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(A hazának is szol
gálunk akkor, 
amikor látszólag 
csak játszunk)

A megismételt Magyar Kupa középdöntő
ben a Szolnoki MÁV n e h e z e n  g y ő z ö t t

a  Kispest ellen
Vízilabda: Buda-
pest-Eser 9:0 (8:0)

ü szdst»an  k e m é n y  e l le n 
fé l  v o lt  a z  e g r i K JS ttK

Szitáló esőben, 300 főnyi közön
ség1 előtt mérte össze erejét Egerben 
a budapesti KISOK-válogatott az 
egri diákokkal. A  Tátost nélkülöző 
fővárosi diákok váratlanul kemény 
ellenfélre találtak az ősi úszóváros
ban. Az úszószámokban kemény 
küzdelmek voltak, vízilabdában Bu
dapest nagy fölénnyel győzött.

Részletes eredmények: 100 m
gyors: 1. Demjén B 1:05.2, 2.
Oppreeht B 1:07.8, 3. Herczeg E, 4. 
Nyizsnászky E. 100 m hát: 1. Er
délyi E 1:17, 2. Barbácsi B és Hol
tai E holtversenyben 1:19.8, 3. Ijesz
tek B 1:21. 100 m mell: í .  Hock-
stoek B 1:20.6, 2. Kormos E 1:21, 
3. Langer E 1:21, 4. Bartalis B
1:21.2. 3x100 m vegyesváltó: 1. Eger 
(Koltai, Kormos, Erdélyi) 3:42.4, 2. 
Budapest (Barbácsi, Hockstock, 
Demjén) 3:51. Vízilabdában: Buda
pest—Eger 9:0 (8:0). Vezette: Rin- 
gelhahn dr. Budapest: Jeney —
Hockstock, Gergely — Demjén — 
Tauber, Magyari, Ragó. Eger: Her
czeg —  Kormos, Jászai -—- Erdélyi 
•—.Koltai, Baranyai, Langer. A  pom
pás összjátékal dolgozó budapesti 
csapat hatalmas fölényben • volt a 
rutintalan, gyenge kapussal rendel
kező egriekkel szemben. Góldobó: 
Demjén (4), Ragó (2), Magyari (2) 
és Tauber.

A MUE iiosszűfáv-
űszóversenye

Hűvös, szeles időben, 18 fokos 
vízben úszták végig a versenyzők a 
JlüE  első idei hosszútávúszóverse- 
riyét. A  férfiak 1500 m-es versenyé
ben 14 induló jelent meg a rajtnál. 
A  hölgyek 1000 m-es versenyében 
15-en indultak. A versenyt mindenki 
Végigküzdötte.

Részletes eredmények:
Férfiak 1500 m-es versenyében  

győzött Vörös MUE 21:06.2, 2.
Helrny MAC 23:08.4, 3. Páhok MUE 
24:04, 4. Komonczy MUE 25:16.8, 5. 
Cziner MUE 25:38.2, 6. N a g y  MUE 
26:33 mp. Csapatban: 1. MUE a)
(Vörös, Páhok, Komonczy) 8 p., 2. 
MUE Íj) (Cziner, Nagy, Hirka), 3. 
MUE c).

1500 m-es ifj.: 1. Tornyosi WMTK 
26:48.2, 2. Bóna WMTK 27:31.2, 3. 
Ignáczy MAC 28:18.8, 4. Sebes
WMTK 28:23 mp. Csapatban: 1.
V/MTK (Tornyosi,. Bóna, Sebes) 7 
Pont.

H ö lg y e k  1000 m -es  v e r s en y éb en  
O yözött Vámos FTC 15:56.8, 2. No- 
vák MUE 16:30.4, 3. Felhős MUE 
16:50.8, 4. Molnár M. MUU 16:51, 
5. Huszti MUE 17:54.8, 6. lo v á sz  IX 
S’TC 19:49.6 mp. Csapatban: 1.
®TC a) (Vámos, Albach, Székely) 
11 p„ 2. MUE (Novak, Felhős, Mol
nár M.) 11 p., 3. FTC b) (Lovast: 
á , Lörinca, Várkonyi) 27 p.

1000 m-es ifj.: 1. Albach FTC
^6:46.8. 2. Székely FTC 17:58.8, 3. 
gerle WMTK 19:22.8. 4. Tusnády
^ T c 20:42.2, 5. Török MUE 22:45, 
®- Dénes MUE 24:13 mp. Csapat
ban; i .  FTC (Albach, Székely, Tus- 
ft4dy) 7 pont.

l5VEZCS
^ Ma g y a r  e v e z ő s  s z ö v e t s é g
’̂-gnap, űrnapján este rendezte a 

®®eheli Duna-ágban lévő bajnoki 
Pályán 2000 méteres távon (a  június 
2-én Berlinben eldöntésre kerülő 
a|'°m város nyolcas versenyére ké
pűivé) második próbaversenyét. A 

Jh'senyre a Pannónia EC. a Hun- 
ea'-? a Műegyetemi EC és a

Emléktáblát állít fel az MLSz
a hősi halált halt futballisták 
emlékének megörökítésére
Szerdán hirdet az MLSz ítéletet a „kölni" mérkőzés ügyében

December 31-ig le kell játszani a svájci-magyar mérkőzést

'2KRT nyolcasa jelentkezeti.

Az MLSz országos elnöksége 
szerda esti ülésén a következő fon
tosabb határozatokat hozta:

1. Tudomásul vette Bartek István 
dr fegyelmi egyesbíró ellen saját 
maga által kért fegyelmi eljárás 
megszüntetését és az egyesbírót tel
jes bizalmáról biztosította.

2. A  fegyelmi szabályzat és a já 
tékszabályzat kinyomtatásával kap
csolatos teendők elvégzésére Rubint 
Lajos játékvezetőt kérték fel.

3. Tizennégyrendbeli sajtópert In
dít az egyik reggeli politikai lapban 
megjelent támadó cikkek miatt.

4. A  JT oi^zágos. elnöki tisztségét 
az MLSz elnöke magának tartotta 
fenn. A  JT országos ügyevzetője 
Vághy Kálmán lett.

5. Az MLSz az országos tisztika
rát igy jelölte ki:

Országos titkárok: Tamásy Ist
ván dr, Gervay József, Bernáth Fe
renc, Görgényi Lajos.

Országos háznagy: Zalatnai Gyula.
Országos ügyész: Bessenyei László 

dr, Gonda József dr.
Országos orvos: Pápai István dr.
6. Utasítást adott az elnökség az

országos ifjúsági táborok megrende
zésére.

7. Foglalkozott az elnökség a szé
kelyföldi és délvidéki egyesületek 
jövöévi beosztásának kérdésével. 
Molnár Ignác szövetségi edzőt há
rom hétre székelyföldre küldik be
mutató edzések, elméleti és gyakor
lati edzések bemutatására.

8. A  világháborúban, az ellenfor
radalomban és a felszabadított terü
letek visszaszerzése során hősi ha
lált halt labdarúgók, játékvezetők, 
edzők és egyesületi vezetők emléké
nek megörökítésére a szövetség 
székhazában emléktáblát állít *, fel. 
Emléktáblán, örökíti meg a hivata
los válogatott mérkőzések eredmé
nyét Is,

9. A  hölni német-magyar váloga
tott mérkőzéssel kapcsolatban indí
tott fegyelm i eljárás ítéletét június 
18-án, szerdán közlik az érdekeltek
kel

10. A  MOVE Esztergomi SE— 
Váci Remény bajnoki mérkőzés 
ügyében hozott egyesbírői határoza
tot megsemmisítették és a Duna—■ 
Tisza kerületet új, a sportszerűség

követelményeinek érvénybe juttató 
határozat meghozatalára utasították.

11. Az országos tanács első ülését 
július 12-ére hívták össze. Ezen az 
ülésen tárgyalják a Nemzeti Baj
nokság jövőévi beosztásának rend
szerét, az új bajnoki szabályzatot. 
Javasolja az elnökség az országos 
tanácsnak, hogy a jövöévi bajnok
ságok kiírása alkalmával zsidó egye
sület nevezését nem fogadja el és a 
zsidónak tekinthető labdarúgó játé
kosok igazolását semmisítse meg.

12. A  svájci szövetséggel felme
rült vitás ügyben tudomásul vette 
az elnökség Maurónak, a F IF A  ál 
tál kijelölt döntőbírónak határoza
tát. Eszerint az MLSz az 1938. évből 
származó adósság címén 2446 svájci 
frankot fizet a. E K  bizottságának 
és december 31-ig Svájcban lejátssza 
a megfelelő időpont hiánya miatt el
maradt Svájc— Magyarország válo
gatott mérkőzést.

13. Tudomásul veszi az elnökség 
a szövetségi kapitánynak a szófiai 
bolgár-magyar válogatott mérkőzés 
előkészítésével kapcsolatban tett je 
lentését.

A  FERENCVÁROS
csütörtökön pihent. Szegedre utazó 
csapatát valószínűleg igy állítják 
össze: Csikós —  Szoyka dr, Tátrai 
—  Sáros! III, Polgár, Lázár —  Ka
locsai dr, Kiss, Finta, Kiszely, Gyet- 
vai.

OKSZAGOS VASUTAS IFJÚSÁGI 
BAJNOKSÁG

Szolnok: Szolnoki MÁV ifj.-—B. 
Vasutas ifj. 4:3 (1:3). Lendületes 
hajrával fordította meg a honi csa
pat a már elveszettnek látszó mér
kőzést. Gulyás (2), Pintér, Varga 
lőtte a győztes csapat góljait, Her- 
czegfalvi (2) és Vértesi a budapes
tiekét.

ORSZÁGOS KISOK DÖNTő- 
3IÉRKÖZÉS

Szent István fk. (Budapest—Kassai 
Felsőipariskola 2:1 (1:1)
Kassa. Vezette: Rózsa dr.

A vidék és a főváros legjobb diák
csapatának összecsapása az orszá
gos KISOK-döntöben mindvégig szép, 
izgalmas küzdelmet hozott. Az első 
félidőben változatos volt a játék. 
Szünet után a pesti csapatnak nagy 
küzdelemben sikerült belőnie a győz
tes gólt. Góllövő: Szentmarjai és
Schmidek, Hl. Rosszai.

UTE-pálya Uipbsi. Magp-iit
Június 1 5 -é n , vasárnap 

délután 6 órakor

Újpest— SalBTC
Nemzeti Bajnoki mérkőzés 

előtte 4 órakor 
Juta Magyar Pamut
amatőr bajnoki mérkőzés

Torma II, Podány, Csontos, 
Bogács, Csapogya, Jászai, 
Homolya és Nagy a szorí
tó bán !

A  szombaton este megrendezésre 
kerülő nagyszabású ökölvívó—moto
ros— kerékpáros viadalon hét pár fog 
szorítóba lépni. A  hét pár öklöző a 
magyar-német viadalra készülő vá
logatott keret tagjaiból, a magyar 
ökölvívás élgárdájából kerül ki. In
dul a versenyen Torma II, Csontos, 
Homolya, Podány, Bogács, Jászai, 
Hagy Ferenc is! Az ökölyívó válo
gatóverseny párosítása:

Podány BVSC—Somody BSzKRT 
Bogács WMTK— Arfner BVSC

Elektromos-pálya
= _ _ _ _  l a t o r c a -u t c a  ÍZC____

Június 14-én, szombaton 
este negyed 10 órakor

Nemzeti Bajnoki mérkőzés 
előtte negyed 9 órakor

Elektromos— WMFC
kölyök mérkőzés

legyek a szokésos elővételi 
helyeken olcsóbban kaphatók

Csapogya MPSC— Tarapcsik FTC 
Torma II BTK— Szalay BVSC 
Csontos FTC—Kass MÁVAG 
Jászai WMTK—Farkas BVSC 
Homolya FTC—Nagy BVSC 
A  roppant kemény csatákat igérö 

válogatóviadalon kívül egy sereg ke
rékpáros és motoros verseny is sor- 
rakerül az esti viadal keretében. A 
versenyeket igen olcsó jegyekkel 
nézheti meg a közönség. A  jegyeket 
már árusítják a különféle budapesti 
jegyirodák.

Az eyri középiskolai úszóbajnokeáijrotk 
csapatversenyeinek néhány számát vasár
nap bonyolították le. Eredmények: 5x50 
m alsós gyorsváltó: 1. Dobó g. 3:32. 2. 
i  otgari isk. 4:10. 3. CUzter g. 4:13. —
5x50 m alsós mellváltó: 1. Dobó g 4:11, 
2. Polgári isk. 4:53. — 5x50 m alsós liát- 
valto: 1. Dobó g. 4:21. — 5x50 m  felsős 
mellváltó: 1 . Dobó s. 3:33.8. — 5x50 m 
felsős hátváitó: 1. Dobó g. 3:49.2 mp.
A KISOK BUDAPESTI KERÜLETE
lányok részére III. és IV. korosz
tályú játékversenyt rendezett. Ered
mények: „Buzogánylabda": 1. Gya
korló kér. 3 gy., 2. Dobó Katalin 
kér. 2 gy., 3. Arpádházi Boldog 
Margit kér. 1 gy., 4. Szilágyi Er
zsébet g. —  „Repülő-labda": 1. Szi
lágyi Erzsébet g. 2 gy., 2. Gakorlő 
kér. 1 gy., 3. Dobó Katalin kér. 0 
gy. —  Népek labdája: 1. Szyilágyi 
g., 2. Dobó K. kér., 3. Arpádházi
Boldog M. kér. —  A  Zrínyi Ilona- 
vándordíjat (torna, atlétika és já 
tékversenyek alapján) az idén a 
Dobó Katalin kereskedelmi nyerte 
59 ponttal, 2. Szilágyi Erzsébet g. 
54, 3, Erzsébet nőiskola 19 pont. |

A Gömbös Gyula
emlékverseny

A  Gömbös Gyula vívó emlék- 
verseny első részét, a tőrvívást 
szerda délután 19 versenyző rész
vételével kezdték meg a HTVK 
vívótermében. Ez évben az emlék- 
verseny tör- és kard versenyből áll. 
A tőrvívást szerda este a döntő 
utolsó hat oss zó jártak kivételével le
vívták, az utolsó hat mérkőzést 
csütörtökön délután az ünnepélyes 
döötömérközések alkalmával bonyo
lították le. Csütörtökön reggel a kord- 
verseny selejtezőit s a döntő felét 
tartották. A z ünnepélyes befejezés, 
illetve a döntő mérkőzések csütörtök 
délután 6 órakor kezdődtek az 
Országos Tiszti Kaszinó nagyter
mében.

A  Gömbös Gyula-emlékverseny 
tőr részének 19 indulója közül 12 
vívó került a középdöntőbe. A  három 
csoportból a következő 9 vívó jutott 
a döntőbe:

1. csoport: Palócz UTE, Bedő, 
Gözsy HTVK (kiesett Tilly BBTE).

2. csoport: Maszlay, Homoródy 
HTVK, Baltazár PSE (kiesett 
Nedeezky dr R Á C ),

3. csoport: Bay BEAC, Hátszeghy, 
Hennyey HTVK (kiesett Kőhegyi). 
A  tör rész döntömérközéseit kilenc 
asszó kivételével már szerdán este 
levivták. A  szerdai eredmények 
alapján Bay Béla dr BEAC vezetett 
veretlenül 6 győzelemmel. A  további 
sorrend a következő volt: Maszlay 
HTVK 5 gy, 1 vereség, Palócz UTE 
4 gy, 2 v, Hátszeghy HTVK 3 gy, 
2 v, Hennyey HTVK 3 gy, 3 v, Bedő 
HTVK 3 gy, 3 v, Baltazár Postás 
SE 1 gy, 4 v, Gözsi HTVK 1 gy, 5 v, 
Homoródy HTVK 1 gy, 5 vereség.

Döntőbe kerültek kardban: Mikla 
BBTE, Keresztes BBTE, Berczelly 
MAC, Vlkol HTVK, Németh HTVK, 
Pesthy MAC, Gerevich MAC, Durst 
MAC, Szedmáki MAC.

A  döntő második felét a tiszti 
kaszinó dísztermében előkelő és 
nagyszámú közönség előtt vívták. 
A közönség soraiban láttuk vitéz 
Littay gyalogsági tábornokot, Jány 
gyalogsági tábornokot, Nagyszom- 
balhy és Vincze altábornagyot és a 
tábornoki kar számos tagját, vitéz 
Tárczay-Felicides Román miniszteri 
osztályfőnököt és másokat.

Igen magas színvonalú és Izgal
mas csörték után a törversenyt 
Bay és a kardversenyt Berczelly 
nyerte. Végeredmény:

Tőr;
1. Bay BEAC 8 győzelem, 2. Masz

lay HVTK 6 gy, 3. Palócz UTE 
6 gy, 4. Hátszeghy HTVK 5 gy, 
5. Bedö HTVK 4 gy, 6. Hennyei 
HTVK 3 gy, 7. Gözsy dr HTVK 2 gy, 
8. Baltazár PSE 1 gy, 9. Homoródi 
HTVK 1 gy.

Kard:
1. Berczelly HTVK 6  győzelem, 

2. Keresztes BBTE 5 gy., 3. Gere- 
vieh MAC 5 gy., 4. Pesthy MAC 5 
gy., 5. Németh HTVK 5 gy., 6. Vi- 
kol dr HTVK 4 gy., 7. Szedmáki 
MAC 3 gy., 8. Durst MAC 2 gy., 9. 
Mikla BBTE 1 gy.

Az összetett versenyt a HTVK fö 
lényesen nyerte. A  verseny után díj
kiosztó lakomára gyűltek össze a 
vívók a HTVK vívótermében.

SzAK-pálya Újszeged sporttelep
Június 15-én, vasárnap 

délután 6 órakor

Szeged-Ferencváros
Az NB I.—III. helyezettének 

bajnoki mérkőzése
előtte 4 órakor

Szeged—HTV6
ifjúsági bajnoki mérkőzés

%
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70W PENGŐS PÁLYÁZAT!
A lietí 16# pciiícő rendes díjon kívül

1 2 5  p e n g ő  r e n d k í v ü l i  Sieti d í j
a boleró r-ninu’yar mérkőzés kapcsán

OrszáyosTsppelüSainokság 18
Beérkezési liatáridő: június 21, 13 óra 
Ki í név szerint, vaay a magyar-közép 
csatár, a bolgár bal szélső, slb.) rúgja 
az első gólt a  ̂ bolgár magyar mér

kőzésen?

Bolgár—magya r, végerodm.

Bolgár—magyar. I. félidő

Ganz-DVSC

Pereces—Lampart

Szegedi EAC— Szómbath. FC

Soproni VSE—Egyetértőé

Szentes—FTO

yr, Pamut—Kaposvári TSB 
Pól verseny: A pontversenybe ceak
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holtver

seny I dönt el.

Vasaa—BLK 
D VÁC—Postás

Hódmezőv. TVE—Csabai AK , 

Tatabánya—Komárom 

Név* r - '/ '^ * * , *, ‘ *******'

Lak helys

Utca:. .......................................... . •
A bektüdó aláveti masát « fel ti telek-. 
nek. Minden ezetvénvbez év „ f o r 
galomban tev5 h asa i arlao in filléres 
bétvevet kell meJlétcinl. A * . . " 'J ? - 
kint ötnél több szelvényt küld kö
tele* td# keresztet (csillagot) tenni;

I

Játékvezctökllldés a „Haza
térés H  a|nokság“  
első íordaííijára

A JT-bcn elkészítették a „Haza
térés Bajnokság" most vasárnap 
sorrakerülö első fordulójára a já- 
tékvezetöküldést.

I. csoport:
Szabadka: Délvidéki K A K -

SzVAK (László István). —  SzA K - 
SzMTE (Masirevlcs István).

Magyarkanizsa: MSE—Szabadkai 
TO (Danis Lajos).

II. c so p o r t :
Zenta: ZAK—Szabadkai SE (Ruz- 

mann István).
Csantavér: CsAK—Bácska (Bog- 

nicsár Mihály).
Szabadka: SzAFC—Szabadkai ASC 

(Gaál István).
III . c so p o r t:

B ezd án : BSE—Zombori SE (Mé 
száros Antal).

Bajmok: BAK—Zombori TK (Sza
bó József).

Apafin: ASE—Zombori MTE
(Bucheimer Illés).

IV. csoport:
B ács feketehegy: BSE—Dulcisz

(Sefcsics Gerő).
óbecse: Bocskai—Kulai APC (Ta

más Lajos).
Kishegyes: K. Bocskai-—TSC (Ru 

dics Márk).
V. csoport:

Bácsföldvár: BAK—Újvidéki Tör. 
(Nevcrkla Sándor).

Petrőc: PSC—'Újvidéki Duna (Mi
liők János).

Temerin: TTC—Újvidéki FC (Kro- 
már József).

Ú jv id ék : UAC— Újvidéki Vasutas 
AK (Schmidt J.).

---------*

SVÁJC
Az utolsóelőtti bajnoki forduló: 

Young Boys—Lugano 0:0, Luzern— 
Chaux-de-Fonds 3:0, Lausanne—Biel 
7:2, St. Gálién—Nordstern 4:1, Ser
vette—Grenchen 2:1, Grasshoppers— 
Young Fellows 5:2. A Lugano már 
bajnok. 36 pontja van. A 2. és 3. 
helyen 33 ponttal a Young Boys és 
a Servette áll.

MOVE-BAJNOKI EREDMÉNYEK
I. osztály

ETSC— Szélit László FC 2:0 (0:0). Nagy 
szombat utca. Vezette: Pintér. Az ETSC 
icíkws játékával megérdemelten nyert, 
GóH-ü-.-ö. C.ivoszta és Láng.

FTSE—ESzSE 3:1 (1:1). Újpest, Attila 
utéa Vezette: Csépveei. Kémény mérko 

A 1 í. félidő 30. percében Mártont 
FTSE kiállílottgk. GóUüvö- Kenyeres, 
Szabé ÍJ és Sipíiez illetve Bakonyi.

H, osztály: NMK—Csillaghegy II 
5-0 (2-0) — MeSC—RAFC II 6:C 
(3:0). — BTSE ÍI-E T S C  2:0 (1:0) 
— KZsTE—FTSE 5:2 (3:1). — If 
jűságl bajnokság': Kistarcsa—Buda- 
tétény 3:2 (1:0). — Pestszentimre 
—Rákoshegy 11:0 (6:0). — ETSC— 
BTSE 4:1 (2:0). —  KZsTE—FTSE 
1:1 (0:0). — P. R á k ócz i— Szent Já
nos 5:1 (3:1).

A szegedi k abala
Visszapillantás a Ferencvárosnak Szeged esi játszott 

legkeservesebb mérkőzéseire

18
Beérkezési haláridö: június 21. IS óra 
Ki (névszcrlnt. vagy a magyar közép 
csatár, a bolgár balszélső, slb.) rúgta 

z első gólt a bolgár magyar mér- 
kőzésen?

A Ferencváros Szegeden! A bajnok
csapat utolsó mérkőzése lesz ez vidéken 
az 1940/41-es idényben.

Sokat jártak már a zöldfehérek Szege
den. E sorok írója is számtalanszor volt 
velük a Ferencváros megalakulása óta a 
mai napig.

Amikor a Fradi megalakult, akkor a 
zegodet még nem hívtak Szegednek, ha

nem Bástyának.

K i k a p  a  F r a d i
1926 október 10 . . . Szeged.
Ekkor került sorra az első találkozó a 

szegedi profi csapat és a Fradi között.
A Ferencváros a mérkőzés előtt az első 
helyen állt — vereség nélkül. A Bástya 
hátulról harmadik volt.

Az első mérkőzésre így állt fel a két 
csapat:

Bástya: Aknai — Báefc, Horváth — 
Tóth, Wéber, Simóka — Ábrahám, 
Varga, \Wampetich. Bús. Solti.

Ferencváros: ITuber — Takács T,
Hungler II. — Müller, Bukovi, Obitz — 
Rázsó, Pataki, S :ecovits, Schlosser, Ko- 
hut.

Az 5. percben Pataki berúgta a vezető 
gólt, de azután, a keskeny új szegedi 
pályán a Bástya bárommal felelt: Wam- 
petich. Bús és Solti egy-egy  góljával.

A Ferencváros nem is gondolt arra, 
hogy elvesztheti a mérkőzést. A zöld
fehérek a mérkőzés előtt még azt ter
vezték, hogy a játék után nagy mulat
ságot csapnak. Woggenhuber Oszkár, aki 
Ferencvárossal együtt utazott Szegedre a 
mérkőzés előtt így szólt a pincérekhez

— A vacsorához vitessék át a kiste
rem!)© a zongorát!

A vezetőség ifi helyeselte ezt a tervet. 
Este, a mérkőzés után rosszkedvűen 

ültek a zöldfehérek a vacsorához. Egy- 
szercsak nyílik az ajtó s betolják a mun
kások a hatalmas zongorát. A játékosok 
kórusban kezdtek kiabálni:

— Nem kell, nem kell!
A munkások azonban nem hallgattak

rájuk, betolták a zongorát s Woggen- 
hubernek a szegediek kérésére zongo
ráznia kellett Itt tanulta meg — mondja 
— Woggenhuber Oszkár kizárólag csak a 
fekete billentyűkön játszani s azóta va
lahányszor kikap a Fradi, Oszkár bará
tunk csak a fekete billentyűkön játszik.

Aki azt hiszi, hogy a Fradi tavasszal 
visszaadta a Bástyának a kölcsönt — az 
téved. 1927 tavaszán a Fradi 0:0 arányban 
mérkőzött Budapesten a Bástyával. És a 
Fradi mégis megnyerte az első profi baj
nokságot. Csak egy legyőzője akadt: a 
Bástya.

1927/28-ban újra bajnok lett a Fradi, 
de akkor 5:0-ra és 2:l-re verte a Bás
tyát. Szóval Szegeden is győzött. 19?£/ 
29-ben ősszel Budapesten jött az a bi
zonyos Zubriczki-e-set éfí a Fradi l:0-ra 
kikapott a szegediektől. Tavasszal azután 
6:0-ra nyertok a zöld-fehérek.

A második szegedi vereség
1929 november 17. Szeged...
Bástya—Ferencváros 3:0.

ü gy  emlékszünk még erre a mérkő
zésre, mintha tegnap lett volna.

Vasárnap délelőtt zuhogott az eső fi 
Szegeden ismét előkerült a zongora. 
Ezúttal azonban nem Woggenhuber verte, 
hanem Táncos Misi. ö szórakoztatta a 
társait a mérkőzés előtt. Esett, esett, 
esett... A szegediek szerették volna elha
lasztani a mérkőzést, de a Fradi tilta
kozott. Játszani akart. Pedig ha tudták 
volna előre...

A pálya tele tócsákkal, fűrészporral. 
3500 néző azonban az eső ellenére is ki
jött. És így állt fel a két csapat: 

Bástya: Beneda — Korányi, Emődi — 
Wahl, Péter, Tóth — Varga, Körösi, 
Possák, Schwarez. Solti.

Ferencváros* Siflis — Hungler II, 
Papp — Lyka, Bukovi, Óbitz — Táncos, 
Takács II. Turay, Szedlacsik. Kohut.

Őr iáéi fölényben volt a játék elején a 
Ferencváros, de csak egy ^11-e^t ért el. 
Azt iis visfiizovonta a játékvezető a /h e 
gedi e,k tiiltaikozására, e a félidő végén 
Tóth gólt lő. „

Rögtön a második felülő elejcn Siflis 
,.ritka szép potya-proli** s/ed be. 2:0. . 
A 15. percben azután Possák egészen a 
jobbőréire kerül ki a labdával. Még ina 
i« előttünk van a kép, amint megvágja 
a labdát azzal a goudola.ttal, hogy no, 
majd csak valahogy a kapu elé kerül. 
G-ólt lőni hímem7 Ebből a rossz szög
ből?! És mi történik? Siflis meglepő 
rtik és egészen érthetetlen ül beejti a 
labdát. 3:0. ,

És utána támad, tamad a Fradi, de bizony 
a híres Táncos, Takács, Turay. Szedlacsik, 
Kölnit cfiiatársor neon tud gólt rúgni. 
Pediig milyen jó  kis csatársor volt ez. 
Sok Fradi szurkoló elcserélné a zöld- 
fehérek nini csatársorával.

És végei A  Fradit újra megverték 
Szegeden.

A mérkőzés után a Fradi-fiúk szomo
rúan ü’ tek. de Bukovi hirtelen így kez
dett beszélni:

—, Sebaj, fiúk! Fő az. hosrv az Újpes
tet és a Hungáriát megvertük. Fő a jó 
kedély és a kitartás. Ezek gvőztek, 
mert nekik kedvezett a talaj. Zárnék? 
bele, minden labdát vágtak. S eba j!....

És 1930 tavaszán a Fradi 4:04a,1 vágott 
vissza.

csaknem indult is Rómába. Amikor a 
fiúk Budapesten kiszálltak. akk£r 
Springer Ferenc dr így  szólt hozzájuk:

— Azutáa vigyázzatok az átszálló- 
helyen !

— Micsoda átszállóhelyen?
— Hát Budapesten! Most Szeged és 

Róma között vagyunk.
A zöld-fehérek vigyáztak az átszálló- 

helyen és egy héttel később Rómában 
megnyerték a KK-t a Lázi óval szemben.

Á Szeged viszont tavasszal Budapesten 
visszavágott. 3:1 arányban. Ez volt az a 
mérkőzés, amelyre Polgár gőzfürdőből 
ment. Vasárnap délben járt gőzben. 
Azóta már ő is tudja, hogy az, aki 
vasárnap délben gőzben jár. délután a 
pályán van gőzben.

P á lin fe á s  vizsgája
1938/39... ősszel Budapesten 3:2-re győz 

a Fradi, de tavasszal Szegeden 4:2 
arányban vereséget szenved.

Ezen a mÁ’kőzésen is ott voltunk, sőt 
jól emlékszünk rá, hogy két órával ko
rábban mentünk ki a szegedi pályára, 
mert látná akartuk az előmérkőzésreket is. 
Később megbántuk, hogy siettünk. Hatal
mas vihar dühöngött IV2 órával a. nagy 
is megverné a Fradit, biztosan in égés
in ér kőzés előtt s mire a zöld-fehérek 
kijöttek, addigra a pálya tele volt tó
csákkal.

íg y  állt fel a két csapat:
Szerjed: Tóth — Pólyák II, Icaffai —■ 

Báróti. Marosi, Bertók — Bognár, Ma- 
gyari ITT, Lukács, Harangozó, Nagy.

Ferencváros: Pálinkás — Polgár,
Szoyka — Lázár, Sárosi III, Pósa —

Táncos, Sárosi I, Jakab, Toldi, Gyetvai. I 
Jakab rúgta a vezető gólt s szünetig 

még birta valahogy a Fradi. Eddig 1:1 
volt az eredmény. De szünet után össze- I 
roppantak a zöld-fehérek. Három gólt I 
kaptak egymásután. Már 4:l-re vezetett 
a Szeged s végül Jakab szépített. 4:2! I 

Pálinkás, a Ferencváros új kapusíi I 
ekkor védett először Szegeden —- a regi I 
egyesülete ellen. Hát bizony a sáros ta
lajon nem sikerült Pálinkás vizsgája. 
Védhető gólokat is kapott. I

És a mérkőzés után nagy ünnep volt J 
Szegeden. A  szegediek rendezték. A 1 
zöld-fehérek pánikszerűen siettek haza. j 
Meg a vacsorát is az étkezőkocsiban fo 
gyásztották el.

Ez volt különben a szegediek utolso j 
sikere a Fradi ellen. j

Azóta csak ilyen eredmények születtek: I 
5:1, 4:1, 4:0...

A szegediek: vigasza
E sorok írója természetesen más csapa- , 

tokkal is járt mar Szegeden. Például az I 
Újpesttel és a Hungáriával. Természete
sen a szegediek megverték már az Ú j
pestet és a Hungáriát is Szegeden, de 
akármelyiket is verték meg, mindegyiket 
egyformán vigasztalták. íg y : 1

— Ne búsuljanak. Régi kabala az, hogy I 
az a csapat nyeri a bajnokságot, amelyik I 
Szegeden kikap.

És bízónv, ez a kabala sokszor beiga-. 
zolódott. Ila a Szeged történetesen most 
is megverné a Fradit, biztosan1 m-eges- L 
kiidne arra, hogy a Fradi idén is csak j 
azért nYeri a bajnokságot, mert kikapott 
Szegeden. . . ,Bőkai Mattanovich Béla

| Bolgár—magyar, végeredni. 

Bolgár—magyar. T. félidő 

Ganz-DVSO 

P orecee—Lam part 

Szegedi EAC—Szombati). FC 

Soproni VSE—Egyetértés 

Szentes—FTO

■ M. Pamut—Kaposvári TSB •••«••• 
Pótversenyx A pon tv őrsén yb® . ofiaí  
mérkőzés elmaradása esetén keröJ j 
számításba, egyébként csak noltver- 

• ,rf. . senyt dönt el.

Vasas—BLK 
D VÁC—Postás

Hódmezőv. TVE—Csabai AK 

Tatabánya—Komárom

HETI A V Ű S O R

Névt .......! -> K . V. O

U t o f t : % ....... ..........
A beküldő aláveti magát a feltótelek- 

1 nek. Minden szelvény he* ép 
galomban levő hasz&álaüao 10 filléres I 
bélyeget kell mellékelni. Aki hetem f 
leint ötnél több szelvényt küld kő- ! 
teles Ide keresztet (csillagot) tenni?

Ilillllllli!
S z o m b a t

NB 2. osztály
Elektromos—WMFC, Latorca-utca, 

negyed 10. Vezeti: Lantos.
V á l la l a t i

csapatok bajnoksága
t. osztály- Északi csoport:

OpSC—MaSC, Béke-u., Í61 6. Is Ionos.
II . osztály. Déli csoport:

WaSC—HFcSC, Nagytétény, 5. Mácsay.
II. osztály. Északi csoport: 

Ro0lSC—StaSG, Csillaghegy. 4. Kovács 
III.

III. osztály. Északi csoport:
IlruSC—BoSC, Szent László-tér. fél 6. 

Kálóczy. — TIliSC—Posta. Béke-utca. b. 
Ungvári.

„ E g y h a n g ú s á g "  é s  a  4 :4
A rákövetkező évben 2:U-ra és 7:0-ra 

verték n zőlflok a Bástyát. Az ezután 
következő évben meg már nem lehetett 
megverni a Bástyát. A Bástya felosztott 
ós 1932033-ban jö t t  a Szegei! FC-

7-i, 4:1 2:1, 4:3- Egy darabig nem sok 
zavar! okozott a Szeged a Fradinak. 1931 
őszén azonban Budapesten már elcsíptek 
e<yy pontot n zöldektől. Elvkor volt n 4:4. 
Az a 4:4, amelyről a szegediek feshivényt 
készítettek s a ‘ festményt azután az öltö
zőjük falán kiakasztották. Tavasszal 
azonban 6:Teycl felelt a Fradi.

3:2, 2:0, 1:1, 8:1. Ilyen eredmények kö
vetkeztek ezután.

Szerencse
1937-ben október 17-én  ̂ i*. ftt y-oltunk 

Szegeden a Fradival. KK döntő előtt .állt 
ekkor a Fradi. A római múrkozes előtt 
Hát bizony o-zúltal nagv fizercnesével 
győztek a zöld-fehérek. A 87. percbon 
esett a Fradi gólja. 1:6 aranyban végző
dött a mérkőzés. r . „ . 'Voltak ezen a mérkőzésen paprikás 
kis esetek. Korányi, aki akkor meg a 
Ferencvárosban játszott és , Harangozó, 
aki akkor m ég a Szegedben játszott (ma 
mindkettő a WMFC játékosa) össze
csapott. Harangozó hátulról el 
húzni Korányi lábát s Korányi rászólt:

— öcsém! Id e  figyelj! Ne ugrálj, mert 
kikapsz!

Harangozó visszavágott:
— Nem olyan periférián születtem en.
▲ vlB*zaérke*6( után a Eradi már

Vasárnap
N B  I. o s z l á l y

DiMAVAG— Törekvés, Diósgyőr, 6. 
Vezeti: Nagy L.

Tokod— Szolnok, Tokod, 6. Vezeti: 
Szőke II.

Kispest— Haladás, Kispest, 6. Ve
zeti: Návai.

Szeged—Ferencváros, Szeged, 6, 
Vezeti: Palásti.

Gamma— BSzKRT, Lágymányos, 6. 
Vezeti: Kiss M. Ernő.

Újpest—SalBTC, Megyeri-üt, 6. 
Vezeti: Újvári.

N B  I I .  o s z t á l y
Duna-csoport:

Zugló DSE— Soproni FAC, ö v 
utca, 6. Rónai. -— Pénzügy Pécsi 
DVAC, Pasaréti-út, 6. Horváth dr.

Postás—Vasas, Lóversenytér, 6. 
Harangozó. -— BEK—Szegedi EAC, 
Váci-út, 6. Endrődi. —  Szombathelyi 
FC— Szegedi VSE, Szombathely. 6. 
Szigeti. —  Soproni VSE—Z>. Ma
gyarság, Sopron, 6. Molnár I.

Tiszá-csoport:
Debreceni VSC— Rusj, Debrecen, 6. 

Egresi. —  Salg. SE— Pereces, Salgó
tarján, 6. Mágori. —  Lampart— B. 
Vasutas, Erzsébet-utca, 6. Tihaméry.
— Kassai AC— Miskolci VSC, Kas
sa, 6. Huszár. —  MOVE T. Előre— 
Rákóczi, Tatai-út, 6. öhegyi. — 
MÁVAG— ózd, Kőbányai-út, 6. Mol- 
doványi.

N B  I I I .  o s z l á l y
Déli-csoport:

Törekvés II— Kaposvári T8 E, Bi- 
hari-út, 6. Horváth Gy- —  Baja— 
Rákoskeresztúr, Baja, 6. Páldi. 
Pécsi VSK—BR8 C, Pécs, 6. Németh.
— NSC—Kiskunhalas, Szönyi-út, 6. 
Mészáros. —  pfagymányok— GSE, 
Nagymányok, 6. Horváth L. -— M, 
Pamut—KTK, Horthy Miklós-út, 6, 
Újvári A.

Keleti-csoport:
WMTK—Hatvan, Csepel, 6. Po

zsony. —  Csabai AK Szentes, Bé
késcsaba, 6. Sálfalvi. —  FTC Szol 
nők II , Üllöi-út, 6. Kárpáti. — 
Kecskemét—Gyula, Kecskemét, 6. 
Vezér II. —  Cegléd— Orosháza. Ceg
léd, 6. Sándor. —  T estv ér iség -  
Szegedi A K  II, Tatai-út, 6. Kocsis.

Nyugati-csoport:
Csillaghegy— Tatabánya, Csillag

hegy, 6. Nemeskéri. — Dorog— UTE, 
Dorog, 6. Kollár. —  Pápai PSC—  
Budakalász, Pápa, 6. Periinger. — 
Hungária—Érsekújvár, Kén-utca, 6. 
Sárost. —  Komárom—Álba R égia,

Komárom, 6. Varga. — Cs. MOVE- 
SzAC, Csepel, 6. Sós.

Kárpát-alcsoport:
Beregszász—Nyíregyházi TVE, Be 

regszász, 6. Joanovics. -— Akna■ 
sslatina— Munkács, Aknaszlatina, 6 
Ferenczy.

Mátra-alcsoport
Gyöngyös—DiMAVAG II, Gyön

gyös,. 6. Györkefalvi. —  Eger—Háló
kocsi, Eger, 6. Székely. — Losonc— 
Hatvan, Losonc, 6. Tóth K. —  IIL 
kér. Árpád SE—PeMTK, Nagyszonr 
bat-utca, 6. Dobronai. —  PBÜSE— 
SalBTC II, Zagyvapálfalva, 6. VI- 
roszták.

Selejtező az NB-be való jutásért:
N&gybáhy'dl—Sefs'tszemt'rfyörgyí 

Textil, Nagybánja, 6. Ipolyi. — 
Marosvásárhelyi SE— Kolozsvári AC, j 
Marosvásárhely, 6. Vas A.

Budapesti kerület
I. osztály

Északi csoport. SASC -RAC . Sashalom, 
fél G. Komáromi. IIMSE—HAC, B/oirt
Lásyzló-tér,. 6. Barabás. URAív BTK, 
URAK-pálya. 6. Lukász. MFTR—MÁV 
Előre, N épliget. 6. Lombos. Elektromos 

■Fóv. TKör, Pozsonyi-út, 6. Réti.
Keleti csoport. KSSE-— DSF., Gyömroi- 

út,' 0. SzöHő&i. KAC—MÁVAG. Kispest,
4 Kerek!.. SzNSE—'WSC. AHoinl-teicp. 6. 
Áadódi. KSC—SzFC. Gergely-utca, G. No- 
votny. ___Déli csoport. Gázgyár—BMTE. Aquin
cum. 6. Bácskai. M. Posztó-TJFC. Csepel, 
4. itovalv. Tipográfia—MAFC, Kinwr-u., 
fi. Siklós: BEAC-ETC. L4 ryinanyos, 4. 
Boros. FSE—KTC, Soroksáa-ut, 6. Pin
tér. KFC—ESC, Bogyó-utca. Csaba.

II. osztály
Északi csoport. Juta—Sí. Pamut, Mc-

-ct-i-íit  4. Kassai. TLIv—B. Magyarság. 
Béke-utca, fi. Kiss Zs. VI. kér. SC—FTSE, 
Béke-utca, 6. Bernjén. TSC-PM TK, Tatai- 
út, 2. Újvári B. \VoSC—UVASC, AUila- 
ntca, ’ G. 'Szuhai. VÁC—ZAC, Haj Ju-utca, 
fi. Száitiitai.

Keleti csoport. Spárta—RTK, Oogtédi- 
út. 6. Jánosi. Kalapos—Teslvériség. Sirnor- 
utcá, 4. Soós. K, Törekvés—KMTE, We- 
korletelep, fi. Mihályfi. Postás—PcMTK, 
Lóvcrscnyiér, 4. Z-.alai. Fér. Vasutas— 
Fiigfictlenség, Gyáií-út, '/<6. Fehér. BTC— 
KEAC, Fehcr-út, G. Rendes.

Déli csoport. Nagytétény—BSC, Nagy
tétény. C. Toldi. Sz._ Juventus—LoSC, 
Nagyszombat-utca, 2. Korponaj. ÚTÉ— 
Gamma, Vörősvári-út, fél G. Mátsay. GSE 
—33 FC, Nagyszombat-utca, 4. Sallai II. 
PATE—Kelenvölgy. Tatai-út, 4. Jiorkni. 
KAOE—Ganz, Soroksári-út, 4. Páldi. BIK 
—Cs. MOVE, Budafok, tél 6. Rajtár.

III. osztály
Északi csoport. Fodrász—JIKSE. Béke

utca, 4. Da'.loS. P. Remény—RESC, Rá
kospalota, 6. Szabó.

Keleti csoport, NSC—ZSE, Szönyi-út, 
4. Visegrádi. P T SC -B . Vasutas Pasareti- 
út, 4. Zimányi. SzAC-Vasas Keglcvich- 
ulca, fél 2. Tölgyesi. BLK III . kcr. 
TVE. Váci-út, 3. Szénósi.

Déli csoport. N'JTC—HEAC, Zágrúbi űt,

út, 9. Tamás. PSC—RESC. Pestújhely,
6. Sárosi.

Keleti csoport. Clanz—VÁC, Szcmeroi-c*- 
lop, (). Litcraty. SzNSE—WSC, Állami-
telep, negyed 3. Mécs.

Déli csoport. Tipográfia—HEAC, bi* 
mor-uloa. 9. lvalm-ár. Kalapos—Gii unna. 
Simor-utca, negyed 1. Turóczii. Szondy 
É. Juta, Gyáld-út, 12. Sásűí.

III . osztály
Déli csoport. Vámmentes—Spárta, Vám

mentes, 9. Marosi. Ganz—KAOE, _Szeme- 
re telep, 9. Molnár K. Füffsret.lenfiéj?—'h>* 
lenvölpry, Gegflédi-út. 2. Ott. KTC—BBFC, 
CcífLódi-út. 8. Óváry. OSOS— SikefcK,
Zúgrábi-út, 2. Kovács E.

MOVE*ba.|nokság
T. oszlály 

Rákóc/ji-csoport
Szentendre—Pomáz, SzenleudTe, 6..

Cscpreghy (Tausz F.). — TTC—Budaka
lász, Törökbálint, fi. riu lcr (T u roozy).— 
Pilis vörös vár—Eoser. Ecser, 6. Szűcs (*«- 
ra<ró). — Budatctény--'Rákosiidét. Luda- 
tetány, 5. Hegyi . (Hédik).

Zrinyl-cso-port
VTTT. leér. B F ^ P itrá n , oR falra .

10. Schárlo (Barb). — ETSC—ESzSE* '
NaffySzombat-utca, 10. Tubicsák D* . 
(Csá'ky). — SztLFC—BFC, Zágrábi-út,; *
9 Földes (Gregfu®). — Szent JánOft 
RAFC, Hévizi-üt. fél 3. Bcreozky (Ka
rácsony). I I . osztály 

Zrínyi-csoport
ET^O—T. Előre, Bécsi-út, fél 6. Batcs. 

KZsTE—MeSC, Kvassay-út, 4. Vircig- 
niann.

If júsági bajnokság
Rákóczi csoport

Szentendre—Párnáz, Szentendre, 4.
Tauciz F- — TTC—Budakalász, Törökbá
lint, 4. Thuróezy. — Pilisvöröevár—Eoser, 
Ecscr. 2. Faragó. — Budatétény—Rákos- 
liget, Budatétény. 3. Dodik. — Csilláig- 
bc:;y—Pestszentimre, Csillaghegy, fél 4* 
Kénoszt.

Zrínyi-csoport
VIII. kér. SE—’TSB. Rákos falva, fél 12. 

Bari). — ETSC—ESz/SE, N agyé zo inba hu-, 
fél 9. Osáky. — Szent Láiszlo—BFC. Zug' 
rábi-út, féli 11, Greg-ns. — Szient János—; 
RAFC, Hévizl-út, fél 1. Karácsony. — 
T. Előre—BTSE. Tatai-út. 10. Pasa.

ütni i. í i í i v —iyy.A ’ n—T
fi. fenkávs. K AFC-BBFC, Bertnlan-u., 
6 Szilaü. OSOS—Siketek, Zngruhi-ut, 4. 
Szabó II. Szondy—Szemére, Gyáh-ut, 4. 
Alálrai.

T A R T A L fiK B A J N O K S A G

I. osztály
Északi csoport. URAK—BTK, URAK-p.,

3. Hóibóly. _ EMSE—HAC, Sa.nt László- 
tér 4 Planki.

Keleti csoport. KSSE—MAVAG. Övöm 
rői-út. 4. Pető. Kistex—KMTE, Üllöi-út, 
9 Mészáros. WMTK—SzRTC, Csepel, fél
4. Bánhidi. KSC—SzFC, Gergcly-utea, 4.
Roztsnyai. , „ ,

Déli csoport. Gázgyár—BMTE, Aquin
cum. 4. Micskei. M. Posztó—UFC, Csepel, 
1. Áláeori. OTE—MAFC, Vörösvári-út, 
fél 11. Pataki. BEAC—3J FC, Lágymá
nyos. 2. Voloezi.

II. Osztály 
Északi csoport. Fodrász—RÁC, Béke-u.,

fél 10. Tóvári. MFTR—Uránia, Népsziget, 
fél 9. Verebes. TLK—B. Magyarság, Rá
kosiét, fél 10. Ugliy. Turul—(ITSE, Nép
sziget, fél 11. Pálmai. TSC-PMTK, T a t *

Egyelőre kerete 
van a BSzKRT-nak 
a Gamma ellen
A  BSzKRT csütörtöki edzésén el

maradt a kétkapus játék. A  játé
kosok kaptak ugyan börszeges ci
pőt, de a szokásos erőnléti edzés 
után csak kapuralövöldözés követ
kezett. A kék-sárgák gárdájából 
csak Biró (egész héten felmentést 
élvez) és a beteg Mészáros hiány
zott.

A  játékosok jókedvűen végezték a 
lövöldözést (ez érthető is...), de an
nál rosszkedvübb volt Kutrucz edzó. 
Nagy furunkulus van a lábán, oly
annyira, hogy a csütörtöki edzésre 
is az ágyból kelt fel. Az edzést ne)B 
is ö vezeti, hanem Schárle, az Ifjú
ságiak edzője. A z összeállításról ezt 
mondta Kutrucz edző:

—  Tekintettel arra, hogy több 
játékosom állapota nem a legkiete' 
gítöbb, csak keretet állítottunk ös^" 
sze a Gamma ellen. Ez a keret ® 
következő: Solymosi, Tóth Horváth> 
Biró, Kovács II, Túli, Balogh, Sze
di, Gercsényi, Kovács I, Táincz°s’ 
Forgács, Bene és Szabó III. Végied,  ̂
összeállítást csak pénteken az erőn
léti edzés után, vagy szombato 
délelőtt csinálunk...

Ivaakó. az MVSC játékosa vasár**? 
eröa rúgást kapott bokájába, de 
lése már szépen' javul. Balogh is se* 
még az MVSC-ben.

Kölyöktoborzót rendez az UTE 
tón délután a megyoriúti eűzőpályáy._0j£
1925., 2fi. és 27-ben született jál^T 
jclcutkezhe-tn'ek Vinczo Jenő edzőn***
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Sárosi lil öt gólt rosott
lénián

10. Honvédkőrház (Budapest) — 
ZAC 7:0 (3:0)

Zenta. Barátságos. Vezette: 
Palásti. A  vendégcsapat délelőtt 
megkoszorúzta a Hősök emlék
művét. A mérkőzés ünnepélyes 
külsőségek között, zászlócserével 
indult. A  Hovédkórliáz végig nagy 
fölényben volt. Valóságos iskola- 
játékot mutattak be a budapestiek, 
nagy ünneplésben is volt részük. 
A  ZAC csak az első félidőben tudta 
tartani magát, azután összeroppant. 
Góllövő: Sárosi III (5), Nagy II és 
Jakab. Jó: Sárosi III. Kiss, Nagy II, 
Csontos, Pákozdi, illetve Kővári, 
Istvánfi és Kiss I.

Vidéki műsor
ALFÖLDI KKBCLKT 

I. osr.tálv, Szcgzd: UTC—KTK (Liliom 
A.i, Postás—SzEA0  II CWUtnmnn). Kecs
kemét; KTL—SzTK (Grulich). Szcoles: 
Sz. MÁV—MÁK (Bihal). . „

IT. nszfály. Szegőd: SzATE—K ökrön
(Fekete). Szőrös: Rákóczi—Szí 1 L 11
(Barcs) Mindíszeiil: MLL-HASÉ (Berta), 
ttarozsma: DFC—S/.VSE II (Liliom I).
Makó: MÁK II-U T C  II (Szopom).

t&ZAK D UNÁNTÍiLI. KER0 1.ET
I. osztály. Hajmáskér; FISÉ DAC

íBruokmrr). Székesfehérvár: Elora—Hu
bertus (Horváth). Siófok: 8SE-SSSE
(Eruai). Szombathelyi Haladás JI—GyAG 
(illés). Komárom: KAC—Kinizsi (Ta
kács). .  ̂ ,,,,

II. osztály. Szombathely: Szk L II . 
irizsi II (Csengeri). Pápa: FPSO I I —BLE 
(Király). Várpalota: Unió II—ARAK ti 
(Unfe.rdorfer). Pét: PKSE—MBSE (Prfm). 
Sopron: SSF—Brciibcrg (Rácz). Vágscllye; 
VSC—Dezcrdahely (Pusztavölfiyi). Vesz
prém: MOVE V S E -A jk a  (Striczky).

FELSÍÍTISZAI KERÜLET 
II. osztály. Derecske: D. MOVE—DDSE 

(Vajdi). Karcag: K. MOVE—Balmazúj
városi SC (Korompi).

DUNA—TISZA KÖZE 
T. A) ostzály. Vác: VSE—V. Bőmény 

(Dieák). Alag; ASC—VSC, (Virág). Ercsi: 
Eötvös- Esztergom (Ladányi). Rákoscsaba: 
KTK—Ceglédi VSE (Mátravülgyi). To
kod: TiiSO II—GIK (Marótby). Érd: PI.E 
—TFC (Hajdú). Monor: MSE—CTK (Kecs
kemét i).

T. B) osztály. Vác: VSE—V. Kormány 
(Pintc-r). Főt: FTSE—DM II (Kovács
III). Olló: DKK—GyömrSi VOGE (Dénes 
TI). Cegléd: GVSE II—Szolnoki A Ív (Ko 
zák). Dunaharaszti: TSE—Duna haraszti 
SE (Horctzky). Gyiimrő: GySE—KTE II 
(Návai). Dorog: DAC II—UTSE (Bakos). 
Sződliget: SzTG—FSh .Budai). Fclsógtid; 
Alsógödi SE—Kisaiaei SE (Dunai). Mag
lód: M. MOVE—Rákosi Vasutas (Sándor). 
Szolnok; Sz. MÁV III—SzMTE (Faragó).

II. osztály. Rákoskeresztúr: R PL III— 
I. MOVE (Deák II). Főt: FTSE II—V. 
Kömény III (Fehér). Maglód: M. MOVE 
II—KTK III  (Kasinszki).

K i t ű n ő
n  n é p é it  w  J L a sá ^ eSROLLFILM
28 Soheiner 96 f i l l é r
P A R I  S 1 I F O f Ó  szakiizlot 

a Párisi Nagy Áruház épületében

Felvidéki kerület
I. o. Diósgyőr: DiMÁVAG IJI—Sajó-

szentpéter (Adorján). Farkaslyuk : OTE 
—Egri TK (Szlavkovszky). Pereces: PTK 
II— SMAV (Schramko).

IT. o. Szerencs: SzSE—Miskolci MOVE- 
TSE (Maróth) Eger: E. MOVE SE—
Bánszállási TK (Zeltner). Ormospuszta: 
OLE—SzCCSSE (Juhász).

KŐRÖS VIDÉKI KERÜLET 
I. osztály. Békésszentandrás: B. Hu-

nyadá-MTE (Klimaj). Békéscsabn: B.
Rokka—OMTK (Tomka). B. Törekvés— 
Sz. Turul (Bcdő). Sarkad: SCASS—KoTE
^11.° osztály. Békéscsaba; OsAK II-CsSK 
(Kován).

DUNÁNTÚLI KERÜLET
I. osztály. Nagyaknlzsa: NVTE —BTK

(vitéz Adorján). Komló: KSL—B. MOVE 
(Kassai) Dombóvár: DVSE—SB IC (Ivá- 
nyi). Mohács: M TE-PEAC (Firanyi). 
Kaposvár: KRAC—ZsSE (Budapestről).

II. osztály. Somogy: SBGK—ICSE II
CMagyinka). Nagymányok; NSE II— 
PEAO II  (Magyar). Baja: BTISE I I -  
BZTE (Nyári). Szckszárd: TSE—PBTC II 
(Sós).

BT .M A R A D T  A  B R S C — K IS K U N - 
H A L A S I  A C  M É R K Ő ZÉ S

A z Űrnapjára kitűzött BRSC—■ 
Kiskunhalasi. AC mérkőzés elma
radt, mert a kiskunhalasiak nem 
Jelentek meg a pályáin. Barabás 
Játékvezető negyvenötperces vára
kozás és a BRSC játékosainak a le
igazolása után eltávozott.

A SIKETEK „RANGADÓJA” 
l*sz vasárnap délután 4 órakora Zágrábi - 
álon. az NJTC-pályán. Az OSOS és a 
Sjiket Sport Club találkozik egymással. 
Előzőleg 2 órakor a második csapatok 
játszanak.

BEAC-pálya XI.,
Június 15-én, vasárnap 

délután 6 órakor

Nemzeti Bajnoki mérkőzés
előtte 4 órakor

BEAC-ETC
amatőr bajnoki mérkőzés

A Magyar Kupa középdöntője:

A Szolnok egy kissé visszament formájában
Szolnok—Kispest 3 : 2  (3 : 1 )
A tartalékos Kispest meglepően erős ellenfél volt
Cóllövő; Korom, Kolláth, Tóth, Kolláth, Olajkár II (11 -esből)
Szolnok, 2000 néző. Vezette: Újvári Ferenc

Szolnok borongás napra ébredt 
Űrnapján. Délelőtt röpcédulákat 
osztogató gyerekek járták he a 
várost. A Szolnok így próbálta moz
gósítani közönségét, miután az 
utolsó percig nem merte hirdetni a 
levegőben, lógó kupamérkőzést. így 
azután csak 2000 néző vándorolt ki 
délután a Szolnoki Vasutas-pályára. 
Pedig ezen. a mérkőzésen dőlt el, 
hogy a. július 6-i Magyar Kupa dön
tőben melyik csapat lesz a Salgó
tarjáni BTC ellenfele. (Pünkösd
vasárnap ugyanis, mint emlékezetes, 
döntetlenül végzett a Kispest és a 
Szólónk! MÁV. )

Kispest öltözőjében nincs izgalom. 
Pustcás edző közli, hogy a tervbe 
vett csapat károm helyen meg
változik, miért Nemes, Monostori és 
Füzesi nem kapott szabadságot.

Szolnok öltözőjében Móré jelenti, 
hogy az összeállításban nincs vál
tozás.

Szolnok: Horváth —  Csabai, Kis- 
péter —  Selmeczi, Szűcs, Fosekas 
— Szánthá, Kolláth, Laborcz, Nagy, 
Korom,

Kispest: Bogár -— Németh, Rát- 
kai — Odry, Olajkár II, Hidasi — 
Kincses, Tóth, XJlicska, Belce, 
Titkos.

Kincses választ, meglepetésre a 
szél elleni oldalt választja.

A Z  I . FELEDŐ

Szolnok lép fel támadólag. A  3. 
percben Németh kezét éri a labda a 
16-oson, Szűcs süvöltő szabadrúgása 
a felső fát súrolva m egy ki. Nagy 
lövését Bogár kiejti, de azután 
mégis elkapja. Ulicska, vezeti az 
első kispesti támadást, szögletre 
mentik. Ezt Horváti! kiöklözi. 
Azután Korom fut el, beadását 
Kolláth a sarokra fejeli, Bogár 
nagyszerű elvetéssel ment. Ezután 
a Kispest beszorul. Csak a 16. perc
ben sikerül Kincsesnek elfutnia, 
ebből is szöglet lesz, de a szolnoki 
védelem könnyen tisztáz. Góllal 
kecsegtető kispesti helyzet Ulicska 
lesállásán hiusul meg. Az iram 
most alábbhagy, mezőnyjáték alakul 
ki. A  22. percben Szűcs szabad
rúgása alig jut a kapufa mellé. 
A. 25. percben vezetéshez jut a 
Szolnok. Szántó elszalad, keresztbe 
ívelt beadását Korom Jcapja, csellel 
átmegy Németben és éles lövése 
nyomóm a lalxLa a felső fa  alsó élét 
csípi el.

A  kapufa mentén csúszik pár
métert a labda, majd kipattan a 

mezőnybe.
A  játékvezető sípol és gólt ítél. Aho
gyan a lelátóról látni lehetett, nem 
volt benn a labda teljes terjedelmé
vel a kapuban. De hát a játékvezető 
ítélete az irányadó.

l:0 -ra  vezet a Szolnok.
Most Kolláth lövése kerül alig kapu 
mellé. A  32. percben Kolláth kitör, 
a 11-es pont táján Rátkai elkaszálja, 
1 1 -es volna, de a játékvezető más 
véleményen van. Szántó lefutásából 
szögiét lesz. A  36. percben Németh 
gyenge hazaadását a szemfüles Kol
láth elcsípi, a kifutó Bogár mellett 
6 méterről behelyezi a labdát az 
üres kapuba.

2 :0.

A  gól után Kispest jön lendületbe. 
A 30. percben Titkos lefut, beadását 
Tóth kapja, még csinál egy húzást 
á labdával, majd a jobb felső sarokba 
íveli.

2:1.
Ismét a Szolnok támad. A  42. perc
ben Kispest térfelében pattog a 
labda. Kolláth ügyesen elcsípi, ki
tör vele és amikor Bogár látja a ve
szedelmet, kifut kapujából. Kolláth 
most a baloldalról lövi be 8 métemöl 
a labdát Bogár mellett a kapuba.

3:1.
A  kispestiek lest reklamálnak, a já
tékvezető megkérdezi a partjelzőt. 
Ez pedig mutatja, hogy Németh bel
jebb volt. A  gól érvényes. Az utolsó 
percekben erőtlen kispesti támadáso
kat látunk.

A  kispesti öltözőben az első és a 
harmadik gólt miatt nagyon méltat
lankodnak. Az összeállításban nincs 
változás, bár szó volt arról, hogy 
Odry és Németh helyet cserél. Pus
kás azonban úgy döntött, hogy ma
rad az összeállítás.

A  szolnoki öltözőben Móré a csa
tárokat figyelmezteti hibáikra.

A  II. FÉLIDŐT
is szolnoki támadások vezetik be. 
Kispestet csak Szűcs kezezése hozza 
fel. Olajkár II ritkán látott hatal
mas szabadrúgása tapsot kap. Ta
lán azért is, mert hajszállal a kapu 
mellé ment... A  8. percben Kispest

ellen rúgnak szögletet, a védelem 
ment. Válaszul Titkos fut le. Be
adásával a behúzódott Kincses szö
kik, de Szűcs a 16-oson belül elgán
csolja. Nem vitatható 11-es. 10. p. 
Olajkár II fut neki és

irtózatos erővel bombázza fél-
magasait Horváth mellett a 

hálóba. 3:2.
Szolnok részéről szöglet a válasz. A
14. percben remek Kolláth—Szántó- 
támadás fut. Szántó lövése nyomán 
a labda a, hálóba jut. Újvári előbb 
gólt jelez, de azután meggyőződik 
arról, hogy az oldalháló alatt jutott 
be a labda és így a gól természete
sen érvénytelen. Komoly szolnoki fö 
lény alakul most ki. A  Kispest rit
kán megy át a félvonalon. A játék 
— gyenge. Ulicska és Kincses he
lyet cserél, A  23. percben Ulicska 
előtt nagy helyzet nyílik, de nem 
helyezi a labdát és így Horváth 
könnyen fogja a labdát. A másik 
oldalon Korom ront jó helyzetben. 
Két kispesti szöglet következik. 
Szolnok kissé beszorul. A  nézőtéren 
már a harmadik mérkőzést emlege
tik. A  30. percben Kolláth alig kapu 
fölé lövi a labdát. Az utolsó percek 
újra lendületesek. Kispest erősen 
küzd az egyenlítésért. A  37. percben 
Korom lekésik jó  helyzetről. Szol
noki szöglet az utolsó esemény.

Szögletarány 5:4 (1:2) a, Szolnok 
javára.

SZOLNOK HANYATLOTT 
FORMÁJÁBAN

A  várakozás ellenére csak keser
vesen győzött a Szolnok. Kétség- 
telem, hogy a játék képe alapján a 
honi csapat megérdemelte a győzel
met, a győzelem kialakulásában 
azonban része volt a játékvezető 
ítéleteinek is. Ha Szolnok tavaszi 
formájában játszott volna, sokkal 
nagyobb arányban is győzhetett 
volna. A  valóság azonban az, hogy

Szolnok erősen leromlott, főként a 
csatársorának játéka vesztett eddigi 
eredményességéből. A  főhiba a 
csatársor tengely ében van: Lm  boroz 
formája hétről hétre rosszabb.

Kispest mentsége, hogy több tar
talékot volt kénytelen szerepeltetni. 
Főként Nemes hiánya volt érezhető.

Az I. félidőben jóiramú játék 
folyt, a II. félidőben csak az utolsó 
percek voltak újra érdekesek.

A szolnoki védelem az a csapat
rész, amely még tartja jó formáját. 
Bár Kincses sokszor otthagyta s be
csapta Kispétert is. Fazekas volt a 
leggyengébb fedezet. Szűcs váloga
tott formában van. Selmeczi a 
szokott hasznos játékát játszotta. 
A csatársorban Laborcz egészem 
gyengén játszott. Ez nagyon meg
zavarta a támadósor játékát. Mind
össze Kolláth játszott kiválóan. 
Gyors, lendületes, erélyes, minden 
labdája veszélyt jelent. Szántó sokat 
rontott. Korom lassúsága kiütközött 
a II. félidőben.

A  kispesti csapatban a, fiatal 
kapus ellen nem lehet kifogás. 
Németh játékán, erősen meglátszott 
tartalékos volta. Rátkai közepes 
átlag. Olajkár II egészein nagy 
játékot mutatott be. A  szélső fede
zetek jól játszottak. Kincses ellen
állhatatlan volt a csatársor szélén. 
Mint középcsatár már távolról sem 
Ilyen. jó. A  többi csatár sokkal 
gyengébb. A rangsor: Tóth— Beke— 
Ulicska— Titlcos.

Újvári játékvezetőnek gyenge 
napja yolt.

NYILATKOZATOK;
Csetneky Károly Szolnok: 

A  fáradtság jelei mutatkoznak a 
csapaton. Jó, hogy közeledünk a 
bajnokság vége felé.

Puskás Ferenc Kispest: Tartalé
kos csapatomtól szép eredmény. 
Ennyivel jobb volt a Szolnok. Mond
hatnék mást is, de inkább nem 
mondok semmit.

A főiskolai labdarúgó baj
nokság döntő mérkőzései

A harmadik helyért
Zambó nagyszerű Játéká
val a soproniak Javára 
dűlt el a mérkőzés, 
a meghosszabbításban
Soproni MAFC— 
Kassai FSC 6:5 (6:3, 
3:3, 2:1)

BEAC-pálya, 500 néző. Vezette: 
Mészáros.

A  ragyogó napsütéses időben áll 
fel a két csapat, hogy eldöntse a 
harmadik hely kérdését. A  pálya ki
fogástalan, nyoma sincs a szerdai 
nagy latyaknak. A  két csapat így 
áll fel: ,

SMAFC: Hoványi —  Kár áll, Sza
badkai —  Kónya, Paulo, Tóth — 
Zseltay, Teszár, Zambó, Jandó, Szu- 
romi.

KFSC: Pajtás —  Martinecz, Le- 
hoczki —  Zöld, Huszágh, Bellái — 
Haulik, Szaló, Szántó, Gáspárjaivá, 
Schwanda.

A  soproniak széllel hátban kezdik 
a játékot. A  Kassa veszélyesebb. A  
13. percben Szaló elfut és közelről 
védhetetlenül a balsarokba lő. 0:1. 
A  gól után a soproniak is rohamoz
nak és Teszár tíz méterről a felső 
léc alá lövi a labdát. 1:1. Továbbra 
is a Sopron támad, Zambó előtt 
nyílik alkalom a gólszerzésre, de 
labdája elkerüli a kaput. A  25. perc
ben Szuromi lesből lő gólt. Ez 
persze érvénytelen. A  35. perc
ben Teszár lövését Pajtás szépen 
fogja. A  40. percben váratlan húzás 
után a soproni csatársor szépen ado
gat, átm egy a védelmen, Zambó ki
ad Szurominak, a szélső beigazítja

TllSC-pálya
Június 1 5 «é n , vasárnap 

délntán 6  órakor

T o k o d —  

S z o l n o k
Nemzeti Bajnoki mérkőzés

a labdát és tíz méterről megszerzi 
a vezetést. 2:1.

Fordulás után a megélénkülő szél 
a kassaiaknak kedvez. Egymásután 
vezetik a rohamokat. Az 5. percben 
Szántó lövését Hoványi kiejti, Gás- 
párfalvi mellé lövi a nagy helyzetet 
Egy perc múlva hasonló eset ismét
lődik meg a másik oldalon. Teszár 
kicselezi a védelmet, jobbszélre ad, 
a teljesen üresen álló Zseltay lövése 
messze elkerüli a kaput. A  22. perc
ben egy kis szerencsével egyenlít
hetne a KFSC. Szaló 40 méterről 
ível kapura. Hoványi nem éri el a 
labdát és az vészesen a gólba tart. 
Még mielőtt a labda átjutna a gól
vonalon, a kapus utoléri a  labdát és 
szögletre ment. A  31. percben soro
zatos kassai támadások után Haulik 
egyenlít. 2:2. Továbbra is a KFSC 
ostromol. A  36. percben baloldali tá
madás után Schwanda félmagas lab
dája jut a kapuba. 2:3. A  42. perc
ben Teszárt a kassai védők túlke- 
ményen szerelik a büntetőn belül. A  
tizenegyest Zambó bevágja. 3:3. így  
végződik a mérkőzés.

A  szabályok szerint döntetlen ese
tében 2x15 perces hosszabbítás kö
vetkezik.

A  meghosszabbítás első részében 
a soproniak nagy lendülettel roha
moznak. A  6. percben Zambó, a 8. 
percben is Zambó s a 13. percben 
ismét Zambó a gólszerző. Fordulás 
után inkább a kassaiak támadnak 
többet, de csak két gólra telik ere
jükből. A  4. percben Haulik, a 11. 
percben pedig Gáspárfalvi labdája 
jut a soproniak hálójába.

A  játék, különösen a második fél
idő alapján a soproniak megérde
melten győztek. A  túlszigorúan meg
ítélt tizenegyes azonban fellelkesí
tette a soproniakat és a meghosz- 
szabbításban határozottabb játékuk
kal biztosították a , győzelmüket. A

Vasgyári pálya
M  DIÓSGYŐR — Mi

Június 15-én, vasárnap 
délután 6  órakor

DiMáVAG—
Törekvés

Nemzeti Bajnoki mérkőzés

győztes csapatból Teszár, Jandó, 
Zambó tűnt ki. A kassaiak csatár
sora is jól játszott, a védelmük 
azonban helyenként nagy hibákat 
vétett.

A bajnoki címért
A Kolozsvári EAU nyertes 
a főiskolai labdarúgó 
bajnokságot

KEAC—BEAC 
5:1 (1:0)

BEAC-pálya, 600 néző. Vezette: 
Sárosi.

Kolozsvári EAC: Moldovait —
Régner, István — Pünkösdi. Sze- 
rémy, Török —  Juhász, Martin, 
Szabó, Tombori, Kirinyi.

BEAC: Prohászka — Juhász,
Kürthy — Stolpa II, Tóth, Ábel — 
Komáromi, Dcmus, v. Kovács, Ko- 
ródi, Vihar.

A  kolozsvári egyetem kezd nappal 
szemben, erősen fújó széllel támo
gatva. A KEAC egymásután két 
szögletet is ér el. Mindkettőt köny- 
nyen tisztázzák a BEAC-védök. A 
budapestiek csatársora hevesen tá
mad, de csak a tizenhatosig telik a 
lendületükből. A 4. percben vezetés
hez jut a KEAC. Juhász elfut, két
szer is átemeli a labdát a védőkön; 
a tizenhatos tájékán középre. ível, 
Martin jól veszi át a labdát cs fél
magas helyezett lövése a hálóba ta
lál. 1:0. A gól után. is a kolozsvá
riak támadnak. A budapestiek csak 
a 23. percben lőnek először kapura. 
Három szöglet is jelzi a KEAC fö 
lényét. A 34. percben Demust kéz
zel húzzák vissza, mire a csatár 
belerúg az egyik oklozsváriba, a 
játékvezető azonnal kiállítja. Ke
mény játék, a játékvezető mindent 
megtorol.

Fordulás után a BEAC védelme 
alig győzi tisztázni a veszélyes hely
zeteket, Prohászlta Kirinyi, majd 
Szabó bombáját tolja szögletre. A 
kolozsváriak újabb gólja nem késik 
soká. A 17. pcx-cben Juhász—Martin- 
összjáték után Kürty még elkese
redetten próbál menteni, Prohászka 
is kifut, de Martin gyorsabb és a 
hálóba rúgja a labdát. 2:0. A gól 
után a BEAC felélénkül, két szögle
tet rúg. A  24. percben Kirinyi szép 
gólt lő, de a játékvezető les miatt 
nem adja meg. Prohászka oroszlán
ként őrzi a kapuját, sok tapsot kap. 
A  30. percben* Szabó, majd kezdés 
után ismét Szabó eredményes. 4:0. 
A  32. percben Vihar lövi a BEAC 
egyetlen gólját. 4:1.

A  37. percben Juhász beadását a. 
BEAC-védök elnézik és Török za
vartalanul fejel a kálóba. 5:1.

A kolozsváriak megérdemelték a 
bajnokságot. Csapatuk klasszissal 
emelkedett a mezőny fölé. A  győz
tes csapatból a csatársor és a fe
dezetsor játszott jól. Nagyszerűen 
játszót István is. A  vesztes csapat
ból talán a csatársor jobbszárnya 
nyújtott elfogadhatót Prohászkán 
kívül.

A főiskolai labdarúgó bajnokság 
végeredménye:

1. Kolozsvári EAC,
2. Budapesti EAC. 3. Soproni 

MAFC, 4. Kassai FSC.

'Ite ta r
FÉRFIAKNAK PATIKÁBAN

B u d a p e s t i  K e r ü l e t
I. osztály

Kelenföld—KTC 4:# (2:0). Bosyó-utca. 
Vezette: Endrődi. A  Kelenföld jobb volt 
és könnyen győzött. GóMövű: ' Kraits II 
(2), Simon és Eckstein. Kömyei (Kelen
föld) a II. félidő 25. percében sérülés 
miatt kiállt.

MAFC—FSE 4:3 (3:2). Félbeszakadt. 
Bertalan-uton. Vezette: Lombos. A  II. 
félidő 41. percében Werner FSE megüti 
a játékvezetőt, aki erre a mérkőzést le
fújja. Góllövő: Fischer (ll-esből), Mati®s, 
Raueh és Szép, illetve Kn'sx-íi (2) és 
Vor.yák.

FSC—Gázgyár 2:2 (2:2). Baöafoki-út. 
Vezette: Szőke II. Nagy küzdelem voll. 
Góllövő: Szabó (2), illetve Fűzi és Benkö 
(öngól).

SzFC—DSE 2:1 (1:1). Tárná n. Vezette: 
Lantos. Fordulás után az SzFC határo
zottan fölényben játszott. Góllövő: Miké 
és Huszár, illetve Jeckel I.

KSSE—SzRTC 7:2 (3:2). Gyömrői-út. Ve
zette: Kalmár. A KSSE minden részében 
jobb volt. Gollövő: Mánolovic-s (fi) ée 
Gábnes (11-esből). Ul. Felleg és Máté.

Elektromos II—BTK 4:4 (4:1). Pozso- 
nyi-ut. Vezette: Papp. A  BTK szünot 
után győzelmet_ érdemelt volna. Góllövő: 
Örsi (2). Dombóvári és Zlonszky, illetve 
Sajó (2) és Dózsa (2).

III . osztály
WMTK—Kclcnvöigy 4:1 (0:9). Csepel. 

Vezette: Szepyzdi. A  KSC végig biteno 
emberrel játszott. GóUÖvő: Bayer (2), 
Varga es Goesák (11-esből). Hl. M alkari.

? f ACU Huneária 2:1 Kél)-ll. Ve-ze>tte: Molnár. Góllövő: Baek (2)., illetve Pavltik.
BRSC—PTSC 1:1 (1:1). RákosWva. Ve- 

zotte: Magyar. Góllövő: Megyeri, illetve 
Onűrus.

TARTALÉKBAJNOKSAG 
l í .  osztály

MFTR—RAC 7:1 (3:1). Népsziget. Vezette: 
Ruttkiai. Góllövő: Kern (3), Piovász (•) 
ée Palesó, illetve Térén.

SzRTC—KSSE 4:1 (Ö:l). Gyömroi-úí. Ve
zette: Kopházi. Góllövő: Lorincz (2) és 
Krosohlin (2). Hűét ve Schubert.
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ne in. osztály
Keleti csoport

M a gya r P am u t— N agym án yok  
4:2 (3:1)

H orth y M iklós-út, Ú jpest. V ezette : 
Pusztai.

Magyar Pamat: Kovács — Dóra, Ga- í 
rtunvölgyi — Balló. -Jakab, Dömök — Ka-

jvaAuny i — üuvvw*, vauimw, l7. - --
Bonfig, Orosz, Pálfi, Khizi, Sárközi.

Jó játékkal biztosan győzött a 
Pamut. A Nagymányok nagy lelke
sedéssel játszott. Góllövő: Karaszeg 
(2), Papp és Híres, illetve Pálfi és 
Orosz. Garamvölgyit a játékvezető 
kiállította. Jó: Dóra, Balló, Kara
szeg, Híres és Vida, illetve Bam- 
gartner, Csordás, Pálfi és Sárköz:.

T estvériség— H T V E  3:0  (1 :0 )
Hódmezővásárhely. 1000 néző.

Ve-zette: Gaál G.
Testvériség: Sárpátkí — Juhász,

Herde —  Stollár, Forró, Jávor 
Lenkefi, Molnár, Blaskó, Gyömbér, 
Horváth.

HTVE: Rácz — Csaba, Török 
Aradi, Antal, Kecskés —  Zama, 
Tóth I, Tóth II, Öze, Gera.

Az I. félidőben egyenrangú ellen
fél a hazai csapat, szünet után 
azonban biztosan győz a Testvéri
ség. Góllövő: Török (öngól), Leia- 
kefi és Molnár. Jó: Sárpátkí,
Juhász, Herde, illetve Rácz.

Déli csoport:
Kaposvár—Pécsi VSK 1:0 (1:0)

Kaposvár. 800 néző. Vezette: 
Paróczai.

KTSE: Boldog —  Miklósi, György
— Biczó, Harag, Simon —  Gáb
riel, Kordl, Nyári, Kövér, Molnár.

PVSK: Pozsgai — Radnai, Thur- 
mann —  Mozsgal, Balassa, Szabó
—  Csiszár, Bérezés, Horváth, Sós, 
Sisálc

Erösiramú, változatos mérkőzés. 
A pécsiek Ifjúsági csapatuk fede- 
zetsorát szerepeltették. A mérkőzés 
egyetlen gólját Nyári fejelte a 1,f■ 
percben. Jó: Simon és Kövér, illet
ve a fedezetsor.
Szentesi TE—Kecskeméti AC 3:3

(1 :0 ) .
Kecskemét. Vezette: Gál

SzTE: Zsoldos —  Kovács I, Ko
vács II —  Kürti, Palotás, Budai -  
Csányi, Szabó, Lenner, Lendvai, Ma
csai II. , , _

K AC : Balogh —  Tormási, Bor
bély I — Liszakal I, Kliment, Cser
mák —  B. Kovács, Korányi II, Ka- 
razsia, Harmath, Garasi.

A z első félidőben a széllel játszó 
SzTE v a n  .fölényben, de gólt csak 
Lendvái ll-eséből szerez. A  II. fél
időben állandó KAC-fölény ellenére 
újabb 11-esböl Lendvai, majd Csa- 
nyi rúg gólt. 3:0. A  KAC rákapcsol 
és Korányi, Karazsai és Garasi gól
jával egyenlít. Lendvait kiállították. 
Jó: Kovács II, Palotás, Csányi,
Lendvai. illetve Borbély, Liszkai, Ko- 
rányij Harmath.

Gamma-játékosok nem szurkolnak/ 
nem idegesek/ pedig döntő fontosságú 
m é r k ő z é s t  j á t s z a n a k

a BSzKRT-fal
Egy „ ideges" Gamma-Játékos, aki azt sem tudja, hogy 
ki lesz a vasárnapi ellenfél

Az egyesületek életében gyakran 
történik meg az, hogy a csapatuk 
döntő fontosságú mérkőzést játszik. 
Ilyenkor a vezetők, a szurkolók és 
a játékosok is idegesek, izgatottak 
és másról sem lehet velük beszélni, 
mint arról, hogy mi lesz a mérkő
zésen. Ezzel a gondolattal mentünk 
ki a Gamma legutóbbi edzésére. 
Kiváncsiak voltunk arra, hogy most, 
amikor a Gammának vasárnap a 
BSzKRT ellen tényleg döntő fontos
ságú mérkőzése lesz, milyen hangu
latban találjuk a játékosokat, a 
vezetőket,

A  pályán a főiskolások mérkőz
nek és a G am m a-játékosok a BEAC 
csapatának szurkolnak. A lelátón 
Cseh László és Magda Béla között 
foglalunk helyet. A  két játékos tény
leg nagyon „szurkol". _

— Remekül játszik a BEAC 
állapítja meg Cseh „Matyi". —

Van a csapatban olyan játékos, akit 
a Gamma is tudna használni.

—  Nekem a kapusuk tetszik — 
válaszol röviden Magda Béla.

M eg k ock á z ta tju k  a  kérd ést:
—  Mi lesz vasárnap a BSzKRT 

ellen. ?
—  Síma- mérkőzés lesz, nem. jó  

most a BSzKRT —  mondja a mér
kőzést tovább nézve Cseh Matyi.

Magda Bélához fordulunk, vele 
igyekszünk zöldágra vergődni., 
ö  annakidején a Budai 11-ben sok 
olyan mérkőzésen vett részt, amikor 
az forgott kockán, hogy kiesik-e a 
csapatuk, vagy sem.

__ Idegek játéka lesz a vasárnapi
mérkőzésünk —  mondta egész 
nyugodtan Magda Béla. —  Annak 
idején a Budai 11-ben állandóan 
olyan körülmények között játszot
tunk, mint majd most vasárnap a 
BSzKRT ellen.

Kis szünet után folytatja:
—  Én már megtanultam, hogy 

ilyenkor az győz, aki nyugodtábban 
lép a pályára. A z elmúlt vasárnap 
a WMFC ellen olyan idegesek vol
tak a fiúk, hogy Toldi és Turay II

két lépésről ■ sem talált a kapuba, j 
Remélem, hogy vasárnap ilyesmi I 
nem fordul élő. A IVMFC ellen a j 
fiúk átestek már az idegességen. I,

Jánosy Bélához, a Gamma sport- 
igazgatójához fordulunk, miután a 
játékosok az öltözőbe mentek. Meg
kérdeztük, hogy lesz-e valami kü
lönös a heti előkészületekben.

__ Semmi különöset nem csiná
lunk, —  mondta Jánosy Béla nyu
godtan. —  Először arra gondoltam, 
hogy elviszem a fiúkat néhány nap
ra pihenni, de aztán mégsem teszem  
est, mert nem akarom ókét a meg
szokott életmódjukból kizökkenteni. 
Nem is beszélünk egymás között 
arról, hogy milyen fontos a vasár
napi mérkőzés. Nálunk mindenki 
nyugodt, senki sem izgatott.

Bosszantó volt már hallani, hogy 
a Gammában senki sem izgatott, 
Éppen ekkor jött a pályára Turay 
II, a Gamma középcsatára, aki a 
WMFC ellen —  Magda szerint —  
olyan ideges volt, hogy két lépésről 
sem tudta a labdát a kapuba rúg
ni. Megkérdeztük a „kis Suttyót", 
hogy szurkol-e a vasárnapi mérkő
zéstől.

—  A  Bocskaiban megszoktam én 
már ezeket az idegfeszítő mérkőzé
seket, —  mondta irígylésreméltó 
nyugalommal Turay Bandi. —  A  
WMFC ellen sem . azért nem tud 
tam berúgni a nagy helyzeteket, 
mintha ideges lettem volna. M eg
történt ez már máskor is. Tessék 
elhinni, hogy közöttünk szó sem  
esik arról, hogy milyen mérkőzés 
lesz vasárnap. Nálunk mindenki 
nyugodtan várja a vasárnapot, a 
BSzKRT elleni összecsapást. Főleg 
azért vagyunk nyugodtak, m ert a 
védelmünk most jó és mi elöl nyu
godtan játszhatunk.

Már ml kezdtünk idegesek leírni, 
hogy nem tudunk senkit sem talál
ni a Gammában, aki szurkol a va
sárnapi sorsdöntő mérkőzés miatt. 
Amikor a Gamma-játékosok edzése 
befejeződött, Havas Lacihoz, a

Gamma kapusához fordultunk és tet
tetett nyugalommal kérdeztük:

—  A zt mondják, hogy nagyon 
szurkol a vasárnapi mérlcőzéstöl!

A  játékos a vállát voaogatja.
__ Dehogyis szurkolok én —

mondja élénken Havas. —  Miért 
szurkoljak? Csináltunk mi már a 
Ferencváros ellen döntetlen ered
ményt. Miért ne érhetnénk el most 
vasárnap is döntetlent a Fradi 
ellen ?

Csodálkozva néztünk Havasra. 
Miért emlegeti a Ferencvárost. 
Megmondjuk neki, hogy vasárnap a 
BSzKRT ellen játszanak.

__ A BSzKRT ellen játszunk? —
__ kérdi most ő csodálkozva. - -
Nem a Ferencváros éllen ? Annál 
jobb, legalább nem kell szurkol
nunk, hogy kikapunk.

Hát Így néz ki egy csapat ideges
sége, amikor vasárnap sorsdöntő 
mérkőzést játszik. Legalábbis ezt 
mutatja az, amit a G a m m a -játéko
sokon tapasztaltunk. Annyira 
„Izgatottak" a játékosok, hpgy 
akad közöttük olyan, aki nem tud
ja, hogy ki lesz a vasárnapi ellen
fél.

Elm-enőben Thuróczy Jánossal, a 
Gamma főpénztárosával találkoz
tunk össze. Megkérdeztük _ tőle, 
hogy ö is nyugodt-e, mint a játéko
sai.

—  Nyugodt vagyok-e t  •— mondta 
izgatottan Thuróczy János. —  Hát 
lehet ezt idegekkel bírni ? Szerdá
tól kezdve vasárnapig, a mérkőzés 
kezdetéig nincs egy nyugodt pilla
natom. Minden gondolatom az, 
hogy mi lesz vasárnap a mérkőzé
sen. Nem lehet ezt kibimi. Még az 
a szerencse, hogy nem nékem kell 
játszanom a BSzKRT étien.

Ez a helyzet a Gammában néhány 
nappal a döntő fontosságú mérkő
zés előtt. Majd aztán a mérkőzésen 
kiderül, hogy a játékosok olyan 
n yu god ta k  leszn ek -e  »  iY*éfnfcő®éeen,
mint amilyen nyugodtaknak mutat
ják magukat a mérkőzés előtt.

IB iidapesí a m a tő r  
1 v á l .—K a ssa  v á l.

5 s 4  ( 4 : 2 )
Kassa. 700 néző. Vezette: Haidecker,

Budapest válogatott: Bárd —'
Gazdag, Zurián -— Ádám, Kónya, 
Selmeczd — Németh, Simon, Kosa
ras, Zörgő, Dobay.

Kassa válogatott: Jávor — Gimesi, 
Simányi —  Ciekó, Lebenszky, 
Takács —  Leblang, Vitéz, Szilágyi, 
Nepkó, Kiírnék.

Budapest támadásával indul a 
mérkőzés és Németh már a 3. perc
ben gólt szerez. 1:0. A  gólra a kas
saiak nagy ostrommal válaszolnak, 
de csak a 18. percebn érnek el egy 
kapufát Kiírnék lövéséből. A  27. 
percben Zurián a büntetőn belül 
kezez, a 11-est Nepkó betobombáz- 
za. 1:1- Ezután ismét Budapest 
támad többet és a 35., 36. és 40. 
percben Zörgő mesterhármasával 
4 :l-re vezet. A  kassaiak a 44. perc
ben szépítenek Szilágyi góljával. 
4:2.

M O V E - b a í n o k s ö g
I. osztály

Rákosliget—Plllsvörösvár. 8:9 (3:9). BE
kosligct. Vezette: Magyart. A MOV&

Göliovo: iT V Íir fTN'agv (2) Dombóvári II és ..f; tt„Pom ár-TTC 3:9 (!:•)• Törökbálint. Ve
zette: Schárli. Tornáz fölényesen nyert.
S R á K l .ef#^T cniendre 8:M3?0) B á^ g-

S Eg ^ & S g 0'u»*(f
SomSfyvári (3), Márta <Sa ScUerame.

Vidéki eredm ények
Hódmezővásárhely: HMTB—Toldi . 4:0 I

(2:0). II. o. B). Vezette: Kovács. Goilovd.
Kaposvár: KTSE IT—PVSK II  9:0- !!•

0. B). Vezette: Győrfi. . ..Mohács: Bezdán-i SE—MTE 5:3 (4:1). I
Barátságos. Vezette: Pazaurek. Ünnepé
lyes külsőségek között zajlott 1® a mér
kőzés. Góllövő: Remer (2), Horváth (2), I 
Buff, illetve Mollárd (3). .

Tápolea: Tapolcai Vasutas—Jánosi) azi
\K 5:3 (2:2). Barátságos. Vezette: Szabó. 
Góllövő: Hosszú (2). Nemes. Daliadu és | 
Bakonyi, illetve Dendvay es Kajtár. l 

Dunakeszi: D. Magyarság oneg tiuK— 
D. révdűlő 3:2 (3:2). Vezette: Cserfái. 
Góllövő: Zsíros (4), Fényi I  <*). Dorozs- 
mai, Rozsnyai, Ács. illetve Virág.

NAGYKANIZSA

(3), Csász. Munkácsi, Kelemen, illetve 
Vabecz, Medve.

PÉCS
PBTC-ZMNTE 2:« «k0). I- o. Vezette: 

Szlanyinka. A kanizsaiak az intézővel 
együtt csak . kilencen voltak, mégisi az 
mohó 8 port-ben cetek a golok. Góiluvo. 
Tóth és Horváth.

APATIN
Apatini SE—Zorobori TK 5:1 (4:9). Bar.

Vezette- Krórner. Könnyű győzelem. Gol- 
!5vő- Protics. Noteisz, Szájer, Lesanetsz-! 
tér, 'Noteisz. illetve Nagy.

NAGYBÁNYA 
Jő «»erencse"—AknmwUUnal MTE 5:2 

(»;j )  lt£  Yez-fcíc: Kardos, Góllövő: Hi
degkúti <2), Zólyomi (2) Szollosy (ongol), I 
illetve Markos, Busznyák.

SALGÓTARJÁN

iS J t f  “  SS'.'I
SaLBTC-Wft hiányzott T—

SZEGED
Szentesi MÁV—UTC 2:1 (2:9). I. o. Ve-

zette: Gyarmati. Megédremelt győzelem- 
Góllövő: Szabó. Mihály, illetve dr Ko
vács. SzAK vegyes—SzVSE vegyes 3:1 
(9:0). Bar. Vezette: Kovács. Gollovo:
Halas (»), illetve Murka. SzEAC—SzTK 
II  5:2 (2:0). Bar. Vezette: Zsigmond. Gol- 
Kivő: Bajaczki (2), Kőiméi. Vicsai Lakat.

I illetve Iiévai és Karolyi. SzTK—EJeki 
TC 4:3 (3:1). Bar. Vezette: Pataki I. Gol- 
lövő: Kókai I I  (2), Kakucsi, Sii-le .(ongol), 
illetve Kukla, Albert és Sibárszki. Zsor- 
kóczy—-Rókusi LE 6:3 (3:3). Vezette: 
Nagypál.

ESZTERGOM 
E P L E -E . MOVE 4:1 (3:1). Bajnoki.

Vezette: Leiner, Góllövő: Klemer (3),
Thurzó, illetve Garai.

KASSA
Rákóczi ifj.—Szllvásapátí LE 3:2 (2:1).

Bar Vezette: Palkó. Megérdemelt g y ő 
zelem. Góllövő: Onód't, Berki, Csorba,
illetve Károly (2).

Sopron: Soproni levente vál.—Soproni 
KISOK vál. 3:2 (3:1). ,  Vezette: Varjú. 
Erős küzdelem után f ő z t e k  a ^vénülik. 
Góliljövő: ZvaMer (2), Sebes, íli. - Schiller 
(2) .

A bécsi Admira Berlinben. Az Admira
a dán portyájáról hazatérőben kedden 
Berlinben esti mérkőzést játszott a Tennis 
Borussia csapatával. 10.000 néző előtt a 
bécsiek 5:1 (0:1) arányban győztek a 
brandenburgi bajnok ellen.

A  PTSC—X. Honyéd-kórház mérkőzés 
elmaradt, mert a Honvéd-kórház nem je
lent meg a pályán.

Hungária—Magyar Posztó 4:2 (1:1).
Kén-utca. Vezette: Kollár. Igazi. 
ságos" midrkózés. Góllövő: Na,
Nagy I  és Bi'tz, illetve Terényi

II (2). 
László.

!. osztályú vizilabdoba[noksag
MAC—NSC 5r0 (3:0)
Nemzeti Sportuszoda.

I. OSZTALYŰ VIZIPÓLÓBAJNOKSÁG 
FTC—SzVSE 9:3 (9:2). Szeged.

A  második félidő 14. percében 
ismét Zörgő szerez, újabb gólt. 5:2. 
Ettől kezdve a kassaialt egyre töb
bet támadnak. A  16. percben Vitéz 
csak a kapufát találja el. Nagy a 
kassaiak fölénye, de eredményt 
csak a 20. percben érnek el Klimek 
révén. 5:3. A  22. percben három 
szögletet is véd a kitünően játszó 
Bárd kapus. A  29. percben Vitéz 
labdáját Bárd ne mtudja védeni es 
a hálóba tartó labdát Gazdag még 
beljebb segíti. 5:4. A  mérkőzés 
végéig a kassaiak támadnak,. de a 
budapesti védelem jól védekezik.

Nem negyed 9-kor, 
hanem fél 8-kor 
kezdődik

szombaton este a nagyszabású ököl
vívó—kerékpáros—motoros viadal a 
Millenárison. A  sok versenyszám 
miatt kénytelen a rendezőség koráb
ban kezdeni a viadalt. Sőt azt terve
zik, hogy az 50 kilométeres motor- 
vezetéses kerékpárverseny közben is 
mogmérköztetnek egy-két párt a 
szorítóban. Ez mindenesetre érdekes 
újítás lesz. _______ ________ _

Egy kocsis, aki nem
— káromkodik

Cegléden Gál József, a C. MOVE leg- 
I jobb birkózója a legnépszerűbb sport 
ember. Az idén mgenyerte Budapest baj- \ 
noksógát, válogatott volt a ,

i az olaszok, ellen  Is. O lasz e llen fe lét le  Jp 
győzte. Nagyváradon azonban Ferenci
től vereséget szenvedett. Nagyon fá jt ez 
a vereség Gálnak. A  visszavágás azon- 
bán nemsokáig késett. A Budapest Vi
dék mérkőzésen már sor került rá. Gtu 
a 12-ik percben tussolta Ferenczet.

Birkóz.t még nem Ünnepeltek úgy Cog 
léden, mint ezután a győzelem után
G Gál mint fuvaroskocsis keresi kenye
rét Cegléden. De mintaképe a rendes 
sportembernek. Nem dohányzik és nem 
iszik Aztán nem is káromkodik... Nera 
is tűd! Mindenhol szeretik Most az ön
állósítás gondolatával foglalkozik. Te
herszállító akar lenni. Reméli, hogy fcl 
kerülni fog ez a vágya..

i __ Még 12 éma szeretnék birkózni, —
mondja — de azután sem hagyom abba.~

Gál Száraz Györgynek, az egykori 
[nem kevésbé híres ceglédi birkózónak a 
tanítványa.

— Gál már befu tott ' birkózó, — mondja 
Száraz György, — de olyan nagy tehet
ség, hogy még jobb eredményeket vá
rok tőle.

, /He(f kő ni ij é fu ztíh
- Én, aki már sokat panasz

kodtam Makonyára, elismerem, 
hogy becsületes gyerek. Sok 
hibája van, de —  kinek nincs ?

A múlt héten kezdődött. Félre
hívott, körülnézett, aztán fojtott 
hangon a következőket mondotta:

—  Muki bátyám, adja becsület
szavát arra, hogy nem mondja 
meg senkinek, amit most mon
dok.

__ Ugyan kérlek! —  mondtam
színlelt felháborodással s közben 
elhalandzsáztam a becsületszót. 
Ha valami jót hallok, nem szere
tem magamban tartani.

__M egköm y éheztek —  mond
ta Makonya röviden.

Megdöbbentem. M egkomyé- 
kezték Makonyát! Hát est is 
lehet ? Esküdni mertem volna az 
első pillanatban, hogy ez a pisz
kos lépés csak a PALI részé
ről történhetett meg. Elfelej
tettem mondani, hogy vasamap 
a PALI ettem játszottunk mér
kőzést s  ettől a mérkőzéstől 
függött, hogy a Pé-LI bent 
marad-e, va,gy kiesik.

__/j P A L I ? —  kérdeztem.
Makonya bólintott.
__ K étszáz pengőt adtai: —

mondta.
-  Add ide —  mondtam.
Odaadta. Éppen kétszáz volt

Agyamban gyors számítást 
csináltam. Szövetségi járulék- 
tartozásunk hetvennyolc pengő 
tíz fillér volt. Meg kell csináltat
ni a mosdót, az legalább, húsz

pengő. Három labdát és külön 
egy belsőt kell venni, meg kell 
csináltatni a gyógylabdát, az 
ifiknek muszáj venni öt síp
csontvédőt, hogy legalább a 
védőknek legyen, továbbá a 
kapuhálót már nem lehet m eg
főtt ózni sem, muszáj újat venni. 
Ki sem telik a kétszázból. Ez 
jellemző a PALI-rá. Kiskali
berű emberek. De mindegy.

Makonya tájékozatlanságára 
jellemző, hogy a következő kér
dést tette fel:

.— Feljelentjük őket?
__ Minek ? —  kérdeztem.
—  Hát ezért csak megérde

melnek egy kis büntetést! —  
mondta Makonya felháborodva 
és gyanakodva nézett rám.

—  Persze, hogy megérdemel
nek —  mondtam —> de a bün
tetés nemét mi választjuk m eg. 
És mondd: mit kívánnák tőled*

— Lazsálnom heti. Azt mond
ták, én vagyok a PULI legjobb 
játékosa s ha én lazsálok, akkor 
az teljesen elég.

— Ide figyelj, Makonya —  
mondtam. —  Hogyan fogsz
játszani vasárnap?

—  Olyan, jól, mint még életem
ben soha! —  felelte Mákonya.

Bólintottam. A  fontos, hogy  
megértsük egymást.

Este a választmányi ülésen 
bejelentettem, hogy egy rég i 
PULI-ssurkoió kétszáz pengőt 
juttatott el hozzánk ás

sülét céljaira. Viharos taps 
köszöntötte a bejelentést. Kér
dezték, ki az. Mondom, én sem  
tudom, a levélben csak a 
keresztnevét irta ki: „ . . . h ü  
palitok

Egy egész sereg helyre kellett 
fizetnünk. Meglesz az új gyógy- 
labda is, meg a sípcsontvédők is.

Csak mellékesen jegyzem  meg, 
hogy a PALI-t 8 :j-re  vertük 
meg s a  nyolc gól közül Máko
nya hetet lőtt. Mákonya óriási 
fqrmábwn volt. A z erőnléte 
pedig ? Erre csak annyit, hogy a 
mérkőzés után a vállán vitte ki 
azt a két lelkes szurkolót, aki 
berohant a pályára.

Makonya elmesélte, milyen 
jelenet játszódott le közte és a 
PALI illető kültagja között. Az 
illető természetesen fel volt 
háborodva:

—  Te nyomorult!
__ Mit akar* —  kérdezte

Mákonya ártatlanul. —  Lazsál
tam ahogy megbeszéltük.

__ T e?! T e tt !  Úgy játszottál,
ahogy magyar csatár még nem 
játszott! Valóságos csoda volt, 
ahogy játszottál!

__ Most képzelje el, hogy
játszottam volna, ha nem lazsá
lok! —  válaszolta Makonya és
otthagyta.

Ha Mákonyát mégegyszer 
megkömyéhezik, néhány pár új 
cipőt ifi veszünk. Bők Maki,

| K É Z IL A B D A
HETI MŰSOR 

Szombat:
I. osztályú férfi:

UTE—ÍBTC, Megyeri-út. negyed 7. 
Vasárnap:

I. osztályú férfi:
Elektromos—BLE VII, Újpest, Tó-fftc»i

11 WMTK—MTE, Csepel, WMTK-stadion, 
fél 10.MAFC—VÁC, Berta!an-utea, 9.

Wacker—BSzKRT, Fáy-utea, 1L
II. osztályú férfi:

BTK—BLE IX , Pozsonyi-út. 9. 
Szövetségi-díj:

[ Elektromos—BLE VIT, Újpest, Tó-u., ®' 
WMTK—MTE, Csepel, WMTK-stadjon, 

11 óra.Wacker—BSzKRT. Fáy-utoa, 9.
MAFO—VÁC, Bér taton, utca, 9,

III . osztályú női:
Ko. Elaett—DroIIS—K... ITalom-utoa. j '  
Budakalász—Óbudai Pamut, Budakal*8®'

I teKo6.\ KBLE—DSE, Kábel-pálya, Fehér*
V KÓ. kispest—K o. Kőbánya, Wokerlóte* 
lep, fél 9. ■ , , .

| Ko. H abs.-HFéSE, Václ-it, 5.
IV . osztályú női:

Budakalász—Ko. Pesterzsébet.
&ÜKZ fél 4 , >4

EMEEGÉ— SSC, Pozsonyi-út. negyed »• 
GyASfí—FSO, Pozsonyl-Jl 8. ^

[ s z e r k e s z t ő i  ÜZENETEK
Mleoderma: Kérését teljesítjük.  ̂

|ATLÉTIKA
AZ ÉSZAKI KERÜLET IFJÚSÁGI 

BAJNOKSÁGÁT
szerdán és csütörtökön rend ez lék 
Diósgyőrött. Az eső  m indkétnapon f  ;s

1 leventék kitünően szerepeltek. . 
[felnőtt szára is volt. Horváth deréki*^ 
I dulása miatt nőm indult.
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Heine 14:3 6 .6 -o t futott 
5000-en

— Távirati jelentésünk —
Helsinki, június 11.

A szeidán a helsinki stadionban 
tartott esti versenyen 5000 méteren 
Heino, a jelenleg legjobb formában 
lévő finn távfutó győzött 14:36.6 
mp-es idővel. Második 14:41.4 mp-el 
Sarkama lett. A  magasugrást Nick- 
lén nyerte 200 cm-el.

K übli

„Ám agyar faj nem alkalmas 
a hossxötávfutásra"

(Pár évvel ezelőtt szállóige 
volt ez a komoly atléta-vezér 
szájából elhangzott kijelentés 
és akkor az eredmények is 
igazolni, látszottak azokat, akik 
a magyar atlétát csak a kirob
banó virtuskodás, a pillanatnyi 
fellángolás lovagjaként tudták 
elképzelni és nem hitték el róla, 
hogy tud éveken keresztül ki
tartóan és csüggedetlenül dol
gozni egy cél érdekében. Ma 
már ezen túl vagyunk. Keleaiék 
eredményei a kétkedőket is 
meggyőzték arról, hogy nem. «  
faji adottság, hanem a lelki erő 
a nagy eredményeit. alapja. 
Hogy azonban ezzel a faji 
adottsággal sem állunk rosszul, 
arra ékes példa gyöngyösi tudó
sítónk alábbi levele:)

Márciusban, amikor a mezei ed
zések folytak, a futóimmal elindul 
néhány ökölvívó is a mezei edzésre. 
Miikor visszatértek, jelentik ám, 
hogy egy Csépány nevű levente na
gyon jól bírta velük az iramot. A  
fiút természetesen, magam elé citál
tam és pár pillanattal később már 
belátta, hogy az ökölvívás mellett 
nagyon jól lehet űzni a távfutást is.

Május 4-ikén indult el élete első 
versenyén Diósgyőrött. A  ;u)00 mé
teres ifjúsági síkfutásban folyton a 
vezetők nyakán, lógott. A z utolsó 
::00 méteren azután megunta a ko
cogást és mintegy 300 métert vert 
rá az országos ifi mezein, azt hi
szem 12-iknék befutó miskolci Oláh
ra. Ideje 9:49 volt. Első versenyen
—  azt hiszem —  elég jól idő. fin 
Miskolcon voltam a verseny nap
ján, de szolgálati elfoglaltságom 
miatt csak későn értem oda és fo
gadhattam —  teljesen érdemtelenül
—  a gratulációkat.

Most vasárnap is volt itt verseny. 
A  fiút a levente egyesület, a múlt
kori sikeren felbuzdulva, ismét el
küldte. Tudtam, hogy elég jól fog 
szerepelni, mert a verseny előtti 
szerdán 2400 méterre 7:32-t, 1500-ra 
4:31-et sétált.

A  versenyen a miskolci Erőssel 
szerettem volna összeereszteni 3000 
méteren, de Erős más számban in
dult. Csépánynak így megmondtam, 
hogy ellenfél híján fusson időre, ö  
aztán futott. 1:06, 2:20, 3:36, 4:54 
résziök után már több, mint 100 mé
terrel vezetett és végül 200 méterrel 
győzött. Ideje 9:27.2 volt. A  nézők 
és a vezetők velem együtt egyik 
ámulatból a másikba estek. Magam 
is alig akartam hinni a szememnek. 
Tudtam, hogy 9:40-en belül tud, de 
hogy ilyen jó legyen, arra nem szá
mítottam.

A verseny után elsőnek Lucsán- 
szky Géza kerületi alelnök gratulál 
a fiúnak és megkérdezte:

—  Fiam, miért, futottad mezítláb ?
—  Mert így sokkal jobb, —  felelte 

egy cseppet sem lihegve Csépány.
Azt ugyanis elfelejtettem mon

dani, hogy eddig nem. sikerült Csé- 
pányt rávennünk arra, hogy a ver
senyen, futócipöben fusson. Az első 
alkalommal ugyanis feltörte a lábát 
a cipő, mert a levente-egyesületnek 
van ugyan összesen három pár ci
pője, de azok 41—42-esek, Csépányt 
pedig jó nagy bütykös lábbal áldotta 
meg a Teremtő. A  törés miatt az
után futócipöben melegít, de a rajt 
előtt leveti a cipőjét.

Fokozza örömömet Csépány ered
ménye felett az is, hogy Csépány 
ízig-vérig földmíves fiú. Nem hallgat 
a jóbarátokra, akik szeretnék be
beszélni neki, hogy csak bolond le
het az, aki reggeltől estig a szőlőben 
kapál és utána nem lestel sötét este, 
sokszor 10 őrá után is „futni, mint 
a bolond", ő  fut, én pedig igyek
szem vigyázni rá, hogy ez a nagy 
futótehetség túl ne fussa magát, ha
nem egyenletesen fejlődve azzá le
gyen, amivé képessége alapján lehet. 
Ráér, mert 1923-ban született. Kü
lönben néhány éve bokszol már és 
kürtös a levente-zenekarban. Állító
lag attól van olyan jó tüdeje.

(Gyöngyösi tudósítónk levelé
hez nincs hozzátenni valónk. 
Csak szerényen megjegyezzük, 
hogy Magyarországon m ég sok, 
igen sok Csépány ,,fut“ , -— ille
tőleg „nem fut" ismeretlenül a 
magyar falvak mélyén. Mert „a 
magyar faj nem alkalmas a 
hosszútávfutásra. . . “ )

Szabó dr is  Kovács Is elindult 
a Törekvés úmapi versenyén
Félig kész, átalakított pályáján, 

tomboló hideg szélben rendezte meg 
atlétikai versenyét Űrnapján délelőtt 
a Törekvés, Az új pálya — teljes 
elkészülése után —  minden igényt 
ki fog elégíteni. Köröskörül hat 
futópálya, a pályán kívül elhelye
zett súlydobóhely, jó  ugrópályák 
állnak majd az atlétika rendelkezé
sére. Az egyetlen hiba, hogy a 
magasugróknak a futópályáról kell 
nekifutniok és így magasugrás 
alatt futószám nem rendezhető.

Mostani állapotában azonban a 
pálya még annyira nincsen késsen, 
hogy a vörös salakot az altalajra rá 
sem terítették. Ezien a laza, agyon- 
ázott, nem is salakos talajon kel
lett futniok a versen yzőknek és 
bizony minden lépésnél maradandó 
nyomokat hagytak. Az eredmények 
lerontásához hozzájárult a tomboló 
erejű szél is.

Legjobbjaink k.özül nem sokan 
indultak, örömmel láttuk azonban 
a rajtnál az idén először induló 
Szabó Endre dr-t és Kovács Feren
cet, a Törekvés rúdugróját. Utóbbi 
ugyan nem a versenyen indult, 
hanem csak a szövetségi kapitány 
kívánságára ugrott néhányat, de 
látszott, hogy sérülését teljesen 
kiheverte. A  verseny eredményei:

Felnőtt számok:
800 m éter: 1. Minai MAC, 2. Stef

ién MAC, 3. Németh MAFC. Időt 
mértek, de egy kicsit jót. A z idő
mérők eleinte nem akartak hinni az 
órájuknak, később rájöttek, hogy 
nem az óra, hanem a táv hibás. 
Mindössze 30 méterrel futottak 
kevesebbet és így érthető a 19.6 
mp-es idő. (Ennyit futott egyszer 
az ujzélandi Wellingtónban Metoalfe 
•— egyenes pályán és dühöngő hát
széllel.)

800 m IV. o.: 1. Filó BBTE 2:11.4,
2. Istokovits Testvériség 2:12.2,
3. Újvári MiOTE 2:13. —  A nagy 
szélben, egyik sem akart vezetni és 
66.6 volt az első kör. A  végén Filó 
elfüstölt.

3000 m III. o.: 1. Molnár Testv. 
9:17, 2. Bátort BSzKRT 9:19.4,

3. Gyimesi BBTE 9:20.6. -— Gyimesi 
vezetett mérsékelt iramban. A  haj
rában gyengébbnek bizonyult.

110 m gátfutás: 1. Szabó dr MAC
16.6, 2. Gilly FTC 17.8, 3. Kövér 
FTC 18. —  Szabó nem mozgott
rosszul, de a laza talajról nem 
tudott elrugaszkodni és majd minden 
gátat ütött.

300 m III. o.: 1. Dévényi MAFC 
38.2, 2. Marosi Testv. 38.4, 3. Cso
paki PSE 38.6. — Az előfutam és a 
döntő között Dévényi egy 400-at is 
futott a MAFC váltójában. Mégis 
egészen biztosan nyerte a versenyt, 
többel, mint amennyit az idő mutat.

Magasugrás III. o.: 1. Szöllösi 
BEAC 170, 2. Laszler FTC 165,
3. Szabó BLE 160. —  Szöllösi
nagyon szépen gurul.

Távolugrás III o.: 1. Fenyvesi
PSE 647, 2. Túrba TSE 645, 3. Gilly 
FTC 624.

Rúdugrás IV. o.: 1. Mihályi BEAC 
325, 2. Garamszegi Testv. 310,
3. Hun FTC 310. —  Kovács TSE 
versenyen kívül a 325-öt ugrotta, a 
350-nek kétszer nekiment, de mind
kétszer ráesett a lécre. Még nincs 
formában, de ogy-két hét alatt bele
jöhet.

10.000 m : 1. Kővári TSE 34:23.4,
2. Keszthelyi DM 34:53, 3. Szűcs
TSE 35:05.4. —  Kővári elejétől
vezetett. Ideje a nagy szél miatt 
gyenge.

Súlylökés III. o.: 1. Lőcsei PSE 
12.95, 2. Takács TSE 12.54,
3. Magassy dr MAC 12.48. —  Lőcsei 
fejlődik.

Svédváltó: 1. Törekvés (Kiss,
Pelsőczl, Túrba, Kovács) 2:07.4,
2. MAFC 2:09.8, 3. Testvériség 2:17.

Ifjúsági számok:
300 m: 1. Bánhalmi MRTSE 38.9,

2. Villás! DM 39.8, 3. Almási BLE 
40. —  Bánhalmi ritkán látható jó 
mozgású atléta. 1 1 0  gát serdülő:
1. Molnár FTC 19.2, 2. Pintér TSE 
20, 3. Mrsán TSE 20.9. Gerely:
1. Várad! TSE 44.40, 2. Bódis TSE 
42.55. 4x100 m : 1. FTC 50, 2. BLE 
50.4, 3. Törekvés 51.S.

542 volt a 400,1:53 a 800 méter ideje 
Harbig 1000 méteres ¥i!ágcssksáná!

Harbiff nagyszerű 1000 méteres világ
csúcsának részletei Magyarországon eddig 
még nem váltak ismeretessé. Pedig á 
pompás német futó eredménye minden
képpen megérdemli, hogy bővebben fog
lalkozzunk vele.

Senki sem csodálkozhat azon. hogy 
Harbig az 1000 métere^ világcsúcskísérlet 
színhelyéül Drezdát választotta. Hívták 
őt a külföld számos városába, a német 
városok is versengtek érte, de ő mégis 
úgy döntött, hogy

Szülővárosában, Drezdában
kísérli meg ladoumegue világcsúcsának 
megjavítását. A verseny színhelye nem a 
DSC-pálya, hanem a városi parkban levő 
városi sporttelep volt.

A pályát a verseny előtt kétszer is fel
mérték. Eddig ugyanis úgy tudta min
denki, hogy a futópálya kerülete 410 
méter. Most kiderült, hogy nem is 
annyi, hanem 411.27 méter. Mind a két 
mérésnél pontosan ennyi jött ki, nem 
lehet tehát kételkedni a táv pontosságá
ban.

Cerschlernek, Harbig: edzőjének az volt 
a terve, hogy

Brandscheit vezet majd 500 métert 
Harbignak,

500-tól 800 méterig pedig Giesen. vagy 
Kaindl — amelyik jobban bírja — megy 
előre és Harbig csak az utolsó 2ö0 méte
ren fut egyedül. Ám edző tervez — ver
senyző végez.

A belső pályán indult, Brandscheit, Ő 
csak álló rajttal, mellette lyukból Harbig,

Giesen és Kaind, mögöttük Melilhose, 
Seidenschnnr és Kynast. Brandscheit egy 
kissé kiugrott és szerencsésen átvette a 
vezetést. Az első 300 méteren 3—4 méter
rel futott Harbig előtt, akitor azonban 
Harbig kezdett felzárkózni. Mikor Brand
scheit érezte maga mögött Harbig lépteit, 
az iram fokozása helyett belül kiengedte 
H'arbigot és így

350 métertől kezdve a német bajnok 
egyedül vezetett.

Szó sem volt arról, hogy Giesen és 
Kaindl megpróbálta volna átvenni . a
vezetést. De nem is volt erre szükség. 
Harbig ment a maga csodálatosan síma. 
lendületes iramában és 800 méternél már 
10 méter előnye volt.

Ez a 800 méter volt a kritikus pont. 
Gerschler megmondta, hogy

ha Harbig első 800-a 1:54 lesz, biztos 
a világcsúcs.

Nos,- most 1:53 volt 800 ideje — igaz 
viszont, hogy a tervezettel ellentétben
Harbig már 350 métertől fogva vezetett. 
Harbigot azonban mit sem bántotta ez. 
Hatalmas erővel kezdte meg a hajrát az 
egyenesben és töretlen lendülettel ért be 
a célba. Ladoumegue idejénél több, mint 
2 másodperccel jobb idő alatt.

Érdekesek a világcsúcs részidői is 
(zárójelbe írtuk a 200 méteres részidőket): 

200 m 26.6 (26.6)
400 m 54.2 (27.6)
600 m 1:23.5 (29.3)
SOO m 1:53 (29.5)

1000 m 2:21.5 (28.5)

420 cm-t feltétlenül kell ugranom  az idén -  fo g a d k o z ik  Zsuffka
Az eddigi versenyek egyik legkellemesebb 

meglepetése Zsuffka Viktor pompás rúd 
ugrása volt A négy métert fölényesen 
ugrotta és a 412 cm-es csúcsmagasságot 
is csak egy hajszállal verte a harmadik 
kísérletre,

Pár nappal később találkoztunk vele a 
MAC-pályán. Fürdőruhában volt, éppen 
befejezte napozását és a strandra ké
szült. _ , ,  ....

— Ez a komoly edzés? — kérdeztük.
— Ea nem edzés, lianem gyógykezelés. 

Balogh Lali is mondta, — már pedig ö 
nagy szakértője a rándulásoknak, — hogy 
a strand meleg vize jót fog tenni a lá
bamnak.

— Hát mi haja van? .
— Oh, már semmi, — feleli Zsuffka —* 

és megmutatja a lábát. (Jobb combján 
alul egy diszkoszvető-tenyér nagyságú, 
élénk-lila véraláfutásos terület van. 
Ijesztő.)

— És ezzel ugrott vasárnap?
— Akkor még nem nagyon látszott, 

azután jött ki c.sak a színeződés. A rán
dulás azonban megvolt. Dn én már úgy 
nagyok, hogy senki sem hisz nekem. Mi
kor mondtam, hogy rándulásom van és 
nem tudok rendesen rohamot venni, min- 
dnki úgy tett, mintha elhitte volna, de 
aztán hozzátették; — Remélem, azért el
indulsz! — Egyedül Simpson mondta, 
hogy nem tanácsolja az indulást. Én 
éreztem , hogy gyenge i ohamnál nem fáj 
a lábam, gondoltam, a négy méter így is 
fog menni. Ment is. De aztán addig biz
tattak, míg a J,12.nek is nekimentem. Ha 
a harmadik kísérletre egy kicsit maga
sabban fogom a rudat, vagy egy gondo
lattal jobban kilógok. így is meglett 
volna a osúcs.

— És most rosszabbodott az állapota?— Nem mondhatnám. Bs a tzinezödé*

nem jelen t semmit, ez már a gyógyulás 
jele. Most meleg kell neki és akkor ha
mar felszívódik.

— Ha így rándultan is majdnem át
ugrotta a 412-t, mennyit fog ugrani, ha 
egészséges lesz és főként, ha rendesen 
dolgozik ?

— Azt hiszem, hogy a -’/20- at az idén 
átugrom. Egyáltnaldn nem, érzem még 
öregnek magam, pedig már harminc esz
tendős elmúltam. Úgy érzem, hogy igazi 
nagy eredményeim még csak most kö. 
vetkeznek.

Zsuffkának teljes mértékben igazat 
adunk. Csak rajta áll. hogy lehiggadva, 
biztonságban megnövekedve, stílusában 
megjavulva elérje azt, amire képességei 
már régen elhivatottá tették: hogy ö 
legyen Európa legjobb rúdugrója.

UJ SVÉD 1500-AS
tűnt fel Norrköpingben. 3 :55.2-es idővel 
legyőzte a 3:5S4-et futó Társsont. Jó itt 
Ljunggren 52.32-es kalapácsvetése. Kö- 
Pingben Stenqvist 706-os távolugrása és 
Flodyvist 8:43-as 3000-e volt a legjobb 
eredmény. ___ _ _ _

ÖKÖLVÍVÁS
Ari uro Godoy, a kitűnő ̂  csilel nehéz

súlyú ökölvívó Németországban szeretne 
mérkőzéseket vívni. A németek szívesen 
látnák a délamerikai óriást Lazek, Neu- 
sel, Kölblin, vagy — akár Schmeling- el
len is szorítóban.

Lazzari, a nemrég még amatőr olasz 
nehézsúlyú ökölvívó legutóbb Rómában a 
jónevü Oldoinivel, a félnehézsúlyú baj
nokkal mérkőzött. Az összecsapás döntet
lenül végződött. Ugyanez alkalommal 
Roberto ÍToietti legyőzte Nesi-fc

Sportesemények
m e g ö r ö k í t é s é r e  h a s z n á l j u k

Kodak Vollonda 620
fényképezőgépet.

Nagyteljesítőképességű ké
szülék, fényerős lencsével, 

Compur zárral

Ei lekeres filmre 8  felvéts!
MOTOR

Az európai gépkocsigyártás
egységesítése nemcsak a termelést 
fokozza, de óriási előnyt jelent 
az autótulajdonosnak is

Nagyjelentőségű tárgyalások fejeződtek 
be a minap: a német gépkocsiipar ve
zetője, Schell tábornok fektette le a 
német, francia, cseh stb. gyárakkal
egyetértésben az európai gépkocsigyártás 
új alapjait.

A német autógyártás már régebben az 
egységesítés mesgyéjén haladt. Meg
szüntették a megszámlálhatatlanul .sok 
minta gyártását és az egyes gyáraknak 
csak bizonyos

kisszámú mintát
engedélyeztek. így  hamarosan elérték 
azt,, hogy a termelés olcsóbb, egysze
rűbb és gazdaságosabb lett és ami szin
tén igen fontos, megszüntették a gyárak 
egymás közötti áldatlan és a köz'Szem
pontjából káros versengését.

Hogy az egységesítés mit jelent a gya
korlatban, a.zt szemléltethetővé tehetjük 
egyszerű számadattal. Az egységesítés 
előtt a ' német gépkocsigyártás nem ke
vesebb, mint

kerekén másfélezer különféle méretű
és műsz"Vi ismérvű könnyűfém dugaty- 
tyút has* iáit. Az egységesítés után ez 
a szám aüg néhány ízázra csökkent!

Schell tábornok felszólította a külföldi 
gyárakat, hogy kapcsolódjanak bele az 
egységesítés munkájába. A gyárak meg
bízottai örömmel üdvözölték a tervet é.s 
készségesen vállalták a minták számának

csökkentését. A  gyártás egységes elgondo
lás alapján indul meg és a minták szá
mának csökkenése révén a francia, cseh, 
lengyel stb. gyárak termelésüket hatal
mas méretekben fokozhatják, ugyanakkor 
azonban

a gyártási költségek
lényeges csökkenésére van kilátás.

Az európai jelentőségű gazdasági érde
keken túl a magángépkocsi tulajdonos is 
nagy előnyöket várhat az új rendtől. A 
kisszámú minta, az

„évenként új minták" 
régi rendszerének kiküszöbölése lényege
sen olcsóbbá teszi az alkatrészeket, a 
kereskedőknek ugyanis nem kell rak
táron tartaniok tucatféle mintához tar
tozó alkatrészt, melynek kamatvesztesé
gét mindenkor a vevő kénytelen viselni. 
Az egységes alkatrészek mindenhol ol
csón lesznek megvásárolhatók. A javí
tások is olcsóbbakká válnak, mert a ja
vítóműhelyek személyzetének csak kis- 
sízámú mintával lesz dolga, jobban be
sulykolhatják tehát a munkafolyama
tokat, kevesebb munkaórába kerülnek a 
javítások.

Az európai gépkocsigyártás egységesí
tése tehát feltétlenül közérdekű, a ma
gyar gépkocsiipar és gcpkocsitulajdono- 
sok összessége így örömmel üdvözli a 
régen várt új rendszert.

trSZAS

Melyik csapat esélyes
a vízilabdabajnoksásban ?
„Ó k hárman" — egymásról

A  vizilabdabajnokság küzdelmei 
megkezdődtek. A  tavalyi esztendő 
emlékezetes változást hozott vízi- 
labdasportunk egyesületi életébe, 
mert az UTE évtizedes vezető he
lyét az MTK-ból kivált játékosok
kal megerősödött BSE sikerrel os
tromolta meg és elhódította a vizi- 
labdabajnokságot az újpestiektől. 
A  Magyar Kupában viszont a MAC 
előzte meg két vetélytársát.' A há
rom nagycsapat közül tehát az UTE 
szerepelt a leggyengébben.

Érthető tehát, hogy most mind a 
hárman készülnek a nagy csaták
ra. Az UTE-nak sok a visszavágni 
valója, a BSE szeretné bebizonyí
tani, hogy megérdemelten nyerte a 
bajnokságot, a MAC .pedig végre 
egyszer a bajnokságban is szeretne 
elől végezni. Mindenki feni a fogát 
a másikra, mindenki szeretné „m eg
mutatni". (Mert hiába erősödött 
meg ax FTC, a három nagycsapat 
még nem „veszi be" maga közé. A 
bajnokság a nagy hármas között fog 
eldőlni —  mondják mind a hár
man.)

A  három nagycsapat egy-egy 
vezetőjével beszélgetést folytat
tunk az esélyekről. Persze mind a 
három tele volt panasszal, hogy ez 
a baj, az a baj. így  hát a beszámo
lóból azt el is hagytuk, ki mit mon
dott a maga csapatáról, ki miért 
sírt", csak az ellenfelekről való vé

leményt mondjuk el.
Jónás László, 

az UTE szövetségi képviselője ezt 
mondja:

—  Mi a BSE-t tartjuk veszélye
sebbnek. Halljuk3 hogy nagyon ké
szülnek, sokat edzenek. Nem  tu
dom, az „ öregekf mind vállalják-e 
a játékot, de bizonyos, hogy erős 
csapattal tudnak indulni. Brandy, 
Hazai, Mezei, Vértesy, Sárosi... ke
mény csatánk lesz velük. A  MAC 
csapata —  véleményem szerint —  
nehezen fogja tudni pótolni Tari- 
csot. Ha Taricsnak jól m ent a já
ték, egymaga el tudott dönteni egy  
mérkőzést. Meg azután a M AC ellen 
nekünk mindig megy a já ték . Az 
úszó-embereiket lefedezzük, a kö- 
zépcsatár-csere ellen, amit a Ma
gyar Kupában ellenünk csináltak, 
most már meglesz az ellenszerünk. 
A BSE— UTE mérkőzésen dől el a 
bajnokság.

Laky Károly,
a BSE intéző-játékosa így beszél a 
két ellenfélről:

A MAC lesz a veszélyesebb el
lenfél. A szigetiek fiatal csapata 
most nagyon jól együtt van. Gyor
sak, jól lőnek, kem ények is. Nem

nany tr-nmi i n ...........

véletlen, hogy a Magyar Kupában 
olyan jól szerepeltek. A z UTE ne
hezen fogja tudni pótolni Hálasy 
és Németh hiányát. A két nagy- 
rutinú, okos játékos feltétlenül hiá
nyozni fog a csapatból. Igaz, hogy a 
kis Szigeti komoly értéket jelent a 
csapatban. A fiatalolt között ö a 
legtehetségesebb. Nehéz lesz a baj- 
nolcságot megvédenünk, de bízunk 
benne, hogy sikerül.

Vízvári Károly,
a MAC szakosztályvezetője a követ
kezőket mondja:

—  Hallom, a BSE panaszkodik. 
Vértesy azt mondja, hogy nincs for
mában. Én az ellenkezőjét tartom. 
Kérdés, hogy Mezei itthon lesz-e. 
Ha igen —  és azt hiszem, igen, mert 
a válogatottnak is szüksége lehet 
rá —  akkor a BSE csapatát kell a 
legesélyesebbnek tartanom. A z egye
sületi elfogultságot félretéve, a fő
városiakat kell a legjobb csapatnak 
tartamom. A z UTE-ban Hálasy és 
Németh helyettesítéséről nehéz lesz 
gondoskodni. Igaz, hogy Szittya jó 
mozgású, ügyes játékos, sokkal 
gyorsabb is, mint Hálasy, de a ma
gyar vízilabdajátékosok közül egy
nek sincs olyan rutinja, annyi esze, 
mint Halasynak.

Három nyilatkozat, három véle
mény. A z UTE a BSE-t, a BSE a 
MAC-ot, a MAC a BSE-t tartja baj
noksága „első számú veszélyeztetőjé
nek". A  kérdésre néhány héten be
lül választ kapunk, amikor a csapa
tok a medencében döntik el a vitát.

VALOGATÖVERSENY LESZ 
VASARNAP

Uszókörökben már nagyban foly
nak a magyar úszósport legnagyobb 
versenyének, a hagyományos ma
gyar-német találkozónak az előké
születei. Az úszókapitány az egész 
évad munkaműsorát úgy állítja 
össze, hdgy július 19., 20-ra legye
nek a legjobb formában verseny
zőink.

Az előkészületek során vasárnap 
sor kerül az első válogatóversenyre. 
A MUSz vasárnap este 7 órai kez
dettel a válogatott keret és néhány 
meghívott versenyző részvételével 
hat számból álló versenyt rendez a 
Nemzeti Sportuszodában. 100, 200 és 
400 m gyorsúszás, 100 m mell- és 
100 m hátúszás szerepel a műsoron.

Meghívást kapnak a versenyre 
legjobb hölgyúszóink is. Az ő mun
kájuk középpontjában az augusztus
10-i boroszlói nemzetközi verseny 
áll. A  dán-holland-német-magyar 
versenyre készülő hölgyek vasárnap 
100 m mell-, gyors- és hétúszásban 
mérik össze erejüket.

, WMTK-ETC 4:1 (1:1). I. B) o. víri-
fabdamérközés. ETC-nálya. Vezette: Ka- 
puvári-Kise. A  csepeliek csak szünet 
uián jöttek fel. Góklobó: Zólyomi flk 
Bálint, Hmbaha, illetve Mérd.
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A  T l z i l a b d a T á l o g a t o f t  m á r  
m egkezdte a k om oly  edzést

A z  FTC  m é lt ó  e d z ő t á r s  v o lt

Most mar visaz.i von ható t'Uüui itt a
-nyár. Mediái szí !•: ez r.z egész városun. 
első-sorba u ;• Margitszigeten. Az iilo zöld 
fűhöz, a különféle szí ne k he u pompázó 
virágokhoz. hozzátartozik az a derü-s. v i
dám , kiáltozás, amely a Nemzeti ,‘Sport
uszoda nyitott medencéjéből a sziget Se 
’tá»i yái ra in t:sezc- e i b a! 1 a toz i k.

• Megélénkült az élet az uszodában. Töb
b-én járnak J-o az ídz»:-okr<\ Koni-olyáb- 
|*a.n, alaposabban folyik: a munka.

Az -egyik legutóbbi edzévou a. váloga
tott keret az F'TC’-neV n a  már bajnokit 
játszó csapa Iával mór te össze az erején, 
A  zöld-fehér együttesnek nagyon jó  bíró 
van __ úszókörök ben,  ̂Németh Jáno*3 bekap
csolódásával megerősödőU az együttes, a 
fürge, gyors csapatban most már meg
felelő irányító áll a középen. Az(j FTC 
az idei bajnokságban „sötét pont.1

Keserű Laló sípjelére így állt fel a 
két, csapat:

Válogatottak: Mezey dr — Tolna!. Laky 
— Hazai — Brandy, Kislégi, Rozs!.

FT(': Brődy — Tóm bor. Molnár — Tá- 
tos — Török, Némeih, Kohl.

Az alig nekilendülő iám adásokat kínos 
eset szakítja meg: Hazai és Tombor
csúnyán összekap a vízben. Keserű mind 
a kettőt kiküldi a medencéből. ü gy  lát
szik. fegyelmezelLség terén nem sokai ja
vult a helyzet... IL/zsi—Bráudy—Kislégi- 
t ám adás után a küzépceatár lő, de Űröd:/ 
véd. Az ellentámadás Során Molnár jo 
helyzetben Nómothnck adja a labdát. 
Jám-esz kicsalja a kapuból Mezey dr-t, 
azután ritrtt labdát küld a kapura. Gól. 
A csapatok a helyükre úsznak. Németh 
hangját halljuk:

— Keményen, fiúk. Csak így fog menni.
A válogatott csapat kapuja, előtt Török 

ha reol T >1 naival. Elveszi  ̂a báty ódád ,-_a 
l-abdat. Németh nek adja és máris újahh 
gól ti! Mezey dr kapujában. A válogatot
tak kezdenek mérgelődni. A gyors Laky 
leúszik. A t akarja adni a labdát, do 
Brandy rászól:

— Löjj csak nyugodtan. Karcsi.
Laky megfogadja a tanácsot. Az erős 

lövés a felső kapufáról lepattan Sokan 
inár gólt kiáltanak, de azután  ̂ Brody 
Tuegkanarintja a labdát. A _ válogatot
taknak a következő támadással sincs 
fraeretiaséjü'k. Brandy remeik á hadarná t 
Kis!ég! a. kapufára vágja. Most Bozsl 
küldi harcba társait. Brandyiiak ad, 
oki egy etü-en kézmozdulattal pontosan 
Klslégl elé teszi a labdát. Kislégi lő. 
Bródy a kapuvonalon táncoló labdát ki
üt!. Kislégi ismetél: ez már a gól.

A Fradi-véd elein mentegetőzik. Mol
nár korholja társait. Megint a váloga
tott tinapat jön. Rózsi tízméteres pasz- 
czát Brandy Kislcglhez továbbítja. A 
középosatár előbb lőni akar. do Tombor 
rajta van. Visszaadja a labdát Brandy- 
nak. ez ritkán látott pompás lövéssel a 
bál felsőkapufa alá lő. Gól.

Így váltakoznak a tániadájsoJc. A né
zők megállapítják, bog.v a válogatott 
era-pal nak még nem megy úgy a játék, 
mint mennie kellene, az FTC pedig lel
kes, törekvő gárdájával kemény dió ( 
ksz a bajnokságban is-

K e g y e l e m  a
Tornász szakembereink és versenyzőink nem szívesen vennék a lólengés  

és a gyűrűgyakorlat törlését a nemzetközi műsorból
Péter Miklós országos művezető és Tóth Lajos, sokszoros válogatottunk nyilatkozató

Az elmúlt év decemberében, a. magyar- 
olasz tornaviadal alkalmával, Budapesten 
tartózkodott Martin Sehn-eider német bi
rodalmi tornász-művezető, a világ egyik 
legkiválóbb tornaszakembere is. Sclinci- 
der a magyar-olasz viadal után azt a 
meglepő kijelentést tette munkatársunk
nak. hogy ők szeretnék a ióLengést és az 
állogyürút töröltetni a nemzetközi torna- 
viadalok műsorából. A lólengés helyett a 
lóugrást, az állógyűrű helyett pedig a 
lcngőgyűrűt ajánlják nemzetközi ver
sen ysminul.

Schneidernek a Nemzeti Sportban meg
jelent nyilatkozata szakkörökben igen 
nagy feltűnést keltett. Voltak, akik he
lyeselték a német szakvezető elgondolását, 
voltak, akik ellenvéleményt nyilvánítot
tak. A március végen Stuttgartban sorra 
került, magyar-nőmet tornaviadal laűsorá- 
ban már nem Szerepelt sem az álló-gyűrű, 
sem a lólengés. Az utóbbi helyett lóug
rásban mérték üs&ze erejüket a verseny
zők, a lengőgyűrű csak bemutató szám
ként szerepelt. A viadal után ismét fel
színre vetődött a w kérdés; töröljék-e a 
lólcMigést és a gyűrűt és jöjjön-e a ló
ugrás. meg a lengőgyűrű?

Mit mond a versenyző ?
A versenyzőknek tetszik a lengőgyűrü, 

szeretik a lóugrást is, do nem szívesen 
szakadnak el a lótól. Tóth Lajos sok
szoros bajnok válogatottunkkal beszélget
tünk legutóbb erről. A kiváló debreceni 
tornász a következőket mondotta:

A legutóbbi német-magyaron jónéhány 
lengőgyűrű gyakorlatot láttunk. Remek, 
szép dolgokat lehet csinálni ezen a sze
ren. kevés erővel. Talán negyedrészannyi 
erűt sem kell a tornásznak kifejtenie ezen a 
szeren, mint az áliógyürün. A  lengőgyűrű 
lenedületét nagyszerűen kihasználhatja a 
tornász. A magyar tornászok, azt hiszem, 
hamar megtanulnának ezen a szeren is 
tornázni. A mieink eléggé könnyen ta
nulnak meg mindent, ez sem okozna 
gondot.

Egy kis szünet után mosolyogva tette
hozzá:

— Valaki megcáfolhatna azzal, hogy 
„haza beszélek*4, mert hiszen köztudo
mású, hogy az állógyűrű nem a legjobb 
szeren. Nem! Ez a körülmény egyálta
lán nem befolyásolta a véleményemet. 
Tényleg nagyon szép és mutatós a lengő- 
gyűrű - to r n ázás. De — akad „bibije"’ Is. 
Az egyik baj az, hogy könnyen megsé
rülhet a leugráskor az ember. Képzel
jük el, hogy öt-hat méter magasból kell 
a leugrást végeznie a tornásznak! A 
boka. vagy a térdizület hamar kikop
hat, klugorhat. Ez a sérülés olyan le
het, hogy nem egy időre, de örökre el

veszhet a. versenyző a torna sport sza
mára. Ez súlyosan szól a verseny szám 
bevezetése ellen,

A  n é m e t  t o r n á s z o k  s e m  
szeretnék ..

Tóth Lajos elmondotta azt is. hogy 
miaguk a német tornászok eem nagyon 
rajonganak a lengő-gyűrű bevezeté
séért. Legalábbis a legnagyobb részük 
nem. ök is a sérüléstől félnek.

A lólengósro vonatkozólag ezt mon
dotta Tóth „Lala“ :

—* A iengésgyakorlatok a lovon a tor
nászt igen. rsebéz feladatok elé állítják. 
Ez a ló olyan szer, ahol bizony csak ál
landó és kemény edzéssel, törhetetlen 
akarattal, vasszerű önfegyelemmel lehet 
eredményesen tornáznunk. Nehéz szer, 
de éppen mert nehéz, kifejezője lehet 
egy-egy versenyző tudásának. Sok-sok
évi szakadatlan tanulás után. jut csak az 
ember oda, hogy aránylag biztosan 
megy a vándorkörzés, az amerikai vető
dés, meg a többi „rokon.“  Válogatott 
csapatunk tagjainak ez már többé-ke- 
vésbé sikerül, tehát nem szívesen válunk 
meg ettől a szertől. Még a lóugrásért 
sem. Bedig ahhoz azután igazán nem kell 
sok készülődés.

(— Szóval maradjon, meg a gyűrű is, 
meg a ló is?)

— Igen, ez a fiúk véleménye* s ez az 
enyém is.

Nehéz a lovazás, de . . .
Hallottuk a versenyzőt, most halljuk a 

szakvezetőt. Halljuk Péter Miklóst, egy
kori kiváló tornászunkat, a válogtott 
együttes jelenlegi művezetőjét.

— A németek igen nagyarányú változ
tatást akarnak végrehajtani a nemzetközi 
tornaviadalok műsorában. Miért? Nem 
tudjuk. Abban kétségtelenül igazuk van, 
hogy a lólengés nehéz és roppant koc
kázatos szám. A legjobb tornászt is 
„baleset*’ érheti benne, bárhogyan fel- 
készült is. A mieinket is ezen a szeren 
éri a legtöbb balszerencse. Ezen ugyanis, 
ha elakad az ember, semmiféle „álcázás*’ 
nem segít*, ráül a lóra, vagy megáll, 
esetleg leesik az ember. Az is igaz. hogy 
a ló a legnehezebb tornaszer. Azt hiszem 
nem túlzók, ha azt mondom, hogy kétszer- 
annyi verejtékezéssel éri csak el a 
tornász ugyanazt a felkészültséget lovon, 
mint például — gyűrűn, vagy nyújtón. 
Látványosságnak sem valami szép egy- 
egy lógyakorlat. Pedig mennyi munka 
van benne! Csak a szakember tudja, hogy 
azok a könnyűnek látszó körzések, vándor

lások, cHeuollók milyen fáradságos edzés 
után. mennek látszólag olyan könnyedén!

(— Ha jól emlékszünk. Schneidet* azt 
kifogásolta, hogy a. .lólengésgyakorlatok- 
bán már hosszú ideje nincs fejlődés.)

— Sok fejlődés nincs, az igaz, ugyan
ezt azonban a többi szerre is elmondhat
nánk. Hát nyújtón olyan sok van? Vagy 
korláton? Nem tudom, hogy a többi 
nemzet hogyan fog vélekedni, mi azon
ban ellene vagyunk a lőlengés eltörlésé
nek. Sok megbeszélést tartottunk már 
ebben az ügyben, beszélgettünk róla már 
a legjobb tornászokkal is. Egyöntetű a 
vélemény: kegyelem a lónak!

Nagy a sérülés lehetősége!
Elmondotta Péter Miklós azt is, hogy 

válogatottjaink fiatalok, nagy remé
nyekre jógosítók. Lólengésben mind 
eléggé képzettek. Tudásuk legfeljebb csi
szolásra szorul. Most hagyjuk el a nagy 
keservesen, sok-sok munkával megtaní
tott lógyakorlatot és kezdjük el tanulni 
a lengőgyűrüt?

A lengőgyűrű-gyakorlatok különben 
Péter Miklósnak is tetszettek. De beveze
tésének szerinte sok akadálya vám Mik 
ezek? Hallgassuk csak Péter Miklóst:

— A lengő-gyűrű hővezetésének első és 
legfontosabb akadálya: _ nincs a gyűrű 
felszerelésére megfelelő tornatermünk. 
Ehhez bizony igen magas tonnaterem 
lenne szükséges. Budapesten csak az 
NTE-be.u, meg talán a BBTE-bcn lehetne 
felszerelni, míg az állógyürűt bárhol fel 
lehet szerelni. A másik igen nagy baj, a 
sérülés lehetősége. Magasról esnek le a 
versenyzők s a segítségadás bizony ekkor 
nehéz. Ha kiugrik valakinek a bokája, 
vagy a téívlc, nem tudhatjuk, hogy lesz-o 
még teljesértékű harcos belőle? Nagy a 
tornasport vezetőinek a felelőssége. Senki 
sem vállalhatná a tornászok testi épségé
ért a felelősséget.

Látjuk tehát: szakembereink és a ver
senyzők nem akarják hagyni a lovat és 
az állógyűrűt. Kegyelmet kérnek ré
szére. A lengőgyűrü pedig nem tetszik 
nekik, noha szépen, s — főleg a közön
ség részére — mutatósán lehet rajta tor
názni.

Végső fokon a nemzetközi tornaszövet
ség, a FIG fog dönteni. Minden attól 
függ, hogy vélekednek majd a többi 
nemzet tornász-szakemberei. Ha ezek a 
lengőgyűrű bevezetése mellett döntenek, 
a magyar tornászok is készséggel beve
zetik ezt az új szert, noha szívesebben 
megmaradnának a régi „klasszikus" 
számok, a nyújtó, korlát, gyűrű, ló meg 
a műszabadgyakorlat mellett.

Meskov 400 m : 4 :4 5 .4 !
Moszkvából jelentik; A  lentn- 

grádi ú szóv ers en y  második, napján 
Leonixl M esk ov  ú jabb  pom pád ered
m én yt é r t  cl. A  leg jo b b  o ro sz  gyors- 
úszó a 400 m -es  gyorsúszásban 
4:45,4 m p -es  időt ú szo tt.

Presllt.

Péntek, 1941 június J8.

GYEPLABDA
HENGERELT A  BBTE

BBTE—MAC 7<2 (3:1). Pasaréti- 
út. Vezette: Dallos. Erősáramú, ke
mény mérkőzés. A  bajnokcsapat 
nagy fölényben játszott és tetszés 
szerint érte el góljait. Szünet után 
a 22. percben a MAC levonult a 
pályáról, mert véleményük nem 
egyezett a játékvezető ítéletével. 
Góllövö: Háray (4) és Turcsányi
(3), illetve Kovács és Ludwlg (bün
tetőből). Jó: Bikár dr, Háray cs
Turcsányi, illetve Ludwig.

VASÁRNAPI MŰSOR:
BBTE—FTC (Pasarétl-út, '9. Ve

zeti: Bácskai és Cerva). —  MHC— 
BKE (Pasaréti-út, fél 11. Vezeti: 
Buzinkay dr). — MAC— AHC (Mar
gitsziget, fél 5. Vezeti: Margó dr és 
László dr). —  PhHSE— SzHC (Mar
gitsziget, 6. Vezeti: Ive és Dallos).

I NAGY AZ  ÖRÖM
a gyeplabdázők és a kézilabdázók 
körében, mert elkezdték az MHC új 
sporttelepének és klubházának az 
építését. A  klubház és a füves pálya 
őszre még nem lesz készen, de az 
edző-pálya, valamint az alkalmi öl
tözők már szeptemberre elkészülnek. 
Különösen a gyeplabdázők várják 
már türelmetlenül az új pályát, ahol 
a pályanélküli egyesületek is végre 
otthonhoz juthatnak.

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételi

vel minden nap. Szerkesztőséi; és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4. 
— Távbeszélő 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72. Postafiók 42. — Postai 
takarék: 53.3GG.Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.

Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felelős kiadó: Enlt&ár István.
Előfizetési díj: Belföldre egy hóra f,

2.20, negyedévre 6.—, külföldre 9.—, 
Amerikába 10.—.

Nyomatott a Stádium Rt. körforgót** 
Bein. Felelős: Győry Almiár Igazgató.

MOZI

B U V A R H A J Ó K ,  N YU G A TR A !
Beszámoló az Uránia és az Átrium német újdonságáról

A  hangosfilm első korszakában 
több olyan képet láttunk, amelynek 
cselekménye a búvárhajók életteré
ben játszódott. Kikötőkben és —  a 
tenger alatt. (Submarine és társai.) 
De sohasem éreztük azt, amit ennél 
az új Ufa-filmnél: a valóság má
zsás súlyát, az igazi életveszély 
lidércnyomását. Mert hiszen tudtuk 
—  s a film minden ílézöje tudni 
fogja  — , hogy ezek a búvárhajók 
valóban ott surrannak a lángban 
álló, aknákkal töltött, repülőgépek 
által ellenőrzött óceánokon, igazi 
torpedók száguldoznak szemünk lát
tára pontosan kijelölt céljaik felé. 
S a hajók, amelyek a filmen süly- 
lyednek halálosan találva, szétlőve, 
felrobbantva, —  valóban lent feksze
nek már a hideg hullámsírban.

A német búvárhajókról és az ellen
séges hajók süllyedéséről ugyanis 
katonai filmesek készítették azokat 
az eredeti harctéri felvételeket, ame
lyekkel most Günther Rittau, a ren
dező, tökéletesen hitelesítette a film
jét. Ez a hitelesség a film legna
gyobb ereje. De a forgatókönyv is 
kitűnő. A  drámai feszültségű jelene
tek közül a katonaélet egészséges, 
kemény humora sem hiányzik.

*
Ebben a filmben a férfiak kapták 
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E lv e sze tt  a  fe le s é g e m
Beszámoló az Onniia német 

újdonságáról
Kívülről: mulatságos komédia

egy Zsuzsi nevezetű rossz kiskutya 
körül, kacagtató bonyodalmakkal és 
nem kevésbé kacagtató kisvárosi 
alakokkal.

Belülről: éles szatíra a jelenték
telen emerkéről, aki egyszer olyan 
helyzetbe kerül, hogy „rendbehoz
hatja a világot", amellyel természe
tesen nincsen megelégedve. Teremt 
is olyan rendet, hogy még ő maga 
is attól koldul! *

A játéknak két főszereplője van. 
A z  egyik, Hans M oser, azt az irno- 
kócskát alakítja, aki nekilát, hogy a 
szabadságon lévő járásbírót helyet
tesítse. Nem éppen hivatalosan, de 
annál nagyobb - lendülettel. A másik 
főszereplő Paul K ernp, a Zsuzsi ne
vezetű kutya gazdája és áldozata.

Hans Moser nem először játszik 
ilyen törpe zsarnokot. Ebben a film
ben hasznosította minden eddig szer
zett tapasztalatát. Különösen akkor 
nagyszerű, amikor kénytelen tudo
másul venni, hogy szamárságot mü
veit és — igyekszik kimászni a sa
ját verméből

—  természetesen —  a nagyobb fel
adatokat. Olyan éleihü valamennyi 
alakítás, hogy ha vadaki azt mon
daná, a szereplők mind búvárhajón 
teljesítették katonai szolgálatukat, 
mi ezt szó nélkül elhinnénk. (Pedig 
nem egyet láttunk már repülöfilm- 
ben, mint pilótát és akkor is éppen 
ilyen élethü volt az alakítása.) A 
búvárhajó parancsnokát Herbert 
Wilk játsza. Példaképe az eszményi 
katonának, akiért rajonganak az 
alantasai. A  kis Benedict hadnagyot 
Jcachim Brennecke alakítja. Éppen 
olyan ügyes és rokonszenves, ami
lyen a „Kívánsághangverseny“ -ben 
volt. Pompás jellemszerepet játszik 
Josef Sieber (a  hajómester), Heinz 
Engelmann (a  főhadnagy), Cári 
John (Dreiwitz tizedes), Clemens 
Hasse (Sonntag) és Herbert Klatt 
(Buttgereit).

A bűvárhajó rövid pihenője alatt 
játszódó jelenetekben akad néhány 
női szerep. A  nők közül Ilse Werner 
a legbájosabb és a legjobb. Ezúttal 
énekel is, nagyon kedvesen.

*
Bizonyos, hogy az Ufa legújabb 

háborús filmje éppen olyan mérték
ben megmozgatja a budapesti mozi
közönséget, mint az előbbiek.

Paul Komp, a régen  látott kis ko
mikus változatlanul kedves, mozgé
kony, nyusziképü legényke.

A  többi szereplő közül Oscar Sima 
emelkedik ki, egy könnyen befolyá
solható rendőrtiszt kitűnő alakításá
val. Theo Lingen  nagy bajusszal (!)  
játsza egy fiatal állatorvos inasát. 
Lucie English alakítja Zsuzsi kutya 
úrnőjét, aki jobban ragaszkodik a 
kutyájához, mint a férjéhez.

Főúr, fizetek!
Beszámoló a Radius francia

filmújdonságáról
Ez a film a bohózat és a tragé

dia, a párisi életkép és az amerikai 
burleszk különleges keveréke. Fo
ként azonban —  merész! Példátlanul 
merész. Egész tucat olyan jelenete 
van, amelyet Parison kívül aligha 
mertek volna máshol filmre vinni. 
De ez nem is csoda. Mintha francia 
nyelven sok minden kimondható len
ne, ami más nyelven kimondhatat
lan. ■»

Raimu pazar a főszerepben! Mi
csoda ember és milyen nagy komé
diás!... A  szerepe valószínűleg ellen
kezést keltene, ha más játszaná, de

Raimuval nem lehet ellenkezni. A 
néző mindent elfogad Raimutól. Min
dent elhisz neki. Még a hilietetlent 
is. Mert úgy mondja.

A  cselekmény nagyrésze egy pá
risi mulatóhelyen játszódik. Érde
kes, hogy ebben a mulatóban a ven
dégek, a táncosnők és a pincérek 
úgy mozognak, mint egy bábszínház 
fából faragott szereplői. Egyetlen 
igazi élő ember jár közöttük: a fő- 
pincér, akit Raimu alakit. A  bemu
tatón még hibáztattuk ezért a ren
dezőt, de később rájöttünk, hogy 
Roger Richebé célzatosan mutatta 
így az éjszakai élet alakjait. Ennek 
az egész életnek a hamisságát y su
taságát, élcttelenségct akarta hang
súlyozni. Ezt bizonyítják azok a 
szavak, amelyekkel Raimu a film 
elején véleményt nyilvánít a mulató
hely népérői. De a konyhában, a vi
déken és az utcákon játszódó jele
netek is bizonyítják, hogy Richebé 
a valóságos életet is képes filmre 
vinni, ha akarja.

A  mulatóhelyen a spanyol Ray 
Ven túr a zenekara játszik. Ez külön 
csemege lesz a divatos táaezcne 
híveinek.

A nagyvároskisembere!.«,
Juhász József film szerep-á!m a: 
a mindennapi em berek élete

Vétsö... bicska... fcinf&rész... Juhász 
József, a maíry'ar film leff jel legnépe
sebb Faraikt<er &zíntésze'nelc egyik© oda
haza szenvedélyesen rúr* FoPH>as
kis szobrok sorakoziniak előtte, a laiara- 
sáe mindannyi kis remeke.

— Nem tagadom meg soha az ősök 
ácsmesíerségét, — mondja s ha nem Is 
apáink nyomdokában, de nem is hute- 
lenül attól minden szabad Időmet ez a 
szenvedélyem tölti ki.

A  kis asztalon könyv. Rámubajt.
— Nem lehet elégszer elolvasni! Pe

dig kicsit felületesen vázolta lel iro;la. 
Kicsit összecsapott, űyors munka, mint 
a legtöbb írása. De — ez mar színház! 
tolvajnyelv, de már csak í&y mondom: 
— hozza a figurát!

Kezébe veszi, kinyitja.
— Nyilas Misi... H ogy, is mondja az 

Igazgató úr? „Á cs az édesapád... Na
gyon szép mesterség... Ismerünk vala
kit, annak is ács volt a nevelő apja... 
Vannak mondatai, vlllanfcasai, amik 
megdobogtatják az ember szívet...

(— Nem gondolt meí? arra. hogy 
maga játszhat ná el filmen a lel nőtt 
Nyilas Misit?-..) , ..

— Annakidején gondoltam — laian.
Ma már? Inkább az apját... Az öreg 
Nyilas bácsit... Ha megírnak az egy
szerű falusi ácsmester elete csöndes 
históriáját... , . . . .

(— Ilyesmi volna magának valói)
— Ilyesmi.., No. nem panaszokhatom,

volt már eaynár szerepe. a,|ú *sen a 
szívemnek való volt. , . ,0— Melyikre emlékszik a loBBziveec,D- 
boníl

— Talán a Tiszavirág-belire,
(— Most nem ígérkezik ilyen szerep*!
— Ilyen nem___ Do másmilyen igen!

Két pompás alak megformálása is var 
rám. Az egyik a Marci kocsis alakja 
H á ry  Jánosból.... Erről már esett ezo 
a Nemzeti Sport hasábjain.. . .  A másIk 
a nagyvárosi kisember alakja. A minden
napi élet hüskülteményc lesz e® s  másik

film, a* események középpontjában a 
szürke, névtelen, észre nem vett gép
ember, a taxisofőr.

Juhász József az ablakhoz lép. Lernn- 
lat a kis budai utca kövezetére.

— Végre ö áll majd a mese középpont
jában. A mindennapi élet mindennapi 
embere. És a története Igaz és emberi. 
Minden hajmeresztő csoda és következe
tesen egyforma „Dens ex machina”  nél
kül. hála Istennek___ Mert a magyar
tömegfilmek sorsfordulatai, Jupiter min
den elképzelését felülmúló „Deus ex 
machiná‘ ’-i talán megdobogtatják azok 
szívét, akik életük _ jobbrafordulását a 
sorsjáték főnyereményének mcgütésétől 
várják és semmi mástól, de bizony a 
valóságtól, az igazságtól, de még a he-, 
lyes és egészséges világszemlélettől is
rettentő távolságra vanank----  Én pedig
a művészetben ebhez közel akarok Jutni. 
Minél közelebb----  minél közelebb----

A MOZIK MŰSORA
Rövidítések: tv =  ’/■*, f  — V*. h — %

Sz — szombat, V — vasárnap
Bemutató mozik

ÁTRIUM Margit-körút 55. Tel.: 153034.
fG, 18, flO. Sz. V.: f4-kor is. Buvárhajók
Nyugatra!
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sáidor-n. 6.
T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-, 
Ufa-. Lucc-, Fox- és rajzos híradó. 
Gvorsníiszádok. Különkiadás. Rajzfilm- 
CASINO Eskü-út 1. T.: 383-102. Í5, 7. flO. 
Érik a gyümöles. (Henry Fonda.) 2. héti 
CITY Vilmos császár-út 35. Tel.: 111-140. 
hG, bS, hlO. Sz. V.: hl-kor is. Édes el
lenfél .
COÍÍSO Váel-ntea 9. Telető*': 182-818.
fG. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Az asszony, 
az orvos és a harmadik. (Spencor Tracy.)
2. hét!
DÉCSI Teréz-körót 28. Tel.: 125-952.
16, f8, flO. Sz. V .: í4-kor is. Fiatal
ördögök. (Nan Grey).
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.- 189-543. 
fG, f8, no. Sz. V.: fl-kor is. Mákvirágok. 
(Elvire Popescu.) 2. hél!
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T .: 2221499. 
9—24-ig folyt. Magyar-. Ufa-. Fox-, Luce- 
ós rajzos híradó. Gyorsnaszádok. Külön 
kiadás. Rajzfilm.
OMNIA Kölcsev-ntca 3. Tel. 130-125.
5, n8. flO. Sz. V.: 4, 6, 8, 10. Elveszett 
a feleségem. (Theo Lingen.)
RADIUS Nagymezö-utca 22. T'’ l.t 122-098. 
fG. hS, hlO. Sz. V.: f4-kor is. Főúr. fize
tek! (Raimu.) , .  _
ROYAL APOLLO Erzséhet-korót 45. T.: 
232 002. Í6, f8. hlO. Sz. V.: 4, 6. 8, 10. 
Ököljog. (WalLacc Beery.)
SCALA Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
nG, f8, hlO. Sz. V .: 3-kor is. Csalódott
lányok. (Linda Darnell.) 2. hét!
URÁN 1A Rábóczl-út 21. Tel.: ,146 046.
5. n8, flO. Sz. V.: h3-kor is. Buvarhajok 
Nyugatra! V. d. e. 112: A  magyar-német 
társaság előadása.

Utánjátszó mozik
RROADWAY Károly-körút 3. T . : 422-722. 
f4, fG, ÍS, flO. Sz. V .: f2-kor is. Elkésett 
levél. _  ,
C APITOL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
Í4, f6, f8, flO. V .: í2-kor is. Árvíz Indiá-
CORVIN Üllői.út 40. T .: 138-988. U. Í6, 
f$ ntl V.: f2-kor is. Egy életen ét. 
ELIT Szent Islván-köint 16. Tel.: 114-502.
4. G, 8 lO.»V.: 2-kor is. Tokaji aszú.
HOLLYWOOD Bethlen-tér 3. T.: 225-003.
14. f6, i'8 flO. V.: f2-kor is. Bűahödés. 
KAMARA Dohány-n. 42. Tel.: *23-901. 
11, 2. 4 fi, 8, 10. Halálra ítéllek.
5. EOYD- Hollán-utca 7/a. Tel.: 111-994.
fG. f8. flo V.- i'2-kor is. ISünhodós. 
PALACK Ei-zsébet-körút 13. T.: 221-222. 
11. 2, fő 7, flO. A MancJerlcy-búz asz 
szonya. 4. hét!
PATRIA Népszinház-utca 13. T.: 145-673.
4, 6. 8. lo. V.: 2-kor is. Tokaji aszú. V, 
fi. c. II: A gyáva hős.
SAVOY tniöi-út 4. T . : 140-040. 14 f6. f8.
f 70. V,. Ó k or is. Tokaji aszú. V. d- e.
11: A : g» áv;a hős.
SIMPLg N Horthy Miklós-út ÍJ. !T.; 188—

999. 5, n8, flO. V.: 3, n6, f8, hlO. Tokaji
aszú.
STÚDIÓ Akácfa-Utca 4. T .: 225-276. 11, 
f2, f4, f6. f8, flO. Az elcserélt ember.

Továbbjátszó mozik 
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Tel.: 355 374.n4, n€, n8. nlO. V .: n2-kor is. Ola.jviáxo®.
V. d. e. 11: Trader Horn,
BELVÁROSI Irányi-utca 21. T .: 384-563. 
4, 6, 8. 10. V.: 2, 4. h5, 6, h7. 8, 10. Ki-
vá n ságha n# verse n y .
BUDAI APOLLO Széna-tér. T .: 351-500. 
f5, li7, 9. V.: Í2, f4, í6, f8, flO. Balkezes
angyak
V. d. o. 11: Névadai pokol. Harcra szü
lettem.
ELDORÁDO Népezinház-n. 31. T .: 133-173.
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Szerelemből nő
sültem. V. d. e. 11: Vihar egy kalap
körül.
ROMEROS Hermina-út 7. Te!.: 136:178. 
h5, 7, nlO. V.: 3-tól. Rózsafaibot.
IPOLY Osáky-utea 65. Telefon: 292-626. 
f4, f6, f8, flO. V .: f2-kor is. Balkezes an
gyal. V. d. e. H : R iói rejtély. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T el.: 
134-644. Í4, i'6, f8, flO. V.: f2-kor is. Bal
kezes angyal. V. d. ©. 11: Judith. 
OLYMPIA Erzsébet-körút 26. T .: 423-188. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Kilenc agglegény. 
OTTHON Beniczky-utca 3 Tel.: 146-447. 
n4, n6, n8. nlO. V .: n2-kor is. Tóparti 
látomás. V. d. o. 11: Zavaróé éjszaka. 
PH ÖN IX Rákóczi-út 68. Tel.: 223-242. 
11, 1, 3, 5, n8, flO. Nagy műsor. I. rósz: 
vígjátékok. II. rész: Buiu. a fehér tigris. 
RlALTÓ Rákóczl-út 70. Telefon: 224-443. 
í‘4, f6, f8, flO. V.: í2-kor is. Garda fu 
tárja.

A RÁDIÓ MŰSORA 
Péntek, június 13.

Budapest I (549.5 m): 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7: Hírek. Hangiiemcaek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Háziasszonyok a magyar 
föld terményei között. Gyíimö.losfogyaSz- 
tás a háztartási kia»dáwo.k között. Lcis^n 
Erzsébet dr népéldmezósi tanulmányából 
átdolgozta és fedői vass'a Bán József né és 
Földváry Lívia. — 10.45: A  burgonya. Irta 
Waltner Károly dr. — 12.10: Kiss Feróno 
szalonzenekara. — Közben 12.40: Hrrök.
— 13.30: Gáspár Lajos cigány zenekara
muzsikád. Tolnai Géza érnék©l. — 14.30: 
Hírek. — 15.20: Dániel Ilona zongorázik. 
Liszt-művek. — 15 55: Uher Zita énekel, 
zongora-kísérettel. — 16.15: Az Erdélyi
medence. Irta dr W chner József né. -y 
Utána: I f  júsági közleményeik. — 17: Hí
rek szlovák és ruszin nyelven. — 17.16: 
A rádió szalonzenekara. — Közben 17.40: 
Sportközl-eményck. — 18.15: Az én posta* 
kocsim. II. rész. Cs. Szabó Kálmán elő
adása. — 38.45: Orosz bangleme-zek. — 19: 
Hírek magyar, német és román nyelvem-
— 19.30: Az Opera ház június 32-i előadá " 
sónak közvetítési:. Hangfelvétel. Hegyek 
alján. Zened ráma eg y  előjátékban^ és két 
felvonásban. Zenéjét szerzetté: D ’A.lberl*
— Sebastiano. gazdag földbirtokos: L°”
sonczy György; Tomraaso, a község Iwff' 
öregebb lakója: Littasy György;  ̂ PeaTO 
pásztor: Laurisin Lajos; Márta: Szilvássá 
Margit; Nuri: Szabó Ilonka; Pcpa: Layer 
Mária; Antónia; Kovács Jolán; RoisaH®.* 
P gór szeg hy Gitta; Nando pásztor: G ^ 1 
József; Moruceio motnárlegény: Vitéz
Tibor; Egy pór: Mally Győző. — 21.40: 
Hírek. — 22.30: Pertis Pali cigányzene- 
kara muzsikál. — Közben 22.30; Kovuc® 
Máté dr olaaznyelvű előadása a debreeö^1 
Nyári Egyetemről. — 23: Hírek német, 
ola.ftz, ntipol ás francia nyelven. Utána Ku* 
23.25: Olasz tánclemezek. — 24: Hírek.

Budapest l l  (834 ni): 18.30: BSzKBT'
zenekar. Vezényel: Müller Károly. "
19.30: Gyors író lan folyam. — 20: Hírek. rT 
,20.30: Szórakoztató -zene. Hangfelvétel*
— 21.10; Szabadtéri Múzeum Helsinkibe*1* 
Wcress Jolán előadása.

Kassa (208.6 m); 31.05: A. zoliordd®^
fehér hímzések. Fája Ti bor né ekíadás0*
— 11.20: Hanglemezek. Magyar nóták, r"
11.40: Hírek magyar és szlovák nyelven* 
Műsorismerüetés. — 35.40: Szlovák 'w j.
adás. — .16: A 21. honvéd g y a lo g é * ^
zenekarának műsora. Vezényel: HfldAny* 
Antal;


