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Készülnek az egri 
diákok az űrnap! 
versenyre

A  június 12-én Egerben sorra ke
rülő ■ Budapest— Eger középiskolai 
úszó- és viziiabdamérközés elé nagy 
érdeklődéssel tekint Eger sporttár
sadalma. Az egri diákok szorgal
masan készülnek, hogy a hagyomá
nyos találkozón megmutassák, hogy 
Eger még tartja régi helyét a mar 
gyár úszósportban. Tudják, hogy a 
budapesti diákok jó formában vár
ják a mérkőzést, de bíznak benne, 
hogy ők is becsülettel tudnak helyt 
állni. Az úrnapi mérkőzésre Eger a 
következő csapatot szándékozik 
harcba küldeni:

100 m gyors: Erdélyi, Baranyai.
100 m mell: Kormos, Langer.
100 m hát: Oltay, Valent.
A  400 m gyorsúszást az egriek 

szeretnék töröltetni a műsorból. A 
Váltót még nem állították össze.

Vízilabdában a következő csapatot 
állítják ki a pesti diákok ellen: 
Herczeg — Kormos, -Jászai —  Er
délyi — Langer, Baranyai. Oltay,
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Csütörtökön fát- 
szák a főiskolai 
labdarúgók ajnok- 
ságok döntő 
mérkőzéseit

Az ezévi főiskolai labdarúgóbajnokság 
döntő mérkőzéseire Űrnapján, csütörtö
kön kerül sor, a BEAC lágymányosi 
sporttelepén. Előtte való napon pedig, 
vagyis szerdán délután szintén a 
BBEAC-on a középdöntőket bonyolítják 
le főiskolás labdarúgóink.

A selejtező mérkőzések győztesei a. 
Kolozsvári EAC, a Kassai FSC, a Sop
roni MAFC és az elmúlt évi győztes 
BEAC csapata jutott be a középdöntőbe. 
A négy főiskolás együttes szerdán dél
után, a később' megejtendő sorsolás 
szerint áll szemben egymással. A  döntő 
napján, csütörtökön a középdöntő győz
tesei játszanak az első és a második, 
előtte pedig a szerdai vesztesek a har
madik és negyedik bolyért.

32 csapattal, 5 csoportban 
vasárnap indul a Délvidék 
„Hazatérés bajnoksága^
Gálffy András, a szövetség orszá

gos főtitkára vasárnap az Újvidéki 
AC-vel és annak vezetőivel Nagy
váradon tárgyalt a ,.Hazatérés baj
nokság" részleteiről. Hazatérése 
után a szövetségben összeállították 
azt a csoportbeosztást, amelynek 
alapján a bajnokság a rendelkezésre 
álló idő alatt lebonyolítható. Négy 
csoportban hat-hat egyesület, egy
be, az újvidékibe nyolc egyesület 
került, ö t héten keresztül folyik a 
„Hazatérés bajnoksága". Az újvi
déki népesebb kerületben néhány 
mérkőzést hétközben fognak leját
szani.

A Délvidék „Hazatérés bajnok
sága" most már visszavonhatatlanul 
vasárnap, június 15-én indul. A kö
vetkező csoportokat alkották főként

a földrajzi adottság figyelembevéte
lével:

Első csoport:
Szabadkai Vasutas AK, Szabad

kai AK, Szabadkai TC, Délvidéki 
KAK, Szabadkai MTC, Magyarka- 
nizsa.

Második csoport:
Bácska, Csantavér, Zenta, Szabad

kai ASC, Szabadkai AFC, Sport.
Harmadik csoport:

Bezdán, Apatin, Bajmok, Zomborl 
Sport, Zombori NTE, Zombori TK.

Negyedik csoport: ,
Kula, Kishegyes, Bácsfeketehegy, 

Öbecsé, Bácstopolya, Ujverbász. 
ötödik csoport:

Bácsföldvár, Petröc, Duna, Tö

rekvés, Vasutas, UFC, UAC, Te- 
merin.

Utólag, hétfőn este befutott a 
Szabadkai Törekvés és a Szivaci SE 
jelentkezése is, de ezek már elkés
tek, nem lehetett őket figyelembe 
venni és beosztani. A  sorsolás 
ugyanis már folyt, amikor a jelent
kezések befutottak. Az ősszel meg
induló általános délvidéki bajnoki 
mérkőzések szempontjából ez a je
lentkezés, illetőleg beosztás úgysem 
mérvadó. A  bajnokságra való je
lentkezés és abban való részvétel 
ugyanis független a „Hazatérés baj
nokságától". A  szövetség reméli, 
hogy őszig annyira rendeződnek a 
viszonyok, hogy a délvidéken lévő 
50—60 egyesület részvételét biztosí
tani lehet.

Palásti vezeti a Szeged-Ferencváros 
mérkőzést, Kiss M. Ernő a BSzKRT- 
Camma helyosztót

Klemmer beállította 
Eastman 440 
yardos világ
csúcsát

Newyorki jelentés szerint egy 
Los Angelesben tartott versenyen 
Grover Klemmer, a California-egye- 
tem hallgatója 440 yardon 46.4 
mp-es időt ért el és ezzel beállí
totta Eastman kilencesztendős világ
csúcsát. (Ez az idő 400 méterre 46.1 
mp-nek felel meg, tehát egytizeddel 
gyengébb Harbig világcsúcsánál.)

A  versenyen elért többi eredmény 
Is kiváló. Quale 9.8-at futott 100 
yardon, Dalé 1:51.7-et félmérföldön, 
Leibowitz 4:09.3-at mérföldön, Ka- 
eewitz 14.5-öt gáton, Steers 206 
cm-t ugrott magasba, Bleeker 746 
cm-t távolba, Quinn 426-ot rúddal, 
Peopies 70.44-et dobott gerellyel.

. Az Újvidéki AC hétfőn érkezett vissza 
vafyvóradro1 Újvidékre. A  vezetők és  
Játékosok egyaránt nagy lelkesedéssel be- 
»»tnck  arról az igazán magyaros fogad
tatásról és vendéglátásról, amelyben 
Nagyváradon volt részük. A  NAC? min" 
mondották, kitünően játszott és teljesen
megérdemelten győzött. A  két egyesület 
máris megegyezett a visszavágó mérkő- 
Jfeben. Erre már a NAC ciső szabadían- 
3ón sor kerül Újvidéken. 1

MÁV-pálya
S z o l n o k

Június 12»én, Űrnapján 
délután 6  órakor

Szolnok-
Kispest

Magyar-Kupa középdöntő mérkőzés

A  csütörtöki, szombati és vasár
napi mérkőzésekre tegnap este je
lölte ki a JT a játékvezetőket, a 
következőképpen:

C s ü t ö r t ö k
Magyar Kupa cló'döntő

Szolnok—Kispest: vezeti Rubint ( ? )
NB Hl. osztály

Kecskemét—Szentes: Gál (1 pj 
Szegedről). Kaposvár—PVSK: Pa- 
róczai (1 pj. Pécsről), Magyar Pa
mut— Nagymányok: Pusztai, BRSC 
—Kiskunhalas: Barabás, K. Törek
vés—UAC: Palotás (1 pj. Miskolc).

S z o m b a t
NB I. osztály

Elektromos— WMFC: Lantos (Ci
gány, Dankó).

V a s á r n a p
NB I. osztály

DiMAVAG— Törekvés: Nagy L.
(Haskó, Kárpát), Tokod— Szolnok: 
Szőke 11 (Lázár, Müller), Kispest— 
Haladás: Návay (Gárdonyi, Rut- 
kai), Szeged—Ferencváros: Palásti 
(Reményfi, Papp), Gamma—BSz- 
KRT: Kiss M. Ernő (Rudas, Ung
vári), Újpest— SalBTC: Újvári (Sze 
pesdi, Zuglói).

NB II. osztály
Zugló—SFAC: Rónai, PTSC—

DVAC: Horváth dr, Postás—Vasas: 
Harangozó, BLK—SzEAC: Endrödi, 
SzFC— SzVSE: Szigeti J. (2 pj.
Győr), SVSE—-D. Magyarság: Mol
nár I. (2 pj. Győr), DVSC—Rusj: 
Egresi (2 pj. Debrecen), SalgSE— 
Pereces: Mágori (2 pj. Salgótarján), 
Lampart—BVSC: Tihaméry, Kassai 
AC—MVSC: Huszár (2 pj. Miskolc), 
MOVE T. Előre—Rákóczi: Ohegyi,
MAVAG— özd: Moldoványi.

NB III. osztály
Törekvés n —Kaposvár: Horváth

Gy., Baja—Rákoskeresztúr: Páldi
(1 pj. Pécsről), PVSK— BRSC: Né
meth Gy. (1 pj. Pécsről), NSC— 
Kiskunhalas: Mészáros, Nagymá
nyok— GSE: Horváth L. (1 pj. Pécs
ről), Magyar Pamut—KTK: Újvári 
A., WMTK—Hatvan: Pozsony, Csa
ba— Szentes: Sál falvi (1 pj. Bcsabá- 
F“ D, FTC— Szolnok H : Kárpáti,
Kecskemét— Gyula: Vezér II (1 pj. 
Szegedről), Cegléd— Orosháza: Sán- 
aor (1 pj. Közép), Testvériség— 
Szeged: Kocsis, Csillaghegy—Tata
bánya: Nemeskéri, Dorog—UTE:

Kollár (1 pj. Közép), Pápai PSC— 
Budakalász: Periinger (1 pj. Győr
ből), Hung.— Érsekujv.: Sárost, Ko
márom— ARAK : Varga (1 p j. Győr) , 
C sM O V E — S z A C : S ós J., B eregszász 
—NyTVE: Joanovits (1 pj. Debre-

cenböl), Aknaszlatina—Munkács:
Ferenczi (1 pj. Kárpátalja), Gyön
gyös—DiMAVAG IX: Györkefalvi (1 
pj. Miskolcról), Eger—-Hálókocsi: 
Székely (1 pj. Miskolcról), Losonc 
—Hatvan: Tóth K. (1 pj. Salgótar
ján), III. kér.—PeMTK: Dobronai,
PBÜSE— SalBTC II: Viroszák (1
pj. Salgótarján).

Selejtező az NB-be való jutásért
Nagybánya—Sepsiszentgy. Textil: 

Ipolyi (2 pj. Szatmárból), Maros- 
vásárhelyi SE—Kolozsvári AC: Vas  
A. (2 pj. Erdélyi csoport).

Szombaton este:
válogató 

a Millenárison/ 
szabadtéren !

A németek ellen készülődő válogatott 
ökölvívó keret részére szombaton este 
rendezik az első válogató viadalt A mér
kőzéseket a Millenáris-pályán, szabad, téren fogják megtartani.

— Mintegy öt-liat vár fog  szombaton 
szorítóba lépni, — mondotta Sulkó Béla 
szövetségi kapitány. — Harmat-, pehely-, 
váltó-, közép- és nehézsúlyban tervezk 
elsősorban mérkőzéseket, de más súly
csoportok foglalkoztatásáról is lehet szó. 
A legfontosabb a pehelysúlyú mérkőzés 
lesz, mert itt a vidéken üdülő Frigyes 
helyettesét kell kijelölnünk. Nagy szüksége

lesz Csontosnak is a versenyzésre, mert 
bizony már régen „verekedett".

Elmondotta Sulkó Béla azt is, hogy jú 
nius 21-re felhozatja Szolnokról az igen 
tehetséges Csapót is. Frigyes eljárásá
nak — minden előzetes bejelentés nélkül 
utazott el —- még következménye lesz.

Az ökölvívó válogatóverseny keretében 
kerékpár- és motorkerékpár-versenyeket 
is rendeznek. Budapest 50 kilométeres 
motorvezetéses bajnokságénak vissza
vágója, 500 és 1000 m-en csúcsjavító kí
sérlet, valamint a KTT szereplése lesz a 
kísérőmüsor érdekessége.

A budapesti kerület
válogatott csapata

Űrnapján' Kassán játszik Kassa város 
válogatott csapatával. A budapesti csapa
tot Gudcnua Hugó báró szövetségi 
kapitány így állította össze:

Bárd (MPSC) — Gazdag (BVSC) 
Zurián III  (Zugló) — Ádám (Vasas)’ 
Kéri (MAVAG), Selmeczi (Pénzügy) _  
Nemeth (U TE), Simon (Ganz), Kosaras 
(Hungária), Krajcs II (Kelenföldi FC) 
Jobbágy (UTE).
(^Tartalék; Dombóvári (BVSC), Füstös

A  játékosok kedden este 7 órakor 
kőtelesek megjelenni a szövetségben.

, Kollósl, m ajd Virág sérülésével, nem
különben a csatársor gól-képtelcn játé- 
fcaval magyarázza a gólnélküli döntetlent 
a T. Előre ellen Fodor László, a Ganz 
szakosztályvezetője. — Egykapura ját
szottunk, — mondta Fodor — . de mit ér 
az ha nem tudnak csatáraink gólt lőni.

Az Egyetértés hétfőn reggel érkezett 
* eE társásgépkocsln Pécsről. A  hosszú 
utazás alaposan1 összetörte a játékoso
kat. Mint mondják, az Egyetértés nagyon 
r?Ssí  napot fogott ki Pécsett. A  hosszú utazás is meglátszott a társaságon, 
aztán Pécsi is benne volt három gólban.

— Bajosan győztünk volna Szegeden, — 
masyarázta Héthelyi, a Postás intézője 
— ha Tóth dr meg nem sérül. Egyébként 
elégedettek vagyunk „ú j” középcsatá
runknak, Rajkainak a gólk-épességévol___

ózd fiatalított —  sikerrel
Vasárnap 800 néző előtt győzte le a 

MOVE OVTK a bainokjelölt Debreceni 
VSC együttesét. A mérkőzést nagy érdek
lődés előzte meg, mert a vezetőség új 
összeállításban küldte pályára a csapa- 
tot. Fiatalítottak.,, Odulyt és Miskolczit 
f B é t  ,.öreg’‘ helyett) új reménységek 
váltották fel. Mtskolczi egyébként most 
már csak edzője lesz a csapatnak, többet nem játszik.

Az új csapat bevált. A Tomasik — Asz
talos, Loffler  — Bisztri, Alberti, Polák  
~ JF,^rkas’  Anocskai, Tóth, Kdlnai, Fel- 
vtdéki együttes megérdemelten győzött 
1 a ;.°) arányban. A debreceniek a kö
vetkező csapattal álltak fel: K eskeny — 
Csókái, Erdei — Elek, Gere, Igndcz — 
Kristóf, Szabó, Sidlik, Tisza Nagy Tíz 
percig a DVSC támadott, aztán fe ljött a 
“ azat csapat is. Farkas kapufát rúgott. 
A 36. percben Farkas elfutott és Iveit 
beadását Kdlnai kapásból lőtte a hálóba. 
A II. félidőben még nagyobb lett az 
iram, a DVSC teljes erőbedobással Igye
kezett, de az ózdi védelem, élén L öffler- 
rel, minden támadást visszavert. A  43. 
Percben Így is egyenlíthetett volna a ven- 
dégcsapat. Sidlik azonban 3 méterről 
kapu mellé küldte a . labdát.

A győztes csapatban Tomasik, L o ffler , 
Anocskai, Kdlnai játszott jól, m íg a 
DVSC-ben Keskeny, Csókái, Igndcz és 
Nagy tűnt ki.

A Rákóczi fk,—Pestújhelyi fii. mér
kőzés elmaradt, mert a Pestújhelyi fk. 
ismeretlen ókból nem jelent meg

Elutaztak a német 
teniszezők

Hétfőn délben már el is utaztak a 
német teniszezők. Az állomásra csak 
Herzum főtitkár és Szigeti Otti kí
sérte ki ókét.

—■ Nagyszerű napokat töltöttünk 
Budapesten —  mondotta búcsúzóul 
Uhl, a németek kapitánya. —  Min
dennel nagyon meg voltunk elé
gedve. Az önök vendégszerete pá
ratlan!

>an)ig» '  — —

L E G Ú J A B B !
Le kell játszani 

a Szolnok— 
Kispest kupa
mérkőzést !

Mint megírtuk, a Kispest kérte a 
Szolnokkal megismétlendő kupa
mérkőzésének bajnoki találkozásuk
kal való egybekapcsolását, Illetve 
azt, hogy a bajnoki mérkőzésük 
eredménye a kupbába is beszámít
son. Barcsay János, mint a Magyar 
Kupa ügyeinek intéző egyesbírája, a 
Kispest kérését elutasította és köte
lezte, hogy a Szolnok elleni mérkő
zést most csütörtökön, Űrnapján, 
játsza le. Kispest panasszal élt a 
döntés ellen a szövetség elnökségé
hez. A  panasz előreláthatólag az el
utasítás sorsára jut.

Az m  III. állása
Kárpát

1. Nyíregyh. TVE
2. Munkácsi SE
3. Ungvári AC
4. Beregsz. FTC
5. Nyíregyh KISE
6. Kassai Törekvés
7. Aknaszl. BTC
8. Várp. TSE
9. Nagysz. Beszkid* 

10. Ungv. MTE*
* Törölve.

alcsoport
16 14 1
17 12 1 
16 10 2 
16 10 — 
16 8 4 
16 8 2 
15 6 1
16
18
18

1 43:17 29 
4 49:28 25 
4 39 :19 22 ' 
6 44:24 20 
4 31:33 20 
6 37:30 18 
8 16:33 13 

11 10:41 9 
2 — 16 19:39 4 
2 — 16 4:28 4

4 1

1. Hatvani VSE
2. Losonci AFC
3. DiMAVAG II
4. Pálfalvi BÜSE

Mátra alcsoport
16 11 3 2 41 
16 11 3 2 35
16 9 3 4 65
17 8 4 5 34 

5. III. kér. Árpád SE 16 8 3 5 24
7 25 
6 39 

10 22
10 17
11 18

16 6
16 4
17 3 
16 1 
16 1

6. SalgBTC II
7. PeMTK
8. MOVE Egri SE
9. Gyöngyösi AK 

10. Hálókocsi
Keleti csoport

1. FTC 19 17
2. WMTK 20 12
3. Testvériség 17 11
4. Szegedi AK II 20 7
5. Kecskeméti AC 18 6
6. Hódm. TVE 18 8
7. Szentesi TE 18 6
8. Szolnoki MÁV II 20 5
9. C. MOVE 19 5

10. Csabai AK 18 6
11. Orosházi TK 17 2
12. Gyulai AC 18 3

1 1 112
4 4 58 
1 5 53
5 8 56
6 6 45
1 9 53
4 8 35
5 10 27 
5 9 27
2 10 34
7 8 25 
5 10 31

:15 25 
:17 25 
:27 21 
:36 20 
:25 19 
:33 15 
:28 14 
:36 10 
59 7 

:44 6

:21 35 
:27 28 
:28 23 
:5S 19 
:47 18 
:49 17 
61 16 
:40 15 
:63 15 
:59 14 
:44U  
:59 11

3 3
2 5

Déli csoport
1. GSE 20 14
2. KTK 20 13
3. BRSC 18 12 2 4
4. Pécsi VSK 18 10- 1 7
5. NSC 20 8 5 7
6. Törekvés II 19 8 3 8
7. Magyar Pamut 18 6 4 8
8. Nagym. SE 18 8 — 10
9. Rákoskeresztúr 19 6 4 9

10. Kaposv. TSE 19 6 3 10
11. Bajai TISE 20 5 3 12
12. Kiskunh. AC 19 1 4 14

Nyugati csoport
1. UTE 20 17 2 1
2. Hungária 20 13 4 3
3. Érsekújvár 20 12 2 6
4. Dorogi AC 20 10 5 5
5. Cs. MOVE 20 9 4 7
6. Szenti. AC 20 9
7. Pápai PSC 20 8
8. Tatabányai SC 20 9
9. Álba Regia 20 6

10. Komáromi FC 20 3
11. Budakalász 19 2
12. Csiílagh. MOVE 19 2

3 8

4 10
2 15
3 14 
3 14

68:20 31 
37:20 28 
57:34 26 
55:33 21 
37:38 21 
50:40 19 
37:37 16 
49:53 16 
47:56 16 
34:43 15 
33:71 13 
13:72 6

76:25 36 
63:26 30 
59:26 26 
42:33 25 
49:41 22 
45:41 21 
51:40 20 
46:44 20 
56:75 16 
18:55 8 
23:66 7 
20:76 7

Jól harcoltak 
a tatai ökölvívók!

— mondotta az RPLE versenyén leien 
levő Forray Árpád, a MöSz alelnöke, — 
csak éppen a szorító-tapasztalatuk hiány
zik. Ritkán jutnak ellenfélhez, e? a ba- 
juk mindössze. Igazán dicséretes az 

lelkes áldozatkészsége, amellyel a 
vidékiek segítségére siet és elősegíti a 
vidék Budapestre jutását. Bár a többi 
budapesti egyesüiet is követné a Rákóczi RLE példáját!

HOHNER TANGOHARMONfKÁK 1 MARNITZ Z E N E I  K ö z t  
V i l i . ,  J ö z s e f - l c ö r f i t
Díjtalanul küld képes árjegyzéket 
az ögszes h a n g s z e r e k r ő l ,  
r á d i ó r ó l  és gramof onró l .
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Beérkezési határidő: június 14, 13 óra

Elektromos—WMFC

DiMÁVAG—Törekvés

Tokod—Szolnok •••••••••

Kispest—Haladás 

Gamma—BSzKRT 

Újpest—SalBTC 

Szesrod—Ferencváros

Szombath. FC—Szegedi VSE 
Pótverseny; A ponlvcrsecyba csak 
mérkőzés elmaradása esetén kei-l 
számításba. egyébként csak holtvw  

tényt dönt el.
Marosvhelyi SE—Kolozsv. AQ 
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Lakhely:

Utca* ................. ....................................
A beküldő aláveti magát a teltételek
nek. Minden szelvény he? ép ém tor 
galomban levő használatlan 10 fillér*® 
bélyeget kell mellékelni. Aki hatan- 
kint ötnél több szelvényt küld kö
tele* ide keresztet (csillagot) tenni»

«
■

ŐK K E T T E N

Zöld Ferenc (kérlelve): Lila úr,
kérem, ne húzzon!

Lila Leó (meglepve): Mit akar?
Zöld Ferenc: Ne használja ki nyo

mott helyzetemet. Ne éljen vissza 
azzal, hogy maguk pontot vettek el 
a Szolnoktól, mi pedig csak hét- 
négyre tudtuk megverni a Kispes
tet, Mondom, ne húzzon, könyör 
gok!

Lila Leó (nyel): Csak egy vigasz
tal! Az, hogy maga jövőre olyan 
kisfiú lesz, hogy Paprika Péter fog  
ja vigasztalni.

Paprika Péter (legyint): Egy baj
nokcsapat szurkolója nem ér rá 
ilyesmire.

Lila Leó: Látja, Zöld úr? A  Sze 
ged is bajnok akar lenni.

Zöld Ferenc: A Haladás is... (bo
rúsan). Nincs kedvem viccelni! Már 
csak hét dugót tudunk lőni a Kis 
pestnek!

Lila Leó: Tudja, milyen jó  csa
pat a Szolnok?

Zöld Ferenc: Tudom. Mi sem ver
jük meg mindig öt góllal. Néha 
csak kettővel!

Lila Leó: Nekünk ez kísérleti
évünk volt!

Zöld Ferenc: A  jövőévi is kísér
leti év lesz...

Lila Leó: Hogy érti ezt?
Zöld Ferenc: Úgy, hogy megkí

sérlik tartani a második helyet.
Paprika Péter: Az sem lesz szé

gyen! Nem szégyen második helyen 
végezni a Szeged mögött.

Zöld Ferenc: Nézze, fiam, magá
nak még sok pontyot kell fognia a 
Tiszában ahhoz, hogy beleszóljon a 
nagyok dolgába!

Paprika Péter: Csak várjon, Zöld 
bátyám, vasárnap megkóstolhatják 
a szegedi halászlét. Lehet, hogy csí
pős lesz!

Zöld Ferenc: Sikeres halászat
lesz! Csak nézzék meg majd a háló
jukat a másfélórás halászat után. 
Tele lesz... r

Lila Leó: Megjegyzem, győzhet
tünk volna Szolnokon...

Paprika Péter (fejét csóválva): 
Én nem értem, maga mindig közbe
szól, amikor a nagyok beszélgetnek. 
Hát nem hallja, hogy a jövőheti 
örök rangadóról beszélgetünk?!!!

űrnapján néhány amatermérközés is 
lesz a fővárosban. Két hét mulv« befeje
zik a fővárosi amatőrök az 1940/41. évi 
bajnokságot. Az idén az időjárás kegyes 
volt és eddig még egyetlen vasárnap 
sem maradtak el bajnoki mérkőzések 
rossz idő miatt. Mintegy két héttel 
ezelőtt maradt el néhány bajnoki mér
kőzés mert a leventenap miatt nem 
lehetett azokat lejátszani. Barcsay 
János a budapesti kerület ügyvezetője 
most úgy intézkedett, hogy ezeket az el
maradt bajnoki mérkőzéseket június 
12-én, Űrnapján kell lejátszani.

SOPRONBAN
a SFAC táborában nagy örömet okozott 
az SzFC fölötti győzelem. A  kiesési 
hajrában jól jött ez a két fontos pont. 
A SFAC lelkes játékával végig irányí
totta a mérkőzést és biztosan vívta ki 
hazai pályán aratott első tavaszi győ
zelmét. Az SzFC sokat tologatott*

Pereces kezében a elöntés
Az NB II Tisza-csoportjóban még további nagy események 

várhatók - Az előjelek szerint csak az utolsó for
dulóban sorrakerülő Pereces-Lampart mérkőzésen 
dől el a bajnokság sorsa

A Duna-csoportban
a Szegedi VSE-nek már csak egy pont 
kell a bajnoksághoz
Itt a kiesés körül dűl ádáz harc
Ismét előtérbe lépett a második hely fontossága

Soha másodosztályú bajnokság még 
olyan nagy érdeklődés közepette nem 
folyt, mint az idén. Az NB II mindkét 
csoportjában, de különösen a Tisza-cso- 
portban olyan érdekfeszítően izgalmas a 
harc, hogy a leghátborzongatóbb detek- 
tívregénynek is dicséretére válna.

Az elmúlt vasárnap például
könnyen alakulhatott volna úgy a hely
zet, hogy az éten italadó három csa
pat között csak a gólarány adta volna 

meg a sorrendet,
A Lampartnak azonban szerencséje volt. 
mert — bár leadott egy pontot az elő
nyéből, — ugyanakkor két nagy ellen
fele, a mögötte egy ponttal elmaradt 
MÁVAG és a DVSC két-két pontot vesz 
tett'.

De nemcsak az első hely körül van iz
galom, hanem a második helyért is ádáz 
harc folyik. Esért a második helyért ér
dekes is küzdeni, hiszen úgy alakulhat a 
helyzet, hogy a második helyezettnek is 
megnyílik az út as NB /  felé. Ha a 
bácskai egyesületek közül csak egy csa. 
patot osztanak be az NB 1-be, akkor a 
legújabb tervek szerint

a IS. helyért osztályosát rendeznek s 
ebben az, NB II második helyezettjei 

is benne lesznek.
Lássuk csak most közelebbről, hogy mi 

is a helyzet a csoportokban.
A Tlsza-csoportban

a bajnokság állása most a kővetkező:
1. Lampart 24 17 4 3 77 : 34 38
2. MÁVAG 24 17 2 5 79: 36 36
3. Debr. VSC 24 16 4 4 74 : 37 36
4. Ózdi MOVE 24 12 4 8 58 : 39 2S
5. Pereces 24 12 3 9 76: 43 27
6. Ganz 25 11 5 9 56 ’ 44 27
7. B. Vasutas* 24 12 5 7 65 : 53 27
8. Rusj 24 11 4 9 67 : 49 26
9. Miskolci VSC 24 9 4 11 56 : 44 22

10. Kassai AC 24 8 5 11 44: 60 21
11. Rákóczi SE 25 8 4 13 43 : 66 20
12. Salgótarjáni SE 24 8 2 14 51: 72 18
13. MOVB T. Előre 24 3 5 16 22 : 73 11
14. Mátészalka** 26 — 1 25 12: 120 1 

*Kct büntetőpont levonva.
** Vissza,lépett.

A hátralevő ellenfelek pedig a kővet
kezők:

(A *-gal jelölt ellenfelek a pályaválasztók) 
Lampart: BVSC. Pereces*
M A V ÁG: ózd, SalgSE 
DVSC: llusj, Ganz*
Ózd: MÁVAG* Rusj 
Pereces: RalgSE*. Lampart 
Ganz: DVSC
B. Vasutas: Lampart*. KAC 
Rusj: DVSC*, Ózd*
MVSC: KAC*, T. Előre 
KAC: MVSC. BVSC*
Rákóczi: T. Előre*
SalgSE: Pereces, MÁVAG*
T. Előre: Rákóczi, MVSC*
Egy pillantás csak a hátrelvő ellenfelek 

listájára és rögtön kitűnik, hogy a Lam
port bajnoksága még korántsem biztos.

Hátra van még a Pereces elleni mér
kőzés is.

Az elmúlt vasárnap a MAVAG-gal szem
ben bizonyították be a perecesiek, hogy 
a ,,perecest oroszlánbarlang”  — valóban 
oroszlánbarlang. Kevés csapat győzött 
még Perecesen és aligha fog  ez sikerülni 
a Lampartnak is. Azután nincs lefutva 
még a tavasszal nagyot javult B. Vas
utas elleni találkozója sem, jóllehet en
nek színhelye Erzsébet lesz.

Könnyebb a helyzete a MÁVAG-nak,
mór csak azért is, mert mind a két 
hátralevő mérkőzésén pályaválasztó. Em
beri számítás szerint a gépgyáriak több 
pontot már nem veszítenek. (Igaz, hogy 
tét pont hátrányukat előbb el kell tün
tetnie — a Lampartnak!)

Nem ilyen rózsás a helyzete a Debre. 
ceni VSC-nek. A  Rusj-jal szemben Deb
recenben még csak megszerezheti a két 
pontot, a Ganzot azonban már nehezebb 
dolog lesz saját pályáján megverni. De 
még ez sem olyan nehéz feladat, mint a 
Perecest legyőzni Perecesen!

A legnagyobb valószínűsége annak van, 
hogy a hátralevő két fordulóban a vita
tott 6 mérkőzésből már csak egy Lam- 
part-vereség várható. És ha ez bekövet
kezik, akkor a gólarányok döntenek majd. 
Egyelőre nagy különbség a gólarányok 
között sincs s Így a hátralevő mérkőzé
seken minden gól sorsdöntő lehet.

A  kiesés körül nincs izgalom A Máté
szalkai TK visszalépett, a MOVE T. 
Előre pedig már végérvényesen 13. S Így 
kiesett az NB Ill-b a .

A Duna-csoportban
bajnokság állása ez:

Szeg. VSE 
2. DVAC
I. Zugló DSE
J. Szomb. FC
5. Vasas
6. t>. Magyars.
7. BLK
t. Egyetértés 
I. Sopr. FAC 

Postás 
Sopr. VSE 
Pénzügy 
SzEAC 
MTK

23 13 8 2 48:24 34
24 13 5 6 47:35 31 1
24 11 6 7 46:36 28
24 11 4 9 47:40 26 
24 10 6 8 45:40 26 
24 10 6 8 37:34 26 
24 9 6 9 51:51 24 
24 11 1 12 31:51 23 
24 10 1 13 56:60 21 (27) 
24 8 5 11 47:52 21 (27)
23 9 2 12 35:48 20 (26)
24 8 3 13 40:48 19 (29) 
22 9 — 13 34:44 18 (26) 
24 5 5 14 30:31 15

(A kiesésre á lló  esapatok adatai végén 
vesztett pontok találhatók.)

(Az MTK felfüggesztés miatt játék nél
kül jutott két-két ponthoz a v asas, a 
SFAC. a SzEAC. az SzVSE, a DVAC, a 
D. Magyarság és az SVSE.)

A hátralevő mérkőzések:
SzVSE: SzFC*, Zugló, SzEAC 
DVAC: Pénzügy*. Postás 
Zugló: SFAC SzVSE*
SzFC; SzVSE. SzEAC*
Vasas: Postás*, BLK 
D. Magyarság: SVSE*, SFAC 
BLK: SzEAC, Vasas*
ETO: MTK. SVSE*
SFAC: Ztlgíó*, D. Magyarság*
Postás: Vasast DVAC*

SVSE: D. Magyarság, ETO, SzEAC 
Pénzügy: DVAC, MTK 
SzEAC: BLK*. SzFC. SzVSE*, SVSE* 
(Itt is *-gal jelöltük meg a pályavá

lasztó ellenfeleket.)
Az őszi idényben, sőt a tavaszi idény 

elején sem úgy alakultak az események, 
hogy számítani lehetett volna arra, hogy 
a Szegedi VSE úgy kiugrik, mint ahogy 
végül is történt. Hiszen ősszel a SzVSE 
nem is vezetett! A DVAC állott az élen 
s a bajnoki címért egyenlő eséllyel raj
tolt kettőjükön kívül az SzFC és a 
Vasas sőt a Zuglói DSE is.

Hétröl-hétre jöttek azonban a megle
petések, az SzFC kikapott itt, a Vasas 
ott, a DVAC meg amott, csak a szegediek 
őrizték meg tavaszi veretlenségüket és — 
most már ott tartanak, hogy mindössze 
egy pontra van még szükségük ahhoz.

hogy az NB /  tagjának érezzék magukat.
Ezt az egy pontot megszerezniük nem 

lesz művészet, annak ellenére, hogy
hátralevő ellenfeleik mind erős csapatok.

Nehezebb lesz a pécsi DVAC-nak meg
védenie a második helyét.

A Pénzügy és a Postás ugyan nem tar
tozik az élcsoportba, de a Pénzügy ott
hon mindig veszélyes, a Postás pedig 
feljövőben van. Ezt bizonyítja a SzEAC 
ellen Szegeden kivívott 3:l-es győzelme.

A kiesési fronton is áll a harc. Még 
telje,sen bizonytalan, hogy kt lesz az 
MTK társa. Vesztett pontok tekintetében 
a Pénzügy áll a legrosszabbul, viszont a 
Pénzügy biztosan szerez még két pon
tot, mert utolsó ellenfele az MTK lenne. 
A SFAC-ot, á Postást, az SVSE-t a 
Pénzügyöt és a SzEAC-ot egyaránt fe
nyegeti a kiesés réme.

a  M e d á r d - n a p i  g ó l  e s ő r ő l
Szombaton mindenki azt találgatta, 

hogy vájjon esik-e majd az eső vasár- 
nap, vagy sem. Szombaton délután 
esett s sokan féltek, hogy vasárnap is 
esni fog. Vasárnap volt ugyanis Me- 
dárd napja s a nép úgy tudja, hogy 
ha Medárd napján esik az eső, akkor 
negyven napig esik utána egyfolytá
ban.

Nos, vasárnap nem esett as eső. Vi
szont estek a gólok. Amikor vasárnap 
este az emberek meghallották a sok 
furcsa eredményt, akor így beszéltek: 

— 7:4, 6:5, 5 - 3 . . ,  Mi azt Most
negyven napig egyfolytában tart majd 
a gólesö?

Újpest feltámadása
Az újpesti szurkolóknak talán sohasem 

volt ilyen rossz tavaszuk, mint az idén. 
Kiesésre álló csapatok is több mérkőzést 
szoktak nyerni, mint amennyit mostaná
ban az Újpest nyert. Tizenkét tavaszi 
mérkőzése közül mindössze ötöt tudott 
megnyerni a lila-fehérek csapata.

Szolnokra is úgy engedték el a szurko
lók a csapatot, hogy onnan is biztos ve
reséggel tér majd haza. Amikor azonban 
megjött a szolnoki l:l-e s  eredmény, ak
kor felragyogott az újpesti szurkolók 
szeme. Egyikük így beszélt:

— Megmondtam! Nem lehet még elte
metni az Újpestet,

Szabályos méret
A Sport-utcában az elfímérkozést Skul- 

téty, a JT legkövérebb játékvezetője 
vezette. A 135 kilós játékvezető a súly
csoportjában egyedül álló. A nézők csak 
nézték, nézték a játékvezetőt s egyszer 
az egyik megszólalt:

— Szabályos méretű ez a játékvezetőt

Szolnoki bosszúság
Szolnokon az Újpest Víncze góljával 

l:0-ra vezetett s az egyik dühös szolnoki 
szurkoló így fakadt ki:

— Ez a Vincze minden évben csak egy  
gólt rúg... Az idei gólját éppen Szolno
kon kellett berúgniaf...

Szerelem
Szombathelyen az egyik tokodi szur

koló így sóhajtozott a mérkőzés után:
— Hej, ha ezt a mérkőzést mi nyertük 

volna meg, akkor bent maradtunk volna 
az NB I-ben. Miért vertek meg bennün
ket?

— Szerelemből!
—  ?
— Mi annyira szeretjük a tokodiakat, 

hogy jövőre is szeretnénk velük együtt 
játszani. Az NB II-ben! Tekintettel arra, 
hogy mindketten dunántúliak vagyunk, 
biztosan ott is egy csoportban leszünk. 
A viszontlátásra jövőre az NB II-ben.

Kár a benzinért
Egy tizenegyest berúgott Szabó H  a 

Ferencváros—Kispest mérkőzésen, a
másodiknak is ő állt neki, de — kapu
fára rúgta. A labda pompásan vágódott 
vissza eléje a kapafáról és Szabó II-t el
ragadta a hév, rá is szaladt a labdára. 
Amikor azonban odaért, megállt. 
A közönség köréből sokan nem értették, 
miért nem rúgta meg Szabó II a labdát. 
Akik értettek a szabályokhoz, m eg
magyarázták, hogy agyana* a játékos 
kétszer nem rúghat R labdába 11-esnél. 
Más eset lett volna, ha *  I*®®11, Csikós
ról pattant volna Szabó elé. Ez esetben 
Szabó nyugodtan rúghatta volna gólba. 
Szabó I I  mondta a mérkőzés után

— Abban a pillanatban, amikor másod
szor a labdához értem, már tudtam, 
hogy kár — a benzinért.

Mentség
Füzesi öngóljára mondta valaki:
— Remek gól volt, még a régi tréfát 

sem lehet rája alkalmazni, hogy tudni
illik „m ég vihette volna” .

— Miért?
— Mért, ha habozik a kispesti fedezet, 

akkor Kiszely, vagy Gyetvai rúgta volna 
be előle. Ez valódi, habozás nélkül lőtt 
öngól volt.

Miért nem játszott Olajkár I ?
Ezt kérdezte valaki Sagulytól, a Kispset 

egyik vezetőjétől a mérkőzés előtt. Sa- 
guly válasza ez volt:

Olajkár f már remekül rúg, csak még 
a fordulásaitól kell félnünk. Megtörtén, 
hetik, hogy fordulás közben kiújul a 
térdében a fájás és akkor kész a baj. 
Mindenesetre, ha most nem kellene any- 
nyíra a pont, akkor már ma is játszott 
volna a nagy „Olaj’ ‘ ,

A mérkőzés után mondták Sagulynak: — Lám, nyugodtan be lehetett volna 
állítani Olajkár f-et. A leendő pontjain
kat ő sem veszélyeztette volna jobban, 
mint a most játszó hátvédeink.

Korai vélemény
Szolnokon a ,,hazai1’ Szűcs nagyon rá

ragadt Szuszára, s a fiatal újpesti csa
tár eleinte szóhoz sem tudott jutni.

— Borzalmas, — állapította meg egy 
szolnoki szurkoló, — milyen rossz a 
Szusza.

*— Honnan tudja, hogy rossz a Szusza,
— intette le a szomszédja, — hiszen még 
nem nyúlt a labdához,

A hazai kapufa hátránya
Szolnokon sokat támadott az Újpest. 

Amikor Zsengellér egyik hatalmas bőm- 
bája a felső kapufáról visszapattant, az 
egyik újpesti szurkoló felkiáltott:

— A szolnoki kapufa h átrá n y a !,., 
A Megyeri-útón ez bement volna!

Bírálat
A kispestiek nagyon örültek a négy 

gólnak, amit az üllői-útón rúgtak. Az 
egyik szurkolójuk meg is jegyezte:

— Milyen jó  ez a Kispest, ha a kiesés 
ellen kell küzdenie!

— Hát bizony — toldotta meg a másik,
— ha mindig a kiesés fenyegetné a Kis
pestet, olyan jól játszana, hogy akár 
bajnokságot is nyerne... Jó lenne augusz
tusban úgy kezdeni az idényt, hogy Át
esésre állunk!

Kivétel
A Szeged—BSzKRT mérkőzés után ke

sergett egy villamos-szurkoló:
— Én nem értem, mi ellenünk a Szol

nok is, a Kispest is akkor győzött, ami
kor egy emberüket kiállították. Most tő
lünk leküldték Baloghot és mégis — ki
kaptunk . . .

Valaki rávágta:
Hja kérem,

bályt...
kivétel erősíti a

Tanács
Kutrueznak, a BSzKRT edzőjének 

magyarázta valaki a Szeged-mérkőzé3 
után:

— Még meg lehetne menekülnünk a
kieséstől. . ,

— Hogyan? — kérdezte mohón az 
edző.

— Ha a gólképes védelmünket és a 
gélképtelen csatársorunkat felcserél
nék . . ,

— De hiszen a  csatársorunk három 
dugót rú gott, , ,

— Hagyja el, nem készakarva történt 
— magyarázta az Illető. — Legalább 
annyi része van benne a Szeged védel
mének, mint a ml támadóinknak . . .

A Törekvés és a naptár
A  Törekvés egyik szurkolója Így keser

gett:
— Ha késő ősszel,, vagy kora tavasszal 

lenne Szent István napja, akkor nem es
nénk ki.

— ?
— Mi mindig Szent Istvánkor vagyunk 

Jő formában. Tavaly megnyertük a Szent 
István-Kupát s most meg újra közeleg 
Szent István napja 3 máris megvertük az 
Elektromost.

Az adakozó Ferencváros
Vasárnap este hét ferencvárosi szur

koló találkozott, Azaz, hogy csak az egyik

IlJrszágosIippelilainiksái 1?
BcőrkesaSsl határidő", június 14, 13 óra 

Elektromos—WMFC 

DiMÁVAG—Törekvés 

Tokod—Szolnok 

Kispest—Haladás

Gamma—B SaKRT ••••?«•••

Újpest—SalBTC ••••!*»•*

Szejred—Ferencváros

Szombath, FC—Szegedi VS3S •*•••••** 
Pótversonys A pontversenybe «a k
mérkőzés elmaradása ©setén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

senyt dönt el.
Marosvhelyi SE—Kolozsv. AO •*

Nagybányai SE—S. Textil ••••!•••«

Dorog—UTE

Pécsi VSK-BRSO

NéVI

Lakhely?

Utca?
A beküldő aláveti mafcát a Tel Etelék
nek. Minden szelvényhez ép ^  for
galomban levő használatlan 10 fUJere* 
bélyeget kell mellékelni. Aki nat*o- 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles Ide keresztet (osillairot) tenni *

ferencvárosi, a másik csak volt az. An
nakidején Toldiékkal együtt átpártolt a> 
Gammához.

A fereevárosx szurkoló Így szólt & 
Gamma új szurkolójához:

— Látom, rosszul álltok. Hát mi a 
vesztett pontok alapján most tizennégy 
ponttal vezetünk. Képzeld el, ha a tizen
négy pont közül tizenhármat átadhat
nánk nektek , akkor még mindig mi nyer- 
nők a bajnokságot a jobb gólarányunk
kal, ti meg a másodikak lennétek.

A Gamma szurkolója erre így felelt:
— Erre nincs szükségünk. Mi csak egy 

pontot kérünk. A Ferencváros—Gamma 
mérkőzés egy pontját.

A válasz rövid volt:
— Annyit nem adunkJ

A csepeli „ gyeplő"
Csepelen a félidőben hangosan hirdet

ték, hogy ,,a bejáratnál friss tej kap
ható’*. Az egyik szurkoló megjegyezte:

— Éppen a Gamma ellen fogják ilyen 
szorosra a „gyeplőt!**

„Van szerencsém!"
A mérkőzés előtt a Gamma öltözőjébe 

bejövöket Sós edző hangos „Van szeren- 
csém” -mel köszöntött. Jánosy Béla 
figyelmeztette a kiváló edzőt:

— Mérkőzés előtt még ne beszélj a 
szerencséről, inkább imádkozzál, hogy a 
mérTcfízés után így búcsúzhassál: „Volt 
szerencsém!**

Sós így is búcsúzott Csepelről.

Óhaj
A SalBTC—DiMÁVAG mérkőzésen a 

tarjániak mind a két góljukat 11-esbŐl 
szerezték. Mind a kétszer Csuberda jut
tatta hálóba a labdát.

A tarjáni csatársor gőlképtelen játékát 
látva az egyik szurkoló, így sóhajtott fel 
dühében:

— Nem lehetne csak egy csatárral ját
szani a mérkőzést? Aztán az az egy csa
tár a ll-es  ponton tisztán állva lőne min
dig kapura?

Vidékiesen
A SalBTC győzelmet jelentő gólja előtt 

Edőcs, a tarjániak jobbszélsője szögletet 
rúgott és abból a labdából lett aztán a 
ll-es, amit Csuberda bevágott. Mikor a2 
egész „aktus” lejátszódott, az egyik tar- 
jóni szurkoló beszólt a jobbszélsőhöz:

— Jól van, EdÖcs fiam!

Érettségi után
Az utóbbi időben — különösen a Fe

rencváros—Kispest mérkőzésen — iSan 
sokszor jött szóba az érettségi vizsga. 
Lázárra való tekintettel, aki immár 
„érett".

— A mi jobbfísszekötönk is éréit dm! 
— mondták a kispestiek az igen rossz na
pot kifogó Nemesre,

— Ténylegt — kérdezték az illetőtől-
— Bizony. M egérett arra, hogy — P** 

kenjen egy ideig.

Elégtételt kapott 
Bartek dr. egyesbíró

A Vécsey-féle kartörás ügyében lefolyj 
vizsgálat és meghozott ítélet kapcsán 
hangos jelenetek játszódtak le Bartek 
István dr egyesbiró szobájában. Err“ ‘ 
már beszámoljunk. A  Kispest képvls®' 
lője elfogultság címén az egyesbiró 
váltását: is kérte. Az MLSz elnöke enn**' 
a kérésnek nem adott helyt, úgyh0** 
a* Ítéleteit Bartek dr hozta meg •* 
ügyben. (Amint szintén jelentettük íjájí 
Benét vétlennek találta az egyesedre 
Véesey kartörésében. A  játékvezető v f ‘ 
tamásában ugyanis határozottan kijelefl 
tette, hogy Véesey kartörését a kapusna* 
nagy ívben való vetődése és rossz eses 
okozta. Bene hozzá sem ért Véesey *a> 
iához, csak amikor már Véosey ele®® - 
és a karja nyilván el is törött, 
ért oda Bene és Vécseynek a vállát «r 
csak a lábával.) . . .

Az esetből kifolyólag Bartek dr * 
gyeim! vizsgálatot kért maga «
amelyet az MLSz elnökének megbizá" 
ból Lászlót András alelnök, mint egye 
bíró le id folytatott. László dr hata.L. 
zata úgy szólt, hogy az eljárást beszúrj 
tett. mert semmi alapot som látott 
Bartek dr elleni eljárásra. Ezzel s 
tározattal elégtételt kapott Bartek ,,
fegyelmi egyesbiró, aki most taír
év óta a legnagyobb megelégedésre m , 
be ezt a nehéz tisztséget pártatlar,*a*.ét 
nafc és tárgyilagosságának számos Je 
adván már igen nehéz ügyekben >s-

Gyula; GyLE-Gftdorosi SE 1 : 1 ^ ^  
Vezette: Sálfalvi. — GyAC II--OTK ^  
3:3 (1:1), II. o. .Vezette; jy ö r i .
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Cc MÜVE—Hódmezővásárhelyi TVE 
3:0 (1:0)

Cegléd. 500 néző. Vezette: Pintér.
Cs MOVE: Oláh — Füle. Darányi —

-Kcjndk, Toraosáuyi, Kovács — Kőszegi, 
Balogh, Kövesdi, Marton II, Sárkány.

HTVE: Rácz — Szabó, Török — Aradi, 
Antal. Kecskés — Barta. Tóth I. Tóth 
II, öze, Gera.

Megérdemelt, könnyű győzelem. Góllö- 
vo: Kovács, Kövesdi. Marton II. Jó:

nle. Darányi (a mezőny legjobbja), Kő
szegi, Kövesül, illetve Török. Rácz.

GyAC—Orosházi TK 2:2 (1:0)
Gyula. Vezette: Sálfalvi.

OyAO: Márkusa — Gyarmati II, Hor
váth II  — Gáti, Lindenbergsr, Berár — 
■Pécs, Sztankovies, Draskovice. Horváthin. Kocsis,
t OTK: Luczó — Szabó Springer — For
mán, Szondi, Rumul — Merz, Molnár, 
Sárai, Bányai; -Kónya.

Az OTK az utolsó gólját a II. félidő 
48. nercében lőtte. A gyulaiak óvni ké
szülnek emiatt. Góllövő: Draskovics,
'Sztankovicg, ül. Szendi, Barsi. Jó: U n - 
denberger, Sztankovies Draskovics, Hor
váth III, illetve Springer, Szendi, Mol- 
ifcar, Kónya.

Jé  naija vo't Pécsnek:
Mindkét NB csapata győzött. A DVAC 

4:l re verte a gy őri Egyetértést, a PVSK 
pedig 6 J.-re a Bajai TISE együttesét.

A DVAC—ETO mérkőzésen így állott 
fel a két csapat: DVAC: Grozdics —
Bence, Loós — Onódi I, Krivitz, Gálosi 
—■ Etádnál, Szika, Onódi II; Ujj, Csirke. 
— ETO: Pécsi — Fekete, Bányik. — 
'Farkas, Tóth I, Hrabovszky — Neiger, 
Selmeczi, Nyiregyházki, Tóth II, Kovács. 
A győriek az első félidőben jól tartották 
magukat, Nyiregyházki révén ők szerez 
ték az első gólt is, szünet után azonban 
összeroppantak. A DVAC góljait sor
rendben Csirke, Onódi II, Grozdics 
Ol-esből) és ismét Onódi II lőtte. A 
DVAC-ban Bence, Onódi I és Krivitz, az 
ETO-ban Farkas és Kovács játszott 
nagyszerűen.

A. PVSK ezzel a csapattal lépte le a 
'BTTSE-t: Pozsgai — Radnai, Tuimann — 
Kőfalvi, Balassa. Szabó — Müller. Hor
váth, Sós. Bérezés, Gajcsi. A PVSK vé
gig fölényben volt. Góljai közül hármat 
Bérezés szerzett, egyet-egyet pedig Sós, 
Müller és Gajcsi. A bajai góllövő Ruzics 
volt.

GOLÖZÖN
A vagy

Ilyen jók lennének csatáraink?

-< ♦ >

Brrr!
—  Kérlek szépen, mi volt a Tö

rekvés—Elektromos mérkőzés ered
ménye t ‘

—  6:5-re győzött a Törekvés!
— Rémes. Most, hogy elromlott a 

Törekvés gólaránya!

s a k o s i  d u  Ál l a p o t a
A ^Bakay-klinikán vizsgálták meg 

Sárost dr sérülését;. Még vasárnap este. 
Megállapították, liogy erős zúzódásról 
ván szó. A vizsgálat után Sárosi dr az 
utcán annyira rosszul lett, hogy bér
kocsival kellett hazavinni. Dimény Lajos 
edző szerint könnyen lehetséges, hogy 
Sárosi d r . vasárnap nem játszhat. 
A Ferencváros különben ezen a héten 
nem tart kétkapus edzést.

ItfiG NEM DATTAK MISKOLCON
olyan szép és izgalmas mérkőzést, mint 
az MVSC—Lampart találkozó volt. Az 
utolsó pillanatig nyílt volt a küzdelem 
s ez elsősorban, az MVSC-re dicsőség. A 
miskolci együttes minden tagja csak 
dicséretet érdemel.

GALFFY ANDBAS AZ ÚJVIDÉKI AC-OT 
DICSÉRI

A nagyváradi NAC—UAC mérkőzést 
végignézte Gálffy András, a szövetség 
főtitkára is és a benyomásairól így 
beszélt:

• A mérkőzés kellemes meglepetése 
Volt számomra az Újvidéki AC pompás 
játéka. Figyelembe _ kell venni, hogy a 
NAC a sóját otthonában játszott, továbbá 
azt, hogy az UAC még a kezdet kezdetén 
van csapata megszervezésében. Az új
vidékiek egyáltalán nem voltak alantas 
ellenfelek, sőt. Komoly, korszerű labda
rúgást láttam tőlük. Azt hiszem további 
fejlődés várható Újvidéken és akkor a 
magyar labdarúgás nagy értékkel gazda
godott.

Szenlgotthárd: Mura SE—SzLE 4:1
0:0). Bar. Vezette: Halmai. Góllövő:
Borai na (2), Slruma (2), illetve Bakó.

M e g h í v ó
A

Postás Sportegyesiilet
1941. évi június 21-én 18 érako r
az ogyosület klubházában (XIV., Ver- 
8eny-utca, a régi lóversenytér,)
r e n d e s  K ö z g y ű l é s t
lart, melyre az érdeke] teket ezti tón meg
hívjuk. Amennyiben a közgyűlés határo- 
ratképtelet) lenne, úgy az alapszabály 8. §-a 
értelmebm) az 1941. é v i  június 
99«él» 10 érakor tekintet nélkül a 
niegjeleut tagok számára az alanti tárgy- 
sorozattal a fent említett helyen fogjak 
ihsgtartani. Uudapest, 1941. június hó 
‘-' én. ór. Kapala Gyula s. k„ főtitkár, 

Kiss Ödön b. k., elnök.
V árgysorozat: 1. Elnöki megnyitó

!» jegyzőkönyv hitelesítésére Ü tagnak 
és a szavazatszedő-bizottság 3 tagjának 
kijelölése]. I’ . Választmány jelentése az 
^85'estilet elmúlt évi működéséről. 3. Pénz- 
fari jelentés [zárszámadás, vagyoumér- 
{sg], 4 . a felügyelő-bizottság jelentése.

A telmentvónyok fölötti határozatlio- 
Zaiai. 6, A jövő évi költségvetés elő
irányzatának tárgyalása. 7. A közgyö- 
-éstV nappal megelőzőleg bejelentett indít
ványok tárgyalása. 8. A választmány 
hltal ajánlott diezelnök megválasztása. 
?•: A tisztviselők, a választmány és a 
_el(lgyelő-bizottsáá tagjainak megválaez- 
a*a* Tagsági díjjal hátralékban állók 
 ̂ közgyűlésen jogaikat nem gyakorol-

Néha elapad a gólok forrása. 
Néha a szertárosok rejtélyes módon 
elrakják a góllövő cipőt. Néha 
l:0-ás, 2 :l-es eredmények vannak 
túlsúlyban.

Most meg 42 gól esett egy fordu
lóban. Köztük néhány vízilabda- 
eredmény. (Ezt ugyan a vízilabdá
zók kikérik maguknak s legköze
lebb majd ök nevezik el labdarúgó 
eredménynek valamelyik vízilabda- 
mérkőzés nagyarányú eredményét...)

Különösen három mérkőzésen rez- 
gett sokszor a háló. (Valóban rez
geti, nem kellett nagyítóüveggel 
vizsgálni, hogy átment-e a labda 
teljes terjedelmével á gólvonalon.) 
A  Ferencváros—Kispest és a Tö
rekvés—Elektromos mérkőzésen egy
aránt 11—11 gól esett. Sót a Fradi- 
pályán még egy szabályos, de meg 
nem adott gólt is elkönyvelhetünk. 
Szépen hullottak a dugók a BSzKRT 
— Szeged mérkőzésen is —  nyolc 
darab. Itt is volt egy már megítélt, 
de később visszavont dugó.

Három mérkőzésen tehát 30 gól! 
Egy mérkőzésre tíz dugó esik.

Ilyenkor mindig felmerül a kér
dés: hogy ilyen jók a csatársorok, 
vagy ilyen gyengék a védelmek?

Mit szólnak hozzá az érdekeltek?

Ferencváros—Kispest 
— tizenegy gól!

VITÉZ KEMENESY SÁNDOR:
a Ferencváros főtitkára így véleke
dik a sok dugóról:

—  A Kispest nagyon ráment a, 
mérkőzésre, élet-halálharcot vívott, 
—  ezzel magyarázható, hogy négy 
gólt lőtt. A  mi védelmünk nem ví
vott élet-halálharcot, inkább köny- 
nyelmüen játszott. Általában a Fra
di játszadozott és mindig akkor 
kapcsolt rá, amikor a Kispest két- 
göbvyi közelségbe érkezett. Ha szük
ség lett volna rá, még többet is rúg
hattak volna a ferencvárosi csatá
rok. Egyszóval, ha összerakunk egy  
élet-halálharcot vívó középcsapatot 
és egy könnyelműen játszó nagy
csapatot, akkor bizony sok gól 
jön ki.

PAFF JÁNOS,
a Kispest vezetőségi tagja így ma 
gyarázza meg a 11 gólt:

—  A Ferencváros hét góljának a 
mi védelmünkben van a magyará
zata. Szabó II és Monostori sérülten 
játszott. A  Ferencváros gyors és 
főleg gyorsan adogató csatárai ellen 
bizony nagy hátrányban voltak. 
Megemlíthetem még azt is, hogy 
Bogár, a tartalékkapusunk meg volt 
illetődve a nagy Fradi ellen. Neki ez 
a második játéka a Kispestben s 
már másodszorra a ferencvárosi 
csatársor ellen kellett védenie.

—  A  mi négy gólunkat én inkább 
a Ferencváros könnyelmüsködő vé
delmével magyarázom. A mi csatár
sorunk nem volt jó. És a szélsőket 
is elhanyagolták. Ha a két szélsőnk 
megfelelő labdákat kap, mi is rúg
hattunk volna, hetet...

BSzKRT—Szeged 
— nyolc gél!

KETRUCZ JÁNOS,
a BSzKRT edzője szerint a védelem
ben keresendő az ok:

— Jó volt a Szeged és jól játszott 
a csatársoruk is, az öt bekapott gólt 
azonban inkább a mi védelmünk 
magyarázza meg. Solymosi három 
gólban is. benne volt (egyben közép- 
fedezetünk társaságában), kettő a 
jobbhátvédünk számláját terheli.

—  Hogy mi ennek az oka? Az 
idegesség. Idegesek a védőink, még 
idegesebbek, mint a csatáraink. 
Mert ha a csatár fölé is lő egy nagy 
helyzetből, mondhatja, hogy legköze
lebb majd belövi. De ha egy védő 
hibáz, ott már csöngettek. Már nem 
mondhatja, hogy .— legközelebb 
majd kivédem!...

MARKOVICS SZILÁRD,
a Szeged ügyvezető-elnöke így fejti 
ki a sok gól okát:

—  Ha Tóth váratlanul nem kap 
be két potyagólt, akkor is sok gól 
esett volna, de akkor a Szeged rú
gott volna még többet. A z egyenlítés 
azonban annyira fellelkesítette a 
BSsKRT-ot, hogy mint oroszlán 
küzdött és —  „ harapott"...

— A BSzKRT védelme igen ke
ményen játszott. Mi a két szélsőnk
nek köszönhetjük az öt gólt. * A 
BSzKRT Horváthja egyszerűen kép
telen volt a nagyszerű formában 
lévő Nagyot tartani. Bognár egy ki
csit félt Bírótól, de —  ö is megrúgta 
a maga gólját.

Törekvés—Elektromos 
— tizenegy gól!

HÉBER LAJOS,
a Törekvés edzője így látta:

■— Csatársorunk nagyon jól ját
szott. Nem voltak idegesek. Ha ta
lán a kiesésért ment volna ez a 
mérkőzés is, akkor tálán nem ment 
volna így. Csatáraink a közelmúlt
ban minden döntő helyzetben azon 
szurkoltak, hogy: jaj, ha nem lövöm 
be, akkor kiesünk! Most például 
Kiss II is négyszer talált be abba a 
hálóba, amelyet végül is egy  Boldi
zsár védett! Jó volt az Elektromos 
csatársora is, különösen Szendrödi. 
Igaz, hogy a mi védelmünk tarta
lékos volt, viszont Kónya mellett 
három gólt lőni szép teljesítmény.

—  Még csak annyit jegyzek  meg, 
hogy az Elektromos lesrejátszó tak
tikája meglehetősen önveszélyes s 
ha nem sikerül, akkor a csatárnak 
szabad az útja a kapuig.

TÓTH ISTVÁN,
az Elektromos edzője így beszél:

—  Semmiesetre sem a csatárok 
érdeméül tudom be ezt a tizenegy 
gólt. Egyik csatársor sem játszott 
úgy, hogy megérdemelte volna a sok 
gólt. Ez inkább a védelmek „ér
deme" volt. Szendrödi például nem
csak társai jó labdáinak köszönheti 
góljait, hanem a Törekvés védelmé
nek is. Ugyanezt mondhatom az 
Elektromos védelmére is. A  lesre- 
játszást szerintem jól csinálnák, 
csak egyszer-kétszer bámészkod
tak el.

—  Megmondom azt is, hogy mi a 
magyarázata a védelmek gyengesé
gének. A védőnek nagyobb a fele
lőssége, mint a csatáré. A  csatár 
hibázhat, a védő nem. A z idény vé
gére egy kissé felőrlődtek a védel
mek. Ezért esik ilyen sok gól az 
idény végén.

Fütty verseny, 
tíz győzelem, ketten 
Tarjánból és egyéb 
porszemek a B. Vasutas 
pályájáról
Érdekes íuttyliar.gversenyt élvezhettek 

végig azok a nézők, akik kimentek a 
B. Vasutas—Salgótarjáni SE NB II mér
kőzésre. A fütyülést rendszerint a játék
vezető kezdte, a közönség pedig szinte 
minden egyes alkalommal folytatta, 
mivel nem volt elégedett a játékvezető 
ítéleteivel . . . Előfordult azonban az is 
néha-néha, hogy a közönség kezdte a 
fütyülést, megfűszerezve néhány meg
jegyzéssel . . . Ilyenkor a. játékvezető 
folytatta a fütyülést! . . .  De kezdjük 
elölről. ’

•
A B. Vasutas öltözőjében meglehetősen 

ridegen fogadnak. Félig tréfásan, félig 
komolyan mondják:

— Tíz mérkőzést veretlenül játszottunk 
végig a tavasszal és felénk se’ néztek!
— hangoztatta az egyik vasutas vezető 
(bár ebben nem volt igaza). —  Most, 
liogy kikaptunk a MAV-től. rögtön 
.eset’1 lettünk.

•
Ha nézzük a tavaszi eredményeket, 

valóban azt látjuk, hogy a B. Vasutas 
nagy utat tett meg: a 11. helyről fel
küzdöttük magukat a 4-re. Hogyan? 
Erre is megkapjuk a választ, még pedig 
magától a B. Vasutas edzőjétől. Gyar
matitól, a Szeged volt válogatott játéko- 
.sátót, aki egyébként jelenleg a Vasutasék 
jobbösszekötője.

— Amikor a télen idekerültem, kijelen
tettem. hogy ezentúl relépitett, kor
szerű rendszerben fogunk Játszani! és 
imc, tízszer győztünk egymásután. 
S ezen a hangsúly, m ert, na egy. vagy 
két mérkőzést megnyerőnk, az lehet 
véletlen szerencse is. de tízszer egymás
után?! Uz az észszerű, célszerű, tudatos 
munka és rendszer eredménye-

• *
Közben begördül a salgótarjániak

hatalmas fehér autóbusza.
— Mi újság Turjánban? — kérdjük.
— Hát csak élünk és remúlunk —

mondják.— Ugyan miben reménykedne*,
—* Egyelőre abban, hogy megerősöd

nek n fiataljaink.. Azután pedig majd azt 
fogjuk remélni, hogy velők visiMjatOBK 
a® első osztályba. Az illenék. ,re m : 
két salgótarjáni csapat az NB .
Retten Tarjánból! Remélem megérjük. 

*
Ha végignézzük a salgótarjániak

j;ltékosig-azolványait, azt látjuk, ho&J a 
játékosok legnagyobb része 1920-ban. 
1921-ben született. tehát csak 20 21 
évesek. Sőt a balszélsőjük. Szabó II 
csupán 17 éves. Akad aztán egy-két 25 
év körüli is, az idősebb korosztályt 
Sümegi balhátvéd képviseli a maga 32 
évével.

•
Hárman vannak olyanok, akik már az 

NB előő osztályában is szerepeltek: 
Sümegi, Kovács és Mester. Pedig annak 
csak két esztendeje, hogy onnan egyévi, 
éppen nem dicsőséges szereplés után* a 
..SESE‘* kiesett. Gondolhatjuk tehát, 
hogy micsoda vérátömlesztésen ment 
keresztül a csapat. . íg y  nem csoda.

hogy a bajnoki táblázat végén szerény
kednek . . „ *

Jól is esik’ nekik ilyenkor, ha feleleve
nítjük a régi szép emlékeket. . . Salgó
tarjánban például még mindig emlékez
nek arra, hogy az SBTC-t. amikor meg
nyerte az országos amatőrbajnokságot: 
egy hétre rá a SSE 4:2-re elpakolta! 
Most azonban jobban megy ősi ellen
felüknek. ,, Jobban is látogatják az 
SBTC mérkőzéseit’4, Panaszkodnak a 
SSE vezetői . .  , ■

Még egy érdekesség a mérkőzés előtt: 
Moór, a Vasutasok középcsatára,5 :l-es 
BVSC-gyözelmet jó so l. . .

•
Az első félidő első 10 perce az SSE 

csapatáé. Egészen ügyeden támaögatnak. 
A második 10 perc azonban a hazaiaké 
s ezek egyben eredményesek iő. A  végén 
újra az SSE jön fel. Végeredményben 
eddig bizony többet támadott az SSE.

~  H iá ba .,.. — panaszkodnak az SSE 
vezetői. — Még nem elég érettek ezek a 
fiatalok. Még nem tudják kihasználni  ̂ a 
tudásukat. Félénkek, ha pedig belcsaáll- 
nak, akkor meg dancsolnak.. . .

*
A második félidőben nagyon Bikáig 

tart az SSE-föléhy, de a vidéki gyere
kek nem eléggé szemfülesek, nem tudnak 
veszélyesek lenni, pedig tudnak.

•
A játékvezető dicséretére szolgál, hogy 

nem engedte eldurvulni a játékot. Azt 
azonban nem lett volna szabad megen
gednie, hogy egymást hülyézzék a két 
ellenfél játékosai! Azt sem szabad el
tűrnie a JT-nek, hogy a játékvezetők 
vitatkozzanak a játékosokkal!

A B. Vasutasok vezetőinek nagyon 
ajánljuk a pálya füvesítését. Néha olyan 
nagy volt a porfelhő, hogy nera j3 lehe
tett látni a labdát...

*

A honiak egészen ügyesen, játszották a 
WM-rendszert. Nagyon észrevehető a kor
szerű edzőnek Gyarmatinak a munkája. 
A tarjániaknak viszont az volt talán a 
legnagyobb bajuk, hogy az Összekötőik 
vagy elől maradtak, vagy hátul ragadtak. 
Rossz harmonikázásuk miatt tehát igen 
nagy volt az ül* a védőik és a támadóik 
között. És- ezt az űrt az ellenfélnek kel
lett kitöltenie, ha akarta, ha nem. S 
ezért éreztük biztosnak a BVSC győzel
mét még az SSÉ tartósabb fölénye ide-
jén is. '

. Tóth István

^yergryóazentmíklós '• GySE—Hargita 3 :3 (2:2). Barátságos. Vezette: Kovács. — 
GySE: Kovács — Zimonyi, Berecz — 
Hegyesi i i . ,  Kacsóh I.. Fenyves — Kősa 
Botos, Kassai, Zarug, Hegyesi I. — Har
gita: Antal — Düka, Váry — Buti, Lac- 
kovica, Ferenczi — Maderka, Székely, 
Elekes, Szederjesi, Salamon. — A GySE 
többet támadott és győzelmet érdemelt 
volna. GőHövő: Kassai (2), Zarug,
ill. Szederjesi (2), Lackovics (il-esből).

Nagykároly: NAC—Mátészalkai VTE 5:4 
(3:1). Bar, Vezette: Viktor. Góllövő: 
Tatár (2), Babos, Ácsín, HávéL. illetve 
Tóth (2), Deák, Csésaa.

Mecsekszabolcs: Szekszárdi TSE—MSE
/'OíO). II . o. Jozette: Gárdonyi. Gól 

lövő: Fehér (2), Schell (Öngój),

Jókaii
elfe le jtetté  ■

hogy valamikor volt .Londonban egy 
angol—osztrák mérkőzés is. Erre a 
mérkőzésre az osztrákok alaposan fel
készültek. Még szakácsot is vittek 
magukkal az útra. Arról nem is 
beszélve, hogy már öt nappal a mér
kőzés előtt Uondonban volt az 
osztrák válogatott.

Az öt napot az osztrákok az angol 
labdarúgás tanulmányozásával töltöt
ték. A csapatot elkísérte Eondonba 
Howorka Ottó, a Nemzeti Sport bécsi 
munkatársa is. ö  jelentett© az 
alábbiakat Londonból.

Az egyik nap megnézték a 
Chelsea—Everton mérkőzést s utána 
Rainer, a hátvéd így nyilatkozott:

— Nagy élvezet volt látni azt a 
könnyedséget, amivel a legnagyobb 
erőkifejtésre is# képesek az angolok. 
Igaza van Meislnek! Itt csak egy 
segít: a csapat minden részében állan
dóan mozogjon. At kell venni az 
angoloktól a „viccet’4!

Meisl Hugó az Aston Villa—Shef- 
ficld Wednesday mérkőzést nézte meg 
Birminghamban s utána ezt mondta:

— Ha hazamegyek, elsór köteles
ségem lesz, hogy az utánpótlás mun
káját egészen új irányba tereljem. 
Keményebb és célszerűbb futballt kell 
játszanunk.

A mérkőzésén azután Ausztria nem 
vallott szégyent. Csak 4:3 arányban 
szenvedett vereséget.

A Daily Mail ezt írja a mérkőzés 
után az osztákokról:

. . . . .  A védelem hibája, hogy túl 
közel engedi az ellenfelet a kapu
hoz. Ha védelmi rendszerükön vál
toztatnak az osztrákok, ha kissé 
cnergikusabbak lesznek ezen a 
ponton, a világ legjobb együttesé
től sem kell tartaniok.“

tón (3), illetve Lukavine. — Szegedi TK. 
vcgycs—SzTC ifj. 4:4 (4:0). Barátságos. 
Vezette: Szelsz. Góll-övő; Hneiáz (2),
Sulyok, Tompács, illetve M iklósi (3),
Somogyi.

Nagybáteny: A NŐSÉ—GyAK I I  mér
kőzés elmaradt, mert a GyAK  nem jelent

Baglyasalja: Balassagyarmati TSE—BSE 
5:1 (2:0). I. o. Vezette: V it e á l .  
játék a BTSE nagy fölényben volt Gól- 
lövő: Fekete (2), Lovász (2), Szabó, ill. 
Rónási.

Cinkota: CTK—Váci SE $:t T. o.
Vezette: Buj-áki. A  baj nők jelolt \ SE e u- 
1 vés veresége hatalma# meglepetés! Gól- 
lövő: Drozdják (2), Vl«djan,szk^, ILI©,
Németh (2), illetve Héver.

Pécs: PE AG—N agy kanizsai VTE 4:3 
(2*0). I. o. Vezette: Lu-gosj. Góllövő: Ba- 
láis, Szőnyi. Ágoston, Berecz, ill. Púm 
(2>, Varga. , ,

Hódmező vásárhely: Móra város I I —Kok- 
ron 3ÉÍ (2:1). H . o. Vcz^tto: Bihal. Gól- 
lövő: Tóth, Keresztes, Béres. ill. Rudolf.
— HMTE—Szegedi Postás 2:0 (2:0). Bér. 
Vezette: Kovács. Góllövő: Kovács II  (2).
— VSB Ifj.—HTVE ifj- 6:1 (3:1).

WALLACE BEERY
a „Viva Villá“ -ban megdöbbentett, 
új filmjében c s o d á l a t b a  e j t i  

a közönséget 
• •  • «OKOLJ OG

(Metró— Goldwyn—Mayer) 
MA PREMI ER!

Royal Apollo
Az HB 11. e heti

legfőbb tizenegye
A  sorsdöntő forduló után így ala

kul a hét legjobb tizenegye:
• Kövesfalvi MVSC —  Domonkos 

SzVSE, Sajtos I SzVSE — Ónodi I 
DVAC, Ivankó MVSC, Pánczél m  
(D. Magyarság) -— Soproni H 
SFAC, Borbély I SzVSE, Jávor 
(Pereces), Rákhely (Kassai AC), 
Érsek (Pereces).

A  tartalékcsapat:
Tamosik (MOVE ózd) — Retkes 

(Pénzügy), Soproni I SFAC — Far
kas ETO, Szenes (Lampart), A,dám 
(Vasas) -— Ludvig (Postás). .
(Rákóczi), Nepkó (Kassai AC), 
Polcz I  (Pereces), Kovács ETO.

K Ü L F Ö L D I  
E R E D M É N Y E

Olaszország
Csütörtökön ismételték meg az olass 

kupa középdöntőjében a Roma—Torino 
mérkőzést. A Torino 1:0 arányban nyert 
s így a döntőbe került. A  döntő most va
sárnap került i?orra. Az AC Róma fél
időben 3:1 arányban vezetett a Venezía, 
ellen, de a második félidőben a Venezia 
felülkerekedett és egyenlíteni tudott. 
Eredmény: 3:3. A döntő visszavágója
vasárnap Rómában lesz. Idén’ először; 
játszanak üj. rendszerben az olasz 
kupáért s most a döntő két mérkőzésből 
áll.

Hollandia
Bajnoki döntő eredmények: R'eracle® 

Almelo—VSV Velsen 2:2, Adó de H ang- 
Be Quick Groningen 2:4.

Németország
70.000 néző volt a német bajnokság két 

középdöntőjén az elmúlt vasárnap. 
Beuthenben 30.000 ember látta a Rapid - 
Drezdai SC (2:1) mérkőzést, Düsseldorf
ban meg 40.000 ember jelent meg a 
Schalke Oh—VfL Köln (h •!) találkozón. 
A bajnokság döntőjét június 22-én a ber
lini olimpiai stadionban a Rapid és a 
Schalke vívja. Biztos, hogy a stadion 
zsúfolt lesz. (A most kővetkező vasárnap 
azért nem játszhatnak, mert ekkor né- 
met-horvát válogatott mérkőzés lesz 
Bécsben.)

A leghosszabb mérkőzés
—  A mienk volt a leghosszabb 

mérkőzés —  dicsekszik egy kis
pesti.

—  M iért?
—  4:7-ig tartott:

Kassa: KAC II—Rákócxi II 4:0 (1:0). 
— . KFSC-Törckvés II 4:1 (2:1).

Szeged: SzFIE ifj.-SsT K  ifj. ‘ 0:0
(4:0).

Békés: Békéscsabai Törekvés—BIBE í>:B 
(4:0). I. o. Vezette: Stei^erwald, Végig 
noigyiramú játék. A I>. Törekvés aradI a 
győzelmével bajnok leit, Gótlövő: Bulla, 
Katona (2). Krammer.

Hatvan: Salgótarjáni SE H -B V S É  II  
2:0 (1:01. T. o. Vezette: Saeitovszky.

Borpatak: Aarujn SC—PámsótlörŐ w.d. 
3:2 (2:1). Bar. Vezette: Koroknál. Gertit©* 
vő: Tóth (2), ^Jlolnár. iíketve Károly,
D omecz.

Makó: MÁK—Kecskeméti TE S:2 (2:2 
I. o. Vezette: Reményi}-. A MÁK végig, 
tíz emberrel játszott, nagy tetiasedánSi-*! 
mégis rágtfteáH a gyűaclomro. GólteViSr,, 
Vida (2), Juhász (11-eeből). illetve íísezti. 
Marki.

Jászberény; J. Beli©l—Ristercnyiei, BSE 
0:0 (3:01. T. o. Vezette- Becsanyásoiiíy. 
Biztos győzelem. Góllövő: Oirtkr (2). 
Óvtok), Knltáry, Tv el fór.

Kőszeg: KSE—Jánosházi AK 8:0 {lA li i ,  oSziálv.
Bonybád; Dombóvári VSE-BTK ;i;l 

■, í- Vezette: Horváth. Egyenlők 
erők küzdelme. A dontetletn .igazaágöéafeb 
lett volna. GólJovS: Gotthard (2), Bán- 
nclyi, illetve Mészáros,

Komló: KftE—Pécsi BTC 3:2 (2:f>>. i ,  
o- Vezette: Késósáj-wiky. Erős iram, Gki
lövő . Lovászi 12). Kiss. ill. Horváth {?/». k

Cegléd: Mzmori SE—CVSE 4:0 (1:0 I; 
o. Vezette: Sándor. GóíSöve: Szabó, 
Aesal. Ottró. Nagy, — Szolnoki MÁV 
III— MOVE II 7:1 (4:8). I. B) ». Ve - 
scttrL--Dénes II. — Giinnázhim-MiOö’ l1' 
KrjiTok 5:0 (0:0). . Gat(í'i.:a ) . a
K!E S.-O- (S:0). -  Polgári-,EKIK TT M«ír-. .
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¥Idiiki eredmények
Tapolca; Röpülök—Keszthelyi LE 2:2 

r - :ö). Bar. Vezette: Szabó. GalilövŐ: Kar- 
Sós (2), illet ve Ener, Tóth. Erősiramú,

kemény játék.
Gyoma: Kondoros! TE—GyTK 2:2 (2:1). 

I,. o. Vezette: Thomka. Erősiramú mér- 
közes. Gó 1.1 ovo; Istenes, Hajún, ül. Csá
szár és Bál'tik.

Huezt: Királyházi MÁV SE—Huszti
Rusj 4jl (.1:0). Bajnoki. Vezette: Len.ja - 
v.ics. K<ménv, sőt helyenként durva já- 
ó k. sérülésekkel, kiállításokkal tarkítva, 
(iol.löyő: Szabó, Sikola (1), ül. Tilák.

Királyháza: K. MÁV II—Beregszászi
* I'C 3:2 í0:l). Bar. Vezette: Zsombor. Gól- 

vő: Guláesi (2), Rá ez, illetve Szabó, 
Stilyák.

Hómokazefitgyörgy: Barcsi LE—IILE
tv2 (3:1). Bar. Vezette: Nyári. Gól-lövő: 
Kocsis (3), Sóvári (2), Kövesd, illetve
Marosi (2).

Me^rkováesháza: MTE—Gyulád TE 4:1
(0:0). I. o. Vezette: Vranka. Gólilövő: 
Deák, Tóth (2). Sárfalvi, illetve Tóth.

Öezdán: Zom bori SE—BSE 2:1 (1:0). Bár. 
Vettette: Vukovits. Mindkét csapat gyen
gén játszott. GóLlövő: Ha meder (2), ill. 
Ruff.

Pécs: PVSK II—Kaposvári RAG II  9:1
(3:0). JL o. Vezette: Iványi. Gólilövő: 
Varsficií (3), Pál-di (2), Kövér, Leipán, 
Mozsgai, Semen, ill. Orbán. — Ifjúsági 
eredmények: DVAC—DPAO 6:0 (3:0). — 
PVSK—KRAC 6:0 (3:0). — ZsSE—DVSE 
2:1

Salgóbáíiya: 53FC—LASO 1:0 (1:0). I. o.
Vezette; Viroszták. Erősiramú mérkőzés, 
llopnik SFO a II. félidő 10. percében 
megsérült és kiállt. Gólilövő: Kelló III.

Mát újvidéki egyesület kapott 
működési engedélyt

A  D élvidéki Magyar K özm ű velő 
dési Szövetség sportbizottságának 
előterjesztése alapján Újvidéken

működési engedélyt kapott az 
Újvidéki AC, Újvidéki Vasutas 
Atlétikai Klub, a Törekvés 
(volt Napred), Duna SC, Új
vidéki FC (Kábelgyár) és a 

R-apod SC.
Ez a hat egyesület tehát benevez
het a Hazatérés Bajnokságába.

A sporttelepekre vonatkozólag a 
katonai parancsnok a következő
képpen intézkedett: a volt Kara-
gyorgye-pályát, amely 1918 előtt 
is az Újvidéki AC tulajdona volt, 
most visszakapja az UAC, a volt 
rtAK-pályát viszont a Rapid SC 
kapja. A  volt Trgovacski-pályát kö
zösen kapja a két telepi egyesület: 
a Törekvés és a Duna SC, a volt 
F.admcski-pályát az UVAK kapja. 
A  kábelgyári csapat albérletben az 
UAC-pályán fog játszani, a ZzSK- 
pálya egyelőre gazdátlanul marad 
azzal, hogy a Vasutasok használ
hatják edzésekre.

A Diálcstadion Levente-pálya 
less,

errevonatkozólag a katonai parancs
nok rendeleté nem intézkedik, mint-
hogy a Diákstadion á város tulaj-, 
clona s természetesen a jövőben is
az marad.

«  ■

Az északdnnántnll kerület ifjúsági
válogatott csapata Űrnapján Győrött 
játszik a győri I. osztályú egyesületek 
vegye*, csapata elein.

A Szcgeill EAC házatáján nagy az el- 
fcieaerodés a vasárnapi vereség után. — 
Alig vo.lt alkalmuk edzeni. — mondta 
Patakv Sándor intéző — ez pedig meglát- 
tízík a csapaton. Nagyon szerencsié felen 
mérkőzést vív tűnik vasárnap. Tóth II clr 
már a 10. percben megsérült s végig csak 
8 iá tisztáit. A helyzetünk most már ez intő 
reménytelen, a labdarúgásban azonban 

ha sem lehet tudni, hogy mi történhet 
még. Mi is ebben bkunk.. .
A WMFC VASÁRNAPI VERESÉGÉRŐL
nem szívesen beszélt Benes Ernő, a cse
peliek intézője:

— Gsak annyit mondhatok, hogy na
gyon szomorú képet mutatott csapatom 
Játéka. Elnökségünk foglalkozni loff ezzel 
a játékkal, a határozatnak nem kívánok 
elébe vágni. Egyelőre csak annyit mond
hatok, hogy változások lesznek az össze
állításban,

A  TÖREKVÉS II
oagy meglepetésre tíz emberrel is le
győzte a Magyar Pamutot. Zádor, a# Tö
rekvés baWélsoje és a-z ifjúsági < Sipos, 
akit tartaléknak jelöltek, ugyanis nem 
jelent meg a helyszínen. Kise, a kőbá
nyaiak kapusa nem kevesebb, mint há
rom U-est védett ki!
KISOK-BAJNOKSÁG AZ MLSZ-DIJÉRT 
Kossuth fk,—Pestszentlőrinci fk. 3:1 (2:0)

KISOK-pálya. Vezette: Papp Á. 
Kossuth fk.: Kenessey — Wágner,

Forró — Petrő, Bleier, Endresz — K ő
vári, Kéri, Erdei, Pfiezner.

Pestszentlőriiic: Princes — Paniti,
Orbán — Felső, Komon, Balezer — 
Szabó Szántó, Kátai, Haraszti. Lörincz.

A Kossuth fk. 10 emberrel is könnyen 
nyert. A II. félidőben a lőrinciek néhány 
ordító helyzetet hagytak ki. Góllövő: 
Erdei (3), illetve Kátai. Jó: Erdei. Forró 
és Kővári, illetve Orbán1, Szabó és 
LŐrincz.

A LAMPART
döntetlenjéről így beszél La űrnek Gyula, 
a Lám part sz=s kosztály vczeVp je:

— A vezető csapatnak mindig sokkal 
..-/tkli«zébb a dolga, mint a többinek. Az

< Ilon felek fokozottabban igyekeznek a 
h^yőzéséro. mert az mindig dicsőséget 

. Jeleli t nekik. Az MVSG is nagyon igye
kezett eUcnünk. Lelkesen, jól játszottak 
és Sikerült,, neki k a  döntetlent kies-ikar- 
níok, A mérkőzésén re-mreteget támad
tunk. Az MVSC kanosa, Kőveeíalvi re- 
icfkiil védőit. oros/vlan része van az ered
ményben. Végeredményben ©lége-dettek 
vagyunk. Ma komoly toljeeítményt jelent 
visíéitről veretlenül hazatérni.

RÉGI TÖRI—MAI TÖRI....
Érdekes mérkőzés lesz a Bihari-útón 

csütörtökön délután 6 órai kezdettől. A 
régi Törekvés a mai Törekvéssé! játszik.
A régiek ősapa iában játszik például a 
két Regős, Készéi, Déri, Pusztai, Nemes, 
sőt a jelenlegi edző is. A  fiata
lék márt előre óvo&k, > azon a címén, 
hogy „cinkelt öregek1’ m* 3ah^anak a 
r-gf T“ *:• — példán! Sziios. aki utfvan 
* :* játékos, de mindósszé 27
V- E.í/oiéíkös&és is less: a Törekvé? II  

>fj‘u84ái csapattál játszik®

m

Versenyfutás a „halállal
Avagy

ö le n  a szakadék szélén

a

A  bajnokság végső küzdelmének 
állása soha nem látott alakulást 
hozott a táblázat alsó felében. Míg 
más években már a tavaszi idény 
elején kialakult a kiesők csoportja, 
az idén — két fordulóval a befeje
zés előtt —  még mindig tisztázatlan 
öt csapat végső sorsa. A  csapatok 
kiegyenlített játékerején kívül két
ségkívül az a körülmény is hozzá
járul ehhez a bizonytalansághoz, 
hogy az idén négy csapat jut a ki
esés sorsára.

A bajnoki táblázat első fele, amely 
a hetedik helyen álló Elektromossal 
végződik —  az Elektromosnak 25 
pontja van —  a kiesés szempontjá-
ból m á r nem érdekes. A m ásodik
fe le  azonban annál inkább:

8. SalB T C 24 8 6 10 42:56 22
9. G am m a 24 9 2 13 47:52 20

10. K ispest 24 8 4 12 50:59 20
11. B S zK R T 24 8 3 13 44:56 19
12. T ok od 25 7 5 13 37:60 19
13. T örek vés 24 6 3 15 45:71 15
14. H aladás 24 5 5 14 35:60 15

Ha alulról indulunk el az esélyek
vizsgálódásával, akkor a Haladás és
Törekvés helyzete már végleg megpecsé
telődött.

A Tokod igen rosszul áll, de nem 
reménytelen. A BSzKRT, a Kispest és a 
Gamma csoportja következik most, de a 
22 pontos SalBTC sem érezheti még 
magát páholyban.

Há az illető egyletek szempontjából 
nézzük a kérdést és derűlátó szemmel 
mérlegeljük a hátralevő mérkőzések 
esélyeit, akkor a következő képet kap
juk:

Tokod
Ha a Tokod legyőzi a Szolnokot, 21 

pontja lesz, Megelőzheti tehát a Kis
pestet. ha az több pontot nem szerez é<s 
megelőzheti a Gamma és BSzKRT közül 
az egyiket éspedig azt. amelyik szintén 
nem szerez több pontot. A Gamma és a 
BSzKRT közül csak az egyiket értheti 
ez a szerencsétlenség, mert hiszen ők 
azok a kiesési csoportban, akik még 
egymás ellen is játszani fognak.

BSzKRT
A villamos csapat bízik abban, hogy 

legyőzi a Gammát is és az Elektromost 
is. Nem elképzelhetetlen egyik győzelem 
sem. És akkor 23 pontja lesz a BSzKRT- 
nak, amellyel pedig nem lehet kiesni.

Kispest
Kispest biztosra veszi, hogy legyőzi 

saját pályáján a Haladást. Ha a Szolnok 
elein már csak döntetlent ér el, megvan 
a 23 pontja.

Gamma
A Gamma hívei arra számítanak, hogy 

legyőzik a BSzKRT-ot és a kiesés 
veszélye még olyan teljeeítményre is 
sarkalni tudja a csapatot, hogy pontot 
vegyen el a Ferencvárostól. Ez végered
ményben szintén 23 pontot jelent.

SalBTC
A salgótarjáni csapat még le is mond

hat az Újpest elleni mérkőzés két pont
járól, ha a Törekvést .legyőzi. Esetleg 
fordítva is meg lehet csinálni és máris 
24 pontja van' a SalBTC-nek.

(A SalBTC esetében meg kell állapí
tanunk. hogy bár a legjobban áll a 
kiesők csoportjában, teljes biztonság
ban mégsem érezheti magát. Ha 
ugyanis mind a két mérkőzését el
veszti, 22 pontjával még bajba kerül
het. 22 pontos állásban könnyen a 
gólarány döntheti el a kiesés kérdését. 
Már pedig a Gammának, a Kispestnek 
és a BSzKRT-nalc is jobb most a 
gólaránya, mint a SalBTC-nak és ha 
akármelyik felviszi 22 pontig, akkor a 
gólarányának még további javulása 
várható, míg ezzel szemben a SalBTC- 
nek, ha elveszti a hátralevő két mér
kőzését, a gólaránya is tovább romlik.) 
Az eddigiekben láttuk, hogy mindegyik 

bajban levő csapat könnyen kiszámít
hatja papíron, hogy miként maradhat 
benn az NB I. osztályában. Lássuk azon
ban most azt, hogy

mit mond a valőszerü számítás?
Milyen eredményeket érhetnek el még 
a kiesés szempontjából számbajövő 
csapatok? Hány pontot szerezhetnek 
még? Milyen választ lehet adni ezekre a 
kérdésekre a jelenlegi formák, a szerep
lők várható játékereje és egyéb körül
mények figyelembevételével, mérlegelé
sével ?

Tokod helyzet© igen súlyosnak, 
majdnem reménytelennek látszik,

mert csak egy mérkőzése van még hátra 
és a Szolnok most az egész tavaszi 
idény során olyan formáról tett tanú
ságot, amely szinte kizárja azt a lehető
séget, hogy az összeállítási  ̂zavarokkal, 
gyengébb formákkal küzködő Tokod 
Szolnokon akár csak egyetlen pontot is 
el tudjon venni a Szolnoktól. Ezzel a 12. 
hely sorsa eldőltnek tekinthető.

Kispest komoly eséllyel indul
Kispesten a Haladás elleni mérkőzésbe. 
Ha valami baleset nem történik, Kispest
nek meg kell szereznie mind a két 
pontot. Még a Szolnok ellen is lehet 
reménye a Kispestnek a pontszerzésre. 
A kispesti csapat most jól együtt van és 
amit pünkösdkor meg tudott csinálni a 
Magyar Kupában, azt Szolnokon is elér
heti, ha ott áll a sarkában a kiesés 
veszélye.
A SalBTC-1 is ki kell kapcsolnunk

valószerű számítás esetén a 13. helyre 
.pályázók'* közül. Hiszen a hátralevő 

két mérkőzéséből — az Újpest és a 
Törekvés ellen — csak egy pontot kell 
szereznie, hogy túllépje a 22 pont bűvös 
vonalát.

Minden valószínűség arra mutat, hogy
a 13. hely szomorú birtokosa a
Gamma és a BSzKRT közül fog 

kikerülni.
A Gammának jelenleg 20 pontja van. 

a BSzKRT-nak pedig csak 19. 
A BSzKRT-nak azonban több esélye van 
a pontszerzésre az Elektromossal szem
ben, mint a Gammának a Ferencvárossal 
szemben. Ha ezt a körülményt úgy 
tekintjük, mint amely a BSzKRT pont
hátrányát kiegyenlíti, akkor

marad a kettőjük mérkőzése egymás
sal. Ez lesz az igazi élet-halál harc.
Ha a BSzKRT legyőzi az Elektromost 

a Gamma pedig kikap a Ferencvárostól, 
akkor a Gammán csak az segít, ha le
győzi a BSzKRT-ot. Mert ebbon az eset
ben a BSzKRT—Gamma mérkőzés eset
leges döntetlenje a BSzKRT-on segítené.

Akárhogyan is alakulnak a hátralevő 
eredmények, a 13. helynek, a még kiesést 
jelentő helyezésnek sorsa előreláthatólag 
most vasárnap a Gamma és ft BSzKRT 
megütközésén fog eldőlni.

Kiesünk ? Nem esünk ki ? 
Vasárnap a BSzKRT 
ellen eldől!

—  mondja Jánosy Béla, a Gamma
sportigazgatója

A WMFC elleni győzelem sokat javított 
a Gamma nehéz helyzetén. A csapat a 
kilencedik helyre került fel.

— A BSzKRT elleni vasárnapi mérkő
zésünk sorsdöntő lesz,  — mondta Jánosy Béla, a Gamma sportigazgatója. — rrrv a 
BSzKRT-ot sikerül legyőznünk, akkor 
megmenekültünk.

A WMFC ellen szerepelt csapattal na
gyon elégedett Jánosy Béla.

— Hallatlan akarást vittek a Hűk a 
játékba — mondta a Gamma-vezető. — 
Bizunk abban, hogy ezt a nagy akarást 
a BSzKRT ellen is meg tudják a fiúk 
ismételni. Ebben az esetben nem kell 
félnünk a mérkőzéstől.

A Gamma ezen a héten már csak két
szer tart edzést. A  csütörtöki edzés el
marad. Szerdán és pénteken lesz erőn
léti edzés.

Szolnokon az újpesti
„öregeket" dicsérik

Romhányi Ferenc, a Szolnok intézője 
így nyilatkozott:

— Győzelmünk azért maradt el, mert 
az újpesti öregek — Vincze, Zsengellér. 
Balogh I — meglepő jól és frissen 
játszottak. A fiataloktól tartottunk és az 
öregek majdnem megvertek minket.

■— Jó mérkőzés volt, az eredménnyel 
minden szolnoki elégedett lehet. Nem 
mondom, szép lett volna győzni, de hát 
nem kergettek bennünket kiskorunkban 
az asztal körül, ha az Újpesttel „csak“  
döntetlent értünk el.

•— Sérültünk szerencsére nincsen, 
néhány játékosunk azonban őrzi a mér
kőzés nyomait. Ezek a nyomok leginkább 
Balogh Bonzótól származnak.

Újból együtt van a ,.Slécé“
Salgótarjánban nagy örömet szerzett a 

SalBTC pompás győzelme. Általános volt 
a vélemény, hogy ilyen lelkesedéssel és 
ennyi akarással rég nem játszott a csa
pat.

__ Minden játékos átéreste a mérkőzés
nagy fontosságát — hangoztatják a veze
tők is — Szivvel-lélekkel játszottak és 
szünet' után olyan mindent elsöprő ira
mot diktáltak, kogy a DiMAVAO csak 
szerencséjének köszönheti, hogy több gólt 
nem kapott. M ost teljesen együtt van a 
csapat, sérült nincs, s így teljes biza
lommal nézhetünk a hátralevő mérkőzések 
elé.

A szurkolók szerint, ha a csapat való
ban úgy játszik tovább is, mint vasár
nap, akkor m ég könnyen szerezhet akár 
3 pontot is.

A játékosok viszont ezt hangoztatták:
— Most már „ rámehetünk"  a Magyar 

Kupára is...

DIÓSGYŐRÖTT
meglepetést keltett a DiMÁVAG salgó
tarjáni veresége. A szurkolok bízlak 
abban, hogy a osapat legalább az egyik 
pontot elhozza a „Stéeó hazájából.

— A tekengépkoesivai megtett ut, • 
mondta Csapkay edző -*■ eemmiesetre sem 
hasznait a csapatnak, de még sem ez volt 
a vereség oka. Nekünk állt a mérkőzés, 
csatárainknak azonban semmi sean sike
rült, Aztán a játékvezető is tulszigoruan 
Ítélt eilrniiBk ll-est a Bohus-Trenka 
összecsapás miatt. Nem mondom, faj a 
v’eresógr, amit csak úgy feledtiethetűDik el 
a szurkolókkal, ha a hátralevő két mér. 
kőzésünkat megnyerjük. , _

Bérűit nincs. Csak Faisék** dőlt agy
nak. 6  gyomorraérgezéssél vá Halta a va
sárnapi játékot s  most pib^uú kéityto- 
taa.

A Pénzügy leigazolta Vargát és 
Szerencsit, a BSzKRT volt játékosait.

A D. Magyarságban a döntetlen ered
mény miatt a csatársort okolják. Rossz 
napot fogott ki ez a sor. De hogy mégis 
pontot tudtak szerezni a Zugló ellen, 
azt a fedezetsoruk kiváló játékának 
tulajdonítják Dunakeszin. Egyébként a 
D. Magyarság Páncél Józsefet, a VI. kér. 
SC volt játékosát leszerződtette.

Opata Zcltún, a ^MÁVAG edzője a pe
reccel hölí»yközönségro panaszkodik. — Kővel dobáltak engem a mérkőzés alatt,
— mondta —- 9 ffmikor MÓM*m aa w y lk
rendezóiie-k, azt felelte, hogy nem érdekli 
őt a dolog. Egyébként legjobb játékosaim
— elsősorban Kéri — mondtak csődöt....

GYEPLABDA
„Olyan szerencsénk van. hogy nem tu

dunk veszíteni". — mondta Fenossy, a 
budaiak jeles fedezete a vasárnapi BBTE 
—AHC mérkőzés után. Valóban az ama
tőrök csak balszerencse sorozat után ve
szítették cl ezt a mérkőzést. Az AHC 
balszerencséje akkor kezdődött, amikor 12 
percnyi játék után sérülés miatt tíz já 
tékosra csökkent a csapat. Az AHC vé
delme és fedezetsora hősiesen állta a baj
nokcsapat rohamait és jellemző, hogy a 
BBTE az első félidőben egyszer sem lőtt 
kapura. Szünet után a bajnokcsapat nagy 
erővel támadott, de a kiegyenlítést csak 
erősen vitatható góllal szerezte meg. A  
gól előtt nagy tömeg jelenet volt az AHC 
kapuja előtt, ahol mindent lehetett látni, 
csak a labdát nem. A  mérkőzés általá
ban gyenge színvonalon mozgott. A  BBTE 
védelem kevés dolgát Is bizonytalanul 
látta el. A  fedezetsorban csak Bikar ^dr 
volt megfelelő és a támadósor széteső-en 
játszott. Nem birt a nagyszerű amatőr 
védelemmel. Az AHO-védelem és fedezet- 
sor nagyvonalúan játszott, csatársoruk 
azótaban egészen kezdetlegesen.. Moscn 
István egy-két tévedéstől eltekintve, tár
gyilagosan és jól vezette ezt a nehéz mér-

bástyán, az AHC j-efcs fedezte a BBTE
elleni mérkőzésen oly súlyosan megsé
rült, hogy a közeli kórházba kellett szál
lítani, ahol Bérűié lését több öltéssel 
varrták össze.

MIKOR FOGJAK BEFEJEZNI AZ 
1939/40. ÉVI BAJNOKSÁGOT?

A rendkívüli viszonyok miatt az 
1939/40. évi bajnoki küzdelmekből az FTC 
—PhHSE mérkőzés még lejatawtlan, így  
ez a bajnokság befejezetlen. Lassan már 
•egy év telt el a lejátszott utolso bajnoki 
mérkőzés óta és a szövetségben még a 
mai napig sem történt semmi intézkedés 
sem, hogy a bajnokságot valamilyen 
formában befejezzék. Az elmaradt mér
kőzés lejátszása annál 19 inkább fontos, 
mert a h élvezések sorrend ne meg nőni
dőlt el. A  Fradi például második lehetne 
győzelme esetén. Itt az ide.je mar, hogy 
a szövetség kitűzze enhoK a mérkőzésnek 
a határidejét, mert tűrhetetlen az, hogy 
egy bajnokságot csupán azért ne fejez
zenek be, mert az intéző bizottság nem 
törődött vele. A  mérkőzés le játszásának 
a kiírása ma már simábban mehetne, 
miért az intéző bizottság helyébe az 
egyesbírák léptek és  így bármelyik 
egyesbíró kitűzheti a mérkőzés JeDátszá- 
eának a határidejét és t/égrf — 1 1-ben! 
— be lehetne fejezni az 1939< w-es évi 
bajnokságot. _______

ÖKÖLVÍVÁS
A B1VATA808 EURáPABAJNOki 

ÖKÖLVIVÓMBRKOZeSBK 
a háború ellenére is tovább folynak. 
Olaszországnak ezidőszerint ,már három 
Európa-bajnoka van. A  légsúlyban Urbi- 
nati, a harmatsúlyban Cattaneo, a köny- 
nyüsúlyban Bisterzo. Németországban 
Sehmeling és Weiss a nehéz-, illetve a 
pehelysúlyú bajnoki cím tulajdonosa. A  
váltósúlyú bajnokság sorsa a július 5-én 
sorrakerülő Cerdán (francia)—Eder (né
met) összecsapáson dől el. A  félnehéz- 
súlyú bajnokság győztese a július 6-án 
Berlinben eldöntésre kerülő Kreitz (né
met)—Gtusto (olasz) találkozóból kerül 
ki. A középsúlyú bajnokságért vívandó 
Besselmann (német)—Casade (olasz) m ér
kőzést egyelőre nem tudják lebonyolítani, 
mivel az olasz ökölvívó súlyosan megbe. 
tegeöett.

t
A i m u w  {á to k , u*inde>i*{U

csak panasz..
—  Mi fáj, Terefere űr, mi fá jl
—  Nem, nekem, két vidéki metró 

polisnak vannak fájdalmai. Az 
egyik metropolis a „kincses város“  
a másik a „kálvinista Róma".

—  M i fáj a  k i n c s e s  v á r o s n a k  t
—  A legutóbb lezajlott városba}- 

no ki ökölvívó verseny pontozása 
nem tetszett neki. Nagynak két 
ellenfelét is leléptették, Bene ellen
fele is erre a sorsra jutott, meg 
Farkas egyik ellenfele is. A z egye
temisták furcsállják a sok lelépte
tést. Meg azt. hogy mindig vasutas 
ökölvívók ellenfeleit léptették le' 
Úgy értesültem, hogy hamarosan 
szövetséghez érkezik erre vonat
kozó panaszos levelük.

—  És mi fá j a cíviseknek t
—  Panaszkodnak, hogy egyik leg

kiválóbb ökölvívójukat el akarják 
„szipkázni". Villamosítani akarják 
a kiváló pehelysúlyút.

—  Mit szól ehhez a M öS zf
—  A legerélyesebben védelmére 

kelt a vidékieknek. Most még csak 
kéréssel fordult a budapesti egyesü 
letek intézőihez, de a közeljövőben 
igen szigorú rendszabályokat is élet
be fog léptetni.

Szarvason, a gazdasági középiskola év
záró sportünnepélyen ökölvívó bemutaló 
is volt. A  bemutatóra Sulkó Béla szö
vetségi kapitány vezetésével négy ököl 
vívó — Hámori és Homolya II  PTC. 
Vérhegyi és Marton BTK — utazott lé 
Szarvasra. A z ökölvívóknak nagy sike
rűk volt.

KOLOZSVÁR ÖKÖLVÍVÓI GYŐZTEK 
DEBRECENBEN

Vasárnap bonyolították le Debrecenben 
a Kolozsvár—Debrecen városok közötti 
ökövivó mérkőzést. A nagyszámú közön
ség előtt lefolyt viadal eredményei: Zu 
rik (D) győz Wein ellen, Slezák (K) nyer 
Kocsis ellen, Daróczi (K) megveri 
Barthát Vécsi (D) győz Sípos ellen. 
Eperjesi (D) nyer Fülöp ellen, Kádár 
(K) győz Bodnár ellen, Pálffy (K) győz 
Kiss ellen. Végeredményben Kolozsvár 
8:6 arányban győzött. (Nehézsúlyú mér 
kőzés nem volt.) A debreceni csapatot 
csupa DTE-ökölvivó alkotta, hiányzott 
azonban a csapatból Darai, az ország 
legkiválóbb pehelysúlyú öklözője. A ko
lozsvári vendégeket Fux Antal tanügyi 
főtanácsos üdvözölte.

BSÉ-NSC m  (3.0)
Nemzeti Sportuszoda. Vezette: Gyuí&l
BSE: Sáros! II  — Földes, Laky — 

Sárosi I  — Lemhényi, Hazat, Brandy.
N8C: Nagy — Árvái, Schmidek. —

Szalay — Lamm, Göndöcs, Etöss.
A bajnokcsapat támadásaival indul a 

mérkőzés és Brandy csakhamar gólt ér 
el. 1:0. Az NSC ellentámadásait Földes 
sorra szereli. Ezután Brandy és Haza! 
lövéseit védi Nagy. Brandy átadásából 
Lemhényi a második gólt lövi. 2;0. Moet 
ismét Nagy tünteti ki magát néhány 
nagy védéssel. A félidő végén Brandy ki
harcol egy elveszettnek hitt labdát, Sá
rosi I-nek ad, ez Hazaihoz továbbít, aki

BSE harmadik gólját lövi, 8:0.
Szünet után Brandy, majd Lemhényi 

szaporítja a bajnokcsapat góljainak, a 
számát. 5:0. Az NSC erőtlen ellentáma
dással kísérletezik. Szabaddobás után 
Brandy Hazainak ad és ez újabb gélt Ifi. 
6:0. Szép BSE-támadás után Leriihényi 
Hazaihoz játszik, a.ki az utolsó gólt 
szerzi. 7:0.

A BSE helyenként szépen játszott, sok
kal több a lendület a csapatban, mint 
amit itt, ezen a mérkőzésen mutatott. 
Hátul Földes, elöl Brandy vplt a legjobb. 
Az NSC-bőI — a sok gól ellenére is — 
Nagy, a kapus tetszett legjobban, Elől 
Göndöcs igyekezett.

Középiskolai vándordíját verseny, zajlik 
le június 22-én Pécsett. A  versenyre n-agyj 
bán készülnek n diákok, mert az utóbbi 
időben nem igen volt alkalmuk a ^ver
senyzésre. Most a MUSz pécsi kerülete 
nagy lendülettel fogott _ hozzá, hoíy a 
diákok úszóéleté fellendítse,

MAG—SzVSE 6:0 (4:0)
Nemzeti Sportuszoda. Vezette: Rajkó.
MAC: Mezey dr. — Tolnay dr., Fábián- 

— Somóczi dr. — Eleméri, Szívó. Ka- 
násy dr.

SzVSE: Pintér — Farsang. Lacza — 
Perjés — Kiss, Szaniszlő, Báthi.

MAC-támadásokkal indul a. mérkőzés. 
Az 59. percben Eleméri lövését Pintér 
felüti, a lepattanó labda a kapuvonalon 
táncol. A gőljelző ,,nem'‘-et int, de Rajki 
gólt Ítél. 1:0. Egy perccel később Ele
m-éri lövi a második gólt is. 2:0. A sze* 
gediek kapusa ezután Eleméri és So- 
móczy lövését szépen hárítja. Kánásy 
szabaddobásból Szívós ér el gólt. 3:0. 
Az SzVSE gyenge ellentámadásokkal kí
sérletezik. Eleméri _ nagy lövése a félidő 
utolsó gólját jelenti: 4:0.

Szünet után a szegediek derekasan vé
dekeznek, de Kánásy átadásából Ele
méri (5:0), majdd a leúszó Somóczy 
gólt szerez. 6:0. Szaniszló távoli lövések
kel próbálkozik, de Mezei biztosan véd.

A  MAO csapata nem mutatott meíT* 
győző játékot. Sok volt a gyenge passz. 
A hátvédek lassúak, elől Szívós bizonyta
lankodott, lövései sem sikerültek. Ele
méri volt a legveszélyesebb mint gól
jai is mutatják. Az SzVSE lelkes, ke
mény csapat. Kevés edzéssel állt ki a 
mérkőzésre. Pintér nagyszerűen védett, 
a hat gól közül három éppen, hogy csak 
bement.

OSZAS
Fábián Sándor meglehetősen változa

tos pályát futott be a MAC és a BEAC 
között. Ifjúsági versenyző korában a 
MAC-ban kezdett vízilabdázni. Azután 
átlépett a BEAC-ba. Két év múlva Ismét 
visszament a MAC-ba. majd a múlt ősz 
szel- bejelentette, hogy megint elmegy a 
BEAC-ba. Ezt a kérelmét vonta most 
vissza. — Most már nem v&ltoztatak tik- 
bet egyesületet — mondotta Fábián. — 
Ha még egyszer egyesületcBerére gondo
lok, inkább visszavonulok a vfzilabdá- 
zástél.

A MAH BANKUSZóVERSBNYE 
Vasárnap este a MAH versenyével 

kezdték a műsort a Fedettuszod^bon A 
bankosok részére rendezett versenyen a 
következő eredmények voltak:

100 m gyors; 1. Elemért MAH 1 ’.OO.íi* 
Stefány PH 1:22^ 100 *n L

Stefány PH 1:21, á Nagyiványi MAH 
1:25. — Jx«6*/i oyorfsváltó: 1. KS 3:1,1, ->■ 
LB  3:37, 3. MAH 3:40.2. — S6’l$ I I . o .  
mell: 1. Oltay PK  59.8, 2. Bánhegyi X S  
1:04.2, 3. Kovács MAH.

őS’/i hölgy mell: 1. Linhardt KB 1:08.3,
2. Mongol KB 1:15.4, 8. Máriássy OB. -  
33*/1 úszás 45 éven felü l: 1. Várad! MAR 
27, 2. Nlrsy MAH 28. — Sx.W, váltó. 55 
éven felül: 1. MAII 1:40.2. —■ Növekvő? 
fogyó váltó, Rösler-vándordij: 1. KB
3:16.8, 2. PK 3:26.4, 3. MAH 3:26.8. f f  
200 m gyors: 1. Kertay MB 2:33..2, 2,
Stefány PH 2:43.

10X33'/« m gyorsváltó: 1. KB 4:40,
2. PK 4:52 6.

A  Kovács Géea-vándordíjért fé l j”  
pontversenyben: 1. MAH 21 p, 2. KB 
11 p, 3. LB 6 p, 4. P K  4 p.

IFJVSAG
KISOK KÉZILABDABA-J NORSAG 

Széchenyi fk.—Szent Imre g. 7:í (3:3)-
KISOK-pálya. Vezette: Pa-lvnd. Oóldobó: 
Holcziuger (6), Nagy, 111. Medgyesl (4V 
Képai, Ka.jl(i. Végig izgalmas mérkőző1* 
a szerencsésebb győzelmével.

ATLÉTIKA
CRRISTMANN ÍRT VADAS 1VAMNA& 
ég erősen érdeklődik léveiében tflilltvá  ̂
nyal felöl, ö  is tisztában van — sőt a 
van leginkább tisztában — azzal, hogy, 
az új stílusra való áttérés szükségsze
rűen időleges visszaeséssel jár és 
illetők kitartásán és lelki erején múlik, 
hogy mennyire tudják ,.átvészelni*’ eze
ket a gyengébb heteket. Legjobban súly* 
lököinken látszik meg hogy az új stí
lussal még nem barátkoztak meg telje
sen. Egy-két hét múlva azonban m»f  
komoly és rohamos javulást várunk tő
lük. Remélhetőleg ez még az észak* 
portya előtt bekövetkezik. A . súly számok 
eredményén sok fog  múlni odafönn 
északon.

900-AN FUTOTTAK 800 MÜ5TKBT 
a stockholmi hírverő versenyen, köztük', 
sokan régi atléták, de sok kezdő 
A legjobb időt Edfeldt futotta 1:M-B 
mp-el. de a legfeltűnőbb HeUstrőnuK*.«  
kiváló 5—10.000-es futónak 1:57,1 mp-**5 
ideje, ami nem csekély gyorsaságról ta
núskodik. Igaz, hogy másként nehezen 
is lenne elképzelhető az a (élelmem3 
hajrá, amellyel Hellström legtöbb tava
lyi versenyét megnyerte.

737 CM-T UGROTT TÁVOLBA 
a német ugrók tanfolyamának „záró
vizsgáján" a döberitzl Luther. Kívüle 
csak Albers (702) ért el 7 méteren fe
lüli eredményt. A  rúdugrók közül ®  
Haunzwiokel bizonyult legjobbnak 
cm-es eredményével, míg Schneider 3*** 
cm-ig vitte. Egy lipcsei egyesületi baj
noki versenyen B erg 65,02-t dobott 8e 
rellyel.

MEGINT EGT 180-AS DIÁKMAGAfl- 
U G Ró!

Szatmárnémeti tudósítónk táviratom**- 
hogy hétfőn a ref. főgimnázium tora* 
versenyén Szabó (VII. o.) 180 cm->
ugrott magasba, fiz már a negyed!* 
diákmagasugró, aki az Idén a 180 cm-0 
átvitte. A fenti tomaversenyen eeyoJ>“ 
ként a lóugrást Százé VII. o „  a kori*1’  
versenyt Rácz V III. o „  nyújtót Saá*a
VII. o. nyerte.
MEGRENDEZI URNAPI VERSEN*** 

A TÖREKVÉS
A Törekvés-pálya állapota miatt kft! 

séges volt, hogy az Űrnapjára tervezel- 
versenyt meg tudják-e rendezni. Most * 
Törekvés mégis úgy döntött, hogy
versenyt •« tervezett időpohlbaa 
törtökön, délelőtt fé l 10 órakor nt«W *"


