n k i  v iz s g á z ik  

D e  k i  f o g  „ l e v i z s g á z n i ” ?
Kávéházban beszélgettek pénteken

este:
-— Ki emlékszik arra a, bizonyos 

3:3-as Nemzeti—.III. kerület mérkő
zésre ?

—  Arra, amelyik a Millenárison 
volt?

—  Arra, arra!
—  Amelyiken Fehér olya/n furcsán 

vetődött ?
-—A rra  h á t!

(Hogy is volt csak? 1930 májusában 
volt a mérkőzés. Lapunk akkoriban így 
írt az emlékezetes jelenetről:

,,Hossó (Nemzeti) 30 méternyire a 
kaputól szabadrúgást küld, a labda 
Lengyelen (III. kér.), a 16-oson álló 
sorfal egyik tagján irányt változtat s 
a bal helyett a jobb sarok felé gurul. 
Fehér (III. kér.) — úgy látszik — már 
nem birt irányt változtatni, négykézláb 
mászik a sarok felé, de a vánszorgó 
labda gyorsabb nála. 1:0. Potyagól! 
A gyanúsító megjegyzésekre kitűnő 
alkalmat nyújt ez a furcsán született 
gól s amikor TIossó utána újabb szabad
rúgásnak áll neki, egy hang megszólal 
a lelátón:

~  A kapus előbb feküdjön be!
Hát bizony ezen a mérkőzésen szinte 

pillanatookint ha/igzottak el a gyanú
sító megjegyzések. Végül is az akkor 
utolsó helyen kullogó Nemzeti pontot 
szerzett a negyedik helyen álló Kerü
lettől s elkeriit az utolsó helyről. 
Később a Nemzeti a kiesést is el
kerülte. Erről a mérkőzésről beszél
gettek pénteken s így folytatták:)
—  Régi „ssép“  idők!
Más hozzátette:
—  Igen, nagyon ránk fért, hogy 

egy kissé megtisztultak a sport- 
erkölcsök!

Zöld, kék — nem mindegy
Kissé rosszul érzik magukat mostaná

ban a Ferencváros szurkolói. Nem húz
zák őket. mert nincs rá ok. ők viszont 
szeretik, ha van egy kis húzás js. így  
kissé unalmas az élet. Ezért, ha tehetik, 
egymávst piszkálják.

Woggenhuber Oszkár, a Ferencváros 
igrice, most építtet ia villáját. Kint Su- 
ránybán emelkedik az építmény. Minden 
van benne, még fürdőszoba is. Máris 

összezongorázta-lak** villának nevezik. 
Valaki különben nagyon szellemesen 
megjegyezte, hogy ez az első villa, 
amely „tányérból”  született.

A yillát most festik és a villa építész 
mérnöke tettetett szomorúsággal jelen
tette Oszkár barátunknak:

— Kénytelenek vagyunk kékre festeni 
a villát, mert nem kaptunk zöld festé
ket.

— Tiltakozom, nem lehet — kiabált 
Woggenhuber Oszkár. — Az én villám 
csak zöld-fehér színű lehet.

— Lehet?.., Már befestettük kék- 
fehérre.

— Akkor a kéket le fogják vakarni.
— Lila festéket lehetne kapni...
— Még csak az kéne! Lila-fehér! Bor. 

zalom!...
Valaki _ m egjegyezte:................. .
— Jobb. lenne hétfőig várni. Hátha 

győz a Kispest s akkor majd feketére 
kell nidzohii. azt a villát.

Az U/pest meglepetése
Ez is kávéházban történt. Mindenki 

tippelt a Szolnok—Újpest mérkőzésre s 
majd mindenki Szolnok-győzelmet jósolt. 
Erre megjegyezte egy újpesti:

-r— Magiak még nem Ismerik az Újpestet. 
Amikor mindenki azt hiszi, hogy kikap, 
éppen akkor nem kap ki. Majd meglátják, 
hogy meglepetés lesz Szolnokon!

Közbe vágt a k:
— Meglepetés? Mi az? Elmarad a mér

kőzés?

Győz az — FTC
Az FTC csapata pünkösdkor Mezőko- 

vácsházán* járt. Első nap a zöld-fehérek 
6:0-ra verték Battonya és MezŐkovács- 
háza válogatott csapatát s másnap az 
MTE ellen kellett játszaniok.

— Vasárnap este az MTE elnöke — 
mesélik a siöld-feliérek — meghívta a já
tékosainkat vacsorára és egy kis ívásra. 
Nyilván asztal alá akarta inni őket, 
hogy hétfőn az MTE jó eredményt ér jen  
cl az FTC ellen. Velkey és Jakab iszoga
tott az elnökkel, i0 pengőbe került a 
szórakozás, végül is az elnök adta fel. ő  
dűlt ki előbb.

Valaki megjegyezte:
— Éppen a Jaksival áll ki versenyre! 
Azt mondják még a Fradiban, hogy az

elnök ’ nagyon elszámította magát. Hét
főn ugyanis az MTE 11 ;l-'re kapott ki.

Babonás hátvéd...
Bánkuti, a Törekvés balhátvédje az 

egész elm últ' héten nem edzett* Közben 
1>D is mondta az ' Elektromos . elleni játé
kot a kövétkező érdekés indokolással:

— Nekem olyan balszerencsém van az
Elektromos ellen, bogy mindig megsérü
lök. Jövő héten lesz az esküvőm-----

Tasnády ' intéz/) bosszúsan felelte;
— Ezen az alapon legközelebb majd 

egy másik játékos mondja Te a mérkő
zést azon a eímen, hogy fekete macska 
futott keresztben előtte!

Bánkuli nem. játszik az Elektromos 
ellen, de — klub fegyelmi elé kerül.

Kétféle szemlélet
A Törekvés legutolsó kétka- 

pua edzésén fölforgatott csapa
tok játszottak. Kardos például 
balhátvéd volt, a védőjátékosok 
pedig a csatársorban játszottak. 
Kardos kitünően szabadított föl, 
lelkesen, erélyesen játszott, 
amikor pedig élól sehogyan sem 
jutottak lövéshez a „csatárok", 
bosszúsan kiáltott előre:

— Mit müvószkedtek ?! Löjje- 
tek!

Okoskodás
A Gamma játékosai tisztában vannak 

azzal, hogy csak akkor menekülhet meg 
a csapat a kieséstől, ha mind a három

hátralevő mérkőzésüket megnyerik. Sor
rendben a WMFC, a BSzKRT és a Fe
rencváros a három ellenfél.

— Vasárnap a WMFC ellen lesz az 
első győzelmünk a háromból — mondta 
Nádas, a csapat hátvédje.

— Minden játékosunknak nagyon kell 
küzdenie és tudása legjavát kell nyujta. 
nia, ha két pontot akarunk szerezni a 
csepeliektől — jegyezte meg Jánosy Béla.

— Valamivel azonban nem számol Béla 
bácsi — válaszolt Nádas. — Azzal, hogy 
a WMFC a „saját pálya** hátrányával 
indul ellenünk, ősszel a mi pályánkon is 
legyőztük őket. Most sokkal könnyebb 
lesz nekünk ellenük győznünk, hiszen a 
WMFC otthon még alig tudott győzni.

Finta és a strandolás
Finta Károly, a Ferencváros középcsa

tára nem bírja a meleget. A múlt héten 
hivatalából szabadságon volt és ezt az 
alkalmat felhasználta arra, hogy kijárt 
a strandra. Szombaton már hűvös volt 
az idő és Finta komolyan örült a nagy 
meleg elmúlásának. A törzsasztal azon
ban ,, megvigasztal ta” :

— Ne félj Karcsi, vasárnap a Kispest 
majd gondoskodik róla* hogy meleged 
legyen.

Tóth Matyi üzent Szolnokra
Romhányi Ferenc, a Szolnok Intézője 

és Tóth Mátyás, az Újpest balszélsője 
véletlenül találkozott a szövetség társal
gójában. Tóth Matyi így szólt a szolnoki 
intézőhöz:

— Kérem, mondja meg a szolnojci vé
dőknek, Szűcsnek és főleg Csabainak, 
hogy förtelmesen rossz formában vagyok, 
nem is érdemes velem törődni.

Romhányi így felelt:
— Azt hiszem, mire Szolnokra érek, 

addig elfelejtem  est az üzenetet.

Hány felé figyel a BSzKRT
A  kiesési harc vasárnapi lehetőségeiről 

beszélgettek a kávéházi asztalnál, Tor- 
day, a BSzKRT vezetője mondotta, só
hajtva:

— Ma már nemcsak az a fontos, hogy 
a BSzKRT nyerje meg a mérkőzését, ha
nem egyidőben figyelünk Csepelre, váj
jon hogy végez a Gamma. Ugyanakkor 
telefonösszeköttetésben vagyunk Szom
bathellyel a Tokod eredménye miatt. Az 
üllői-űtról hírnökök hozzák a jelenté
seket. Hű, micsoda szurkolás lesz itt va
sárnap !

Nemes, az illedelmes
Lázár, a Ferencváros jeles fedezete a 

napokban tette le az érettségit. Kispes
ten még szombaton is húzták emiatt Ne
mest, Lázár vasárnapi „közvetlen*’ ellen
felét :

No Doma, aztán nagyot köszönj Lá
zárnak, mert most már „érett/*

— Hát csak nem gondoljátok,; — mond
ta Nemes — hogy köszönés nélkül fogom 
— otthagyni!?

Utasítás —  akadállyal
Gercsényinek, a BSzKRT új, fiatal

jobbszélsőjének magyarázta a kék-sár
gák. egyik főszurkolója:

— Csák úgy játszol a Szeged ellen, 
mint Nagyváradon, akkor nem lesz 
semmi baj...

Valaki csendesen közbeszólt:
— Mi az? A fáradt Záborszky, a NAC 

hátvédje, a Szegedhez igazoltatta magát.

Esik eső csendesen...
sűrűSzombaton, a déli órákban 

szemekben kezdett esni.
—  Csak vasárnap is esne —  só

hajtozott valaki.
—  Megbolondultál? —  kérdezték 

az illetőtől. —  Miért essen?
—  A sért, m ert a vasárnapi mér

kőzések olyan nagy port vertek fel 
egész héten.

Kalocsay, a „hontalan"
Kalocsai ,dr a jövő héten magyar 

állampolgár lesz.
—  Eddig nem is tudtam —  mondotta 

Kalocsai —, hogy milyen állampolgár is 
vagyok. A visszacsatoláskor ugyanis 
Franciaországban voltam és tuTajdonkép• 
pen mint hontalant kezeltek.

— No — jegyezte meg Jakab —, most 
végre otthonod is lesz.

— De sajnos nem a jobbszélen — tol
dotta még meg Kalocsai.

Kispest
nem bánja ha kikap, de...

Kispesten hallottuk ezt a hosszú só
hajt elhangzani:

— Nem bánjuk, ha ki is kapunk a Fe
rencvárostól, csak akkor kapjon ki a 
Gamma is a WMFC.től, a BSzKRT a 
Szegedtől, a Tokod a Haladástól és a 
Salgótarján a DiMÁVAG-tól, Ást már 
nem is bánjuk, fia a Törekvés szenzációs 
játék után bombagyözelmel arat. az Elek
tromos felett.

Valaki megjegyezte:
— Mondja, miért nem kiabálják ma

guk azt, hogy — idő.
— Mi az, hogy idő?
— Hát hogy fújják la a bajnokságot a 

jelenlegi állásban!

A Fradiban mindenki vizsgázik
Vizsgáiéi járja a Ferencváros

ban.

Lázár leérettségizett, Sárosi III 
a tiszti vizsgát tette le, Polgár is 
készül az érettségire s ugyanakkor

a vendéglösvizsgára is...
Az egyik szurkoló megjegyezte;
•— Itt mindenki vizsgázik, félek, 

hogy majd a Fradi is „levizsgázik" 
a Kispest ellen.

Még egy vizsgaeset
Lázár leérettségizett. Most már túl ' 

van rajta, most már megírhatjuk. A té
len is vizsgázott, de akkor hogy, hogy 
nem megbukott. Ezt a bukás-hírt azon
ban titokban kellett tartani. Miért?

— Egyszerű! — magyarázta akkoriban 
valaki. — Képzelje el, hogy mit szólna 
odahaza Lázár nagyobbik lánya. Azt 
mondhatta volna, hogy „szégyent hozol a 
fejem re, apa” ...

A  Ferencváros és a NAC  egészíti 
ki 8-ra a z esti kupamérkő
zések mezőnyét

A  tavaly augusztusban rendezett 
Szent István' Kupa-mérkőzések nagy 
sikere arra indította a Ferencvá
rost, hogy legközelebb bekapcsolód
jék a küzdelmekbe. Az egyesületek 
képviselői pénteken este ültek össze, 
hogy a legközelebbi esti kupamér
kőzések különféle kérdéseit megtár
gyalják. A  következő határozatok 
születtek:

1. A z alapítókon kívül (Elektro
mos, Kispest, Gamma, Törekvés, 
WMFC, Újpest) bekapcsolódik első
sorban a Ferencváros, továbbá meg
hívják nyolcadiknak a NAC csapa
tát.

2. A  törűát végig kupa-alapon,

kiesés szerint rendezik meg. Nem 
lesz tehát a második fordulótól 
kezdve körmérkőzés, mint ahogyan 
tavaly volt a döntőbe jutott három 
csapat között. A döntőbe csak két 
csapat jut.

3. Mivel a Szent István Kupa nem 
vándordíj volt, a Törekvés'* tavalyi 
győzelmével megnyerte. Most új díj 
lesz, értékesebb, mint a tavalyi volt, 
de —  vándordíj lesz. Végleges meg
nyeréséhez három egymásután!, 
vagy öt nem egymásutáni győzelem 
kell.

A z értekezleten anyagi kérdések
ben is döntöttek.

Válogatott mérkőzéstakar látni a magyar szurkolótábor

Rendezze meg az MLSz az első 
hivatalos Magyarország— 
Horvátország mérkőzést 
még ebhen az Idényben!

Egyik olvasónk:, K , Bsdbó Károly írta 
az alábbi levelet:

Tekintetes Szerkesztőség !
. A  tavaszi idényben egyetlen válogatott 

mérkőzést sem láthatott a magyar lab
darúgás tábora. Két válogatott mérkő
zés volt a most folyó idényben, de mind
kettő idegenben és idegenben lesz a har
madik is, a bolgár-magyar. Tudatában 
vagyunk a nehézségeknek, .amelyek 
miatt ezideig nem sikerült Budapesten 
válogatott mérkőzést rendezni, vélemé
nyem szerint azonban feltétlenül meg 
lehetne rendezni,’ éspedig

az első hivatalos Magyarország 
—Horvátország mérkőzést.

Eddig már többször mérkőztünk a hor- 
vátokkal, de akkor még nem volt a hor- 
vátoknak önálló államuk és ígv ezek a 
mérkőzések nem is voltak tekinthetők a 
két ország hivatalos válogatott mérkő
zésének. Most, hogy megalakult az ön
álló horvát állam, itt van az alkalom, 
hogy megrendzzülc az említett mérkő
zést díszes külsőségek közepette. Tudom 
azt is, hogy nem könnyű napot találni 
erre a mérkőzésre, de nem is lehetet
len.. Ha netán elmaradna a június 22-re 
tervbe vett bolgár-magyar, akkor kézen
fekvő, hogy ezen a napon Budapesten 
meg kell rendezni a magyar-horvát.mér- 
kőzést. Ha meglesz a bolgár-magyar, 
akkor

legyen július 13-án a magyar- 
horvát.

Az idén nem lesz KK.mérkőzés, amelv 
mérkőzések sokszor augusztusba iá bele
nyúltak, senki sem emelhet komoly ki
fogást az ellen, hogy néhány játékosunk 
egy héttel tovább marad edzésben. De 
— ha minden kötél szakad — esetleg 
meg lehetne rendezni a horvát-magyart

július 6-án, a Magyar Kupa 
döntőjének a napján is.

Nem is lenne olyan megvetendő labda
rúgó-csemege egy napon, egy pályán 
Magyar Kupa-döntő és horvát-magyar. 
Természetesen ’ az MLSz illetékes urainak 
talán van jobb időpontjuk is, mint az ál
talam említettek. Az időpont nem fon 
tos. A fontos csak az, hogy a magyar 
közönség

legalább egy válogatott mérkő
zést láthasson Budapesten a 

tavaszi idény folyamán.
Sporttársi üdvözlettel 

K. Szabó Károly, Budapest. 
* .

Olvasónk levelének készséggel adtunk 
helyet. S őt ; megkérdeztük vitéz Ginzery 
Dénest, az MLSz nemzetközi ügyeinek 
vezetőjét, a jelenlegi szövetségi kapi
tányi: mi a véleménye az ötletről. Vitéz 
Ginzery ezeket mondotta:

— Megértem a közönség vágyakozását 
válogatott mérkőzés utnán, de, sajnos, 
aligha lehet szó a horvát-magyar m eg
rendezéséről. A bolgár-magyar mérkőzés 
tudomásom szerint már végleges, tehát 
ez a nap nem jöhet szóba. Ha netán ki-

Bucsinszky étterein
Budapest, 
VII. kér., 
Erzsébet- 
körét 30 . 
B e í g é r i  
i r a k i

t e l j e s e n  új, h i g i é n i k u s  
k o n y h a b e r e n  de  z é ss e l !
Nyitva reggel 5 órától : vlllásreggell, ebéd vacsora.
Korszerű konyha vezetés, házi cukrászat! Hideg büffék, hal- 
kíllönlegességek és torták házhoz szállítását is vállalja !
T e l e f o n :  4 2 8 -3 3 1 , 428—332, 4 2 3 -5 6 4 .

derül, hogy mégis elmarad, akkor tár
gyalhatunk a Koreátokkal, Ezt az MLSZ 
elnöksége bizonyára, megfontolás tár. 
gyáva fogja tenni. A kupa-döntő napja 
nem jöhet szóba, mert altkor esetleg 
nem állhatnánk ki a legjobb ma
gyar csapattal, július lő.ika ellen 
nekem az a kifogásom,  hogy az már 
késői időpont. A játékosoknak pihenőre 
van szükségük, hiszen augusztus 8-án már 
megindulnak a Szent lstvdn-kupáért a 
küzdelmek és ha még július 13-án is 
játszanának, akkor élgárdánk jóformán 
semmit sem pihenhetne.

Az 8rV.SE ezzel a csapattal áll’ ki a 
BLK ellen: Papp — Domonkos,..Sajtos I
— Sebők II. Baloghy, Varga -—.Sebők I, 
Borbély I, Péli, Borbély II, Kecskés.

A SzEAC összeálltíása körül még tel
jes a zavar. Pataky Sándor intéző mon
dotta: Frissíteni fogunk, de valószínűleg 
csak a mérkőzés előtt dől el, hogy kikkel.

Hcsscr Tibor jntalomjátéka Űrnapján 
lesz. A Szeged ellenfele az SzVSE lesz.

Fixmer Mátyást SzTK egy hónapra el
tiltották a játéktól.

Ceglédi SzAK a munkahelyén a kar
ját törte.

Lakatos HEAC visszatért anyaegyesii- 
letébe, a Fér. Vasutasba.

A Kistex vezetősége korszerű sport
teleppé alakítja át pályáját. Az átalakí
tási munkálatok már megkezdődtek., ~

Szabadka vasárnapi vendége B Szegedi 
TK csapata lesz.

A szabadkai katonai parancsnoksági 
megadta a működési ehgedélyt a Szabad
kai Munkás TE részére is.

Az Újvidéki AC vasárnap Nagyváradon 
vendégszerepei. Az UAC-nak a Nagy
váradi AC lesz az ellenfele. A nagy
váradiak ünnepélyes keretek között ren
dezik meg a mérkőzést. Az. UAC társas
gépkocsival utazik Váradra, ahova sok. 
szurkoló is elkíséri a csapatot.

Az Egyetértés szombatot.’ délben társas- 
gépkocsin utazott Pécsre az alábbi 
csapattal: Pécsi — Fekete, Bányik —
Farkas. Tóth II, Hrabovszki — Neiger, 
Selmeczi, Nyíregyházki. Tóth III, Kovács. 
A csapat jó  formában van. Hétfőn égy 
győri vegyescsapat ellen 5:4-re győzött 
az Egyetértés. A  vezetőség bízik abban, 
hogy Pécsről is sikérül hazavinni a 
csapatnak mind a két pontot.

Senkey Imre, az Edzötestület elnöke 
június 15-én Szombathelyen tart előadást.

Perecesen nagy érdeklődéssel várják a 
MA VÁG csapatát. Sérült nincs s így ■ a 
legjobb együttes áll ki a budapesti 
bajnok jelölt ellen.

Pctrás, a BSzKRT fiatal fedezete a 
VI. SC-be lép.

A Szentesi TE ezzel a csapattal áll ki 
a \YMTK ellen: Zsoldos —- Kovács II, 
Czcglédi — Ktini, _ Palotás, Budai — 
Csernyi, Kis-Szabó, 1/mner, Lendvai, 
Mácsai II-

Mlskolcon nagy érdeklődés előzi meg az 
MVSC—Lampert mérkőzést. Az MVSC 
tam-adősóranak az összeállítása csak- a 
mérkőzés előtt dől el, mert Farkas vá
ratlanul megbetegedett.

Az ózdi VTK öeszeállítíusa a DVSC 
ellen: Tamosik — Löffler. Asztalos — 
Blsztri. Alberfi, Pollák — Farkas, Aanocs- 
kai, Tótli, Kálnai, Felvidéki.

A Csabai AK a Szolnok II  ellen tar
talékos csapattal játszik, mart Marik, 
Bogdán, .Etoaffián, _ Fáskerti'és Dürst kü
lönböző okok miau nem játszhat. Az 
összeállítás: Zahorán — Kiszóly III ,
Uhrin I  — Korim. Békészki. Kolíavccz
— Simon. Uhrin II, Balázs, Perza. Do-imicza. .

A  Losonezi AFC ezzel a csapattal megy 
Zagyvapalfalvára: Varga — Zsorna. H»n- 
£? 1 ~  Rado Kpstyál, Hegedűs .— Paái, 
Koicnkas, Totb, Egri, Kovács. Galbács 
beiuy, azért nem játszik.

Kövesd!, a Szolnoki AK. később a 
. MÁV jeles csatára a Ceglédi 

\ÍPVk játékosa lett és vasárnap mái" 
látszani fog  a HTVE ellen.
,, Tort* távbeszélő központ—EPSC 1-.9 
(1:0). A Teréz központ együttese válto- 
z,atos. „  küzdelemben biztosan győzött, 
A Sült Kertész, lőtte.



u s a Vasárnap, 19+1 június 3-

Buda pesti kerület
Keleti

1. SÁC
2. WSC
3. KSSE
4. KSC
ö. SzNSK
6. SzFC
7. BSzKRT 11
8. LSE
9. MA VÁG II

10. KAC
11. SzRTC
13. Filtex*
13. Köb. AC*
* Törölve.

Déli e
1 Gázgyár
2. FSC
3. BEAC 
í. BMTE
5. Kelenföld
6. ,P. Juta
7. ETO
S. TJFC
9. FSE

10. Tipográfia
11. KTC
12. MPSE
13. MAFC

csoport
22 14 5 
22 15 2 
20 12 1
21 13 2
22 10 ö
21 10 3
22 10 l
20 7 
22 8
21 S

söpört
20 15
20 13
21 .12 
21 11
20 9
22 10
21 9
22 7 

7
5
6
3
4

20
21
19
22
19

3 51
5 58
4 34
6 60 
6 52
8 35

11 48
9 38

12 47 
12 46 
11 23 
20 11 
15 36

:2á 33 
;8d 32 
:25 28 
.19 28 
:45 26 
:33 23 
;48 21 
:42 18 
:68 18 
:48 17 
• 46 16 
:34 6 
: 48 IS

3 70
4 4-3 
6 57 
8 60
5 55 
8 40
8 32
9 51 
9 47

12 40
12 31 
14 32
13 18

29 32 
:29 29 
:37 27 
:41 24 
:41 21 
: 14 21 
:35 22 
:47 20 
:59 IS 
.50 14 
:52 13 
:58 11 
54 10

Északi csoport
1: BJJekti-omos II 21 16 3 2 83:30 85
2, HAC 21 13 4 4 55:33 30
o. UMSE' 21 11 4. 6 65:38 26
4. Sashalom 22 11 2 9 54 :43 24
5. Főv. TKör 21 8 7 6 39:50 23
6. PSC 22 10 3 9 33:52 23
7. MFTR 22 8 6 8 48:48 22
8. BTK 20 7 6 7 41:41 20
9, URAK 21 6 6 9 43:45 18

10. M. Turul 22 7 3 J2 30:50 17
n . M. Előre 21 7 2 12 42:50 16
12, RÁC 22 5 6 1! 40:70 16
.13. MSC* 24 2 6 16 44:66 10
1 Törölve.

. 11 osztály
Deli csoport

1. OTE 23 19 3 1 100:29 41
2, ,,83‘*FC 23 17 4 2 99:28 38g Gamma SzSE 2-3 18 2 3 96:31 38
4. BIK 23 15 o 5 71:41 33
5. p a t e 23 14 3 6 69:64 31
Ö. LOSC 23 9 5 9 42 :S0 23
7. Cs. MOVE II 23 8 5 10 54:47 21

8-9. GSE II 23' 5 6 12 42:64 16
8-9. Ganz II 23 8 — 15 42:64 16
10. &z. Juventuf* 23 7 2 14 33:71 16
11. KAOE 23 7 1 15 57:91 15
12. NISE 23 5 3 15 22:57 13
18. BSC 23 5 2 16 28:71 12
14. KSC 23 3 3 17 31:78 9

. ReJeti csoport
1 . Kístex 24 19 3 2 104:39 41
2. KEAC 23 11 4 5 59:46 32
3. PeMTK II 23 13 5 5 68:49 31
4. Testvériség II 23 15 8 70:43 30
5. RTK 24 10 8 6 55:32 28
6. FVSK 24 13 3 9 45:59 27
7. KTSE 23 10 6 7 53:52 26
8. Postás II 23 11 4 8 60:50 26
9. KMTE 29 9 6 8 61:53 24

10. Kalapos 24 7 6 11 37:47 20
11. BTC 24 5 7 12 29:67 17
12. Si>árta 23 4 5 14 28:60 13
13. Függetlenség 23 S 2 18 31:99 8
14. Taxi* 26 2 3 21 23:27 7
* Törölve.

Északi csoport
1 . WoHC 23 17 3 3 69:29 37
2. UTSE 23 16 4 3 71:32 36
3. Juta 23 15
4. Pamut II 23 13
5. TLK 23 13
6. VI. SC 23 14
7. TSC 23 13
S. B. Magyarság 23 8
9. ZAC 23 8

10. PMTK 24 6
11. VÁC 23 5
12. UVASC 24 4
13. Compactoj 24 1
14. Pannónia* 36 4
* Törölve.

- « = ^ 8 0

3 61:25 35 
5 59:34 31 

:37 806 6S:
S
S 76 
7 42 

4 11 70 
K 32 36
4 14 37:
5 14 39 
2 21 50 
1 21 23

44 29 
58 28 
:38 24 
74 20 
62 18 
77 14 
:59 13 
138 4 
35 3

K Ö L F Ö L D I ^  EfiEDMENYEk
KOpenhága: Auwtria—Dán vá' ogatott

1:9 (0:0). A gólt Stroh lőtte.

Egy gól és más semmi, a vágya 
csak ennyi a KISPEST*nek

- Majdnem leküzdhetetlen akadály előtt
áll a Kispest csapata: a. Ferencváros
ellen játszik az üílői-úton! Hát bizony 
nagyon nehéz tétel ez á piros-feketék 
ázámára a pontszerzés tanból, Nem mond
juk azt, hogy megoldhatatlan, d e . . . 
bizony alaposan fel kell kötni a nadrá
got Kincse*,éknek, ha jól akarnak szere
pelni.
- Pedig mind a vezetők, mind a játéko
sok. nagyon kötik az ehet a karóhoz, 
hogy majd ..megmutatják".

— Ha úgy. játszanak a fiák — mondta
Papp Janó* vezetőségi tag —. wiiut .a 
BSzKRT ellen, lia olyan lelkesedést és 
akarást visznek a játékba, akkor „b a j”  
nem lehet. Ml — őszintén szólva — 
győzni .szeretnénk". Ha ebben! szándé
kunkban a zöld-fehérek megakadályoz
nak. akkor sem esünk kétségbe. A dön
tetlent sem vennénk rossznéven — mondta 
végezetül Papp. . . , .

— Nagy harc lesz — szol közba Olaj
kár II. A kitűnő ,.midenes,,-nek és rajta 
keresztül a kispesti gárdának csak egy 
gólos győzelem a vágya.

— Azt sem haj. ha az utolsó pillanat
ban rúgjuk — toldja meg a beszédet 
Monostori Karcsi.

-ulán sok gondot okoz az OTK elleni 
at összeállítása. A pályára lépő 
iegy ebből a keretből kerül majd k i: 
rész Gyarmati II, Horváth III, 
nkovics, Gáczi, Eindenberger, Gyár* 

I, Butít.  Pécs. Agárdy. Kocsis, 
icza, Horváth II, Draskovich. Titz. 
íjnok lesz a Vári SE. mert nagy 
(lábasa, a Váci Reménység ismét el- 
‘ ett két pontot. Most a zöld asztalnál, 

nisítették a D. Magyarság II 
őzeimét és a két pontot a dtma- 

e*. kapták, mert Bemáth Pál 
>K-kladatás nélkül szerepelt a váci

Pereces ma így áll fel a MAVAG 
1 mérkőzésére: Horváth — Borsái.yi, 
vei — Bokros, Halmos, Fotó I - -  

II, Polcz II, Jávor, Polcz I,

KOftttEKT CSIKÓS 
DíVATÖUTOHVÖICGaiider

szabótól
m .  BtwéiwWfSW* & «*•

M i a  I ie ly z e t  
a z  NU I I I . ö t  
c s o p o r t já b a n  ?

Az NB TIT küzdelmei :ís lassan befeje
zést nyernek. Az öt csoportban küzdő 
csapatok közül mindannyi felkészült a 
nagy hajrára. Ha végignézünk egy-égy 
ranglétrán, bizony érdekes dolgokra jó 
vünk rá.

A. dél! csoportban, mindjárt látjuk, 
hogy öldöklő harc folyik az első helyért. 
Ttt a GBE vezet három ponttal, Ez nem 
Is lenne olyan nagy ..hiba”  a G3E ré
széről, a baj ott van, hogjr az utána kő 
vetkező BRSC két mérkőzéssel keveseb 
bet játszott. A  8. helyen álló KTK is 
„beleszólhat*' .még a bajnokságba. Annál 
is inkább, mert az utolsó fordulóban a 
GSE-vel játszik. Kőbányán! A BRSC-nak 
három, igen kemény ellenfele van még: 
PVSK, íiTE, N8C. Még szerencséje, 
hogy „csak”  Pécsre kell. utaznia. A pé
csiek remek kezdet után fokozatosan es
tek vissza. A csoport leggyengébb együt
tese a Kiskunhalasi AC. Mindössze hat 
pontot szerzett eddig.

Á nyugati csoportban az UTE vezet. 
Emberi számítás szerint ő Is a bajnok. 
A hátralévő ellenfelei közül a Dorog a 
legveszélyesebb. Az utolsó helyen ta 
nyázó Budakalász ellen, nemkülönben s 
CsMOVE ellen játszanak a lila-fehérek. 
A Hungária SC-nek, mely a második he
lyen áll, nyitva ált as útja az NB II-be. 
Annál is inkább, mert az ÚTÉ — a fenn
álló szabályok szerint — jövőre osztályt 
ismétel. A Hungáriának csak az ÉSE (a
2. helyen áll négy pont hátránnyal) 
okozhat egy kis zavart. A mérkőzésük 
Viszont a Kén-utcában lesz! Ebben a 
csoportban három olyan csapat is van 
(KFC, Csillaghegyi MOVE, Budakalász) 
amely hosszakkal maradt el a többiek 
tői.

A Mátra-alcsoportban Haj, vám, és Lo
sonc fe j-fe j mellett küzd. Mindkettőnek 
jelenleg is 15 pontja van. Hatalmas harc 
lesz jövő vasárnap: Hatvan—-Losonc. Itt 
aztán már el is dől az elsőség kérdése. 
A mérkőzés színhelye: Losonc. A PBÜSK 
nem sok vizet zavarhat, jóllehet a 3. he
lyen áll. Érdekessége a ranglétrának az, 
hogy pesti csapat, a Hálókocsi van az 
utolsó helyen.

A Kárpát.alcsoportban a Nyíregyházi 
TVE biztos elsőnek látszik a maga 27 
pontjával. Kettővel kevesebb mérkőzést 
játszott, mint a soron következő Mun
kács, holott ez „csak”  25 ponttal rendel
kezik. A nyíregyháziak könnyen nyerik 
utolsó mérkőzéseiket. A beregszásziak 
ellen kell maid jobban beleszállniok.  ̂Itt 
a négy alsó helyezett egészen „elüt*4 a 
többitől, A Kassai Törekvés gyenge he
lyezése meglepetés.

A keleti csoportban igen „érdekes”  a 
helyzet. As FTC egy mérkőzéssel keve
sebbet játszott és mégis hét ponttal ve
zet a WMTK előtt. A WMTK-t a Testvé
riség csapata követi. A vasutas egyesület 
viszont három mérkőzéssel játszott keve
sebbet a WMTK-nál. Mindez nem „ér
dekes” . csupán az, hogy — minden való
színűség szerint —~ a Testvériség jy t fel
jebb egy osztállyal. A helyzet ugyanis 
az,, hogy sem az FTC. sem pedig a 
WMTK nem kerülhet feljebb. A  Testvé
riséget nem igen fenyegeti veszély, mert 
az utána következő Szeged Tl-nek és az 
azt követő Hódmezővásárhelyi TVÉ-nek 
is sokkal kévesebb a pontja (19, 17). A 
Testvércégnek ugyan még elég „forró** 
mérkőzése (Kecskemét, Szeged TI, Szol
nok II) van hátra, de — érzésünk sze
rint — ez nem akadályozza őt meg 
abban, hogy ne kerüljön a TT. ligába. Az 
utolsó helyezettek, az Orosházi TK és a 
Gyulai AC is Összeszedtek 10—10 pontot. 
Ez pedig dicsőség az ilyen erős csoport
ban!

VÁLLALATI CSAPATOK b a j n o k * 
SÁG A

práSC—JáSC 5:1 Í2i&). Wckerls telep.
Vezette: Kassai. Biztosan győzőt^ a
PrSLSO. GéHövő: Lábas (2). Kajdacöi,
Éckabein és Síndüer. , ,

A  KéSC—Gamma mérkőzés, elmaradt, 
mert a Gammából csak öt játékos jelent
mKróSC—DreSC 3:1 (2:1). Bihari-út. Ve
zette: Mihály. Megérdemelt győzelem,
gvenigo játék. Gállövő: Boócz (2) es
Míséh. illetve Fcschok.OfcSC—ChS€ 2:2 («:«}. Cinrne-utea. Vy-

: Licmboa. Az OeSG győzelmet ér
demelt volna. Góllövő: Zárdái <2), uletve 
Németh (2, mindkettőt 11-esből).

KcSC—GőSC 7:1 (3:1). Zágrábi-ut. Ve
zette: Pozsonyi. Változatos játék, a gon 
arány túlzott. Góllövő: Kövesi (4). Ak
nai. Csbngőrli és Forczí g. ill. Fend érik.

Hangya—KaSC 3:1 (1:1). Zásráta-tit. 
Vezette: Bobronai. Biztosan győzött n 
Hangya. Góllövű: Gfallncr (2) és Molnár 
(ön*;ól). illetve Zsofonyee.

EnSC—OpSC 3:1 (1:#). Béke-utea. Ve
zette: Tstvánfy. Btetős srrfeelwm. GtJl- 
iiivö: Frltfich, Öndrus és Parti, öletv® 
K irilv .

VÍ8C—WüSC 2:2 (2:1). Saent Lii»z!<5-(er. 
Vezette: Páiűy. .Tó raínvonaM mérkőzés, 
i e r f i b n é t i y . Góllövö: A.raster és 
Makkal, iff.etve Kcmtrolír és Krausz.

WMTK—AMSC 3:8 (l:8T. Csepel- Vezet
te: Goda. . Unalmas játék. Mztos *yöse- 
lero. Góllövő: Kertész (2) ée Szőke.

II. osztály
MMSC—PnSC 2:0 (0:0). Tatal-út.

'ezette: Henrles.
CsaSC— UhSC 5:3 (1:1). V4ei-út. Vezette: 

Kovács III. — BuSC-UiSC 2:1 (2:1). 
Budak-atáez. Vezette: LatorüM,!.

Stacdarfl—VnSC 3:1 0:0). Buriafoki-nt. 
Vezette: Rudas, — BMKRGÉ—PeSC 6:1. 

:-0). Lóver«ényfér. Vezette: Pnpn A. — 
r'iisr'—KrnSC! IT elmai-adt. — OMTK—MkS-C—KrnSG IT elmar-adt. — OMTK— 

I ’éSC 5-1 <"2:1). Bo*yo-i). Vnzatte: Fehér 
^ — MieAC—OpSO 2:2 (2:1). Sorokmi-i- 

í. Vezette: Pusztay.
H l. osztály

ChSO II—LeSC 4:3 (S:2). ü BAK-pálya. 
Vezette: Meíryorósi.

JaSC—Pceta 2:1 (0:11. Ie4VCTMmyter
ezette: Övávy. — IToffiicr—llSC „:0 

Béke-utca. Vezette: Borareki.(2

A  Nagyváradi AC tteeáBítáfia két 
pontén más mlad'te kétes. M  W  *  
csapat: Vúrclsi — Molnár (bebök), Za 
borazky — K rasznal, Juliasr, Demény — 
Kővára TI, K ovács I, Spielmonn. Bo- 
döla. Halát! (Zilahi). Az . újvidékiek 
szombaton este társas s^épkőcsm érkeztek 
Nagyváradra, , . ,

,.A sport éti a sajté”  oíai alatt tarta
nak clőiKtáookat a berlini egyetemen. A 
berlini ostí-ctem számolt a . körti!-
méu.ns'el. h o íj ’ rtia már a 50 millió "™yi 
néniét nép ogyktarmada sportot uz és a 
spórttijságiráő már külön tudománnyá

VÍIÓími és U ca líU i. a , Arokrttelana r ál<?:
gatott fedezetei elliavj^ák a 
így létükét és a torlDOi Juvcntushoz köl
tőinek. Az Ambrosiami három Attía/Olu- 
játékosnal akarja pótolni a tavozék nyo
mán témadt ttrtr Pozzo és Bovoli a két 
fedezet és Oörni Ildii összoMte 
me«v át BetEamóbóI, az Atálaniatói 
Mtínnóba.

Barátaágós mérkőtés
.  ttán* kk.—étellért s». *:2 (í:í),

L E G Ú J A B B *

V ÍV Á S
NYUGAT TOK!)A ,!NŐK A VARGA 

( SZOMBATHEUYI VB) TETT 
A TÖRCSAPATBAJNOKSAGOT A

SZOMBATHELYI VE NYERTE
Szombathelyen szombaton bonyo

lították le a nyugati kerület; tör 
egyéni, és csapatbajnoki viadalát. A 
bajnoki versenyen Sopron, Kőszeg 
és Szombathely legjobbjai mérték 
össze erejüket. A  tőrcsapatbajnok
ságot a Szombathelyi Vívó Egylet 
Thiring, Varga, Tóth, G&sztonyi 
összeállítású csapata nyerte a Kő
szegi reál ellen avatott 9:2 arányú 
győzelmével. Az egyéni bajnokság
ban kemény harc után a szombat- 
helyi Varga győzött. Részletes ered 
mény:

1. Varga SzVE 5 gy., 2. Thiring 
4 gy.. 3. Tihanyi (Kőszeg) 4 gy., 4. 
Székely (Kőszeg) 4 gy., 5. Buda- 
házi (Kőszeg) 2 gy., 6. Gasztonyí 
SzVE 2 gy., 7. Horváth (Sopron) 
0 gy-

Szombaton este kezdődött meg a 
küzdelem a ka rd csapatbajnokságévt. 
A, kard egyéni bajnokságot vasár
nap bonyolítják le.

Színváltozás
— szappanhiány miatt

Franciaországban ír evés a, szappan. 
Különösen érezte az AS Cannes, Játéko
sai ugyanis már évek óta fehér nadrág- 
bon és fehér-piros iősben játszottak. 
Most a színeket iiiegr változtatták, nié«:- 
pedie: szappanhiány miatt. Cannes csa
pata jövőben fekete nadrágban és kék- 
sárga ingben játszik, A fekete nadrágokat 
nem kell annyit mosni, mint a fehéreket.

A színváltozás szeget ütött az Olym- 
piqno Marseille vezetőinek a fejébe. Ez 
h csapat ugyanis tiszta feliéiben játszik.

A m i várhat,
s am i nem

Kisegyletí pálya. Csak úgy száll a por 
a játékosok lába nyomán. Az a néhány 
néző, aki kint van, alig tud figyelni a 
szürke Jellegektől. Mindenki szürke már, 
alig látni az intézőt is, aki ott áll a part
vonal mentőn és önfeledten tapsol, mi
kor fiai berúgják a tizediket. Egyetlen, 
ákf érdeklődik.

— Tetszik látni — mondja a szomszéd
jának — micsoda jó  kis csapatom vctu! 
Ennek nem itt, hanem két osztállyal fel
jebb kellene játszania! Úgy szeretem a 
fiaimat, mint egy valóságos anya! Itt 
vagyok minden mérkőzésen és tetszik 
látni, fog is rajtuk a biztatás. Most is, a 
lányomnak esküvője volna, de én inkább 
ide jöttem, mert a násznép az várhat egy  
kicsit, de ez nem,, Még a temetésem he
lyett is ide jönnék!

Többet már nem hallunk, mert a i#or 
valamennyiünket betemet s elvész a sze
münk elől. Csak a labda puffogása kísér 
bennünket, amint kifelé botorkálunk a 
kapun. Egyre az intéző jár az eszünk
ben, izzadt, szürke arca, lelkesedő szeme.

Lelkes sportember...

Miért mondott le 
Bartek István dr. 
fegyelmi egyes- 
bíró?

Évek óta irígylésreméltó nyugodt íde- 
gekekl végezte fegyelmi egy elbírói mun
káját az MLSz-ben Bartek István dr. 
Szerdán este valami történt a tegyelmi 
bíró híres nyugalmával. A Kispest— 
BSzIÍRT. illetve Vócsey—Bene ügyet 
tárgyalta, miközben. Sacntlv a Kispest és 
Torda a ESzKRT képviselője izgalmas 
vitába keveredett. Annyira elfajult ez a 
hangos vita. hogy Bartek dr is elvesz
tette türelmét. Rászólt a vitatkozókra, 
miután már kétszer hiába figyelmeztette 
Őket:

„ Kizavarom az urakat a tárgyalóte
remből, ha nem csendesednek... *

Saguly, a Kispest képviselője, a kint 
várakozó vezetőségi társaival (a kispesti 
sportbizottság tagjaival) panaszra ment 
a szövetség elnökéhez. Bartek dr az erős 
kifejezés felett sajnálkozását fejezte ki 
és visszavonta azt, de ez már nem tudta 
a felizgatott kispestieket lecsillapítani. A  
BSzKRT képviselői elfogadták az egyes- 
btrő elégtételadását. A kispestiek azon- 
bán tovább tüzeltek, moist mar Bartek ör  
leváltását követelték, sőt — a jegyző
könyv tanúsága szerint —- a.zzal gyanúsí
tották meg az egyesbírót, Hogy véceey . 
vei szemben Bene javara lóg  ítélkezni. 
Nem is maradta!: már ott a tárgyaláson, 
hanem még Vécseyt Is kivonva onnan, el
távoztak a szövetségből. , Bartók István 
dr ezután beadta lemondat at a 'szövetség 
elnökének.

A mai kassai rangadóra tg,y dtUjaai fel 
, eu^jvatok: KAC: Jávor Tbomlko,

Sterepei — Takács, K en u va l Nepkó ~  
TótU. Szilágyi. Pásztói'.- W M ;  Ú jházi. 
— Rákóczi: JJobuveozki — Slifk^r, Hiuy- 
j i b  — Drapos, Gyínsesi. tíaeso Leb-„— ur>, VTV.IUÍW*,  -------  , —
teák. Vitéz, Batesiiázi. K»>«z, & monyt.

A Szeged gondol arra. hogy Kisuezky 
mégsem tud megjönni- Nagyi-aradról. 
Kisuezky helyettesítésére Seper áll 
készenlétben.

Az lijszegedi TC vasárnap Magyar- 
kanizsén játszik hírverő méi kozést.

B IR K Ó ZÁ S
A blskdzí Európa-bajnokságot szep

tember utolsó hetében rendezik meg 
MUnhcenben. Eredetileg korábbi időpont
ban akarták megrendezni a versenyt, 
ezo-jban az időközben szeptember elejére 
kitűzött ökölvívó EB miatt a szeptember 
végi időpont mellett döntöttek, A görög- 
római silusbai,- megrendezendő verseny 
küzdelmei a Krone-cii-knszbaa fogdák le
folyni.

I. osztályú vizilabdahajnokság

U T E -M T K . 8 i l  ( « :1 )
Vezette: Kapuvári,

UTE: Sólyom — Sárkány. Szsigieti I 
Véső II — Szigeti II. Kis-iíé̂ i. Szittya.

MTK: Sas II — Vécéjéig Báiio — Sólyom 
— Gábor, Gáti. Lányi.

Ki&'l'égi fog labdát. Szittyát nagy hely
zet b'on elnyomják. U tárni ICisíóg\t uyoin- 
jiVk, a szabaddobást K isiégi Szigeti -IL 
nék adja, az visszajátszik és Kisiógi 
nagy gólt lő. 1:9. Szittya teles tegezen 
nyomja Gábort:. Gábor aa üpeeea álló 
Gátinaik ad s ez egyenlít,. 1:1. S-zigéti TI 
nagy bftyzelben kapufát lő, a lepattanó 
labdát Ki síégi belövi. 2:1. < Szigeti. • 
Szüreti II adogatiíe a táti Kis&égihez Körül. a labda és a középosatár isméi eriedu 
m-ónyeé. 3:í.

Szünot után Szittya nagy helyzetben, a 
kapusba lő. Utána kavarodásból Kisiégi 
dob gólt. 4:1. Kis'légit elnyomják, a »Zá- 
baddobás Szittyához kerül, ő visszáját' 
e£ik és E is légi újabl) gólt dob. 5:1. Vágó 
II  szépen megszökik, beadását Kislegi 
élesen . bevágja. 6:1. Most Vágó és Szi
geti I  kezén át jut a labda előre és 
Kbíégi. s'zép csavart gólt lő. 7:1. Szigeti 
I  hátuliról előre úszik. Vágóval játszik 
össze, xmijd visszakapja a labdát és be
vágja. 8:1.Aa újpestieken, a nagy győzelem elle- nérc is látszott, hogy még az idlény ele
jén várnak. Vágó II állandó' mozgásá
val, Kisl-egi pedig er cdm én ye.áségé v el
tűnt ki. Az MTK-bau. a sok gól eíleneére 
lú jól védett Saö IL

A mám kitűzött NSC—111. kér. I. o. 
vízíhibdaba;'noki mérkőzést későbbi idő
pontban játszék le.

A német űszőszaMiivata! a jűliiúi 
magyar-némét úszó- és vizilabdamérkőzés 
döhtőbírájául bárom olasz játékvezetőt 
ajánlott. H. Niola, G. Bravin és C. Mar- 
chettí közül Slmkó János javaslata, alap
ján. fog választani a MUSz.

Az olasz hölgy úszók i& hallatnak 
magukról. BertuZzi kisasszony egy 
turini versenyen a 200 in hátúszás olasz 
csúcseredményét 3:12.9 mp-rc javította. 
(Régi csúcs: Bertuzzi 3:17.7 rnp.) Ugyau- 
ezeu a versenyen Precop kisasszony az 
500 rri mellúszásban állított fel- ú> Ctíúcs- 
eredményt 9:31.4 mp-cel.

Usakov 57 mp-es eredményét a 100 m 
gyorsúszásban nem 50 m-cs uszodában 
érte el — mint lapunk pénteki számában 
tévesen közöltük —, hanem a 33Va méte
res moszkvai fedettus2odábax,'.

MA: MAC—SzVSK
Az L  o. vizilabdahajnokság mérkőzései 

során vasárnap este 7 órakor a margit
szigeti nyitott versenyuszodában a MAC 
csapata az SZVSE-vel játszik. A mérkő
zést nagy érdeklődés előzi meg. A kék
sárgák csapata ebben az évben a baj
nokságnak- komoly esélyese. Már a M>- 
gyar Kupa küzdelmeiben erős csapattal 
játszott, amelyen még csak javít most 
Fábián Sándor visszatérése. Az SzVSfí 
csapata most mutatkozik, be az I. osztály
ban. A két csapat Rajk Béla játékvezeté
sével a következő összeállításban ját
szik ;

MAC: Mezey dr — Tolnai dr. Fábián 
— Somőczy dr — Elemóri, Szívós, Ká- 
itásy dr.

SzVBE: Kis — Rakita. Hombac — per
jés — Laca, Szaniszlö, Bátki,

Póiyózoil üian©tek
Beszédes György: A. multlieü nyerőmé^ 

nyébői csak öt pengőt tartottunk vissza, 
öt pengőt . elküld tünk a szegedi címere. 
Ennek megfelelően csak 30 fillér áll 
rendelkezésére

Baj na Tv, .Vác: Levelére nem  ragasztott 
bél vege f. s éppen ezért a. k if izetett w  
fillér portót szíveskedjék beküldeni* 
Csubry K.: A. nye reményt elküldjük*'
a kéri. lapokat meg már elküldtük. 
AHC: 6*2. — Béuus J.: Számítása he
lyes, rabi azonban c-sak 65 yvontig közÖr 
fűk. Az ,.53*’ je ligo  volt. — Mindent visz* 
sza: 60 fiHérrel kövesebbet küldött Va
sárnap délelőffig  pótolhatja. — Csili! k 
G yörgy: Egyelőre nem vonatkozik. A
m ásik b ír  légből kapott. — Lőrinc* M/* 
59 p. — Kelemen L: 220 p. —• Csinos, 
Bácska (Ste. I.), Sziigs J, ÍT. u.). Rózsa
hegyi F,: Rendben, illet vő számi tilsuk 
helyes.

A T L É T IK A
A ZOMBÓRI SE

belépett a MASz tagjai közé és atlétái 
— élűkor,* a már 720-at és 380-at ugrott 
Lehnerttel — elindulnak az SzTK vasár
napi szegedi versenyén. Értesülésünk 
szerint a Szabadkai AK atlétái is részt- 
vesznek ezen a versenyen, úgyhogy ® 
Jani András-emlékverseny nagy versennyé 
növekedik.

HÁROM FINN ATLÉTA v
Indul Berlinben jüniuj« 18-án az ISTÁT 
esti versényén. Ez a három: Mikkola* * 
tavaly nálunk járt 75.61 -es gerelyhajítőr- 
Sarkam a, a válogatott 1500-as és Virta-* 
pohj-a, a kitűnő hosszú távfutó.

a  k a t o n á s k o d ó  v á l o g a t o t t a k
edzési lehetőségeinek legmesszebbmenő1 
biztosítására kapott ígéretet a MASz * 
henvédvezérkar főnökétől. A sportot 
mindig nagy szeretettel felkaroló é» 
szívesen támogató Werth Henrik gyalog
sági tábornok jóakaratú intézkedése lelie- 
tővé teszí. hogy az érdekelt atléták 
zavartalanul készüljenek fel a nagy északi 
portyára.

31.1-ET ÉS 48.5-üT
futott 200-on, illetőleg 400-on 'az egye
sületi bajnoki versenyen a stuttgarti 
Scheuring. A berlini eg yesületkőzi ver
senyen elért jobb eredmények: 2Ú0 m 
Bönecke 21.8, Leifhe.it és %epernick 22.2. 
400 m Linnhofí 49.6, Ahrens 50.2, 800 m 
Giesen 1:56.3, 1500 m Hess 4:04.6, 6000 m 
Adams 15:27. távol Wagemaúns 698, súly 
Trippe 15.34, Wöllke 14.75. diszkos* 
Trippe 48.17, gerely Wenzei 64.09.

ESTI VERSENYEK RENDEZÉSÉT
határozta el a MAC atlétikai szakosztálya. 
Az első verseny június 19-én lesz este 
fél 8 órakor a Margitszigeten. Úgy 
fizámttják, hogy a vereany egy óra alatt 
lebonyolódik. A számok a következőkí 
5000 m (14:45), kalapácsvetés (47.00), 
1500 m ífj- (4:12), rúdugrás (4o0), 150 rt 
(16.2), 10X200 m ifjúsági, kötélhúzás és 
zsákfutás. A zárójelben elért eredményük 
elérése_ esetén, a győztes tiszteiéi dijai 
nyer.

Izgalmas küzdelemben Szilágyi 
nyerte a z 5000-et az UTE 
versenyén

Az kiöjárós és a vevseaybíró alaposan 
elr&ntóttá aa L'TE-veríiíaiy el»ő napját.
A. bid-og: öllcuszél fcílej; a tároluíirokat. 
líárinasuffrófcáit, írej- a futókat zavarta, 
a versenybíró pedig wem ensedaít iiddig 
íUás M ámot. rendezni a pályán, amíg az 
ed főpályán fo ljó  dobitezámo'rat bo fiiéul 
fejezték. Hu a raodczfik baaetemezműeor- 
ról rcín goadoskodtak volna, aligha vár
ták volna meg a nézők — egyórás szó- 
nettel! — a v&rsony ceiiesponljAt, az 5000 
miéterc-« rulást.

Az 5000 méter igen érdekös volt és a 
BBTE-futók ravasz taktikája kitűnőét.' 
érvényesült. Ha mernek a nagy szélben 
jobb iramot menni, még jobb lett volna 
az Idő.

A  pimtversernybén a MAO 5 pontot be
hozott a BBTE 34 pontos előnyéből.

KGYESCLETl BAJNOKI SZAMOK
Távolugrii* (1# induló)! 1. GyurieZa 

MAC 698, ?. Terme* BBTE 692, 3. Csányi 
IV UTE 686, 4. Nódaedt BiMAVAG töl.
5. Horváth IT BiMAVAG 6SO. 6. Holtai 
BBTE 617. Gyuriezo, vlíöro 688-t ugrott, 
Verrors harmadlkTa túl ugrotta, do Gyu- 
ricza azonnal vissr.avágott. Ceónyinak az 
utolsó ugrása volt a legjobb. Az ellen- 
szél váltakozó érővel fújt: azok voltak 
jobb ugrások, amikor arámyiag kevésbé 
dühön,gőtt.

Kalapácsvetés (U induló): 1. Németh
MAC 47.18, 2. Üáöz dr MAC 42.35, 3.
Horváth II  BiMAVAG 40.70. 4. Gáspár 
MAC 39.43, 5. Remete Testvériéi* 34.80,
6. v. Balogh MAC 30.10. A poros odzití- 
pályán kiilőnraon kellemetlen volt az 
ellenszél. A rögtönzőit kör sem tetszett a 
dobóknak. Németh most is kimagaslott.

480 m gátfutás (12 indoló, 3 előfutam):
1. Nádasi DiMAVAG 66.3. északi kerü
leti csúcs, 2. Kiss (Törekvés) 57, 3. Pol
gár BBTE 58.8, 4. Szeljen (Testvériség)
59.2 5. Margó dr BBTE 60. 6. Görkói 
BBTE 60.2. A döntőben csak négyen 
futottak, a további hlyezettek ideje elő- 
futamidő. A döntőben Nádasdinak jutott 
a belső. Polgárnak a negyedik pálya. 
Mégis mindenki Polgár győzelmét várta, 
mert Polgaár 60 rnp-et sétált. Nádesdi 
pedig 58.5-öt gürcölt az előfutamban. 
A döntőben Kiss és Nádasdt remekül 
kezd, 200-1 g csaknem az egész pálya- 
előnyt ledolgozzák Polgárral szemben. 
Polgár hiába erősít n hannadik azázou, 
a külső pályán nem bír lépést tártai.! 
ellenfeleivel és az egyenesben feladja a 
küzdelmet. Nádastii pompásan végig- 
hlrta a versenyt és ideje a nagy szél
ben kiváló.

5000 m (22 Induló): 1. Szilágyi BBTE 
14:48.4. 2. Kelen BBTE 14:51.6. 3. Eszter
gomi BSzKRT 14:52.4. 4. NémeUl MAC 
14:52.6, 5. Farkas (Testvériség) 13:11.8.
6. Eper UTE 15:17.6. Az első hat 
Szilágyi vezetésével együtt fut 8000-if. 
A 3000 ideje 5:58, a 8000-é 8:59. Itt 
Szilágyi 68-aa körrel elszalad a többiek
től. Németh é» Farkas megkísérli fel
vinni a társaságot, de Kelen szerel. Az 
Utolsó körben mégis befogják Szilagyit. 
Kelen melléj® m osv és *  két körrel előbb

leszakadt Farkas és Eper- kivételévé! * 
célegyenesig együtt, mennek. Sziágyi Itt 
is élőbb ugrik még'. Kelen csalt árra 
vigyáz, hogy a többieket tartsa. Csapiár 
ellen nem lett volna jó  ez a taktika, de 
Némethiéi üzemben bevált. Szilágyi f f  
Kelen lényegesen jobbat tud. de a piárik 
kettő is le tudna szorítani néhány 
másodpercet. ,

Hármasugrás (8 induló): 1. Busnok)
MAC 14 20, 2. Horváth II BiMAVAG 13.72,
3. Vermes II BBTE 13.64, 4. Somló MAC 
13.51. 5. Somogyi BBTE 13.42. 6. Vermes 
I BBTE 13.41. Pusnoltl csak hármai 
ugrott. A kis Vermes nagy eredmény? 
meglepetés. Somló nagy ugrásainál be
lépett. A bürmásugrók hátszéllel ugrot
tak.

Egyéb versenyek
Disékoszvetés ifjúsági: J. Virá« 1®'

Magyarság) 37.20. 2. Idám  UTE 36.34.
BiszkosZvetrá IV . o.s 1. Tóth. MOT® 

38 13 2. Silaracn W MTK 36.41), 8. Lön**1 
PSÉ 34.92. .

Távolngvás: 1. CsáusH IV UTE 686, J- 
Horváth MAC 651. 3. Sziintó UTE 610.

Az egyesületi bajnokaágbau ezániitó 
pontversCnyhem

1. MAC 36. 2. BBTE 34, 8. BiMAVAÖ 
21, 4. Testvériség 7. 5. UTE «* Törekvő*
5-5. 7. BSzKRT 4.

A második nap
bővebb műsorú és nagy verseny itt Bíjf 
több akad, Az egyesületek olyan ...fc'a“ 2' 
san-’  neveztek, hogy mindenütt eJ°' 
futamokra, sőt egyes számokban közép 
futamokra la lesz szükség — külön®* 
tekintettel arra. hogy az UTE-patyaí 
csak négy futó számára van hely 9 
fordulókban.

200 méteren nevezték a, teljes vágtoze 
gárdát. Az idén m ég tem volt 200'*, 
verseny és így bizonytalan, hogy CnaJU} 
IY. Gycncs, Belsőczi — vagy udétíáf .5 
még bem látott Sír á’ lja-e jobban véfte 
a távot. HIO méteren Polgár, Góbi, Jf*L 
kói a BBTE pontjainak a száinát te f j"  
gyarapítani. 51 mp-etj belül még több? 
is futhatnak. 1500 méteren 41 0*v% a 
vau. az előfutam tehát valószínű, S » " . ‘ 
Híres, Iglói, Harsányi, Györgyéi hah* 
más küzdelmet fognák vívni. A 
előfutam után is fognak majd tud 
2:55 öt. 10.000 méteren Kelen. C*»P“ g  
tiytmesl, Esztergomi küzd majd iu t?u  
itlö beiül lesz 31 percen. A 3®OT".í
akadályversenyben Szilágyi 
nem vitás. Szabó Miklóst tnindetikl 
beszéli az itt való indulásról. # * [ ( (  
ugrásban Gáspár én Tordal mögött n?" 
17S-cal helyezve lehet lenni. A 
lökés Csapó kivételével legjobb 'tfóboh 
kát gyűjti össze. Reirtóhetőleg. «««* 2S» részük túljutott A süiusváltozásűkoz -
hullámvölgyön és t.etn a 14. hanem & 
métert fogják ostromolni. _zjtí

A versenyt 10X100 » Í I ;re‘u , S i  
egészíti ki. Ebben a. B B ÍB  bizteP? 
Si’öz, a MAC. BIMAVAG és UTE el 
A verseny keadets délután X41 4
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Mi legyen

a hárm asugrással?
Hatalmas feltűnést keltett átlótakörök- 

ppn az a nemrég megjelent híradásunk, 
amely szerint a- németek körlevélben 
fordultak azokhoz a szövetségesekhez, 
amelyekkel válogatott mérkőzéseket kö
töttek lo és javasolták, hogy

a hármasugrást hagyják ki 
a válogatott műsorból. Kívánságukat 
azzal indokolták, hogy a hármasugrás 
pz ízületeket igen hátrányosan veszi 
igénybe és ők ennek az elgonodjásoak 
alapján már törültek is a bajnoki szá
mok közül. , „

A. MASz még nem foglalkozott hiva
talosan az üggyel, de a végleges^ állás
foglalás előtt bizonyára meg fogja hall
gatni a szakértőket.

Vadas Ivánnak.
■fi MASz központi szakoktatójának véle
ménye a következő:

— Abban van igazság, hogy az első 
ugrás, amikor az ugró a dobbantó lábra 
érkezik 1c a kemény talajra, nem tess 
jót az ízületeknek, szalagoknak, A többi 
része a. hármasugrásnak már semmikép
pen sem ártalmas. Azt, sem lehet állí
tani, hogy a hármasugrás nem termé
szetes mozgás. Igaz, hogy még termé
szetesebb lenne, ha, az első talajérés nem 
a, dobbantó lábra történnék, hanem a 
másikra, Ezzel, ki is lehetne küszöbölni 
a, még fennálló ártalmakat-

— En azt hiszem, hogy a németek 
elsősorban nem. ránk, ha,nem, a svédekre 
fis finnekre való tekintettel, siettek ezzel 
»  javaslattal. Viszont

addig, amíg a. hármasugrás az- olim 
piai szántok között- szerepel, nem 

lenne helyes
a válogatott mérkőzések műsorából el
hagyni, még kevésbé a- bajnoki - számok 
közül törölni, A nemzetközi szövetség, 
a,melyben az, északi államoknak, Japán
nak. és másoknak is szavuk van, aligha 
fogadja el á német á lláspontot,

\  DiMAVAG atlétagárdája újabb erősí
tést kaoott. Csutkái, a TFSC tehetséges 
rúdugrója a diósgyőri egyesülethez 
igazoltatta, magát A DiMAVAG- teljes 
gárdája Indul vasárnap az UTE verse
nyén,

A TFSC MÉG MINDIG VEZET 
A MUNKA STATISZTIKÁBAN

A munkastatisztika állása a. legújabban 
beérkezett jegyzőkönyvek alapján a 
következő:

1. TFSC 218. 2. BBTE 150. 3. MAC 148, 
4 Testvériség 96, 5. DiMAVAG 90,
6. MAFC 81 7. MRTSE 63, 8. DEAC és 
KISOK Dny 60, 10. PEAC 57,

PÁC 56, BEAC és WMTK 55, GyuAC 
és Törekvés 50, UTE 49, LASE 44, 
BSzKRT 43, Kol. AC 41, FTC 34, 
MPeTSE 33, DTE 32, MÁVAG 31, 
Koszorú 28, B. MÁV, R. MOVE 26, BEE 
24, ARAK, ETO 23, SzVSE 21, Kol. Vili.

S z ig e t i g y ő z ö t t  H e n k e l e l le n  
a folytatásban

A párosban a németek 
elsősorban Gies csodá
latos játékával bárom 
játszmában győztek
H e n k e l ,  G l e s —A s b ó t h ,  G á b o r i  8 :6 ,  6 :3 ,  6 :4  
M a :  $ z i g e t i —K o c h ,  A s b é t f a —- H e n k e l

Csupa meglepetés volt a- ma
gyar-német teniszmérkőzés első 
napja., Asbóttól mindenki azt 
várta, hogy le fogja  lépni Eochot, 
A  mérkőzésen aztán kiderült, 
hogy a fiatal. Koch nagyon jó  tér

ütógetés után elkezdik a kihívást 
játékot,

'JávOTi-Fnchs
A német hölgy remek hosszai labr 

dákat üt, de sokat ront. A  biztos

A  n é m e t  v á l o g a t o t t  c s a p a t  
m i n d h á r o m  t a g i á n a k  ü t ő i t

S tr a u b  S p o r t
fen isi= siak0xS8t h ű r o x t a

níszezö, ha. egy kis szerencséje 
van, még ki is kaphatott volna a 
magyar bajnok. Meglepetés volt 
Asbóth gyengébb játéka is. TJgy 
láttuk, hogy Jóskának az erőn
létével van valami baja. Sokkal 
soványabb és idegesebb, mint ta
valy volt. A legnagyobb meglepe
tést Szigeti okozta. Henkel ellen 
úgy játszott, mint még soha. Min
denki azt várta tőle, hogy az első 
játszma után összeroppan, ehe
lyett mindig erősített. Meglepetés

B o m h a s i k e r l  a r a t
„ F a i r p l a i f  1 9 4 1 u versepyütÓDk

D O H N I R  S P O R T  ?SKrisxiina>I{8rüi 73 . 
eüon: 1S.66 .S 2 .

20, KISOK E 19, KJAAC 18. MVSC, 
MOVTK, MTE 37, NT® 36, DM. FSE, 
RASE 15, GDASE. GyAK. KISOK Bp 11, 
MOTE TFSK. DiLE, SzJöAC 10, KCSOK 
K, VRE 8, TSC 6. MTK, SoSE, GyLE 5, 
GFB, KTSE, DVSC 4, Kammer SC, 
Békési LE 3, SzMÁVETK. OLE. Debr. 
6. zlj, DLE 2, Haggibor. Dév. LE 1.
FŐVÁROSI KIVÁLÓSÁGOK IS INDUL

NAK A DEAC VERSENYÉN
Debrecenben országos versenyt rendez 

vasárnap a DEAC. Az UTE-versenyeú el 
nem foglalt atléták közül néhányan a 
fővárosból is elmennek Debrecenbe. így  
ott lesz Kulitzy, Várszegi, Dusnoki, 
Kovács (MAC) és a Koszorú teljes gár
dája. Dicsérendő Dusnoki bátorsága, aki 
szombati versenye után is elindul Kapros 
dr ellen annak .otthonában, A. D’EAC- 
verseny előreláthatólag komoly sportbeli 
sikert és sok jó  eredményt hoz. Kár, 
hogy Korompainak r.em lesz ellenfele. -
A DÉLVIDÉKI ATLÉTÁK INDULÁSA
avatja komoly eseménnyé az SzTK Jani 
András-vándordíjas versenyét. A hírek 
szerint a zombori és szabadkai atléták 
teljes számban résztvesznek és remél
hetőleg megpezsdítik egy kissé ,a déli 
kerület atlétikai életét. Különösen a 
zombori Léhnert és a szabadkai _ kozep- 
távfutók szereplésére vagyunk kiváncsiak.
KÉT LABTÖRÉS A NÉMET BAJNOKOK 

KÖZÖTT
A német bajnokok gárdáját meg

tizedelték a balesetek. Előbb Becker a 
tavalyi UO-es gátfutóbajnok törte el a 
ballábát, most- pedig Puch. a marathonl 
bajnok szenvedett törést a jobb térdé
ben. Különösen az utóbbi látszik súlyos
nak.

TENISZ
Körmérkőzésen dönt! el Dallas dír.

Szent Péteri és Pető, hogy ki játszik no- 
gyeftik egyest az olaszok ellen a „T roíeo 
E. 42” mérkőzéses. A  niérlioaésfikcLlvOd-

volt az is, hogy Henkel olyan 
könnyen zavarba hozható volt. 
Szigeti szédületes bombázása ellen 
nem volt ellenszere. Pénteken 6:3, 
4:6, 7:5 és 3:3 (40:15) arányban 
szakították félbe a küzdelmet 
Szigeti javára.

S *  I g e t i  —H e n  k e l
6 :3 , 4 :6 , 7:5,  6 :4 !!!

Szombaton délután nagyon korán 
kezdődött el a Szigeti—Henkel mér
kőzés folytatása. Á  nézők csak gyé
ren szivárognak, amikor a játék
vezető jelt ad a mérkőzés folytatá-

Jávori 2:0-ra vezet. Fuchs egyre 
jobban belejön. -A z eső zuhogni 
kezd. A  játékot azonban még befe
jezik, Fuchs nyeri meg.

Az eső nem akar szűnni, vigasz-

E l b a s z n ü t

te iis zla M á jif
l e l  u j i t t a t o m

Macher Rezső
sportttzlete,

csak  IV., Városház-u. 8. Telefon.
talannak látszik a  látóhatár. A  kö
zönség egy része elmenekül, a na
gyobbik fele azonban ott marad és 
reménykedik, hogy mégis csak ki
derül. A  német játékosok az öltöző
be vonulnak vissza, majd fél 4-kor 
a szállójukba mennek. Az eső esik,

a hálóba, üti. A németek vérszemet 
kapnak és pillanatok alatt 8 ;6-ra 
megnyerik a játszmát.

A második játszmában már szem 
mel láthatóan jobbak a németek. 
Gfies néha olyan dolgokat csinál, 
amiért ai közönség fergetegesen  
megtapsolja. A. reflexe csodálatos 
ennek az alacsony termetű fiatal 
gyereknek. 4—5 lépégről rá vágott le
csapásokat is visszaröptéz, A néme 
tek 2:0-ra, majd 5 :l-re elhúznak, A 
magyar pár most szépíteni igyek
szik az eredményen. Két játékot 

— <■«<»« ■  «— .......... .

vezetett is, Jávori azonban össze
szedte magát és öt játszmát nyert
egymásután.

A. közönség nagy része ezt a mér
kőzést is végignézte.

Ma, vasárnap 
re kerül sor.

2.S0: S z ig e ti-  
bő th— H enkel.

a két utolsó egyes- 

-Koch, utálta: As-i

A 700  é v e s  ju b ileu m át ü n n e p lő
B resiauban  le sz  a  n ém et— 
essaesjfar v issza v á g d  tenisz* 
m érk őzés
Németország és Magyarország vá

logatott teniszcsapata az idén két 
mérkőzést vív egymással. Június 
6— 8-ig Budapesten van a verseny. 
A  visszavágó színhelyét most jelöl
ték ki a németek. Eszerint Breslau- 
ban lesz a, verseny. Breslau az idén 
ünnepli fennállásának 700 éves év
fordulóját és ezeknek az ünnepsé
geknek a során játsszák a nemet— 
magyar teniszversenyt. A. verseny 
időpontja: augusztus 1—3

KOSÁRLABDA
A MAS* Losáfl&bdabizotts&gra. ünne

pélyes díjkiosztást rendez ma este 8 órai 
kezdette! a Gamma fehérváríúti sport
telepén .

SZIGETI EMUM
VI RSEHVOTÖ

Kapható:

3chmIti3-Szige«i-Szél
sportüzletében, V., 8zemélynöli-u. 16.

V ersenyhározás. — Javítás.

még nyernek, de aztán a játszma 
németeké.

A  harmadik játszmában a magyar 
pár szeretné megtörni a németek 
lendületét. Asbóth, is összeszedi ma
gát és így helyenként komoly küz
delemre szorítják Henkeleket. 4:4-ig 
fej-fej mellett mennek. Mindig a né
metek vezetnek égy-egy játékkal. 
.Most. Gies adogat, sikerül tőle két 
pontot elnyernünk. Már-már azt 
hisszük; hogy a játék is a mienk. A

LegjeM Érozások Straub Sport!
váltakozó erővel. Nyugat felöl azon
ban derülni kezd és fél ötre el is 
áll. Percek alatt megtelik a nézőtér. 
Herzum  főtitkár elmegy a néme
tekért és háromnegyed 5-kor már a 
pályán van mind a négy játékos.

Straub Sport teniszben vezeti
sára. Közben az eső szitál. Mindkét 
játékos ideges. Szigeti már verejté
kezik, pedig még el sem kezdték.

A  mérkőzés ugyanolyan iramban 
kezdődik, mint amilyenben előző 
nap abbahagyták. Szigeti félelmete
sen lödöz, Henkel pedig kétségbe
esetten igyekszik lassítani a játé
kot. Nem sikerül. Szigeti 4:3, majd 
5:3-ra húz el. Henkel még egyszer 
megpróbálja behozni a magyar fiü 
előnyét. Hihetetlenül erősen össz
pontosít. ő  adogat, nullra nyeri a 
játékot. 5:4! Most cserélnek és Szi
geti adogat. Lélegzetelállító pillana
tok következnek. Otti 40:15-re ve
zet, így két mérkőzés-labdája van. 
Henkel még most sem adja fel a

H S I m m a v  hurozásai legrugal-
P 9 r ü @ r  9 p O B l  massabbak legjobbak ]

•ten, Síradán szövetségi pályán
és csütörtökön játszik a 

és azok öt játszmára
Jövő vasárnap, junius la -«  amagyar válóval olt í-eniszcsapat Romjába. 

Az olasz szövetség értesítése szerint 
ugyanis a maíryar-oiafsz „ircleo JA 42 mérkőzés Rómában lesz június 20-an, 
Ül-ón és 22-én.Labda-remények. A teniszOTöveteóg min
dent elkövet, hogy labdát tudjon szerez
ni., A sok irányú tárgyalás most siketéről 
kecsegtet és remény van rá, hogy a oo- 
iiejd végére kapunk labdát.A tiszántúli teniszkeriilct június 7. és 
e-án Debrecenben rendezi meg a kerületi 
csapatbajnokságot. Ha máskép r.em 
megy akkor használt labdákkal játsza
nak.

Berlin—Róma városok közötti tenisz- 
tnérközés lesz Berlinhen. Berlint a R.oth 
JVeias klub képviseli. A csapat tarjai: 
Henkel, Göpfert, Menzel, Metaxa. vagyis 
* német válogatott.

Német-horvát teniszmérkőzés. A néme
tek a horvátokkal a labdarúgás után a 
.teniszben is felveszik a sportbell érint
kezést. A két ország válogatott csapata 
június 27., 28. és 29-én Bécsben. talál
kozik. A német lapok közlése szerint a 
•tervét csapatban Pur.csec éa Ballada is Sátsaoni fofc

harcot, egyenlít 40:40! A  következő 
két labdát Szigeti nyeri, 6:4 s ezzel 
legyőzi a német bajnokot.

Leírhatatlan ünneplésben van ré
sze Szigetinek. Megéljenzík és lel
kesen megtapsolják nagy győzel
méért,

Nyilatkozatok:
Henkel: Szigetitől már többször 

kikaptam, de ilyen jó l még egyszer 
sem játszott.

Szigeti: Úgy látszik, én vagyok 
Henkel „Leó“ -ja.

A  közönség még Szigetit ünnepli 
pompás győzelme után, amikor 
megjelenik a pályán a német Fuchs 
kisasszony és Jávori Márta. Rövid

Henkel, Gles—Asbóth, Gá
bori 8 :6 , 6 :3 , 6:4

Mire elkezdik a hivatalos német
magyar harmadik számát, a nap is 
kisüt. Henkel adogat, de meglehe
tősen merev. A  játékot mi nyerjük. 
Utána Gábori remek adogatásának

Kiváló minőségű 
átjavított

leniszlabdák
kaphatók

Payer Sport.,
1V„ Vád-utca 8. szám

tapsol a közönség. 2 :0. Gíe* amilyen 
kicsi, olyan jól adogat. Állandóan a 
középen tartja a labdát, amellett 
keményen röptézik- 2 :1. Gies röpte
csatát nyer Asbóthtal szemben- 
Nagyon tetszik a közönségnek a kis 
német fiü. a játék izgalmas, jó  és 
változatos. A magyar párban Gá
b o r i a  németben pedig Gies a job
bik, 4:2-re! elhúzunk. Gies néhány 
nagy jelenete után azonban máris 
4:5. A  németek egyre jobban ját
szanak. Azért 6:5-re vezetünk, sőt 
játszma-labdánk is van, de Gábori

C a h ű a íe lu fU ú s  !
Straub Sport! V., g r. Tisza Istvin-u. 16.

[Bálvány-u. sarok.] 
T a t a l o m  1 -8 0 2 -6 3 .

fiatal német fiú azonban még min
dig tud erősíteni. Ismét a németek 
vezetnek, 5:4. A  következő játékban 
hasonló a helyzet. Ismét vezetünk 
30:0-ra, de aztán jönnek a németek. 
Megnyerik a játszmát, 6:4 és ezzel 
a mérkőzést is.

A  közönség lelkesen megtapsolja 
a kitünően játszó németeket.

Henkel: Glest még nem láttam
ilyen jól játszani.

Gies: Ma véletlenül nagyon érez
tem a labdát.

Gábori nem szól, csak legyint.
Asbóth még azt sem teszi. Na

gyon le vannak törve a mieink.
B ÍR Á L A T

Régen nem láttunk Magyarorszá
gon olyan jó párost, mint amilyent 
a német pár játszott. Gies, ez a 19 
éves, alacsony, vézna kis német fiú 
olyan páros-tehetség, amilyet még 
a régi nagyjátékosok között sem 
igen láttunk. Rövid keresztlabdái 
aranyat érnek. A  visszaütése ke
mény, mindegyiknek szeme van. A 
legcsodálatosabb a reflexe.

Henkel eleinte rosszul játszott, bi
zonytalan volt. Később a kitűnő 
Gies mellett úgy feljavult, hogy he
lyenként a régi nagy Henkelre em
lékeztetett.

A  ’ magyar párban Gábori jó l, he
lyenként nagyon jól játszott. Aft- 
bóth végig rossz volt. A z utolsó 
játszmában vétette csak észre ma
gát néhány jó húzással.

A németek még nem adták fel a 
küzdelmet. Gies kijelentette, hogy 
Kochnak meg kell vernie Szigetit. 
Szerinte ugyanis Henkel biztosan 
győz Asbóth ellen.

A  páros után folytatták a Jávori 
—Fuchs hölgy bemutatómérközést

Jávori—Fuchs 6:4, 7:5
A  két fiatal leány eleinte elfogó- 

dottan, később egyre jobban ját
szott. Az első játszmát Jávori 
nyerte, de a másodikban ú gy  fes
tett, hogy Fuohs simán győz. 5:2-re

ASZTALITENISZ
Június 22-én rendezik a meghívAse* 

Jacobí-díjas asztali teniazvérsenyt. 
A. többször elhalasztott versenynek es 
most mar a végleges időpontja.

Budapest, hármas asztali tenisz csapat- 
bajnokságát június 29-én tartják meg.

A Piaristák asztali tenisz szakosztálya 
meghívta a Szabadkai ATC-t Budapestre 
barátságos csapatmér kőzésre. A versenyt 
ünnepélyes külsőségek között akarják 
megtartani.

MOTOR
Ma., vasárnap reggel nyolo órakor ta

lálkozik a KTT-gárda a Kálvin-téren. 
A mai tereposztés szinhelyo Gárdony 
lesz, ahol igen nehéz terepen rendeznek 
bemutatót és motoros tornát.
A CSEPELIEK BÜSZKESÉGE, VIGH 
IS RAJTOL A MILLENÁRIS BETONJÁN 

VASARNAP DÉLUTÁN
Vasárnap délután a Millenáris beton-*

teknője lesz színhelye az elmúlt vasárnap 
Székesfehérváron lezajlott salakpálya 
verseny visszavágásának. Vágax szépíteni 
akar a vasárnapi vereségén. Vigb, a 
csepeliek büszkesége, reméljük, neTh fog 
távolmaradói a rajttól és Pefcró és Chlj* 
dár sem-

Hatalmas számú nevezés érkezett a 
vasárnapi versenyre. Eszerint rajthoz 
áll Vágat, Vigh, Petró, Gujdár, dr Zsó- 
iér, Petrányi, Reiez, Lovász. Szabó, 
Felez. A  kismotoros gárda ©gybea a 
közel jövőben Miskolcon rendezendő ver
senyre in készül.

K E R É K P Á R

Seylfarth. a- svéd gyors- 
korcsolyázó viliié rekorder 
legyőzte a balszerencsével 
küzdő német porfelhő- 
lovagokat a 120 km-es 
finn Horga versenyben
Most bonyolították le Finnország

ban a Helsinki— Borga— Helsinki 
terepszakaszon a finn országúti ke
rékpársport egyik legkiemelkedőbb 
tornáját: a Borga-versenyt. Mező
nyében a finn együttesen kívül a 
német, a dán és a svéd válogatott 
is rajthoz állt. A  esélyes németeket 
balszerencsesorozat üldözte. Preisk- 
cit, Saager és Kittsteiner egy  tömeg

bukás alkalmával lekerült a gépről. 
Preiskeit és Saager tetemes időhát
rány után folytatni tudta a küzdel
met, Kittsteiner azonban súlyos ter
mészetű térdsebesülése miatt kény
telen volt a versenyt feladni. A  két 
versenyben maradt német önfelál
dozó küzdelem árán felzárkózott az 
élmezőnyhöz, ekkor azonban mind
kettőjüket tömlöszakadás érte s így 
a célban 12 perces hátránnyal a 
hetedik, illetve a nyolcadik helyet 
tudták csak biztosítani, a német szí
neknek, holtversenyben.

A  versenyt egyébként a svédek 
gyorskorcsolya-világrekordere, Seyf- 
farth Ake nyerte. A  120 km-es tá
vot 3:12:42-es kitűnő idővel teljesí
tette. A  második helyre honfitársa* 
Hellberg futott be, a harmadik hely
re a szintén svéd Jansohn érkezett, 
A  svéd csapat így megnyerte a csa
patversenyt is.

A kölni idénymyitó bnkósisakos torsa 
a kövejkezö eredménnyel zárult: 1. Heln-
mann 100 km, 2. Schorn 98.067 m, 3.
Krewcr 94 092 m, 4. Wals. 5. Lofíim.

Régi teniszlabdáit sített eljárásunkkal megújítjuk
D O R N E R  S P O R T

KBISZTINA-KÖBBT 7S. TELEFON: 4



S9e£tf Vasárnap, 1941 június 8.

N egyven n é g y e s fo g o t  áll rajthoz a mai 
2 0 0  km-es kerékp áro s NagyváStán

Amint előre megírtuk, a borúlátók is
mét tévedtek, A belügyminisztérium az 
engedélyt idejekorán kiadta s így semmi 
akadálya sincs annak, hogy a hagyomá
nyos kerékpáros Nagyváltó ma le ne bo
nyolódjék.

Ez a verseny egykor az idény ország
úti rangadója volt. Aztán sokat veszített 
jelentőségéből. Külföldön nem igen űzik, 
— sajátos magyar mérkőzéssé halványo
dott, de még így is az évad legizgalma
sabb erőpróbái közé tartozik. 1896 óta 
most 44-ik alkalommal ül nyeregbe a 
mezőny, összesen negyven négyesfogat 
vonul, a küzdelembe, ami messze túlszár
nyalja a résztvevő csúcsot. A nagyváltók

történetében 1926-ban állt rajthoz a leg
több egyesületi csapat: S2 induló legény
séget tartanak nyilván az egykori fel
jegyzések. Most 30 fakerekes és tíz vas
kerekes négyesfogat vonul fel. Ezek reg
gel hat órakor a. gödöllői országút 10 
km-es kövétől a 35 km-es kövéig hajta
nak s onnan visszafordulva ismét a 10 
km-es kőnél lévő részcélig kerekeznek. 
Ezt a távot négyszer teljesítik s így a 
megteendő teljesítmény pontosan kétszáz 
kilométer.

A legtöbb eséllyel a WMTK, a PSE, 
az FTC, a Törekvés és a BSzKRT-együt- 
tes vonul a rajthoz.

PATAKI JENŐ, a Nemzeti Színház 
művésze Indítja el Budapest kerék

páros bajnokságának mezőnyét a 
Millenáris ma délutáni tornáján

Az  MKSz pályaévad.jának tavaszi sza
kasza ma végétéi*. Három bajnoki futa
mot bonyolít le a szövetség ma délután a 
Millenárison, Budapest 25 km-es motor- 
vezetéses és kétüléses gépeinek bajnok
ságait s ezzel az országos kiírású tornák 
véget: érnek. A legközelebb már nemzet
közi mérkőzésekre kerül a sor. Eredeti
leg mára a Bécs—Budapest válogatott 
palyaversenyt tervezte az MKSz. Ez az 
erőpróba azonban az ostmarkiak lemon
dása folytán elhalasztódott s így történt, 
hogy a vQrscnyintézőbizottsáíT a húrom 
bajnoki vetélkedést állította be a mai 
hap műsorába.

A  25 km-es poutbajnokság 
iÉltes, Papp Pelvássy, Rajczy, Karaki 
és.-mások rajtjával igen érdekesnek ígér
kezik. Külföldön régen népszerű ez a 
verseny fajta — mely részhajráival és 
pontszerzési küzdelmeivel állandóan 
mozgásban tartja a mezőnyt és így vál
tozatos képet ad és gyorsaságot visz a 
teknőbe.

A motorvezetéses bajnokság: 
ezúttal két 25 km-es futam keretében

TÖBB, MINT 300 LEVENTE ÁLL BÁJT
HOZ MA A VELENCEI T ó KÖBÜLI 

VERSENYEN
A balatoni kerület idén is hű maradt 

hagyományaihoz. A vidéki országúti 
sport fejlesztése érdekében kifejtett 
munkássága ma, vasárnap újabb jelentős 
állomásához érkezik. Vidéki jellegű 
országúti kerékpárversenyt bonyolít le a 
Velencei tó körül s e mérkőzés rajtjához 
a kerületébe tartozó porfelhőlovagokon 
kívül nyeregbe szólít több, mint 300 
leventét is.

Ennek a tornának a tömegsport szem
pontjából igen* nagy a jelentősége s 
kétségtelen, hogy a vasárnapi küzdel
mekből nem egy új rekruta eredménye 
fogja  hirdetni a kerület munkájának 
szükségességét és gyümölcsé.t

KÉZILABDA
A KÉZILABDABAJNAKSÁG ÁLLASA 

I. osztályú férfi:
1. Elektromos
2. ' BSzKRT
3. MAFC
4. BLE VII
5. VÁC
6. UTE
7. MTE
8. BTC
9. Wacker 

10. WMTK

6 4 1 
6 3 2 
6 3 1 
6 2 1 
6 2 —  

6 1 1  
6 1 —

-  110:18 12 
1 56:48 10 
1 45:35 9
1 71:42 8
2 44:45 7
3 48:47 5
4 47:65 4
4 43:62 3
5 22:63 2
6 30:91 —

dől el. Ebben a versenyben, a papírforma 
szerint Nagy Bélának kell győznie, aki 
valamelyik futamban kísérletet tesz a 
20 km-es országos csúcs megdöntésére. 
Legerősebb ellenfelének Szekeres ígér
kezik, aki bécsi mérkőzése előtt szeretne 
alaposan visszavágni erősen a sarkára 
lépő ellenfelének. Kettőjük mellett nagy 
érdeklődés előzi meg PaUiki rajtját, aki 
multvasárnapi betörése óta egyre fejlő
dik és 8-z edzések alkalmával több 18 
mp-n belüli kört futott.

A kétüléses gépek bajnokságának me- 
zőnyét csak a rajt előtt hirdetik ki s 
így előzetes jóslásokba bocsátkozni lehe
tetlen. Éles és Pelvássy mindenesetre 
esélyes kormányosai lehetnek ennek az 
összecsapásnak.

A műsort a szokásos kiegészítő számok 
tarkítják: az akadályverseny, a gyerme
kek számára kiírt futam, stb., stb.

Érdekesnek tartjuk megemlíteni, hogy 
a bajnoki futam mezőnyeit Pataki Jenőt 
a Nemzeti Színház népszerű művésze in
dítja útjára. Ez a szokás külföldön álta
lános divat s mint hírlik most ezt a szo
kást a Millenárison is meg akarják ho
nosítani.

II. osztályú férfi:
1. BLE IX  5 5 -------  66:22 10
2. BTK 6 5 — 1 57:23 10
3. Kistex 6 5 — 1 52:24 10
4. Magyar, Posztó 7 3 1 3 59:38 7
5. Lampart 6 3 — 3 26:45 6
6. Széchenyi 7 2 1 4 29:43 5
7. Piaristák 7 1 — 6 29:62 2
8. KatLE 6 -------  6 7:68 —

HABOM MÉRKŐZÉS EMELKEDIK KI
a kézilabdabajnokság vasárnapi műsorá
ból. A  2. helyezett BSzKRT a BLE VII 
ellen, a bajnok Elektromos a. VÁC ellen, 
a bajnok jelölt MAFC az MTE ellen prró- 
válja megvédeni előkelő helyezését. 
Részletes kézilabdamúsor:

I. osztályú férfi: BLE VII—BSzKRT 
(,Arénarút, fél 5. Bereez). Elektromos— 
VÁC (Pózsonyi-út, fél 3. Kurucz). MTE 
—MAFC (Hajdu-ufcca, 8. Bobrovszky). 
WMTK—UTE (Csepert, WMTK-stadion. fél
10. Pusztay). BTC—Wac-ker (Fehér-út, 
negyed 7. Pállá). — II . osztályú férfi: 
BLE IX —Lamport (Népligeti székesfővá
rosi Diák-stadion, 2. Földi). — Szövetségi- 
díj: WMTK—UTE (CeOepel, WMTK-sta
dion, 1L Berdó). Elektromos—VÁC (La
torca-utca, 1. Szabó). BLE VII—BSzKRT 
(Aréna-út, 3. Nagy L.). MTE—MAFC 
(Hajdu-utoa, negyed 10. Mocsáry).
. III. osztályú nőt: Ko, Elzctt—DSE
(Tárna-utca, 5. Szántay-Szabó). Óbudai 
Pamut—DreHSK (Nagy szombat-utca, fél
9. Földosdy). Budakalász—Ko. KBL (Bu
dakalász, fél 10. Nagy Z.). HF6SC—Ko. 
Kispest (Gubacsi-út, 11. Pintér B.). Ko. 
IX—Ko. Habs. (Kén-utca, 9. Dobronay).

IV. osztályú női? Ko. Pesterzsébet— 
EMERGÉ (Pesterzsébet, HÉV* pálya, 9. 
Garai). GyaSC—DSE (Pozsonyi-út, 8. 
Egri). FSC—Ko. XIV (Kábel-pálya. Fe- 
hérvári-út, 9- Soproni).

A  Wacker és a BTC csapatát kétszeri 
ki nem állás miau az MKESs törölte a 
Szövetségi-díjból.

m  wmrnrnmmm**'■ —   
Fegyelmez az MKSz. Baloghot ETE 

három hétre. Kulcsárt ETE négy hétre, 
Galgóczit. UTE két hétre. Nógrádit UTE 
báróm hétre, Bischitzet MTE három 
hétre, Rétit (Piaristák) három hétre, Gált 
BLE IX. két hónapra tiltotta el a játék
tól a fegyelmi egyesbíró.

VÍVÁS
A BSE péntek délután házi kardvívő 

versenyt rendezett a Vas-utcai vívóter
mében. 1. Babnak 7 győzelemni/al, 2. To- 
perczer 6 gy., 3. Dabóczi 6 g y „ 4. Ha
jós 4 gy., 5. dr Posta 3 gy., 6. dr Drip- 
pey 3 gy., 7. Seid'l 3 gy., 8, Tihanyi 2 
gy., 9. Fundolius 2 győzelemmel.

A nyugati (3-ik) vívókerület bajnoksá
gait a Szombathelyi VC ma folytatja 
Szombathelyein. A  verseny tőr és kard 
egyéni és csapatból és női egyéniből áll. 
A  versenynek igen nagyszámú résztvevője 
van.

Elmarad a német-magyar vívómórkőzés.
A német-magyar barátság kupa mérkő
zéssel a német rendezőség közölte, hogy 
csak július havában tudna határnapot 
kitűzni. A  vívószövetség a júliusi határ
napot nem tudta vállalni, mert az any
uidra későn van, hogy a vívók már nem 
folytatnak edzést. Ennélfogva a versenyt 
eme az évre lemondták.

Német vívók Olaszországban. A  vige- 
vanoi olasz vívóversenyre, amely tudva
lévőén amatőrök és mesterek közös ver
senye, a németek is küldenek vívókat.

A  vitéz Gömbös Gyula-emlék versenyt, 
amelyet eredetileg április 6-ára írt k i ■ a 
HTVK s akkor nem lehetett megtartani, 
most június 11—12-én rendezi - meg a
HTVK. A  verseny, amely minden évben 
a legszebb és legmagasabb színvonalú 
verseny szokott lenini, _ ebben az évben 
tőrben és kardban vívják. A  verseny 
ünnepélyes döntője 32 én délután 6 óra
kor lesz a Tiszti Kaszinó dísztermében.

GYEPLABDA
MA: BBTE—AHC

A mai mérkőzések közül kiemelkedik 
a BBTE—AHO (Pasaréti-út, 9.) összecsa
pás. Az amatőr csatárok góliszonyban 
szenvednek. _ Amennyire könnyű dolgai 
lesz a budai védelemnek, annyira nehéz 
feladat előtt áll a BBTE támadósora. 
Ezúttal a. legjobb magyar védelemmel és 
fedezetsorral veszi fel _ a küzdelmet. A 
mérkőzés sorsát az fogja eldönteni, hogy 
az AHC kitűnő védelme feltartóztatja-e 
a BBTE-csatárok lendületes rohamait, 
ha igen, akkor az amatőrök értékes pon
tot vihetnek haza s ez egyben a bajnok
ságban a második  ̂helyot is jelenti. Ez 
azonban nem valószínű. Jóslatunk: 3:3 
a BBTE javára.

A forduló másik érdekes mérkőzése a 
BKE—FTC (Margitsziget, fél 13.) talál
kozó lesz. Szép játék után 4:2-e.s Fradi- 
győzelmet, várunk.

A MAC—SzHC (Margitsziget, 9) és az 
MHC—PhHSE (Pasaróti-úí, fél 31.) mér
kőzésen az előlállók nagyobb gólarányú 
győzelme várható.

párjai: Gyuris VI. LE—Bijcsik BTK,
Riha VI. LE—Barinka II BTK, Hotlós
VI. LE— ?, Józsa VI. LE—Sturm BTK. 
Sulkó Béla szövetségi kapitány a ver
seny keretében egy válogatómérkőzést is 
rendeztet Kocsis BTK és Poprócsi-Pap 
(Lapterjesztők) között. A verseny 
délelőtt 11 órakor kezdődik.

A Pestszenterzsébeti LE Ökölvívói a 
június 15-én sorrakerülő városi levente 
sportünnepélyen a VI. LE ökölvívóival 
mérkőznek a városparancsnok értékes 
tiszteletdíjáért.

EVEZÉS
Eltemették Martin Istvánt. Martin Ist

ván bankigazgató, a Pannónia Evezős 
Club egyik megalapítója elhunyt. Martin 
45 évig volt tagja a clubnak, ez idő alatt 
a klub vezetésében és irányításában 
tevékenyen rész tvett (mint igazgató, 
később mint elnök). A klub örökös tisz
teletbeli és alapító tagja volt. Az 1941. 
évi közgyűlés negyedszer választotta 
meg tiszteletbeli elnökségi taggá. 
A Magyar Evezős Szövetségben is tevé
kenyen résztvett. mint pénztáros. E tiszt
ségét 25 évig töltötte be. A Magyar-Olasz 
Bank sportegyesületének megalakulásá
tól nyugdíjba meneteléig elnöke volt. 
Elnöksége alatt az egyesület futball 
csapata háromszor egymásután meg
nyerte (első alkalommal az akkor kiírt) 
Bank Kupát és a csapat bankbajnoki 
címet szerzett. A Bank Sport Szövetség
ben is tevékenyen résztvett és ennek 
elnökségi tagja volt. A ravatalnál 
Záborszky István dr, a Pannónia Evezős 
Club alelnöke búcsúztatta Martin Istvánt 
és helyezte a koporsóra a Pannónia 
lobogóját.

A  Magyar Evezős Szövetség vjzrehivo 
Szent Kristóf-iiniDJ^pc június 8-án, va
sárnap délelőtt 3M0 óraikor a Hungária 
Evezős Egylet klub házában tábori mi
sével kezdődik.

ÖKÖLVÍVÁS /
A  BTK meghívásos ökölvívó versenye 

a® elmúlt szombaton a .versenyzők távol- maradása folytán elmaradt. Az igazolat
lanul elmaradt ökölvívók — szám szerint 
13! — versenyzési jogát 1—1 # hónapra 
függesztette fel a MÖSz szakbizottsága. 
A távolmaradt ökölvívók intéződ pedig 
a fegyelmi bizottság előtt fognak majd 
magyarázatot adni az „esetről."

A Tatai LE vasárnap Budapesten 
vendégszerepei. A tatai levente ökölvívó
kat a Rákóczi PLE látja vendégül az 
Aréna-út 136. szám alatti iskola torna
termében. A mérkőzés párosítása (elől a 
tatai ökölvívók): Babotán—Erőss RPLE, 
Kerányi—Havas RPLE, Szoflek—Furulyád 
RPLE, Kontra—Kincses RPLE, Zámbó— 
Józse VI. LE, Pavlovics—Czanik VI. LE, 
Végh—Domszky VI. LE, Keresztesi— 
Juhász RPLE. A  mérkőzés kiegészítő

IFJÜSAG
A CSONGRÁDI JÁRÁS LEVENTÉI

vasárnap Kisteleken mérték Összie ere 
jüket. A  verseny 2000 néző előtt^ Pity 
István dr tb. főszolgabíró beszedővel 
kezdődött. Az eredmények: 60 m: 1. Koos 
(Csongrád) 8.3. 2. Léhner (Csongrád) 9,
3. Gyurioza (Kistelek) 9.1. 100 in: 1. Kér
ges (Kistelek) 13, 2. László (Csongrád) 
13.1, 3. Engi (Kistelek) 13.4. 400 m: 1. 
Dinnyés (Csongrád) 1:04.1, 2. Gömöri
(Pusztaszer) 1:04.6. 3. Mészáros (Csongrádi 
1:04.8. 800 in: 1. Mészáros ^Csongrád) 2:33. 
2. Molnár (Kistelek) 2:34- 3. Makai (Sö
vény!) áza) 2:39. 4x100 m: 1. Kistelek 54.1,
2. Csongrád 54.4. Távol: 1. Gömöri (Pusz
taszer) 553, 2, Kérges (Kistelek) 520. 3.
Sajó (Csongrád) 513. Magas: 1. Szilasi 
(Csongrád) 150, 2. Asztalos (Csongrád)
145, 3. Kérges (Kistelek) 140. — Súly: 1. 
Dragon (Csongrád) 8.96. 2. Mueai (Kiste
lek) 8.70, 3. Kucsera (Kistelek) 8.48. Lab
darúgás: Csongrádi LE—Kisteleki LE 2:2 
(1:0). Vezette: Gál dr. Góllövő: Szepesi. 
Kovács, illetve Horváth, Lévay. Pásztor 
(Kistelek) síposonttörést szenvedett.

4fiOO LEVENTE RÉSZVÉTELÉVEL
kitünően sikerült járási levoütcverstenyt 
bonyolítottak le Pápán. Külön rendezték 
meg az iskolás és az iskolán kívüli le
venték versenyeik Iskolások. 160 m: 1.
Nagy (ref. koll.) 11.8, 2. Drexler 12.4. 400 
ra: Scnrnirdl (ref. kol'!.) 56.7. Magas: 1. 
Moizer (Bencés) 155. 2. Gserkuti (Tkp) 
155, 3. Drexler (Bencés) 155. Csapat: 1. 
Bencés g. 154 cm átlag, 2. Tanítóképző 
150. Távol: 1. Drexler (Bencés) 600, 2.
Takács (ref. kpty.) 507. Csapat: 1. Ref. koll. 564, 2. Betooés aö 52L Súly: 1. Pető 
(ref. kolI.) 11.24, 2. Tóth 11.19. Csapat:
I. Ref. koll, 1(|.20, 2. Bencés g. 9.61. — 
Iskolán kívüliek. UH) m: 1. Fribert (Pápa)
II. 8, 2. Blum 12.7. 400 m: 1. Balogh 57.2.
Magas: 3. Htmyadvári (Pápa) ICO. Csa
pot: 1. Pápa 142, 2. Pápa—Tcs~ár 135.
Távol: 1. Himyadvári 580. Csapat: 1.
Pápa 536. 2. Lovászpatona 196, 3. Mihály- 
liáza 434. Súly: 1. Görcs (Pápa) 12.03. 
Csapat: 1. Pápa 9.36, 2. Lovászpatona 9.26.

CÉLLÖVÉSZET
Az Országos Magyar Galamblövö Egy

let nagy tavaszi versenyeit június 11— 
15 között rendezi a Balaton melleit. Az 
érdekes verseny 17 verseny számból áll.

SZERKESZTŐI Ü ZEN ETEK
Vitéz Cséplő Ferenc, Budapest. A Iáin 

darugő szövetségben uralkodó álláspont, 
szerint nem lenne okos az 1922-ben és 
1923-ban születteket még egy évre ifjú
ságiaknak minősíteni. Az utánpótlás gon
dolatával és gyakorlati megoldásával tel
jesen ellentétbe- kerülne ilyen intézke- , 
dés. Véleményünk szerint a szövetség ál
láspontja helyes. Állítsanak fel I l  és III 
csapatot az ifjúsági korból kinövő játé-: 
kosok számára.

„  Szabadrúgás4 *. A játékszabályok új 
szövegezésében megváltoztatták a sza
badrúgások eddigi elnevezését. Ami a 
régi szövegben „egyszerű”  szabadrúgás 
volt, annak most ,,közvetett”  szabadrúgás 
a. neve A „Szigorított’* szabadrúgást pe
dig „közvetlen szabadrúgásnak nevezi 
az új szöveg. El fog tartani egy ideig, 
amíg az új nevek átmennek a gyakor
latba. El kell azonban ismerni, hogy az 
új nevek igen észsrerűek. „Közvetlen”  az 

szabadrúgás, amelyből „közvetlenül” 
gólt lehet elérni. „Közvetett”  pedig az, 
amelyből csak újabb érintés után, tehát 
„közvetve”  lehet gólt elérni.

„Kíváncsi*’ Budapest. 1. Kovács 14.4-es 
gátfutásakor és Koltai 758 cm-es távol- 
ugrása közben hatalmas hátszél volt. 
Ezért nem lehetett az eredményekből 
csúcs. 2. Sa-volainen nem a polgári, ha
nem a munkásszövetség versenyzője volt, 
amikor 10.5-ös idejét futotta. Ezért nem 
finn csúcs az eredménye. 3. Lutz 59.07-es 
kalapácsveto eredményének története na
gyon # érdekes, die akitől hallottuk, nem 
jogosított fel arra. hogy nyilvánosságra 
hozzuk. Elégedjék meg azzal, hogy a 
kalapács jóval könnyebb volt a szabá
lyosnál. 4. Owensen kívül csak a néger 
Peacock ugrott 8 méteren felül. Eredmé
nye 80i. (Hátszél volt!) 5. A  svéd An- 
dersson keresztneve IIaraid.

„Szicíliai véd elem.’ * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A  labdarúgás a 
sakk játékból vette át c /t  a kifejezést. 
A sakkban a régi időkben legzártabbnak 
tekintett védekezésit nevezték- „szicíliai 
vpdelem” -iiek. (Azóta rájöttek, hogy még 
zártabban is lehet védekezni.) Nálunk 
annak idején a 33 FC csapata vezette be 
azt a játékrendszert, amely a védelem 
létszámát a támadás rovására annyira 
megerősítette, hogy a védelembe vonta 
vissza egy-két előretolt csatártól eltekint
ve a csapat minőién tagját. A 33-as, majd 
a Budai ,,11” gyakran meglepő jó  ered
ményeiket ért el ezzel a rendszerrel játék 
erő dolgában lényegesen fölötte álló csa
patokkal! szemben. Ha azonban az ellen
fél csatárai értettek hozzá, hogy miként 
húzzák szét az ilyen rendkívüli módon 
tömörülő védelmet, a nagyobb klasszis 
mindig érvényre jutott és a „szicíliai'* 
védekezés ellenére is kikapott az ilyen 
rendszerben játszó csapat.

„Bánréve—OzörényJ* Azt írja, hogy a 
11 -es rúgás után a kapus beleöklözött a 
labdába, azután pattant a labda a kapu
fára, onnan a 11-es rúgó jóhoz, akii azután 
belőtte $i kapuba. A  játékvezető csak 
hosszas vita után adta meg a gólt. (Az 
az érzésünk, hogy a játékvezető nem látta, 
hogy a kapus előzőleg érintette a kapu
fáról visszapattanó labdát és ezért nem 
akarta elismerni a gólt. Amikor azonban 
tudomásul vette, hogy a kapus éi ra tette 
a labdát, akkor dismiertf- a gólt.) Ez úgy 
rendben is van. Nem a kapufa érintésén 
van a hangsúly. A  kapufa és általában 
a pálya berendezési tárgyai — nem szá
mítanak. Ha éri őket a labda, úgy kell 
tekinteni, mintha senlmi sem történt vol
na. Ha kimegy a labda ilyen^ tárgyak 
érintése után, úgy kell ítélkezni, mintha 
a tárgy érintése nélkül ment volna ki 
?i labda. Ha benn marad érintés után a 
labda, a já'téktémii, akikor, továbbra is játékban nvrrafl n íoíbcfn/ Afaire ön gon
dol, ..... az a játékszabálynak. jibba az intéz- 
kedésébo ütközik, hogy a szabadrúgást, 
szöglefcrúgást. 11-es rúgást rúgó játékos 
ha már egyszer elrúgta a labdát, akkor 
másodszor nicin érintheti, ha csak köz
ben más játékos nem érintette aizt. A 
kétszeri érintés tilalmába ütközik tehát 
az a játékos, aki elrúgja a lLeet és ha 
Wj a kapufáról visszapattan,, újra bele
rúg. A kapufa — minit fentebb mondottuk 
— nem számít és így az ilyen játékos 
másodszor is érinti a labdát, tehát bün
tetendő. Ebből következik, hogy ha a 
kapus közben érintette a labdát «— akár 
a kapufa-érintés előtt, akár utána — 
akkor a 11-es el rúgó ja már szabályosan 
rúghatja újra a labdát.

MOZI
A wyomingi Viva Villa
Wallace Becry, a nagyszerű színész 

életének legnagyobb sikerét a „Viva 
Villa** címszerepében’ aratta. Hamarosan 
bemutatásra kerül Budapesten az „ököl- 
j«gr*‘, amelyet joggal nevezték Ameriká
ban a wyomingi Viva Villának.

Reb Harkness. az „ököljae /’ főszerep
lő je  jogilag közönséges bandita, a va]?" 
Ságban a szegény farmerek védelmezője 
a ravasz gazemberekkel szemben. Élet
pályája nem emelkedik olyau magasra, 
OTÍDtt Pancho Villának, de neír is ér véget 
olyan tragikusan. Kalandjai azonban 
éppen olyan izgalmasak és nyers ősi 
humorral telítettek.

Wallace Beery a testére szabott szere
pet természetesen teljes odaadással 
játszotta. A felvételek öt hónapig tar
tottak és Wallace Beery annyira vigyá
zo l arra. hogy semmi se zökkentse ki a 
szierep hangulatából, hogy teljes öt 
hónapig nem öltött magára rendes pol
gári öltözéket. Állandóan a wyomingi 
T&nctio Villa ruháit hordta.

A kedélyes Leó Corillo, a bájos Ann 
ftutherford, a mulatságos Lee Bowmann 
és Bofes Watson, egy remek kis kölyök 
játszik még fontos szerepet a filmben, 
amelyet Richard Thorpe rendezett.

Mák virágok
Beszámoló a Fórum 
francia újdonságáról

Egy nagyarányú szélhámos társaság 
bonyodalmas és ötletes „mester- 
vágás“ -ának története. A néző a cselek
mény lolyamán mindig újabb kérdő
jelek elé kerül. Sokat találgat, de kévé
sét talál el. Az igazságot háromszoros, 
négyszeres fátyol takarja. A fátylak leb- 
bentgetésc olyan szellemes, hogy már ez 
Is kielégítené a közönséget. De van 
ráadás is: a szereplők hallatlanul finom 
művészi játéka. - Persze a belvárosi 
közönségnek ez falán még fontosbb, mint 
a. történet ötletessége és a szöveg szel
lemessége. •

Kár hogy a feliratiro (valószínűleg 
kényszerűségből) itt-ott enyhíteni pró
bálta a film eredeti e*es szatíráját. 
Szerencsére nem sok eredménnyel. .

*
Elvire Popescu játsza a legfonto

sabb szerepet. Talán még egyetlen 
filmjében sem volt ennyire elraga
dó. Vonzó egyénisége ezúttal töké
letesén érvényesül. A  mosiközönség 
■Most teljesen megértheti azt a nép
szerűséget, amely ezt a pompás szí

nésznőt Párisban körülveszi. Méltó 
társa Jules Berry, aki egy letört 
gavallért játszik —  törhetetlenül. 
Viviane Románcé kivételesen a má
sodik vonalba* szorult Popescu asz- 
szony mögött, de így is kiveszi a 
részét a sikerből. A  mellékalakok 
(mint a legtöbb francia fűmben), a 
„Mákvirágok“ -ban is nagyszerűek: 
André Lefaur (a  báró), Pierre 
(a bajuszos detektív), Armand 
Bemard (az inas) és Jean Tissier 
(a  szélhámos klub főtitkára).

A  filmet Pierre Colombier rendez
te. Remekül.

Az asszony, az orvos 
és a harmadik

Beszámoló a Corso 
amerikai filmjéről

Miről szól ez a film? A szerelemről. 
Minden más mellékes. Csak a szerelem 
fontos. A szerelem, amiért meg lehet 
halni s amiért élni kell. Ami elmúlt, 
ami jön. ami van. Ami miatt az orvos 
elmegy a in:sní> szanatóriumba és ami 
miatt visszatér az igazi kórházba az 
igazi szenvedőkhöz. Ami _ megtanítja a 
fényűzéshez szokott gyönyörű nőket is a 
szenvedésre, a hitre, a lemondásra, .

Tehát: nagyon szép film.
De azonkívül széditoen elegáns is. 

hiszen — amúgy mellékesen — bemutatja 
a newyorJd Park Avcnue csillogó, pom
pázó, kábult, boldogtalan életet.

*
Spercer Tracy  játsza az orvost. 

Az ember minden filmje után aat 
hiszi: már néni lehet jobb. Aztán 
következik az újabb és újabb film 
és ebben Spercer Tracy jobb, mint 
az előzőben volt. Ebben is jobb.

ISs sokkal jobb  Hedy Lamarr, 
mint amilyen eddig bármelyik film
jében volt. Ez a film igazi meglepe
tése. Szerintünk az okozta a ra
gyogó szépségű színésznő feltűnő 
javulását, hogy Spencer Tracy já
tékának hatása alá került.

Kent Taylor, a  „harmadik", nem 
olyan nagy színész, mint Spencer 
Tracy. De olyan férfi, akiről elhi- 
hetjük, hogy H edy Lamarr képes 
lenne m eghalni.m iatta.—  BBiig nem

ismerte meg Spencer Tracyt.
A  többi szereplő közül három nőt 

kell megemlítenünk: a kitűnő
Verree Teasdale-1, a divatszalon tu- 
lajdonosnöjét, a bűbájos Laraine 
Day-1, aki a szerencsétlen öngyilkos 
leányt játsza és az érdekes Monna 
Barrie-1, a „harmadik" feleségét.

A  MOZIK MŰSORA
Rövidítések: i: =  V*. í  =  V«, h =  %

Sz szombat, V "■ vasarnap
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körót 55. Tel : 153 034. 
f6, fS. flO. Sz. V.: fl-kor xs. Édes ellen
fél. (Szeleezky.) 2-ik hét!
BELVÁROSI HÍRADÓ Peloft Satdor-u. 6.
T.: 181-244. 10-tőd 24-ig. folyt-. Magyar-. 
Ula-, Luce-. Fox- és rajzos híradó. Az 
ösztönélet csodái. Országos tornász csa
patbajnokság. Rajzfilm.
OASINO Bsikü-iit 1. T.: 383-102 f5, 7. flO. 
Érik a gyümölcs. (Henry Fottda.) 2. hót! 
CITY Vilmos császár-út SS. Tel.8 11T140. 
fő, 7, flO Érik a gyümölcs (Henry Fon- 
da). 2. hét! _  , .
CORSO Váci-utca 9. Telelőt: 182-818.
fS. f8, fin. Sz. V.: f4-kor is. Az asszony, 
az orvos és a harmadik. (Spencer Tracy.) 
DÉCS1 Teréz-körót 38. Tel.: 125-952.
f6. f8. flO. Sz. V .: f4-kor is. Perzselő
szerelem (Yvonne Printemps).
FÓRUM Kossuth Lajos-n.. 18 T.t 189-543. 
f6, f8, flO. Sz. V.: fi-kor is. Makviragok. 
(Elvire Popescu.) „
HÍRADÓ Erzsébet-köröt 13. T .: 2221499. 
3—24-ig fo ly t Magyar-. Ufa-. Fox-. Luce- 
és rajzos híradó. Háziurak és.albérlők a 
tenger mélyén. Országos tornász csapat- 
bajnokság. Rajzfilm. _  ,
OMNIA Kölcsey-utoa *. Tel. tSO-125. 
5. n8, Í10. Sz. V .: 4, 6, 8. 10. Paris vado-uábflu
RADIÍJS Nagyinezó-ntca 25.. Tel.: 122-099. 
Í6. h8, hlO. Sz. V .: f4-kor le. A madridi 
kém. (Fosco Giachetti). *
ROYAL APOLLO Brzsébot-korói 45. T.: 
222-002. fő, 7. flO. Érik a gyamblce. 
(Henry Fonda). 2. hét! _  ,
SC A LA Teréz-körút 60. Tel.t 114-411. 
n6, Í8. hlO. Sz. V .: 3-kor is. Csalódott 
íár.yok (Linda DarnelL).
URÁNIA Rákóezi-nt 21 Tel.: 14G-046. 
5. h8, flO Sz. V .: h3-kor is. Hamis pénz. 
(Kristen Heiberg).

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T .: 422-722 
f4, 16. f8, flO. Sz V .: í2-kor is. Bün- 
hödés.
CAPITOL Baross-tér 82. T el.: 134-337. 
f4. f6, fS, OO. V.: 2-ikor is. A  holnap 
hajósa.
CORVIN tniól-dt 40. T .t 138-988. f*. f6,
ÍV  m .  Va  fS-kor is. Víseza aa úton.

ELIT Szent IslváL-körút 16. Tel.: U4-502. 
4, 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Balkezes angyal. 
HOLLYWOOD Bcthien-tér 3. T.: 225-003. 
f5, 7. no. V .: 2-kor is. Egy asszony há
rom élete.
KAMARA Dohány-n. 42. Tel.: 423 901. 
11, 2, 4. 6, S, 10. Halálra Ítéllek.
LLOYD Hollán-utca 7ía Tel.: 111-994.
f6. f8, flO. V .: 12-kor is. Egy szív kiadó. 
PALACE Erzsébet-körút 13. T.: 221-222. 
11, 2. 15. 7. flO. A  MandörLey-ház asz 
szonya. 3. hét!
PATRIA Népszlnház-ntca 13. T.: 145-673.

4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Gül-baba. V. d. 
e. 11: Az üldözött.
SAVOY üllői-út 4. T .: 140-040. f4. f6, f8, 
flO. V .: f2-kor is. Gül-baba. V. d. e. 11:
Az üldözött.
S1MPLON Horthy Miklós-út 62. T.: 268- 
999. f4, f6, i’8. Í10. V.: f2-kor is. Madarász. 
STÚDIÓ Akácfa-ulca 4 ' T .: 225-276. U, 
f2. Í4, f6, Í8, Í10. Egyetlen éjszaka. 

Továbbjátszó mozil-c
ALKOTÁS Gömbös-őt 11. Tel.: 365-374. 
n4, n6, z.8, nlO. V .: n2-kor is. Kora
Terry V. d. e 11: Gyermekáliv. 
BELVÁROSI Irányi-útca 21. 1’ .: 384-563.
4. 6, 8. 10. V.: 2. ho, 4, h5. 6. h7. 8. h9,
10. Olajváros.
BUDAI APOLLO Széna-tér T.: 851—500. 
f5. h7. 9. V .: Í2. Í4, Í6, f8. flo. Bécsi vig 
asszonyok. V. d. e. 11: Motoros ördög.
Vadnyugati becsület.
ELDORADO Népeziniiáz-a. SÍ. T.: 133-in. 
4, 6, 8, 10. V .: 2-kor is. Alipang. V. d. 
e. 31, n i: Okos mama.
HOMEROS Hermma-út 7. Tel.: 196:178. 
hő. 7. nlO. V .: 3-tól. Olajváros.
IPOLY Csákv-utca 65. Telefon: 292-626. 
f4, Í6. f8, no. V.: f2-kor is. A fekete 
asszony. V. d. e. 11: Hotel Sacher. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. h3, h5, 7. nlO. V .: hl-kor is.
Olajváros. V. d. e. 11: Cserebere. 
OLVMPIA Erzsébet-körút 26. T.: 423 188. 
11 2 4 6, 8, 10. Bécsi vig asszonyok. 
OTTHON Beniezky utca 3 T el.. 146-447 
n4 n6, n8. nlO. V .: r-2-kor is. Kora
Terry V. d. e. i l :  Nászút féláron. 
PHÖNXX Rákóezi-út 68. Tel.! 223-241 
11 1 3 5, n8, Í10. Hatosfogat.
RÍALTO Rákóczi-át 70. Telefon: 224-443.
11, 1. 3. 5, n8, f lO. Olajváros.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4. 
-  .Távbeszélő 132-499 és 133-977. Levél
cím: Budapest 72. Postafiák 42. — Posta
takarék : 53.366.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gynla.
Felelés szerkesztő: Hoppé László. 
Felelős kiadó: Kultsár István. 
Előfizetési díj: Belföldre egy hór* t

2.20, negyedévre 6.—, külföldre #.—>
Amerikába 10.—. , ..Nyomatott a Stádium Bt. körforgóg*- 
Min. Feleidet Győry Aladár Igascstá.

A RÁDIÓ MŰSORA
Vasárnap, június 8.

Budapest I (549.5 m ): 8: Ébresztő*
Hanglemezek. — 8.45: Hírek. — 9: Gőrö#' 
'katolikus eigyházi ének és szén tboszéd 
(Fodor János sátoraljaújhelyi hitoktató)*
— 10: Református isten tisztelet (Tavasa^ 
Sándor dr kolozsvári teológiai akadémiai 
taiUiár). — 11: Egyházi ének és szentbe- 
szed (Puszta Sándor űt). — 12-30: Csele- 
nyi József és Nagy Mária magyar nó
tákat éltekéi, kíséri Farkas Béla cigány* 
zenekara. — 18.45: Hírek. — 14: H angit 
mezek. — 15: Szakképzett ifjakat a me* 
zögazdasáigba. Devieh László dr előadása.
— 15.45: BSzKRT-zene-kar. Vezényel?
Müller Károily. —- 16.30: Az építőipari
pálya. Tóbiás László előadása. — 17* 
Hírek. — 17.20; Honvéd műsoT. — 18i 
Illyés Gyula elbeszélése. — 18.25: Magyar 
tárogatónégyes. — 18.45: Teleki Pál gróf* 
a földrajztudós. Halász Gyula előadása.
— 19: Hírek magyar, német és roniá.n
nyelven. — 19.20: Éljen aiz egyenilöség-
Vígjáték négy felvonásban, irta: Eötvös 
József báró. — Ábrányi gróf; Pétbe;0 
Attila; Ilka, a leánya: Balogh Klárii 
Hegy falvi. alispán: Mihály ff y Béna;
Hegyfadvíné: Tasrády Ilona; Vilmos, első 
házasságból való fiú : Nagy István;
Irma, első házasságból váló leány:, Héj' 
lóé Melitta; Períoghy ügyvéd; Gaái 
Gyula; Gyük, a fia : Ujlaliy László?
Gáborszky ügyvéd: Rúbinyi Tibor; 
szobalány: Kéry Panni; Első és ruásotjüv 
kortes: Bihary József ée Szilágyi
dár; Harmadik korban: Loöonczy 55oltáú» 
János hajdú: Bodnár Jenő;
grófi komornyik: Mátray Jóizsef; VIW*
kési, nemesek hadnagya: Onódy Ákos.r^ 
21: Haugképek vasárnap sportjáról. NÍT 
szél Pluhár István és Legényéi JíVzsci dv
— Majd: Sport ered meny ók. — 21.40: HJ*
rck, — 22.10: Báthy Anna énekel Dóh 
nányi Ernő zongorakíséretévcl. Schu 
mann: Aeszony szerelem — asszony 6°!*' 
daloikius. — 22.35: Ilangliemczek. —
Hírek német, olasz, angol és franc1, 
nyelven. — Utána kb. 23.25: Horváth
Elemér cigányzenekara muzsikál. —*

Budapest II (884 m ): 11: Tű'/.hnroPsoh 
dísztáborozása UjvidAhen. A  közvetíti 
vezoli Buüinszky Sándor. — 12.05: Lcvci'' 
rádiiófélóra. — 15.05: A  Nagykőrösi. i)a 
forműtuö Tanítóképző Intézet Énekkai • 
Vezényel Márton Barna. — 17: b®®!?.-
ötös. -  18: Ifi. Jahn Antal liarmóBik* 
számai- — 18.20: A  magyar király^1,., 
sorsa. Irta: Bercsényi Dieaső dr. r 'S S ű
Tirakó Margit magyar nótákat 
zik. -  19: Táneleir.ezek. -  20:
-  20.10: Melles Béla zenekar. Vezényel 
Vincze Ottó. — 2140: Meddő szív. f f  
Lovas® Gyula. ,

Kassa (208.6 m): 10: Egyházi t r fK .T  
szentbeszéd (Zarhar Daniján h.
Dök). — 11 ; Hanglemezek. — l;."trdS v ' 
re*, heti bes.rzámoló. -  11.35:. Vág
Nagy Géza költeményei és


