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A  B S E  k iv is z i  a  M A C -o t  
a  L á g y m á n y o s ra

N agy izgalm at keltett a héten 
úszókörökben a BSE-nek az a  beje
lentése, hogy a M AC elleni m érkö- 
zését Lágym ányoson, a M UE-uszodá- 
ban kívánja lejátszani. A  vízilabdá
ban ugyanis az egyesületek egymás 
elleni mérkőzésein évenként cserélik 
a pályaválasztás jogát. Tavaly a 
bajnoki küzdelmet a két csapat a 
M AC által választott uszodában, a 
M argitszigeten vívta m eg. Idén a 
BSE a  találkozót a  M UE-uszodában 
óhajtja  lebonyolítani.

A z  izgalm at nem csak az okozta, 
hogy  sokan érthetetlennek találták, 
hogy miért kell ilyen döntöfontos- 
ságú, nagy m érkőzést a  lágymányosi 
holt dunaágban lejátszani, amikor 
rendelkezésre áll egy korszerű, pom 
pás versenyuszoda, a Nemzeti Sport
uszoda, hanem az is fokozta  az eset 
furcsaságát, hogy szom baton az FTC 
versenyének első napja van a. Nem
zeti Sportuszodában, am elynek mű
sorát nagy mértékben emelné egy 
ilyen általános érdeklődésre számot- 
tartó vizálabdamérközés bekapcso-

A  BSE azonban hajthatatlan volt. 
Azzal érveltek a fővárosiak, hogy 
nekik is k i kellett menniük Ú j
pestre, ahol az újpesti közönség ki
abálásának és tüntetésének kereszt
tüzében játszották az U TE elleni 
mérkőzésüket. Félnek, hogy a Nem 
zeti Sportuszodában, am ely mégis 
csak elsősorban a M A C  tanyája, ha
sonló izgalmakban lenné részük, sőt, 
a közönség m agatartása esetleg a 
játékvezetőt is befolyásolna ellenük. 
Ilyen körülmények között azután a 
BSE ragaszkodik ahhoz, hogy  a m ér
kőzést az általa választott pályán, 
Lágym ányoson játszák  le.

A  M AC kénytelen volt beletörőd
ni a  dologba és így  a  rangadó m ér
kőzést szombatom délután 5 órakor 
a M UE-uszodában rendezik meg.

Cl Gamma m ár megkezdte 
i csapaterdfitést az űf idényre

Horváthot, a Z.Danuvia kapusát szerződtették— OlajkárII, Kiss, 3akab
és még mások is szóba lőhetnek • v .

B erlin— Budapest— Róma
országúti távverseray e lát
határon!

A  német és az olasz kerékpáros 
(szakhivatal kom olyan foglalkozik 
azzal a  tervvel, h ogy  a háború befe
jezése után, minden negyedik esz
tendőben lebonyolítja a tíznapos 
Berlin— Róm a távversenyt. Ez a 
verseny a javaslat szerint az amatőr 
országúti világbajnoksági futam ok 
egyike lenne. A z  ú j világbajnoki 
kiírás szerint ugyanis a jövőben há
rom  országúti bajnoki szám  szere
pelne a műsoron. E g y  hosszútávú, 
többnapos m érkőzés, egy gyorsa
sági legfeljebb 150 km -es távú kor- 
pályaverseny és a  hegyiverseny. 
Mindhárom futam  természetesen 
önálló világbajnokot avat, ̂  de ez a 
körülmény nem zá rja  ki, nogy va
laki a résztvevők közül mind a na- 
rom  versenyben el ne induljon.

A  hosszútávú országúti világbaj
nokság távjának s terepének a  nemet 
és az olasz kerékpáros szövetség & 
Berlin— Róm a útvonalat kívánja vá
lasztani. Minden nyolcadik  évben 
ugyanis N ém etországra esik a  vi- 
lábajnokságok rendezésének joga, s 
ilyenkor e verseny célja  Berlinben 
lenne, a  kiindulás pedig  Róm a. V i
szont, —  midőn az olaszok rende
zik  a világbajnokságokat, akkor 
m egfordítva: Berlin volna a  kiindu
lás és Róm a a cél.

A z  MKSz, —  m int értesülünfy, —  
lépéseket fo g  tenni, h ogy  ez a nagy 
verseny, m ely a  v ilá g  minden nem
zetének válogatottját nyeregbeszó- 
litja majd, átvonulási terepéül a 
Bécs— Budapest— G rác  (vagy  (B écs  
— Budapest— Zágráb— Triest szakaszt 
válassza. Bár e k érés sok technikai 
nehézségbe ütközik, remény van 
arra, hogy a három  nemzet benső 
séges sportbarátságával kapcsolato
san a felvetett ötletből tett születik.

A  Gamma ezen a héten küldte 
szabadságra a játékosait. Vacsora 
keretében történt a  játékosok sza
badságolása. A  vacsorán Juhász 
István elnök kivételével —  az elnök 
külföldön tartózkodik —  a teljes 
vezetőség és a játékosgárda jelen 
volt. Á gfa lvy  Ipoly ügyvezető elnök 
és Jánosy Béla sportigazgató bú
csúztatta a játékosokat. A  játéko
sok nevében Toldi Géza csapatkapi
tány köszönte m eg a vezetőségnek 
a játékosokhoz való szeretetét, m ajd 
a távollevő Juhász' István elnökre 
háromszoros éljent kiáltottak a já 
tékosok.

A  játékosok tehát pihenni tér
tek. Üdülni ment a vezetőség is, 
csak egy valaki nem pihen a Gam
mában. Ez a valaki Jánosy Béla, a 
Gamma sportigazgatója. Kom oly, 
nehéz m unkája lesz Jánosy Bélának 
a „pihenő" alatt. Nem  kisebb dolog
ról van szó, mint arról, hogy a 
Gammát az őszi idényre úgy m eg 
kell erősítenie új játékosokkal, hogy 
ne ismételődjék m eg többé az az 
idegizgató bajnoki hajrá, amiben a 
tavaszi idényben volt része a gam - 
más sportbarátoknak. Erről a mun
káról és csapaterösítési terveiről be 
szeltünk Jánosy Bélával.

__M indenekelőtt leszögezem , hogy
az elmúlt idényben nagyon elége
dettek  voltunk a játékosainkkal- — 
mondta Jánosy Béla. —- Fiaink kü 
lönösen az utolsó négy, m érkőzésün
kön vívták ki a vezetőcég  teljes el
ism erését. M égis kénytelenek va
gyunk erősíteni. Van a csapatban  
néhány olyan pont, am ely m egerő

sítésre szorul. E le jé t akarjuk venni 
annak, hogy jövőre ism ét az utolsó 
m érkőzéseinken dőljön el a  bent- 
maradásunk kérdése.

—  Van már olyan kiszemelt játé
kos, akivel erősíteni akarnak? —  
kérdeztük Jánosy Bélát.

Minden egyesületi vezető gondo
san titkolja a  csapaterösítési ter
veit. Nem szeretik, ha m ások „be
lenéznek a  kártyájukba". Éppen 
ezért meglepett, hogy Jánosy Béla 
azonnal „beavatott" bennünket a 
jö v ő  terveibe.

—  Mi nem titkolódsunk. Igen , egy  
szerződtetés már történt is —  fo ly 
tatta Jánosy Béla. —  Horváth  
Lászlót, a Z. Danuvia fiatal kapusát 
szerződtettük már. Havassal, a ka
pusunkkal teljesen  eléged ettek  va
gyunk. Tartaléhlcapusunk azonban 
nincs. N em  tehetjük ki magunkat 
annak a m eglepetésnek, hogy Ha
vas előre nem  látott akadályozta- 
tása esetén  ne tudjunk azonnal va
lakit a helyére beállítani. E zért 
szerződtettük H orváthot, aki biz
tató ígéret a jövőre.

Olajkár II-ről is hallottunk be
szélni a Gammával kapcsolatban. 
E rről Is hajlandó Jánosy Béla be
szélni.

—  Tény az, hogy a K ispest v eze
tőivel folytattam , már tárgyaláso
kat Olajkár II ügyében  —  mondta 
m osolyogva a. Gamma sportigazga
tója. —  D e m ég mindig csak a tár
gyalásoknál tartunk. Szívesen lát
nám ősszel a csapatban a játékost. 
Ha sikerül m egegyeznünk, akkor le
het is szó erről.

—  Mi van B ereczcel?
Jánosy Béla gondolkodik egy 

kevéssé, aztán így  szól:
__ B erecz szerződ tetése már

majdnem b efe jezett dolog volt. A  
két vezetőség  között már szinte nem  
is volt n ézeteltérés a m egegyezés  
ügyében, m égis az utolsó pillanat
ban valamin meghiúsult a szerződ
tetés. B erecz nem  less a mi játéka- 
sünit.

—  M i igaz abból, h ogy  K isst és 
Jakabot a Ferencváros ősszel át
adja a Gam m ának?

A  meglepetést soha nem mutató 
Jánosy Béla m ost elnevette magát.

__ Hát szóval erről is tudnak
már —  mondta Jánosy. —- Tény, 
hogy szó van erről a k ét játékosról. 
E gy azonban biztos, mi nem  tárgya
lunk soha addig egyetlen  játékossal 
sem , amíg a já tékos egyesületével 
nem  állapodtunk m eg. Tehát csak  
akkor lehet szó K issröl és Jakabról, 
ha már a Ferencvárossal megálla
podtunk. E gyelőre azonban m ég szó 
sincs megállapodásról.

Felvilágosítást kértünk m ég arról 
is, hogy m i igaz egy  új balszélső 
és egy fedezetjátékos szerződtetésé
ből.

—  A m it elmondhattam, azt szíve
sen el is mondtam  —  mondta Já
nosy  Béla. —  T öbbet nem  közölhe
tek  —  egyelőre. A nn yit azonban 
m ég hözzátehetek, Hogy szurkolóink  
legyenek  . nyugodtak a jövő  felől. 
M egteszünk mindent azirányban, 
hogy n e legyen  többet olyan ' nehéz 
idényük, mint am ilyenben m ost leg 
utóbb részünk volt.

A „budapesti csöes“  elérőjé
nek tiszteletdíjat ir ki a sző« 
vétség 500©  méterre

A  vasárnapi m eghívás! verseny 11 
nappal lesz a svéd-m agyar viadal 
előtt. N em  rontja tehát senki sem. 
az esélyeit, ha ezen a versenyen 
alaposan k ifu tja  m agát. Ellenkező
leg,

a  legtöbb számban igenis szük
ségük van atlétáinknak kemény 

versenyre

f u t b a l l
ATLÉTIKA 

T E N I S Z  ,
és az összes sportc ikkekLopos Sport
Budapest, IV., Váci-u. 27-29

Tornaszerek látszótérielszerelés

-  Senkit sem engedünk el 
a fátékosaink közül

— mondja v i t éz  K e m e n e s y  Sándor,  a F e r e n c v á r o s  f ő t i t k á r a
Fiatal kapust k eresn ek  a zöld-fehérek — V eretet kap
tak a zö ld -feh ér játékosok s z e r d á n  e s t e

a félelm etes svédekkel való össze
csapás előtt. A ll ez elsősorban a kö
zéptávfutókra és a  hosszútávfu
tókra. A  középtávfutók „iparkodá
sáról" m ár gondoskodott a szövet
ség akkor, am ikor tiszteletdíjat írt 
ki annak, aki a versenyen Szabó. 
Miklós 1000 méteres csúcsát m eg
javítja.

De nem árt, ha az 5000-es-ek is 
m egszokják a kemény iramot. A  fé 
lelmetesen hajrázó svédek előrelát
hatólag sem 5000-en, sem. 10.000-en 
nem fognak a m agyarok számára 
iramot diktálni. Hellström  m ost sem. 
adja m ajd fel régi, jó l bevált takti
káját és fölényes gyorsaságát az 
utolsó 100 méteren érvényesíti 
majd. Vele csak úgy lehet, —  ha 
ugyan lehet —  elbánni, hogy

KEM ÉNY KEZDÉS UTÁN  
IRG ALM ATLA N U L M EG
NYOM JAK A  M IEIN K  A Z  
UTOLSÓ 2000 M ÉTERT

Természetesen ezt is váltott veze
téssel kell m ajd elintézniök.

A z idén távfutóinknak m ég nem 
volt olyan vrsenyük, amelyben 
valóban „időre" - futottak volna. 
Ezért gondolnak arra a szövetség
ben, hogy 5000 méterre is tisztelet
díjat írnak ki. Itt azonban az or
szágos csúcs m egjavítása, Kelen  
helsinki 14:23-as idejének felülmú
lóba túlságosan nehéz feladat. Ezért 
arra. gondoltak, hogy á  „budapesti 
csúcsot",

Tuominen és Kelen tavaly a 
finn-m agyaron elért 14:33.8' 

m p-es idejét
tűzik k i célul. H a a  győztes ezen 
belül fut, akkor nyeri el a  szövet
ség által kiírt tiszteletdíjat.

Végleges döntés ebben az irány
ban m ég nem történt, mert Vangel 
Gyula dr elnök a tervről m ég nem 
szerzett tudomást. Biztosra vesz- 
szük azonban, hogy az ötlet tet
szeni f o g  neki és a közönség nem
csak változatos küzdelmet, hanem 
pompás eredményket is láthat m ajd 
a m eghívás! versenyen.

A  Ferencváros és az FTC szűk i 
családi körben szerdán este az ] 
Üllői-úton tartotta m eg a bajnoki 
lakomáját. Előzőleg az FTC új v á 
lasztmánya tartott ülést, ezen azon
ban nem hoztak különösebb döntést.

A  vacsora keretében beszélgettünk 
vitéz K em enesy  Sándorral,

—  M ikor osztják ki a já tékosok 
nak a bajnoki érm eket?

—  E zt nem tudjuk, ezt a® MUSz 
magának tartotta fent.

(Bizonyára az M LSz is akar b a j
noki vacsorát rendezni.)

K em enesy  így  folytatta :
__ M ost csak veretet kapnak a

játékosok. Elhatároztuk ugyanis 
azt, hogy a Ferencváros és az F T C  
pompásan szerepelt játékosait mind 
verettel tüntetjük ld.

—  Mi igaz abból, hogy néhány já 
tékos el akar menni a F erencváros
ból?

—  Lehet, hogy voltak ilyen ter
vek, de m i elhatároztuk, hogy sen
kit sem engedünk el a  játékosaink 
közül. Legfeljebb arról lehet szó, 
hogy Hám ori távozik. E z is m ajd  
csak akkor dől el, ha az M LSz fe l
hívja m ajd az egyesületeket a  v isz- 
szatartásl jegyzékek és az átadási 
jegyzékek benyújtására.

—  Szóval nem  engednek el sen  
kit... Es kit szereznek m eg f

— -N ekünk csak egy  fiatal tehet
séges kapusra van szükségünk. N em  
is annyira a Ferencvárosnak, m int 
inkább az FTC-nek. E z nem jelenti 
azt,, hogy Pálinkással nem vagyunk 
megelégedve. Pálinkás pompásan be
vált az FTC-ben, de nekünk m égis 
tehetséges fiatal után kell néznünk, 
aki azután évek múlva m ajd  a  F e

rencváros állandó kapusa lehet.
__ Más já tékost nem  szereznek

m e g ?
—  Nem.
Azután K em enesy  m ég ezt mond

ta :
—  Én m ost szabadságra megyek. 

Távollétem alatt H onigberger János 
helyettesít. Pályaügyekben pedig 
W eiss István.

Le kell látszani
a  L o so n ci AFC-N yTVE  
M l  n i  csop ort d ön t#  
visszavágóját Is

A Nyíregyházi TVE beadvánnyal for
dult az MLSz-hez. Ebben kérte, hogy a 
vasárnapra kitűzött NB XIX, c sopo r tdontó 
visszavágó márkőaését no kelljen leját
szania a Losonci AFC ellen. Kért© a 
mérkőzésnek at. elhalasztását azon a cí
men, hogy több játékosa szolgálati be
osztása miatt nem játszhat. Az ML*Sz in
téző egyest) í rája* Bernáth Ferecn nem 
adott helyt a nyíregyháziak kérésének 
és így a mérkőzést vasárnap 1© kell ját
szani.

A VISSZATARTÁSI JEGYZÉK READÁ- 
SÁNAK HATÁRIDEJE: JULIUS 15.
Az MLSz most tette közzé felhívását. 

Ennek értelmében a hivatásos játékosok
kal rendelkező egyesületek július 15-éig 
tartoznak benyújtani a szövetségben azt 
a jegyzéket, amely tanúsítja, hogy já
tékosaik közül kiket akarnak visszatar
tani, átengedni, avagy Szabadda tenni. 
A jegyzék benyújtási kötelezettség ter
mészetesen ’ csak azokra a játékosokra szol, 
akiknek a szerződése ez éy augusztus 
15-én lejár.

— 4
György észejitmiklőson korszerűen át

alakítják a GySE pályáját. — Más hír a 
GySE-böl: Kassay, a csapat kiváló kö
zépcsatára eltávozott Gyergyőból. Tá
vozása nagy veszteséget jelent a GySE 
számára.

A félbeszakadt MAFC—PSE mérkőzést 
a pályán elért eredménnyel (4:3) igazol
ták a MAFC javára.

ATLÉTIKA
r á n d u l á s a  m i a t t  n e m  in d u l t

a Dél-Kelet válogatott viadalon Kiss és 
Herczeg, a két kitűnő gyulai ifjúsági 
versenyző. Ugyanezen ok miatt - kétes a 
bajnokságban való indulásuk is. Itt em
lítjük meg, hogy a szerdai edzésen Mé
száros. a MAC távólugrója, az ifjúsági 
bajnokság egyik komoly esélyese szen
vedett — szerencsére enyhébb lefolyású
nak látszó — rándulást.

MCLLER ÚJRA PESTEN
Müller, a gyulaiak jóképességü közép- 

távfűtőd néhány hónapi budapesti tar- 
tózkodás után hazament Gyulára és az 
ottani postahivatalhoz került. Most ar
ról értesülünk, hogy újra Pestre jön, 
de már nem a MAC-ba, ahol hónapokon 
át vendégeskedett, hanem a Postás 
SE-be.
TENISZ

NÉMETORSZÁG IS FELZÁRKÓZÓIT
Most fejezték. be Bécsben a német- 

hoivát Trofóo Roma teniszmérkőzést, 
amelyet a németek fölényesen 5:1 arány
ban megnyertek. Ezzel a győzelemmel 
Németország felzárkózott Olaszország 
mellé,

A Roma-kupa állása:
" 1. Magyarország 3 2 — 1 7:9 4

2-3. Németország 2 1 — 1 7 :4 2
2-3 Olaszország 2 1  — 1 7:4 2

4. Horvátország 1 ----------1 1:5 —
POPP MARTA ,

kegyetlen kedvében volt szerdán délután. 
A válogatott keretverseny keretében 
Ráez Edithet 6:0, 6:l-re. Hirmann Len 
két pedig 6:1. - 6:l-re verte. Legközelebb 
péntekén délután lesz verseny.

F i a t a l o k a t ,  
h a  a  t ő i d  a l ó l  i s ! * . .
Teniszezőink római kudarca leg

jobban P étery  Jenő dr ügyvezető éli 
nököt lepte meg.

.—  Nem  tudtam, hogy a mi fiaink 
ennyivel öregebbek az olasz verseny
zőknél, —  m ondotta az ügyvezető-el
nök a vonaton. —  E zt nem csak a 
korukra, hanem a  játékukra is ér
tem . Bizony sokszor irigykedve néz
tem  a rövidnadrágos, fiatal, ruga
nyos OuceUit, Del Bellót és Sadát, 
amint lecsaptak a labdára. Csupa 
erő, önbizálom és tudás sugárzott 
minden mozdulatukból. A  mieink pe
dig!... A z  egyik  gátlásokkal küzkö- 
dik, a másik beteg , a  harmadiknak 
csak szíve van...

.— Fiatalok kellenek, ha a föld alól 
is, —  emelte fe l a  hangját. —  Ha 
nem tudunk rövidesen Katonához 
hasonló fiatalokat a felszínre hoz7ii, 
akkor a  teniszsportnak hét^ szűk  
esztendeje következik. Egyedül As- 
bóth kevés a  dicsőséghez. i

E rről a  tém áról m ég sokáig bei 
szélgettühk az elnökkel, aki m egfo
gadta, hogy a jövőben személy szei 
rint is nagy gondot fordít az után
pótlásra.

V i d é k i  m ű s o r
ÉSZAKDUNANTULI KERÜLET

T. osztály. Székesfehérvár: Előre—
GyAC (Palkó I.J.i Hajirfáskér; HSE-Ife- 
ladás II (Noszkó I.). Pápa: Kinizsi—Hu- 
bertus (Pcríinger). Siófok: SSE—KAÖ
(Bebessy). Győr: II. kér. SO—SSSE (v.
S n^osztály. Ajka: ALE-FAK II (Var- 
sányj). ’

II. osztályú döntő. Celldöniölk: CVSE 
—Előre XI (Koltai). Moson: KüSE—Kapu-
VY fj. Sd»ntő.enSzékesfehérvár; ARAK ifj. 
r-SVSE ifj. (Ernei).
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ZAKÓ SZELVÉNY!

H,
Beérkezési határidő: július 5, 13 őrá 
Soproni VSE—Szegedi EAO 

Losonci AFC—Nyiregyh. TVE . . . .u . . .  
Szentesi TE—Gyulai AO ••••*•••• 
Csabai AK—Ceglédi MOVE 

Hódmezőv. TVE—Orosh. TK 

Szabad. Sport—Szabad. AFC 

Óbecsei jócskái—Dulcis 

Szabad. AK—Szabad. VAK
Pótverseny: A pontversenye* ceak
mérkőzés elmaradása esetén kérni 
számításba. egyébként csak holtver 

teoví dönt *|.

Petrőcz—Ujvid. VAK

Duna SC—U. Törekvés

Apatini SE—Zombori Sport

Bezdáni SE—Bajmoki AK

Névi •••»•••••••••••••••••«•«•»«••••••••>
Lakhelyt »■♦»«»«»»
ütoa? .............. .................................
A beküldő aláveti magát a feltételek 
nek. Minden szel vér* v be? ép 6* fór 
ffaiorabao hefizAálaflao ír fillérei 
bélyeget kell mellékein! Aki heten 
kint ötnél több szelvényt küld kö 
tele# Ide keresztet tcsillasrot) tenni

F o g - e  M a r i  n é n i  h í z n i  ?
A va gy a szurkolók már elkezd

ték  az 1941142-es idényt
A z  elmúlt vasárnap a kupa

döntőn m egjelent Takács Géza, 
az Ú jpest edzője is. „M ari-néni“  
a régi barátai közé állt, a F e 
rencváros szurkolói v ették  kö
rül. A szurkolók term észetesen  
rögtön bosszantgatni kezdték  
Mari-nénit. N agyon em legették  
a Fradi nagy pontelönyét. Mari- 
néni azonban alaposan vissza
vágott. (Jobban, mint az Ú jpest 
a Fradinak.)

Végül is Z-l, a józsefkörúti 
csem egekereskedö így szólt:

—  Ha az Ú jpest ősszel 6 :l-r e  
veri a Fradit, akkor Takács ár  
bejöhet majd az üzletem be és  
annyit ehet és ihat, amennyit 
akar.

—  K icsit n a g y  az a 6:1  —  
mondta Mari-néni.

—  Jó, legyen  csak 4:1  —  szólt 
a csem egés.

M ire Mari-néni:
—- Rendben van! M ost már 

legalább van értelm e a mun
kámnak. Van m iéit dolgoznom.

--------------- < ♦ > ---------------

A Rapid, került az élre 
a Bajnokok Tornáján: 

Rapid—Gradjanski 4 :1  f£:l)
Becs, július 2.

M ég a télen Budapesten, Bécsben 
és Zágrábban megkezdődtek az 1940. 
évi bajnokok tornájának küzdelmet. 
A  Rapid— Gradjanski mérkőzéseket 
azonban akkor nem lehetett lebo
nyolítani. A  két csapat m ost vívta 
m eg az első találkozóját. Kedden 
Bécsben volt ez a mérkőzés, 

íg y  álltak fel:
Rapid: Raftl ;— W agner II, Sper- 

ney —  W agner I, Gerndhart, Skou- 
mal —  Fltz, Schors, Rinder, Dwora- 
cek. Pesser.

Gradjanski: Glaser —  Brozovics, 
Dubac —  Leelmer, Jazbinsek, K o- 
kotoyics —  Matekaló, W ölfl, Lee 
nik, Clmermancsics, Plese.

A z  I. félidőben a  horvát csapat 
nagyon szépen és mutatósán ját
szott. de nem tudott eredményes 
lenni, illetve két bécsi gólra csak egy 
góllal tudott válaszolni. Raftl külö
nösen ekkor ragyogóan védett.

A z első gólt a 10. percben Fitz  
lőtte, két perccel később Kinder bi
zonyult eredményesnek, 2:0. A  16. 
percben Plese  szépített. 2:1. A  II. 
félidőben a többet tám adó Rapid 
csak az utolsó percekben tudott 
eredményes lenni. A  43. percben éa 
a  44. percben Bhtder újabb két gólt 
rúgott. 4:1.

A  bécsi közönségnek ezúttal is 
tetszett a  horvátok játéka.

Ezzel a  győzelemmel a  Bajnokok 
Tornáján a Rapid került az első 
helyre s azt tőle m ár szinte nem is 
lehet elvenni. ím e:
1. Rapid 3 2 — 1 13:8 4
2. Ferencv. 4 2 —  2 12:12 4
3. Gradjanski 3 1 —  1 4:11 2

Hátra van m ég a Gradjanski—
Rapid visszavágó mérkőzés Zágráb
ban. 8:0-ra kellene győznie a horvát 
bajnoknak ahhbz, h ogy  megelőzze a 
Ferencvárost és a Bapidot.

H. O.

A  SZEGED 
csapata július 10-én, csütörtökön 
Szabadkán vendégszerepei. A  Sza
badkai SE-vel játszik.

Délvidéki hang:
Kél bácskai egyesülete! be keli venni az NB I.-be!
N e m  l e s z ü n K  p o l o z ű g ú p e k !
A sza b a d k a i e g y e sü le te k  m á ris  m e g e g y e z te k :  
a z NB I .-b e  k e rü lő  sza b a d k a i e g y e sü le te t a  tö b b ie k  m e g 
erő sítik  — M isiden te k in tetb e n  n ag yszerű en  á lln a k  a  d é l 
v id é k i e g y e sü le te k  s a z  N B fi.-bői való  k ire k e sz té sü k e t  
le fo k o z á sn a k  te k in te n é k

Müven legyen a létszám az NI! I-ben 1941 
42benl 14-cs, 16-os? Újabban mind töb
ben és többen állnak ki a 16-os lét
szám miellett, aminthogy a mai rend
kívüli idők valóban ezt követelik. Mert 
mi a jobb? Ha nemzetközi mérkőzése
ket tűzünk ki a húsvéti és a többi ün
nepekre s azután az utolsó napokban 
ezeket a mérkőzéseket le kell mondán., 
törölni s helyettük jelentéktelen ba
rátságos mérkőzéseket kell játszani 
(klen ez történt!), vagy ha komoly baj
noki mérkőzéseket tűzünk ki ezekre az 
ünnepekre cs azokat le is játszók! Idén 
tavasszal elmaradt a bécsi Austria és 
a Vienaa budapesti vendégjátéka, el
maradt a Ferencváros pünkösdre tér 
vezet t bécsi vendégjátéka, elmarad L a 
bolgár-magyar mérkőzés g az olaszok 
már azt írták meg, hogy az ősszel 
som jönnek Budapestre... Elmaradnak 
a nemzetközi mérkőzések!... Mit kell 
ilyenkor csinálni? Pillanatig sem vi
tás, hogy fel kell emelni az NB I 
létszámát s az ünnepnapokon Is (Hus- 
vét, Áldozócsütörtök, Pünkösd, Űr
napja) bajnoki mérkőzéseket kell adni 
a mérkőzésre vágyó közönségnek. A 
14-ctj létszámmal csak leszoktatják a 
nézőket a mérkőzésekre való járástól. Az 

■ idén 1 lusvét kor, Áldozócsütörtökön és Űr
napján maradtunk komoly sportesc 
idény nélkül!

Az ország nagyobbik része követeli 
a 16-os létszámot, Nem kell a külföldi 
portya, nem kellenek azok a nemzet 
közi mérkőzések, amelyeket az utolsó 

/pillanatban lemondanak. Ehelyett belső 
megerősödés kell. Ehhez pedig a 16-os 
létszám vezeti Csak 16-os létszám mel
lett lehet helyt adni az NB I-bcn a 
délvidéki egyesületeknek. Nem szabad 
őket kirekesztőül az NB I-bCl. Igaza 
van a Szabadkán megjelenő „Hirlap” - 
nak, amikor legutóbb azt írta, hogy a 
szerb elnyomás alatt is az I. osztály
ban játszhattak a bácsvidéki egyesü
letek s most. is ott a helyük.

Alább a Délvidék szólal fel a 16-os 
létszám melleit.

Szabadka, 1941 július.
A  felszabadulás óta eltelt két és 

fé l hónap alatt a délvidéki játékosok 
és egyesületek megismerték az 
MLSz szabályait és az anyaország 
labdarúgó szokásait. A  bácskai 
sportolók hálásak az MLSz-ncít, 
hogy az első zavaros hetek után 
nyomban m egkezdte a bekapcsolás 
munkáját és módot nyújtott arra, 
hogy az itteni egyesületek komoly 
díjmérkőzés, a Hazatérés Bajnokság 
keretében, hódolhassanak kedvenc 
sportjuttnak, a  népszerű labdarú
gásnak. A  pünkösdi bemutató • m ér
kőzésekért m eg éppen hálásak, mert 
ezáltal az M LSz alkalmat nyújtott 
arra, h ogy  a délvidéki sportközön
ség megismerhesse a vezető magyar 
labdarúgó csapatokat. A z  anyaor
szági csapatok vendégszereplése 
minden tekintetben sportbelileg is, 
anyagilag is sikerült és a délvidéki 
egyesületük az edzéshiány ellenére 
is jól állták m eg a helyüket.

A  most fo ly ó  Hazatérés Bajnok
ság küzdelmeivel kapcsolatos problé
mák m ellett nem törpül el az a 
kérdés sem, hogyan képzeli el az 
MLS.z a délvidéki csapatok beosztá
sát az N B-ben. Beszéltünk a délvi
déki egyesületek vezetőivel és azok
nak egyhangúlag az a véleményük, 
hogy a Bácsvidékröl legalább két 
csapatnak h elye  van az NB I.-ben. 
Elsősorban Szabadka és Újvidék jö 
het szám ításba, mint legnagyobb 
labdarúgó központok. H ogy  Sza
badka és Ú jvidék  az NB I.-ben he
lyet kapjon, annak minden feltétele  
m egvan. E z  a  két város, de főleg 
az előbbi a megszállás huszonhárom 
éve alatt mindig m agyar tudott ma
radni és az elnyomatás ellenére a 
legutóbbi bajnoki évben Bácskából 
három együttes játszott a szerb, 
illetve a  horvát első ligában. E z a 
három csapat jó l állta a  küzdelmet. 
A  szabadkai vasutas és az újvidéki 
ligacsapat a  nehézségek ellenére is 
végig  o tt v o lt  a  harmadik helyért 
fo lyó  küzdelem ben. Mindenki termé
szetesnek tartja , hogy Szabadkáról 
éa Ú jvidékről eg y -eg y  csapat beke
rül az N B  I.-b e , annál is Inkább, 
m ert m ost sem m i sem fog ja  zavarni 
és hátráltatni a  két város labda
rúgásának a  fejlődését, s ő t . . .

Két szabadkai egyesület m ár ed
zőt is szerződtetett. Újvidéken kissé 
kényes a helyzet, a volt Vojvodina 
nem létezik, játékosait szélnek eresz
tette 8 azok  a  többi újvidéki egye
sületben találtait otthont.

Anélkül, h o g y  állást foglalnánk 
egyik, v agy  m ásik egyesület mellett, 
néhány eredm ényt sorolunk fel, ame
lyet a  szabadkai és az újvidéki ve
zető csapatok  értek el a  közelmúlt
ban az anyaországbeli, a  zágrábi és 
belgrádi vezetőcsapatokkal szemben. 
A  belgrádi éa zágrábi csapatok já 
tékerejét a  m agyar sportközönség 
nagyon is jó l  ismeri a  K K -ból és a 
válogatott m érkőzésekből is.

A  szabadkai vasutasok az idén 
U gam érközésen S :l-re  győzték  le a 
; belgrádi Jugoszláviát; E ttől a csa

pattól Belgrádban már vereséget 
szenvedtek a m agyar vezetöcsapa- 
tok is. A  Vasutas pünkösdkor az itt 
szereplő Budapesti Vasutast, amely 
ugyan a II. ligában játszik, könnyen, 
minden megerőltetés nélkül 5:2-rc 
győzte le. A  Bácskát, amely a  fel- 
szabadulásig a horvát ligában küz
dött, eg y  évvel ezelőtt a Ferenc
város barátságos mérkőzésen csak 
nagy nehezen tudta 2 :l-re  legyőzni. 
Ú jvidék m eg éppen ragyogóan sze
repelt a közelmúltban. A  Szeged a 
téli portyája alkalmával Újvidékre 
is ellátogatott és 5:0 arányban szen
vedett vereséget. A  pünkösdi bemu
tatón az NB egyik legjobb csapata 
a W M FC csak 5:4-re tudott győzni 
az UAC ellen, amely jelenleg nem 
is a legjobb újvidéki együttes. Ezek 
az eredmények maguktól is be
szélnek.

Különben a  szabadkai vezető csa
patok között már m egegyezés tör
tént abban az irányban, ha valam e
lyik csapat bekerül az NB I-'-e, úgy 
annak a csapatnak a  gyenge pont
jait a  többi egyesületek megerősítik, 
hogy a bekerülő egyesület m éltóan  
képviselje a legjobbak csoportjában  
a szabadkai labdarúgást. Egyébként 
a szabadkai egyesületek összetarta
nak: a legnagyobbak a legkisebbek
kel együtt rendezik a Hazatérés B a j
nokság mérkőzéseit és minden te
kintetben együttműködnek. Nem kell 
tehát „félni”  attól, hogy pofozógé
pek lesznek a délvidéki egyesületek . 
A  megszállás alatt sem hagytuk 
magunkat és sokszor távoztak a 
belgrádiak is vereséggel Innen, m ost 
sem lesznek gó'arányjavítoíi:, annál 
kevésbé, mert most a bácskai e g y e 
sületek sokkal kedvezőbb körülm é
nyek között működhetnek, mint a 
múltban.

De nemcsak. Szabadkán és Ú jvidé
ken játszanak jó  futballt. Ujverbász, 
Őbecse, Zenta, Z om 'or, Bezdán és 
Apatin m ár a szerb megszállás alatt 
fellegvára volt a m agyar labdarú
gásnak. A z  öt város, illetve n agy
község csapatának is az NB Il-ben, 
vagy az NB IH-ban van a helye.

Több játékost a  megszállás ideje 
alatt a polgári elhelyezkedésük elszó
lított Szabadkáról. Ezek sorra v issza
tértek a felszabadulás után. Itt van 
például K ecskés  Mihály, aki m agyar 
fiú létére be tudott kerülni a ju go
szláv válogatottba. K ecskés  m ost a 
szabadkai vasutasoknak a jobbössze- 
kötöje és minden kelléke m egvan a

korszerű összekötöjátékhoz.
Am i pedig az N B I. létszámát 

illeti, általános a  vélemény, hogy fel 
kell emelni. Nemcsak a jelenlegi 
nemzetközi helyzet, hanem sok más 
körülmény is m egakadályozza a 
m agyar csapatokat abban, hogy kül
földön portyázhassanak, vagy pedig 
külföldi csapatokat fogadhassanak 
otthonukban. A  legjobban a tizenha
tos létszám  felelne m eg. A  Délvidél 
egyesületei mindenképen megérdem-

jó l kiállották 
ideje alatt!

említek csak, hogy a Bácskábar 
nem ritkaság közönséges vidéki m ér
kőzésen hét-három ezer néző  Ha m eg 
a Ferencváros vagy más m agyar Ve
zető csapat játszik, akkor ennek a 
kétszeresére emelkedik a  nézőszám 
Tavaly, am ikor a Ferencváros Sza
lad,kán járt, több, mint tízezer pengő 
volt a Bácska bevétele. A  ligamérkö 
zéseken mindig megvolt a két-há- 
lom ezer pengő bevétel. A z  NB 
csapatoknak sem kell félniök, ha 
délvidéki egyesületet látnak vendé
gül, hogy a  közönség nem fo g  kellő 
képpen érdeklődni a  mérkőzések 
iránt. Ha megismerik K ecskést, a 
szabadkai Bodolát és B ogcsicsot, i 
vasutasok középfedezetét, aki mü 
vósziesen játssza a harmadik hátvé
det, és az újvidékieket, akikor min
denhol és mindenki tódulni fog  
mérkőzésekre.

A  szabadikai pályák füvesek, 
stadionban 30-000 néző fél el. A  
Bácska-pályán már játszottak KK- 
elődöntőt Uvidéken is van korszerű 
labdarúgóhely, éppen ezért ez sem 
lehet akadálya annak, hogy délvidéki 
csapat, játsszék az NB I-ben.

A  bácskai csapatok kirekesztése  
az NB 1-böl minden tekintetben le
fokozása volna a felszabadult terület 
labdarúgásának és társadalmának. 
A zt hisszük, hogy ez nem lehet ér
deke az M LSz-nek, de az egyetem es  
m agyar sportéletnek sem. A  délvi
déki egyesü letek  várják az MLSz 
döntését, am ely nem  i5 lehet más 
mint az NB I létszámának 16-ra való 
felem elése és a bácsvidékiek helyének  
biztosítása.

Befejezés előtt áll 
II. Országos Tippelő Bajnokság
A 125 pengős rendkívüli díi eredménye: 7. Hollósi Károly,
2. Piskor Gyula, 3. Szabó Sándor — Az ötszelvényes cso
portban Wolf József né nyert — Az utolsóelőtti hetiverseny 
éllovasai: Telek Béla, Horváth Béla, Meskó József—Kará

csonyi József, Szilágyi Károly
Az utolsóelőtti hét is lezajlott a II. I 

Országos Tippelő Bajnokságban s elég 
jó teljesítményeket hozott. Telek Béla | 
például öt telitalálatot ért ■ el s csak egy 
hajszál választotta el a hat, illetve hét 
telitalálattól. Talán az utolsó fordulóban 
akad hat. telitalálatot! szelvény is. amely 
a szerzőjének ISO pengőt jelent majd- 
Ha nem akad, akkor a Telitalálatvor- 
senyhen azé lesz az első díj, aki öt 
telitalálatot ér el az utolsó fordulóban. 
Ha ilyen sem akad, akkor az eddig 5 
telitalálatot elért Fradi és Szőke Sza
káll (Telek Béla) közül az' nyeri az 
első díjat ebben a versenyben, aki az 
utolsó fordulóban valamelyik szelvényén 
több telitalálatot ér el,.

Pályázatunk hajrája változatlanul na
gyon érdekes. A verseny még egyik 
csoportban sem dőlt el végleg. Ajánljuk 
a pályázóink figyelmébe, azokat a figyel
meztetéseket, amelyeket a hétfői szá
munkban közöltünk,

A 125 PENGŐS RENDKÍVÜLI 
HETI DÍJ EREDMÉNYE:

összesen 45 olyan pályázó akadt, aki 
egy szelvényen telibetalálta a Szolnok— 
SalBTC mérkőzés 3 :0-ás végeredményét, 
valamint az l : 0-ás félidőt is s ezenkívül 
ugyanazon a szelvényen azt Is eltalálta, 
hogy Kolláth lövi a mérkőzés első gól
ját.

Feltételeink értelmében, a 46 pályázó 
között az döntötte el a sorrendet hogy 
kinek van még és hány olyan szelvénye, 
amelynek mindegyikén mindhárom kér
désre megfelelt. Ezen az alapon az 
eredmény a követkző:

Általános csoport:
I. díj: 50 pengő. Nyerte: Hollósi' Ká

roly, Budapest, VIII., József-körút 19. 
Eredménye: Négy szelvényen telibeta
lálta mindhárom kérdést, illetve eltalál
ta. Érdekesség: ezenkívül még öt olyan
szelvénye van, amelyen 3:0 (1:0) -t tip
pelt, de ezeken már más góllövővel.

II. díj: SO pengő. Nyertei Piakor Gyu
la. Nagykőrös, Ilosvay-u. 6. Eredménye: 
Három olyan szelvénye van, amelynek

mindegyikén mindhárom kérdést telibe
találta, illetve eltalálta.

Ezután négy olyan pályázó követke
zett. akinek két olyan szelvénye van, 
amelynek mindegyikén mindhárom kér
dést telibetalálta, illetve eltalálta. A 
négy pályázó közül Magda (Szabó Sándor) pályázó ezenkívül még öt olyan 
szelvény birtokosa, amelynek mindegyi
kén telibetalálta a 3:0-át és az 1 :0-át 
de más góllövővel. Ezen az alapon Mag 
da nyerte a harmadik dijat. . .

III. díj: BO pengő. Nyerte: Magda
(ízabó Sándr r), Bp., IX., Ferenc Jer' 36.

ötszelvényes csoport:
Itt mindössze egy olyan pályázó 

akadt, akinek két darab 100 százalékos 
szelvénye van, azaz mindkét szelvényen 
telibetalálta a 3:0-t és az 1:0-t, vala
mint mindkét szelvényen azt is eltalálta, 
hogy Kolláth lövi az első gólt. övé a 
d íj:

Díj: 25 pengő. Nyerte: Wolf Józsefné 
Pécs, Rákőczi-u. 39.
A 19., AZAT. UTOLSÓELŐTTI HETI- 

VERSENY EREDMÉNYE:
Általános csoport: 1. díj.- 10 pengő,

Nyerte: ?zőke Szakáll (Telek Béla)
Bocsárlapujtő, Komáromi-út S4. Ered 
roénye: 81 pont (7 találat, közte 5 tellj. 
■*- II. díj: 15 pengő: Nyerte: Horváth
Béla, Van, Osztálymérnökség. E.: 28 1 
<8—2). Pótversenyben: 3 pont. Gólk
lönbség: 12. Pótv. gk.: 9. — III. díj 
10 pengő. Nyerte: Dorka (Meskó József— 
Karácsonyi József), Kispest, II., Him- 
gári-út 3. E.: 28 p. (8—2). Pótv.: 0 p, 
Gk.: 11. — IV—X. díj: 5—5 pengő
Nyerte: AHC (Mészáros Mária), Bp.
VII.. Cserhát-u. 4, I. 12. E.: 28 p,
(8—2). Pótv. 0 p. Bk.: 16. — Csubry 
Károly karp. őrv-, Rétság, Laktanya. — 
Hollósi Károly, Bp., VIÍI., József-körút 
19. — Vaskapu I. (Lakatos László), Bp., 
IX., Liliom-u. 35- TI. 11. -  Kadnal Já
nos, Békéscsaba, Bartoss-udvar. Mind a 
négy e.: 27 p. (7—3), — Erdőszépe
(Laky Ferenc). Pécs, Kossuth Lajos-u. 
7, E ,; 26. p, (6—4)U — Lehfter János—

ZÁRÓ SZELVÉNY!

O r s z á g o s  tippelőisE noksái 2 0

Beérkezési határidő: július 5, IS óra

Soproni VSE—Szegedi EAO

Losonci AFC—Nyiregyh. TVE

Szentesi TE—Gyulai AO
Csabai AK~Offlédl MOVE

Hó&mezöv. TVE—Orosh. TK k

1 Szabad, Sport-Szabad. AFC

B Ób-ecs-ei Bocskai—Dulcis

Szabad. AK—Szabad. VAK
Pótverseny: A pontvorsenyOá csak j

| mérkőzés ed maradása «*setéo fcerü
| -zámításba egyébként csak holt ver

«env* dönt *L

Potrőcz—Ujvid. VAK

Duna SC—TJ. Törekvés

Apatini SE—Zombori Sport

Bezdáni SE—Bajmoki AK

l̂ ak helyi

A beküldő aláveti macát • feltételek
nek Minden «tzel vénvher ép 48 fór
íaJomban tevő hasziiálttfian l< fillére-
^elveget Kell mellékelni Ak heten
Kint ötnél több szelvényt küld fcó

1 tele* Ide keresztet (csílUyotl tenn'

7

Puza Tibor, Bp.. III., Monitor-u. 3, II.
emelet. , „25 pontot szerzett, a pótversenyben 3 
pontot ért el, de nagyobb gk ■Viatt 
nem nyert: Czindrich Károly, Fatálisunk 
21, Magda. — 25 pontot ért el, a pót- 
versenyben nem szerzett pontot: Dorka.

ötszelvényes csoport; I. díj: 10 pengő* 
Nyerte: Szilágyi Károly, Diósgyőr Vas
gyár. Fürdő-út 2. E.: 28 p. (8—2). 
Pótv.: 3 p. Gk.: 12. Pótv. gk.: 10. — 
II. díj: 5 pengő: Nyerte: Alone (Keme- 
nes I,ászló). Bp.. VIII., Práter-u. 48, 
II. 22. E.: 25 p, (7—2).

A III. helyen olyan holtverseny tá
madt. amelyet nem lehetett eldönteni s 
Így á díjat megfeleztük: H l—IV. díj:
2 pengő 50 fill.—2 pengő 50 fiit. Nyerte: 
Bárány Ferenc, Pestújhely, Apponyi 
Albert-u. 21. — Ziegler Sándor, Oros
háza, Állomás. Mindkettő e.: 24 p. (6—* 
3). Pótv.: 3 p. Gk.: 9. Pótv. gk.: 9.

24 pontot szérzett, a pótversenyben 3 
pontot ért el, de nagyobb gk. miatt 
nem nyert: Csetnik, Pimpi, — 24 pon
tot ért el, a pótversenyben nem szer 
zett pontot: Türk Pál, Szabó János
(Debrecen).

Az eredményhirdetés egyelőre feltéte
les! Esetleges felszólalást szombat reg
gelig fogadunk el. A dijakat a jövő hét 
elején adjuk postára.

A FŐVERSENY ÁLLASA: 
(Felszólalást valamelyik . ve rse n y  ered

ményközlése ellen szombat reggelig fo
gadunk el. Az 1—19. fordulóval kapcso
latban csak szombat reggelig lehet fel-, 
szólalni, a jövő héten már csak a 20. 
fordulóval kapcsolatban fogadunk el fel
szólalást. A felszólalásban a pontokat 
fordulónkint kell részletezni.)

Általános csoport: 121 ponttal vezeti
Szőke Herceg. 420: Tipp Ego. 412: Ka
rakán III 405: ARC. 404: Vaskapu I. 
403: Culi. 401: Magda (Sz. S.). 400: 
Dorka 398: Kék Duna. 396: Horváth B. 
393; Fatalisták 21. 391: Kovács J. (W-- 
u.). 390: Caruso. 389: Kitartás (Meri). 
388: Bocskai. 387: Erdőszépe. 386: Ba
logh É., Fajankők, Hollósi K., Kézi- 
labdások. 385: Beszédes Gy., Napsugár 
(K. J.). 384: Me.nyőka. 381: Mindent
vissza. Napsugár (L.—H.). 378: Csák-
vftrl R. 377: Mars. 374: Aranyásók, Stu
kák. 373: Hunor. 371: Herceg J., Sáry 
J. 370: Dugó. 369: BSK, C3eri F„ Ez 
lett a vesztünk. 368: Szebb jövőt. 367: 
Relter M., Suzy—Bundás. 365: Dobsa
E. Nylkó J., Reiter S. 364: Szőke Sza
káll 363: Akácvirág (R. L.). Bálint A. 
IT, Blank J., Dudika. 362: Piskor Gy. 
Mii: Ar—Németh. 360: Dodó, Papp J. 
(R. F.).ötszelvényes csoport: SÍ7 ponttal re
zet: Budavári E. 338: Kovács Hona. 336: 
Gárdonyi t.-né. Rajta. 333: Magyar P„ 
Türk P 331: Nagy Zoltán. 330: Huszár 
M Márton II, Rosenwasser T. 329: 
Búcsúfia, GFC. 328: Almás! S., Magda 
(S. J.). 327: Csaba II, Hajrá Rokka,
Kovács F. (Újpest), Kővári A., Nagy
F. -né, Torbágyi J. 326: Fog ez menni,
Hornstein K. Horváth B.-né, Kohut I., 
Malvin. 325: Fiastyúk, Majd a Vica, 
Lesán J. 323: Bomstingel L., Gyulai— 
Klermann. 322: Elek—Ujpál, Marika (R. 
B.), Vámos A. 320: Frivaldszky J.-n'é, 
Pecár S. 319: Bátor J., Bödi B. dr, Ka- 
rakas Gy., Lukács Gy. (E.-u.), Varga 
L. (B.-u.), Vörös A„ Weisz M. 31S: 
Budavári J., Margittay Gy.. Petrussa A., 
IS FI TFC. 317: Bajnoknő VII, DVor- 
zsák S., Hoffmann S., Tóth J. (V-u.), 
316: Hermándy L., H. K „ Mészáros P., 
■Singer Gy. 315: Csiki I., Észak, Fradi, 
Irén (B. I.), 53 Sz. J., Pestkörnyék,
Pityu—Zsóka, Rapid, Szíjártó A.
A IV. SZÁMÚ ÖTÖS TORNA ÁLLÁS A S 

Általános csoport: 100 ponttal vezet
nek: AHC. Magda (Sz. S.l, Szőke Her
ceg, Tipp—Ego. 97: Culi. 95: Kézilabdá- 
sok. 94; Radnai J. (Bcs). 93: Dorka,
Horváth B. 92: Kovács J. (W-u.), Sző
ke Szakáll. 91: Hollósi K. 90: Sáry J.

ötszelvényes csoport: 88 ponttal vezet; 
Szilágyi K. 84: Bácska, Margittay Gy. 
83; Budavári E., Gunst L., Malvin. 82: 
Fog ez menni. 81: Fűzfa, Pamuki T.
80: Caneva S. Pápi. 79: Baczay A.-né. 
Dobsa E.-né,' Gárdonyi I.-tté, Lukács 
Gv (E.-u.), Ziegler S. 78: Almásl ti., 
An’csln P. Alone, Kunváry L.. Melles 
J 77: Bődi M., Kiss B (Shely), Ko
vács F. (Újpest), Reppl K. 76: Bukov- 
szky I., H. K „ Kiss I. (Kalocsa), Kon
koly Marton TI. Nagy F.-né, 53 Sz. J., 
Pégyé, ifj. Plkó Gy., Pötyike, Hadován
^  Szabó J. (Debr.), 18 FI, Wagner A.

: Bajnoknő VII, Cincér, Csaba II, 
Csíki I., Erb A., GFC, Hajrá Szolnok, 
28-as, Kővári A.. Maurer A.. Petrussá 
A.. Pintér—Pataki, Torbágyi J„ Vasa
Gy.

A DÉLVIDÉKI DÍJ ALL AB A:
150 ponttal vezet: Bácska. 149: Bocs

kai, Szilágyi K. 148: Budavári E., Mel
les J. 146: Baczay A.-né. 145: Ibolya,
Ziegler S. 144: BSK, Margittay Gy. 143: 
Caruso, Erb A.. Fog ez menni, Gunst 
L.. Karakán III, Mindent vissza. 142: 
Fűzfa, Gárdonyi I.-né, Kővéri A., Nagy 
Zoltán, 141: Bukovszky I., Ez is jó  lesz, 
Kunváry L., Malvin, 63 Sz. J.» Póka<

%



Csütörtök, 1941 július 3.

Vlczián P 140: Fajankők, Fatalisták 21, 
Hoffmann S., Magyar P., Mars. Mang- 
üár J., Müller ó ,  Roham.

A VERET-VERSENY ÁLLÁSA:
Az ezüstver e tver seny ben: 1° Szőke

Herceg 424, 2. Tipp—Ego 420. . ..
A kis veretversenyben: A budapesti

csoportban: 1. Szőke Herceg 424, «
AHC 405, 3. Vaskapu X. 404 — A pest- 
környéki csoportban: 1. Karakán U i
412, 2. Culi 403. — A vidéki csoportban..
1. Tipp—Ego 420, 2. Kék Duna 398, á. 
Horváth B. 39(5. — A hölgyek, csoportjá
ban: 1. AHC 405, 2. Kék Duna 398. — 
Az ötszelvényes csoportban: 1. Buaavaii 
®. 347, 2. Kovács Ilona 338. — A Dél
vidéki csoportban: 1. Bacska
Bocskai. Szilágyi K. 149. ■

Mindenki csak egy veretet nyerhet s 
ka valaki két versenyben nyerne, akkor 
a másik versenyben előlép a soron kő
vetkező.

A CSÜCSVERSENYBEN 
8 találattal, közte 4 telitalálattal vezet: 
Fog ez menni. — 8 találatot, közte 3 
telitalálatot ért el: Bamokno IX, Mars, 
Fóka Tipn—Ego, Arsenal, Baranyai S. 
Beszédes Gy„ Bódi M.. Hoffmann S. 
Kék, Molnár Gyula (B.-u.). Szeder L.

A TBLITALÁLATVERSENYBEN
5 telitalálattal vezet: Fradi, Szőke
Szakáll. — U telitalálatot kétszer ért el 
Fajankék, Szőke herceg. Karakán III, 
Tipp—Ego, Kovács I. (W.-u.). — h teli
találatot egyszer ért el: AHC, Apu-aiiyu 
(L. H.l, Aranyásók, Balogh Éva. Baczay 
Aladárné, Bálint Béla. Barna István Be- , 
szédes György. Bestia, Big Biti, kai, Caruso, Dutka István, Endresz .Tó- I 
zsef dr, Erdeiszépe, Fatalisták a  ™ -  
rási István, Földes! László, Fog ez 
menni Horváth Béla (Vác), Horváth 
László' (Szhely), Hunor, Ho' 1(5sI Ká™'V- Ibolya Kék Duna, Lajtay Albert Láng 
László! Magda (Szabó S.). M^nár Ist
ván (Debr.), Molik István Nevető ve- 
télytárs, 5(1 FA, Szelíd Lajos, Szőke 
herceg Vaskapu I, Varga Laszlóne, X 
13.

ÜZENET: Hajrá Siófok: Rendben.

Az N B II. 1940-41. évi tizenegye:
Dénes —  Csókái, Sajtos —  Staik, Réti, Ádám — 
Soproni 11, Borbély, Spielm Tolvaj

A z NB H -ben is * befejeződött az 
idény (egy  mérkőzés van már csak 
hátra). Itt is össze lehet állítani az 
év tizenegyét.

Megnéztük, hogy ki hányszor ka
pott helyet hétről-hétre az NB II 
tizenegyében, Illetve a tartalék- 
csapatában. A  tizenegybe való be
kerülést 3— 3, a tartalékcsapatba 
való bejutást 1— 1 ponttal értékel
tük s így minden jó l szerepelt játé
kos pontszámot kapott. A  pontszá

m ok alapján alakult k i azután az 
Idény tizenegye (a  pontszámokat 
alább a játékosok neve után zárójel
ben közöljük.)

Egyes helyeiken holtverseny tá 
madt. A  hontverseny eldöntésekor 
először azt néztük meg, hogy ki 
jutott a rendes helyén kívül más 
helyen is az NB II tizenegyébe és 
tartalékcsapatába.

A  fentiek alapján a kővetkező két 
csapat alakult ki:

A* NB II. 1940/41. évi tizenegye:
Dénes (12) 

Ganz
Csókái (19) 

Debreceni VSC
Stark (18) 
Lampart

Sajtos (15)
Szegedi VSE

Kéri (17) 
M AVAG

Adám (11)
Vasas

Soproni II (25) Borbély (22) Spielmann (16) Bodoia (27)
Soproni FA C  Szegedi VSE N agyváradi A C

Tolvaj (25) 
Lampart

A  csapat első érdekessége az, 
hogy majdnem az egész csatársor 
I. osztályú lett. Soproni II  kivételé
vel a töbhiek a jövőben mind az NB 
I-ben játszanak. A z NB I-be került 
fel a csapatával m ég a balhátvéd és 
a jobbfedezet is. összesen tehát hat 
játékos.

Érdekes, hogy Bodoia és Spiel

mann, noha sokkal kevesebb bajnoki 
mérkőzést játszott (tizenhattal ke
vesebbet!), mint a többiek, aránylag 
fölényesen került az idény tizen
egyébe, sőt Bodoia a pontszám te
rén csúcsot ért el. A  többi jeles er
délyi, tehát a két K o vács, Lukács, He
inén j/ stb. már nem tudott bekerülni 
az idény tizenegyébe.

A tartalék csapat:
W ittreicli (9)

Szombathelyi FC

Csűíőiriők
Kőműves (19) 
Soproni VSE

Soproni I  (10)
Soproni FAC

Hazatérés Bajnokság 
Bácsföldvár: Bácsföldvár-Temerln, ve-

»cti: P.opovics. . -rv iÚjvidék: UAC—Petröc, vezeti: Husaka. 
— TIFC—Duna SC. vezeti: Luelieimer- — 
Törekvés—U. Vasutas, vezeti: Dobamszki.

Vasárnap
NB II. oszíály 

Soproni VSE—Szegedi EAC, Sopron,
6. Vezeti: Kávai.

NB III. osztály
Csoportdöntő: Losonc—Nyíregyházi TVE

Losonc,. 6. Vezeti: Lakatos. ,, , ,Hódmezővásárhelyi TVE—Orosháza, Hód
mezővásáiiiely, 6. Vezeti: Magyar dr. 

Szentes—Gyula, Szentes, 6. Vezeti: ítj.
Csabai AK—Ceglédi MOVE, Békéscsaba, 

6. Vezeti: Szamosvölgyi. ,,Aknaszlatina—Nyíregyházi IvISE, Ak
ii aiszlatina, 6. Vezeti: Nagy dr..

Hazatérés Bajnokság 
Szabadka: ' SzAK-SzVAK, vezeti: 

László — SzMTE—Magyarkanizsa, vezeti: 
Schmidt. — SzTO—Délv. kér., vezeti: Mi
liők. — Bácska—Sz- Törekvés, vezeti: 
Baokov. — SzSE—SzAFC, vezeti: Popo-
"zenta: Zenta—Csantavér. vezeti: Siba-
lics. . ...Bozdáni Bezdán—-Bajmo-k, vezeti: N&-
verkla. . „  . C1__Apafin: Apntin—Zombori SE, vezeti:
WZmnbor; Z. Munkás—ZTK, vezeti:

Kóla: Kula—Bácstopolya, vezeti: Bu-
Ĉ óiíecse: Óbccsc—XJjverbásB, vezeti: Schan 
nen dr.Kishegyes: Kishegyes—Bácsfeketebcjery,
vezeti: Sztojan ov i cs.XI1 vidík: UFC—Bácsföldvár, vezeti:
KatÚ™. — Duna SC—U. Törekvés, vezeti:
Boigniosár. ____ . . . .Petröc: Petröc—UVAK, vezeti: Masire-

Tcmerln; Tciuerin—UAC. vezeti: Danis.
Barátságos mérkőzés 

T. Előre—B. Magyarsás'. Rákos-tér, 4.

Farkas (14) 
Győri ETO

Erdész (10) 
(Z. Danuvia)

Kovács II (15) K ovács I  (16) M uszka (10) 
Nagyváradi AC  M AVAG

B o k o r i (10)
Postás

Jáger (13) 
BLK

N agy (11) 
Debr. VSC

A z előbbi csapatba mindössze egy 
budapesti játékos (a  Lam part pest- 
környéki!) tudott bekerülni, a tar
talékcsapatban már három buda
pesti is helyet kapott. Külön feltűnő 

| az, hogy am íg a soproni csapatok 
aránylag elég gyengén szerepeltek,

E S S Z
mm Sül* Hai- 
mássy, maiy. 

uaszary. 
i i f iu a a * v

felfrissítő v íg já t é k a !

A M I
ma tra n M rl

U r á n i a
C O R S O
R A D IU S

X Hazatérés Bajnokság
ötödik csoportjában ma 
vívják az ötödik fordulót

A  Hazatérés B ajnokság ötödik 
csoportjában újra hétköznap játsza
nak: m a lesz az ötödik forduló. A z 
elmúlt vasárnap az újvidéki Duna 
FC  nagy meglepetésre pontot vett 
el az Újvidéki Vasutastól s ezzel a 
pontveszteséggel a vasutas lekerült 

i az első helyről. Jelenleg az Újvidéki 
FC  áll az első helyen s ma az 
UFC játszik a Duna SC-vel. Nem 
valószínű, hogy az eddig mindössze 
egy pontot szerzett Duna SC az 
UFC  ellen megismételje a vasárnapi 
hőstettét. A z Újvidéki Vasutas ma 
nagy gólarányjavltó délutánt tart az 

'Ú jvidéki Törekvés  ellen s lehetsé
ges, hogy m a este a jobb gólará
nyával ú jra az első helyen lesz. A  
kezdetben nagyszerűen szereseit 
Petröcz  ma az Újvidéki AC-tSk«*e^- 
ved el újabb vereséget. A  fenti ha> 
rom  m érkőzés Újvidéken kerül 
sorra s egymásután játszák le őket. 
A  negyedik m érkőzés színhelye B ocs- 
földvár. A  B A K  és a  Temerini TC 
találkozója döntetlent ígér.

----------------< ♦ > ---------------

Z E M L 6

Hunni-
Pal!ó-
íilm. I I S 1

addig az egyéni teljesítmények te
rén Sopron nem áll rosszul. Hiszen 
a két csapatban három soproni fiút 
Is találni.

*
Rengeteg játékos került az elmúlt 

[ év során az NB H  tizenegyébe, illet

ve tartalékcsapatábá. ím e:
Kapus: 34.
Jobbhátvéű: 23.
Balliátvéd: 30.
Jobbfedezet: 30.
Középfedezet: 30.
Balfedezet: 33.
Jobbszélső: 26.
Jobbösszekötő: 26.
K özépcsatár: 26.
Balösszekötő: 25.
Balszélső: 28.
Mennyi tehetséges játékos! Ml 

mindenesetre az NB II  tizenegyének 
és tartalékcsapatának hétről hétre 
való összeállításával igyekeztünk azt 
elérni, hogy ezek a tehetségek még 
inkább felszínre kerüljenek.

Bemutatjuk a kolozsvári AC 
csapatát

Szaniszló I edző:
„Csapatunk meg fogja állani 
a helyét az NB !-ben!‘

Kevés magyar egye
sület ment át annyi 
megpróbáltatáson az 
elmúlt 22 év alatt, 
mint a Kolozsvári 
AC mindig színma
gyar sportot képviselő 
egyesülete. A  labda
rúgás már az 1900-as 

évek elején megkezdődött a  több 
mint 50 éve fennálló egyesületben. 
1914-ben m ár Erdély bajnokságát 
nyerik m eg a piros-fehérek, s to
vábbfejlődésüket csali a világháború 

„  „  .  ,  _ . 1 akasztja meg. A z 1920-as években az
A  8 > 5 1 Í I l © l £ S á .g  a I Í « i S í »  anyaországtól elszakított m agyarság

1 a sportban próbál vigasztalódást 
keresni s

kovácsolódott annyira össze az együt
tes, hogy sorra kezdte aratni g yő 
zelmeit, s megérdemeletn bejutott az 
N B  I-be.

A z alábbiakban

waí^iSia

ÉSZAKDUNÁNTULI KERÜLET
/, osztály:

1. Hubertus SE
2. Fűzfői AK
3. Komáromi AC
4. DAC (Győr)
5. Győri AC
6. Siófoki SE 
7; V. Unió
8. II. ker.SC (Győr)
9. Haladás II

10. MÁV Kinizsi SE
11. Hajmáskéri SE
12. Soproni SSE
13. MÁV Előre
14. TSC II

25

24 
3*1
25
24
25
23
24
23
24
25

8 8 
6 8 
5 9 

9 6 10 
10 4 10
7 8 10 
9 4 10
8 6 10 
7 7 9 
7 fi 11 
5 7 13

84:47 34 
49:46 31 
59:46 26 
39:35 26 
53:57 26 
58:55 25 
42:46 24 
53:69 24 
60:54 22 
44:46 22 
46:50 22 
34:38 21 
45:60 20 
42:59 17

II. osztály
Szombathelyi csoport:

1. Cejldömölki VSE 16 14 2 — 50: 9 30
2. MOVE Zalaeg: SE 16 12 2 3 54:21 26
3. Kőszegi SE Jjj ® *4. SzFC TT 16 7 3 6 39;*.l 17
5. Pá^i PSC II IS 6 2 8 24:33 14
«• Haladás III 16 * * 8 33*2 12
7. Jánosházi AK 16 4 3 9 26.o3 11
8. Zalaegerszegi LE IS 3 *, 11 20.46 8
9- Pápai Kinizsi II 16 2 2 12 12.50 6

Székesfehérvári csoport:
MÁV Előre II 20 14 3Péti KSE 20 13 4 3 56:24 30
Ajkai LE 19 13 1 5 4o:33 27
Hajmáskéri SE II  20 11 1 8 64(29 23
Fűzfői AK 1T 19 10 2 7 47:87 22
Álba Regia II 20 9 2 9 43:58 20
Móri BE 19 7 2 10 30:45 16
Veszprémi MOVE 19 6 3 10 25:38 15
v . Unió II 19 2 6 11 20:48 10
Veszprémi TC 16 2 1 13 6:26 5 
Siófoki SE II visszalépett.

Másodszor is... Vasárnap játszották "lo 
17T ° ízben félbeszakadt B. Magyarság 

licr. SC mérkőzést. A mérkőzést 
másodszorra, sem lehetett simán befo- 
lezni, mivel Vas (B. Magyarság) me,g- 
uto te a játékvezetőt, s az erre a mór- koaést lefújta^,

a K AC csapata azonnal m agá
hoz ragadja a  kolozsvári hege
móniát s az elszakított erdélyi 
részeken legendás hírnévre tesz 

szert.
Többször nyer kerületi bajnokságot 
s nem egyszer ad játékost a román 
válogatottba. Sikereit a  románok 
nem jó  szemmel nézik. 1924-ben az 
egyesületet hosszabb időre fel is fü g 
gesztik s mikor újból működésbe 
kezdhet, legtöbb mérkőzését már 
nem a tudás, hanem a megfélem lí
tett játékvezetők és zöld asztal dön
tik el. Ezt látva, a szurkolói is kez
denek elkedvetlenedni s számuk egy 
re csökken. Midőn felállítják a ro
mán nemzeti bajnokságot, melybe 
bejutni nem tud, sorsa m egpecséte
lődik. M ár-már labdarúgó szakosz
tálya is feloszlik, tagjainak száma 
ijesztően lecsökken s

anyagilag teljesen lerongyo
lódva találja a  m agyar felsza

badítás.
. A z egyesület anyagi válsága azon
ban a felszabadulással egyáltalában 
nem szűnt m eg s emiatt erősen hát
rányos helyzetbe került a vele egy 
csoportba osztott, , anyagiakban is 
erős vállalati együttesekkel szem
ben. Ez okozta, hogy fiatal am atő- 

, röket állíthatott csak csatasorba s 
így a kezdeti sikerek bizony elma
radtak- Csak a tavaszi idény végére

bemutatjuk azt a 11 játékost,
aki az utóbbi betek nehéz küz

delmeit végigharcolta.
Seprényl Ferenc, a kapuvédö, 25 

éves, városi tisztviselő, egyike a leg- 
vakm eröbb kapusoknak. Gyors, bá
tor  és biztoskezü. Ritka az a gól, 
m elyik az ö lelkén szárad.

Szerémy Lajos jobbhátvéd 23 éves 
joghallgató, nagytechnikájú, gyors 
játékos. Bízva gyorsaságába, néha
könnyelműségre hajló.

Vass M ózes balhátvéd 24 éves, vá 
rosi tisztviselő, a megbízható védő 
játékos mintaképe.

Páll Béla jobbfedezet 25 éves, a 
villamosmüvek alkalmazottja. A  ro
mán nemzeti bajnokságban szerepelt, 
m ajd feloszlott kolozsvári V iktó
ria  játékosa volt. Magastermetü, 
nagy munkabírású, jó  technikájú 
játékos ^Tavasszal betegeskedett, 
ezért voltak néha gyengébb napjai.

Szaniszló II  Zoltánt a  m agyar 
labdarúgás társadalma m ár ismeri. 
V olt Hungária-játékos és magyar 
válogatott. 29 éves, a csapat legidő
sebb tagja. Kullancsot játszik. E 
poszton kiválóan alkalmasnak bizo
nyult. ő  is a vlllamosmüvek alkal
m azottja.

Csákány Jenő 18 évével a csapat 
legfiatalabbja, a jövő nagy remény 
sége. Most érettségizett jeles ered 
mennyel. A  legsportszerübben él s 
állandóan jó  formában van.

Szilárd Elek 26 éves városi tiszt
viselő, csak a tavaszi idényben ke
rült az első csapatba, s ott kiválóan 
m egállta helyét. Gyors, kapuratörő, 
sok  gólnak szerzője.

Szántai Jenő 23 éves gázgyári 
tisztviselő rendesen a jobbösszekötö 
posztját tölti be. Szorgalmas, 
munkabíró, odaadó játékos, a véde
kezésben is nagy hasznára van a 
csapatnak.

Lukács K ároly 22 éves. Igazi he- 
Ive a  iobbszél. Kényszermegoldásból

játszott középcsatárt. A  Szeged FG 
és- W M FC játékosa is volt. Jelenleg 
Kolozsváron szolgálja a  katonaéveit. 
Keménykötésü, a  közelharcoktól sem 
visszariadó csatár.

Reinhardt János textilszakmai 
tisztviselő, 22 éves. K iforrásban lévő, 
igen lelkes játékos.

Brassai Sándor 26 éves, a villa
mosmüvek alkalm azottja. Alacsony- 
termetű, igen gyors szélső. Szíveseb
ben lő kapura, mint bead. Szöglet- 
rúgásai mintaszerűek s sokszor egye
nesen gólba mennek. A  csapat 11-es 
rúgója. Legritkább esetben hibázik, 
ö  rúgta az NB I-be juttató .bünte
tőt is.

Szaniszló Jánost, a csapat edzőjét, 
szántén ismeri a m agyar sportolók 
tábora. Volt m agyar am atőr váloga
tott. Pályafutását azonban ö is a 
KAC-ban kezdette.

N agy és önzetlen munkát végezett 
a csapat körül Páll E lem ér szakosz
tályi elnök, Szatm ári Elek, K acsó 
Béla szakosztályi vezetőségi tagok.

A  legközelebbi tervekről beszél
gettünk Szaniszló edzővel.

__  M ég egy idényzáró mérkőzést
játszunk Kolozsváron, azután négy
heti pihenőre m egy a  csapat. Igyek
szünk a csapatot együtt tartani s 
nőhány ú j erővel kiegészíteni. Máris 
értékes erőt nyertünk Regdomnak, a 
Ripensla volt hátvédjének személyé
ben. Minden rem ényünk megvan rá, 
hogy az elkövetkező idényben csapa
tunk m eg fog ja  állani a  helyét az 
NB I-ben.

Biró András

j N a g y  ncm zetkH zi fo rg a lo m
i Barcelona válogatott csapata vasárnap 
Stuttgartban játszik. A télén Stuttgart 
válogatott csapata Bercelondban játszott 

I (3:3) s ez most a visszavágó mérkőzés.
IA spanyol csapat hat válogatottal ’ «
I következő összeállításban utazik Stutt

gartba: Martorell — Teruel, Porez 
pártol) — Raich (FC Barcelona), Romra 
(Espanol). Franco — Sospedra, Escola 

\(FCB), Chas, Mas, Jorge (Espanol).
*

! A Gráci AK újra kikapott a Concor- 
diától. A gráci csapat a* elmúlt vasár
nap Zágrábban a* ottani Concordiaval 
visszavágó mérkőzést játszott. A 

i dia, amely Grácbau 6:1 arányban gypzcrtt, 
most Zágrábban 4:0 (3:0) arányban győz
te le a gráciákat.

*
! Lipcsében vasárnap Lipcse—Bern város- 

közi mérkőzés lesz. Lipcse .így.'ájjl "cl* 
Mcnzel (Wackor) — Scbo-n VfB, Gödieké 
(Túra 99) — E. Braunért (Fortuna),
ThicLe VfB. Pfülzner (Spiolv.) — Brci- 

| denbach VfB. Vörkel (Wacker), Rausch 
TuB. Winkl-er LBC. Itoscnbelnder Tuö- 
— Jó sok csapatból válogattak. (Köves.) 

#
\ Bécsben hatalmas tömeg fogadta a 
í Rapidot/  amikor Berlinből, mint orszá
gos bajnok tért haza. Először Schantzer 
Kerületi vezető, majd Kozich kerület* 
sportvezető beszélt. A Rapid részéről 
Kalenberg, a Budapesten is vendég
szerepelt neves operaénekes válaszolt. 
A tömeg úgy ünnepelte kedvenc játéko
sait hogy majd szétszedte a pálya* 
udvart!

Tóth már felépült állkapocstöréöóből, 
Jakab még szanatóriumban van, Mészá
ros c héten ment gyógyhelyre a BbzlvRT 
betegjei közül. .Buzdánban nagv érdeklődés előzi _ inog 
a BSE-nek a Bajmoki AK ellem bajnoki 
mérkőzését. A két csapat mar évek óta 
nem találkozott. A BSE ezzel a csapat
tal áll kj: Hermánn — Kiss, Fejes -7- 
Birlier. Vukovics II. Hordosy — Szabó, 
Ruff III, Horváth III* Matbeisz. Nagy. 
Itt említjük meg, hogy a Hazatérés Baj
nokság befejezése után a bemarnak ven
dégül Látják a Szegedet es a Becsi VSK-t.

A Ferencváros augusztus o-an (iyoToit 
játszik. Ellenfél© Gyöv válogatót ina 1 esz. 
A győri csapatot a GyAC, a DAC. a II. 
kor. és a GyTC legjobbjaibol állítják
° Az> észak dunántúli kerület augusztus 
3-tó) 10-ig nagymérotű ifjúsági tábort 
rendez Győrött. * A táborba 70 ifjúsági já. 
tékost. osztanak be. A kerület öt dél
vidéki fiú fc is vendégül lát á táboro
záson. ' „ ,A Iiajnpart üzemi bajnokságaira nyolc 
csapatot nevezett. A / Csőmíihely,jp Tok. 
Pisztoly, Gránát. Idomszer, Üzem műhely. 
Csavar" és a Gépgyár csapata. Az 'első 
forduló mérkőzéseit csütörtökön és pén
teken játszák a csapatok az ^Erzsébet; 
utcai pályán. Csütörtökön fél 5 órai 
kezdettel Csavar-Gépgyár, fél 7 órakor 
Csőműhely—Pisztoly, pénteken fél 5 óra
kor Idomszer—üzemmühely, fél 7 órakor

Megtörtént a nyugati egye
sületek beosztása a kót- 

csopor.os I. osztályba
Röviden megemlékeztünk már 

arról, hogy az északdunántúli, volt 
nyugati kerületben az 1941— 42-es 
bajnoki évre két I. osztályú csopor
tot állítanak fel. M ost már megtör
tént az egyesületek beosztása is.

A z északi csoport tagjai: GyAC,
DAC, II. kér. SC, GyTC, Komáromi 
AC, Kom árom i FC„ Érsekújvár! SE 
II, Vágsellyei SC, Mosoni KüSE, 
Kapuvári SE, Tatabányai SC II, 
Soproni SSE.

A déli csoport tagjai: M ÁV Elő
re, F űzfői AK, Hajmáskéri SE, Sió
foki SE, Haladás II, Várpalotai 
Unió. Péti KSE, A jkai LE, MOVE 
Zalaegerszegi SE, Celldömölki VSE, 
Szombathelyi FC II.

Czopf Ferenc dr, a kerület elnöke 
így nyilatkozott a kérdéssel kapcso- 

I latban:
—  Ú gy érzem, kissé már el is 

késtünk ezzel a kettéosztással, mert 
bizony, sajnos, az elmúlt évben már 
igen súlyos terheket jelentett az 
egyesületeknek a  sok hosszú út. M ég 
rendes közlekedési viszonyok köze
pette is nehezen bírták az egyesüle
tek a hosszú utazásokat, ma azon
ban egy Sopron— Székesfehérvár, 
vagy Győr— Siófok út megoldhatat
lan anyagi feladat elé állítja óz 
egyesületek vezetőit.

—■ Á  kisalföldi egyesületeknek az 
I. osztályba való beosztása is idő
szerűvé vált már s ez is hozzájárult 
elhatározásunkhoz. A  játékszínt 
kisebb csökkenésével számolnunk 
kell, ugyanakkor azonban az egye
sületek anyagilag erősebbek lesznek 
s ez m ajd "maga után vonja a sport- 
beli fejlődést is.

—  A z új beosztást a távolsági és 
közeledési viszonyok szem előtt tar
tásával készítettem s remélem, hogy 
a beosztás ellen komoly kifogás 
nem hangzik majd el.

■ K.

Vidéki eredmények. Dunafiildvár: DELE 
Budapesti NJTC 12:1 (4:1). Bar. Vezette: 

i Szeavári. Góltiivő: Károly (4). Biihm (3), 
(Lzter (2). Márkus (Ll-esbül). Kiívesd.’. 
iü. Siluhá. — DLF;-llorce«rfalvi LE 0:9. 

. -  Örkény Lovaplóislt.—ÖTÉ 4:1 
Bar. Vezette: Vogt.

Örökre eltiltották a játéktól Dr űrkor 
Emilt GSE, mert rt 33 FC ölteni mérkő
zésén meoBtőtte Sallat II játékvezétőt.

A BSzKRT üzemi bajnoksárrának háfcr* 
lévő fordulóit bizonytalan időre, elbaka*
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Szomorú állapotok vannak 
délvidéken a Játék

vezetők körül
Bezdánhól írja tudósítónk: 
Amilyen örömmel fogadta a  dél

vidék a  bevonuló honvédeket és 
amilyen örömmel jelentkeztek az 
egyesületek a Hazatérés Bajnokság 
küzdelmeire, olyan kiábrándító 
délvidéki játékvezetők működése, 

N agy volt a bizodalom errefelé, 
hogy az MLSz a  játékvezetőkérdésf- 
Is alaposan átszervezi, mert bizony 
a jugoszláv uralom alatt ezen a té 
ren is sok-sok sportszerűtlenség tör
tént. Etekintetben azonban teljes a 
csalódás.

Am it például vasárnap Rudics já 
tékvezető produkált Bezdánban, az 
minden kritikán aluli. Nem akarom 
részletezni, hogy milyen durva hibá
kat követett el, csak annyit, hogy 
fogalm a sincs a kom oly játékveze
tésről.

Gyors és erélyes intézkedésekre 
van itt szükség, mert ellenkező eset
ben hétről hétre megismétlődnek a 
botrányok és a közönség megundo
rodik a labdarúgástól.

Urbán Elemér.

Megy? Marad?
Tóth Istvánról, az Elektromos edzőjé

ről felbukkant a hír: nem újítja meg
szerződését az Elektromossal, hanem 
Olaszországba, a torinói Ju ven tushoz szer
ződik. Szerdán délben megkérdeztük 
Kovács Dezső dr-t, az Elektromos fő 
titkárát, hogy mit tud Tóth olaszországi 
szerződéséről. A válasz így hangzott:

— Semmit sem tudunk, mert eddi ff 
ezt nekünk he nem jelentette. Tóth 
Istvánnak nálunk két szerződése fut 
éspedig az edzői és a pályaigazgatói. Az 
edzői szerződése folyó évi augusztus hó 
elsején lejár, a pályaigazgatói még öt 
esztendőre szól. Nyolc nappal ezelőtt 
kapott tőlünk Tóth István egy ajánla
tot: megújítjuk edzői szerződését újabh 
két esztendőre, ha pályaigazgatói szer
ződésének utolsó három esztendejétől 
eláll. Vagyis egybekapcsoltuk a kettőt. 
Erre az ajánlatunkra ma estig kell 
Tóth Istvántól választ kapnunk.

Szerdán este beszéltünk Tóth István
nal. Szerződési tárgyalásairól az Elek
tromos edzője a következőket mondotta:

— Maradok az Elektromosnál. Igaz, 
hogy még márciusban kaptam igen ko
máig ajánlatot a Juventustól és akkor 
kértem az olasz követségtől beutazási 
vízumot. Azóta a Juventusszal kapcsolat
ban más lépés részemről nem történt. 
Az Elektromostól kapott ajánlatra rövi
desen megadom a választ. Kérem az 
ajánlatuk módosítását s bizton remélem, 
hogy kérésem teljesíthető lesz és én 
továbbra is a bordó-sárgákkal dolgozha
tom,,

A kiskunsági egyesületek a szabadkai kerületbe mennek
Délvidék visszatérésével végre 

megoldódott a kiskunsági egyesüle
tek helyzete is. A z M LSz két évvel 
ezelőtt Varga  Janó testnevelő tanárt 
bízta m eg a kiskunsági egyesületek 
megszervezésével és 14 egyesület 
részvételével hamarosan m eg is in
dultak a bajnoki küzdelmek. A  leg
utóbbi időben azonban m ár komoly 
zavarok voltak a bajnokság körül. 
Most, hogy a Bácska felszabadult, 
teljesen új és minden szempontból 
egészséges helyzet állott elő. A  kis
kunsági egyesületeknek jó  vasúti 
összeköttetésük van az új területtel 
és Így a kiskunsági egyesületek tes
tületileg a  szabadkai kerülethez 
csatlakoznak. A  jó  játékerőt képvi
selő kiskunhalasi, kalocsai stb. egye
sületeket bizonyára örömmel látják 
majd körükben a visszatért bácskai 
egyesületek.

Túrán az ősszel már Játszani akar, 
de tart a fiatal Soóstál, aki szerinte 
két év alatt a legjobb magyar 
középhátvéd lehet

Am ikor ősz 
szel Túrán, a 
DiM AVAG-hoz 

került, régi is
merősei, bará
tai . azt mond
ták, hogy vég
re nem kell 
m ajd a tarta
lékok keserű 
kenyerét ennie 
és alkalma lesz 

bebizonyítania, hogy érdemtelenül 
mellőzte annakidején a Hungária.

Túrán m aga is boldog volt. A z 
előkészületi edzéseken nagy kedv
vel dolgozott. A  fiúk hamar m eg
kedvelték,^ mert_ a szótlan, békés 
természetű Turánnal igazán nem 
nehéz kijönni.

Megindult a  bajnokság, lezajlott 
m ár egynéhány mérkőzés és a  diós
győri közönség kegyeibe fogadta a 
középf edezetet. Túrán form ája 
egyre felfelé ívelt, mérközésröl-m ér- 
közésre javult és óriási része volt az 
újonc diósgyőri gárda remek őszi 
szereplésében.

Érthető, hogy a tavaszi Ú jpest- 
mérkőzésen elszenvedett sérülése 
kellemetlenül érintette a diós-győri 
vezetőket és szurkolókat egyaránt.

Turánnal talán a  legnehezeb
ben pótolható pillér dűlt lei a

csapatból.
De legjobban fá jt a kényszerűség 
szülte pihenő Túrámnak.

A bőrlabda s z e r e lm s e  vagyok. 
Annakidején a Hungáriában betege  
voltam  annak, hogy berniem, élt ál
landóan az a tudat, hogy Turay 
Jóskát nem  tudom kiszorítani. P e
dig olykor-olykor, ha Turay sérü
lése, v a g y  egyéb ok  miatt helyet 
kaptam a csapatban, mindég jól 
játszottam , m égsem  maradtam bent 
a csapatban  —  mondja.

M ikor idekerültem D iósgyőr
be, a  legjobban annak örültem, 
hogy m ost már vég re  játszhatom. 
M ég nagyobb volt az örömöm, ami
kor az idény megindulása után túl 
voltunk m ár eg y -k ét m érkőzésen  és 
láttam, h ogy  mindjobban m egy a 
já ték  nem csak nekem , hanem az 
egész csapatnak. A  csapat eredm é
nyei is eg y re  feltűnőbbek lettek  és 
eg y -k ettö re  tiszteletet szereztünk  
magunknak az NB-ben. E z részem re 
már csak azért is öröm volt, m ert 
igazolva láttam  magamat azokkal 

Zemben, akik D iósgyőrbe jöttöm  
idején azt m ondogatták, hogy ott 
azután v ég leg  eltűnők majd, mert 
jövőre ú gyis  visszam egy a M AVAG  
az NB II-b e.

' —  M ost valóban eltűntem, egy
időre, de nem  a. csapat gyen ge  tel- 
lesítm énye, hanem egy  szerencsétlen  
sérülés miatt. Ilyen  az én szeren
csém... m ent a já ték , közbe jön  egy  
sérülés.

(—  Ú gy tudjuk, m ost volt felül
vizsgálaton, m i van a  lábáva l?)

—  Valóban a napokban vizsgált 
m eg Kr&isz dr úr. Én is éreztem  
már, hogy nincs sem m i baj és jó l 
gyógyu l a lábam, de m ost a főorvos  
úr is m egnyugtatóit.

Nincs semmi rendellenesség, de
továbbra is kell kezelnem, ó'sz-
szel azonban a  fiúkkal együtt 

megkezdhetem az edzést.
T essék elhinni, alig várom  már, 
hogy elkezdhessem !

(—  M it szól ahhoz, h ogy  igen 
sokan úgy  vélekednek, hogy nehéz 
lesz m ajd Soóstól visszaszereznie az 
elvesztett helyét a  csapatban?)

—  E zt magam is érzem . Soós 
Gyurka előtt le a  kalappal! N em  hit
tem  volna, hogy ennyit fog  fejlődni. 
Fiatal fiú, aki máról holnapra ke
rült be az egybe és olyan időben, 
am ikor a csapatok form ája m ár ki
alakult és minden ellenfél nehezebb  
Ellenlábasom, de csak azt mondha
tom róla , hogy tökéletesen  m eg
oldotta a feladatát és pótolni tudott 
engem. Változatlanul jó  vélem énnyel 
vagyok  róla.

Szerintem, ha íg y  fejlődik, m ég 
két évet sem adok rá  és a  
legjobb m agyar középhátvéd 

lehet.
(—  Hibát nem is talál a játéká

ba n ?)
—  Én a játékostársaim at nem  sze

retem  bírálni és Soós Gyurka ese té 
ben pedig különösen kellem etlen bí
rálatot mondanom, m ert sokan azt 
mondhatják, hogy mint ellenlába
somról nem , akarok jó  vélem ényt 
mondani.

Miután megnyugtatjuk, h ogy  m ár 
eddig is olyan sok szépet m ondott 
róla és megkérjük, hogy ú gy  m ond
jon  róla véleményt, mint rutinosabb, 
tapasztaltabb játékos a fiatalabbröl, 
kötélnek áll és ezeket m ondja:

—  Boósban minden kellék  m eg
van, ami a mai korszerű középhát
védnek elsősorban kell. R em ek  ala
kú, jó  fizikum ú és gyors. N agysze
rűen fe je l és nem túlzók, ha azt 
mondom, hogy

legfeljebb két-három hasonlóan 
jó l fe jelő középhátvéd van az 

NB-ben.
A ranyat érnek rem ek becsúszó sze

relései. E zt ú gy érti Soós Gyuri, 
mint kevés játékos.

—  K ét ponton van m ég hiba a já
tékában. E z pedig a szelesség  és az, 
hogy a  ballába észrevehetően gyen 
gébb. A  szelességét abban értem , 
hogy eg y -eg y  szerelés után csak el
vágja a labdát és nem  keresi vele  
társast. Szerintem ennek az az oka, 
hogy fiatal m ég és szinte gyerm e- 
kies öröm et okoz neki, hogy az el
lenfél által szépen felép ített táma
dást ö  egy  bátor, gyors közbelépés
sel rombadöntheti. Ilyenkor a labda 
birtokában m ár csak azt nézi, hogy  
el a kaputól a labdával és élőre, 
vágja . Igaz, amikor bekerült a csa
patba, Csapkay K ároly m esterünk azt 
mondta nek i: „G yurka, csak vágjad  
a labdát. Egyedüli feladatod, hogy le
fogod az ellenfél középcsatárát és 
ha nálad van a labda, rúgd él bár
m erre. ö  ezt a tanácsot m eg  is fo 
gadja.

—  Szinte csodálattal néztem
például a  Toldi és Jenőit elleni

játékát.
Fiatal, rutintalan újonc csak, de 
nem  volt tekintélye előtte  sem  Tol 
dinak, sem  Jenöfinek. M indkét al
kalommal szinte hibátlanul játszott, 
csak a hosszan elörevágott labdáival 
volt néha-néha baj.

•— De majd megtanulja ezt 
Lehiggad, és akkor majd szét fog  
nézni, m ielőtt leadja a labdát. Rá 
fog  jönni arra is, hogy nem mindig 
kell csak vágni a labdát, le lehet azt 
passzolni is, úgy hogy m egnézem  
előbb, m erre vannak a társaim.

—  Ez, hangsúlyozom, csak rutin- 
hiány és minden lejátszott m érkö  
zéssel csiszolódik majd.

—  A  másik hibája, a gyengébb  
balláb. E z is olyan hiba, hogy rövid 
idő múlva maga sem  fog ja  tudni, 
hogy m elyik a gyengébb lába. Ezen  
úgy segíthet, hogy az edzéseken le 
hetőleg ballábbal igyekezzék rúgni.

EVEZÉS

R f f n d e n k é p e n  m e g r e n 
d e z z ü k .  a  s z o m b a t -  
v a s á r n a p i  n e m z e t 
k ö z i  e v e z ő s v e r s e n y t

legfeljebb csők hazai részt- 
vevőkkel

ís.

A  júliusban m egkezdődő előkészü
leteken megindul tehát a nemes 
vetélkedés két remek középhátvéd 
között a „trónért". A k i győztesen 
kerül majd ki ebből a vetélkedésből 
az valóban megérdemli, hogy „ural
kodjék", Nehéz lesz majd megbírál
ni, melyik is a  jobbik  és csak az 
nyugtathatja majd m eg a dióagyő?: 
vezetőket, hogy  a rosszabblk is 
legjobb m agyar középhátvédek közé 
való.

Krom paszky Ernő

Az NSC tártál élcsapatát törölték a 
bajnokságból, mivel tavasszal már ne
gyedszer nem állt ki.

ÓZDON
nagy pihenés kezdődött. Heresik József, 
az 6VTK szakosztályvezetője mondotta: 

—- Teljes hónapos pihenő kezdődött. 
Keli Is ez a gárdánál;, mert annyi sé
rültünk volt, mint csillag az égen. 
Hétről hétre négy-öt tartalékkal játszot
tunk s nera csoda, hogy a tavaszi Idény
ben gyengébben szerepeltünk. Ilyen 
előzmények után még büszkék lehetünk 
a negyedik helyünkre. Remélem, a nyár 
folyamán rendbejönnek a sérültjeink és 
ősszel ismét a jő  ózd jelenik meg a 
porondon.

SZEGEDI HÍRADÓ 
Nagyváradi AC ellen készülődő 
d hossz:Szeged hosszabb szünet után csütörtö 

kön ismét edzést tart. Az edzésen részt 
vesa Baróti is, mert váratlanul haza
érkezett.

Rlchter István, az SzVSE megbízásá
tól nagyobb játékosszerző körutat tett 
az országban. Szerdán visszaérkezett 
Szegedre, útjáról csak ennyit motodott: 

— Nem jöttem üres kézzel. Neveket 
azonban, természetesen még nem közöl, 
hetek. A jövő héten legalább két ú) 
játékos már Szegeden lesz.

Az SzVSE vezetősége egyébként a 
jövő hét folyamán nagy értekezletre ül 
össze és itt beszélnek meg minden 
ügyet, amely a jövőévi bajnokságra 
való felkészüléssel kapcsolatos.

I KERÉKPÁRNe sértegessük egymást! .
I Most vasárnap nem lesz országúti ver

ez MLSz fegyelmi I senyl Amennyiben az országúton . valóBariéit István dr.
az alábbi felhívást Intézi aesyesbírája £ 

játékosokhoz:
„Az utóbbi időben néhány ízben elő

fordult, hogy a pályán a játékosok sértő 
szavakkal illették egymást. Megnyugtató 
bizonyítékot ti sértegetések megtörtén, 
térül nem szerezhettem, mivel a játék, 
vezetők a sértéseknek nem voltak fül- 
tanúi. Kérem a magyar labdarúgókat, 
hogy a jövőben tartózkodjanak egymás 
megbántásától akkor is, ha azt a játék
vezető nem hallja. Az egymással szem
ben álló csapatok játékosai tekintsék 
egymást bajtársaknak, sporttársaknak, 
ne pedig ellenfeleknek. Nem szeretnék 
ilyen ügyekben ítéletet hozni, de ha 
kell, a jövfíben megtalálom a módot, 
hogy a játékvezető jelentésétől függet
lenül is szigorú eljárást indítsak a pá
lyán sportszerűtlenül beszélő játékosok 
ellen.”

Bartek dr egyébként szerdán a követ
kező fegyelmi Ítéleteket hozta; Kosaras 
Lászlót (Hungária; SC) megdorgálta, 
Horváth Pétert (Törekvés) a fegyelmi 
szabályzat 28. paragrafusa alapján 2 
hétre eltiltotta a játéktól, de az ítélet 
végrehajtását háromhavi próbaidőre fel
függesztette mivel a játékos eddig még 
nem követett el fegyelmi vétséget.

Az SzVSE—Testvériség vasuti3bajnoki 
döntő mérkőzést Vezér II vezeti. A 
mérkőzés vasárnap 6 órakor kezdődik 
az SzVSE sporttelepén.

*
A SzEAC csapaterősítésl tervei egy

előre nem sok eredménnyel kecsegtet
nek. ♦

Wéber Lajossal tárgyal az SzVSE ve
zetősége. Könnyen lehet, hogy a jeles 
t í f  2 “ 48 Kőbánya' után Szegeden

Leu>e NB III. osztályú csapata  
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E z a kérdés most vasárnap és jövő 
vasárnap dől el, A  M ÁV SAC m eg
nyerte a  m iskolci csoport bajnok
ságát, de a  bajnoki elmért, valamint 
az NB IU -b a  való jutásért két dön- 
töm érkőzést kell játszania a Losonc- 
apátfalvl SC-vel, a mátravidékl cso
port bajnokával. A z  újhelyi csapat 
valószínűleg csak több tartalékkal 
tud kiállani, mert játékosai közül 
sokan távol vannak a  várostól. Más 
ba jok  Is vannak az egyesületben. 
N ávay edző  távozása m egbolygatta 
az egységet. A z  edzéseket most az 
egyik  já ték os, Vadas G yörgy vezeti. 
A  valószínű csapat ez: Lesnyik —  
W éber, T lszo lci IH  —  Máeei, Sebők, 
Zalavári —  Szabados, Vadas, Ti- 
szolcl H, U jj, Csabai.

A Gyulai AC ezzel a csapatta! megy 
Szentesre: Endrész dr — Gyarmati II, 
Horváth III  — Gácsi, Lindenberger, 
Borár — Réce. Sztankovícs, Draskovic*, 
Horváth a ,  Tita,

versenyzés tilalma huzamosabb ideig ér
vényben marad, a szövetség a porfelhő- 
lovagok számára vagy a népligeti nagy- 
körben, vagy végső eeotben a Millená
rison rendez tornákat.
l e h e t , h o g y  A m a g y a r  v á l o g a 
t o t t  MÉG AZ IDÉN , MEGHÍVÁST 

k a p  a  s v é d  f ő v á r o s b a  i
Svédországban idén hihetetlen módon 

fellendült a kerókpársport, A svéd ke
rékpáros szövetség hétről-hétro nagy 
nemzetközi országúti tornákat bonyolít 
1«. s azokon német, finn, dán és norvég 
porfelhőlovagok is résztvesznek. Mint ér
tesültünk. a svédek most azzal a gondo
lattal foglakoznaik, hogy az augusztusban 
dűlőre jutó Stockholm körüli kétnapos 
körmérkőzésre meghívják a magyar vá
logatott hatosfogatot is. Döntés még 
nincs ebben a kérdésben, még a verseny 
időpontját sem állapították még — de 
elvileg elhatározták már a magyarok 
meghívását.
A NÉMET VÁLOGATOTT TIZESEOGAT 
NEM ALL RAJTHOZ A HORVAT.

ORSZÁG KÖRÜLI VERSENYEN
Megírtuk már, hogy a most alakult 

horvát kerékpáros szövetség a kő Zol
it  vőben lebonyolítja 13 napos Horvát
ország körüli országúti kerékpáros mér
kőzését, s ennek rajtjához német, ma
gyar, olasz, dán. svájci és román válo
gatott porfelhőlovagokat hív meg.

A  nemiét kerékpáros szakhivatal foglal
kozott ezzel a meghívással, és hosszas vita 
utón úgy határoz ott, hogy válogatottad 
nem küldi Zágrábba,

Ezt a határozatát a német szakhivatal
érdekes módon azzal indokolja, hogy nem 
tekinthető a* amatőr 1 minősítéssel ősz-
szeegyeztethetőnek az a körülmény, hogy 
egy nemhivatásos versenyző több mint 

,hétig, mintegy tizenöt napig távol 
legyen országától. Különösen a mai rend
kívüli időkben esik súlyosabb raegíUMés 
ala ennek a kérdésnek mérlegelése.

E döntés érielmében a német szakhiva
tal természetesen nem küldi el fizesfova- 
tát Horvátországba-

Úgy halljuk, hogy a horvát kerékpá- 
szövetség e szakvélemény érteimé- 

>n — de már régebbi meggondolásainak 
folyományaként 1* — ezt a lómát hét
naposra csökkenti. Ebben az esetben 
ugyanis valószínűnek látszik, ho»y a 
németek is lósztvcaznek a tornán.

Kerékpárok, alkatrészek
nagy választékban legolcsóbban

PIADAK,
Kerékpár árjegyzéket ingyen küldünk.

AZ ÉLES-ÜGY BONYOLÓDIK
Beszámoltunk már arról, hogy Élest, 

magyar válogatott kerékpáros négyes 
fogat egyik tagját az MKSz egyik el 
nokeégi tagja a torna előtt tiz perced 
súlyosan _ megbántotta. Az eset az FTC 
vezetőséeéíl-ck fülébe jutott, s bár Éles a 
maga részére nem körte klubja védel
mét, a zöld-fehérek úgy döntöttek, hogy 
az ügyet nőm hagyják annyiban, s a 
sértést elkövető elnökségi tag ellen az

megteszik á feljelentést. AMKSz-ben
szövetség — értesülésünk szerint — pén
tekien tárgyalja ezt az ügyet — rendes 
havi tanácsülésének keretében.
TENISZ

A Szegedi Tenisz Egylet csapata va
sárnap Zen tán vendégszerepelt és olt ].1:0 
arányban győzött. A szegedi teniszezők
nek _ nagy sikerük volt, A csapatban 
Budo dr, Orosz, Dóczi I, II, Pataki I, 
Abrakára, Gaál Éva és Tókos Bahi ját
szott. Zomhory Rónay Imre, az alföldi 
kerület elnöke lent tartózkodik Bácská
ban és a szegődtek részére újabb mérkő
zések lekötésén fáradozik. Legközelebb 
valószínűleg Pallosra megy az SzTE.

Becs teniszbajnokságai. A WAC ren 
dezésében kerül eldöntésre július 3-tól 
6-ig Bécg vútos teniszbajnoksága. A férfi- 
egyes két esélyese Mctaxa és Eggcrt dr.
IFJÚSÁG

A kiskunhalasi tef. glmn. labdarúgó- 
csapata Júlia* 13-á.n Újvidéken vendég- 
szerepei, Az UAG Ifjúsági csapata lesz 
az ellenfele.

Levente ökölvívó mérkőzés zajlott le 
Nagykőrösön: Kecskemét—-Nagykőrös 6:7. 
Papirsúly; Röggel N,—Varga K, döntet
len. törpcíúly; Dudás K, győz Jezseb 
éten, légsúly: Vince K. győz Horváth 
elen., hfirmatsály: Tóth N. győz Tóth
ellen, pehely mily: Gél Ív. győz kiütéssel 
Budai elten, kiizépeuly: Velényi N. győz 
Antal ellen, váltósúly; Butái le, győz 
Erős elten, félnehézsúly: Kasza SÍ. győzVarga ellen.
BIRKÓZÁS

Rimaszombat bfrkózóbajnokságát Va- 
óárnap^rendezte^az RLE. A város baj-

Orbá-n BVSG. Az egyesületi csapatver: 
senyben a BVSG lőtt az első. a DVSC. 
CVSE, SSE. RLE, Vasa* és U*E előtt
SZERKESZTŐI ÜZENETEK

Olaj, vagy lakk. A teniszütőt—  — ...------ nyáron
csak lakkozni szokás. Azt sem minden
nap, hanem csak 4—8 naponkint. Előző
leg ajánlatos a húrt puha kefével és 
utána puha rongydarabbal a portól meg
tisztítani. Olajozni csak hosszabb pi
henő előtt (télen) szokták a teniszütőt. 
Áss olaj megóvja az ütőt a nedvességtől 
is  a húrokat is megpuhltja.

A  szom batra és vasárnapra ter
vezett m agyar-olasz-ném et váloga
tott evezősviadal ebben a formában 
aligha valósul meg. A  németek 
ugyanis az utazási nehézségeikre és 
egyéb körülményekre hivatkozva, 
máris lemondtak a  versenyen való 
részvételről.

A z olaszok Indulása kedden dél
után 3 óráig teljesen biztosnak lát
szott, hiszen a hajóik m ár itt van
nak, s a nevezést is elküldték. M ég 
szombaton táviratoztak, hogy kedden 
délután 3 órakor jönnek a bécsi 
gyorssal, egyenesen Málnából, ahol 
most versenyeztek.

Am  hiába vártunk, a  vonat, sőt 
azóta a többi vonat is nélkülük fu 
tott be. Hautzinger Sándor, a Ma
gyar Evezős Szövetség igazgatója 
ezel kapcsolatban munkatársunknak 
így  nyilatkozott:

— A z  olaszok távolmaradása nem  
teljesen biztos, m ert hiszen szom bat 
délig m ég bőven m egjöhetnek. K é
sésük oka lehet egyszerűen az is, 
hogy nem  volt csatlakozásuk. Jöve
telükben azonban m égsem  nagyon  
bízunk, könnyen m eglehet, hogy ők  
is a n ém etek példáját követik és  
lemondanak. A  versen yt term észete
sen minden-kép m egrendezzük, leg
alább eggyel több alkalom lesz arra, 
hogy végre m egtaláljuk válogatott 
nyolcasunkat. A  mostani körülmé
nyek közt kevés esélyt adhattunk 
volna fiainknak, hiszen alig van  
emberünk. A  m érkőzést idebent bo
nyolítjuk le, a cél a M argitszigetnél 
lesz. Öt órakor kezdünk és rem él
jük, nem  az olaszok nélkül.

ÖKÖLVÍVÁS
A BSzKET ökölvívói vasárnap Szol

nokra látogatnak és ott nz Sz-LE együt
tesével vívnak barátságos mérkőzést. A 
verseny párosítása (elől a BSzKRT ököl
vívók): Varga—Valóczl, Romod i—Mirisz- 
lai, Horváth—Molnár, Szabó B.—Lá
zár. Buzsán—Mihályi, Ali—Szabadszállási, 
Sírincz—Tóth N.. Vépi—Csontos, .Tákics— 
Csapó. Szalay és Rideg (mindkettő 
BSzIÍRT) bemutatói tart. Szolnokon igen 
nagy érdeklődéssel várják a villamosaink 
bemutatkozását.

Zombor is jelentkezett az ökölvívó szö
vetségben: szeretnék meghonosítani aa
ökölvívás nemes, férfias és harcos sport
ját. A MÖSz egyik vezetője minden 
valószínűség szerint már n közeljövőben 
Zombprba utazik a kérdés megbeszé, lésére. " "

Az olasz Lnzznri vasárnap Berlinben 
a strassburgl Rutz ellen lép. szárítóba. ,A 
két óriás összecsapását a rendőr-stadion
ban rendezik meg.

Olle Tandberg, a svédek Európa-bajnok 
ökölvívója első hivatásos szereplésén 
„cipóra verte’ ’ a német Heinz Séfedéit, 
A németok kérésére most Tandberg ki
jelentette, hogy hajlandó alkalmat adni 
Séfedéinek a visszavágásra. A mérkőzést 
minden valószínűség szerint Hamburgban fogják megtartani.

ATLÉTIKA
3.öl.J,.BT FUTOTT A SVÉD HAGG

vasárnap östersundban. Nem hiába verte 
fölényesen a német távfutőkat ős Kiilar- 
net Berlinben 3Ö00-en — nagy formában 
van. Jó lenne, ha Harsány! találkoznék 
vele 1500-on. — 3000-en Nilsson 8:49.8
mérsékelt idővel győzött, a hármasugrást 
Hallgren 14.75-t.el nyerte. Falunban Lld-, 
man 14.5-öt futott gáton.
SZENTENDRÉN VAN MOST SIMPSON
az ottani ICISOK-tá’borban és ott foglal
kozik a beutalt középiskolás atlétákkal. 
Biztosra vesszük, liogy a diákok sokat 
tanulnak majd tőle, ő pedig felfedez m-űjd 
egy-két új tehetséget.

68.16-OT DOBOTT EGY UJ SVÉD 
GERELYVETŐ

A na^y eredményt Svon Eriksspn érte 
el. Az új dobó 21 esztendős és a svédek 
szerint Lundquist és Attierwall méltó 
utódjának ígérkezik. A 68.10-tál vezető 
Kriksson mögött az idei svéd ranglistán 
64.80-as , eredménnyel Pettcrsson következik.

ÉLÉNK ATLÉTIKAI ÉLET INDUL 
NAGYKANIZSÁN

A Nagykanizsai Vasutas TE júlina 
13-ikán országos versenyt rendez és ezen 
nemcsak a kerület legjobbjai, hanem fő
városi atléták is résztvesznok. Kismar- 
tonl Károly dr, a délnyugati kerület ki
tűnő előadója nagykanizsai látogaiása al
kalmával ürömmel látta nemcsak a 
Vasutas, hanem a ZMNTtí komoly műn- 1 
kálkodását le, ICrátky Károly dr po 1 - 
gármester őszinte pártfogója nz atlétiká
nak és a közös munka eredményeként ha
marosan virágzó utlélikai élet lesz ebben 
a inár eddig 19 sok tehetséget adó dunán
túli városban. .

SZÉKELYKERüLETI ATLÉTIKAI 
BAJNOKSÁGOKBAN

Marosvásárhelyen az egész volnalon az 
MSE atlétái végeztek clöl, Az eredmé
nyek: 16® jfe: Nagy 11.5. 2. Veress. — 
206 m: 1. Nagy 24.1, 2. Hajdú. —- 400 m: 
1. Nagy 58.3, 2. Haraszti. — goo m: 1. 
Péter 2:28, 2. Hnidu. — 1500 m: 1 Mól-' 
tér 4:51. — Magas; 1. Veress 165, ?■
Nagy. — Távol: 1. Nagy 624, 2. Melezer. 
— Rúd: 1 Hajdú 300. — Hármas: 1-
Nagy 32.44. 2. Veress. — Súly- X. NaSY 
12.44, 2. Veress: <— Diszkosz: ' 1. Veress 
33.00, 2. Koncz. — Gerely; 1 Veress 
41,18, — 4x100 m: 1. MSE A) 48. 2.
MSE B). — Valamennyi az MSE versenyzője.

EGYÓRÁS GYALOGLÓVERSENYT
rea<fe.z. csütörtökön este 7 órai kezdettel 
az FTC. A Versenyt azért írták ki, hogy 
Selmeci az PTC kitűnő formában levő 
íyaloglója. megjavíthassa Jánosi 1940- 
ben felállított 12.414 méteres csúcsered
ményét A megelőző csúcsot Selmeci tar
totta 12 059 méterrel, (Sajnos. Jánosi, 
Hunyadvárl nem indul, így egyenlő el
lenfele nem lesz Selmécínek. legfeljebb 
a többi Őt induló lekőrözése javíthat az 
iramán. (A világcsúcsot 18.808 mdtfitf®* 
az angol Popé tartja.)
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Szeneiről Kovách  Gyufa dr, 
a MAC allénkat szakosztályának elnöke

a ESTE 53 pontos előnyé
nek okairól

53 ponttal vezet a BBTE az egye
sületi bajnokságban. A  mezei ba j
nokságban a M AC-futők kényszerű 
távolléte folytán szerzett 34 pontos 
budai előny nem hogy csökkent vol
na, hanem m ég növekedett. A z az 
üldözési verseny, ami D iósgyőrben 
megindult, a következő két verse
nyen alaposan ellanyhult és a BBTE 
küzdött úgy, mintha 'a  M AC vezet
ne ugyannyi ponttal.

Közben a MAC-páJya hatalmas 
lelátója rohamosan épül. M ár csak 
egyetlen kis szakasz betonmunkái 
hiányoznak és rövidesen sor kerül a 
bel3ő kiképzésre és a  klubház építé
sére is.

—  M ikor lesz ez egészen  kész, 
János bácsi ? —  kérdezte a minap
egyik kiváló, de az utóbbi időben 
csak félsikerrel szereplő atléta 
Szabó Jánost, a M AC-pálya gondno
kát.

__ M ire az atléta-urak formába
jönnek, ez is készen lesz, —  hang
zott a válasz.

__ Valami korábbi időpontot
mondjon, —  ismerte be a találatot, 
az atléta.

Hát igen, nem m egy minden úgy 
a MAC-ban, ahogyan kellene és ez 
már nemcsak belügy. A  m agyar at
létaválogatott két pilléren, a BBTE-n 
és a M AC-on nyugszik és ha az 
egyik  nem áll szilárdan, az egész 
épület meginog.

Felkerestük Szendröi Kovács 
Gyula dr-t, a M AC atlétikai szak
osztályának elnökét és tőle kértünk 
felvilágosítást. Lát-e ö valam i hibát 
és ha igen, hogyan képzeli el a se
gítést ?

__ Nem  volna okos dolog, ha ma
gunk előtt is leplezni kívánnák, hogy 
vannak dolgok, am iken segítenünk  
kell. A  szakosztály vezetőség e  ala
posam m egfontolta ezek et és él van 
szánva rá, hogy elgondolásait teljes  
erővel keresztülviszi. ,

__  M egengedhetetlen  dolog pél
dául, hogy egyes a tléták  —  legye
nek bár a legtöbb érdem et szerzet
tek  közül valók —  ilyen  fontos ver
senyeken , mint az egyesü lőn  bajnok
ság, egyszerűen nem  indulnak el. k z  
aláássa a fegyelm et és minél kivá
lóbbak az ü lelök , annál rosszabb 
példát adnak a fiataloknak. E zeket 
a versen yzőket m eg fog ju k  rendsza- 
boly  ózni és ezen a téren  a legszigo
rúbb in tézkedésektől sem  riadunk 
vissza. A  primadonnáskodást nem 
em gedhetjük m eg és a mai kor
szellem m el sem  eg yezteth ető  össze 
ilyen egocentrikus felfogas.

__ E ttől függetlenü l: nagy hát
rányban vagyunk a BBTE-vel 
szemben. Nálunk valahogy hiányzik 
tíz esztendő. Van sok  jó  atlétánk 19 
éven  alul és 30 éven  felü l, de a kettő  
közötti korban vajm i kevés. Ezen a 
szom orú tényen csak  rendkívüli 

•vérátöm lesztéssel“  tudunk segítem , 
de ez nem alapvető seg ítség . A  va
lódi nagyság felé  v ezető  helyes ut a 
töm egek nevelése. M inél több fiatat 
versenyzőt k e l l ’ toboroznunk, azokat 
m egfelelően  kiképeznünk, igazi

GIBRflLTAR V I V I A N E  R O M á N C E
francia kéindrámája.

K E ” STÚDIÓ
üSZAS

klubszellemben felnevelnünk és 
akkor majd nem kell félnünk az 
ellenfelektől. E zért az eddiginél jó 
val nagyobb gondot fogunk fordí
tani . az ifjúság nevelésére. Elsősor
ban term észetesen  középiskolásokat 
szeretnénk beszervezni. N agyon szí
vesen  látjuk tagjaink között a ka
tonai nevelőintézetek tanulóit is, bár 
az ő ittenit-Szereplésük csak átm e
neti jellegű. M a  a Ludovikára kerül
nek, elvesznek a mi számunkra, 
m ert a LASE-ban versenyeznek. 
Rendszerint elvesznek azonban az 
atlétika szám ára is. V itéz Csapó, 
M indszenthy és a Ludovikára került 
többi tagunk bizony nagyon hiány
zo tt az egyesületi bajnokságban  is. 
Most abban rem énykedünk, hogy a 
Ludovikáról kikerült fiatal hadna
gyok  a jövőben nem  fog ják  abba
hagyni az aktív sportolást és leg
alább volt tagjaink a ml színeink
ben fognak atlétizálni.

__ Hatalmas lökést ad majd atlé
tikánknak, de az egész m agyar at
létikának a M AC új lelátójának el
készülése. A tlétáinknak minden ké
nyelm et m eg tudunk majd adni az 
edzésekkel kapcsolatban, a. közönség  
pedig ú gy élvezheti majd a verse
n yeket, mint egyik  pályáról sem. 
E zt az időt ki kell böjtölnünk és 
ezért m ég az. sem  lenne tragikus, ha 
az idén átm enetileg a BBTE nyerné  
az egyesületi bajnokságot. Mi ebbe 
term észetesen  nem nyugszunk bele 
és mindent el fogunk követni, hogy  
a budaiak előnyét csökkentsük vagy  
m egszüntessük.

M it laidssalc ú sssóin k  
H árom  J& éiiela  
m e l - m ű f j í i i '

. J e g y z e t e l *  a  H l .  k é r .  v e r s e n y é r ő l

Tátos Nándor úrnak 

B u d a  p e s t

Margitsziget

Ufabb nevezések érkesíek  
az ifjúsági bajnokságra

Keddi számunkban közöltük _ az orszá 
gos ifjúsági bajnokságra addig bcerke 
zett nevezéseket. Már azok is csucsorén 
ményt jelentettek m  ifjúsági bajnokság 
történetében, azóta azonban még egy se
re- nevezés befutott. Megérkezett az 
FÍ’<1 nevezése, amelyet valóban pénte
ken adtak már postára. Chr fitian László 
a déli kerület valamennyi itjusagi baj
nokát nevezte. Nagy gárdát nevezett a 
Gyulai AC (kár, hogy Kiss nincsen egé
szen rendben és sátán meg távolban nem 
indul), nevezett még pótlólag a AVMTK 
n Békéscsabai MÁV, a VRE, a Békési 
Le a ZMNTE. Még Szabadkáról is.érko 
MŰ nevezés: a Szabadkai Egyetértés ne 
vezto 809 és 1500 meterre kitűnő futóját, 
a Vadas Iván által is nagyra értékelt 
Mikuskát. Non érkezett meg viszont a 
LASE nevezése. Igaz, hogy vitéz Csapó 
István a védő Jogán nevezés nélkül is 
indulhat súly lökésben és gerelynajitas- 
bnn. (Ezt a két versenyt ő nyerte ta- 
vatly.) , , . , .Az előjelekből Ítélve az ifjúsági bán; 
nókságban ismét nagy küzdelem várható 
a vidéki cs a budapesti fiatalok kozott. 
Reméljük hogy a szokásokhoz híven nz 
idén is felbukkan a bajnokságban néhány 
áj tehetség.

JÚLIUS 14-IKÉN KEZDŐDIK
a MASz által a rúdugrók, magasugrók. 
gátfutók és vágtázok részére rendezendő 
atlétatanfolyam. A szövetség két cso
portban mintegy flO-70. fiatat, nagyreszt 
vidéki versenyzőt biz Simpson gondjaira. 
A meghívandók kiszemelése már folya
matban van és folytatódik még az ifjú
sági bajnokságok alkalmával és a kerü
leti és egyesületi vczlok véleményezése 
alapján.

A. III. kér. jólsikerült versenyén 
a m agyar úszőgárda minden tagja 
elindult. A  számításba jöhető ver
senyzők közül csak Bánki-Horváth, 
az orosházi hátúszó maradt távol, 
mert ugyanabban az időben Szege
den, a déli kerület úszóbajnokságai
ban rajtolt.

A lig  három héttel a német-m a
gyar találkozó előtt minden ver
senynek nagy a fontossága, hiszen 
ezekből nyerünk képet az eljövendő 
nagy csata esélyeire. Ha a vasár
napi versényt ebből a szemszögből 
nézzük, a következőket találjuk:

A  100 m gyorsúszásban K örösy  is. 
Elem éri is l>01-en belül úszott. 
Eddig négyszer találkozott a két 
versenyző, kétszer az egyik, kétszer 
a m ásik győzött. K örösy  legjobb 
idei versenyeredménye a vasárnapi 
1:00.6, Elem érié az egy héttel k o
rábban úszott 1:00.7 mp. A  váloga
tottságért tehát áll a verseny kö
zöttük. Kellemes meglepetés volt 
vasárnap Hámori 1:01.2 m p-es ide
je. A  BBTE fiatal versenyzője nem
rég ózdon rukkolt ki 2:56.8 mp-es 
200-as mellúszóteljesítménnyel, most 
pedig gyorsúszásban árult el hatal
mas fejlődést. M ég sokat fogunk 
hallani róla!

400-on Tátos és Vörös között állt 
a harc. Tátos 5:02.4-es idejénél már 
jobbat is úszott az idén (4:59.8-at), 
Vörös versenyről versenyre javul. 
Tátos kicsit elhagyta m agát az 
utóbbi időben. Eredményei így is 
jók , de csak hazai viszonylatban és 
messze maradnak attól a színvonal
tól, amelyet ettől ■ a nagytehetségü 
versenyzőtől jogga l remélhetünk. 
Sokkal jobban kell úsznia, ha a né
m et-m agyaron győzelm et akar sze- 
rezni ebben a számban.

A z 1500-as versenyt hétfőn bonyó' 
litották le, de m ég az is a kerüle 
tiek versenyéhez tartozott. Ebben a 
számban Tátos két év óta az első 
vereségét szenvedte el m agyar úszó
tól, nefn számítva a 100 m-re tett 
kiruccanásai során Elem érit öl, a fo 
lyam bajnokságban pedig Gróftól el
szenvedett vereségét. Tátos könnyen 
vette a hétfői versenyt. Talán a va
sárnapi vízilabdától m ég fáradt Is 
volt, elég az hozzá, hogy nem a 
„n a g y " Tátos benyomását keltette 
ezen a versenyen. Vörös Feri szor
galm as, kitartó munka gyümölcsét 
aratta le az 150Ö-as Budapest-báj- 
nokságban. Ha tovább javul, válo
gatott lehet ezen a távon és így 
T átost tehermentesítheti. Tátos ké
pességeire a váltóban és 400-on

úgyis nagy szükségünk van. 
j a  100 m hátúszásban Kovács  sze- 
: rezte m eg a győzelmet. 1:12.4 mp-es 

eredményénél már jobbat, 1 :11.6-0n. 
is úszott ebben az idényben. Bánki- 
H orvát legjobb idei teljesítménye 
1:1492, Galambosé 1:14.8 mp. Na
gyot kell m ég javulniok, ha Kovács 
válogatottságát veszélyeztetni akar- 
ják.

Mellúszóink közül m ég mindig ki
magaslik Fábián Dezső. Vasárnapi 
2:50.4 mp-es idejénél csak. egy hét
tel korábban Egerben úszott 2:49.8 
m p-es teljesítménye jobb. Sajnos, 
ebben a számban csak tisztességes 
vereségre számíthatunk a nemetek 
ellen. N ém eth  Sándor, a BBTE fia 
tal úszója hétről hétre jobb időket 
úszik. Egerben 2:58.8-at, a III. kér. 
versenyén 2:58.2 m p-et úszott. Sze- 
gedi-Czinnernek, a M UE újoncának 
3:03-as eredménye is biztató. Há
mori igazolja a kapitányt, aki ózdi 
mellúszóeredménye után is kijelen
tette, hogy rá elsősorban a gyors
úszásban számit,

■ A  válogatott úszőcsapat összeállí
tása tehát kezd alakulni. A  verseny 
az egyes helyekért m ég áll, a követ
kező állomás szombaton és vasárnap 
az FTC versenye. M ég lehet jav í
tani.

M a: BSIS—MTK vízilabda- 
mérkőzés

A z I. o. vízilabdabajnokság m érkő
zései során ma, csütörtökön délután 
5 órakor a lágym ányosi M UE-uszo- 
dában a BSE csapata az M TK-val 
játszik. A  bajnokcsapat tagjai már 
régóta a lágym ányosi uszodában ed
zenek, ott játszották az SzVSE el
leni bajnoki m érkőzésüket is és ott 
fog ják  a M AC elleni nagy küzdelmet 
is megvívni. A z UTH ellen legutóbb 
szerepelt csapatban esetleg egy he
lyen változás lesz. A z  M TK a szo
kott összeállításban játszik.

A  m érkőzést Kapuvári-Kiss Zol
tán vezeti.

AZ PTC VERSENYE
Az FTC szombaton és vasárnap ren

dezi kétnapos versenyét a Nemzeti Sport
uszodában. A verseny keretében az _ ösz- 
szjes számokban líraymérkőzik a német- 
magyarra készülő gárda. Szombaton a 
260-us és a 400-as sryorsúszáa, vasárnap n 
lOD-ns ,gyors. 100-as Kát, valamint, a 200 
m-ce mellúszás szerepel a műsoron. 
Mimikét napon három-bárom I. <>. hölgy- 
verseny is lebonyolításra keiül. A vasár- 
uapi verseny főcseménya az UTE—FTC 
vízilabdamérkőzés.

MOZI
R ó b e r t  M o n tg o m e r y ( j t o a  

a  . C s i k A í í é g r ó i 3 a «  című
blilönleiges am erikai m m  
címszerepét

A  közeljövőben m utatják  be Bu
dapesten a „C sikágó g rófja  című 
különleges, szatirikus amerikai fű 
met. A z érdekes film  címszereplője 
Róbert M ontgom ery, aki a „Kedves 
fiú “  szerepkörében kezdte pályafutá
sát Hollywoodban, de m ár évek óta 
a legkitűnőbb jellem színészek k ö 
zött emlegetik. .... .. |

ViKoztsok 
a fővárosi mozikban

Minden filmidény végén előfordul né
hány változás a fővárosi mozik vezeté
sében, de az Wén különösen sok válto
zásra számítanak a társbérleti szerződé
sek július 31-1 mee&zuntotósé miatt. Tér 
mészetcsen- ettől a rendkívüli olttol füg
getlenül is lesznek változások.

Máris bizonyos, hogy a József-, a Le 
rerc- és a Belváros népazerú utonjátszo 
mozija', a Savoyt a . kúüno Rminard 
Béla v-ezeti. Ne-rncsali igazgató.!a, hatvem 
tersenarebiélyesc is ,a.Az IJ-nínia nem kap u.i iga^atot Ren- 
*ard tiéla helyett, mírt a  ̂fitoszinMa 

gt üzemvezetője, Szigeti 1 * * ^  tötiesen bírja az Uía budapesti igazgatóságának
, AallLUyd-mozit, a S«mt István-vároö

* Kedvelt utánjátszó moziját azbftn Kotschy Ernő fogja vezetni. Kotathy 
kriiö egyébként nem válik meg a, ^ent 
rum-film szolgál attól sem. ahol mar ro 
fitebben működik. ... ■■„Az erzsébetvárosi Rex-mozi engedélyest? 
Forray Iván lett, aki jelenleg még a
öeala-íxlmszínház igazgatója. A Bcx ju 

közepén nyílik meg —*• korszerűen 
átalakítva — és természetesen. Forray 
Aván maga fogja vezetni.

A Scailn.filrnszínház új igazgatója való

nem válaszol” cimű izgalmas kémfilmet.
Hamarosan számot adhatunk a többi 

fővárosi és a jelentősebb vidéki mozi 
vezetésében bekövetkező változásokról is.

A J>eaila-filrn^zínház uj igazgatója vaio* 
^•inüteg Szentpály István, a mozi onge- 

vesének, a Centrum rt.-nak igazgató 
t y i  l«g.ia lesz. Szentpály István egyéb* 
*~_at egyíke a legsikeresebb magyar film 
gyártóknak, ö  készítette a „Bors Ifit- 

ut. „Erdélyi k«slély"-t, a „ZÚTt 
“ TSTaJaat -t és legutóbb az „Európa

A  MOZIK MŰSORA
Rövidiít&ek: n =  «/«, f -  14, h -  9i 
Nyári szünetet tart: Fórum, Omnia. 

Bemutató mozllt
ÁTRIUM Marsrit-körót 55. Tel.! 153 034.
i’G, fg, flO. Sz. V.: f4-kor is. Az asszony, 
az orvos és a harmadik. (Speticcr Tracy.) 
BELVÁROSI H1KADO Peiofi Sáidur-u. 6. 
T.: 181-244. 10-től 24-isr folyt. Mastyará 
Uía-, Luee-i I^ox- és rajzos híradó. Az 
első orosz harctéri felvételek. Német
ország légihadcrcjc. A kassái bomba táma
dás. Rajzfilm.CASINO Eskü-űt 1. T.: 383-1H2. f6, h8. 
1)10. Sz. V.: 1’4-kor is. Légy lésen Andy 
Heardy! (Miekey Rooney.) 3. hét.
CITY Vilmos esászár-út 36. Tel.: 111-140. 
h6, li8, Ilin. Sz. V.: 114-kor is. Veszélyes 
utitárs. (Tóm Brown.) Kanada ördöge. 
(Bichard Arién.) 2. hét!
CORSO Váci-ntca 9. Telelőt- 182-818. 
fg, f8, flO. Sz. V.: f4-kor is. Lesz, ami 
lesz! (Anla Suli.) _BECSI Teréz-kíirát 28. Tel.! 125-252. 
f6, f8. flO. Sz. V.: f4-kor is. Marco Polo 
kalandjai. _HIRADrt Erzsébet-körút 13. T.l 2221499. 
9-től 24-ig folyt. Magyar-, Ufa-, Luce-, 
Fos- és rajzos híradó. Az első orosz, harc- 
téri felvételek. Németország légi hadereje. 
A kassai bombatámodáe. Rajzfilm. 
RADIUS Naarvmező-utca 23. r>‘l.: 122-098 
fS, h8, hlo. Sz. V.: f4-kor is. Lesz. ami 
lesz! (Ania Suli) . _
IÍOYAL APOLLÓ Erzsébet-kórát 45. T.: 
222-002. f6, f8. hlO. Sz. V.: 4, 6. 8. 10.
Liitzow sasok, (Hans Bértram.)
SCALA Teréz-korót 60. Tel.: 114*411.
n6, f8. hlO. Sz. V.: 3-kor is. Eszményi 
nsszony. (Boyer, Hepbrun). 3. hét! 
URÁNIA Rákóczi-út 21. Tel: 146-046.
5, n8, flO. Sz. V.: h3-kor is. Lesz, ami 
leszl (Ania Suli.)

U tánjátszó' mozik
BROADWAY Károly-körút 3. T.: .422-722 
f i  f6, f8, flO. Sz. V.: f2-kor is. Uj hold. 
CAPITOL Baross-tér 32. Tel.: 131-337
4 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Igen. vagy nem? 
CORVIN Üllői-út 40. T.: 138-988. Í4. f6. 
1*8. flO. V.: f2-kor is. Elveszelt a fe&- 
ségera.ELIT Szent Tstvái.-körút 16. Tel.t 114-502. 
4, 6, 8. 10. y .; 2-kor is, Iréné,

HOLLYWOOD Beiblen-iér 3. T.; 225-003. 
f4, f6. f8, flO. EgyeUon éjszaka. 
KAMARA Dohány-u. 42. Tel.: 423-901.
11 2, 4, 6, 8. 10. Havasi napsütés.
LLOYD HoÉán-ntra 7'a. Tél.: 111-994.
fG, f8, flO. f2-kor i& Maaurka. 
PALACE Erzsébet-körút 13. I.: 221-222.
11, 2. f5 7. flO, A Mandarley-báz asz 
szonya. 7. liét.
PATRIA Népszínház-álca 13. T.: 145 673.
4. 6, 8, 10. V.: 2-kor is. Árvíz Indiában. 
SAVOY üllői-úf 4. T.; 140-040, ti. fö. Í8, 
flO. V.: 'fa-kor -la. Árvíz Indiában. 
StMPLON Hnrtliv MlklOs-úi 02 T.: 268— 
099. 5. 118, flO. V.: 3, n6, Í8. hlO. Árvíz 
Indiában. „STÚDIÓ Akáefa-útca 4. T.t 225-276. ti. fG, 
Í8, flO. V.: ffi-kor is. Gibraltár.

Továbbjátsző mozik
ALKOTÁS Gömbös-út 11. Tel.: Í55-374.
n4. 116, n8. nlO. V.: u2-kor is. Elnémult 
harangok. V. d. e. 11: Elnémult haran- 
golí.
BELVÁROSI Trányi-útea 21. T.: 384-563. 
4, G, 8, 10. ,V.: 4, h5., 6, h7. 8, 10. Fel-
BUDA]11 APOLLO Széna-tér. T.: 35W500. 
i'5,_h7, 9. Kis mama- V. d. e. 11: A lasszó
eI^DOBÁDO Nénezinház-n. 31. T.: 133-171.
4, 6 ,8, 10. V.: 2-febr is* Lángoló határok. 
Az arany hién-ái. V. d, e, 11; Kitty és á 
kohforpncia. ___________

RIALTO RáUóczl-ót ,70. Telefont 024-413. 
f4, f6, f8. flO. V.: f2-kor ia. Feketeszáru
cseresznye.

Imii IIIDUBA1
S f t U O V  pox-FiLH P Á T R l f i

HOMERdS Hermina-út 7. T .; 496-178.
5. n8, flO. 3-kór ifi. Bröaaway Melody 
1940. „
IPOLY Gsáky-ötea 65. Telefon; 292-626. 
5, i.S ttO. V.: h3-kor is, Kéluuadár. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. 'Tel.: 
134-644. M, f6, f8, flO. V.: f2-kor is.
Felszabadulás. V. d- e. 11: Ta csak pi-
Ol VmhÍa”  EÍ-zsébet-kSrút 26. T,: 423 188 
11. 2, 4 6, 8, 10. Kékmadár.OTTHON Bentczky Utca 3 - Tel. ■ 146-447. 
ni n«, 1)8, ulO. V.: n2-kor is. Tarzan és 
fiá. V. d. e. TI: Lovflfftas ügy.
P HON IH Rákócziról 68 Tel.: 223-242. 
11. 5, n8, flO. Sz. V.; 3-kor is. Hindu 
lándzsás.

A  RADIÖ M Ű SO RA:
Csütörtök, július S,

Budapest ti  (649.5 m ) 6.40: Ébresztő.
Torna. — 7; Hírek. Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10 20: Palásthy Marcell elbe
széléséi. — 10.45: Külföldi híradó —
12.10: Rendörzenekar. Vezényel Szőllösi 
Ferenc — Közben 12.40: Hírek. — 13 30: 
A Rádió Szalonzenekara. Hangfelvétel, 
— 14.30; Hírek. — 15.20: Helnemanú
Sándor tánczenekara. -— 16.15: Ruszin
félóra. — 16.45: Hírek. — 17: Hírek szlo
vák és ruszin nyelven. — 17.15: Látoga
tás a fővárosi hordójclző hivatalDan. A 
közvetítést Budinszky Sándor vezeti. 
Hangfelvétel. — 17.30: Oláh Ernő cimbal. 
mozik. — 17.45: Magyarság a Kárpáto
kon túl. Irta Oberding József. — 18.15: 
Hanglemezek. — 18.40: A debreceni
nyári egyetem és a kokez&rü magyarság
ismeret. Mílleker Rezső dr előadása. -— 
19: Hírek magyar,, német és ruszin nyel
vei;. — 19.20: Muzsikáló magyar tájak. 
H rész- Erdély, összeállította Vereez- 
kei Rezső. Közreműködik Utry Anna. 
Básthy-Badios Gyula, kísér Gáspár Lajos 
cigányzenekara. — 20.15: Beszélgetés Ar- 
nold. 'Sehwengter svájci íróval, a „Hon* 
tálán) nép*’ (Bibralfte) e. dráma szerzője 
vd. — 20.20: Hontalan nép. (Bibrakte). 
Színmű. Divikó, hllvét hadvezér: Som-
tay Artúr; Tpgirix, a fia: Szabó Sán
dor; Ore'clorix. helvét hadvezér: Ko-
vács Károlyt Viridoraár. a fia: Ujlaky 
Lásaló; . Prittusa, a leánya: Szörényi
Éva; Helikő, kalmár: Makláry Zoltán;
VeruMétus, a helvét allam elöljárója: 
Forgács Antal; Nammeius. a hej vét ál
lam elöljárója: Balo Elemér; Messor, ko
vács- Bodnár Jenő; Nitiog’anna: Peéry
Piri; Ga-nnikn, a leánya: 01 thy Magda: 
Sammo. lieivét harcos: Bartos Gyula:
Tetto, követ: TUrányi Alajos; Caius Ju 
iuis Caesar, római prokon-zul: Földényi
László; Titus Labenius, római alvézér: 
Ahonvi Tivadar; Mariiilius ocntnrio: Na
szódi ' Sándor. — 21.40: Hírek. — 22.10:
Híres énekkarok. Hanglemezek. — 22.40: 
Farkas Jenő ■ - éigányaciackura muzsikál, 
— Közben 23: Hírek német, olasz, angol, 
francia, és eszperantó nyelven. — 24:
ilírok.

Kassa. (208.6 m.) 11.05: Szlovák előKassa. , r.i.l 1 1 ;  -oviivá, *>„- I i
adás. — 11.20: Táudemez**. — 11.40: Hl- I 
rek magyar és szlovák nyelva^, *

Kedves Nándi,
am ikor hétfőn délután az 1500-as 
verseny után kijöttünk az uszodá
ból, csendben és szótlanul m entünk  
a szigeti fák  alatt. E gy  társaság  
haladt előttünk az úton, rólad be
széltek. Valaki ezt m ondta : —  To
tósnak alighanem vége. Sohasem  
lesz az, akinek indult.

Mi, akik hallottuk ezeket a sza
vakat, szomorúan és fájdalommal 
gondoltunk rád. Bűnösnek éreztük  
magunkat, m ert nem figyelm eztet* 
tülik időben. Mi mindannyian isme
rünk és szeretünk téged. V égigiz
gultuk és végigszurkoltuk veled az 
elmúlt esztendő minden vasárnapját, 
amikor hétről hétre javultál, napról 
napra fejlődtél. És o tt voltunk azon 
a soha el nem fele jth ető  1500-as 
versenyen, am elyen azonnal az élre 
álltái és az első m étertől az utol
sóig elszánt akarattal, töretlenül és 
félelm etesen fúrtad magad előre a 
medence vizében. Láttuk Plath 
ámuló szem ét, am ellyel rád nézett 
és amikor a versenyről hazafelém e
net ránk zúdult az égből a nyári zi
vatar, csurom vizesen, átázott ruhá
ban álltunk a sziget bejárójánál és 
m osolyogva beszélgettünk rólad.

A ztán elmúlt a nyár és elcsende
sedtek az uszodák. Később hallottuk, 
hogy a balkezeden m egsérültél és 
hetekig nem m ehettél vízbe. A  télen  
olvastuk az egyik  nyilatkozatod, 
am elyben azt mondtad, hogy nem  
elégedtél m eg az elért eredm ények
kel. többre, nagyobbra vágyói. Mi 
örültünk ezeknek a szavaknak, örül
tünk annak, hogy nem es becsvágy  
van benned. Már lassanként a kö
vetkező nyárra gondoltunk és eljö
vendő versenyekről, sikerekről szőt
tünk terveket, mikor a te örömöd
nek mi is részesei lehetünk.

E ljött a tavasz és különböző ed
zés-híreket olvastunk rólad. H úsvét 
táján 2:11 körül úsztad a 200 m é
tert. örültünk és további híreket 
varttmk. Azután múltak a hetek és 
nem sokat hallottunk rólad. M egin
dult a vizilabdabajnokság és az FTG  
■—M TK m érkőzésen  láttunk viszont. 
Rossz voltál. Mint később megtitd- 
luk, a kezdés előtt, néhány perccel 
futottál be kerékpárral Lágym á
nyosról, ahol egész , nap strandoltál. 
E gy válogatóversenyen az egész  
uszodát tűvé te tték  érted, végül az 
utolsó pillanatban m egérkeztél. Am i
kor vízbe szálltál, azt sem  tudtad, 
milyen távon• indulsz. 200 m éter 
után beszóltak neked, hogy elég less.
Te azt hitted’, 400-at úszol... Vagy  
beszéljek a kutyafuttában végzett  
edzésekről, a kihagyott napokról, 
h etekrőlf M egmondjam, hogy az 
úszókapitány sem  bírt veled és egy 
szer elvette az igazolványodat is?  
Nincs szándékomban, hogy bűnlaj
strom ot soroljak elő. N eked meg  
kell érezned, hogy bennünket a sze 
retet vezet. Ha ismernéd az életet, 
tudnád, hoőy akik körülötted sür
gölődnek, " akik egy  júniusvégi 
Í :l8 -a s  200 után a kezedet szoron
gatják, bálványoznak és töm jén éi
nek, —  az első pillanatban fakép- ! 
nél hagynak, mihelyt rájönnek, 
hogy te magad félvállról veszed  kül
detésed a m agyar sport területén. 
Ha ismernéd az em bereket, tudnád, 
hogy akik a mostani eredményeid  
után m orognak és dohognak, akik  
elégedetlenek veled, azok szeretnek  
téged, azok Tátos Nándortól többet 
várnak, mint könnyű győzelm eket, 
2:18-as kétszázakat, 5 perces 400-at.

Nándi, ú gy-e  érzed, hogy te  ennél 
többet érsz. U gy-e tudod, hogy 
m esszire sodródtál attól a Tátostól, 
aki nem is olyan régen, a havas de
cem beri reggelen  összeszorítolt fo g 
gal, elszántan szelte a habokat a 
Lukács-m edencében. Hol van az az 
akaraterő, hol az a kitartás ? Nándi, 
keresd m eg önmagadat. Találd m eg  
azokat, akik szeretnek téged, akik  
előre akarnak vinni. Találd m eg  
önmagadat.

E z a hétfői vereség  nem szégyen. 
Vörös Feri ugyanolyan kitartással 
és hittel dolgozott ezért a győze
lem ért, mint amilyennel te roha
moztad m eg egykor G róf Döcí baj
nokságait, 19:59.8-cal kikapni 
1500-on nem  szégyen . V e  Tátos 
Nándor tud ennél sokkal jobb időt 
úszni, ha akar. Es alcarnia kell.

Te nem csak a magadé vagy, Nán
di. N eked arra is gondolnod kell, 
hogy ezrek  és tízezrek  várják rólad 
a híreket, akik eg y -eg y  vasárnap 
délután elfelejtik  a mindennapi élet 
sok baját és kellem etlenségét, fe l
szabadultan és boldogan akarnak 
örülni az egyik  legtisztább élvezet
nek, a sportnak s a m agyarság élet
revalóságát igazoló tetteknek.

N eked kötelességeid vannak ön
magaddal és a m agyar sporttal 
szemben. Mi hiszünk abban, hogy  
ezek et teljesíted is. Mi hiszünk ben
ned, m ert szeretünk téged.

Egy névtelen szmicoifii \

\
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A  Jobbra hajts ABC-je
Vasárnap hajnalban Budapest és kör

nyékének kivételével az országban min
denütt át kell térni a jobboldali közle
kedésre. A hatóságok felkészültek, az 
átalakítások befejezés előtt állnak és 
vasárnap a közönség is megismerkedik 
az új rendszerrel.

Az alábbiakban emlékeztetőként, jel- 
mondatszerüen összefoglaltuk a legfon
tosabb tudnivalókat.

Már javítják 
a világító berendezést

a nappali mérkőzésekre
íme a „JOBBRA HAJTS ABC“ :
1. Az új közlekedési rend első napjain 

igen lassan és nagyon óvatosan hajt
sunk, különösen keresztezési pontokon 
és tereken.

2. Pontosan tartsuk be minden közle
kedési szabályt, mert ez a még be n,em 
idegződött új közlekedési rendben külö
nösen fontos.

3. Járművekkel mindig az úttest jobb
oldalán haladjunk, még akkor is, ha az 
egész úttest szabad. Az út közepén ne 
hajtsunk, mert abból nagy veszélyek 
származhatnak.

4. Vigyázzunk: minden forgalmi jelzés, 
tábla stb. az úttest jobboldalán van!

5. Keresztezéseknél, vagy ha a járdá
ról lelépünk, előbb mindig balra tekint
sünk: onnan jöhet az első veszély, az 
úttest közepére érkezve azután már 
jobbra tekintsünk.

6. Jármüvekkel balra előzzünk!
7. Villamosra, autóbuszra ne ugrál

junk, mert ez a még szokatlan közleke
dési rend közepette különösen életve
szélyes!

8. A jobbra- és balrahajtás átmeneti 
pontján egészen lassan haladjunk és 
különösen vigyázzunk.

9. Figyelmeztessünk másokat is. ha 
rosszul közlekednek, mert ezzel magunk 
és mások testi épségét és anyagi javát 
védjük.

10. A jobbra hajtásra vonatkozó ható
sági rendelkezések be nem tartásáért 
csakis saját magunk vagyunk felelősek.

E rősítünk!
— mondja Intéző Imre

—  Nem  alszunk a nyáron, hanem  
erősítünk! A  csapat egyik-m ásik  
pontja m egerősítésre szorul. I t t  van 
például a kapus kérdése. Kapusunk 
nagyon gyenge. Mivel azonban 
nem tudunk jobbat szerezni, rem él
jük, hogy jobban Jog védeni. A  vé
delemben azonban föltétlenül erősí
tenünk kell. D e ha nem tudunk új 
já tékosokat szerezni, akkor  sincs 
nagy baj, m ert a védőink oly cm 
gyengén  já tszottak az utóbbi idő
ben, hogy ahhoz képest csa.k javul

hatnak. Fedezetpárunk is erősítésre  
szorul. Ha a nyáron tornáznak, aki
kor szépen m egerősödhetnek. Ellen- 
ben a csatársorunk az teljes egészé-  
ben kicserélendő! Ebből pedig nem, 
engedünk, A  balszélsőnk legföljebb  
a középcsatárban jön számításba, 
■Jobbszélsönk pedig ballábas, azt ki 
kell tenni. E setleg  a balszélen le
hetne használni. A  középcsatárunk  
nem való előre, nincs benne áttörö- 
erö, legyen  ő balösszekötő, a. jobb
összekötőnket pedig középre fog ju k  
húzni. R égi balösszekötőnket csak  
a jobbösszekötőben  tudom elkép
zelni!

—  Ezzel teljesen  új csapatunkhoz
nagy sikereket várok!

Véresé# komoly sport
a vízilabd

A v a g y

TEKÉZÉS
Valóságos nappali fényben úszik majd 

helye a m érkőzések alatt!...
a  Szent István Kupa szín-

A július 20-ra tervezett német-magyar
válogatott tekemérkőzés újabb elhalasz
tását kérték a németek azzal, hogy előre
láthatólag csak szeptember hóban jöhet
nek el Budapestre.

A WMTK lekéző szakosztálya augusz
tus hóban, tehát a nyári szünet alatt 
,,Magyar Vendéglátó és Sportfejlesztő” 
néven  ̂a budapesti aiszövetség keretébe 
tartozó egyesületek részé ro tekeversenyt 
rendez 10-es csapatokkal 1€0 teli dobás
sal. Győztes az a csapat, amely 1000 do
básból a legtöbb fát ütötte. 10 nagy ara
nyozott, 10 nacry ezüstözött és 10 nagy bronz
érem a csapatok díja. Az I. díjat nyert 
egyesület részére ezüst serleget ajánl fel a 
rendezőség. Nevezési határidő: augusz
tus 1. ^

A Hármas csapatbajnokság két csoport- 
győztese és két csoportmásodik megmér
kőzött az első négy bel vért. 1. Előre C), 
2. BSzKKT A), 3. BSzKRT B), 4. Előre 
B). A helyezésért folyt küzdelmek ered
ményei: Előre C)—BSzKRT A) 2430— 
2389. A Lnmpart-pálván 41 fával gyó'<z az 
Előre. Vezette: Wébor (Hűvösvölgy).
Répásy 567-̂ -249 = 816, Kiricsi 039+250 = 789, 
Stnffn 574+251=825. illetve Kiss JÓ7sef 
562+217=809. Gosztolay 541+244 = 788, Mu- 
rár 536 + 256=792 fa. — BSzKRT B)—Előre 
B) 2426—7593. A Lámpárt-pályán 28 fá\*al 
győz a BSzKRT. Vezette: Wéber. Hor
váth Rezső 575 +228= 803, Ónozó 539+248 
=  787, Táborszky 561+275=836, illetve Ivc- 
merle II 578+263 = 341, Melczpr 554+266 
= 820, Kemerle I 509 + 228 = 737 fa.

K ÉZILABDA
Fegyelmez az MKESz. Libert.BLE VII. 

nyolc hónnpra, Matykót BLE VII. hat 
hónapra. Nógrádit UTE négy hétre. Híd
végit ITTE négy hétre tiltotta el a já
téktól a fegyelmi egyesbíró. A játéko
sok bűne — j á t é k vezetőtér t-és.
A KÉZILABDÁBA JNOICSAG ÁLLASA 
A TAVASZI FORDULÓ BEFEJEZÉSE 

UTÁN

1. DSE
2. Ko KBL
3. Budakalász
4. Ko. Kispest
5. Ko. Kőbánya
6. Ko. IX.
7 DreHSK
8. Ko. Elzett
9. MFéSE

10. Óbudai Pamut
11. Ko. Habs
12. Ko. III.

III. osztályú női:
10 9 1 — 61: i 19
10 7 2 1 25:11 16 
10 7 1 2 49:15 15

#  f

A  játékosok
kiegészítő sportokat űznek

Helyzetjelentés a PULl-ból
A z évzáró vacsora után néhány 

nappal sikerült beszélgetést folytat
nunk B ök  Mukival, a PU LI helyet
tes dísz-szertárosával. Megkérdeztük 
Bök  urat, h ogy  milyen kiegészítő

10 7 1 2 S2:l2 15 sP0I’tágakat űznek a játékosok nyá'
10 4 — 6 15:21
10 3 1 6 14:28 7
10 3 1 6 11:30 7
10 — 4 6 2:34 4
10 1 1 8 12:24 3
10 — 1 9 4:68 1
törölve

t. FSÖ
2. SSC
3. DSE
4. Ko Pcstcrzeébet
5. Budakalász 
«. GvaSC
7. EMERGÉ
8. Ko. XIV.

IV. osztályú női:
7 ' 6 1 — 30: 5 13
7 5 1 1 21:12 11
7 3 2 2 8: 1 8
7 3 2 2 11:11 8
7 3 1 3 8: 9 7
7 2 3 2  15:16 7 
7 1 — 6 4:26 2
7 ------  7 3:20 —

KOSÁRLABDA
Németh Ernő. a BSzKRT válogatott 

súlyatlétája a gólkirálya" a III. osz
tályú kosárlabdabajnokságnak. A végered
mény: Németh (BSzKRT) 194, Szabó
(BBTE) 176. Khon (VÁC) 123, Merza 
(MAFC) 94, Szántó (VÁC) 92, Matisz 
(BSE) 91, Schaff (BEAC) 88, Zay gróf 
(BEAC) 87, Serény (VÁC) 83, Randé 
(BEAC) 78, Marosi (MAFC) 68, Ábrahám 
(BSE) 57 Medgyessy (BSE) és Kókai 
(BSzKRT) 54, Serény (VÁC) 53, Szombat- 
helyi (BBTE) és Lovas (VÁC) 49, Szántó 
(BBTE) és Varjú (BSE) 48. Gárdosi 
(BEAC) 47, Gyöngyösi (BSzKRT) 45, 
Léber (KLE) 38, Minai (BSE) és Bálint 
(MAFC) 36, Károlyi dr (BBTE) és Jávor 
(BSzKRT) 35, Kertész I (BSzKRT) 31, 
Otte (MAFC) 30, Balogh (MAFC) 27, 
Makiári (BSzKRT), Nagy (BEAC) és 
Bleyer (VÁC) 25. Kátai (MAFC) 24, Bán 
(VÁC) és Tamás (KLE) 21, Fazekas 
(BEAC) 20.

A III. osztályú női kosárdobó rang. 
sor: Adorján (Koszorú NAMI A) 64,
Bátkyné (Koszorú NAMI A) és Képes 
(TFSC) 49, Méreg (TFSC) 43, Kovács 
(TFSC) és Dörfingler (Koszorú III) 39, 
Béby (Koszorú KAMI A) 23, Bakos (Ko
szorú III) 22, Komáromy (TFSC)  ̂ 18, 
Gorkáné (Koszorú III) 16, Fonyódiné 
(Koszorú III) 15, Marton (TFSC) 13. Ba 
ranya (Koszorú III) 12, Potykiewitz I 
Köszöni NAMI A) 11, Piber (Koszorú 
NAMI B) 19.

—  Őznek, —  mondotta Bök Muki, 
—  lelkűkre kötöttük, hogy a válto
zatosság ok á ért űzzenek valamilyen 
más sportágat.

—  Például, m it?
—  H argen, az egyik  játékosunk  

megnősül. M akonya, aki nagyon el
fásult m ár a  labdarúgásban, nyáron

inni fog . B enevezett három sorv er 
senyre és egy  kadarkaversenyre. Ez 
utóbbit szerinte kiesési rendszerben  
bonyolítják le ; aki kiesik az ajtón , 
az tovább már nem indulhat. K ra- 
pancsák lovaspólózni szeretne, m ost 
nyújtotta  be a felvételi kérvén yét a 
M agyar Polo Clubba. M ost g y ű j
tünk neki lóra. Tíz deka lóvirsli m ár 
összegyűlt.

—  é s  mit csinál M élák? —  tettük
fel a kérdést.

—  .M élák? Tekintettel a  vá ltoza 
tosság fontosságára, ö futballozni 
fog  a nyáron. • ,

A legújabb vízilabda® viselet

—  Te, már a vízilabdában is csikós m ezben já tszan ak f
—  D ehogy, ez karm olás. . .

Csodálatos gyógyulás
K é t r é s z e n

1. rész.
(Ú g y  áll, hogy nem  lesz sem m i a 

dán-braziliai portyából.)
A tlé ta : N agyon beteg vagyok én. 

Van egy krónikus rándulás mind
két mandulámban, gyulladt az agy- 
lovaglóizm om  is, m eg különben sem 
vagyok formában, beosztásom is 
olyan, hogy nem tudok rendesen ed
zeni, m eg is nősülök és különben is 
öreg vagyok már, jö jjen ek  a  fiata
lok.

2. rész.
(Ú gy áll, hogy m égis m eglesz a 

dán-braziliai portya.)
A tlé ta : M icsoda? H ogy én beteg 

vagyok ? Olyan egészséges vagyok,

Nem igaz, hogy a m agyar kerékpáros sport

g y e r m e k c i p ő b e n

NEMZETI SPORT
Megjelenik szerda és szombat kivételé*~ kiadó-vei minden nap. Szerkesztőség és 

hivatal Bp. VIII., Rökk Szilárd-utca 4, 
— Távbeszélő 132-499 és 133-977. Levél
cím: Budapest 72, Po3tafiók 42. — Posta
takarék: 53.366,.
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5.20, negyedévre 6.—, külföldre 9.—, 
Amerikába 10.—. . .  .

Nyomatott a Stádium Rt. körforgóié* 
Win. Felelős; Gfúrj Aladár Igazgató.
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mint a m akkok m akkja. Néha nem 
is értem, hogy lehet ennyire virulni 
az egészségtől! Sportszerető főnö
keim pedig mindent megtesznek, 
hogy minél több edzésalkalomhoz 
jussak, a m enyasszonyom  pedig sza
kítana velem, ha nem látna győzni. 
Nevetséges, h ogy  öreg volnék! Ne- 
veecédesz, báoi téjem, gügyöklek- 
alássan!

Esti..

—  Esti m érkőzések  lesznek a 
Szent István K upa küzdelmei?

—  Nem  tudom , de a kezdet jó !
—  H ogyhogy ?
•— E ste sorsoltak...

Figyelem
—  F igyelm es em ber a kerékpáros 

szövetség  egy ik  vezető je .
—  f f f
—  M ég a versen y  előtt megbán

totta egyik  válogatottunkat, hogy le
gyen  neki kifogása...

Vereség után
Tátosnak m ondja valaki:
—  Rossz h íreket hallok újabban 

felőled.
-  ? ? ?
— K ezdesz n agyon  kis fiú lenni!

Intézők bánata
—  Van eg y  r em ek  fiatat hátvé

dem, aki fo ly ton  beteg .
—  Mit szóljak  é n ?  Van eg y  öreg  

balszélsőm, az fo ly ton  egészséges!

Heti kérdés;
1—  V öröset lá to tt  Tátos 1500-oat.
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