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intézői dribli —- csalás! Er

kölcstelen és sportszerűtlen munka, 
amellyel nemcsak magadnak, csa
patodnak, de a magyar labdarúgás 
erkölcsi alapjainak is ártasz. Légy 
tehát mindig becsületes és sport
szerű! Erre intsed minden játékoso
dat i s *

i s -  JHXSx hivatalon lapjából.)

a  MUE Hölfiföszó v ersen ye
Erős nyugati szélben bonyolították le 

a MUE h ölgy úszó verse nyé t. A  nehéz
hullámos víz hatása az eredményeken is 
meglátszott.

10* m X. o. hátúszás: 1. Novák Ilona
MUE 1:21. 2. Lovász Edit FTC 1:28.2. 3. 
H tiszti MUE 1:39.8 .

M0 ni I. o. mellúszás: 1. Székely Éva
FTC 1:29. 2. Felhős Magda MUE 1:32.6.
3. Szigeti—Warglia Emőke MAC 1:32.8.

50 ni leány mellúszás: 1. Iványi MUE 
51, 2. Tóth I MUE 51.4, 3. Magyar 59.4.

50 ui leány gyors; 1. Hornyák K. MUE
88 . 8 .

50 m leány hát: 1. Nádas Zs. MUE 46.
2. Ondiét- MTE 51.2.

100 m ifjúsági gyors: 1. Gerle WMTK 
1:21.2. 2. Albach FTC 1:25, 3. Dénes
MUE 1:35.4.

10-9 m I. o. gyors: 1. Vámos FTC 1:19.8, 
2. Felhős MUE 1:24. 3. Huszli MUE
1:24.4.

806 m I. o. gyors: 1. Albach FTC
14:40.2, 2. Fülöp MUE 16:37.6, 3. Gondéi 
MUE 16:55.4.

3xl®0 m I. o. vegyesváltó: 1. FTC/a
(Albaeh. Székely, Vámos) 4:20. 2. MUE/a 
4:37.2. 3. FTC/b 4:58.4.

4x50 m leány mellváltó: 1. MUE 3:44.8.
100 m ifjúsági mellúszás: 1. Székely

FTC 1:38.8, 2. D'énes MUE 1:49.4. 3. Triikii 
MUE 1:50.6.

3x50 m leány vegyesváltó: 1. MUE/a
2:47.8, 2. WMTK 2:48.2.

3x100 I .o. gyorsváltó: 1. FTC (Zságot, 
Lovász, Vámos) 4:34.4, 2. MUE 4:31.4.

Befele játozlfe
|obbszéls<ft m a  a  G a m m á 
b a n  a  n a g y v á r a d ia k  e l le n

A  Gamma szombaton reggel el
utazott Nagyváradra a NAC elleni 
barátságos mérkőzésre. A  Gamma 
vezetősége —  tekintettel arra, hogy 
jelenleg nincs épkézláb jobbszélsöje 
___ a WMFC-től kölcsön kérte Röle
köt és így Rökk lesz ma Nagyvára
don a budaiak jobbszélsöje. A  Gam
ma így áll fel: Havas —  Szilvási,
Szebeni —  Magda, Tóth, Kovács — 
Rökk, Toldi, Turay II, Takács, K e
mény. Egy próbajátékost' is vitt 
magával a Gamma, akinek a játé
kára valószínűleg sor kerül. A 
Gammát a teljes vezetőség elkísér
te. Juhász István elnök és felesége 
csak vasárnap utazik a csapat után, 
mert az elnök kisebbik leányát — 
Juditot —  szombaton operálták:.
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FELVIDÉKI KERÜLET 

1 . osztály
Mátravidéki csoport 

Losoncapárfalvi SC 18 13 2 3 47
SaJgSE II 18 12 1 5 59
13gyarmati TSE 18 11 — 7 47
Baglyasalji SE 18 10 1 7 49
Jászberényi Lehel 18 10 1 7 42
Kisterenyei BSE 18 9 1 8 42
Hatvani VSE II 18 8 2 8 48
Salgóbányai FC 17 7 4 6 32
Losonci VSC 18 1 -2 15 12
Hatvani CSE 17 — 2 15 13

Miskolci csoport
Sajujhelyi MÁV AC 18 11 2 5 42
A. MÁVAG 18 10 2 6 37
Perecesi TK II 18 10 1 7 41
DiMAVAGIII 18 9 2 7 69
Miskolci VSC II 18 8 4 6 39
Favkaslyuki OTE 18 8 2 8 46
Miskolci MTE 18 7 4 7 33
Ózdi VTK II 18 7 3 8 47
Sajószenip. BTK 18 5 2 11 36
Egri TK 18 3 2 13 26

-.17 28 
:30 25 
:25 22 
:33 21 
:26 21 
:58 19 
:34 18 
:29 18 
:70 4 
:69 2

:27 24 
:32 22 
:34 21 
:39 20 
:31 20 
:40 18 
:34 18 
-.45 17 
68 12 

:66 8

OSZAS
MTK—SZVSE VIZILABDAMÉRK6 ZÉS

lesz vasárnap délután Szegeden. Mindkét 
csapat csak a nagyokkal játszott eddig és 
ezért pont nélkül áll. Az MTK a követ
kező játékosokkal lUazott Szegedre: Sasa 
II, Vécsei, Bánó, Kőszegi. Lányi, Sólyom, 
Gáthi, Gábor. A csapatot csak a mérkőzés 
előtt 'állítják össze. A  szegedi együttes 
így fog felállni: Pintér — Farsang, K-a- 
ki'ta — Kiss — Báthy, Száni,szí,ó, Lacza. 
A  mérkőzés a SzUE országos úszéverse- 
nyének keretében zajlik le._ A  versenyen 
a visszatért délvidéki úszók is megje
lennek. Zombor és Pakcs legjobbjai 
mind indulnak.

F T C - p  á I y a
—  IX., ÜI.LQI-ÚT 1 2 9  1

M A
délután 6 órakor

SalBTC-Szolnok
Magyar Kupa döntőmérkőzés 

előtte 4 órakor

FTC -  Orosházi TK
NB in mérkőzés

Két legyet egy csapásra...Ml dönti el a magyar Kupa ösegyűtiai acorinthiandli sorsöt?
A  n a g y o b b  t u d á t .  a v a g y  a  n a g y o b b  l e l k e t e d é t l

A  S z o l n o k  a  l o b b i k  c s a p a t ,  d e  a  S a l B T C  h a r c i  k é s z s é g e  
n e m  l e b e c s ü l e n d ő  t u l a j d o n s á g

m m  m é r k ő z é s  a z  N G H - b e n  é s  a z  m  l i M i a n  -  T e l j e s  f o r d u l ®  
a  H a z a t é r é s  B a jn o s s s á g i s a n  —  N  a  g  y  u  á  r  a  d  o  n :  h á g -  G a m m a !

Ő szre halasztották 
a  m a g y a r  kardbajnokságot
A z idei kard egyéni bajnokság a 

mai napon került volna sorra. A  
versenyre nagyszámú nevezés érke
zett. Most a vívószövetség több 
egyesület. kérésére, figyelemmel a 
mai viszonyokra, úgy határozott, 
hogy a bajnokságot elhalasztja. A  
bajnokságot ősszel fogják megtar
tani'

Ünnepnapja van ma a magyar 
labdarúgásnak. Hosszú, hosszú szü
net után újra láthat a labdarúgás 
híveinek nagy tábora Magyar Kupa 
döntőt. A régi MLSz —  mint mon
dani szokás —  „dobta" a Magyar 
Kupát. A  régieknek fontosabb volt 
a portya, mégha az vajaskenyér
portya is volt. Ez a szatócspolitilca 
nem látott tovább az orránál. Nem 
vette észre, hogy miközben dobja a 
bajnokságot és dobja a Magyar 
Kupát (sokszor igazán csak verej- 
tékesen megkeresett külföldi kraj
cárok kedvéért), azalatt elherdáljuk 
itthoni nagy értékeinket. Azóta be
bizonyosodott, hogy a magyar labda
rúgás igazi tőkéje nem a külföldi 
portyákban, hanem a hazai komoly 
mérkőzésekben van. A bajnoki mér
kőzés és a komolyan játszott Ma
gyar Kupa mérkőzés teremtheti 
csak meg egyleteink és igy labda
rúgásunk komoly anyagi alapját. 
Az új MLSz —  ha még nem is tel
jes mértékben — felismerte ezt az 
igazságot és megteremtette az új 
Magyar Kupát, amelyért minden 
csapatnak érdemes volt küzdenie, 
hiszen a Corinthián-díjjal össze
kapcsolt Magyar Kupa nagy elő
nyökkel kecsegtette a benne részt
vevőket. Kimondották, hogy a Co- 
rinthián-díj győztese, vagyis a Ma
gyar Kupában legtovább állva ma
radt amatöregylet egy osztállyal 
feljebb kerül a bajnokságban, illet
ve, ha az év végén kiesésre állna, 
nem , esik ki. A  Törekvés és a 
SalBTC sokáig ebben a reményben 
„szállt bele“  annyira a Magyar 
Kupa, illetve a Corinthián-dij küz
delmeibe. A Törekvésnek nem si
került.... A SalBTC-nek egyébként 
is sikerült elkerülnie a kiesést. Most 
az az érdekes helyzet állott elő, 
hogy két vidéki amatörcsapat ke
rült be a Magyar Kupa döntőjébe 
és így a kupadöntő egyúttal a Co- 
rinthián-díj döntője is lesz. A z a 
csapat, amely győz, két legyet üt 
egycsapásra: megnyeri a Magyar 
Kupát és megnyeri a Corinthián- 
díjat is!

A kupadöntő még egy kérdést fog 
tisztázni: melyik csapat tekinthető 
nemzetközi viszonylatban a 2. ma
gyar csapatnak. A Magyar Kupa 
szabályai értelmében ugyanis a 
Magyar Kupa győztese nemzetközi 
viszonylatban (KK, KKK stb.) a 2. 
magyar csapatnak számít.

A  Magyar Kupa döntőjén kívül 
több bajnoki mérkőzés van még 
soron az NB II-ben és az NB H i
bán. Folytatódnak a küzdelmek a 
délvidékiek számára kiírt „ Haza
térés Bajnokságért“  is.

Még ez a vasárnap is mozgalmas 
napja lesz a magyar labdarúgásnak.

K n p a r e m é n y e k , v a g y  
tu d á s b e li  r e m é n y e k ?  
S z o ln o k —SalB TC
A  Magyar Kupa döntője több ér

dekes kérdésre adhat választ ma 
délután az Ullöi-úton. Az egyik: 
vájjon a kupadöntőn mi fog jobban 
érvényesülni, a nagyobb tudás, 
avagy a nagyobb harcikészség. .A  
kupatapasztalatok szerint a kupa
mérkőzések során nem egyizben 
annak jutott a győzelmi pálma, 
amely, ha kisebb tudással rendelke
zett is, de több akarást, több harci
készséget tudott felvonultatni. A  
bajnoki mérkőzések során sokkal 
inkább érvényesül a nagyobb tudás, 
hiszen a jobb átlag mégiscsak a tu
dás révén szokott kijönni. A  na
gyobb harcikészség viszont kiválóan 
alkalmas arra* hogy egy-egy mérkő

zésen meglepje az elmélyültebb tu
dással rendelkező ellenfelet.

A  mai kupadöntőn kétségtelenül 
a Szolnok rendelkezik a nagyobb 
tudással. A  Szolnok a bajnoki mér
kőzések során a negyedik helyen 
kötött ki, a SalTC verejtékes hajrá 
után a nyolcadikon. A  Szolnok 31 
pontot szerzett, ellenfele csak 24-et. 
A  Szolnok gólaránya 63:43, a salgó
tarjáni csapaté 44:64. Mindez két
ségtelenül arra mutat, hogy a Szol
nok a jobbik csapat. Ez derül ki 
azonban akkor is, ha a két csa
patot a mérlegre tesszük. A  Szolnok 
kapta a legkevesebb gólt az NB I- 
ben —  43-at. A  Ferencváros 47-et, 
az Újpest 57-et, a Szeged 47-et ka
pott. Kétségtelenül arra kell követ
keztetnünk ebből, hogy a Szolnok
nak van a legjobb, a legmegbízha
tóbb védelme. Horváth II kitűnő, 
fiatal kapus, aki tudásán kívül jó 
idegekkel és némi szerencsével is 
rendelkezik. Kispéter, a bálhátvéd 
és Szűcs, a középhátvéd válogatott 
klasszis és Csabai is igen ügyesen 
illeszkedik bele a védelembe. A  két 
szélsöfedezet szorgalmas, szívós já 
tékos. A  csatársorban csillagok ke
verednek hasznos játékosokkal. 
Szántó, Kolláth és Korom  a csillag, 
de Búza és Nagy is tehetséges já 
tékos.

A  SalBTC sem rossz csapat, de 
egyénileg nem áll olyan jól, mint 
ellenfele. Géczi kiváló kapus, ke
mény és gyors a két hátvéd, Takács 
IV  igen ügyes a támadó középfede- 
zét szerepében és a két szélsöfede
zet is megbízható. A  csatársorban 
igen jó neve van Jenöfinek és Lacz- 
kónalc s a fiatal Csuberdának. A  két 
szélső jóval szürkébb játékos.

Egészben véve a Szolnok minden 
csapatrészében jobbnak látszik és 
ha tartja jó formáját, akkor bizto
san kell nyernie a Magyar Kupát. 
Nem szabad azonban lekicsinyle- 
nünk a tarjániak harcikészségét. Ha 
ezen a  téren lényeges különb
ség lenne a két csapat között 
a Stécé javára, akkor könnyen a 
SalBTC-é lehet a Magyar Kupa és 
a Corinthián-dij.

A  bajnoki mérkőzések során ősz
szel a SalBTC győzött 3:2-re, ta
vasszal a Szolnok 5:0-ra.

Jóslatunk: 3:1 a Szolnok javára.

E g y é b  e s e m é n y e k
A z NB II-hen egyetlen mérkőzés 

van. A  Szegedi VSE és SzEAC mér
kőzésének az érdekessége, hogy a 
SzEAC kiesésre áll, de ha megveri 
az SzVSE-t, még megmenekülhet.

A z NB H l mérkőzései közül ki
emelkedik a Nyíregyházi TVE— 
Losonci AFC mérkőzés. A  Kárpát
alcsoport és a Mátra-alcsoport baj
noka abból a célból méri össze ere
jét, hogy eldöntse: melyik kerül fel 
az Északi csoportból az NB II-be. 
Érdekesnek ígérkezik a Magyar 
Kupa döntője előtt lejátszandó FTC 
— Orosházi TK mérkőzés is.

A  Hazatérés Bajnokságért tovább

E g y e n r u h á i ,  

p o l g á r i  ö l t ö n y t

előnyös feltételek
mellett késeit

Nagy Kálmán
IV., K ossuí&  C.-u. e
(Saját Kde) T el.: 1S36S9 
A l a p i t t a t o t t :  1899-

folytatódnak a küzdelmek. Egyelőre 
még nem lehet tájékozódni az erő
viszonyok felől. Talán ezután a for
duló után már valamivel tisztább 
képet fogunk kapni a délvidéki erő
viszonyokról.

R é s z l e t e s  m ű s o r
Magyar Kupa döntömérkőzés 

SZOLNOK—SalBTC 
tllői-út, 6 . Vezeti: Nagy L.

Szolnok: Horváth — Csabai, Kispéter — 
Selmeczi. Szűcs, Fazekas — Szántó, Kol
láth, Búza, Nagy, Korom.

SalBTC: Géczy — Budai, Tímár — Kiss. 
Takács IV, Mátrai — Borsányi, Csuberda. 
Jonőfi, Laczkó, Trenka.

NB H. osztály 
Dima-csoport;

Szegedi VSE—Szegedi EAC, Szeged, 6 . 
Vezeti: Galgóczy. • ■

NB III. osztály
Alcsoportdöntő az NB II-be való látásért: 

Nyíregyházi TVE—Losonc, Nyíregy
háza, 6. Vezeti: Thomas dr.

Keleti csoport:
FTC—Orosháza, tíllői-út, 4. Vezeti: Dob- 

ronai. Testvériség—Gyula, Tatai-utca, 5 
Vezeti; Rozsnyós. — HTVE—CSAK. Hód
mezővásárhely, 6 . Zsemberi. • -

Nyugati csoport:
Budakalász—Csilaghegy, Budakalász. 6 

Vezeti: Kiss M. Ernő.
Déli csoport:

Nagymányok—BRSC. Nagymányok, 6 . 
Vezeti: Koltai. — Pécsi VSIí—Magyar 
Pamut, Pécs, 6 . Vezeti: vitéz Adorján.
Törekvés II—Rákoskeresztúr, Bihari-út,
6 . Vezeti: Papp A.

Kárpát alcsoport:
K. Törekvés—UAC. Kassa, 6 . Hajrá. 

Budapesti kerület
I . osztály

I. osztályú csoportdöntő 
Gázgyár—Elektromos, Aquincum. 6. Ve

zeti:. Siklós.
Déli csoport:

KTC—MAFC, Ceglédi-út, 2. Vezeti: 
Szőke II.

II. osztály 
Északi csoport:

B. Magyarság—VI. kér. SC, Tatai-út,
10. Vezeti: Pintér. — M. Pamut—TLK, 
Horthy Miklós-út, 10. Vezeti: Tigyi.

III. osztály 
Déli csoport:

HEAC-ETC II, Gyáli-út, 9. Vezeti 
Óváry.

Tartalékbajnokság 
I. osztály 

Déli csoport:
33 FC—BMTE, . Aquincum. 4. Vezeti 

Rudas.
Barátságos mérkőzés 

NAC—Gamma. Nagyvárad, 6 .
Hazatérés Bajnokság 

Magyarkanizsa: Magyarkanizsa—SzVAK,
vezeti: Schanen dr.

Szabadka: SzMTE—SzTC. vezeti; Bog- 
nicsár. — Déiv. kér.—SzAK, vezeti: Mi 
hók. — SzSE—Bácska, vezeti: László.
Sz. Törekvés—Csantavér. vezeti: Masiré. 
vics. — SzAK—Zenta, vezeti: Métz. 

Bezdán; BTK—Bezdán, vezeti: ítudica 
Zombor: ZSE—Z. Munkás, vezeti; Mi

sák.
Bajotok; Bajmok—Apatin, vezeti: Drcn 

kovics.
Ujverbász; Ujverbász—Kuia, vezeti:

Tánczos.
Bácstopolya: Topolya—Bácsfeketehegy,

vezeti: Dobsinszky, ■
Óbecse: óbecse—Kishegyes, vezeti:

Gaál.
Bácsföldvár; Bácsföldvár—DAC. vezeti: 

Danis.
Petrőe: Petröc—UFC, vezeti: Priboj.
Újvidék: Vasutas—Duna, vezeti Szabó. 

— Törekvés—Temerin, vezeti: Mfernyák.

A SZÉKELYFÖLDI NB I I  
déli csoportjában a végeredmény a követ
kező lett: ■
1. Sepsisztgy. Textil SE 8 7 1 —  46:11 15
2. Gyergyószentm. SE 8  4 1 3 18:25 9
3. Kézdivásráhelyi SE 8  2 3 3 17:24 7
4. Corvin (Sepsisztgy.) 8 .3  — 5 20:21 6
6, Csíkszeredái ZB " 8 1 1 6  10:30 3

Kiutazott a Kispest
Q r á i c t o a
H id a s i it t lio ii  m a ra d t

A bajnoki év befejezése után a kis
pesti piros-feketék nem akasztottak szeg
re a bőrlabdát, hanem még egy kicsit 
külföldön is hódolnak kedvenc sportjuk
nak. Irány: Gráe. ____

Pénteken este végre Báthory  ̂Ferenc 
por ty a vezető kézéiben voltak a kiutazás
hoz szükséges összes iratokv Es hamaro
san útnak is kotlett indiulniok.

Mind a vezetők, mind pedig a játéko
sok már jóval a vonat indulása előtt 
kint vo-ltak a Keleti pályaudvaron, hogy 
megkezdjék útjukat. ■

A legfrissebb „utas”  — természetesen 
— Báthory volt. Hja, a portya vezető
nek jó  példával kell elől járnia!. Azután 
lassan kezdtek szállingózni a játékosok 
h. , *

A részükre kijelölt másodosztályú fül
kébe (a kispesti vese tőség jóvoltából 
Utaztak II. osztályon) azután egyenként 
szálltaik fel a fiúk. Titkos, Kincses, Odry 
és Olajkár II „portya mester ok utam
Monostori, Rátkai, Bogár. IJlicska, Beke. 
Tóth, Szabó II  és Gallai „helyfoglalási 
sorrendben.

A  kispestiek — ami azonnal feltűnt 7-  1 
új mezt öltöttek magukra. Egy tőhegyig 
ingben voltak. Az új mez különösen a 
cigányos Ódryn mutatott jól.

A gyéren , kivilágított# csarnokban 
Báthory folyton szaladgáló alakja egé
szen jól kivehető, ö  tölti be a gondos 
anya szerepét. Mindegyik játékostól 
van valami kérdezni valója. Mikör Sza
bó II-höz fordul* hogy érdeklődjék tőle, 
van-e valami „észrevétele” . Szabó „pa
naszkodik” :

— Kedves elnök úr, én csak azt rósz- 
szaloni, hogy miért utazunk II. osztá
lyon, mikor nekünk „jogerős*’ az első 
osztály?
-Az ölnék, a fiúkkal együtt jót kacag 

a panaszon.
Titkos Pali különösen örül a portyá

nak.
— Sinya — szól Kincseshez — lesz 

„dolgunk”  az úton. Bogár, TJlic&ka, 
Gallai és Beke vár egy kis igazi „kül
földi — avatásra*’.

— Mi lesz Tóth Gyulával? — kérdezik 
Titkost.

— Rá is gondoltam, de ő volt — ököl- 
vívóbajpok... (Ha mindjárt .ifjúsági is!)

Még az utolsó bevásárlásokat eszköz
ük a fiúk. mikor a kalauz hangja fel
hangzik:

— Kérem uraim* tessenek felszállni!
Igen ám, de a fiúk és  a vezetők egy

aránt várnak, várnak valakire, de hiába 
várnak. Hidasi még az utolsó .pillana
tokban sem futott be. Bizony nagy vesz
teség a jeles játékos hiánya.

Azután m ég  pár pillanatot beszélgetünk 
Báthoryval, aki elmondja, hogy fél hét
kor még hiányzott egy irat a  kiutazás
hoz.

— A  fiúk az utolsó pillanatig betartot
ták a heti edzési műsort, mert még pén
teken délután is fürdőben voltak. Saj
nos, egyik legjobb játékosunk, Hidasi, 
nem jöhetett.

Pontosan gördül ki a vonat a. pálya
udvarról. Még messziről is látni a kis
pesti fiúk integetését.

VÍZILABDA CSAPATöSSZEALLITASOK :
BSE: Mezei — Földes, Sárosi — Hazai 

— Brandy. Vértesy, Lemhényi.
IJTE: Sólyom — Sárkány, Szigeti I — 

Vágó — Szigeti II (Szittya), Kislégi, 
Bözsi.

MAC: Mezey dr — Tolnai dr. Fábián — 
Somóczy dr — Kánátsy dr, Szívós. Eleméri.

FTC; Bródy — Karinthy, Molnár — 
Tátos — Török. Németh, Hohl.

III. kér.: Marcis — Polgár, Fülöp — 
Papp — Földi, Hóiba, Szolgai.

TSC: Halis —. Székely, Berula —
Angyal II — Puskás. Angyal I, Tóth.

M i l l e n á r i s  S p o r t t e le p
Thököly-út és Szabó .József-ntoa sarok

A\ A _
déltitún 5 órakor

V. Német-magyar
Németország;

Bunzel, Schert!e,Saager  ̂Preiskeit
f Magyarország:
Éles, Pelvássy* Hagy és Raiczy 

Motorvezetéses futamok
F i l l é r e s  h e l y á r a k i
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Soproni VSE—Szegedi EAÖ

Losonci AFC—Nyiregyh. TVE

Szentesi TE—Gyula! AC

Csabai AK—Ceglédi MOVE

Hódmezőv. TVE—Orosh. TK 1

1

1
| Szabad. AK—Szabad. VAK . . . . .  1
s Pótverseny: A pontversenybe csak é 
J mórkőzéa elmaradása esetén kerül j 
| számításba, egyébként csak holtver- ja 
>: tényt dönt el.

1 Duna SC—IT- Törekvés

i  Apatini SE—Zombori Sport

i  Bezdánl SE—Bajmoki AK

H Név* WZMKftMüWWNWHWWmtWM*'
| Lakhelyt

Utca* ............... .................. .
A beküldő aláveti magát a feltételek 
nek. Minden szelvényhea ép ée fór 
malomban levő használatlan lfl filléres 
bélyeget kell mellékelni. Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö
teles Ide keresztet (osillasrot) tenni

Zöld-fehér szín
a kupadöntőn

A z  ÜUői-úton jé rtunk Takács 
Béla, a pályagondnok lent a pályán 
éppen a locsolóberendezéat vizsgál 
gáttá. A  lelátó előtt a vezetők meg 
az PTC csapatát állították össze a 
kupadöntő előmérkőzésére. Honig- 
berger János intéző mondta:

— , Vasárnap Pálinkás és Pása is 
játszhatna az FTC-ben, de mi in
kább fiatalokat játszatunk. Élvezze 
a közönség a fiataljaink játékát, 
így  állunk fel: Vadnoá —  Wdidin- 
ger, Czigí — Balogh, Velkey, Ka
locsai II —  Thurzó, Füstös, Vár
szegi, Horváth II, Ortutay.

Közben Takács Béla feljön s ezt 
mondja:

— Későn értesítettek bennünket 
árrá, hogy itt lesz a döntő és már 
nem lehetett nyírni a füvet. Most 
ugyanis a fü a nyírás és a kaszálás 
között van. Nyírni már nem lehet, 
kaszálni még nem. De nem baj, mert 
így is nagyszerű s így legalább 
zöld-fehér színű lesz a pálya. *Tes 
sék nézni, hogy mennyi fehér virág 
van a fű között. Ha már a Fradi 
nem játszhat a kupadöntőn, leg
alább a pálya adja a zöld-fehér 
szint a kupadöntőhöz.

Kívül a kerítésen a hatalmas 
píros-fehér-zöld falragaszok hívo
gatják a közönséget. Népszerű hely
árak... A  páholyülés csak 2 pengő 
60 fillér, az állóhely 80 fillér és az 
ifjúság meg 40 fillérért nézheti meg 
az üllöiút vasárnapi műsorát.

---------------< ♦ > --------------
H a za térés  B a jn o k s á g

V. csoport
Bécsföldvárl AK—Újvidéki „Duna" SC 

3:2 (1:2)
Újvidék. Vezette: Rabkov.

'A BAK-nak nag-y sikere volt. A BAK 
különösen a második félidőben, játszott 
bagy fölényben. WürU és Iíépó íróijai
val 0:2-ne vezetett a Unna. Horváth I 
javított l:2-re, majd szünet után Popo- 
v'lts Vét gyors gólja döntött. Kitűnt, a 
két hátvéd, továbbá Feisztharmncn, Ba- 
laska és Popovits, ül. Wiirtz, Képé és a 
hátvédek.

UVAK—UFC 5:4 (1:3)
Újvidék. Vezette: Dobsinszky. 

Változatos, izgalmas mérkőzés. Augusz
t a  J-révén az..UVAK szerzi az első gólt. 
Utána komoly UAC-íólény alakul ki. 
Uejánovies, (jznbly&r, Erdős íróijaival 
alakpl ki a félidő eredménye. Szünet 
után Erdős ismét eredményes. 1:4. A  20. 
percben Bihari fejes,góljával 2:4. öt pora 
múlva Manojtovics lő gólt. S:4. A, 39. 
percben Mnnojtovies szabadrúgásból 
egyenlít. 4:4. Az UFC kapkod már. A 42. 
percben Auguszta l’I  pompás fejőssel 
Szerzi meg a döntő gólt. 4:3. Jól játszott: 
Manojtovics, Máj tán, Auguszta I. Ml. a 
íróll övök.

ÜAC-U. Törekvés 1(1:0 (6:3)
Újvidék. Vezette: Tamás,

Az ÜAO ifikkel felfrissített osapata 
Ugyaaosák kitett magáért, A  két szél
sőt kivéve, mindenki remekül játszott a 
csapatban. A legjobb Marjanovics volt. 
A  góllövők serrendben: Lukanich, Mar- 
janovies. Tikmajer. Marjanovics, Marja- 
novíos, Marjanovics. Tikmajer, Marja- 
noviios, Valkó (öngólj, Marjanovics.

TTC—Petröczi FC 12d (6:#) 
Temerin, Vezette: Popovics-Csátó,

Nagy közönség előtt játszották le a 
mérkőzést. Az eddig vezető petrőeiek 
súlyos veresége nagy meglepetés.

Az V. csoportban a bajnokság állása 
Most a következő:
1. UVAK 3 2 1 — 9: 7 5
2. Tcmcrta 3 3 -  1 1 3 :5  4
3. UFC 3 3 -  1 10: S 4
4. PefrőO 3 2 — 1 15:14 4
5. UAC 3 1 1 1 13: 3 3
4. BáoSföMvár S 1 1 1 3: 6 3
7. U. Törekvés 3 — 1 3  2:15 1
8. Duna 4 -  -  3 2:14 -

Három Ifjúsági játékost szerepeltet ma a Törekvés XI az RTF éllen. Folőezöt, 
Sípost éa Kűmmelt „léptették" elő. A kis 
. Töri" így áll fel; Polőcz - — Böjthy, 
Sípos — Buiáki. Kumrpel. Horváth — 
Sirály, Virág, Pallos, Császár, Dóry,

Mi is az a M ÖVE,
B u d a p e s t  m á s o d i k  n a g y p á l y á j á n a k  űj  t u l a j d o n o s a

Csütörtöki számunkban már hírt 
adtunk arról, hogy a fővárosi tör
vényhatósági bizottság többsége a 
polgármester előterjesztését elfogad
va, a MOVE-nak adta bérbe a volt 
MTK-pályát.

A javaslat ellen egyedül Tarr Béla, az 
MTK elnöke szólalt fel. Hangoztatta az 
MTK érdemeit s támadta Gidófalvy Pált, 
az MLSz elnökét. Kérte, hogy a főváros 
továbbra is az MTK-nak adja bérbe a 
hungáriaúti sportpályát, A rekkenö hőség
ben a bizottsági tagok túlnyomó többsége 
az étkezőben tartózkodott, de az ellenzék 
a szokásokhoz híven szinte teljes egészé
ben leszavazott. Ez a 39:27 szavazási 
arány magyarázata.

Eldőlt hát a nagy harc, Budapest 
második legnagyobb sporttelepét a MOVE 
kapta bérbe. A sportkörökben élénk vita 
folyt e kérdés körül s az újságokban több 
nyilatkozat látott napvilágot. Lapunk is 
közölte Szeder János, a MOVE országos 
elnöke által tárgyilagosan felsorakoztatott 
MOVE-érveket.

A főváros döntése után a magyar sport 
hívei minden bizonnyal kiváncsiak a 
MOVE szervezetére, felépítésére, általában 
a 20 esztendő alatt végzett munkásságára. 
Megkíséreljük, hogy néhány sorban erről 
beszámoljunk. Az alábbi néhány mondat 
természetesen nem a MOVE-munka törté
nete, hanem mindössze abból kiragadott 
néhány mondat.

1918 vége felé felbomlott a magyar had
sereg. A magyar tisztikar a nemzet sor
sát, de Saját életpályáját is tekintve a 
legnagyobb bizonytalanságban* tanács és 
támasz nélkül állott. Ekkor bontotta ki 
zászlaját a MOVE, mint a magyar tiszti
kar érdekképviseletének egyesülete.

1919 január 19-én
a MOVE, közgyűlése a Gólyavárban Gom
bos Gyula vezérkari századost választotta 
elnökévé. 1919 február 29„én Böhm Vilmos 
feloszlatta a MOVErt. Vezetői Bécsbe és 
Szegedre menekültek, ahol megfeszített 
érővel dolgoztak a nemzeti hadsereg fel
állításán. 1919 július 19-én* a MOVE dísz
közgyűlése Horthy Miklós altengernagyot 
díszelnökévé választotta. A díszelnöki ok
levelet. 1920 január 17-én Budapesten az 
újvárosháza tanácstermében Gömbös Gyula 
adta á,fc

Az üdvözlésre Horthy Miklós fővezér 
válaszolt. Beszédéből néhány ma is meg
szívlelendő mondat:

„Ma már tudom és hirdetem, hogy 
minden igaz hazafi kötelessége a MOVE 
zászlaja alá sorakozni. Szervezetlenség 
okozta bukásunkat, szervezettség kel), 
hogy megmentsük a hazát.4* .,Az a 
nemzet, melybén akarat van, még soha
sem halt meg, amióta a világ áll. Ennek 
az egységes szent akaratnak a MOVE- 
ban kell testet öltenie.*4 
A MOVE már 1919-ben nemzeti és 

keresztény alapon’ kezdte meg harcát a 
magyar sport megszervezéséért. Rövid idő 
alatt

417 tagegyesületet és 720 sportosztályt 
hívott életre.

1920 július 29-én megalakítja a keresztény 
MOVE Labdarúgó Szövetséget. Két év 
alatt oly hatalmas szervezetté fejlődik a 
MOVE, amelyhez hasonló sem ezelőtt, 
sem azután nem volt ebben az országban.,

Az antant 1922-ben a tényleges tiszte
ket a MOVE-ból való kilépésre kény
szeríti. A MOVE ezáltal a legértéke

sebb emberanyagát veszti el.
Ugyanez időben a ,.Hangya“‘ szövetkeze
tekkel már-már vetekedő MOVE gazda- 
sági szervezetek a valuta romlása követ
keztében fizetési nehézségekbe kerültek 
és felbomlottak. A gazdasági alap össze
omlása viszont a polgári elem nagy 
tömegeit riasztotta el a MOVE soraiból. 
Az 1923—24„es években a hatalmas MOVE 
szinte mindenütt szétesik.

A .,Mohács“ után teljes megszűnés előtt 
állott a MOVE. 1924-ben új' emberek 
kerülnek az élre. Köztük Petróczy István 
ny. ezredes és Szeder János. Hatalmas 
munka’ indul' meg. A  romok eltakarítása 
után alig 30 egyesület maradt. A vezérkar 
meghirdeti a MOVE új* feladatát: a
keresztény magyarság lélekben és testben 
legerősebb rétegeinek a nemzeti sport, 
katonás szellem s a fegyelem jegyében 
való megszervezését, A MOVE vállalta, 
hogy a magyar sportélet szélső jobb szár
nyán áll őrt a nemzet legdrágább 
erkölcsi és szellemi ja\̂ ai fölött. A MOVE 
már ekkor hirdeti, hogy a sport nem ön
cél, hanem faj- és nemzetvédelem.

Ez a szellem, ez a felkiség jellemezte 
azt a MOVE munkát, amely

tömegsportot teremtett Magyar- 
országon a kispuska céllövészetből.
A MOVE hívta életre hazánkban 1929-ben

a. vitorlázó repülést. Az első vitorlázó 
repülő MOVE tag volt; Bernárd Mátyás 
ny. rep. alezredes. A. MOVE 20 év alatt 
számtalan sportpályát létesített az ország
ban. és mérhetetlen munkát végzett a 
vidéki sport fejlesztése terén.

A MOVE szervezetét 1920—21-es évek
ben német és olasz, míg 1928-ban japan 
és észt katonatisztek több alkalommal 
tanulmányozták.

A társadalmi mozgalmak közül a MOVE
hívta életre a Frontharcos Szövetséget és 
a Nemzeti Munkaközpontot.. A MOVE 
vezetői, de különösen vitéz Endre László 
alispán MOVE társelnök mérhetetlenül 
sokat tett az időközben tövénnyé lett 
katonai uíőképzés, a lövészmozgalom meg
teremtéséért. 1938 szeptemberében elsőnek 
vonultak a MOVE lövészszázadok a 
határra, hogy szabad akartukból önként 
védjék a hazát és az elszakított részeket 
vissza szerezzék..

A MOVE az elmúlt 29 év alat
közel félmillió ifjút

oktatott és nevelt egyesületeiben a 
sporton keresztül haza. és fajszeretetre, 
magyar becsületre. A  tömegnevelés mel
lett különböző sportágakban számtalan 
magyar bajnokot és olimpikont adott a 
nemzet sportjának.

A MOVE egyesületek által kinevelt 
kiváló sportemberek s eredményeik fel
sorolását meg sem kíséreljük. Mindössze 
megemlítjük, hogy 1935-ben az Olasz
országban megrendezett céllövő világ
bajnokságok alkalmával a MOVE lövész
csapata megverte az olasz nemzeti váloga
tott csapatot.

Magától értetődő kérdés, hogy a. ha
talmas szervezet 20 esztendő alatt Buda
pesten miért nem. tudott nagyobb sport- 
oredményelcet elérni'? Egyszerű, a felelet: 
a megfelelő nagypálya hiányában nem 
tudott Budapesten a MOVE-hoz és az 
általa végzett munkához méltó nagy

egyesület kialakulni. A nagybudapesti 
MOVE-egyesül-et hiánya, azt eredményez
te, hogy a vidéki és a fővárosi kis 
MOVE -cg ye s ül-e te k által kinevelt sport
emberek a nagyobb nem MOVE-egyesií- 
letokbez mentek, ahol számukra több 
versenyzési lehetőség és számtalan alka
lommal megélhetési tehetőség nyílott.

A MOVL az elmúlt 20 év alatt a ke
resztény és nemzeti szellemű magyar 
sport önzetlen harcosa volt. A  kitartó, 
m-eg nem alkuvó munkájának meglett az 
eredménye. A  MOVE-szellem és lelkiség 
lesz úrrá a magyar sportéletben. A 
MOVE-vezetők nyugodtan mondhatják: 
érdemes volt dolgozni!

A MOVE, amint a fentiekből kitű
nik, nemcsak hatalmas egyesület, ha
nem 390 MOVE tagegyesület tömö

rülése.
A fővárosban és annak közvetlen kör
nyékén közel 50 MOVE-egyesület műkő 
dik. A hatalmas szervezet élén az orszá
gos elnökség áll s talán nem lesz érdek
telen, ha ideiktatjuk a MOVE - ve-zérk ar 
névsorát:

Elnök: Szeder János.
Társelnökök: vitéz Endre László dr al

ispán, báró Feilitzsch Berthöld m. kir. 
titkos tanácsos. Karsay Sándor dr 
törvsz. elnök, vitéz Mérey László ny. al
tábornagy. Zsindely Ferenc államtitkár.

Alcíműkök: Alföldy Béla dr or&zgy.
képv., vitéz Baló Zoltán ny, ezredes, Bo- 
ezonády Szabó Imre orszgy. képv., Kun- 
cze Géza orszgy. képv., Miskolczy István 
orszgy. képv., Virányi Ferenc ny. altá
bornagy, Németh László pápai kamarás. 

Főtitkár: dr Bánkút! László,
Lövész!iga elnök: vitéz Balő Zoltán

ny. ezredes, főlövé&zm.: Németh Géza
ny. alezredes, MOVE LASz elnök: dr
Huszovszky Lajos orszgy. képviselő, 
MOVERO elnök: dr Ember Sándor
orszgy. képv., Orsz. gazdasági főnök: 
Bajnoczi Sándor. Országos titkárok: Bo* 
ross Jenő, Csekey István.

Az országos elnökség mellett a MOVE 
nagytanács és intéző bizottság, valamint 
a MOVE Lövész Liga, MOVE Labdarúgó 
Alszöyetség és MOVE Repülő Osztály 
irányítja a hatalmas szervezet működé
sét. Az egyesületnek Budapest, VI., Pod- 
maniczky-utca 45. szám. alatt sa-ját tulaj
donát képező országos s az országban 
számos egyesületi székháza van. Évente

a következő sportágakban kerülnek 
megrendezésre országos MQVE-baj. 

nokságok:
atlétikai, asztali-tenisz, birkózás, céllö
vészet, kerekpár, kosárlabda, tenisz, tor 
na és úszás. A versenyeken több, mint 
két évtized óta csak keresztény magya
rok indulhatnak.

Oldalakon lehetnie folytatni, de az el
mondottak is világosan meggyőznek 
mindenkit arról, hogy a MOVE a keresz
tény magyar sport meg terem léséért. de 
általában a magyar nemzeti gondolat 
megerősödéséért 20 esztendőn keresztül 
nemcsak mérhetetlen munkát, de áldoza
tot hozott. Úgy védjük, hogy a fentiek 
tudatában helyesen döntött a főváros 
polgármestere és a közgyűlés többsége. 
A MOVE valóban megérdemli, hogy no
csak más nagyegyesületek tömiegnevclöjé 
egyen, d<y nagyságához méltó keretük 

között maga is eredményekben meglátszó 
munkával tudja tovább szolgálni a ke
resztény magyar sport fejlődését.

Kéthetes kirándulás , kihívást
mérkőzés a M C -ca! egyéb 

várnak a Szolnoki
ha m e g n y e r i  a M a g y a r  K u p á t

Hőség ide, hőség oda, Szolnok 
Kupa-lázban ég. Mindenki a salgó
tarjániad elleni mérkőzés esélyeit 
latolgatja... M ég most is sokat em
legetik azt az időt, amikor a Szol
noki MÁV a KÖLASz harmadik 
helyén bumlizgatott, aztán a máso
dik liga küzdelmeiben megerősödve, 
bejutott az NB I-be. A  legvérme- 
sebib szurkoló sem hitte akkor, hogy 
a Szolnok egy évnél tovább viszi... 
A  vezetőség azonban szerencsés kéz
zel oldotta m eg a csapaterösítési 
kérdéseket, megoldotta az edzővál
ságot is s nem esett ki az NB-böl. 
Sőt! A  csapat a jó  helyezése mellett 
eljutott á Magyar Kupa döntőjébe 
is és nem minden esély nélkül áll 
ki a mai küzdelemre.

•
A  legtöbben Móré János edzőt 

dicsérik az elért sikerekért. Ez a 
dicséret méltán meg is illeti a nép
szerű J a n csi bácsit".

A  csapat január eleje óta van a 
pályán s az edzéseket olyan okosan 
és tervszerűen osztotta be, hogy 
most, az idény végén sincs egyetlen 
játékosnak sem  úgynevezett ,,labda- 
undora". M ó r é  a lehető legjobb tel
jesítményt hozta ki a játékosokból. 
A  korszerű rendszerben játszó csa
patnak különösen a védekezését tö
kéletesítette. Hogy ez mennyire 
igaz, bizonyítja az a körülmény, 
hogy a Szolnok kapta a legkevesebb 
gólt ebben a  bajnoki Idényben.

*
A  támadósor azért volt valamivel 

halványabb, m ert hiányzott a meg
felelő középcsatár, aki a nagyszerű 
szárnyakat összefogta volna. Szol
nokon remélik, hogy Búza és Lar- 
borcs vetélkedéséből talán mégis
csak megszületik az a középcsatár, 
akire szüksége van a csapatnak. 
haboroz a kirobbanó erőt, Búza a 
technikát képviseli. Ebből a szem
pontból is-érdekes tehát a két csa
tár párharca^.

■p-
Külön érdeme* m ég , Móré, edzőnek.

hogy merész kézzel nyúlt bele az 
utánpótlás kérdésébe is. A  fegyel
mezetlen játékosokat és a már fe j
lődni nem tudó ,,örök ifjúkat" félre
állította s az Igazi fiatalokat vette 
kéz alá. Ezzel megteremtette a Szol
nok utánpótlásának alapját.

A  Szolnok Ifjúsági csapatáról még 
fogunk hallani...

•
Most, a Kupa-döntő előtt ezekről 

is sok szó esik Szolnokon, a vissza
térő refrén azonban mindig ugyan
az:

—  A SalBTC ellen azért nem sza
bad biztosra mennünk.

Ezt hangoztatja különben a veze
tőség Is.

—  Budapesten —  mondják a ve
zetők —  a „ Stécé“  is szeretné ki
vágni a rezet. A salgótarjániak 
mindent bele fognak adni ebbe a 
mérleösésbe, nekünk sem lehet tehát 
sétálni. A mi játékosaink is m eg
fogadták, hogy minden puskaporu
kat eldurrantják ezen a mérkőzé
sen.

Ezek szerint ugyancsak nagy harc 
lesz a mai Kupa-döntőn.

A  csapat, szokásához híven, most 
is csak vasárnap reggel jön Buda
pestre, természetesen gyorsvonaton. 
Az összeállítás a multheti, vagyis 
most is Búza lesz a középcsatár. 
Selmeczy egy  kissé megijesztette a 
csapatot, mert pénteken le akarta 
főzni a szolnoki magasugrókat s 
közben megrándította a derekát. 
Szombat délutánra azonban rendbe
jött s így nem kell helyére új em 
bert állítani!

*
Bárhogy végződjék is a Szolnok 

szempontjából a Magyar Kupa dön
tője, a csapat hívei mindenképpen 
elégedettek lesznek. (Ha győz a csa
pat, még inkább...) Az egyik főszur
koló ezeket mondta:

—  Már az ts nagy teljesítmény, 
hogy a Szolnok a döntő egyik részt
vevője. A z is óriási eredmény, amit 
a csapat a  bajnokságban vivőit. Isi,

Minden elismerésünk tehát a csa
paté. Nemcsak a szolnoki sport
társadalom, de a vasutassport iránt 
érdeklődők is meleg szeretettel gon
dolnak a Szolnoki MÁV csapatára, 
amiért a vasutassport hírnevét öreg
bítette...

•
Ezen a sok dicséreten túl még 

„mást" is kap a Szolnok, ha jól sze
repel a Kupában. Kéthetes kirándu
lásra megy Erdélybe s esetleg 
Nagybányával is játszik egy barát
ságos mérkőzést. Aztán tervbe van 
véve a Nagyváradi AC meghívása 
is. Erre a mérkőzésre július 6-án 
kerülne a sor. Nem volna érdekte
len találkozó:

a Kupa-győztes Szolnok erőpró
bája az NB-ujonc NAC-cal.

•
Hogy aztán valóban Ilyen „mel

léknévvel" érkezik-e vissza Szol
nokra a csapat, vagy nem —  az 
majd vasárnap elválik.

Szolnokon remélik, hogy — igen.
Vigh Jenő.

mmmmmmarnwmmmmmmm

Miért edzett ing nélkül 
a Szolnok

A  Szolnok pénteken ing nélkül, 
egy szál nadrágban tartotta utolsó 
edzését a mai kupadöntő előtt. A  
36 fokos, fülledt, melegben ez ért
hető is volt. Válaki mégis megkér
dezte Móré edzőtől:

—  Miért edzenek mez nélkül a 
fiú k f

—  A zt akarom —  válaszolta az 
edző —, hogy most piruljanak. Ne 
a mérkőzés Után...

Kas inár játszik ma a Testvériséfben a 
sérült Juhász helyett. A gyulaiak ellen 
ez lesz a csapat.: Sárpátkí — Kasznár, 
Merd* — Lenkeffy X, Forró. Szollár — 
Lenkeffy II, Blaskő. Gyömbér. Horváth.

Nem változtat vesztes csapatán a BRBC. 
A  Nagymányokra induló csapat teljesen 
megegyezik azzal az együttessel, amelyik 
az R TE-tői kikapott,

Vasárnap, 1941 -június 29..

ZÁRÓ SZELVÉNY!

ILÖrszápsIippeliSijnolsái^O
Beérkezési határidő: július %, 13 éra 

Soproni VSE—Szegedi EAG

Losonci AFC—Nyiregyh. TVE

Szentesi TE—Gyulai AO

Csabai AK—-Cegléd! MOVE

Hódmezőv. TVE—Orosh. TK

Szabad. Sport—Szabad. AFÖ

óbecsei Bocskai—Dulcis

Szabad. AK—Szabad. VAK 
Pótverseny: A pontversenybe csak
mérkőzés elmaradása osetén körül 
számításba egryóbkóct csak holtver 

*envt dönt *1.

Pütrőcz—Ujvid. VAK ,̂,<*2. . . .

Dana SC—TL Törekvés 

Apa tini SE—Zombori Sport.

Rezdáni SE—Bajmoki AK 

Névt

Lakhelyt **•••«»•»•••*•«

CJtoat 
A bek
aek. Minden szelvén
A beküldő aláveti magát a feltételek

bynez t .
malomban levő használatlan 10 fülé rés j

ép és fór
bélyeget keli mellékelni Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö- | 
teles ld« keresztet (osillaarotli tenni

z E m l e
Belgrádban vasárnap hosszú idő után 

újra BSK—Juroslavia mérkőzés lesz. 
A mérkőzés bevételét Angyelkovics kapja, 
mert most Játssza a 400. mérkőzését a 
Jugosláviában

Előléptették  
a — szíSgleíar&nyt!
leEüsimhasB minden leiietséies:

meBuaiósliottáK a BÜK ötletei
Brüsszel, június Vége ; 

A  belga labdarugó, bajnokság 
idén is nagyon bonyolult rendszer, 
mellett folyik A z I. osztályú csá-' 
patok két csoportban játszottak, a, 
csoportokból azután többen kerültek 
a selejtezőbe. A  selejtezőben állva 
maradt nyolc csapat most kupa
rendszer szerint folytatja a bajnok
ságot, A  kupa elődöntője KK-rend- 
szerben folyik, azaz minden csapat 
a párjával otthon is játszik és ide
genben is. A  tekervényes rendszer 
miatt a bajnokság nagyon elhúzódik 
s éppen ezért a szövetség két ér
dekes határozatot hozott. Elhatároz
ták ugyanis azt, hogy ha az elő
döntőben két mérkőzés után döntet
len lenne az eredmény, akkor

a  szögletarány dönti el, hogy 
melyik jut tovább.

A  BÖK ötletét Belgiumban tehát 
megvalósították. Az elődöntő mind 
a négy mérkőzésére ellenőr megy ki. 
Az ellenőrnek csak az a dolga, hogy 
számolja á szögleteket. Előfordul
hat tehát a jövő héten az, hogy ezt 
kell Írnom: Lyra— Berschot 0:1, Ber- 
schot—Lyra 1:0, győzött a Ber
schot 12:8-as szögletaránnyal.

A  másik határozat: a középdön
tőkben csak egy mérkőzés lesz, 
mégpedig semleges pályán. Ha ez 
az egy mérkőzés a rendes játékidő 
után döntetlenül állna, akkor a 
szögletarány dönti el, hogy melyik 
jut tovább. Ha a szögletarány iá 
döntetlen lenne —  csak akkor kell 
meghosszabbítani a mérkőzést.

Az elődöntő I. fordulójának ered
ménye: RC Bruxelles—Mallnois 4:Ö 
(szögletarány 7 :4), Lyra—Berschot 
0:1 (sz.: 8:8), O. Charleroi—Lier- 
sche SK 0:2 (sz.: 6:4 a Charleroi
javára), Tilleur— White Star 3:8 
(sz.: 3 :7). w

JL. S.
■Ml üjl Ilii fijH -----

A Mafyar Fámat í f y  áll fe! ma P é c s e i é i  
Bára — Dóra. Berkö — Balő, Jakab. 
Dömók — Krasazai. Víg VI, Pálíalvi, 
Varga, Papp.

Berltessy Elemér szövetségi edző ma, 
vasárnap délelőtt 10 órakór a köyetkezö 
kólyökcsapatok részére edzést tart: , 
Magyar Pamut, URAK. UTE és WoSCt 
Az edzés a WoSC-pályán lesz. .

A Kassai AC és a Rákóczi augusztus 
közepéig, illetve augusztus végéig teljes 
pihenőt tart.

A Z  ÚJPESTNEK NEM KELD 
OLAJKÁR I l i

Az Újpest elnöksége a következők köz
lésére kért fel bennünket:

Az utóbbi időben nyilván főleg kispest* 
forrásból olyan hírek láttak napvilágod 
hogy az Újpest erősen érdeklődik Olajkár
II. a kispestiek játékosa iránt é# hj»*£ 
az Olajkár-ügy jobbra, vagy balra dőlés* 
a ^Kispest vezetőségétől függ. Be kew 
szögeznünk, hogy ha a mnltban főéi®1
koztnnk ts Olajkár I I  szerződtetésének »
gondolatával, ez m ár —  a  múlté. (MajU®1 
H -t nincs axáad ékn okban szerződtetni.
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Uj tehetségek törnek
az élre Olaszországban

A legjobb olasz játékosok rangsora

Hatóságilag megtiltják
a BEAC-pálya lelátójának használatát

1  h a t é v e s  l e l á t ó  J a v í t á s r a  s z ó r n iBőma-, 1941 június vége,
Olaszországban az idényzárás 

.után gyakran szoktak rangsort 
;toészltemi a játékosokról. Alább is 
közlünk egy rangsort. Ez két külön
böző újság listájából, valamint egy 
népszavazás összesítésiéből alakult 
ki. A  szakértők szerint ez s,z idei 
legjobb rangsor.

Természetesen ez sem tökéletes, 
íriszen a labdarúgó teljesítményét 
■nem méri gép s így nem leket tel
jes pontossággal megállapítani, 
hogy ki a jobb középcsatár: a,
hagy b?

De ha nem is tökéletes a lista, 
mégis az igazsághoz nagyon közel 
járó képet ad az olasz játékosok 
1940— 41. évi bajnoiki teljesítményé
ről.

Nézzük csak ezt a listát.
Az első meglepetést a kapuban 

találjuk. Olivieri az ötödik helyen. 
Griffamti és Lafranco az első és a 
második helyen. . .  Uj tehetségek 
törnek az élre! Főni sem tudja már 
tartani a helyét a jobbhátvéd 
helyén. Csak harmadiknak „futott 
be“ s első Marchi, Olaszország leg
tehetségesebb hátvédje lett. ö  kapta 
ebben az évben a legjobb olasz hát
véd számára kitűzött Cáligaris- 
díjat is. A 1 balhátvéd helyén az öreg 
Rava még tartja magát, Locatelli 
is élen jár még a jobbfedezetben és 
Olmi is a középfedezetben. Andreoío, 
az „öreg hentes mester“  azonban 
csak ötödik lett.

A  balfedezet helyén Campaáelli 
esett vissza. Itt Marchese, a 
Bologna fiatal és nagyon tehetséges 
játékosa vonja magára a figyelmet. 
Marchese különösen a bajnokság 
hajrájában tüntette ki magát, míg 
CampatelH éppen akkor esett egy 
Jdcsit vissza. Ha létre jött volna 
májusban az olasz—német váloga
tott mérkőzés, akkor Pozzo szövet
ségi kapitány bizonyára Marchese 
mellett döntött volna.

A  jobbszélen Biavati és a balössze
kötőben Trevisan tartja a helyét. A 
jobbösszekötö helyén Ferrari és De- 
maria kissé hátrább került. Itt az 
első helyet az otthon aligha Ismert 
Cominelli foglalja! el s mögötte a 
harmadvirágzását élő Meazza kö
tött ki. Meazza súlyos bénulásából 
felgyógyulva, új csapatában fél 
Idény alatt verekedte ki a második 
helyet.

A  középcsatár helyén Puricelli 
megelőzi Fiolát, de nem azért, mert 
Puricelli lett a gólkirály, hanem 
azért, mert Puricelli egészen külön
leges jó idényt fogott ki. Hogy a 
góllövés csak másodsorban jött szá
mításba a lista összeállításakor, ait 
bizonyítja az is, hogy Ossola, a má
sik gólkirály még „helyre sem Ju
tott be."

A  balszélsö helyén Regguzoni 
megelőzte Ferraris II-1.

Ha a játékosok első helye alapján 
sorrendbe akarjuk állítani az egye-

H
k o r r s k t  c s í k o s

’ © I V A T é t Y Ö N Y O K

! Gauder
| ssato&tóS
i VII., Erzsébet-körút 4. sz.

sületeket, akkor ezt a képet kap
juk:

1. Bologna 4 játékossal.
2. Ambrosiana 2 játékossal.
3. Fiorentina, Genova, Juventus, 

'Atálanta és Triestina 1— 1 játékos
sal.

ím e: nem véletlen az, hogy éppen 
a Bologna nyerte a bajnokságot, az 
Ambrosiana meg a bajnokságban is 
második.

Most pedig nézzük csak magát a 
listát:
Kapus:

1. Griff am/ti Fiorentina
2. Lafranco Atalanta
3. Ferrari Bologna
4. Masetti Roma
5. OUvirei Torino
6. Bodoira Juventus 

Jobbhátvéd:
1. Marchi Genova
2. RomagnoH Lazio
3. Fcmi Juventus
4. Giancamerla Atalanta
5. Boniforti Milano
6. Piacentim Torino 

Balhátvéd:
1,. Rava Juventus ,
2. Ricái Bologna
3. Sardelli Genova
4. Ferrini Torino
5. Berra Milano
6. Picoardi Fiorentina 

Jobbfedezet:
1. Locatelli Ambrosiana
2. Depot ríni Juventus
3. Bovoli Atalanta

< 4. Milano Nápoll
5. Genta Genova 

' fi. Sátor .Triestuia

Középfedezet:
1. Olmi Ambrosiana
2. GaBea Torino
3. Pozzo Atalanta
4. Ra/ncüia Triestina
5. Andreoío Bologna
6. Donáti Roma 

Balfedezet:
1. Marchese Bologna
2. CampatelH Ambrosiana
3. Peraszolo Genova
4. Bonomi Roma
5. Grezar Triestina
6. Poggi II Fiorentina 

Jobbszélső:
1. Biavati Bologna
2. Mascheronl Torino
3. Menti II Fiorentina
4. Kriesu Roma
5. Pasinati Novara
6. Frossi Ambrosiana 

Jobbösszekötő:
1. Cominelli Atalanta
2. Meazza Milano
3. Valcareggi Fiorentina
4. Boréi II Juventus
5. Ferrari Bologna
6. Demaria Ambrosiana 

Középcsatár:
1. Puricelli Bologna
2. Fiola Lazio
3. Cergoli Triestina
4. Amadéi Roma
5. Boffi Milano
6. Di Benedetti Fiorentina 

Balösszekötő:
1. Trevisan Triestina
2. Coscía Roma
3. Candiani Ambrosiana
4. Lustha Juventus
5. Quario Napol!,
6. Arcari IV. Milano*

Balszélsö:
1. Regguzoni Bologna,
2. Ferraris II  Ambrosiana,
3. Rosellini Napoli,
4. Panto Roma,
5. Alberrico Venezla,
6. Decano Fiorentina.

«
Egyik-másik név talán még Ide

genül cseng a magyar fül számára 
s odahaza még ismeretlen. Biztos 
azonban, hogy hamarosan meg
tanulják! Mért ősszel, ha. majd Bu
dapesten sor kerül a magyar-olasz 
mérkőzésre, akor Pozzo több fiatal
lal megy majd Budapestre. Az olasz 
labdarúgásban az új tehetségek ha
talmas lendülettel törnek az élre!

R. K.

A Haladás erősít!
Nemcsak Szombathely szurkolói, hanem 

a Haladás tagjai is feltették a kérdést a 
szegedi mérkőzés után a Haladás veze
tőségének :
' — Mi lesz most? Hogyan fogadta a 
csapat (és a vezetőség az NIl-bőL való ki
esést és mik az új tervek?

MI lenne?! — mondja Palágyi in
téző. — Ahogy kiestünk, úgy vissza is 
fogunk kerülni az NB-bo. Nem rajtunk 
es nem a fiúkon múlott a kiesés.

— Mit csinálnak a bajnokság befeje
zése illán?

— Hétfőtől kezdve minden játékos sza. 
badsagot kap, egyelőre bizonytalan időre. 
Remélhetőleg a vakáció alatt mindenki 
meggyógyul, hiszen Lovász, Mőroc, Kiss, 
Ur:-/kf\ Kalotaj jelenleg is beteg. Ha ők 
rendbejönnek, együtt lesz újból a gár- 
danfc. Ezzel azonban nem elégszünk meg. 
Nemcsak „megfiatalítjuk”  az I. csapa
tot, hanem új játékosokat is szerzünk. A 
„megfiatalítás”  azt jelenti, hogy tehet
séges fiataljaink, mint Ivoroknay. Szalai, 
Szabados, Gerencsér, Újvári, Kiss stb, 
többször jutnak majd szerephez, hogy 
mire újból visszakerülünk, mint egyen
rangú tartalékok mindenkor kéznél le
hessenek.

— Erősítés is lesz. Már most több 
játékossal is tárgyalunk. Elsősorban 
csatárokat kell szereznünk. Kovász sérü
lései és Deszko katonáskodása miatt 
állandóan törzs balszárnyunk nélkül kel
lett játszanunk.

— A múlt évben is ígért erősítést a 
vezetőség. Az idén valóban lesz is valami 
ebből az erősítésből?

— Megnyugtatom: lesz! Biztosítom a 
szombathelyi szurkolókat, hogy ezúttal az 
Ígéret nemcsak ígéret marad, hanem 
valóság is lesz.

— Egyszóval: nem tartunk az NB
de nem is vesszük könyelmüen. mert jói 
tudjuk, hogy ha nem is kapunk NB- 
ellenfeieket azért az NB II-ben js meg 
kell dolgozni a győzelmekért. Az NB II 
minden résztvevője harcos csapat, ezekkel 
a. bajnokság veszélyeztetése nélkül nem 
szabad sem könnyelműsködni, sem fél 
vállról játszani. Játékosaink mindezzel 
tisztában vannak és én remélem, hogy az 
-NB I l-t  majd ebben a szellemben kezdik 
íés végzik. 4-.

T -....
Almássy-tér—Fáskör 3:1 (3:1). Hungária- 

tit. Vezette; Auspitz. Az Almássy megér
demelten' győzött. Góllövő: Vidor. Her
máim és Járer, Illetve Berzi. Jó: Dénes, 
Koltai, Vidor és Jager, illetve Alberti, 
Gombos. Podmaniezky és Jergler. 
Almássy „tér II—Fáskör II 3:2 (2:0).
Vezette:- Horváth. Góllövő: Kovács,
Blazín és Koltai II, illetve Balogh és 
Németh II.

A Pécsi VSTv utolsó NB' III mérkőaő- 
sére a M. Pamut eliten a következő csa
pattal áll ki: Pozsgai — Kétyi, Tur-
mann — Mozsgai, Balassa,, Szabó — Horváth, Neumov, Sós, Nagy, Gajcsi. Az össze
állítás meglepetés,_ _ mert kihagyták a 
csapatból (rendkívüli okokból!) a nagy
ágyúkat: Bérezést. P adriai t és Lendvait 
és fiatal játékosokat állították !be . he
lyettük. . I: I',. c .

Akik az utóbbi időben a BEAC- 
pályán jártak, tapasztalhatták, 
hogy a lelátó előtti betonlépcsőn 
hatalmas repedéseit tátonganak, ki
áltanak a kavicsok, csaknem széjjel- 
málik a beton. A  lelátón is vakolat- 
hullás, kopás, omladék látható s az 
építmény nem kelti fiatal, alig hat
esztendős alkotás benyomását. A  
BAEC-pálya látogatói, a Gamma
szurkolók, a főiskolások körében 
Itt-ott suttogások, megjegyzések 
hangzottak el. A z emberek azután

A  kíváncsi szurkoló bizonyára 
kíváncsi a Magyar Kupa döntő
jének résztvevőire. Talán nem is 
annyira a jól Ismert Szolnokra 
kíváncsi, mint inkább a tarjá- 
niakra, a kupadöntő „sötét"  csa
patára. Mit is kérdezhet egy kí
váncsi ember a tarjániakról ? 
Hát —  halljuk a kérdéseket! 
Hogyan utazott a Stécé Buda

pestre ?
—  Több, mint egyórás késéssel. 

Szombaton délután negyed 3-kor 
kellett volna érkezniük a Keletire, 
de már negyed 4 is jóval elmúlt, 
amikor megérkeztek.

Kellemes volt-e az ú tjuk?
—  Talán inkább kellemetlen. 

Amint azt nekünk Géczi, a tarjá- 
niak veterán kapusa mondotta, so
kat szenvedtek a melegtől. Ez azon
ban nemigen látszott meg a gár
dán.

Kik utaztak Budapestre f,
—  Géczi, Budai, Tímár, Kiss, Ta

kács IV, Mátrai, Borsányi, Csuber- 
da, Jenöfi és Laczkó. Trenka, a bal
szélsö szolgálati beosztása miatt 
csak ma délelőtt érkezik autóval. 
Tartalékul Balázs és Maros jött a 
csapattal.

Milyen a hangulatuk?
—  Erősen bizakodó. Á  46-oson

megszólaltattuk a tarjáni legénye
ket.' Ilyesféléket mondtak: Géczi:
,fBeleszállunk, a csapat most jó." 
Jenöfi: „Győzünk!" Marosi: „Ha egy 
kicsit kifut a fiuknak, akkor 3:2-re 
nyerünk." Balázs: „Nehéz ügy, de 
álltunk már nehezebb lecke előtt is. 
Hej, ha jó lenne a lábam!" Laczkó: 
„1:1 lesz. Második meccset is aka
rok játszani." Csuberda: 4:3 lesz a

S z e k e r e s  és  K iss II- e l in d u lt
a  v i lá g o t  J e le n tő  z ö ld
g y ep em
Ez évadbeli legeslegutolsó mér

kőzésen a WMFC két amatőrt Is 
tüzbeküldött az Elektromos ellen: 
Szekerest, az ifiválogatott kapust 
és Kiss II-1, a  fiatal jobbszélsöt. A 
két amatőrjátékos elsöízben szere
pelt a profik között s éppen ezért 
mindenkit meglepett nagyszerű já 
tékuk.

—  Nagyon jól esett, hogy a profi
játékosok igen szívélyesen fogadtak 
bennünket —  mondotta Szekeres.
— E z önbizalmat adott nekünk.

—  Csak úgy zengett a „hajrá 
W M FC!" —  veszi át a szót Kiss II.
— Soklcal több szurkolónk volt ott 
nekünk, mint az Elektromosnak. 
Pedig ugyancsak messze 'van Cse
peltől a Latorca-utca!

—  Nem  volt lámpalázuk?
—  Egyáltalán nem  —  felel gyor

san Kiss II. —  Nagyszerűen érez
tem  magam a villanyfényben. Sőt, 
élveztem , hogy a Elektromos-védők 
többször meg-megzavarodtak a fény 
miatt.

Szekeres viszont beismeri, hogy 
lámpalázas volt.

—  Bizony remegtem egy kissé az 
első negyedórában —  mondja. — 
Ez azonban nem csupán a villany
fény miatt volt. Nagyon átéreztem  
a felelősség súlyát, hiszen Szabó 
Tónit, a sokszoros válogatott ka
pust kellett helyettesítenem!

—  A  védésben nem zavarta a vi
lágítás ?

—  A  lapos labdáknál alig, a ma
gasaknál bizony annál jobban. Az 
ívelt labda volt a legrosszabb. 
Mintha csak a napba nézett volna 
az em ber. Ilyenkor csak az utolsó 
pillanatban lehetett észrevenni a 
labdát. Nagyon kellemetlen dolog 
volt..,

A  két fiatal játékos ezután a 
„m últjáról" beszél. Kiss II mondja:

—  1920-ban születtem és a CsTK 
kölyökcsapatában kezdtem játszani. 
Sokszor játszottam középcsatárt is, 
de. ú gy  étrze^  hogy igazi helyem.

lassan kezdték megszokni, hogy a 
BEAC-lelátó ilyen „koravén" álla
potban van és mostanában nemigen 
esett szó a dologról.

Az ügynek azonban most várat
lanul hatósági részről támadt vissz
hangja. Mint szombaton az esti 
órákban értesültünk,

a BEAC hivatalos helyről fel
szólítást kapott, hogy sürgősen 
kezdje el a lelátó javítását, 
mert különben használaton kí
vül kell helyeznie az építményt.

mi javunkra. Mindkét csatársor elég 
gólképes." Némi szünet’ után Csu
berda helyesbit: „Tessék kijavítani 
a tippemet 2:2-re.“  Budai: „E gy gól
lal győzünk, mert a mi oldalunkon 
van a szív és a lélek." Kiss: ,Lla a 
dezetsorunk az őszi formájában 
lenne, akkor nem félnék, de ha úgy 
fog menni, mint a DiMÁVAG ellen, 
akkor is győzünk és a kupa Tur
jánba kerül." „Bár angyal szólna 
belőled"  —  hangzik a hátunk mö
gül. Kiss folytatja: „Szeretném azt 
a nagyra tartott Koromat meg- 
ugrasztani egy kicsit. Szeretném  ti 
szolnoki balszárnynak elvenni a ked
vét a futballtól." Borsányi: „Lapos 
játékkal meg lehet verni a, Szolno
kot, márpedig a Fradi-pályán lehet 
laposan játszani." Mátrai: ,fHa Koil- 
láthot és Szántót sikerül kikapcsol
nunk, akkor győzünk." Tímár: 
,,2 :l-re győzünk, mert jó a, csapat." 
Takács IV: ,,Ha egy kis szerencsénk 
lesz, akkor könnyen meglephetjük 
őket."

Milyen idősek a tarjániak ?
—  Géczi 31, Budai 31, Timár 27, 

Kiss 20, Takács IV 27, Mátrai 30, 
Borsányi 24, Csuberda 19, Jenöfi 28, 
Laczkó 22, Trenka 24. Amint lát
ható, a védők nem mai gyerekek, 
de a támadók aránylag fiatalok. A 
legöregebb tarján! játékos Géczi. 14 
esztendeje játszik a Stécáben.

Várták-e a Stécét a pályaudva
ron?

—  Két szál ember. A z  egyik 
Tátrai volt a Ferencváros hátvédje, 
a másik Kutasi a zöld-fehérek haj
dani kapusa.

Hány éve működik a S técé?
■— 21 éve. Ezalatt az Idő alatt sok

mégis a jobbszélen van. I tt is sze
retném befejezni a pályafutáso
mat.

—  Én Sarkadról kerültem Cse
pelre, ezelőtt két évvel —  beszél 
Szekeres. —  Jobb helyre igazán 
nem kerülhettem volna. Fél évig az 
ifjúsági csapatban védtem, azután 
kerültem az amatőr „egybe". Na
gyon sokat köszönhetek az edzőnk
nek, Burger Pista bácsinak, azon
kívül Molnár Ignácznakt az ifjúsá
giak szövetségi edzőjének. ,fNáci 
bácsi"  igen sok hasznos dologra 
megtanított az edzéseken. Külön 
élmény az ö kapusakadémiáin 
résztvenni . Sokszor védtem  a 
BLASz ifjúsági válogatottjában, de 
az országos ifiválogatottba nem 
tudtam bekerülni. Mindig csak tar
talék voltam.

Szekeres 1921-ben született...

A Pécsi DVAC kéthetes pihenőre ment. 
A vezetőség és a szunlialötábou: elégedett. csak az rontja az örömet, hogy a 
csapatnak még mindig nincs füves pá
lyája és lelátója.

A LOSONCI AFC
szombaton délután indult el autókkal 
Nyíregyházára a NyTVE elleni csoport- 
döntőre, amely az. NB II-be jutás sorsát 
van hivatva eldönteni. A LAFC csapata: 
Varga — Zsorna, Hauikó — Radó, Kos- 
tyál. Hegedűs — Pál, Kolenkás, Tóth, 
Egri, Kovács. A csapattal Szabó, mint 
tartalék, továbbá Szlabey János titkár és 
Réthy Sándor pénztáros, mint kísérő utazik Nyíregyházára. Losoncon remélik, 
hogy, a csapat oly-an eredményt főig elérni." amelynek birtokában, nyugodtan 
nézhet a, losonci vissza vágó mérkőzés elé.

Közbiztonsági szempontból ugyanis 
aggályosnak látszik a lelátó to
vábbi. használata. Értesülésünk sze
rint a javítási munkálatok megkez
désére rövid határidőt tűztek ki. Ha 
a javítást nem kezdik el, akkor a 
lelátót lezárják és használatát meg
tiltják.

A  nagy feltűnést keltő ügy to
vábbi fejleményei elé a főiskolások, 
a Gamma és az egész magyar 
sport társadalom nagy érdeklődéssel 
néz.

babért gyűjtött. Jó néhányszor meg
nyerte Észak bajnokságát, kétszer 
megnyerte már a Corinthián-díjat 
és 3-szor vagy 4-szer nyert országos 
amatörbajnokságot.. (Obrincsák Je
nő, a Stécé ügyvezetője szerint.)

Hányszor mérkőzött eddig a Stécé 
a Szolnokkal ?

— Négyszer. Kétszer NB H-, két
szer pedig NB I-mérközés keretében, 
Salgótarjánban mindig a Stécé, Szol
nokon pedig a Szolnok győzött. Eb
ből az következik, hogy a mérkőzés 
most (semleges pályán!) döntetle
nül fog végződni. (Obrincsák úrnak 
is ez a véleménye.)

Vannak-e nagy eredményei a Sté- 
cének?

—  A  Hungáriát barátságos mér
kőzés keretében 7 :l-re verte, SS 
Újpestet bajnokin 3:0-ra. Csak a 
Ferencvárossal nem bírt eddig—

Akar-e nyerni a Stécé?
—  Már csak azért is, mert a 

győzelem nászajándék lenne jobb
fedezetünknek, Kissnek. Ha döntet
len lenne az eredmény, Kiss házas
sága egy héttel eltolódik. (Feltéve, 
ha hinni lehet annak a huncut kis 
Csuberdának, aki ezt állította.)

Hol van most a Stécé?
•—- Rejtekhelyen. Valahol Budán. 

Nyugatinál elölünk is úgy eltűntek, 
mintha kámforrá váltak volna,

S hol lesz holnap a S técé?
—  Sokak szerint —  „sehol". Aki 

azonban szombaton délután velük 
villamosozott a Keletitől a Nyuga
tiig, látta önbizalomtól sugárzó 
arcukat és hallgatta akarástól fü
tött szavaikat, annak körülbelül 
más a véleménye. Ha még olyan 
nagy csapat is a Szolnok... .

Hangya—KáSC 3:3 (3:1). Vállalati baj
nokság. CsopoTldüntő. Fehérvári-út. Ve
zette: Vasa A- A Hangya már 3:0-ra ve
zetett. de szünet után őrösén följött a 
IíáSC. Gól,lő vő: Bíró (2), Szagó, jlí. Ká
rolyi (tl-esbőJ), Kékesi és Komráid. Ezzel 
az eredménnyel a  Hangya lett az I. o. 
bajnoka, mert az első mérkőzésen 4:2-re 
győzött.

A  PVSK július 6-án Eszéken játszik 
az ottani- SK Rapiddal. A  visszavágó 
mérkőzés július 13-áu lesz Pécseit.

KOSÁRLABDA
A  BEAC NYERTE AZ OLIMPIAI

KUPÁT
BEAC—BSzKRT 16:14 (6:5)

Vezette: Hepp dr és Badacsonyi, 
Szünet után jobban ment a BEAC- 
dobóknak. Kosárdobó: Csányi H l
(7), Rébay (5), Stolpa II (4), illet
ve Szamosi (7 ), Velkay (4) és Mo
gyorósi (3).

A  MAFC I—MAFC II mérkőzés 
elmaradt, mert a MAFC II nem je
lent meg. Az olimpiai kupa vég
eredménye: 1. BEAC, 2. BSzKRT,
3. MAFC I, 4. MAFC II.

Bicsinszky étterem
Budapest, 
VII. kér., 
Erzsébet- 
körút 30. 
P o l g á r i  
á r a k !

t e l j e s e n  új, h i g i é n i k u s  
k o n y h a b e r e n d e z é s s e l !
Nyitva reggel 5 órától: viliásreggeli, ebéd vacsora.
Korszerű konyha vezetés, házi cukrászat! Hideg bílffék, hal- 
különlegességek és torták házhoz szállítását is vállalja 1 
T e l e l ő n :  428—331, 428—332, 423—S64.

M m  Ismeretlen Stécé...
Mit tudtunk meg a Magyar Kupa döntő salgótarjáni résztvevőjéről 
szombaton délután a Keletitől a Nyugatiig?
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A lámpán nagy gondja 
a füves pálya

' Lampart Bajnoksága és ezzel az 
JJB-be kerülése nagy örömet okozott 
Pestszenterzsébeten. De egy nagy gondjuk 
Van az erzsébeti szurkolóknak:

Hol játszik a Lampart, ha pálya
választó a/. NB I-bcn?

Pestszenterzsébeten jelenleg nincs 
füves pálya. így  NB I mérkőzést nem 
játszhatnak ott. A Lampart eddigi ott
hona. az erzsébetutcai pálya Pestszent, 
erzsébet város tulajdona, amelyet a 
Lamparton kívül még három másik egye
sület, «z ETC, a PeMTK és a P. Rákóczi 
is használt állandóan mérkőzésre és edzé
sekre is. Ez a beosztás már maga le 
nehézséget okoz a pálya esetleges füve* 
•itésében, mert négy egyesületet nem bir 
el egyazon* fü MagyarországonI Rövid idő 
Után tönkremenne a gyep.

A Lampart vezetői most lázasan keresik 
« pálya kérdésében a legjobb megoldást. 
Elsősorban az erzsébetutcai pálya füvesí
tése esetén az eddig ott játszó amatőr 
csapatoknak a város könnyen készíthetne 
új pályát, mert hiszen a városnak bőven 
Van megfelelő területe ilyen célra is.

Ha ez a terv meghiúsulna, szó lehetne 
arról, hogy saját pálya építésével oldja 
meg a kérdést a Lampart. Az utóbbi 
tervnek azonban súlyos akadálya, hogy 
Pestszenterzsébeten, ahol elsősorban 
(Szeretné a Lampart a pályát, pálya építé
sére _alkalmas magánterület alig akad. Az 
erzsébeti sportbarátok azonban remélik, 
hogy a területekben bővelkedő város a 
segítségére lesz a Lampartnak és az NB t 
csapata után az NB I pálya is meglesz 
Pes tűZenterzsébeteh.

■ ‘ P *

H á r o m n e g y e d  ó - k o r  a M a r g i t s z i g e t e n :

A III. kér. versenyén latos, 
Gróf,Eleméri, Körösi, Fábián, 
Kovács, Galambos és a válo
gatott úszógárda indul

A B) közép megkísérti g y ő z e l e m r e  h iz la ln i az FTC-t 
a MAC ellen

A BUDAPESTI IFJÚSÁGI BAJNOKSÁG 
AI. PASA 
II. osztály 

Déli csoport
1. M. Fosztó 22 19 1 2 119:29 39
2. WMTK 22 16 1 5 79:29 33
3. OTE 22 14 3 5 78:43 314. P. Juta. 22 11 2 9 64:49 24
•5. KTC 22 9 5 8 64:52 23
6. FVSK 22 10 2 10 57:59 22
7. Hungária II 22 8 4 10 50:64 20
8. Gamma SzSE 22 7 6 9 42:58 20
9. FSC 22 7 3 12 34:66 17

10. Ganz 22 5 6 11 38:56 16
11. M. Textil 22 6 I. 15 37:62 13
12. PTSC 22 2 2 18 17:111 6

Északi csoport
1. BLK • 22 19 2 1 72:28 40
2. UTE 22 14 3 5 40:24 31
3. UFC 22 13 3 6 38:40 29
4. URAK 22.11 5 6 30:35 27
5. BVSC 22 11 4 7 53:45 26
6. UMSE 22 11 2 ö 41:42 24
7. MFTR 22 11 1 10 37:47 23
S. Juta TE 22 8 4 10 24:51 20
•9. TLK 22 8 2 12 20:62 1 8

10. MSC* 22 10 2 10 35:19 22
11. UVASC* 22 2 _  20 — 4
12. Compactor* 
* Visszalépett.

22 — — 22 — —

Keletii csoport
1 . w s c 22 16 2 4 94:31 34
2. SzRTC 22 14 2 6 58:35 30
3. SzNSE 22 11 5 6 53:57 274. SzFC 22 12 2 8 54:44 265. RTK 22 10 5 7 44:36 25
6. KSSE 22 8 5 9 45:47 21
7. VI. kér.. SC 22 8 2 12 57:55 18
8., KMTE 22 7 4 11 47:62 18
9.‘ SASC 22 6 6 10 41:55 18

10. MAVAG 11 22 6 5 11 41:70 17
11. Kíelex 22 6 3 13 58:83 15
12. BTC 23 7 1 14 33:53 15

III. osztály
Keleti csoport

1. Hálókocsi 18 15 2 1 50:20 32
2. K. Törekvés 18 15 1 2 37:23 31
3. ETC 18 13 1 4 45:17 27
4, WMTK II 18 10 2 6 22:26 22
5. NJTC 18 10 2 6 15:23 22
6. Szondy 18 8 2 8 21:51 18
7. SzTE 18 5 — 13 8 :31 10
8. Filtcx* IS 7 — 11 15:17 14
9. PeMTK II* 18 2 -__ is  — 4

10. Függetlenség* 
* Yiszalépett.

18 — — 18 — :-------

A BUDAPESTI KÖT.TÖKBAJNOKSAG 
ALLASA

VII. csoport
1. Elektromos 22 19 3 — 94:6 41
2. BTK 22 35 4 3 59:16 43
3. M. Turul TE 22 16 1 5 39:19 33
4. NSC 22 15 2 5 47:14 32
5. Compactor 22 34 2 6 36:19 30
6 . VI. kér. SC 22 10 3 9 36:38 23
7. VÁC 22 6 6 10 10:37 18
3. Vízmüvek II 22 6 4 12 11:71 16
9. Testvériség 22 6 2 14 1 2 :7 3  14

10. BEK 22 S 2 15 6:49 12
11. Pannónia* 22 5 1 16 12:20 11
12. Főv. TKör* 2 ------- 22 — :--------

VIII. csoport
1. UTE 22 21 — 1 161:12 42
2. WoSC 22 20 — 2 116:30 40
3. URAK 22 13 4 5 42:24 30
4. M. Eamutipar 23 13 2 7 57:25 28
3. UTSE “  *
6 . UMSE
7. Juta TE
8. UVASC
8. PMTK

10. Vízmüvek11. MFTR
12. MSC*
* Visszalépett.

22 9 3 10 33:51 21 
22 9 3 10 29:51 21 
22 6 3 13 21:65 15 
22 8 4 13 20 ;58 14 
22 6  3 14 18:76 14 
22 4 2 16 ' 23:61 10 
22 2 3 18 13:95 6 
22 10 3 9 37:22 23

OMTK-BuSC 6:1 (5:0). Vállalati baj
nokság. IX. o. csoportközi döntő. Kelen
föld. Végétté: Harangozó. Az óriási
iramban kezdő OMTK lég szólta ellen- 
föléi, GóHíivő; Nagy (3). Szabó (21, Hőid
nél!, illetve Kalocsai. Lugosit (BuSC) a 
játékvezető kiállította.

A Kassai Törekvés vasárnap játsza 
Utolsó bajnoki mérkőzését. Az UAC ellen 
*z a tizenegy áll ki: Schímara — Leskó, 
Szesztai — Biinczer. Jakab, Hueska. —• 
Chmilnlczky, Pollák, Klimek, Florek. 
Szibert, A kassaiak győzelmet várnak a 
Törekvéstől.A Miskolci VSC Munkács csapatát 
akarta vendégül látni, az MSE azonban le
mondta a mérkőzést. Az MVSC íg y  két
hetes pihenőt kezdett.

A Szegedi VSE így áll fel a SzEAC 
flleni utolsó NB II bajnoki mérkőzésére: 
Papp — Domonkos, Sajtos — Sebők II, 
Balogh:. Varga — Sebők I. Borbély I. 
Péli, Borbély II, Kecskés. A SzEAC-nak. 
szombaton este més nem volt csapata. 
Csak kezdés előtt döntenek arról, hogy 
kik játszanak.

CSZAS
Hétfőn a válogatott edzésen üsazák 

Budapest 1941. évi 1500 méteres gyors- 
észóbajnokságát. Ezt a számot eredetileg 
s III. kér. versenyén akarták lebonyolí
tani. de a közel félóFáig tartó verseny- 
számmal nem akarták a műsort túlzsúfol
ni. A versenyen a következők indulnak; 
Gróf. Tátos. Vörös, lőrinci., Helray,
ÍSjtíc®* -~! i . -is

A HT. kér. Árpád SE vasárnapi űsző- 
versenyenek műsora a, válogatott viada
lok Köntösében tárja elénk a Nemzeti 
Sportuszoda eseményeinek rondjét. Ha a 
narancsszínű füzet, tartalmát nézzük azt 
latjuk, hogy tartalmában is tartani tudja 
a válogatott találkozók színvonalát. A 
kerületiek úszóversenyén rósztvesz a tel
jes magyar úszógérda és a műsort bs-; í J.ê 0 „vizilabdam órkőzések |tözüI a
MAC-—FTC mérkőzés felér egy nemzet
közi találkozó érdekességével és izgalmaival.
, A versenyt a 200 m-es gyórsúszással 
kezdik, amelynek két ídőfutamában Tú- 
to s , G ró f, E le m é n , V égházi, K ö r ö s y ,  
H á m ori, H e lm y , illetve T u s k i , P o g á n y  
B ú n  ab, L a n g er , M akláry D ien es  és 
P o lc so k  küzd az elsőségért.' T á tos , G ró f, 
E le m é n , V égh á zi és K ö r ö s y  ■ideje alig
hanem 2:30-m! belül lesz. Reméljük. 
T á tos  a 2:15-ös határt Js eíéri.

200 m hölgy há túszaiban a nagyszerű 
formában lévő N ova k  Ilonka csőcseréd- 
ményt is úszhat, L ová sz, V ám os, I iu s s t í .  
L ova sé  / / ,  A lb a ch  a helyezésekért küzd. 
SJ? í l .rn mellúszásban a 10 nevezettel két 
1 a ot utamba osztották. F áb iá n  győzelmét 
A n g ya l nemigen tudja megakadályozni, 
de az ö második, helyét sem tudja ve
szélyeztetni H á m ori, S iklósi, N ém eth  é,a

Délulán 5 órakor Újpesten:
B SE ?—ÜTE?
S ik e r ü l-e  a *  U T E -n ak  
v is sz a v á g n ia  ?

A  legutóbbi válogatott edzésen 
nagyon sok szó esett a vasárnapi 
BSE— UTE mérkőzésről. A  két csa
pat tagjai régi jó ismerősök. Az 
edzéseken, a válogatottban, egyesti- 
letközi mérkőzéseken számtalanszor 
játszottak egymás ellen és mellett, 
ismerik egymás erősségét és gyen
géit.

Mindkét csapat bízik magában. A 
semlegesek -— ha ugyan ilyenek is 
vannak —  inkább a BSE győzelmét 
várják. ím e néhány vélemény;

Németh János: A  BSE kétgólos 
győzelmét várom. Az UTE csapatá
ban négy álló és két mozgó ember 
van, a BSE-ben fordított az arány. 
Szerintem ezen fog  eldőlni a mér
kőzés — a BSE javára.

Molnár István: Ha a BSE ki 
tudja használni a maga gyorsasá
gát, legalább egy góllal győznie 
kell.

Vízvári Károly : Véleményem sze
rint egy góllal győz a BSE.

Tolnai József dr: Az az érzésem, 
hogy döntetlen lesz. Sok gól fog 
esni, 4:4-et jósolok. De azért azt 
sem bánom, ha 15:15 lesz...

A  BSE-ben egyébként az az uj 
ság, hogy M ezei a csapat válogatott 
kapusa a héten hazaérkezett és va
sárnap már ö véd. A  vezetőség Sá
ros! és Laky  közül Sárosit válasz
totta. Földes mellett tehát ö lesz a 
másik hátvéd. A  csatársor közepé
ben V értesy  játszik.

A z  UTE csapata ugyanaz, amely 
legutóbb a TSC ellen 9:0-ra győ
zött. Csak az vitás még, hogy a 
csatársorban Szigeti II, vagy Szittya 
játsszék-e. Ebben a kérdésben csak 
a mérkőzés előtt lesz döntés. Só
lyom  a héten gyengélkedett, úgy 
Volt, hogy Kutast véd, de Sólyom 
már jobban érzi magát és vasárnap 
valószínűleg ö  áll az UTE kapujá
ban,

A  mérkőzés, amely 5 órakor kez
dődik az UTE-uszodában, nagy küz
delmet fo g  hozni. Az UTE mindent 
elkövet, hogy a tavalyi vereségért 
visszavágjon. A BSE pedig bajnok
ságát védi. Ha a BSE kihasználja 
gyorsaságát, védelme pedig bírja az 
iramot, megnyeri a mérkőzést.

Ellen jóslatok
a  MAC—ETC m érkőzésre

Mikor a  BSE—UTE mérkőzés 
résztvevői meghallották, hogy a 
MAC—FTC csapatának a szereplői 
egymásután jósolnak az ő rangadó
jukra, ők is  leadták jóslataikat a 
„fiókrangadőra":

Hazai Kálmán: Mindkét csapat 
egyformán kiegyensúlyozottnak lát
szik. Itt is, ott is vannak erősebb, 
gyengébb pontok. Döntetlent, olyan 
2:2 körüli eredményt jósolok, de az 
FTC meglepetést is csinálhat.

Laky K ároly: A  MAC kéjj góllal 
győz. Nekünk ugyan jobb lenne az 
FTC győzelme... de talán mégsem, 
mert ekkor már a Fradi lenne na- 

roa veszélyes. Nagygólarányü dön- 
tien keltei^.
Jónás László, az TJTK intézője: 

A  MAC-ban több a klasszisjátékos 
és ezért kisgólarányú MAC-győzel- 
met várok,

Kislégi Kálmán: Sima mérisőzéu,

S zeged i-C zin ner,
A 190 m hátüszásbsm G alam bos és  

B a rb ácsi az úszókapitány által indulás
ra kötelezett K ov á cs  és  B á n k i-H orvá th  
ellen küzd. Négyük közül K o v á cs  van a 
legjobb formában, az ö győzelmét vár
juk.

A következő versenyszámban a hölgyek 
csapnak össze 100 m-es mellúszásban. 
S enoetltt-W arga  Emőkének nehéz dolga 
lesz S z é k e ly ,  F elh ő s  és V dekányi ellen. 
Jászó  Gizella, a TFSC versenyzője he
lyezésért küzd.

23 versenyző adta le nevezését a 100 m 
Ifjúsági gyorsúszásra. A mezőnyben 
D em jén , Ő p rech t, P o lg á r , R a g ó  neve a 
legismertebb, de meglepetés is történhet.

A 100 m hölgy gyprsúszásbao V ám os  
Adél első helyét senki sem veszélyezteti. 
A további helyezésekért azonban nagy 
küzdelem lesz, mert az úszókapitány 
már a 4x:l00-as váltó összeállítását, ter
vezi. A lba ch . Zsúpot, N ova k  a. legesélye
sebb a további helyekre,

400 m gyorsúszásban G róf, T á tos , 
V égházi, V örös  között lesz nagy küzde
lem. Reméljük. T á tos  Nándornak sikerül 
megbirkóznia az 5 perces határral. A 
másik három versenyző közül G rófn a k  
van a legtöbb esélye a második hely 
megszerzésére. V örös  megelőzheti V ég 
házit.

A 100 m gyorsúszáabau Ismét. E lem éri  
és K ö r ö s y  között áll a verseny. Az az 
érzésünk, hogy most Is E lem éri lesz 
gyorsabb. A további helyezésekért V ég -  
házi, H e lm y , T u sk ó , S su chy  és az ifjú 
sági P o g á n y  küzd.

A toronyugrásban H íd vég i, ha egyál
talán indul, biztosan győz. Második 
helyre H olu bá n t várjuk. A hölgyek mű
ugrását Z sd got és L ig e t i  egymás között elönti el.
. A verseny keretében 50 m gyors- 
úszást is rendeznek, amelyben csak 35 
éven- felüliek indulhatnak. Az FTC-ből 
N a gy  Barna és F a rka s, a 111. kér.-bői 
H óiba , a BSzKRT-ból G ábori, az NSC- 
ből G öndöos  küzd a dicsőségért és a 
tiszteletdíjért.

Az úszószámok után a MAC—FTC vizi- 
labdamérkflzésre kerül sor. A vesztes 
fél bajnoki esélyei nagy mértékben 
csökkennek. A MAC-nak győznie kell, 
ha ott akar lenni a bajnokság hajrájá
ban. Az FTC nek eredetileg nem voltak 
bajnoki ábrándjai, de a BSE elleni dön
tetlen nagyon fellelkesítette a csapatot. 
Ha az esélyeket nézzük, a kék-sárgák 
győzelmét kell várnunk. Egy fokkal 
higgadtabb, nagy csatákban megedző
dött. évek óta kemény rangadókat vívó 
CEapat a MAC. Védelme jobb, mint a 
zöld-fehéreké, csatársora, ha jó  napot 
fog ki, egyenrangú az FTC támadósorá
val. Sok függ attól, hogy S zívósn ak  és 
E lem én n ek  hogyan megy a játék. Ha 
S zívós  jobban játszik, mint az elmúlt 
hetekben, eldöntheti a mérkőzés sorsai, 

Az FTC-ben a két hátvéd teljesítmé
nyén fordul ' meg a csapat sorsa. Hu 
T á tos  takarékoskodik az erejével, nem 
úszkál feleslegesen, kellő támogatást tud 
nyújtani a T örök — N ém eth — H oh l hár
masnak. az FTC a maga Tavára tudja 
fordítani a mérkőzés Borsát. A  mérkő
zés egyik legérdekesebb része a T oln a i— 
N ém eth  párharc lesz. Talán ezen fog 
eldőlni a mérkőzés...

K e s er ű  dr-nak, a játékvezetőnek ko
moly feladat jutott osztályrészül. Nem 
szabad magát befolyáeoltatnia a közön
ség hangulatától, első perctől fogva ke
zében kell tartania a mérkőzést, vi
gyáznia kell a túlkemény játék megaka 
dályozására és nem utolsósorban az 
el úszásokra.

A műsort a III. kér.—TSC mérkőzés 
fejezi be. A kerületiek úgyis mint 
házigazdák, úgyis mint rutinosabb, több 
edzéssel rendelkező csapat nagyon bele
fekszenek ebbé a mérkőzésbe és aligha
nem meg is nyerik.

A verseny, amely iránt nagy érdek
lődés nyilvánul meg — a B) Közép tes
tületileg kivonul —, háromnegyed 6 óra
kor kezdődik.

Szabó úr 14 .9-et,
Hidas 15 n tp-et fu tott 

a BSzK RT verseny 
első napján

Heves oldalhátszélben rendezték 
meg szombaton délután a BBTE- 
pályán a BSzKRT-verseny előreho
zott számait. A  legfőbb indok 
ugyan megszűnt, ami miatt két 
napra osztották, a versenyt, a finn- 
magyar mérkőzés elmarad, de a 
beosztáson már nem lehetett változ 
tatní. A. néhány számból álló verse
nyen kiváló eredmények is szület
tek. Pompás versenyt futottak a 
gáftutók, jól ment a csonka 400-as 
társaság is. Itt a szél sokat ron
tott az eredményeken. A 800-ások 
különösen nem szerették a szelet, 
Szoros verseny volt, de lassú.

Gerelyhajítás, meghívást (4 in
duló): 1. Csányi BEAC 62.31. 2.
Rákhely ARAK. 60,05, 3. Bényi
PEAC 58.94, 4. Koltay TFSC 55.24. 
Ez a. szám nem számít a pontver
senybe, csak a válogatás kedvéért 
rendezték. Az oldalhátszél nem so
kat segített. Rákhely most is elég 
bizonytalan volt, de utolsó dobásá
val (62.65 volt) túldobta volna Csá- 
nyit, csak ennél kitáncolt.

800 m (12 induló): 1. Harsány!
RBTE 1:56.9, 2. Híres UTE 1:57, 3. 
Gyergyói MÁVÁG 1:57.2. 4. Kiss
KAC 1:58, 5. Szabó MAC 1:59.6, 6. 
Filó BBTE 2:00.3. — Sokan nem
tudtak elindulni, így idöfutamra 
nem volt szükség. Szabó vállalko
zott a vezetésre, de csak az első 
150-en ment komoly lendülettel, 
azután annyira lelassult, hogy a 400 
méter ideje 58.5 volt! Harsányi és 
Híres most is óvatosan meglapult, 
A  túlsó egyenesen a kolozsvári 
Kiss könnyedén előzi Szabót és Hí
ressel, Harsányival, Gyergyóival a 
nyomában el is húz tőle. Az egye
nesben Harsányi megugrik és biz
tos győztesként könnyedén halad a 
cél felé. Egyetlen közel egyenrangú 
ellenfele, Híres támadja most hir
telen, de Harsányi óriási formájá
nak legfőbb bizonyítéka, hogy mi
kor Híres melléje ér, simán újít és 
még mindig könnyen győz. Kár, 
hogy nem kerül össze nagy 800-asok- 
kal —  még Szabó l;52-es csúcsát 
is megjavíthatná most. —  Híres és 
Gyergóyt is jó. Szabó a változatos
ság kedvéért megint nagyon gyen
ge.

110 m. gátfutás (7 induló, H elő
futam.): I. Szabó dr MAC 14.9 2. 
Hidas BBTE 15, 3. Nádasdi
DiMÁVAG 15.2, északi kér. csúcs,
4. Kiss TSE 15.4, 5. Konrád MRTSE
16.8, 6. Jakab TFSC 17.2. — Már az 
előfutamokban látszik, hogy a hát 
szél segítségével nagy időket fog
nak futni a döntőben. Szabó 15.6-ot, 
Kiss 15.9-et fut az egyik, Hidas 
15.7-et, Nádasdi 15.9-et a másik elő
futamban. A  döntőben Nádasdi in
dul a belső pályán, mellette Hidas 
Kiss, Szabó. A pompásan induló 
Hidas és Szabó egyszerre ér az első 
gátra, Nádasdi valamivel mögöttük. 
A negyedik gátig felzárkózik a diós
győri fiú és innen nagy csata dúl. 
Négy gát után Szabó húz el, az 
utolsó kettőn Hidas csaknem beéri,

Ném eth 14.74 méterrel nyerte 
a súlylökési az FTC versenyén

Szombaton délután az FTC m eg
lehetősen erős szélben rendezte job 
bára Ifjúsági és alsóbb osztályú 
versenyzők részére kiirt atlétikai 
viadalát az FTC-páiyán. Az egyes 
számokban meglepően nagy töme
gek indultait és az eredmények kö
zűi kiemelkedik Németh súlydobő 
eredménye, valamint Szántónak a 
100 méterén elért ideje. Részletes 
eredmény;

100 m (ÍZ induló, két előfutam ): 
1. Szántó UTE 11.2, 2. Mészáros
MAC 11.3, 3. Lengyel MAC 11.6, 4. 
Vida UTE 11.6. —- Szántó pompá
san mozgott. Oldalhátszél,

Magasugrás felnőtt I. o. ötös- 
csapat: 1. FTC (Tordat 175, Lesz- 
ler 170, Tótfalvi 180, Wittrich 160, 
Bajóthy 155) 164 cm-es átlag.

Magasugrás II. o. ifjúsági ötös- 
csapat: 1, MAC (Szombati 170,
Horváth 170, Mészáros 175, Lengyel 
150, Dvorniczki 145) 158 cm-es
átlag, 2. FTC 153, 3. BSzKRT 147.

100 m II. o. ifjúsági: 1. Papi) 
FTC 53.8, 2, Rétházi FTC 54.2, 3. 
Virik MAVAG 54.3. —  Fapp köny- 
nyen győzött.

Súlylökés 1, o. felnőtt (5 induló): 
1. Németh BSzKRT 14.74, 2. Csányi 
MAC 13.86, 3, Rrasznai FTC 13.85, 
Némethnek minden dobása 14 méte
ren felül volt. .Látszott rajta, hogy 
a vasárnapi versenyre tartogatja 
inkább az erejét. Csányi mozgása 
nem volt rossz, csak a befejezéséből 

m  K ö m *** siöMaafe

14.28, 14.45, 14.47, 14.74, vj., ki. 
Csányi; 13.86, ki., 13.74, 13.72, 13.76, 
13.85.

Súlylökés IV, o felnőtt: 1. Leszler 
FTC 11.78, 2. Auer UTE 11.70, 3
Gömbös BSzKRT 1Í.56.

Súlylökés II. o. ifjúsági: 1. Sugár 
MAFC 12.32, 2. Holló MAC 11.50,
3. Füzessí BSzKRT 11.10.

S00 m I. o. ifjúsági. (22 induló): 1, 
Almás! BLB 2:06.4, 2. Dvorniczki 
MAC 2:07.5, 3. Regás BSzKRT
2:08, —  Regás vezeti az első kört 
60.2-ré, 600 után Dvorniczki élre 
tör, a célegyenesben azonban Almá
st mindkettőjüket könnyen szereli 
és biztosan győz. Veröczl még min
dig gyengélkedik.

Hármasugrás, felnőtt ötös csapat, 
bajnokok kizárva: 1. FTC (Kövér 
II 13.22, Bajóti 13.21, Tófalvi 12.97. 
Gilly 12.24, Magyar 11.95) 12.69, 2. 
MAC 10.70.

Hármasugrás, serdülök: 1. Molnár 
FTC 12.23, 2. Pintér TSE 11.74, 3. 
Meskó MAVAG 10.45.

S000 m. tv. o. felnőtt (17 induló): 
1. Margittay BSzKRT 9:03, 2. Far
kas (D. Magyarság^ 9:05, 3. Bá
thory BSzKRT 9:12. —  Margittay 
ideje a nagy szelet figyelembe véve 
egészen jónak mondható.

Svédváltó, 1. o. ifjúsági: 1. FTC 
{Hetiinger, Garai, Rétházi, Papp) 
2:07.6, 2. MAC 2:08, 3. BBTE 2:11.

Gerelyvetés, IV. o. felnőtt: 1,
Leszler FTC 51.52, 2. Bajóthy FTC
45,60,. 3. Horváth MAC 43-84,

de a hajrában Szabó a gyorsabb. 
Az eredmény Szabó egyéni csúcsa, 
Hidas is csak egyszer futott jobbat. 
Gátfutóink örvendetesen föijavultalf, 
ezt az oldal-hátszél ellenére is meg 
kell állapítanunk.

000 ni (IS induló, 3 előfutam): 1. 
Polgár BBTE 50.5, 2. Góbi BBTE
50.9. 3. Szebeti Testv. 52, 4. Serényi 
UTE 52, 5. Kóhári WMTK 54, 6. 
Hetényi BEA.C 54.6. Az előfutamok 
egyetlen —• de szomorú —  esemény?, 
hogy Dévényi 150 méternél megráfl- 
dítja a lábát és megáll. Görkóí és 
Marosi szolgálati beosztása miatt 
nem indulhatott. A  döntőben Polgár 
a negyedik pályán pompásan kezd, 
húzza, magával Góbit és az ellenszer 
les célegyenesen sem. roppan ösgze  ̂
Jóval 50-en belül tud,

A  hármasugrás meghívási ver«i 
seny elmaradt.

A z egyesületi bajnokságban az 
első napon az alábbi pontokat sze
rezték: BBTE 25, MAC 9. UTE 8, 
DiMÁVAG, MAVAG, Testvériség
4—4. Törekvés, KAC 3— 3, MRTSE, 
WMTK 2—2, TFSC, BEAC 1— L

5 0 0 0 -e s  v e r s e n y  Is le s*  
v a sá rn a p

A szövetség nem éppen szerencsés 
kézzel nyúlt belé a BSzKRT által ren
dezendő, , sorrendben a harmadik egye
sületi párosverseny műsorába. Az ere
detileg megállapított számok közül (el
ismerjük, megokoltál!) kihagyta a 10.C00 
méteres síkfutást és — szerintünk indo
kolatlanul — a távolugrást is. A3 
ugyanis semmi-féle visszaesést sem oko
zott volna távolugróink között, ha, tis 
nappal a ílnn-magyar előtt versenyeznek. 
Ha meg az volt a szakvélemény, hogy 
ártott volna, akkor milyen címen írtált 
ki szombatra a hármasugrő próbavei’-! 
senyt? .

A versenyszámok két napra való e l
osztása sem volt okos dolog. íg y  a 
szombati és a vasárnapi verseny is 
csonka lesz. Még jő, hogy a finn- 
magyar elmaradása miatt a tervbevett 
6000 méteres versenyt mégis csak meg
tartják. Erre a helyszínen lehet jelent
kezni, de ennek eredménye nem szá
mit bele az egyesületi bajnokság pont
versenyébe.

A második napon eorrakerülö számok 
közül t m  m é te r e n  C sányi újból találko
zik G örkóii-o l, G y en ee sé l, PelsöcnAveí, 
V erm essel, : Hogy .. Dirrel Is találkoznék, 
azt nem tudjuk m eg íg érn i, bár a hét 
végen Sir m á r vígan  edzett és rándulá
sát is kiheverte. 1500 méteren idöfuta- 
mok lesznek (35 nevező van!) é s  e* 
valószínűvé teszi a jó  iramot. Becsüle
tes összmunkával, 61. 2:04, 3:07-eS kez
déssel a H a rsá n y i—H íres—Szabó hár
mas bármelyik tagja — elsősorban B a t 
sá n y i — futhat 3:52 körül.

Jó versenynek Ígérkezik a %()(> m éteres  
g á tfu tá s  is. A döntőben valószínűleg 
P olgár, N ádasd i, K is s ,  H e tén y i, G örög  
dr és M argó  dr kerül össze. Nádasdi, 
K iss , P o lg á r  befutót ós 56.on belüli időt 
várunk. R ú d u grá sb a n  még a tetszhalot
tak is Indulnak. Z su ffk a  és a kis K o 
vács először találkozik az idén. A he
lyekért C sányi, K a rlovU s é s  B ácsalm ási 
csatázik majd a fiatalokkal. D iszkosz v e 
tésb en  K u liiz y , H orvá th  és R em ecc  ösz- 
szecsapása a nagy esemény. A többiek 
alig szólnak bele a három 50-es dobó 
küzdelmébe, de azért kíváncsian várjuk, 
hogy a BBTE T ó th i  a meg tudja-e Ismé
telni multheti nagy dobását, K a la p ács . 
v e tésb en  N ém eth  Imre és Ernő, R á c -  
á r, Gáspár, H o rv á th  és esetleg K em én y  
találkozik. Itt is jó  eredményeiket vár
hatunk.

S ú ly lök ésb én  N ém eth  ismételheti meg 
győzelmét D a rá n y i, C sányi, K  rasznm , 
H orvá th  és a többiek ellen.

10x100 m éte ren  á BBTH-nek módjában 
van megismételni, vagy akár megjavítani 
múltkori 1:49,8-as eredményét. De javí
tani akar a MAC is és állítólag beugrik
a váltóba az edzés nélküli N a gy  ___
Is. A. harmadik helyre joggal pályázó 
DiMÁVAG rajta kívül álló okok miatt, 
nem tudta felhozni a XOxlOO-as váltóját. 
Induló azért így' is lesz elég.

Műsoron kívüli szám lesz az 0000 m é
te r . Nem tudjuk, hogy az utolsó pilla
natban mégis csak beiktatott versenybe 
beszállnak-e a nagyágyúk. Ká igen, a 
multheti páratlan küzdelem Szilágy*, 
F arkas, Csapiár, N ém eth. K e len  é s  E p er  
köpött megismétlődik. Talán most mái 
14:40-én-belülre is kerülnek.

A második nap versenyei délután fél 5 
órakor kezdődnek a BSzKRT-pályájJ.

660 CM-T, IFJÚSÁGI KERÜLETI 
CSÚCSOT

ugrott szombaton Péosett Gruber PAÖ 
az ifjúsági egyesületi bajnokságért ren
dezett versenyen. — 100 ni: 1. Joó PAG 
11.3, 2. Gruber PAO 11,3. 8. Mon’*!
PEAC 11.4. -  1000 m: 1. Bodor PBAp
2:48.4, 2. Drávavoligyi PÁC 2:48.7. *•
Oppe PEAC 2:50.6. — 110 m  gát: l .  C tea  
PAG 17.2, 2. Pécsi PEAC 20.8, 3. %%
eeora PAO 21.8. — Magas: 1. Kzászdea* 
PEAC lft, 2. Szépéiül PEAC JM., f j  
Acsádi PÁC 155. — Távol; 1. tMuWfi
PÁC 600, fcer. if j. csúcs, 9. Czéh PAG 
SOS, 3. Morvái PEAC 573. — Rúd: . 1 
Prigly PEAC 325. -  Súlv: 1. BáWí1
PÁC 1079. 2. Havas PÁC 10.40,
Prigly PEAC 9.66. — DÍBzkoez: 1.
PAG 31.13, 2. P-etri PÁC 30.72, 3. Rif*t«2 
PEAC 27.45. — Gerely: 1. Bálint PAG 
45.81, 2. Gáspár PÁC 40.90, 3. R ifat®? 
PEAC 40.11 -  4x200 m : 1. PAO Xlí*’8* 
" PEAC 1:41.8.

g y u l á n  i -
a déli kerületi ifjúsági bajnoksága* ' í -  
napjára kiírt veröony^ket a ( JJAJPy 
miatt nem lehetett megtartani- ~

LOVASSPORT
Ma, vasárnap délután 5 órakor # ^ * 2  

átszágeten a M agyar Póló Club 
ludajoesti Helyőrség csapata játasl* | 

va-spoló mérkőzést.
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Mi lehetett volna a finn-magyar 
eredménye — Helsinki távlatá

ból nézve
(A  tnai viszonyok moglelietó- 

sen lassítják a finn tudósít ',sok 
érkezését. A  régi jó  békevilág
ban. másfél nap alatt ért Ide 
Helsinkiből egy repülőié vél, 
most 9 nap kellett hozzá. Az 
azóta távirati úton Ideért, ered
mények bizonyos fokig bizo
nyára csökkentették azt a finn
országi borúlátást, ami helsinki 
tudósítónk alanti leveléből kivi
láglik.)

Helsinki, június.
A z idei atlétikai idény meglehe

tősen nehezen indult meg v'lnnor- 
szágban. Ennek első oka az, hogy 
a tél nagyon elhúzódott és még 
május közepetáján is befolyásolta 
az időjárás az atléták készülődését. 
(Nálunk is. Szerk.) A z edzések 
megakadályozásán kívül inég más
féleképpen is közrehatott. A  ta asz 
elmaradása következtében ugyanis 
jóval később érik majd csak be a 
termés és ezért

az »i.i termésig beosztott elelmi-
szerada,gokat újból le kellett 

szállítani.
Az atléták mindent megtesznek, 
hogy formába jöjjenek, de bizony a 
réginél gyengébb táplálkozás kö
vetkeztében a legtöbbnek erre ke
vés a reménye. A  hasonlíthatatla
nul kedvezőbb helyzetben levő své
dek ellen alig van esélyünk és az 
az érzésem, hogy most. a magya
roknak is sikerült, volna, finn 
földön győzelmet a.ratniok.

Nézzük, min alapszik ez a ború-, 
akarom mondani, magyar szem
pontból derűlátás?

Rövid távon eddig teljesen csend 
honolt. A  vágtázók befagytak. A  
mai napig a legjobb eredmény Sa~ 
volaincn 11.2-és 100 .métere és Ah- 
jopalo 22.8-1&S 200-a, hűvös, szeles 
időbén, nem is jó pályán. Ta.nrm.ls- 
toa-ól hírlik, hogy edz, de eredmé
nye eddig nincsen. A zt hiszem, 
hogy

itt kettős magyar győzelem 
következett volna.

400 méteren más a helyzet. Itt 
Stroskrubb lesz az úr. ő  azok közé 
a kevesek közé tartozik, akik érin
tetlenül átmentették formájukat az 
új esztendőre. Legutóbb 50.1-et fu
tott 400-on és 25.2-t 200-as gáton és 
mind a két számot úgy nyerte, 
ahogy akarta. Már most tud 49.5-öt.

800-őn Björklöf komoly erő, az 
1:55.8-as 800-ánál egyáltalán nem 

futotta ki magát. Második emberük 
egyelőre itt sincs a finneknek. 1500 
méteren síri csend honol. Sarkama

ugyan szorgalmasan edz, de leg
utóbb nagyon bágyadtnak láttam. 
Látszik rajta, hogy nem hízott a 
mai koszton. Szerencsésebb helyzet
ben van a vidéken élő Hartikka,. 
Talán, ő javíthat,

5000 méteren is
csak a csoda, menthette volna, 

meg a finn győzelmet.
A csoda és Pekuri. Eddig még senki 
sem futott 15 percen belül (azóta 
14:36.<5-ot is futottHeino. —  Szerk.), 
Magyarországon pedig csak úgy ki
rázzák a 15 percen belüli időket. 
Tuominen csak árnyéka a réginek, 
hiába erősítgette a télen, hogy nem 
érzi az élelmiszerkorlátozás hatását. 
10-000-en még nehezebb találgatá
sokba bocsátkozni.

Gáton Suvivuo és Jussiki még nem 
indult. Kérdés, elérik-e a 15.2-t és 
hogy ez elég lesz-e Hidas ellen? 
400-as gáton viszont a Storskrubb—- 
Vívta kettős győzelme nem kérdéses.

■Ugrószámokba,n jobban álMak á 
finnek.

Nicklén már a 199-en is túljutott és 
még néhány l9o-es ugró akad, ha 
nagyon körülnézünk. Hármasugrás
ban sem fenyegette veszély a finn 
gárdát, távolugrásban, azonban most 
hiába, keresiink-kutatunik hétméteres 
ugrók után. Rúdugrásban nincs 
sok különbség a. két finn és a 
két. magyar között. Láhdesmáki és 
Rolnikká eddig még csak 390-et ug
rott, de nem szabad elfelejtenünk, 
hogy őik közel, vannak az északi 
sarkkörhöz, náluk a tél csak most 
fejeződött be. Súlylökésben, Leh- 
tVUt kétszer is túljutott a, 15 
méteren és 15.36 a legjobb ered
ménye. KuMsi. és Nyquist lg halad 
a i5  méter felé. A  gerelyvetök urak 
a ma.guk portáján, diszkoszvetésben 
viszont, a. két. magyar a jobb. Nagy 
meglepetést hozhat a kalapácsvetés. 
Veirila 20 kilöt fogyott és csak ár
nyéka a tavalyinak. 47-94 a legjobb 
eredménye, Anttalmnené 47-60-

Németh és Bíró aligha jött 
volna ki hiába Helsinkibe!

Amint látjuk, á jelen pillanatban 
a finn atlétika helyzete nem valami
rózsás.

Még egyet: a finn szövetség elha
tározta, hogy a. különleges viszo
nyokra. való tekintettel, az atlétá
kat csak havonta négyszer' engedi 
rajthoz állni. Ennek bizony a. kor
látlan szabadsághoz szokott nagy
ágyúk nem nagyon örülnek.

K. S.

í
A válogatott viadalok 

előkészületei
n em  szakad tak  m eg  a fin n -m a g y a r  via 
da ln ak  a finnek által tö r té n t  lem ondásá
va l. A  s zö v e ts ég b en  m ég  b ízn a k  a sv éd 
m a g y a r  m eg ren d ezéséb en  é s  ha netán  
en n ek  is  elháríthatatlan  akadálya i tá
m adnának, m ég  m ind ig  o t t  va n  augusz
tu s  9— 10-én a bécsi m a g y a r -n ém e t via
da l, a m elyre  nem  tu d u n k  e lé g  jó k o r  é s  
e lé g  k om olya n  fe lk észü ln i. A  n y á r i hó
n a p ok  a te rv ez e t t  észa k i p o r ty á ra  va ló  
t ek in te t te l , m eg leh ető sen  s z e g é n y e k  vo l
ta k  v er s en y ek b en . A s z ö v e ts é g b e n  m ost  
gyorsam  á td olgozzá k  a n y á r i  m ű so rt, 
h o g y  ha m ár k ü lfö ld ön  n em  leh e t, i t t 
h on  n y ú jtso n  alkalm at a. l e g jo b b  a tlétá k  
v e r s en y z é sé r e . A z  if jú sá g i m ű so rt  is  k i
é p í ti  a szö v e ts ég  a jö v ö  h é te n  e sed ék es  
if jú sá g i b a jn ok sá g ok h oz  ka p csolód va , 
m er t  a. fo ly to n o ssá g o t  m in d en  körü lm é
n y e k  k ö zö tt  fen n  a ka rja  tarta n i.

A s7,f\ áv-sőstói repülőtér parancsnokság 
1941. évi atlétikai versenyét most rendezte 
Kisgyörg-y Lajos szds irányításával. 
A verseny 11 számában' 289 egyéni ver
senyző, 9 ötős csapat vett részt. Részletes 
eredmények: 100 m: 1. Kuthy László szkv. 
11.5, 2. Verőczy fhagy 11.6. 3. Marinák rep. 
11.9. 200 m: 1. Verőczy Imre fhdgy 24.5, 
2. Szánthé rep. 24.9. 3. Molnár 5rv. 25.1. 
400 m: 1. Koczka Ferenc szkv. 58.8, 2. .Ács 
szkv. 58,9, 3. Erdész rep. 59.8. 1500 m; 
1. Taschner Béla szkv. 4:29, 2. Benkovlcs 
rep. 4:30, 3. Simon őrv. 4:32.2. 5000 m: 
1 Benkovics József rep. 17:44. 2. Taschner 
szkv. 17:49, 3. Simon őrv. 18:02. Súlylökés: 
1, Vanya István örm. 11.71, 2. Verőczy 
fhdgv 11.27 3. Kipper rep. 10.81.
Disskoszvetés- 1. Verőczy Imre fhdgy 
34.92 2. Vörös rep- 33.34 . 3. Zombori örm. 
32.60. Magasugrás: 1. Schventnar. Ferenc 
rep. 155. 2. Verőczy fhdgy 155,,3. Kovács 
rep. 155. Rúdugrás; 1. Domsitz Károly 
rep 300 2. Taschner szkv. 29Ö, 3. Szüts 
rep. 270. Távolurrás 1- Verőczy Imre 
fhdgy 616, 2. Kovács rep. 610, 3 Köves} 
rep. 594. 4ylOÖ-a3 válté, 1. Központi
műhely 48. 2. Reptérgondnokság 49.
S. Műszaki kik. szd 49.1, összpontverseny- 
ben: 1. Iíözp. javító műhely 221 pont. 
S. Felderítő iskola 166. 3, Műszaki kiképző 
szd 135.,

DEL-KELET
válogatott atlétaviadal lesz vasárnap 
Gyulán. A déli kerület csapatában a 
bácskaiak egyelőre nem szerepelnek, ok 
egymás között rendeznek most is versenyt 
és lehetőleg minden vasárnap versenyezni 
akarnak valamelyik városban. A gyulai 
kerületközi versennyel kapcsolatban ren
dezik meg ugyanott a déli kerület ifjú 
sági bajnokságainak második részét. 
Csepelen a pestvidéki kerület ifjúsági 
bajnokságának második fele, Marosvásár
helyén a székelyföldi kerület felnőtt baj
nokságai (Székelyudvarhely. KézdiváMr- 
hety, Sepslszentgyörgy, Gyergyószent- 

lapiklóa és Csíkszereda atlétáinak rész- 
“ ifiével) kérőinek sorra és l e s z  verseny 

Vécsett Kolozsvárott is ,

PESTVIDÉK IFJÚSÁGI BAJNOKAI
Szombaton rendezték m ás  a partvidék! 

kerület ezévi ifjúsági atlétikai bajnok
ságait a csepeli WMTK-pályán. Részle
tes eredmények:

Rúd: 1. Benedek P. MOVE 300, 2. 7-a- 
fal WMTK 290, 3. Ácsai (Testvériség)266.

800 m: 1. Villást (D. Magyarság) 2:07.6, 
2. Meszes (Dorogi AC) 2:09.4. 3. Fcigl
M. RAFC 2:09.6.

100 m: 1. Bánhalmi MRTSE 11.2. 2. Ba
log MRTSE 11.3, 3. Parányi M. RAFC 
11.6. 4. Szarv-ndi P. MOVE 11.6.

Távol: 1. Szai'vadi P. MOVE 618. 2.
Uzsoki MRTSE 587, 3. Labanc P. MOVE 
583, 4. IVeek (Testvériség) 579.

3M0 m: 1. Simon P. MOVE 9:24.8, 2.
Korodi WMTK 9:35, 3. Mészáros (Test
vériség) 9:46.5, 4. Plavios (Testvériség)
10:03.

Gerely: 1. Labanc P. MOVE 38.90, 2. 
Buíián WMTK 34.95, 3. Meszes DAÖ 
33.95.

A  versenyt vasárnap délután fél 5-kor 
folytatják.

VADAS JÓZSEF SÚLYOS BETEG
A MAC válogatott 400-asa hosszú bete

geskedése útán kevéssel ezelőtt újra 
edzésbe állott. A MAC-ban már gyors 
formábajövetelében reménykedtek, amikor 
Vadas újból megbetegedett, ezúttal has. 
tífuszban. A járványkőrházbar.' fekszik. 
Kórházba került a BBTE kitűnő 800:asa 
Temesvári Ferenc is. Neki a tüdejével 
támadt baja, de az ő betegsége könnyebb 
lefolyásúnak látszik.

KÉZILABDA
Tiszáföldvári és tatabányai levente kézi

labdázókat lát vendégül ma, vasárnap a 
BLE VII arénaúti sporttelepén. BLE VII 
ifi—Tatabányai LE, Aréna-út., fél 6. BLE 
VII—Tiszaföldvári LE, Aréna-út, 7.

ErUt, a MAFC nagyképességű fedezetét 
orvosa eltiltotta á sportolástól. A fiú 
Influenzán esett keresztül és a betegség 
a szívére húzódott.

A gödi és a rómaifürdői napozépart a
kézilabdaaport kincsesbányája. Nem egy 
válogatott képességű játékos tűnt fel Itt 
é? kértílt innen polgári egyesületbe, majd 
a válogatott kéziiabdacsapatba. A szakma! 
egyesületek idén is megrendezik a két 
Part toborzó kézilabdabajnokságát, amely, 
ben ismét egész sereg tehetség feltűnését 
várják. A vasárnapi kézilabdaműsor - 

Gödi csoport: I, osztály: Siűeeöfc—
XIII. kér., MTE-pálya, 10.05. Vezeti: Zelk. 
Nemesi—Rákospalota MTE-pálya. 10.40. 
Sugár. Zugló—Bőrösök Bőrös-Pálya. 5. 
Németh. VII. kér.—Szabók, Bőrös-pálya, 
10.30. Trebtts. II. osztály: Szűcsök—V. a) 
kér,, Takács-pálya, 10.50, Rózsa. V. b) 
kér.—Rákospalota, Takács-pálya, 11.25. 
Alex. Zugló—Bőrösök. Bőrös.pálya. 4.25. 
Gerő. III. osztály: Szűcsök—Bőrösök,
Bőrös-pálya. 3.50. TrebitS. Kesztyűsök— 
Sütők Garay-pálya, 11.35. Temes. 
Nemest.—MTE. MTE-pálya, 11.20. Bán- 
kuti. Szabók—XIII. kér.. Garay-pálya, 2. 
Gerő Női csoport- Szűcsök—VII. kér., 
Takács-pálya, 42.30. AU; Bőrösök—Zuglói
éór.ös-ftálya, <125. gcnullei. Szabók—MTE

b), MTE-pálya, 3. Hermáim, Rákos
palota—MTE a), MTE-pálya, 5. Jaké- 
XIII. kér.—V. kér.. Garay-pálya, 11, 
Wiesn-er,

Rórpai parti csoport.: I. osztály:
Vasasok-—VIII. kér., Vasas.pálya, 6 50, 
Schwarcz. III. kér.—VI. kér., Nyomdász- 
pálya, 4.15. Galambos. Nyomdászok— 
Fodrászok, Nyomdász-pálya, 5. Marék. 
II. osztály: Vasasok—VIII. kér.. Vasas
pálya, 6.05. Vértes. VI. kér.—Fodrászok, 
Nyomdász-pálya, 5.45. Bártfa.i. Női 
csoport: Vasas a)—VI. ke.r., Vasas-pálya, 
5.35. Lajos. Vasas b)—Fodrászok. Vasas
pálya, 5. Romhányi.

NÉHÁNY
ELMARADT BAJNOKI MÉBKÖ23&S

kerül sorra ma., vasárnap a kézilabda- 
bajnokságban. IV. osztályú női: Ko.
Pesterzsébet—Ko. XIV, Pesterzsébet, 
HÉV-pálya, 9. FSC—DSE, Tárna.utca. 
fél 6. Az előlálló csapatok esélyesek.

Izen f íjfván-
s t r a n d r a
B u d a p est III.,

W n a  g á r  i a - s S t a  n ú
3® gi!8ái*®s H ÉV átszálló- v. hajójegy 
120 m éteres kristálytisztavizü. m edence

©l«sá i@SP.3f®®55 IBUSz P a Villonokban,
jegyirodákban , MFTR hajóállomáson, 
és a rómaiparti átkelési pénztárnál.
K itűnő v e n d é g lő . Z e n e . T á n c .

Döntetlent, vagy klsarányú veresé
g ü n k et ígéri a mai ¥. német-magyar 
válogatott kerékpáros pályaverseny
Éles rendbejött, pénteken este 11.8 -as kétszázast intett egy

kétüléses után a Millenárison
Ma délelőtt a MÁV Sportliga 140 

km-es országos kerékpáros vasutas- 
bajnokságl tornája zajlik a. balassa
gyarmati útszakaszon. Ugyanakkor 
kerékpáros portyázóink Tahiba ke
rekeznek. Délután a Millenáris nagy 
eseményeknek lesz a színhelye. Az 
V, német-magyar válogatott vágta- 
mérkőzés állítja egymással szembe 
a Svájcot., Dániát, Svédországot és 
Finnországot győzelmesen megjárt 
világhírű német együttest a kor
szerű iskoláztatásban és edzésben 
részesített mo,gyar legénységgel, 
mely most erősödik meg annyira, 
hogy előreláthatólag nem kell többé 
a jövőben mint Európa örökös esély- 
lesöje földig lógó orral mindig 
„Kelenföldnél" kiszállnia.

A  mai összecsapás a. nemzetközi 
szabályoknak megfelelően a vágta, 
a kétüléses, az ezerméteres és a 
csapat —  futam keretében dől el. 
Nemzetenként négy-négy válogatott 
vonul ki a betonra s a futamokban 
elért eredmények alapján nyert 
pontok összegezése dönti el a Vég
eredményt.

Eddig négyizben találkozott a 
két válogatót legénység.

A z első futamban, 1939-ben Buda
pesten 30:18 arányban és Berlinben 
46:20 arányban szenvedtünk veresé
get. A  következő évben már javulás 
állott be.

A  július 5-én a Millenárison le
zajlót tornán döntetlent csikar

tunk Isi,
amennyiben 23:23 arányú eredményt 
értünk el; —  az őszi visszavágó 
azonban újabb vereségünkkel végző
dött. 40:28 arányban győzött felet
tünk a német csapat.

Ilyen előzmények után találkozik 
ma ötödször a két nemzeti négyes
fogat.

Nézzük most sorra az egyes fu
tamok várható esélyeit;

A vágta futamban
Németország: részéről Schertle és Bnnzel, 
Magyarország részéről pedig Éles és Nagy 
Béla vonul a rajthoz. Ebben1 a számban 
esztendőkön át nem értük el a nemzet
közi szintet. Egyik vereséget a, másik 
után szenvedtük Cl. De most végre a 
csaták keménnyé edző tüzében két olyan 
vágtázót állíthatunk rajthoz, mint Éles és 
Nagy. Nekik komoly esélyük van arra, 
hogy áttörjék a német veretlenség falat. 
Eles ezen a héten izomfájdalmakról 
panaszkodott. A szövetségben nagy volt 
az aggodalom miatta. Már újabb tartalék 
után matatott a kapitány, de az utolsó 
percben ez a veszély szerencsésen1 elmúlt. 
A  kitűnő FTC-ágyú tegnap délelőtt egy 
kétüléses után futva 11.8-as kétszázast 
vágott ki s ezzel mindenképpen igazolta, 
hogy hételeji remek erőnlétéből és sebes
ségéből semmit sem veszített. Éles a 
megszoríttatása esetén feltétlenül alkal
mas arra, hogy 12 mp-es kétszázast fus
son. Gyorsaság dolgában1 tehát nem lesz 
hibá a kréta körül. Féló csak az, hogy a 
magyarok ezúttal is becsapatják magokat 
a helyezkedési harcokban, a nagyobb 
megugrási készséggel rendelkező németek 
az élre kényszerítve őket. a célegyenes
ben lehajrázzák fiainkat. Ez elien a harc
fortély ellen1 kell orvosságot találnunk s 
akkor mint egyenrangú ellenfelek rajto
lunk ma.

Nagy Béla, a magyar csapat második 
tagja. , .motorvezetéses ős tehetség". s  ebből 
a tehetségéből úgy tud pazarolni, hogy 
még mint repülő is az első sorban küzd. 
Ha jö  napot fög  ki. verhetetlen. De vág
tázó pályafutásában1 — fiiként az ilyen 
válogatott tornák söfáti — nem mindig 
tudja kikaparni a gesztenyét a fűzből.

A magyarok két ellenfele, Schertle, a 
német amatőr vágtabajnok és Bunzel. a 
pillanatnyilag1 leggyorsabb oatmarki 
repülő, aki nem égy nemzetközi versenyen 
állta meg sikeresen a helyét. , A , két 
német vágtázó mögött gazdag nemzetközi 
műit van. Az olasz, dán, svéd, íinn és 
svájci válogatottakkal szemben pompásan 
tartották magukat és nem egy maradandó 
értékű győzelemmel bizonyították kivéte
les tudásukat. A két fém et közül Schertle 
a jobbik. Jelenlég katona, de a német 
hadvezetöség a pályaidény tartamára, 
mint állndő válogatottat szabadságolta.

Az erőviszonyok latolgatásánál s a hazai 
pálya előnyét figyelembe véve nem lát
juk teljésen elveszettnek a magyar vág
tázok ügyét. Ha minden jól megy, ebben 
a futamban akár döntetlent is kicsikar
hatunk, mert

mind Élest, mind Nagyot elég erős
nek tartjuk arra. hogy Banzofi le

győzzek.
E verseny párosmérkőzéeek keretében 
bonyolódik le.

Az 1600 metOlts idéiutam

tavaly még biztos magyar győzelmi szám 
volt. Az olaszokat is, a németeket is 
kétvállra fektettük ebben a. mérkőzésben. 
Igaz, hogy akkor Nótás. Karaki és Papp 1 
állt a rendelkezésünkre. Ezúttal azon
ban csak tartalékos kettösfogatot tudunk 
a németekkel szemben1 kiállítani. Az 
egyik képviselőnk Éles lesz, aki az utóbbi 
hetekben erősen ráfeküdt erre a tárra és 
igen szép eredményeket ért el. Ha. jó 
rajtot fog. ma is ki fog fntni 1:15 körüli 
teljesítményt. A másik magyar válogatott 
Rajczy. Az idei Budapest.ba.jnok, mint a 
magyar címeres mez hordozója most esik 
át a. tűzkeresztségen. Nem távja az 1000 
méter, de pénteken1 este mégis 1:17.2-t 
ért el, ami kezdetnek igen biztató. Bajcsy 
üstökösszerűen tűnt fel s vitathatatlanul 
nagy ígéret. A szövetségi kapitánynak 
mégis aggodalmai voltak beállítása körül.

Ezért pénteken és te nyolc órakor válo
gatóversenyt rendéit el közötte és a pil
lanatnyilag remek- formában lévő Németh 
között. Némethnek sem volt ínyére az 
1690 méter s csak 1:18.2-t futott erre a 
távra s így A kapitány végérvényesen 
Rajezy mellett döntött. A németek a 
Saager—Preiskeit legénységet állítják
ebben a futamban ellenünk. Kettőjük kö
zül Saager a jobbik. Németországban 
már) nem egy ízben futott l:I5-n belüli 
időt. Preiskeit valamivel gyengébb, dó 
1:16-n belül ő is tud, ha muszáj. Valós 
körülményeket figyélembfipévő mi mégis 
Éles győzelmére esküszünk. De utána a 
két németét várjuk s csak negyediknek 
Rajczyt. Ha így alakul a helyzet, akkor 
kis pontetónnyel bár. de vezetünk a két 
futam után.

A csapatverseny
4-000 méteres távon jut dűlőre. Német 
részről a Preiskeit—Saager—Sehcrtle—
Bunzel együttes áll a. magyar Éle*—Pel- 
vásay—Rajezy—Nagy négyesfogattál szem
ben, A csapatversenyben a magyarok 
mindig jók voltak. Ha a váltások körül 
hiba nem lesz, könnyen megeshetik, hogy 
ebből a futamból mint győztesei: kerü
lünk ki. A németek a Tnnltvasároapi 
zürichi tornán nem mutattak különös
képpen sókat. A ftttam végén felbomlott 
az együttes. Bunzel nem nagyon bírta az 
öldöklő iramot s ha csak két méterrel 
is — de

vereséget szenvedtek attól a svájel 
legénységtől, amelyet a magyar B) 
válogatott Münchenben legutóbb si

mán kétvállra fektetett.
Győzni mindeneseire nehéz mesterség 
lesz, miért az iram hevesnek ígérkezik és 
előrelátható, hogy

5:15-n belül
lesz. Ha győztek, végérvényesen bebiiz- 
tosilotluk magunknak a vezetési, ha 
nem, végleg elvesztettük az V. német- 
magyar válogatott viadalt. Mert a 

kétüléses futam
a németek nyomasztó fölénye jegyében 
fog lezajlani. A Schertle—Preiskeit és a 
Bunzel—Saager pár összeszokottsága le
gendáshírű mér. Az előbbi legénység 

pénteken délután például erős neki
futás után

11.2-es (HM) kétszázast ért el
— olyan teljesítményt tehát, amit a vi
lágbajnokságok óta nem látott a Mille
náris. A  magyar legénység, a Pelvássy— 
Nagy és az Éles—Kajezy egyiittús sajnos 
alig-ailig ült össze még1 az idén. S ha 
összeültek mégis, az inkább edzésben 
történt, mint versenyben. Úgyhogy: el 
kell készülnünk árrá, hogy ebben a fu
tamban a németek nemcsak az első, de a 
második helyet is bebiztosítják maguk
nak. Ebben az esetben pedig vagy dön
tetlen lesz, vagy: egészen elenyésző ará
nyú vereségünkkel kell számolni.

Az V. német-magyar válogatott 
kerékpárverseny pontosan 5 órakor 
kezdődik a Millenárison. A  torna 
204-20 km-es bukósisakos verseny
nyel egészül ki. Ebben a tornában 
Szekeres is rajthoz áll.

i,

A' német hivatásos- rcpülöbajnoknág
augusztus hatodifenn várja  lebonyolttá- 
eát.

Svédországban hétnapos országúti ver
senyt bonyolítanak le az idén. Ez a ver
seny augusztus 2-től augusztus 8-ig a 
Stockholm—Falun—Karlstadt, — Jöaköpinjr 
—Narrköping—Stockhélm útvonalat öleli 
fel é é  német, finn és dán válogatott há- 
tosfógatökat lát a rajtján.

Vasárnap futották Olaszország ország- 
úti bajnokságát. A 243 fcm-és távén ler 
bonyolított torna Leóm győzőimét .hozta; 
á hajrában mágatnögé ,utasította Bitíit, 
Cinéiül és Cőrríerít. Lépni ideje 7:17:26 
volt.

ELŐFUTAMOK NÉLKÜL, t i  BTKO-
SISAKOST NYEBEGBESZOLITVA.
EGYETLEN 100 KM-ES FUTAM
KERETÉBEN BONYOLÍTJÁK LE
A NEMET MOTORVEZETÉSES BAJ

NOKSÁGOT
Érdekes kísérletet hajt végre június 

29-én vasárnap a német kerékpáros szö
vetség. Negyven esztendős gyakorlatát 
félrehajítva, idén1 a hannoveri pályán 
egyetlen 1ÓO km-es dftntőfutam keretében 
bonyolítja le Németország motervézété- 
áes bajnokságát.. A bajnoki döntőfutamra a 
következő — nagyrészt, nálunk ts jól is . 
mert — bukósisakos nyert meghívást;

Merkens, Lob nmen, Umbehauer, Sehind- 
Icr, Krewer. írtad-., W englcr, Werner, 
Holímaun. behön és Sebőra.

BELGIUM REPÜLŐBAJNOKA;
SCHEBENS!

Vasárnap bonyolították le Brüsszelben 
Belgium idei repülőbajnokságát. A vára
kozásnak megfelelően Scherensnek. a hat
szoros világbajnoknak megérdemelt győ
zelmével végződött.. Az új belga, bukó- 
sisakos bajnok. Meulemann, aki Aerfcset 
utasította a döntőben a második helyre, 
míg áz amatőr repülő bajnokságot Ceup- 
pens nyerte.

OLASZORSZÁG BUKOSISAKOS 
BAJNOKA

áz Amerikából tavaly visszatért. Giórgettí 
lett. aki 100 km-es távon Canazza előtt 
érkezett o. célba. A nagy esélyesek: 
Guerra, Olmo, Bővet, Mutti és Caaavési 
tömlöszakadás és más technikai bajok 
következtében a verseny feladására kény
szerültek. A professzionista repülőbájook- 
ság óriási meglepetést hozott Az esélye* 
Bergomi kemény és elkeseredett ktizde. 
lem után kénytelen volt meghajolni 
Astolfl nagyobb tudása előtt, aki igy 
magára ölthette a bajnoki mezt. Az 
egyéni üldözöbajnokságban1 Coppi bizo
nyult a legjobbnak. Saponettit simán meg
verte az 5 km-es távon, miközben 48.610 
méteres óraátlagot ért él.

KÉTMILLIÓ!
A brüsszeli „Les Sports1’ kimutatása 

szerint március 1-ig Belgiumban két
millió ember váltotta ki a  kerékpáró* 
számtáblát.. A brüsszeli lap büszkén 
teszi hozzá, hogy ez a seám még a étp  is 
fedi teljesen a való helyzetet, mert 
sokat1 csak elkésve, az előirt határidő 
után fogják kiváltani rendszámtábláju
kat

Már ez a szám is azt jelenti, hogy 
Belgiumban minden negyedik emberre 
esik egy kerékpár. Itt valóban nemzeti 
sport a. kerékpározás.

A U T ö
AUTÓVERSENY BENZIN NÉLKÜL...
A Svájci Automobil Klub júliusban 

többnapos autóversenyt rendez, amely
nek első feltétele, hogy a résztvevők 
nem használhatnak benzint, hanem _csak 
pótanyagot. Ez a verseny tehát elsősor
ban nem a gépek és vezetők Versenye 
lesz, hanem a mérnököké.^

Ó riá si m u n k a  e lő z i  m eg  
B u d a p e s te n  a  jo b b r a  h a j«
tás b e v e z e té s é t

Hivatalosan má.r. közölték, miért van 
szükség arra, hogy a jobboldali közleke
dést Magyarországon is két részletben 
Vezessék be. A jobbra hajtásra való át
térés hosszabb időt igényel különösen a 
fővárosban. A roppant arányú munkát, 
amely évtizedek alatt kialakult közleke
dési rendszert szervez át, teljesen csak 
évek alatt lehet befejezni s így novem
berig csak azokra a legsürgősebb átala
kításokra kerülhet sor, amelyek nélkül 
Budapesten nem is lehet bevezetni á jobb
ra hajtást. Még ezekre a munkákra ia 
csak a legnagyobb erőfeszítés esetén elég 
a négy hónap. A sok egyéb praktikus 
biztonságot és kényelmet jelentő épít
ményt csak később lehet új helyére állí
tani.

A földalatti vasút egyelőre balmenet 
szerint fog közlekedni november hó után 
is. A HÉV teljes -nagytétény-törökbálinti, 
rákospalota-rákosszentmihályi, valamint 
pestszenterzsébeti és csépeli vonalrészén 
november havától .többirányú köziekedé* 
lesz. az összes többi vonalakon akonbah 
később is megmarad a mostani közleke
dés, mert ezek közúti forgalmat nem 
Zavaró önálló és elzárt pályarészek.

Az áttérésnél betartandó szabályok és 
a végrehajtandó intézkedések különös 
figyelmet igényelnek mind a budapesti, 
mind a vidékről Budapestre járó közön
ség: részéről. Bizonyos, hogy éber óvatos
ság, megfontoltság és a rendszabályok 
pontos betartása szükséges ahhoz, hogy ‘k 
július-november közti átmeneti időben a 
részben jobbra, részben balra közlekedő 
jármüvek ne okozzanak balesetet. A nehéz
ségeket azonban — mint azt külföldi 
példák bizonyítják — le léhet győzni.

ÖKÖLVÍVÁS
A MÖSz a m. kir. ül. Spörtníeater

Vizsgáztató Bizottság hozzá jár illátávai a 
KISÖK ökölvívó csoportok Oktató, vala- 
ntifct a HM kiképzési osztály által ren
dezett tanfolyamok előadói részére 1941 
július 21., 23.. 2í-án háromnapos tovább 
képző ' tanfolyamat réüdoz. Á  tanfolya
mon a bérén dalt ököívívómesterekoi ki* 
vül résztvehet díjtalanul minden 8kS:l- 
vívómester, aki szándékát július hó 
144g DobTánsziky István előadóval (XI. 
Műegyetem) közli. A tanfolyam előadói; 
Forray Árpád, Suliké Béla ,, Kiss Elemér 
és Dobránszky István. A tanfolyam fő
tárgya: Az ökölvívó technika oktatás*
módszeres eljárással.

GOLF
Nagy érdeklődés előzi meg a közeljövő

ben1 Rómában rendezendő olasz amatőr 
gölfbajnokságot. A versenyre a lóverseny
hez hasonló módon nagyarányú fogadáso
kat kötnek. A fogadások szerint Bevione 
Franco a nagy esélyes., Neto is. csoda, 
hiszen az elmúlt évben, hatalmas fölénnyel 
győzött, „
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Szokatlan nőit! A TARTALÉK KÖZBESZÓL
(Megjegyzések a magyar teniszezők o l a s z o r s z á g i  útjához)

Igen, kikaptunk Olaszországban, 
5 :l-re . Ide jutott a magyar tenisz
sport. Persze a mi teniszezőink csak 
pepecselnek, de a háló előtt nem  
elég erélyesek. Beszélgettem tenisze
zőinkkel s sikerült néhány kifogást 
kapnom:

Elmondták, hogy szokatlan volt a 
labda. Jó volt ugyanis. A mieink 
használt labdához vannak szokva, 
tetejébe még föl is újítják ezeket a 
labdákat. Új, friss labdákkal ját- , 
szottak, holott egynapos sütésü lab
dákkal talán nem lett volna olyan 
nagy a vereség aránya.

Asbóth mellé, sajnos, nincs egy 
másik Asbóthunk a párosban, ezen
kívül pedig Asbóthnak nem megy a 
páros.

Az 5:0 letörte a csapatot s innen 
kezdve éppen ezért már csak egy  
mérkőzést, tudtak nyerni.

A pályák lejtettek egy kissé, a kö
zönség pedig terrorisztikus volt. 
Néha labdákat dobáltak be a pá
lyára.

Meglehetősen durván játszottak 
az olaszok. Romanoni egyszer na
gyon csúnyán betartott Asbóthnak.

Á szokatlan éghajlat még az olyan 
vasgyúrót is letörte, mint amilyen 
Gábori, nem beszélve Szigetiről, er
ről a törékeny pilléről.

Ezekután az 5 :l-es vereség volta
képpen győzelemmel felérő döntet
len.

B ök  M uki.

CÉLLÖVÉSZET
A MOVE Budapesti Bűvész Egylet 

vasárnap a nagytétényi katonai lőtéren 
nyílt hadipuska és hadipisztoly céllövő
versenyt rendez. A hadipuska töltények 
szombaton 6—7-ig a MOVE székházában 
átvehetők. Nevezést a helyszínen elfogad
nak.

T E K É ZÉ S
II. osztály „A " csoport:

1. BSzKRT ,,B“ 14 12 2 41.963 24 374.6
2. Polgári 14 11 3 41.021 22 366.2
3. Ganz 14 10 4 40.904 20 365.2
4. WMTK ,,B“ 14 9 5 41.114 18 367.0
5. Vízmű 14 6 8 41.025 12 368.2
6. Dun. 14 4 10 40.327 8 360.0
7. Hormina 14 3 11 39.871 6 356.0
8. PATE 14 1 13 39.662 2 354.1

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Hajrá Fradi Aradig, Verinszky G y.: 

Számításuk helyes. Tóth Z. J.: 106.
Cseh István: A 13. fordulóban nem

szerzett 25 pontot, mert a ' legjobbnak 
bizonyult szelvényen csak 19 pont van. 
A 13. fordulóban (ekkor kezdődött a 
Délvidéki Díj) nem kaptunk öntől szel
vényt. A 14. fordulótól kezdve rendesen 
érkeztek a szelvények. Pontszáma a 
D. D._ben: 24. 14, 19. 18, 19. A 17. for
dulóban volt egy 22 pontos szelvénye is. ez 
azonban a D. D.-ben nem számított, 
mert nem az első öt szelvény között vott. 
A IV. sz ÖT-ben 60 pontja van. Csillik 
Gy.: Felhasználhatja. Etuska: A válasz
lapot egy héttel ezelőtt elküldtük. Caneva
S .: Rendben.

Tartalék voltam s így félig-meddig én 
is részese vagyok a római súlyos vere- 
ségnek. Együtt voltam a csapattal az 
előkészületektől kezdve egészen addig, 
amíg a bécsi gyors be nem futott a ke
letire. _ Tollát mindent láttam., kallót*' 
tam és tapasztaltain. Az eseményeket 
hosszú volna elejétől végig papírra vetni 
s ezért csak a jellemzőbb eseteket raga
dom ki.

Asbóth már a vonaton jelezte, hogy 
senki nőm nyerhet, csak ő! Kártyáztunk 
któcbb-nagyobb inogsz akit ások kai Buda
pesttől egészen Rómáig. Béesig Szentpé- 
téri ,, kifosztott”  valamennyi ünkiet. Alig 
maradt néhány fillér a zsebünkben. Az 
olasz útszakaszon a-zlán megváltozott a 
helyzet. Asbóth lett a császár. Szentpé
teri tői elnyert mindent, majd pedig a 
kapitányt és Pétery Jenő dr ügyvezető 
elnököt is ol intéz te.

— Félek, hogy az olasz-magyaron is 
ez les/, a helyzet — jegyezte meg Jóska 
sajnálkozva. — Ti mind ki fogtok kapni, 
csak én fogom legyőzni Romanonit!

A ttroli táj lenyűgöző szépsége leg
jobban a kis Katonát kerítette hatalmá
ba. Kötéllel sem lehetett elhúzni az ab
laktól. Ha egy havas csúcsot, egy víz
esést, vagy egy rohanó hegyi patakot 
megpillantott, mindun ta.l an felkiáltott^

— Otti bácsi! — (vagy Emil bácsi, 
vagy Béla bácsi kiáltotta annak, aki 
éppen akkor mellette volt).— nézze, mi
lyen szép! Milyen csodálatos! — Ilyenek 
még Miskolc környékén sincsenek!...*

Firenze és Róma között a szentjános
bogár is megtréfálta a társaságot. A vo
nat ablakából úgy láttuk, mintha a 
mozdony szik ráeső vei árasztotta volna el 
a tájat. Sokezer kis apró ,szikra1’ úszott, 
keringett, kavargóit a sötét éjszakában. 
Már majdnem elfogadtuk ezt a magya
rázatot, amikor észtembe jutott, hogv 
hiszen — villanymozdonnyal megyünk! 
S különben is ennyi „szikrát” még a 
gőzmozdony sem tud ontani. Mindjárt 
tudtam, hogy ezek az állítólagos szik
rák nem lehetnek mások, csak szent
jánosbogarak. Persze a kapitány kivéte
lével senki sem akarta elhinni. Még 
Pétery dr elnök is kételkedett. Akkor 
hitték csak el, amikor napok múlva 
Szigeti a sötét utcán egy feléje repülő 
világító pontot elfogott. A bizonyíték 
mindenkit meggyőző ti..,

A meleg sokszor kibírhatatlanul kelle
metlen volt. A bensziilöttek szerint ,,si
rokkó”  volt Rómában. Ilyenkor jófor
mán nap sínesen. A levegőben 70 szá
zalék a páratartalom, még egy falevél 
sem mozdul s az ember úgy érzi magát, 
mini egy szárazra lelt hal. Csak tátogat, 
de alig kap  ̂ levegőt. Ennek a bizonyos 
„sirokkónak”  nagy része volt a kudar
cunkban. Éppen azokat a játékosokat 
vágta le, akik már testi felépítésüknél 
fogva sem nagyon bírják a különleges 
időjárást. Ez a két játékos Szigeti és 
Gábori volt. Szigeti a súlya miatt, Gá
bori pedig a gyengébb testi felépítése 
mialt szenvedett sokat a melegtől.

*
A Foró Mussolini, mert ott volt a 

mérkőzés, mind annyiunkat csodálatba 
ejtett. Akkora területen fekszik, mint 
körülbelül a fél Margitsziget s minden 
olyan van rajté, ami a sport minden 
fajtáját tökéletesen szolgálja. Egymás
mell ett sorakozik az alléja, a futball, a 
tenisz, az úszó és a vívó stádium. Va

lamiennyi fehér carrarai márványból 
épült! Csodálatos! A teniszpályát fi
gyeltem meg a legjobban, mert azt na
pokon keresztül Láttam. Olyan, mint egy 
ovális fehér tál, amelyet tizenkét több, 
mint három méter magas különböző be
állítású márvány férfiszobor díszít. A 
széles márvány lépcsőik mintegy 6000 né
zőnek nyújtanak kényelmes ülőhelyet. 
(Sajnos, egyszer sem volt tele. Sőt. még 
félház sem volt. Ennek az ottaniak sze
rint az volt az oka, hogy június már túl 
mel eg a rómaiaknak. TI y en kor már min
denki elmegy nyaralni, vagy pedig1 a 
tengerpartra megy fürödni. A tenisz 
csak márciusban, áprilisban, októberben 
és novemberben érdekli különösebben a 
rómaiakat.) A játékosok az öltözőből 
mintegy 50 méteres alagúton át jutnak 
csak a játéktérre. A pálya talaja nem 
volt jó. Nagyon hamar feltúrták s a já
ték további folyamán erősen zavarta a 
mérkőzéseket. Ezt is megmagyarázták a 
romaiak.

— Az az oka — mondták —, hogy ezen 
a pályán nem szabad senkinek sem ját
szania. Évente csalt egyszer-kétszer, a vá
logatott mérkőzéseken használják. A  ta
laja tehát felpuhul.

*
Az első napon azzal mentünk ki, hogy 

1:1 lesz az eredmény. Szigeti győzelmé
ben azért bíztunk, mert megverte Hen
kelt, de azért is, mert Del Bcllo az ed
zésen nem árult el valami meggyőző for
mát. Gáborinak nem adtunk esélyt Cu- 
ceHivel szemben. Sajnos, rosszul tippel
tünk. Szigeti majdnem olyan rosszul 
játszott, mint Koeh ellen. Amikor te
nyerest ütött, a Labda lepergett az ütő
jéről. Az öt játszma alatt legalább 40 
olyan tenyerest ütött, amelyik a bi
zony tálán ütővezetés következtében 20—30 
centivel túlment a vonalaikon. A  fonák
jával is hasonló volt a helyzet. Nem 
fordult ki eléggé az üté* előtt s az ütő
jét sem vette annyira hátra, mint az egy 
kliasszisjátékosnál természetes. Ezt a 
kön y ökfá jósával magyarázta. Szerinte 
„teniszkarja”  van, amit még Rómában 
is kezeltetett. Háromszor is kapott rö
vidhullámú besugárzást. De akkor miért 
vállalta a játékot? A teniszkönyök olyan 
különleges teniszező betegség, amellyel 
mindent szabad csinálni, csak éppen te
niszezni nem.

Gáboritól nem vártunk sikert Cucellivel 
szemben. Arra azonban nem voltunk el
készülve. hogy Emil annyira erőtlen lesz. 
Szinte ellenállás nélkül hagyta, hogy 
Cucelli lebombázza, a páyáról. Gábori 
valahogy lelkileg nincsen rendben. Tech
nikailag annyira képzett teniszező, hogy 
ha azokkal a lelki adottságokkal rendel
kezne, amelyekkel Asbóth rendelkezik, 
akkor ketten a világ legjobb együttesét 
alkothatnák.

A második nap a párosok napja volt. 
Először a  ̂Szigeti—Katona kettőd kapott 
ki egy egészen rossz olasz pártól. Persze 
Szigeti miatt. Az UTE versenyzője még 
az előző napnál is sokkal gyengébben 
játszott. Állt a pályán, mikor mozogni 
kellett volna, trükköket csinált, mikor

egy egyszerű ütéssel meg lehetett volna 
a pontot nyerni és, a hálónál sem tudott 
lépést tartani Katonával. A csapat újonca 
olyan játékkal lepte meg a társaságot, 
amilyent még egy év múlva sem vártunk 
tőle. Adogatni még nem tud. Az egész 
mérkőzésen több kettőshibát vétett, mint 
a többi három játékos együttvéve, de a 
hálónál már bravúrokra is képes. Nagyon 
sokszor tapsra ragadtatta az olasz közön
séget. Telítve van páros erényekkel. Olyan 
észrevétlenül és mégis gyorsan megy fel 
a hálóhoz, hogy az ellenfél is meglepődik. 
A röptéi pedig gyilkos erejűek. Nem 
egyszer úgy rászúrta Bossira és Sadára 
is a labdát, hogy azok már az ütőjükkel 
sem tudtak védekezni és az elugrásra sem 
volt idejük. Belőle hagy párosjátékost 
lehetne nevelni.

A Cucelli, Del Béllo—Asbóth, Gábori
mérkőzés volt az olasz—magyar legszebb 
mérkőzése. Asbóth olyan párost játszott, 
amely már majdnem megközelítette 
egyesjátékát is. Gábori itt is erőtlen volt. 
Asbóth nagy játékkedvo és győzni 
akarása még jobban letörte. A végén 
már annyi önbizalma sem volt, hogy a 
hálónál a kezébe került „ziccereket** 
megölje.

A játék szépségéről az olasz kettős 
gondoskodott. Játékuk még a Henkel— 
Gies kettős játékát i s elhomályosította. 
Tudnak mindent, amit egy klasszis páros- 
játékosnak tudnia kell s amellett annyira 
Összeszoktak, hogy a hozzáértő nézőnek 
az az érzése, hogy ezek egy fejjel gon
dolkodnak. Cucelli bemutatott néhány 
olyan ,,robinzonádröptét“ , amilyent jelen, 
lég senki sem tud utána csinálni. A leg
szebb az adogatás utáni váltásuk. H i 
valamelyik adogat, akkor a hálónál álló 
olyan mozdulatot tesz, amellyel elárulja 
az ellenfélnek, hogy keresztben akar 
szaladni. Ezt az adogatás pillan tában 
meg is teszi. Igen ám, de ugyanakkor az 
a fél, amelyik adogatott, nem egyenesen 
fut a hálóra, hanem keresztben az előbbi 
helyére. Ezt olyan tökéletesen csinálják, 
hogy mire a megzavarodott ellenfél észbe
kap, már minden szög el van állva.

A harmadik napon a Sada—Szentpéteri 
csata volt az első. Kiábrándítóan csúnya 
és unalmas mérkőzés volt. Szentpéterinek 
is valami baja volt a kezével, amit csak 
már kint közölt a kapitánnyal. így  még 
a „félelmetes” fonákjai is elmaradtak. 
Görcsös, technikátlan rángatódzás volt 
minden mozdulata, amivel a közönség 
sajnálkozását is kivívta. Sada minden 
tekintetben, kivéve a küzdeni tudást, őt 
klasszissal állt a magyar fiú felett. 
Szentpéterinek egyetlen erénye a hallat
lan munkbírása és az a harci szom.1, 
mivel minden labdára rámegy. Ez azon
ban kevés egy válogatott mérkőzés meg
nyeréséhez. Technikai tudás nélkül éppen 
úgy nem lehet válogatott mérkőzést 
nyerni, mint ahogy pusztán csak techni
kával sem lehet.

Már 5:0-ra vezettek az olaszok, amikor 
Asbóth és Romanoni pályára lépett. 
A Szentpéteri—Sada meccs után már az 
ütögetésük is üdítőleg hatott. Jóska talán

élete eddigi legnagyobb játékával rukkolt 
ki ezen a mérkőzésen. Csupa erő éŝ  ön
tudat sugárzott ki minden mozdulatából. 
Romanoni, aki szintén jó  napot fogott ki, 
csak vergődött a nagy nyomás alatt. Két 
játszma után Romanoni idegileg össze- 
roppant. Már a labdák után sem futott- 
A közönség kifütyülte s hangos „bravó 
Asbóth*4 kiáltá-sokkal biztosította a 
magyar bajnokot a teljes szimpátiájáról. 
Asbóth mosolyogva fogadta az elismerést 
és azzal hálálta meg, hogy alkalmat adott 
Romanonink, hogy összeszedje magát. 
A harmadik játszmában már 5:0-ra veze
tett. amikor ha nem is észrevehetően, do 
..pihent**. Romanoni tényleg erőre is 
kapott és újra küzdött. Jóska ekkor azon
ban még nagyobb erővel csapott le rá.

Olaszországban Asbóth még nagyobb 
hírnévnek örvend, mint idehaza. Szinte 
hihetetlen, hogy egy milliós idegen város
ban annyian felismerték. Hol itt, hol ott 
szegődött valaki hozzánk; hogy Asbóthtal 
beszélhessen. Ha kávéházba mentünk 
fagylaltozni. a pincér Jóskának feltét
lenül nagyobb adagot hozott. Az egyik 
meg is mondta, hogy azért hozott nagyobb 
adagot, mert tudja, hogy signor Asbóth 
szereti az édességet.

A Via Nazionalen' betértünk egy divat- 
üzletbe. Jóskának megtetszett egy törökös 
mintájú sál s az ára után érdeklődött.

— ötvenöt líra — mondta a tulaj
donos.

Asbóth egy kicsit sokallotta s ezért a 
hírnevéhez folyamodott.

— Io battuta Romanoni. io Asbóth —• 
mondotta.

A kereskedő szeme felcsillant s tíz 
százalékot azonnal leengedett.

*
A díszlakomán nem tetszett a fiúknak a 

vontatott kiszolgálás. Szigeti odahívta az 
egyik pincért s „tökéletes”  olaszsággal 
ezeket mondta:

— Nyente manzsáre, nyente pia. megyek 
haza!. . .

Úgy látszik, hogy a pincér is „catán- 
óbudai” származású lehetett, mert tökéle, 
tesen megértette Ottit. Két perc múlva 
sült csirke volt Szigeti tányérján.

Az utazás visszafelé nagyon fárasztó 
volt. Ekkor már nem volt senkinek sem
mihez kedve. A kártyaszenvedélyünk is 
lelohadt. Csak a kapitány és Asbóth 
játszott rendíthetetlenül. A vereség is le
törte Asbóth kivételével valamennyiünket. 
Se vége, se hossza nem volt a kifogá
soknak, amiből azonban csak .egy mondat 
kristályosodott ki:

Jobbak voltak az olaszok!
Tető Béla

NÉMtíT—HOIiVAT TENISZMÉRKŐZÉS
A Rotweiss versenypályákon. a 

bécsi Práterben pénteken délután meg* 
kezdődött Németország—Horvátország
teniszmérkőzés a Róma serlegért. Az első 
nap két egyes küzdelmében Németország 
győzött. A zsúfolt nézőtér előtt az első 
mérkőzés során a német Gies legyőzte a 
horvát Palladát 3:6, 6:1. 6:4, 6:2 arány
ban. Majd a német Koch három játszmás 
mérkőzésben győzött a horvát Mitics 
ellen 6:4, 6:3, 6:2 arányban.

KÉZILABDA
Csak a szövetség által kijelölt vizsgá

zott játékvezető vezethet ezután.' bemu
tató, hírverő, vagy megiliívási kézilabda- 
mérkőzést — így határozott tegnap az 
MKESz Játékvezető Bizottsága.

L e j á t s z o t t
teniszlabdáit M EGÚJÍTJUK

K é r j ü k  l a b d á i t  m i e l ő b b  b e k ü l d e n i
Krisztina-körút 73. 
Telefo n : 156-622.Pörney Sp o rt

MOZI

Hadifoglyok Babelsbergben
Látogatás a nagy német filmvárosban, ahol már folynak 

az 1941-42-es filmek felvételei
(Máriássy Pál, 

az Ufa budapesti 
sajtófőnöke ezen 
a héten két na
pot Berlinben töl
tött. Kilátoga
tott természetesen 
Rabelsbergbe is, 
az Ufa óriási film
városába. Rend
kívül érdekes ta- 
pasztalatairól, ha
zaérkezése után 
a következőket 

KARL RITTER mondta):
—  Először is megnéztem az Ufa 

egyik új háborús filmjét, amelyet 
Kari Bittér rendezett. A  címe: 
,£tukák“ . A zuhanóbombázó repülő
gépek halált megvető hősei szere
pelnek az izgalmas cselekményben. 
A  férfifőszerepet a „Kivánság- 
hangverseny“ -ből jól ismert Cári 
Raddatz alakítja. Még három első
rangú férflföszerep van a filmben. 
Albert Hehn, Hannes Stelzer és 
Érnst von KUpstein játszák ezeket 
a szerepeket. A  két női szerepet 
Elsa Knott és Marina v. Dittmcir 
játsza.

*
— Kari Opitz, az Ufa központi sajtó- 

osztályának vezetője különös örömét 
fejezte ki előttem azért, hogy filmjeink 
népszerűsége Magyarországon mind a 
eájló. mind a közönség körében észre
vehetően fokozódik az utóbbi időben. 
Alkalmam volt tárgyalni Gcrhardt Krone 
Úrral, a külföldi osztály vezetőjével is. 
Megemlítette, hogy a budapesti Urániái 
— Európa? egyik legszebb Ufa-filmszín- 
házát — az idei nyáron tovább tökélete
sítik. Most a hűtőberendezésben fogjak 
alkalmazni a legújabb módszereket.

*
-— Babelsbergi látogatásom pom

pás ebéddel kezdődött a gyári ét
teremben. Azután belátogattam a 
műterembe, ahol éppen Günther 
Hitt au, a „Búvárhajók nyugatra“ 
című nagy filmünk alkotója rendezi 
az .^Áradat" elmü új filmet. Ebben 
Lőtte Koch, Charlott Danáért, 
Friedrich Kayssler, Háns Söhnker 
és Malte Jaeger játszik főszerepet. 
Siti Charlott Vaudért és Malte Jae
ger  egyik jelenetének a felvételét 
néztem végig. Azt hiszem, az 
gfíradat11 egy ik e  lesz a  legérdeke

sebb Ufa—Terra-filmeknek. Sajnos, 
a ,,M erényletek Bakuban“  című 
filmnek^ csak a gyártelep udvarán 
folyó építkezését láthattam, mert 
Will'y Fritsch, René Deltgen ás a 
többi főszereplő, Fritz Khirchhoff 
főrendező vezetésével éppen külső 
felvételeket készített a Wan-See 
környékén.

*
— A babelsbergi filmváros műtermeiben 

és műhelyeiben nagyon sok francia fogoly 
dolgozik. Iparosok, technikusok. Minden 
katonai felügyelet nélkül végzik a dolgu 
kát, még pedig feletteseik teljes megelége
désére. Néhány hollandi hadifogoly is be
került Babelsbergbe, de azt hallom, a 
hollandok nem versenyezhetnek sem szor
galomban. sem tehetségben a franciákkal.

a
—  Szédítő arányú építkezés folyik 

egyik-másik készülő filmünk miatt. 
Az „Am it egy asszony tavasszal ál
modik“  című filmhez például felépí
tették a legnagyobb berlini mulató
hely pontos mását. Egy másik film 
miatt egész francia falut építettek 
az egyik udvaron.

•
— N a gyon  é r d e k e s  a „F ilm leh rsch a u " . 

H ir te len éb en  n e m  is  tudnám  ez t  az in 
tézm én y t m a g y a ru l m egn evezn i. F ilm . 
m úzeum  és  film k iá llítá s . M egta lá lju k  a 
„F ilm leh rsch a u '’  te rm eib en  a film ipa r' és  
fi lm m ű v észe t e g é s z  m ú ltjá t, az e lső  
fo r g ó  k o ro n g tó l é s  az e lső  v e títő g ép tő l  
k ezd ve  a h a n g o s - é s  ' szín es film ig . D e  
m ég  fo n to sa b b  ta lá n  en n él a kiállítási 
rész , a m ely b en  a  leg ú ja b b  d ísz letezési, 
fé n y k ép e z é s i , z e n e i , r en d ezési é s  v ilá g í
tási m eg o ld á sok  lá th a tó k . A  ,,F ilm leh r- 
sch au“  a film  v a ló sá g o s  m ű vésze ti, iro 
dalm i é s  tech n ik a i k e r es z tm ets z e té t  m u
tatja. h e  lá to g a tó in a k , ak ik  term észe te sen  
fő k én t  r en d e z ő je lö lt e k , film szín észn öven 
d ék ek , b e lfö ld i é s  k ü lfö ld i m ozisok . D e  
soka n  lá to g a tjá k  a x,F ilm leh rsch a u "-t  
eg y sz e rű en  ú g y  i s .  . m tn t e g y  érd ek es  
m úzeum ot va g y  k iá llítá st. V elem  e g y .  
sz erre  já r t  o t t  p é ld á u l e g y  n a gy  csop ort  
fiatal katona , a k ik e t  p er s z e  sz in tén  na- 
g y ó n  sz ív esen  lá t tá k .

*
— Jártam a  Jculturfilmek osztá

lyán is. Ott azután az ember igazán 
azt érzi, hogy a csodák birodalmába 
jutott. Wolfram Junghaus biológus 
vezetett keresztül az osztályán, 
amelyben mostanában már ssinesfil- 
meket készítenek a természet sok- 
sok csodálatos -szinjátékáról. Ugyan
ebben az épületben találkoztam H. 
H. XJlrich gyártási vezető úrral, aki 
éppen akkor, végzett a jú n iu s  5“

című film főszereplőinek kiváloga
tásával. Asztalán még ott feküdt 
valamennyi Ufa-tag fényképe, de 

i Cári Baddatz, Kari Ludwig Diehl, 
Marianne Hoppé és Lőtte Koch képe 
már a forgatókönyvre volt helyez
ve. „ök  lesznek a főszereplők" —  
mondta H. H. XJlrich s azután még 
azt is elárulta, hogy a film címe 
arra a napra vonatkozik, amelyen 
a német hadsereg: 1940-ben végleg 
maga alá gyűrte francia ellenfelét. 
Mert* a „ Június 5“  is háborús film 
lesz. *

— Végül áttanulmányoztam azt a film . 
anyagot, amely 1941—42-ben Magyar- 
országra kerül. Erről még nem beszél- 
hetek részletesen, annál kevésbé, mert 
hiszen a filmek legtöbbje még csak most 
készül, vagy csak a következő hónapok
ban fog elkészülni. Csak annyit mond
hatok, hogy a most következő esztendő az 
Ufa szempontjából meg a most záruló 
esztendőnél is jelentősebbnek ígérkezik.

A hét e lején  mutatják be 
a „Lützow>sasok“  filmjét

A Tobis nagy repülőfilmje, a „Uützow- 
sasok" díszbemutatója hétfőn este fesz a 
Royal Apollóban. A „D  III 88“  hősei 
szerepelnek ebben az új filmben is, 
amelyet a közönség felfokozott érdek
lődéssel vár. A díszbemutatón jelen lesz. 
nek Budapest diplomáciai, politikai, 
katonai és társadalmi előkelőségei.

Ságért. Hazatértek a bukovinai magyarok. 
Rajzfilm.
HADIUS Nagymező-utca 22. Tel.: 122-098. 
fő. f8. flO. Sz. V .: f4-kor is. András. 
(Páger.)
UOYAL APOLLO Erzsébet-körút 45. T.: 
222-802. Í6. 18. klO. Sz. V.: 4. 6, 8. 10. 
őköljog. (Wallaee Beery.) 3. hét!
SCALA Teréz-körút 60. Tel.: 114-411.
nő, f8, hlO. Sz. V .: 3-kor is. Eszményi 
asszony, (Boyer. Hepburn).
URÁNIA Rákóczi-út 21. Tel.: 116 046.
5, n8, fio. Sz. V.: li3-kor is. Buvárhajók 
Nyugatra! 3. hét!

Utánjátszó mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T .: 422-722. 
ti, fő, f8, flO. Sz. V .: £2-kor is. Cisco és a 
lady. Kongó.
CÁRITÓL Baross-tér 32. Tel.: 134-337. 
Í4, fő, f8, flO. V .: f2-kor is. Á rvíz  Indiában.
CORVIN üllői-út 40. T .: 138-988. f4, fő, 
f8, flO. V.: f2-kor is. Elkésett levél.
ELIT Szent IsfváL-körút 19. Tel.: 114-502. 
4, 6, 8. 10. V.: 2-kor is. Iréné. 
HOLLYWOOD Bctlileu-tér 3. T.: 225-003. 
f4, fő, f8, flO. Méltóságos asszony. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: .423-901. 
11, 2, 4, 6, 8, 10. Aki az igazságot keresi. 
LLOYD Hollán-utca 7/a. Tel.: 111-994. 
fő, f8, flO. V .: f4-kor is. Elkésett levél. 
PALACE Erzsébet-körút 13. T.: 221-222. 
11, 2, fő. 7, flO. A Manderley-ház a6z 
szonya. 6. hét!
PATRIA Népszinház-utea 13. T-: 145-67S. 
4, 6, 8. 10. V.; 2-kor is. A holnap hajósa. 
SAVOY Üllői-út 4. T .: 140-040. f4. fő. f8, 
Í10. V.: f2-kor is. A holnap hajósa. 
STMPLQN florthv Miklós-út 02. T.r 268— 
999. 5, n8. flO. V.: n6. Í8, hlO. Bűnhő-
dés.
STÚDIÓ Akácfa-utca 4. T-: 225-276. M, fő, 
f8, flO. V .: f2-kor is. Röbinson-esalád.
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Bemutató mozik
ÁTRIUM Margit korút 55, Tel.: 153-034, 
fő, Í8, Í10. Sz. V .: f4-kor is. Rácsnélküli 
börtön. (Corinr-e Luehaire.)
BELVÁROSI HÍRADÓ Petőfi Sárdor-u. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-ig folyt. Magyar-. 
Ufa-, Luce-, Fox- é s ' rajzos híradó. Ma
gyar főid, magyar munka. Hazatértek a 
bukovinai magyarok. Rajzfilm.
CASINO Eskü-út 1. T .: 383-102. f6, h8, 
hlO. Sz. V.: f4-kor is. Légy résen Andy 
Heardy! (Mickey Rooney.) 2. hét!
CITY Vilmos császár-út 36. Tel.: 111-140, 
hő, h8, hlO. Sz. V .: h4-kor is. Veszélyes 
utitárs. (Tóm Brown.) Kanada ördöge. 
(Richard Arién.)
CORSO Váci-utca 9. Telefon 182-818. 
fő. f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Az asszony, 
az orvos és a harmadik. (Spencer Tracy.) 
3, hét!
DÉCSI Teréz-körút 28, Tel.: 125-952.
fő, f8, flO. Sz. V .: f4-kor is. Szökik a 
kislány.. - - , t
FÓRUM Kossuth Lajos-n. 18. T.: 189-543. 
fő, f8, flo. Sz. V .: f4-kor is. Havasi vad
madár. (Sep Rist.) 2. hét!
HÍRADÓ Erzsébet-körút 13. T .: 2221499. 
9-től 2-1-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Luce-, 
F«S* és rajzos híradó, A munkásifjú-

Továbbjátszö mozik
ALKOTÁS Gömhös-út 11. Te!.: S55-374.
n-l, n6, n8, nlO V.: n2-kor is. Madarász. 
V. d. e. 11: Nem vagyunk angyalok. 
BELVÁROSI Irányi-útca 21. T .í 384-563. 
4, 6. 8, 10. V.: 4, h5, 6, h7, 8, 10. Hét

BUDAI' APOLLO Szón a-tér. T .í 351-500. 
15, h7, 9. V .; f2, f4, f6, f8, flO. Udvari 
bál. V. d. e .: 11: Rintintii;, a hegyek 
hőse. Szellemek földje.
ELDORADO Népazinház-n. 31. T.t 133-171,
4, 6, 8, 10. V.: f2-kor is. Newyorki há
zasság. V. ű. e. 11, n i: Kaukázusi bri
gád.
HOMEROS Hermina-út 7. T . : 496-178.
5, n8, flO. V.: 3-kor is. Nem vagyunk an_ 
g:/alok.
IPOLY Oeáky-utca 65. Telefon? 292-626. 
5, n8, Í10. V.: hS-kor is. Eladó birto-k. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tel.: 
134-644. n4, n6, n8, nlO. V .: n2-kor is. 
A kék madár. V. d. e.: 11: Robin Hood. 
OLYMPIA Erzsébet-korút 26. T.: 423 188. 
11. 2. 4, 6, 8, 10. A szerelem nem szégyen. 
OTTHON Bemczky utca 3 Tel. • Mö-44?. 
r.4 , nG, n8, nlO: V .: n2-kor is. Bécsi víg 
asszonyok. Y. d. e. 11: 13 kislány moso
lyog az égre.
PHÖNIX RákóczH5t 68. Tel.s 223-242. 
11. 5, i.8, flO. Sz. V.: 3-kor  is. A kék
madár.
RIALTO Rákóczi*út 70. Telefon: 224-443. 
íé, f6, f8, fio. y .; iZ lsLór, te, Éeketeszárú cseresznye  ̂ ;j

A  RÁDIÓ MŰSORA:
VASÁRNAP, június 29.

Budapest I. (549.5 m.) 8 : Ébresztő. —4 
Szózat. — Hanglemezeik. — 8.45: Hírok. 
— 9: Görög-katolikus egyházi ének és
szentb.eszéd (Kiss Antal dr tiszabüdi 
plébános). — 10: Római katolikus egy
házi ének és szeint'beszéd. (Mészlényi An
tal dr pápai kamarás). Mosonyi: E-dur 
mise. — 11: A  ken deres i Hősi Emlékmű. 
Közvetítés az emlékmű leleplezési ünnep
ségéről. Vezeti Budinszky Sándor. — 
12.30: Székesfővárosi Zenekar. Vezényel: 
Fridi Frigyes. — Közben 13: Rádió-kró
nika. — 13.45: Hír-e-k. — 14: Hangleme
zek. — Majd részletek Kodály: ,,Háry, 
János” c. daljátékiából. Hangfelvétel. 
Marci: Maleczky Oszkár: Háry János:
Palló Imro dr; örzsc: Nagy Izabella,
Mária Lujza: Bud.anoviis Mária; Férfi- 
kai*. Vezényel: Ferencsik János. — 15: 
Időszerű gazdasági tanácsadó. — 15.45:
Pertis Jenő cigányzi2nokana. — 16.30: A
mai iskola. R-oder Pál előadása. — 17:
Hírek magyar, szlovák és ruszin nyel
ven. — 17.20: Ho-nvéd'műsor. — 18: A
Vox Humana énekkar. Vezényel Sü- 
inegli Miklós. — 18.25: Kán törné sírjá
nál. Pataky József előadása. — 18.45:
Bobula Lajos tan-góharmonikaszámai. — 
19: Hírek magyar, német és román nyel
ven. —̂ 19.20: Aranykalászos magyar
rónaság. összek ö tőszó veget írta B-abay 
József- Elmondja Ónody Ákos. Közre
működik Nagy Izabella és Varga Imre 
(éinek), kísér Sárai Elemér cigányzene
kara. — 20: Sporteredimények. — 20.15:
Nyári szünet. Hangjáték három részben. 
Irta Jávor Pál, Ágnes: Lukács Margit; 
Elek Tamás: Uray Tivadar; Korongliy- 
né: Berky Lili; Lili, leánya: Tahy Anna 
Mária; Iboly. leánya: Bornemissza Éva; 
Kari, a fia: Primu&z István; Magda:
Orosz Vilma; Réthy: Szakáts Zoltán;
Nóra néni: Hahnel Aranka; Sarlós: Fü- 
lőp Sándor; Barla: Kézdy-Kovács An
tal; Rozi: Mészáros Ági; Gyuri: Tassy
András; Soffőr: Solymossy Sándor; Or
vos: Ross Jenő; Szent pétery né: Gazdy
Aranka; Teri, a leánya: Márkus Mar
git; Lónyai, jegyző: Pataky József; A 
felesége: Orbán Ibolya; Cigányprímás:
Sándor ‘ István; I., II. és III. hang: 
Balta Erzsi, Fáy-Kiss Dóra, Peterdy 
Etus. — 21.40: Hírek. — 22.10: A  Rádió 
Szál ómenek ara. Közreműködnek a Sá
god y-fi vérek (xilofon). Vezényel: Bertha 
István. — 23: Hírok német, olasz, ang-ol 
és francia nyelven. —• 23.25: Utazás ope* 
rét (országban. Hanglemezlek. — 24: Hí
rek.

Kassa (208.6 m.) 9: Egyházi ének éa
szientbeszéd. (Bariba Béla szemmáriimii 
lel ki igazgató.) — 10: Református isten-
tisztelet. (Lengyel József abaujszinai 
lelkipásztor.)

Megjelenik szerda és szombat ki vétel 
vei minden nap. Szerkesztőság és kiadó- 
hivatal Bp. VIII., Riikk Szilárd-utca 4« 
— Távbeszélő 132—499 é« 133—977. Levél
cím: Budapest 72, X’ ostafiók 42, — Posta- 
takarék: 53.366.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula.
Felelős szerkesztő: Hoppé László*
FelolSs kiadó: Kultsár István.
Előfizetési díj: Belföldire egy hóra 

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

Nyomatott a Stádium Rt. körfor£óap 
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