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A G radjanski nyerte a jugoszláv bajnokságot,
3  játszik  az Ú jpesttel (szerdán Zágrábban! a Slavia  

jutott a  Ferencvárosnak (szerdán Sarajevoban)
A  k ű n s z e n tm ik ló s i C sá n y i 2 2 .5  m p -e s  2 0 0 - a s  fu tá s a  v o l t  
a  d iá k o k  a t lé t ik a i  b a jn o k s á s á n a k  le s r e m e k e b b  e r e d m é n y e

M Toltad  is foejuíoítmár a z  N'B^'bo
A teniszcsapatbajnokságban a BBTE 6:0-ra verte a MAC-ot

A D unakeszi M agyar 
ság  v á lo g a tó  v e r
se n y e

A  Dunakeszi Magyarság: nem tar
totta be ígéretét: a pálya talaja egé
szen rossz, laza volt, jó eredmény 
elérésére alkalmatlan. Legalább a 
dobóköröket rendbehozhatták volna. 
A  kánikula és az ellenszél megtette 
a többit. Az egyetlen kimagasló 
eredményt Kulitzy érte el diszkosz 
vetésben. 49.46-ja elsőrendű teljesít
mény. A  belgrádi válogatás több he
lyen javításra szorul.

Felnőttek versenye
200 m (három előfutam ): 1. Sándor

XT TE 22.8. 2. PelsöCKi (Törekvés) 22.9, 3. 
Gyenes MAC 22.9, 4. Regös UTE 23. 5. 
Novak D íMAVAG. — öt sikertelen rajt 
után indul a mezőny, az első 100 méteren 
Pelsöczi vezet, a második 100 méteren 
Sándor pompásan feljön és jő hajrával 
győz. Oldalellenszél.

1500 in: 1. Farkas (Testvériség) 1:06.2,
2. Zoltai UTE 4:06.4. 3. Gvergyói MA VÁG 
4:06.7, 4. Molnár (Testvériség) 4:12.6.' — 
Azonnal Farkas áll az élre, az iram lassú.

Rúd: 1 . Molnár (Törekvés) 330. 2 De- 
mény UTE 330, 3. Kovács TFSC 300.

Súlydobás: 1. Németh BSzIÍRT 14 81
2. Darányi dl’. MAC 14.24, 3. Csányi MAC 
34.20, 4. Kék hely ARAK 14.14, 5Á Horváth 
II. DiM'AVAG 1-8.65.

500 m: 1. Híres UTE 1:06.7, 2. Tárnok 
(Testvériség) 1:07.4. Pescvidéki' kerületi 
csúcs, 3. Seres UTE 1:08.9. — Híres vé- 
gigállta a versenyt.

Magas: 1. Oszlánszki DiMÁVAG 174
2. Bánsági MRLTE 170, 3. Szőcs D Ma
gyarság 165.

Tiíéoluijrrls: 1. Vadász ARAK 673 a 
Fenyvesi IJSE 645, 3. Mezei MTE 634. - -  
Gyuriéra VK versenyen kiviil 682-t ug
rott. Két hetes ngrás után visszaült.

10.000 m: 1. Csapiár MAC 3 1:52 2 o 
Kifest X’SE 38:33.6. 3. Kiss MTK 88íÚ 4 ' 
Keszthelyi DM 34:45.4. — Ilyen melegben 
nem élvezet lO.OOU-et futni. Ezt 9T7-es 
3000 és ISUl-es 5000 után Csapiár is be
látta.

MO m gát m fu tom ok : 1. Kiss TSE'58.
2 Szorenyt UTE 08, 3. Keresztúri TFSC 
08.4, 4* AssakurU BBTE 62.2.

DUskosxyelés: 1 . Kulitzy BBTE 49.46, 
2. Horváth II. DiMAVAK 48.04, 3. Da- 

MAC 42.92, 4. Pét hő dr. I’RAO 
t r i Rn ? ? ivvK&JvIÍT 41.68. Ke'emcn 

w í4ft KAC. 41.10. Bertakm MAC 40.28 Kulitzy nagyszerű. Do
básait 3946, 4936, 48, 48. ki. 48.5. Rettentő 
rossz kor. Horváth 45 és 48 között dobált.

öen’f.yne(tfs.' l Várszegi MAC 62.000 . 2. 
Rakhetv AKAR 61.05 Csányi III
BEAC 58.75. -  Rákjiely jó. *

Svcdmllo; I. DTE (Regös. Seres. Sán- 
ebir^llirea) 2:04, 2. DiMAVAU 2:07.2, s.

Ifjúsági számok
ioo m: 1. VltrU (T>. Magyarság) ll.S. 2 

Benedek BSzICRT 12, 3. Grosz MTK 9  2
4. Ugró J’SC 12.8.

000 ni: 1. Sisjap ÍMOVE Pesterzsébet) 
3S.8, 2. Eájcsúiiyi BEAC 39,4, 5, Grosz 
MTK 40.8.

1000 m: 1, gtefanoviis BI.E 2:38.4. 2.
Halász (Miskolci VSC) 2:38.8, .északi ke
rületi csúcs, 3. Villáéi (I). Magyarság).

Súly: 1. Serfözu BEAC 11.41. 2. Mol
nár (Testvériség) 10.84, 3. A ti ám l’TE 
10.73.

Magas: 1. Rózsa BSzKIíT 158. 2. Szól - 
lősi BEAC '158, 3. Csepregi BEK 155.

Rúd: 1 Hatnál (Törekvés) 300. 2. Ko
vács (Törekvés) 281), 3. Benedek I’TSC- 

Távol: 1. Kelemen M VSC 640, 2. Rózsa 
BSzIÍRT 572, 3. Szűcs BEE 556. — 10V m 
Hát: I. Vikii DM 60.2. -  Oiszfcosz: 1. Vi
rág DM 32.98. 2. Huba UTE 31.46. 3. Mól- 
nár Testv. 28.29. — Gerely: 1. Molnár
Tcstv. 43 59, 2. Rózsa BSzKRT 33.75, 3.
Bognár BSzKRT 33.67. — Rt OdvúXtó: 1.
BEAC 2:14.4, 2. BSzKRT 2:19.6.

Léleknélkiili pepecselés, megérdemelt Rapid-győzelem

A Hungária ötlettelenul tám adott és fejetlenül védekezett — A rom án  
csapat gyorsabb volt, lelkesebben játszott, jobb volt technikában és 
taktikában  is
G ó l  l ö v ő :  V i d o r ,  Ki s  ( ö n g ó l ) ,  S i p o s
Hungária-út, 50Ö0 néző. V e ze tte : Podubsky (jugoszláv)

Rosszul kezdődött a Kis KK! ... 
A Hungáriáról tudtuk, hogy nem 
kupacsapat, de hogy ennyire kedvét 
szegte a gólarányón elvesztett baj
nokság, hogy ennyire el tudja vesz

teni a szívét s hogy ennyire rosszul 
tud játszani, azt mégsem hittük 
volna. Elvégre a magyar bajnokság 
második, helyezettjét mégiscsak kö
telezi a „nemesség”. Sajnos, a

Hungáriától sem igyekezetét, sem 
színvonalat néni láttnuk, ellenben 
viszontláttuk tömény, sűrített ada
golásban a magyar labdarúgás min
den jellemző hibáját, amelyeket évek

lelkes, tehetséges 
együttes, de nagyon szomorú lenne, 
ha ezzel a jó közepes játékkal nem 
találna Budapesten legyőzőre.

óta ostorozunk. 
A B. Rapid

M e g f ő t t  a b e u t a z á s i  e n g e d é l y :

Vasárnap délután fél 3-kor 
elutazott az Újpest 
Belgrádba

Vasárnap délután a Keleti-pályaudva
ron mosolygó újpesti arcokat láthat az 
ember és nem olyan csalódott ábrázato- 
kat, aminőket szombaton délután lát
tunk, amikor beutazási engedély hiányá
ban nem tudtak elutazni a lilák.

Langfelder újságolja:
— Szombaton este táviratot is kaptam 

a jugoszláv szövetségtől* Ebben újra

ESŐ' B A L L O N -  
R A G L Á N -

LODEN és VIHARKABÁT

MÁRTON és SZÁSZ
Bál vány-idea 3. Címre ügyelni.

közölték, hogy a beutazási engedély 
egész biztosan elment és, hogy annak 
vasárnap délelőtt Budapesten kell lennie, 
így is volt. Reggel 8 órakor értesítést 
kaptam a budapesti jugoszláv követség
től, — ahol kitüntető szívességből és az 
ügy iránti megértésből nr. ünnepnap 
ellenére is ügyeletét tartottak a ini ked-. 
viiüKért, — hogy a beutazási engedély 
megérkezett és menjünk el érte.

— Délben 12 órakor újból felhívott a
lakásomon a belgrádi szövetség és kér
dezte: utazunk-e. Mondtam, Hogy mi ve! 
megérkezett az engedély, utazunk. 
Ugyanekkor megkérdeztem: mi van a
bukaresti Yenussal. Azt a feleletet kap
tam, hogy a Venns már szombaton este 
megérkezett Belgrádba.

Pákozdi Ferenc, a minisztrei biztos 
„sajtófőnöke‘V aki a miniszteri biztos és 
a KKK-bizottság képviseletében kijött 
búcsúztatni a lilákat, megjegyzi:

— Igazoló jelentést fogunk kérni a ju
goszláv szövetségtől. hoírv miért nem 
kapta meg az Újpest idejében a beuta* 
zási engedélyt,

2 órakor már minden fiú megérkezett

a pályaudvarra, csak Sziklai izgatja 
kissé a kedélyeket. Kiderül azonban, 
hogy Sziklai már régen kint van a vo
natnál. Ilyen körülmények között teljes 
a létszám. A társaság bevonul a foglalt 
külön szakaszokba. 2 óra 34 perckor a 
lilák elindultak Belgrád felé. Belgrádba 
körülbelül este 10 óra körül érkeznek 
meg. '

UJQR
KKK-MfiRKÖZESEK

Hétfő
Belgfád; BSK—Venus. Vezeti:

Újvári.
Újvidék: Jugoslavija (Belgrád)—  

Kispest.
Arad: AMTE—Szeged.

Kedd:
Lúgos: Vulturi— Szeged.

Szerda
Snrajevo: Slavia-—Ferencváros.

Vezeti: Croner dr.
Zágrábi Gradjanski—Újpest Ve

zeti: Radulescu.
Szombat

Újpest: Újpest—Gradjanski.
Vasárnap

tillői-iit: Ferencváros—Slavia.
Bukarest: Rapid—Hungária, Ve

nus— BSK.
*

Az NBB dunántúli és felvidéki 
csoportjában teljes forduló.

Mégis utazik a Ferencváros 
és hétfőn éjfélkor már 
Sarajevoban lesz

Springer-érmet kaptak a zöld-fehér játékosok
Vasárnap délelőtt 10 órakor megérke

zett ax a távirat, amely a Ferencváros 
jugoszláviai beutazási engedélyét tartal
mazta. Délben vitéz Kemehesy Sándor, a 
Ferencváros főtitkára, már újságolta 
in uüka társunknak:

— Utazunk! A csapat este 10 órakor in
dul a Keletiről. A fiúk hétfőn éjfél előli 
érkeznek. Snrajevóba. A beutazási enve
déi y mert jött, de a kedvezményes uta
zásról szótő utalványt nem kaptuk meg s 
így kénytelenek vagyunk teljes áru je
gyet váltani.

*
A Ferencváros, mint megírtuk, szom

bat este tartotta bajnoki lakomáját. 
Ezen minden olyan játékos, aki szerepelt 
az eh#ült év bajnoki mérkőzésein, meg
kapta a Springer-érmet. Miután minden 
szerződtetett játékos szerepe't tübbször- 
kevesebbszer, mindenki megkapta. Meg
kapták természetesen azok az amatőrök 
is, akik a Ferencváros csapatában ját
szottak. A  játékosok viszont a vezetőket 
ajándékozták meg.

Úgy volt, hogy a vacsorán döntenek 
arról, hogy Sarajevoban Jakab, vagy 
Berényi játszéloe. A döntés nem történt 
meg. A  kérdés majd Sarajevoban a mér-

MINDEN DOH ÁNY- ] 
TŐZSDÉBEN KAPHATÓ;

kőzés előtt oldódik még.
A vasárnap esti induláshoz a követ

kező 'játékosokat rendelték a Keleti- 
pályaudvarra: C s ik ó s  — S z o y k a  d r í  
P o l g á r  — L á z á r .  S a r a s t  I f i . ,  Posa —- 
H i r ó  I I . .  K i s s ,  K i s z e l y ,  J a k a b , B e r é n y i ,  
G y e t v a i  é s  P á l i n k á s .

T
Délután a Hungária---Bapjd mérkőzé

sen Dimény Lajos edző ezt, mondta:
—- Jelenleg a& a helyzet, hogy B e re g i 

less a balösszekötő. De Sarajevoban még 
lehel változás.

SÚLYEMELÉS
A Szegedi Vasutas 903:838 arányban* 

győzte le Szegeden a Budapesti Vasutas 
SC-t. A középbolyban Farkas 235 kilóval 
kerületi csúcsot állított fel.

c o s v í n
A J ©  M INŐSÉGEK ÁRUH ÁZA
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Egy szelwénn^ei 
19© pengőtl

ZÁRÓ SZELVÉNY!

XP“ pályázat XIX.
Beérkezés! határidő

VI. 22. déli 12 óra.

KKK I. forduló visszavágó: 

Rapid—Hungária ......

Feriecv.—Slavia (Sz.) ^

Ujpesk-Jugoszlv. I. 

Vepa*~jügos!:lv. XX. ....

Nyíregyháza—SalBTO ••

Tstabs.nya—Tókod ......

Pécs—Lanspart ..... .. . ..

D i MÁ V A G —Munfcáos .....
Fótverseny: A pontversenyben csak
mérkőjén elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt «b

MTK-SFAO  

SSp-DVSC

SVSB-Züsló .*■*»•*<***#♦» **••■1

Név:

Cím: . . . . . .i. . . .®—..... .. . . . . . . . . . . . .

A beküldő aláveti magát a felté
teleknek. Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
18 filléres bélyeget kell mellé
kelni. Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld, az tegyen Ide ke
resztet vagy csillagot:

£& Verseny a százasért  
halfája

19 hét után a héten befejeződik a 
Készpénz Pályázatunk. A pályázat során 
összesen 5000 pengő készpénz kerül, 
Illetve került kiosztásra, a dijak összér
téke pedig 7000 pengő. A födijak kiosz
tása természetesen még hátra van.

A pályázat keretében új versenyt Ir
tunk ki: ,,Verseny a százasért” . Ebben a 
versenyben 100 pengőt kap. az a pályázó, 
aki először ép el egy szelvényen hat teli
találatot. 17 héten keresztül ez senkinek 
sem sikerült, tehát a 100 pengő még ke
resi a gazdáját. Nemcsak hat telitalála
tot, barim öt telitalálatot sem ért el 
senki s öt telitalálattal viszont a telitalá- 
latversenyben lehet első díjat nyerni. 
Ebben a két versenyben eddig tehát 
gyengén szerepeltek a pályázók, de meg
lepő gyengén szerepeltek ezúttal a csúcs
versenyben js. ahol 8 találatot s közte 4 
telitalálatot, még senki sem ért el, tehát 
itt meg ezzel az eredménnyel lehet első 
díjat nyerni.

A három felsorolt verseny olyan, hogy 
abban bárki bármikor nyerhet. Ezekben 
a versenyekben tehát olyan pályázó is 
diadalmaskodhat, aki eddig csak alka
lomról all alomra, vagy egyáltalán nem

mérték szerint is. 
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABÁT

V il i . ,  B a r o t í - n t c a  88,
Telelőn: 143-400B A Z S Ú

küldött szelvényt. Most tehát még inkább 
érdemes tippelni, érdemes beküldeni n 
pályádat XIX., agaz zárószelvényét, mert 
elég egy ;jól sikerült szelvény s ,bárki 
első lehet a fent felsorolt versenyekben, 
sőt egy szelvénnyel több versenyben is 
az első helyre kerülhet.

Külön felhívjuk az összes pályázók f i
gyelmét arra, hogy a X IX . számú szel
vényen szombaton sorra kerülő mérkőzés 
is szerepel, tehát mindenki nagyon ügyel
jen a beküldési határidőre. Minden szel
vénynek. (tehát a postán küldött szelvé
nyeknek is; szombat déli 12 óráig a szer
kesztőségünkbe kell érkeznie. A X IX . 
számú szelvényt egész héten közöljük s a 
pénteki számban jelenik meg utoljára.

- < ♦ >

Bedolá* két m agyar csa
pat is hívta; SJJpast 
és a @amma

Pár nappal ezelőtt megírtuk, hogy 
Bodola, a bukaresti Venus kiváló csatára 
felmondott egyletének és bejelentette, 
hogy lejárt szerződését nem óhajtja 
megújítani. A romái.1 lapok szerint a 
szerződés felmondásának érdekes oka 
volt: Bodola két magyar csapattól is
kapott szerződtetés: ajánlatot — éspedig 
az Újpesttől és a Gammától. A Venus 
azonban hamarosan tisztázta a helyzetet, 
az eddiginél kedvezőbb szerződést kötött 
a játékossal és így Bodola a Venusé 
maradt.

B U D A P E S T  IF J Ú S Á G I B A J N O K I 
DÖNTŐ

FTC—WMTK 2:0 (1:0). Ilungária-út. 
Vezette; Boros. Ka a zöld-fehérek csa
társora jobban kihasználja helyzeteit, 
sokkal nagyobb arányban, győzhetett 
volna. GőUSvö: Beke és Csonka.

Á  k is  K K  e l s ő  m é r k ő z é s e

Rekkenő hőségben vívta budapesti 
mérkőzését a  H u n g á ria  
és a Rapid (Bukarest)

Pompás nyári nap. A  közönség 
tikkadtan ül a nézőtéren, jégrakétát 
szopogat és némi sajnálattal szem
léli az előmérkőzés törekvő csapa
tait, amelyeknek tagjairól dől az 
izzadság. Némi késéssel ugyan, de 
beköszönött a nyár s az idő a Pu
nára és a többi kirándulóhelyre csá
bít és ez a körülmény bizony" meg
látszik a nézőtéren is.

A  derék zöld-sárga fehérváriak 
egy kissé későn kezdték a hajrát és 
csak 5;3-ra tudtak javítani 5:0-ról, 
A közönség mindenesetre láthatta, 
hogy az NBB-ben milyen komoly ér
tékek rejtőznek, jórészt még kibá- 
nyászásra várva.

Az előmérkőzés után a pálya egy 
kis locsolást kap. Ez bizony jót tesz 
a gyepnek és a pálya közepén és a 
kapuk előtt jelentkező kikopott fol
toknak is.

A Hungária öltöződében
olyan a hangulat, mintha fehér asztalnál 
derűs beszélgetést folytatna a csapat. 
Csak a vörös Takács dörzsölő szerszámai 
terjesztenek „öltözőszagot". Senkey 
Imre is kissé halványabbnak látszik, 
amint le-fel sétál, ö azonban tagadja, 
hogy -izgatott volna. A mérkőzésről, 
KK-ról szó sem esik. Kisuczki és Kardos 
versenyeznek, hogy melyikük hagyott ki 
több helyzetet az idényben. Győz Kardos 
— hosszakkal. Illetőleg gólokkal. 
A jókedvű, hangos beszélgetésbe a 
vörös Takács hangja süvít be:

— Uraim 1 í’odubazUy játékvezető ügy 
ért magyarul, mint én. Jó lesz a meg
jegyzésekkel vigyázni.

A  Rapid csapata
csak » óra 20 perckor érkezik a Hungá- 
ria-útra. Barátki ezt mondja:

Délelőtt lementünk a Punapartra sé
tálni, de olyan meleg volt, hogy gyorsan 
visszamenekültünk a szállodába.

A meleg miatt jöttek későbben ki. Most 
is panaszkodnak a játékosok, már előre 
izzadnak. Általában mindannyian jóked- 
vűek, nem látszik rajtuk, hogy szurkol
nának. Brüll Alfréd elnök látogat az Öl
tözőjükbe, üdvözli Zota .főtitkárt, majd a 
játékosokat 1®. Az összeállításban nincs 
változás.

A pályán

* Sportmasssör, 6 éves gyakorlat
tal, sportegyesülethez ajánlkozik. 
Címe: Magyar István Újpest, Temea- J 
vári-u. 14. 4

Félhet után öt perccel vonulnak ki a 
csapatok. A. Rapid bordóvőrős ingben, 
fehér nadrágban, a Hungária kék-fehér 
csíkos ingben é3 szintén fehér nadrág
ban.

A Rapid felemelt karral üdvözli a 
közönséget, a Hungária háromszoros él- 
jent kiált. A helyválasztás Sebesnek 
kedvez Vintilával szemben. Sebes nappal 
hátban állítja fel a csapatát,

A két csapat ez:
Hungária: Szabó — Kis, Bíró —

Négycsi, Turay, Sebes — Béky, Vidor, 
Kardos. Dudás, Titkos,

Rapid: Bedoleseu —■ Siívat, Bcngherm 
Vintila, Basinarn, Moldoveanu — 

Sípos. Wetzer II!., Barát,ky, Gavrilescu, 
Bogdán.

H í eBsfi t é l id é
A Rapid kezdi a játékot és az első 

támadást is ő vezeti. Gavrilescu az első 
percben nagy lövést ereszt meg a jobb 
felső sarok fölé. A Hungária Jobb-, 
szárnya lendül támadásba, de Vidor 
kiadásait Béky nem tudja hasznosítani. 
Bíró mellett elfut a Rapid jobbszárnya 
de Sípos kedvelő helyzetben* Szabó 
kezébe adja a labdát.  ̂A _ Hnngána- 
csatársor nagyon lassan építi fel táma
dásait, a gyors bukarestiek könnyeden 
kőibe tudnak lépni. Álmos középjáték 
után a 7. percben adja le Kardos az első 
magyar lövést, de erőtlenül és messze a 
kápu mellé. Nem sokkal jobb Sebes 
hosszú lövése sem.

Bíró közbelépései általában csak félig 
sikerülnek. Mindig kall javítania, vagy 
önmagának, vagy a társainak. Turay is 
megereszt mesziről egy lövést kapu 
mellé. Gyenge az iram, Nioos hangulat. 
Valaki feifióhajt;

— Milyen más mérkőzés lesz ez Buka
restben!

Kardos ügyes egyéni próbálkozás után 
szögletet csikar ki a 11. percben. A 
szöglet után Négyesi bombáz a kapu 
mellé Az első szép akciót a 12. po-roben 
Kardos—Béky előkészítés vezeti ha. 
Dudás kapásból lő, de Radiilescu jó he
lyen áll. Sípos most vonón első támadá
sát. szépen lefutja Bírót, de az a nyo
mában van, ki is penderíti az alapvo
nalon és így a beadás nem sikerül. 
Négyesi kün-nyelmü hazaadása ijeszti a 
Hnngaria-kedélyeket. _ A 13. percben 
Barátkyt teljesen tisztán hagyjak, o Ltl 
méterről lövést ereszt meg, de ez sem 
igazi lövés,

A 19. pere nagyon meleg.
Barátky tiszta helyzetbe kerül, túl
elegánsan akar a- sarokba helyezni 

és a labda kapufáról kipattan.
A Rapid most nagyon szorongatja a 
Hung-5-riát néhány percen át. Azután 
változatosabb tea* .a játék, de gyorsabb 
nem.

A 25. psreben szöglethez jut a Hun
gária. A labda utána ide-oda í»á*' a 
szélső között, a végén

Béky beadását Kardos a kaputára 
lejeit,

S a j á t  g y á r t m á n y ú  és k ü l f ö l d i

e l l e n ő r x ő  órái*.
munkások, tisztviselők, éjjeliőrök, gépek, jár
müvek, akkordelszámolás, t e l j e s í t m é n y  és 

^  k a l k u l á c i ó  e l l e n ő r z é s é r e ,

O ragyár, T  u.

a visszapattanó labdát nem találja el 
ugyan, de ott van mögötte

Vidor! Az összekötő a lábak között 
éles lapos lövéssel a jobb alsó sa
rokba küldi. l:0-ra vezet a Hungária.
A gól után Dudás hagy ki nagy hely

zetet. A Hungária most némi fölény
ben van és

a 29. percben váratlanul szerencsét
len módon kap gólt.

Sebes hátra akarja adni a labdát a fél* 
pályán Bírónak, a lecsúszott labda azon
ban a lesről nagy lendó'letíel elfutó Sípos 
elé kerül és a játékvezető helyesen to
vább engedi a játékot, hiszen Sípos ellen
féltől kapta a labdát. Sipos beadása nagy 
kavarodást idéz elő a kapu előtt.

Szabó a kapuba pattanó labdát már- 
már kikaparja, de a segíteni akaró 
Kis ügyetlenül saját kapujába so

dorja. öngól! 1:1,
A Hungária többet támad most, de a 

belső hármasa kezdetlegesen játszik ösz- 
sze. A 33. percben hajszál híjján újabb 
gólt rúg a Rapid. Gavrilescu, aki köz
ben helyet cserélt Bogdánnal, a balszél
ről is. ió labdát ed a teljesen tiszten kar 
púra húzódó Sípos elé, de ez túl ko
rán lő,

Szabó ki tudja ütni a lövést.
Bíró majdnem gólt okoz könnyelmű

ségével. Szabó csak nagy önfeláldozó 
belevetéssei tudja megkaparintani Sipos 
elől Bíró rossz hazaadását. Gavrilescu és 
Bogdán visszacserél. A 38. percben 
Wetzer III. szökteti a lesen álló 
Barátkyt. Sebes most is belenyúl a lab
dába, most ig sikertelenül, de Barátky 
lesállása már akkor büntetendő volt, 
amikor Wetz«r elrúgta ■ n labdát. 
A játékvezető fütyül is igen helyesen és 

Barátky már csak fütty után rúgja 
bálóba a bőrt.

Az utolsó percekben változatosan 
folyik a játék, a Rapid csatársorában 
főleg a hosszú Sípos veszélyes. A  Hun
gária legfeljebb az ellenfél 16-osáig jut 
el. Kardos ellen tüntet a közönség, Az 
iram egyáltalán nem méltó kupamérkő
zéshez. Almos mezőnyjátékkal ér véget a 
félidő.

A  r o m ® a d o t t
gólfői vitatkoznak

a szünet alatt a románok. Barátki <?zt 
mondja;

r— Sebestöl kaptam a labdát, hallottam•,
a füttyöt, de mert láttam, hogy ellenfél
től jó it a labda, azért lőttem. Azt hittem, 
hogy a játékvezető a fütty ellenére is 
megadja a gólt.

Nagyon izgatottak a románok. Bauer 
intéző azt vitatja; hogy nemcsak a gólt 
nem adta meg a játékvezető, hanem az 5. 
percben 11-est is elnézett. Bubu Bársu 
elnök csitítja a fiúkat:

- -  Ne izguljatok, megy a játék.
A játékvezetők öltözőjében Lantos 

partjelző ezt mondja:
— Még mielőtt Sebes a labdához ért 

volna, Barátki már lesen állt, ezt intet
tem.

Podubszky helyesel.
A Hungária öltözőjében ezeket a han

gokat hallói tűk*.
—r Fiúk. itt a nemezti színek becsületé

ről van szá. ha. már másért nem. legalább 
ezért küzrfjctek. (Senkey edző mondta.1

— Mgid kaptok jó nagy büntetést. 
(Szabó kapus megjegyzése.) .

Fáj a lábam és balszerencsémre ép
pen ilyen gyors szélsőt fogtam ki. (Biró 
panasza.)

— Még hozzá sgw értem a labdához, 
máris pocskondiázott a közönség. (Kar
dos siráma.)

A IIuTigária-jútékosok egyébként na
gyon letörtem búsan várták a második 
félidő kezdetét jelző játékvezetői síp-
jelzést.

Második télid#
A Hungária jobbszlrny élénk játék

ká! kezdi a második félidőt. Béky jől 
ad be és

Vidor egyből nagy lövést érésit 
meg, de éppen Radulescuha talál.

Az 5, percben Dudás végre szökteti 
Titkost, ez jó rohammal elfut egészen a 
kapu vonalig, Siívat elveszi ugyan tőle 
a labdát, de Titkos benvúlással még be 
tud adni és a Rapid védelme csalc ne
hezen ment.

•Tói induló Hungária-támaűások akad
nak el a belsők körülményességén, fő
leg azon, hogy Kardos szinte ólomlába
kon jár, kirí a körülötte szaladgáló, fut- 
hároző játékosok közül,

A Hungária fölénybe kerül és ez 
súlyos következményekkel j:(V,

A védelem teljesen átadja magát ,.a 
szabad". „szép" futballnnk. Először 
Kis rúg lyukat és a balszélső Bogdán 
bombája alig kerüli el a kaput. A 11. 
nercben Vidor ió lövése süvít el a bu
karesti kapu fölött. De rögtön utána a 
12, nercben Si-os teszi egAs^en neve*~ó- 
sassá Bírót. Egy testesellel „elküldi” 
egészen a futópályára, aztán 

a felvonóitól a 6-osig fut, ott az Ht 
utolérő Birút ismét kicselezi és az
tán a jobbsarokba helyezi a labdát.

2:l-re vezet a Rapid.
’A Hungária közönsége tüntet Bíró el

len. Az eredmény a Hungária védelme 
teljesen elveszti a felét. Bíró megáll, 
amikor átjátsszak, a három előretolt bu
karesti csatárra senki nem vigyáz, azok 
úgy támadnak, ahogy akarnak. Barátky 
játssza ét Bírót könnyedén és aztán .köz
vetlen közelről Szabó kezébe bombáz.

A Hungária cserél.
Turay elflremegv küzépcsatárnak. Kardos
ból balösszekötő lesz, Dudásból balfede
zet. Sebesből közénfedezet.

Még egy darabig a Rapid támad, de 
azután a Hungária erősít. A 20. percben 
Turay végre igazi csatárlendülette! ugrik 
ki a 18-oson, a védelem csúnyán elka
szálja.

Ezért ll-es járna, de Fodubsky el
néző.

Turayt ki keli Vinni, csak két percnyi 
szünet után tér vissz,a. Vintila" is meg
sérül egy összecsapás közben, a helyet 
cserél Wetzer Ill.-mal.

Béky Lcngheriu nyakába ugrik. Fölös

leges volt. Kardos balösszekötőben tisz 
tán kapja a labdát, lendületes cselezésre 
is vállalkozik, sőt

20 méterről a nap legnagyobb lövé
sit ereszti meg,

Radniescnnals bizony igyekeznie kell 
hogy szép elvetéssel kilógja. Dudás a 
26. percben hosszú közelharcot vív Sípos
sal, a végén „sikerül” szögletet össze
hoznia. Gyenge játék.

A Hungária beszorítja a Rapidot az 
utolsó negyedórában, de közben van egy 
pár veszélyes román előretörés.' Sípos 
úgy megy át Birón, Dudáson, ahogy 
akar. A beadását Sebes küldi vissza az
tán a mezőnybe. Rengeteg a rossz ado
gatás a Hungária játékában. Vidor pró
bálkozik messzi lövéssel, de Radulescu 
fölényesen véd. Látszik rajta, hogy _ ne
hezebb munkával is meg tudna birkózni, 
mint amiben a Hungária-csatárok része
sítik. - . • •

A 32. percben azonban túl fölényes és 
kiejti a kezéből Béky beadását.

Kardos csak egy gondolattal késik 
le % kitűnő alkalomról.

A Rapid most csak három csatárt _ tart 
elől, úgy védekezik, de erre a három 
csatárra senki nem vigyáz, a szélsők kö
zelében 20 méterre nincs senki, minden 
megmozdulás veszélyes. A Hungária csa
társora viszont annyira ötlettelenül ta
giad, hogy ezeket a támadásokat a ke
mény bukaresti védelem játszi könnyed
séggel szereli. Egy Béky—Moldoveanu 
versenyfutás alkalmával kiderül, hogy 

a fedezet méterekkel gyorsabb  ̂a 
Hungária egyik leggyorsabb tagjá

nál.
A Hungária csatársorában még Kar 

dós jelent egy kevés elgondolást (!) és 
Titkos némi lendületet. Titkos szabad
rúgása a 35. percben ,Turay fejére száll 
és onnan a kanu mellé. Nincs semmi 
iram. semmi hangulat. Csak a román 
jobbszélsö lendületes rohamai jelentenek 
komoly színvonalat. Bogdán fut el a 37. 
perecben, átjátsza Kist, aztán laposan és 
élesen IS, de éppen Szabó kezébe.

A 38. perc hozza a mérkőzés nagy 
jelenetét.

Dudás kiadásával Titkos szépen húz be
felé, beadását Lcngheriu akarja kirúgni, 
de rövidre sikerül, bár a keze is benne 
volt, Vidor kapja, egyet igazít a labdán, 
aztán

18 méterről hatalmas lövést küld a 
jobb sarokra, de Radulescu remek 
vetődéssel kiüti a labdát, aztán még 

meg is fogja.
Nagy lövés, nagy védés.

A Hungária oktalanul a belső játékot 
erőlteti, pedig a 16-os környékén hét 
pirosinges tömörül. Tuaay sarokkal 
próbálja a labdát a kapura továbbítani, 
de az erőtlen labda nem okoz semmi 
bonyodalmat.

A 42. percben Titkos pompás lendület
tel tör kapura, Slivat kézzel-lábbal 
akasztja. A Hungária hajrázik az utolsó 
öt percben, legalább is a maga módján, 
de a góllövésnek minden reménye nél
kül, Még csak helyzetet sem birnak a 
kék-fehér csatárok összehozni. Radu- 
lescunak csak egészen ártatlan labdák 
jutnak. Sima, jól megérdemelt vereség.

Szögletarány 4:3 (2:0) a Hungária
javára.

A Rapid kőzfelame’.éasel, bolyban vesz 
búcsút, a közönségtől, de aztán észreve
szik, hogv a. Hungária sorbaállva búcsú
zik és nagy füttyöt kap. Erre n Rapid is 
szépen sorba áll és kézfő’emeléssel vesz 
búcsút mind a két lelátó közönségétől, ők 
nagy tapsot kapnak, örülnek is nagyon 
a bukarestiek és ragyog az arcuk, ami
kor még le is fényképezik őket, a győz 
tes tizenegyét.

A  H U N G Á R IA  ÖLTÖZŐJÉBE
behallatszik, amint a levonuló közönség 
Kardost szidja. A Hungária csatára na
gyon méltatlankodva veszi tudomásul a 
közönség viselkedését. A nagy szótlan
ságban, csendben még vörös Takács is 
csak ennyit mond:

— Néma vagyok, mint a sir.
Benkty Imre: Rosszul játszott a csa

pat. A Rapid megérdemelten győzött. 
Seles Gusztáv csapatkapitány: Becsüle 

tesen küzdöttek, de jól is játszottak a 
bukarestiek. Megérdemelték a győzelmet. 
Sípos — azt hiszem — ma Európa egyik 
legjobb jobbszélsője.

Titkos (a szírnél tisztítja Takács, 
mert valami belessdllt): Erőtlenül ját
szottunk.

Kis (az öngóljáról ezt mondja): Bele
futottam Szabó kiütött labdájába. Bal 
szerencse.

Kalmár Jenő: Mondtam, vigyázzatok
álljatok rá Síposra. (Ez Sebesnek szól.)

Egy hang a szurkolók karából: Nem
lehet erősítés, frissítés nélkül Ilyen öreg 
gárdával játszani.

ROMÁN NYILATKOZATOK:
Zota főtitkár: Nekem nagyon tetszett a 

Rapid iátéka, de szerintem a Hungária 
is jól játszott, (7) Azért győztünk, mert 
mi elejétől kezdve küzdöttünk s nem is
mertünk elveszett labdát. A játékvezető 
nem tetszett.

Bauer Konstantin intéző: Azt biszez
mindenki elismeri, hogy kétgólos RaP1?' 
győzelem Hinne az igazságos. A Rapid 
sokkal jobban játszott, a játékvezetőnek 
meg kellett volna adni azt a gólt, ame
lyet nem adott meg. f

Btldis, a tartalék kőzéptedeset, a ko 
lezsvári Ellenzék munkatársa: A Rapid
jól játszott s nagyon sajnálom, hogy nem 
játszhattam. Majd legközelebb én is be
mutatkozom a budapesti közönségnek. 
A II. fordulóban.

Lcngheriu- Azért örülök, mert a győ
zelmünk megérdemelt. Játszva romboltuk 
a Hungária támadásait.

Barátky: Végre nekünk Is sikerült. 
Radulescu: Csak egy pár nehéz labdám 

volt s csak Vidor volt veszélyes a Hun
gária csatársorából.

A JÁTÉKVEZETŐ VÉLEMÉNYE:
Podubszky, a játékvezető: A Rapid

megérdemli a győzelmet. A Hungária 
csatárait lámpással kellett keresni.

Lantos, a partjelző: Lelkesedés nélkül 
nem lehet kupamérkőzést játszani.

ZÁRÓ SZELVÉNY! 
tsBsattsasasaiassámeBss

„KP84 pályázat XIX.
Beérkezési határidő
VI. 22. déli 13 óra.

KKK I. forduló visszavágó:

Rapid—Hungária ......

Feriecv,—Siavia (Sz.) .. .*•»:. ...

Újpest—Jugoezlv. I. ». ....s .w

Venus—liigöszlv. II. . . . .

Nyíregyháza—SalBTO •*

Tatabánya—Tokod ......

Pécs—Lampart .**.......

DiMÁVAG—Munkács .........
Pátverseny: A pontversenyben csak 
mérkőzés elmaradása esetén kerül 
számításba, egyébként csak holt

versenyt dönt el-

MTK-BFA0 ........................

SSE—DVSP ..............

SVSE—Zugló ..... .. . .. ..  ...

Név: ...................

Cím:

A  beküldő aláveti magát a félté* 
teleknek* Minden szelvényhez ép 
és forgalomban lévő használatlan 
iö filléres bélyeget kell mellé
kelni, Aki hetenkint ötnél több 
szelvényt küld. az legyén Ide ké
résziét vagy csillagot;

Minden tekintetben  
joigfo volt a RapicS — 
le lk esed ésb en  is 
feiCílmiulfa a Hun
gáriát

Szomorú mérkőzés volt... A Hun
gária iskolapéldáját mutatta be an
nak, hogyan nem szabad már ma 
futballozni. Azt a sok kifogást, me
lyet évek hosszú sora óta hangoztat
tunk a magyar futballal kapcsolat
ban, most mind elmondhatnánk, 
mert

n Hungária szinte csokorba
gyűjtve mutatta be a magyar 

labdarúgás minden hibáját.
A csatárok aübi-futballt játszottak, 
mindig a másiknak engedték át a 
gőllövés felelősségét. Körülm ényesen  
építgettek, pepecseltek., körömpasz- 
szok tömkelegét mutatták be a kapu 
előtt. Semmi ötlet nem volt ebben a 
támadójátékban, sivár kökorszak- 
beli sablon volt az egész. Az ellen
fél félórával előbb tudta már, hogy 
mit akar csinálni Kardos, vagy a 
másik Hungária-csatár. Lövések he
lyett oldalpasszokat láttunk, elöre- 
adott labdát szinte egyet sem, a lab
da leadása előtt még emeltek egyet 
rajta a Hungária-csatárok, hogy az 
ellenfél könyebben szerelhesse őket. 
A kék-fehér támadók nyugodtan el
indulhatnának egy lassusági verse
nyen.

A védelemről sem lehet jót mon
dani. B író  könnyelműsége, oktalan 
fölényeskedése egyenesen elképesztő. 
A Hungária taktikája — szörnyül 
A román szélsőknek, talán még soha 
nem volt ilyen gyöngy életük. Nya-

Korr csikós
d!vatt$lt$ny&k
Ceuder

szab ó tó l
VT!., Erzsébet-kőrút & ez.

ralhattak és száguldozhattak, senki 
sem törődött velük. Kilométerekre 
nem lehetett körülöttük magyar vé
dőt látni. Ha ez a két játékos vala
mivel több labdát kap, akkor katasz
trofá lis  vereséget szenvedhetett vo l
na a H ungária. Bezzeg nem nyaral
hattak a magyar szélsők!

A  Rapid győzelme teljesen megér
demelt, Minden tekintetben felül
múlta a Hungáriát. A  román csapat 
gyorsabb volt, job b a n  kezelte a lab
dát, jobb volt a ta k tik á ja  és sokkal 
lelkesebben játszott ellenfelénél. A  
Rapidtől sem láttunk túlságosan 
nfgy játékot, de ezzel a játékkal is 
rúghatott volna még pár gólt, a 
Hungária támadósora viszont akkor 
sem igen rúgott volna gólt, ha még 
kétszer negyvenöt percig tart a mér
kőzés. Ú gy, ahogyan  a H ungária  tá 
m adott, nem leh et m egbontan i egy 
töm ör és elszántan m űködő védel
m et. A Rapid három előretolt csa
tára viszont valahányszor hozzájuk 
került a labda, mindig veszélyes 
volt, mert senki sem állt rájuk s 
csak akkor eredtek utánuk, amikor 
már a kapu felé száguldtak.

Végeredményben —  sajnos, de 
való! — a Hungária nagyon megér
demelte a közönség füttyeit, a Ra- 
Difi viszont mp.P’PrdpmAlfö a tansot.'
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Győzött a Kispest 

Újvidéken
A Hungáriából alig se 
hét valakit dicsérni, 
e Rapid legjobbjai:

Slivat, Kaduiessu {m SPEST— v o j v o d in a  i:o a ;o)
«... Újvidék, június 16

A  Kispest csapata egész éjjel uta
zott, mégis jó  játékot mutatott, A  
nagy hőségben lefolyt mérkőzésen az

reségében. Egyik gém fogott senkit. Bíró I első félidő 29 percében Olajkár IX 
tubázásajuak „eredménye" egy kapufa és I ]Kváqp „ (rom ifit- t . « H ,  a óo 
egy gól. Kis -pedig személyesen rúgta a “ 7 ne, ^ P“ fat talalja. A  32. perc- 
sajat kálójába a labdát. (Igaz, hogy erről 1 ben O lajkár I I  szép goit lő. A z  egesz 
nemigen tehet*) Kettőjük közül Kis volt első félidőben a  Kispest játszott fő 
m m i-Sabb .nl°Zgék0IJyabb’ harcosobb* lényben. Szünet után ellanyhult 

A fedezetsor sokat dolgozott. Köztük játék, pjni a nagy melegben érthető 
Sebes Tiu-ay Négyes! sorrendet állapít- Kitűnt: Kincses, Olajkár I I  és Bol*hatunk meg Sebes a kozepíedezet helyen 
is megielelt. Turay végig lelkesen har
colt, de a gyors románokkal szemben, sok-

Szabó nem csinált kirívó hibákat, de 
bizonytalan volt a mozgása. A lsét hát
véddel való ossz játéka ezúttal sok kí
vánnivalót hagyott maga után. A hát 
ved éknek főrészük van a Hungária ve

dizsár. Cseh csalódást keltett.
K* M.

A Szeged döntet
lenül látszott 
a K inizsivel
Szeged—Kinizsi 0:0

szór alulmaradta Középesatárnak jobb 
volt, mint Kardos.

A csatársorban alig találunk dicséretre 
érdemes játékost. Vidor dolgozott, küz
dött itt a legtöbbet a maga módján de 
— inkább csak a II, félidőben. Belő
ném elég gyors, ósdi cseleivel nem 
érvényesült Lengheriuval szemben. Dudás 
sokat pepecselt, tologatott a kapu előtt.
A II. félidőben balfedezetnek vonult 
vissza, itt sokkal otthonosabban moz
gott. Titkos nem boldogult Vintilával
szemben. Kardos szörnyű lassúságával . _  . . . .
mindent elrontott a támadősor közepén, j Temesvár, június 16.
Balösszekötőben1 már hasznosabban dől- Első romániai nnrtvamériröí-óo« 
gozott, voltak meglátásai, jó átadásai és . J í f  1 ~ Pobtya™®rK°zesét 
egy-két nagy lövése. lCt játszotta a  Szeged a  Kinizsivel

A Rapid kapusa, Rndulescu nagysze- 1500 néző előtt lefolyt mérkőzé 
ifién védett. Pompásan helyezkedett, láb- Ben a Szeged nem mutatott valami 
daíogása kitűnőd legnagyobb sikere Vi- sokat, mentségére szolgál, hogv 
dór hatalmas bombájának a kivédése . 6 , , ,, °  ’ lluey
volt. Mind a. tót hátvéd pompásan ;iáí- j Sa"' i délután^ erkezett meg. Az  
ezott. Igaz, hogy a Hungária- csatársora I egyetlen említésre méltó esemény: 
mindig adott- nekik időt és - teret a második félidő 39. percében:-Bthámv 
közbelépésre. A jobbhátvéd, Slivat ez- kanufáin a mcVrlrővócf 
úttal túltett válogatott társán is. Né-1 T'-p a).a\ A  mérkőzést végignézte

•Juga Livius, a román szövetség el 
nőké is, aki a félidőben belátogatott 
a szegedi öltözőbe és jobb játékra 
buzdította a szegedieket. Egyénileg 
Tóth, Marosi, Bognár és N agy  tűnt 
ki a Szegedből. A  Kinizsi legjobbjai - 
Thirjung, Eichler, Schaff.

G. S.

hányszor feltűnően jő érzékkel szerelt, 
■sohasem vesztette el a fejét. Lcngheriu | 
(jeni sokkal maradt Slivat mögött,

Am atőrbaineki
m érkőzések

I. osztály
Keleti csoport

Ganz—Hargita
A fedezetsoi- általában csak védekezett. I Vezette: Patáét!

Vlntila játszott a'hárojn fedezet közül a 
legjobban. A  végdeló jobbösezekötőt ját 
szett. Itt is hasznosan dolgozott. Rasi 
naru és Moldovenau nem sokszor vetette 
magát őszre.

A csatársor és egyben a mezőny leg
jobb embere a jobhszélső; Sípos volt.
Roppant gyors, jól viszi át a labdát, 
nagyszerűen tör kapura, jók a beadásai 
és a tetejébe még lőni is tud! A másik 
szélső, Bogdán főleg a II. félidőben ve
szélyeztetett. Barátky is -állandó veszélyt 
jelentett a Hungária kapujára. Ha egy 
kicsit gyorsabb lett volna. nagyobb
arányban győzhetett volna a román, ,. . . .  __ ......  .
együttes. A  két összekötő rengeteget I Jbhb. Góllovő: Stipmger, 
dolgozott, de szipte állandóan — hátul. Dombóvári, ill. Amszter <2\ 
Gavritescu volt közülük a jobbik.

Podubslíi minden különösebb hiba nél
kül vezette a mérkőzést. Talán csak azt 
furceálhatjuk nála, hogy több alkalom
mal eltűrte a kézzel való játékot, 

ma 1.11. I input— W>|, N—

2:1 (0:1). Sashalom 
A Ganz óriási küzde

lemben szerencsés győzelmet aratott. 
Góiiövő: Lasieiiigl-oifner és Hullner, ill. 
Telepai. Jó: Lassingleitner és Potecz, iU. 
Adonica és Jukel.

Hálókocsi—BRSC 2:1 (1:1). Rendessy- 
telep. -Vezette: Rudas. A lelkes Hálókocsi 
szép játék után megérdemelten győzött. 
Góllövő: Barancsok (2), illetve Schmidt. 
Jó: Schlamek, Lőrir.cz és Barancsok,
illetve Bertha, Sztancsik és Hochstein.

Északi csoport
Elektromos II— MFTR 3:3 (1:1). Nép

sziget. Vezette; Rubint. Az I. félidőben 
a MFTR, szünet után az Elektromos

Tőrös és
Dombóvári, ill. Amszter (2) és Masser, 
Jő: Udvardi, Juhász, Kiss és Hass, ill. 
Ziegler (a mezőny legjobbja), Komáromi, 
Szirotics és Amszter.

Déli csoport
KTC—FSO 1:2- (1:1). Ceglédi-üt.

Vezette: Szigeti L. A tíz emberrel játszó 
FSC-t nehezen győzte le a KTC. Gól- 
lövő: Lovas (2), Frei és Palovec, illetve 
Szabó és Lovas (öngól).

WMTK-KSSE 6:2 (3:2). Csepel. Ve
zette: Ivápyi. A KSSE 2:0-ás vezetése 
után a WMTK magára talál ős kitűnő 
játékkal megszerzi a. győzelmet. Gól- 
lövő; Kjés 3), Jiiger (2) és Hárai, ill, 
Schmidt, Dalimami. Jó: Szekerek, Braun 
éo J&gór, ill. Tóth és Túri.

BMTE—PeMTK 2:2 (1:1). Erz-sébet-u.
Vezette: Návai. Gyenge játék, igazságos 
eredmény. Góílövő: Sárosi (2), illetve

.. , . , . i Hégyi (öngól) és Hanoid (11-esből). Jó:
M a játszották a jugoszláv bajnoki Bogár, Rudas és Sáros!, ill. Balogh, 

döntő körmérkőzés utolsó meccseit. | Zimmermanu és Papp.
Belgrádban a BSK-pályán volt a kő

ié G rc s d ia n s k i,
2. BSK, 3. S lav ia
ez a jugoszláv baj
nokság végered
ménye

Belgrád, június 16.

II. osztály
Keleti csoport

SzRTC—KSC 2:0 (2:0). Rendessy-telep. 
Vezette: Berecz. Góllövő: Máté és Meleg.

Északi csoport
UTKE—TSC 7:1 (2:1). Népsziget. Ve

zette: Hyro,ss. Könnyű győzelem. Gól- 
lovo: S»n<lalsziky (2), Patkóié (2), Flets- 
fí'er, Szakmeiezter és Pesko, ill. Né-

vetkezö két mérkőzés:
Gradjanski—-Jugoslavia 2:1 (2:0).

12.000 néző. Vezette: Vass Antal,
óriási iram. Megérdemelt győzelem.
W ölfl és Lesnik lőtte a  Gradjanski 
góljait. A  Jugoslavia 1 1 -esböl érte el 
gólját Petrovics révén.

BSK—HASK 4:0 (2:0). Vezette 
Kiss Ernő. A  belgrádi csapat nagy I meth I.
fölényben volt. Amikor biztos volt az o tk —Pannónia 2:2 (1 :0). Váci-út.
eredmény, a  hétfői KK-mérkŐzésro J.ezJtte: Endrödi. Góllövő; Gönczöl és 
való tekintettel fékezett. Góllövő: z,er‘lai> illetve Füstös és Papp. 
Bozsovies, Nikolics, Glisovics (2 ). Déli csoport

Sarajevóban a  Slavia 2:1 (0:0) KFC—Kalapos 9:6 (3:2). Simor-u. Ve-
arányban győzte le a Hajdukot. I ®arahás. Góllövö: Görög' (3),

A  belgrádi mérkőzésen mind a két ^  I 'sánd'-?amOSS(Ch„^kÖ1(3 \rttst 
m agyar játékvezető kitünően műkő- u-esbői), Lux (2) és Préger (3’ “ “  1 
dött.

A< jugoszláv bajnokság végső he
lyezése; 1. Gradjanski. 2. BSK. S.
SlaviOf

1 Engl András,

HURUTÉ AnnabeEla Dean 
Gabin F. Gravey
3 világsztár 
francia filia- 
jópek reprize! Mátéi!SCflLfl

M olnár Ign á c  
h&t véd ak  adé m fá ja

A (Janz-p41yán, az egyik kapu előtt 
alac-sony szőke ember áll. Négy labdát 
tart a kezében, dé azért arra is van keze, 
hogy gesztikuláljon. Élénken magyaráz a 
körülötte álló, mezbeöltözött fiatalembe
reknek...

Molnár Ignác, a szövetségi edző az ala
csony szőke ember. A körülötte állók pe
dig1̂ az ifjú hátvédek, akik számára 
,,Náci bácsi” hátvédakadémiát tart.

A jelenlévők: Zvnerczyk (Elektromos),
Hegyi BMTE,- Kuclita (Pannónia), Fá-

Megnyertük a három város 
evezősversenyét

BéeSj június 16.
Vasárnap rendezték az 55-ik nagy 

bécsi nemzetközi evezösversenyt, 
nagyszámú nézőközönség előtt. A  
küzdelmek az indulók jelentékeny 
számánál fogva izgalmasak voltak.

kjd”  . Ma,iy BSzKRT, Németh I A  regatta legérdekesebb száma a
M c l, e d l0!Ö l  “ huLntónfvü fűtekoí hagyományos _ B écs -B u d ap est -B e r- 
apja. lm varosok közötti nyolcévezós ver*

Bemelegítéssel kezdődik az edzés, seny volt, amelyet 2000 méteres tár 
n é T 7 £ i te^ál " ’S t á r Aa :láblenSetéSek' bonyolítottak le. A  verseny a

Előre lendítsd a lábadat és Aöli I m agyar színeknek nagy sikert ho- 
hátra! Eeked, mint hátvédnek, eszel a zott, mivel a Budapest város képvi- 
d ölvTa ^ fa lá ro lK ú g ia k  flfó're'  keletében kiállt Hungária E E — Pan-

A mozgást egy kis 'elméleti előadás nonia ÉC  válogatott nyolcas mind a 
szakítja félbe. Taktikai, helyezkedés! városok közötti nyolcevezös verseny-
m1md?akl<>ínr f̂r+,oSZb‘ i Mol”ár.> el" ben, mindpedig az első szenior* mondja, hogy a korszerű játékban a . „ , '' _  i j
hátvéd az ellenfél szélsőjét fogja. Ez I nyolcasban gyozott. Részletes ered
alatt azonban nem szabad azt érteni, 
hogy közvetlenül melléje áll. A szélső
től a saját kapuja felé eső irányban, 
valamivel közelebb a pálya belseje felé, 
a szélsőjétől mintegy 4—5 méternyire 
kell helyezkednie. Ha pedig a szélső 
labdát kap, akkor elsősorban azon kell a 
hátvédnek igyekeznie, hogy rúgja el a 
labdát, még mielőtt a csatár megkapná. 
Ha azonban a szélső mégis átvette, ne 
támadja .meg azonnal, hanem előtte 
ugrálva, táncolva igyekezzék megzavarni 

Így várja ki’ az alkalmas pillanatot 
a közbelépésre. Csak akkor szabad a 
szélsőt megtámadni, ha a labda meg
szerzésére a hátvédnek van már nagyobb 
esélye. Tehát például, ha a szélső idssé 
hosszan szögteti önmagát.

Ezt azután gyakorlatban is kipróbál 
jak. Náci hol szélsőt, hol hátvédet ját

mények a következők:
Három város közötti nyolcevezös ver

seny: 1. Budapest (Hungária EE—Pannó

nia KG) fi:07.8 p., 2. Berlin (Renn-
gemeinschaft Álltaiig) fiill p., 3. B*écö 
(Redingomeinschaít* Elkla) 6:16.8 p.

Első szenior nyolcevezős verseny (1500 
m): Budapest '1:43,fi p, ?. Elida (Bécs)
4:45. p., <. Allianz Berlin 4:45.6 p.

Junior nyolcevezős verseny; 1. Lia 
5:04.6 pM 5. AlbaU'Ofc 5:09.8 p,, L  Buda
pesti KI SOK.

A verseny meglepetése a nagy egyes 
számban Ha,senor} bécsi Európa-bajnok 
veresége volt. Győzött a berlini Neubur- 
ger, 5 p 29 mp-es idővel Hasenörl előtt 
(5:44 p );

A három város közötti nyolcevezös ver
senyben az első 500 méteren a. három 
hajó erős küzdelemben egymásmelleit 
haladt. Ezután a berliniek fokozatosan 
egy hajóhossz előnyre tettek szert. Ezer 
méterig á magyarok ledolgozták hátrá
nyukat, Bécs csapata azonban lemaradt- 
A hátralévő távon a magyar nyolcas 
lassan felnyomult és végeredményben egy 
teljes hajóhosszal győzött Berlin nyol
casa előtt, amelyet Bécs város csapata 
további másfé} hajóhosszal követett.

Vidéki bajnoki mérkőzések
SZEG ED I AT.OSZTAT.V

I. osztály-
Hódmezővásárhelyi TVE—KRVSE 2:3 

(1:1). Kiskunfélegyháza, Vezette: Hor
váth. Két gyenge csapat küzdelme. A 
KHVSE ezzel az eredménnyel kiesett az

szik, , hol pedig mint összekötő szökteti I I. osztályból. GólJüvő: Kovács (2), iÚ. 
a szelson-ek kijelölt játékost. I Vig és Némedy

Azután azt is mogjáisszák, hogy a Újszeged! TC—HMTE 2:2 (1:0). Hód 
labclat magasan, a hátvéd feje feleit I mczővásárholy. Vezette: Vezér II, A  
adják a szélsőnek. Végül azt próbálják szegediek szebben játszottak, a gyözel- 
lu, mit kell a hátvédnek csinálnia, ha inét is megérdemelték volna. Góílövő: 
az összekötő hozza a labdát és — nem Kiss, IIéger, ill. Buksza és Biró (Il-ből) 
adja le. a szélsőnek. Mikor lépjen közbe I
a hátvéd! I II- osztály

— Húzódjék befelé — magyarázza Náci I Újszeged: TC II—HMTE II 8:0 (2:0).
■ de azért ne támadja meg és ne hangja I Hódmezővásárhely. Vezette: Nagy. Gól-

ott a szélsőt sem véglegesen. Csak a m i-1 *- " " ----  -- ■•r ”
kor már majdnem a tizenhatossal eg.ij- 
ronalba kerültek, akkor támadhat, mert
ilyenkor a szélső már kevesebb veszélyt 
jelent a kapura.

A taktika után a technikai kérdésekre 

Molnár most elméletben magyarázza I 1 aaeJlíll4> IU- v. ördögh

lövő; Nagy I, Nagy II, Hámori.
II. oszt. döntü 

Szentesi MÁV—Szegedi Postás 8:2 (1:1).
Szeged. Vezet te: Lázi. A rezem esi csapat 

| ennyivel jobb volt. Góllövő: Mihály,

meg, hogy a hátvédnek nem szabad la
posan rúgnia, természetesen gyertyát 
sem szabad rúgni. A jó liátvédrúgás a fe- | 
jek felett mintegy 8—t méterrel száll el.

Azután jön a gyakorlat. Náci dobja,

CSABAI ALOSZTÁLY
I. osztály

B. Törekvés—Rokka 3:0 (1:0). Békés
csaba. Vezette: Máté. A 'B . Törpkvés egy

majd gurítja a labdákat és a játékosok I lizenegyest kihagyott. ’GóÜövő: "szombati 
vágják jobbal, ballal felváltva, Később a és Braun (2 öngól).
hibákat mutatja meg Molnár Ignác. Las- MTE-Kondorosi TE 4:1 (1:1). Mezfi- 
san utánozza a hibás mozdulatokat, kovácsháza. Vezette: Fekete. Csapkodó 
Olyasféle az egész, mintha lassított fii- játék. Góiiövő: Beák I. (2). Tóth, Sprin- 
met látnánk. A fiúk hamar megértik a I ger, illetve Bengeri.
dolgot és amikor ismét a gyakorlati be- _____ . _
mutatásra kerül a sor, már hibátlanul I É SZA K I A LSZÖ VÉTSÉG

• . r n m . y m  .Homlok- J S a r - S S S S '  & &  «
íaídá3’ h0§y a ÍOjeiÖ jÓk0r fel a
uarikA m jÓ1 “ labda- alá Safgótm-já..11̂ 'vézettef^sal^Az*' első fél
h ^ £ , l  '  ■ ea ls- síe™  a labdát ~ \  időben Soltész megszerzi a vezetést a
hangzik Molnár megjegyze.se. — Nem hazai csapatnak. Szünet után ismét Sol- 

h<* vatartimel q felső holtponton tul\ tész a góiiövő. A mérkőzés 35. percében 
árt re játékos a labdát, az a fő, hogy cl- I Varga szépít (11-esből). 
sonek ugorjék fel. Mert ilyenkor őt márt MVSC—MMTE fi:l (1 :1). Miskolc Ve- 
csak szabálytalanul lehet ellökni a labda-1 zette: Schramkó. Az MVSC mérsékelt já
w iVi_ „ , „ , . „  tékkal is biztosan győzött. Góiiövő: FarMeg a labda ,.hatrahuzása” volna hát- 
ra. Ez is fontos tudomány i a hátvédnek.
Az edzés azonban már két órája tart, 
nincs rá idő. Majd legközelebb..

MOYE-bajnokság
I. osztály

A SzISE—FSzSE mérkőzés elmaradt, 
mert a PSzSE nem jelent meg á pályán.

P. Rákóczi—ESzSE 2:0 (1:0).
lövő: Gürtler és Endrődi.

Bűdatétény—ETSC 2:1 (1:1). Góiiövő: 
Ecker és Melicher, ill. Katina III. 
(11-esből).

A Filisvörösvár—PISE mérkőzés el-

kas (2), Szammer (2), Rehn, Török (11 
esből), illetve Kritkő.

ETK—MESE 1:1) (0:0). Egei-. Vezette 
Lukász. Erősiramú, durva mérkőzés, 
Góllövő: Turay. Jó: 
illetve Gretz, He BcncsikLaycr,

legyi,
II. osztály

IMMAVAG III.—M. Előre 8:2 (5:0)
Miskolc. Vezette: Fiedler. Góllövő: Tóth 
I. (3), Végvári (2), íjjász, Tóth II.. Mi- 
kula, illetve Király (2).

KÖZÉPMA GYÁR ALSZÖ VÉTSÉG
VRE—Ceglédi MOVE 7:0 (S:0>. Vác.

------------  .. Vezette: Mátravölgyj. A MOVE nem volt
maradt, mert a Pl SE nem jelént meg a komoly ellenfél. (Góiiövő: Virsinger (4). 
pályán. Takács (2), .Zsukán.

TTC—Budaörs l:e_(0:n). GÓIIÖVŐ! Gr-afi, RTK—Tokod II. 3:3 (1-0) Rákos-
CsUlaghegy—BKSE 7:2 (2:8). Góílövő: Csaba. Vezette: Kecskeméti." Az RTK

P/,?riS? I n ' (,>)’ BorhaK N«6 l  (11-es- állandó fölényben látszott. Góiiövő:
bol), ill. Ambri ás. Bánd.. . Pásztor, Láng és Sütő (öngól), illetve

KéSC—FTSE 4:8 (!:0?. Góllövő: Hubert j Péntek (2).
(3) és Kocsis.

SmrltolvéMekkez

w .

ISO€HE®ü 
ISO  PM

f i l m e k

PeMTK II— BEAC 4:1 (1:0). K rátehet- 
utca. Vezette: Npvotny. Góiiövő: Mat- 
lag (2), Uitz és Hro-tkó II., ill. Lendvai

33 FC—FVSK 0:0. Fehérvári-út. Ve
zette:. Kőhalmi

III. osztály
Keleti csoport

Függetlenség—NJTC 4:1 (2̂ ). Gól
lövő: Rakotyai (2), Horváth és Janiik 
(11-esből), ill. Gremne.

SAC II.—SzTE 9:2 (4:1). Góllövő.
Peller (4). Fritz (3). Stump és Schulcz, 
illetve Német és Mészáros.

Nyugati csoport
III. kér. TVE II.—VÁC 0:0.

Déli csoport
Kolenvölgy—FSC II. 9:8 (4:8). Félbe

szakadt. A II. félidő 35. percében a 
játékvezető komolytalan játék elmén 
lefújta a mérkőzést. Góiiövő: Hajnal
(8), Szakács (2) ps Broskó.

BMTE II— Sz. Juventus 2:8. Félbe
szakadt. A játékvezető a második fél' 
időt nem volt hajlandó levezetni, mert 
a rendőrség szünetig nem érkezett meg 
a pályára. Góiiövő: Ábel II. és Kolozs
vári.

IV. Osztály
NSC II— VI. kor. SC II. 3:3 (2:0).
WMTK II— HKAC! 3:2 (1:3).
UTSE II.—TSC IL  6:1 (1:1),

Szent László—Túrán 4:4 (1:2). Góllövő: 
Enveili (2). Török! és Fieber, ill. Hor
váth, Rokka és Turcsi.

T. Előre—Rákosliget 3:2 (3:1). Gól
lövő: Hermnan (2) és Iritzfalvy, illetve 
Pálűi (2).

PTK—XI. kér. ITE 4:1 (2:1). Gól
lövő: Molnár (2), Katona és v. Bakos, 
ill. Goldschmidt.

PN'TK—BTSE 5:3 (2:3). Góiiövő: Pan- 
tocsik (2), Csapiár. Takács és Furkó, ill. 
Bulyáki. Horváth és Szobota (11-esből).

I. B. osztály:
VRE I I— Fóti SE 2:1 (1:0). Vác. Ve-

zette: Czigelédi.
TFC—Sz. MÁV III. 5:8 (2:0). Török- 

Kzturtmiklóe. Vezette: Dénes II. Góllövő: 
Cisor (3), Muszka (2), Folyik.

NISE-Erdi TLE 1:1 (8:0). Nagytétény. 
Vezette; Déces I. Egyenlő erők küzdel
me. Góllövő: Hauth, ill. Kteiner.

ASC—Ercsi Eötvös 3:0 (2:8). Alag. Ve
zette: Kozanek. Góllövőő Géczi, Vias 
kovszki és Szabolcsi.

E V E Z É S H. osztály
VRE II I—  Szödüfíeti TC 1:1 (1:1). Vác. 

A MEC NYERTE AZ ÚJONC NYOLCAST Veíiette: Dunai.
a  h u ^ g ^ R ^ a^ ujont^ k o r m a n y o s  k e l e t i ALSZÖVETSÉG

Vasárnap délután a váci piarista diák- NyKISE-Várpalánkai Túrni 3:1 (2:0).
szövetség nagyszabású evezősversenyt I Nyíregyháza. Vezette: Farkas. Sáros, ne
rendezett. A versenyen sok fővárosi héz .tajajoft alacsony színyonalú játék, 
csapat is ré.sztvett. Az eredmények: I Gól lövő: Ilcsik, Tóth és Neumann,- ill.

Újonc egyes: 1. Harsányi BEC, Koradrocsin. Jó: Ligeti. Kuíicska. Kábái
2. Krempeis dr (Nemzeti HE), 3. Somo* és. IKsik, iil. Cipf L, Teipsz és Kondro- 
gyi (Pannonja). IJjonc kormányos négyes: 1 csin-
J-. Hungária^ (Szabó S., Tizekker I., MTK-MVTE 3:1 (8:n. Mátészalka 
f í i ! beo' i 1'’ Farkas I. *cQrm-: Tárnok) I Vezelte: Juhász Attila dr. A rangadót 

Pa™ or‘ia- GISOK korm. négyes: I nehéz sáros talajon megérdamelten nverie 
1. Rákospalota: Wágner simn. (Vrils-vcs. I aa ?gységcsebb és sokkal jobb KRákospalotai Wágner gimn. (Völgves, 

záraz, Czillinger, Végh, korm: Vizy)
3:41.2. 2. Váci piarista g. 3:44. KISÖK 
kezdő korm. négyes: I. Budapesti Fáy 
gimn. (Csaba, Nemes, Esze, farkas, 
korm.: Kenessey) 2:24.1. 2. Váci piarista 
g. b) 2:27.2, 3. Váci piarista g. • a),
Junior kettős párevezős: 1. BSzKRT
(Sándor. Zágorni) 6:34.6. 2 Újpesti EE 
(Mecseki, Nyilassy) 6:28. Újonc nyolcas:
1. MEC (Sváb, Martin, Dóra, Báró, K. j 
Nagy, Vermes. Girsch, Pottner, korm.:
Boda| 6:09. 2. Pannónia. KISOK nyolcas: L .......
1. Váci piarista g. a), 2. Váci piarista j II. féiidör

Az MIK ezzel a győzelmével csoportbai 
nők lelt. Az I félidőben az MVTE jól 
(ártja magát, sőt Csépes révén vezetést 
szerez. Szünet után hevesiramú, nagy 
küzdeteipbM kerekedett felül az MTK, 
Az Ml’K góljait Nemes (2, egyet 11-es- 
bo!) és Székely lőtte, Jó: Kárpáti, Ké

ül. Tóth, Sándor és

S. b ),

mes és Szenes,
Csépes. ,

Bihari Torul—D. MOVE 4:1 (la ).
Derecske. VczeHo: Vajda. A  MOVE a

visszaesett. Góiiövő: Nyeste
(2) és Sashegyi (2), illetve M:: gyári.

Debreceni MTE—BSC 3:0 (8:0). Balmaz
újváros, Vezette: Knrsay. Igen erősiramű 
mérkőzés, (ló)lövő: Kiss és Gross.

N Y U G A T I ALSZÖ VETSÉG
FÁK—Győri AC! 1:8 (0:8). Fűzfő. Ve

zette: Horváth J. A II. félidei lelkes já
tékával megérdemelten győzött a honi 
csapat. Góiiövő: Almás. Jó: Szita (a me
zőny legjobbja), Almás és Wiiiklor, Hl. 
Kovács I.. Lantos'és Szabó.

Szombathelyi FC—MÁV Kinizsi 1:1 
(0:0). Pápa. Vezette: Rengni. A bajno-k 
SzFC igen kemény játékkal búcsúzott ae 
I. osztálytól. Góiiövő; Tóth, iU. Szalmáéi. 
Horvátlit SzFC kiállították.

Siófoki SE—ETO II 4:2 (1:8). Győr. 
Vezette: Krausz. Megérdemelt győze
lem. Góllövő: Nagy II (2), Bíró és
Zselyi, ill. Bratkó és Lázár. .

Haladás II.—Székesfehérvári MÁV Előre 
4:1 (3:1). Szombathely. Vezette; Kulcsár.. 
Erősiramú mérkőzés. Góiiövő: Beraxa,
Gelencsér, Töke és Payor, ül. Hoinrich. 
Jő: Tóth, Németh. Lipovit.z és Koroknál, 
ill. Szerváért, Szőke, Vpllein és Berta.

Magyaróvári Hubertus—Unió 5:1 (2:0). 
Várpalota. Vezette: Ernei, Alacsony szín
vonalú mérkőzés, a gólarány túlzott. 
Góllövő: Ács (3), Erdős II. és Kiss,
illetve Borbély,

II. osztály
MTSE—KoeSE 4:0 (0:0). Győr. Vezette: 

Horváth. Góiiövő: Pados (2), Németh 
és Alldichter I  (11-esből).

DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG
Pécsi alosztály

FBTC—Kaposvári RÁC 6:2 (4:1). Pécs.
Vezette: Karácsonyi (Budapest). Sima
győzelem. Góiiövő: Khizi (4) és Kovács, 
illetve Légrády és Varga.

Simoutornyai BTC—PUAC 3:2 (2:0)
Pécs. Vezette: Pazaurek. Góllövö: Cserna 
(3), illetve Szörényi és Kiss. .

A Pécsbányatelcpre kisorsolt DPAC— 
ZMNTE mérkőzést a nagykanizsaiak le
mondták.

CFC-PBTC II 3:6 (1:8). Bzigcivár.
Vezette: Muszti. Góiiövő: Törzsük, Ger
gely, Geszti.

Mátyás király serleg
,.*„!E -.n — KsíÍerS°mi MOVE SE Ü : »  (4:0). Érsekújvár. -Vezette; Diósi.

K ISK U N SÁ G I A LO SZT Á LY
A Jánoshalmára, kitűzött JSE—Duna- 

vecsei SC mérkőzés élmaradt. A duna- 
vecseiek autója az úton elakadt és a 
csapat nem érkezett meg.

S. Turul—Keceli LE 5:3 (2:1). Soltvad- 
kert. Vezette: Szegvári. Biztos győze
lem. Góllövö:, Keresztes (3), Biró, Dobsai, 
illetve Tőmből II (2).

KLE—Kiskörűti MOVE 6:2 (1:1). Ke- 
Iebia. Vezette: Bodoglárl. A helyi csa
pat nagyobb gölaránnyál is győzhetett 
volna. Góllövö: Déri (2), Vörps (2), Cse
llók (2), ill, Bsrta és Lauko.
. KAC—Izsáki MOVE 2:1 (1:0). Kiskun- 
nalas. Vezette: Huszár. Gyenge mérkö- 

A helyi csapat az utolsó percben 
lőtt góljavai nyerte a mérkőzést és ezzel 
a bajnokságot. Góiiövő; Kmeth (2), 
illetve Balogh.
,K . MOVE—Duna földvári MOVE 3:1 
(2:0). Kiskunhalas. Vezette: Lenkeffy.
Fölényes játék után győzött a helyi 
csapat. Góllövö: Nagy. Jung és Jenei, 
illetve Bőhnu

II. osztály
S. Turul—Kiskőrösi LE 4H (2:1). golt- 

vadkert. Vezette: Biró. Góllövö; Szőrfi 
(11-esből), Soiti, Drab, Forgó, Illetve 
Pálinkás.

Sojtszeniimrei MOVE—KAC II 3-| 
(1:1). Kiskunhalas. Vezette: Bácsalmási 
dr. Góiiövő: Kerekes, illetve Balogh.

GORECZKY
FERENC

eŐRONO- ÉS

G YÁRTŐ
B U D A P E S T ,  ¥111., 
JÓZSEFoKÖRÚT 59.
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KÖZÉPMAGYAE, ALSZÖVETSÉG
I. osztály

Szolnoki MÁV Il.—Vecsési SC 7:3 (1:2). 
Cegléd. Vezette: Hajtó. Az öt NB-játé
kossal felálló szolnokiakat az I. félidő
ben erősen szorongatta a VSC. Gőllövő: 
Korom (2), Búza (2), Barna (2), Lukács, 
illetve Remenár, Káli.

I. B) osztály:
Gy SE—Igaszegi MOVE 4:4 (2:0).

GyÖmrŐ. Vezette: Halasi.
M. MOVE—RT E lí. 5:1 (3:1). Maglód. 

Vezette: Nagy J. Góllövő: Szeller,
Kapornoki, Szloka, Vaskó, Kovalcsik, 
illetve Paulovics.

CVSE—VSC II. 8:0 (4:0). Cegléd. Ve
zette: Návai. Góllövő: Sági (3), Vas (2), 
Reznák (2), Bujáki és Bodnár.

Péceli AC-RTK II. 2:2 (2:1). Rákos
csaba ezette: Péntek. Góllövő: Szigeti
és Bene (11-esből), illetve László (2).
DÉLNYUGATI ALSZÖVETSÉG

Bajai alosztály
Dombóvári VSE—Bácska 2:1 (1:1).

Baja. Vezette: IColler. Erősiramú mérkő
zés, nehéz győzelem. Góllövő: Schweitzer 
(2), illetve Rápity (2).

ÉSZAKI ALSZÖVETSÉG 
BSE—Zagyvapálíai Bt'SE 0:0. Bag- 

lyasalja. Vezette: Szlifka. Egyenrangú
ellenfelek. Igazságos eredmény. Jó: Fe
kete II., Sárost, Hegyi, illetve a közvet
len védelem és Vezpvies.

II. osztály
Pereces! TK II. MAV-SAG 1:» (6:0).

Bá toralja ujhely. VczcTtc: Szlavkove&ky.
Góllövő: Végőö.

Rom ánfa
Ligabajiiokság

Zsombolya: Bohn—Metallo 1:0 (0:0).
- Kolozsvár: CPR—Ferrar 8:0 (3:0). 

Kerületi bajnokság
Temesvár: CFR—Bánátul 2:0 (1:0). — 

Arad: ATE—AAC 9:1 (5:1).
Barátságos mérkőzés 

Resíca: TMAC—RMTE 3:1 (2:0).

N é m e t o r s z á g
Bajnoki mérkőzések: VFL Stettin—

VfB Königsberg 1:2, Osnabriick—TV
Eimsbüttel 3:4, Dresdner SC—SV Jena 
1:0, Fortuna Düsseldorf—Mühlheimer SV 
7-1. Sehalke 04—SC Kassel 16:0. SV Wald- 
hof—FC Ntirnbérg 1:1, Offenbacher 
Iiiekers—Stuttgartéi' Kiekers 1:0.

J u g o s z l á v i a
Llgamüiősítő mérkőzések. Banjaluka.

Krajismfe—SAND 5:0 (3:0)- Imlija: Jugo- 
siavi-a (Jabuka)—ZsSÍÍ 1:1 (1:0? ^

Duna-sor le.mérkőzések. Eszék: ZsAK 
(Szabadka— 551 avla 2:0 (2:0). .

Bajnoki mérkőzés. Szabadka: Jugoszlá
via—Radnic.ski 2:1 (2:0).

Küzépbáeskai serlegmérkőzés. UJ 
vcrbász: Dulcisz—VSO 4:1 (2:0).

A Jászberényi Lehel visszalépett az 
ÉLASz II. osztályú bajnokságától’.

Vasutas bajnokság
Haladás—Dunakeszi Magyarság 8:3 (6:21
Szómbathelv. 500 néző. Vezette: Néi»»*b. 
Haladás: Körmendi — Krasznai, Töl
gyesi — Kalotai, Héja, Kovács II. — 
Szabó. Gazdag. Mórocz, Kiss. Lovász A 
Haladás megérdemelten győzte le az új
donsült NBB-együttest. Az I. félidőben a 
Haladás megerőltetés nélkül lőtte góljait 
szünet után engedett az iramból és a já 
ték kiegyensúlyozottabb lett. Góllövő: 
Mórocz (5), Szabó, Kiss és Lovász, ill. 
7i=iros (31. Jó: Krasznai. Ke’otai. Héiia, 
Gazdag. Morócz és Lovász, illetve Zsíros, 
Gergely, Kozmar.n, Pánczél és Gulyás.

MOVE-bojnoksdg
I. osztály

RAFC-KZsTE 4:1 (2:1). A RAFC far 
tálé kosán is biztosan győzött. Gollovo 
MéBÍch (2), Varga és Fiilop, ill. Horváth

Az FC Porto nyerte 
a portugál bajnokságot 

a ltssaboni Sporting 
előtt

Porto, június. 
Június elején befejeződött a portugál 

bajnokság küzdelme. Ez volt a második 
portugál Hb , amelybe ezúttal 10 csapatot 
osztottak be.

A bajnok! címet ezúttal is. mint tavaly, 
csapatom, az FC Porto nyerte. Kezdet
től fogva biztosán vezetett az FC Porto 
és két ponttal előzte meg nagy vclely- 
társát a liss&boni Spovtingot,

A zárótátlázat így fest:
1 FC Porto 1817 0 1 7G:19 34
2. Sporting 18 15 2 1 82:23 32
3. Belenenses 18 11 3 4 58:18 2o
4. Benfica 18 11 1 6 58:®j 23
5. Barreriense 18 8 3 7 27:30 10
fi. Academica 18 7 3 8 39:6o 17
7. Carcavelinhos 18 4 2 12 26:68 10
8. Academico FC 18 3 2 13 24:52 8
0. Leixoe3 18 1 5 12 26:70 7

10. Victoria 18 1 3 14 36:72 ö
Az FC Porto ’tebniRábán, láktlkAbán, 

osapatrgvség terén felülmúlta ellen felei t. 
A bajnokságra törő Sporting, Bélén eu- 
aes. Benfica nem nyujtoUa azt, amit 
hívei vártak tőlük. A Sport ingnak a 
vörös Szabó (FTC. ETO) az edzője, a 
Bt-uficác Biri János.

Most meaindult a küzdelem a portugál 
kupáért, jfi csapat vesz részt ebben a 
harcban, amely még izgalmasabbnak 
ígérkezik, mint az NB volt; Esélyesek
nek persze a nagyok számítanak. De 
meglepetés mindig lehetséges. Akárcsak 
tavaly, amikor a coimbrai Acadoinica 
nyerte a kupát.

Siska Mihály
i— k -W—

A bajnokság á llá sa

VÍVÁS

14:2G-at és 30:15-öt jósol erre az évre 
Csapiároak a volt olimpiai hírverő-

■ főnök
Helsinki, június.

A?. utóbbi hónapok alatt lassankint 
hozzászoktunk ahhoz, hogy a finn sport
lapokban semmi olvasásra méltót sem 
találtunk. Sem a hazai, sem a külföldi 
sportesemények nem olyanok még, hogy 
érdemes lenne velük foglalkozni. Annál 
jobban meglepett, amikor a szövetség 
hivatalos lapjának, az Urheilu-nak leg
utóbbi számában egy cikk fölül Csap
iár összeszorított szájú képe nézett ram. 
A kép alatt ez állt:

Un karín imirtaomaamestari András 
Csaplar. (Csapiár András, Magyarorszag 
mezei bajnoka.) ,,

A cikk. alatt lévő álnévből, a „Tuske 
névből megállapítható, hogy a cikket 
Sulo Kolkka, helsinki olimpia nagy- 
tekintélyű hírverőfőnöke írta. Kolkka:

„Manapság külföldről inkább csíflt
„lövészversenyekről” érkeznek hírek. 
Ezek csak lesnjtó hangulatot ebreszte- 
nek bennünk.

.Ezzel szemben Magyarországon csak
nem békebeli módon átlétlzálnak. A ma
gyar mezei bajnokságot Csaplar András 
nyerte meg 81:38 mp-cel, mögötte Szi- 
Iágvi 31:44 alatt futott be. Kelen volt a 
harmadik, Iglői az .ötödik, Szabó a kiloii- 
cmlik. Mindezek igen jói ismert nevek 
nálunk is.”

A Ivusocinskíra emlékezető, de la- 
zabban és szebb testtartással futó Csap

iár nálunk is versenyzett tavaly is es 
tavaly előtt is. Két évvel ezelőtt meg 
nem volt kiforrott intő, tavaly azonban 
304)9 métert*?! kezdve magához ragadta az 
elsőséget Magyarországon. Ha jól em
lékszem, Csapiár legjobb eredményei: 
S ő -ln  8:23. 5000-en 14:38.8, . 10.0««-en
30:43.4, 20 km-en 1:01.18.8. (Jól cinlek 
szik . .) Ez a legutolsó eredmeny azt 
mutatja, hogy Csapiár a hosszabb távo 
kon világcsúcsokra is kepes. Erre mutat 
különben futóstílusa is. Másrészt nagy 
lehetőségei vannak még Csaplarnak a 
nagyobb gyorsaságot kívánó rovnlebb 
távokon is. Hiszen már Londonban re
mekül szerepelt a bárom mérföldén nem
zetközi versenyen, amelyen csak Maki 
tudta legyőzni, mig a svéd Nílssonnak, 
az olasz Beviacquának és a legjobb fran
cia és angol távfutóknak el kellett is
merniük liogv a kistermetű magyar jobb 
náluk. Égy érzem, hogy ezen a nyáron 
Csapiár jobb társaságban feltétlenül tudna 
14:20-at és 30:15-öt futni, csak legyen 
kikkel versenyeznie. Egyszóval eppen 
megfelelő futó lenne a mi őszelők versc- 
nveinkre.” , . ,. , .

Eddig1 tart Kolkka cikke, amely elég hí
zelgő CsaDlárra. Az bizonyos. hogy ha 
csak némileg is megközelíti otthon eze
ket az eredményeket és főként, ha a nom- 

| zetközi helyzet megengedi, nyugoíltan 
I számíthat az ősszel akar hosszabb leleg- 
I zetü finn portyára is. . _Kulai Sándor.

vág ki a Millenáris lek nőj ében, # 
aztán remény van arra, hogy az idény 
elöő esti nemzetközi bukósisakos verse
nyén Nagy megmenti a magyar színeik, 
becsületét.

Hl kell ismernünk: Szekeres önbizal
mát is felkorbácsolta múlt vasárnapi 
veresége. Az elmúlt héten kéményén 
belefeküdi és formájában örvendetes ja
vulás állt be. Fekete, Dainerow rajtaütés
szerű legyőzője is * szórgalmasaD edz* 
hogy bebizonyítsa sikere valós érteket.

Szittya főtitkár egyébként erélyes kéz
zel akar rendet teremteni a molorvczetőK 
között. Ezek nagyrésze nem nyn.it elég 
edzéslehetőséget bukósisakosainknak.
Rendeletben akarja szabályozni a kérdést 
és kötelezni kívánja a vezetőket arra, 
hogy minden edzésnapon megjelenjenek 
a pályán.

V. osztály.
Béli csoport

1. M. Posztó III.
2. Gamma II.
3. KAFC
4. FSE II.
5. LÓFC II,
6. FSC
7. BBFC II.
8. OSOS
9. KAOE II.

10. MAFC III.*
11. Siketek II.*
12. KTC II.*
* Törölve.

22 19 
22 18 
21 16 
21 13 
21 11 
20 10
22
22
21
22
22
22

1 87:21 40 
2115:2ö 38 
3 55:26 34
6 59:49 28
7 32:33 25 

_ 9 49:26 21 
5 11 26:70 17 
2 13 24:67 16 
1 IS 9:50 5 
1 14 32:19 15

-- 17 4:81 10 
1 18 20:45 7

Északi csoport
1. Törekvés III.
2. BSzKRT III.
3. BVSC III.
4. Spárta II.
5. KEAC II,
6. VÁC II.
7. F.TK II.

. 8. RÁC II.
9. Főv. Alt. II. 

10. PMTK II.* 
íi. trvASC i i *

20 17 1 2
19 16 2 1
20 12 2 6 
18 10 2 6 
19 9-4 6 
19 8 3 8 
19 8 2 9
19 7 1 11 
15 4 — 11
20 --------------20
30 -4 1 153

73:13 35 
78:17 34 
52:29 26 
39:29 22 
43:53 22 
32:33 19 
31:51 18 
20:55 15 
16:59 ,8 
2:6 — 
6:47 9

Kovács Pál a bajnok!
Magyarország 
kardvívó bajnoksága

Vasárnap vívták a kard egyéni 
bajnokságot, az év legszebb verse
nyét a Műegyetemen. A  bajnokság
ban 25 vívó isdult. Kétfordulós elö- 
mérkőzást tartottak, háromszor ötös 
csoportban. Az előmérközések a 
bajnoki hagyományhoz méltóan iz
galommal és meglepetéssel teltek 
voltak. Kiesett a tavalyi bajnok, Ber- 
czelly Tibor. Kiesett Palóca Endre 
a középdöntőben ugyanabból a cso
portból, ahonnan azután Pesthy, Ko
szé f)hy, Bartos került a döntőbe. A  
többi csoportban is sok izgalom volt 
és különösen Gerevich, Bay és Raj
csányi csöitéje bővelkedett jelene
tekben. A  bajnoki döntőbe a követ
kezők kerültek: Kovács HTVK, Par
tos BEAC, Rajcsányi MAC, Kőszeghy 
HTVK, Pesthy MAC. Rajczy BEAC, 
Gerevich MAC, Maszlag HTVK, Bay 
BEAC. Tehát 3—3 BEAC. MAC és 
HTVK-vívó jutott a döntőbe.

A  döntő délután 5 órakor kezdő
dött, elég nagyszámú közönség előtt. 
A közönség soraiban láttuk Werth 
Henriket, a vezérkar főnökét, v. 
T árczay-F elicides Román osztály
főnököt.- a tábornoki kar több tagját 
és a társadalmi élet több előkelősé
gét.

A  döntő csőriéi:
Kovács—Pesthy ó'-'t, Rajczy—Bar

tos 5:1, Gerevich—Rajcsányi 5:3, 
Maszlay— Köszeghy 5:2, Kovács— 
Bay 5:2, Köszeghy—Bartos 5:3, Baj- 
czv—Maszlay 5:3, Pesthy—Gerevich 
5:3, Gerevich—Bartos 5:4. Rajcsányi 
-—Maszlay 5:3, Pesthy—Köszeghy 5:o, 
Pesthy—Rajcsányi 5:3, Maszlay—  
Kovács 5:4, Rajczy—Bay 5:1, Ko
vács—Köszeghy 5:4.

Bay—Rajcsányi 5:2. Kovács
Rajczy 5:3. Gerevich—Maszlay 5:4. 
Rajczy— Pesthy 5:1. Kőszegi—Bay 
5:3. Kovács— Gerevich 5:2. Maszlay 
—Bartos 5:3. Kőszegi—Rajczy 5:3. 
Kovács— Bartos 5:2. Bay—Pesthy 
'5:3. Kőszegi—Rajcsányi 5:3. Gere
vich—Rajczv 5:1. Bay—Maszlay 5:4. 
Pesthy—Bart03 5:2. Rajczy—Raj 
csányi 5:4.

Gerevich—Köszeghy 5:2, Rajesanyi 
—Bartos 5:2, Pesthy—Maszlay 5:1, 
Gerevich— Bay 5:3.

Végeredmény: 1. Kovács HTVK 7 
győzelem, 2. Gerevich MAC 6 gy„ 
3. Rajczy dr BEAC 5 gy. (30 kapott 
tus) 4. Pesthy MAC 5 gy. (32 k. t.).

5. Köszeghy HTVK 4 gy. (7 k. t.), 
6. Bay dr. BEAC 4 gy. (38 k. U ,  7. 
Maszlay HTVK 3 gy., 8. Rajcsányi 
MAC 2 gy., 9. Bartos BEAC 0 gy.

ÚSZÁS

A Kassai Tőreivé* lemondta azMBTC
illeni mérkőzését * így * muesooyiak ja- 
:ék nélkül jutottak a két ponthoz. A 
Vwakl I. osztályban elmarad az o v ik  
[V—B iMÁVAG II mór konc* is. Ezt jú
nius 28-ra halasztották.

CÉLLÖVÉSZET
A Horthy Miklós Lövés* Egyesület

vasárnap rendezte országos gyorstüzelő 
pisztolyversenyét. HoUversenyután Bör
zsönyi BPLE  győzött 54 találattaiyad- 
nai Budai Hotis (o4 találat) <-s Grimm 
BPLE (53 találat) előtt. További ered
mények: Második csoport: 1. lovag tá
bori Trautmann Pénzjegynyomda.^^- 
Harmadik csoport: 1. vitéz Becske BSE. 
— Csapatversenyben: első csoportban. 1. 
BPLE 258 kör. Második csoportban. 1. 
Pénzjegynyomda 210 kör. Kárma^ik cső-
___1.~ — . -i dóorDÍírolr C l̂lóvo OSZtiílyS

Több fegyelmet...
Az úszók házatáján nem megy 

minden a legnagyobb rendben. A 
közelmúlt néhány fegyelmi eljárása 
és a csendben elintézett, apróbb 
„ügyek" azt mutatják, hogy valami 
baj van a fegyelem körül. Egyesek 
nem látogatják pontosan az edzése
ket, másoknak a magánélete hagy 
hátra kívánni valót. És különösen 
furcsa, hogy a rendbontók között az 
u. n, második vonal erősen képvi
selve van. Azok járnak elől; akik 
egy kissé több szorgalommal, több 
komolysággal máris a legjobbak 
közé kerülhetnének. Szakemberek 
szerint is van ebben a társaságban 
két-három tehetség, akiből egészen 
kevés erőfeszítéssel, komolyabb 
munkával egészen rövid idő alatt 
az európai élgárda tagja lehetne.

Az úszókapitány a maga részéről 
mindent megtesz az eredményes 
munkáért. Tanáccsal, útbaigazítás
sal és sok egyébbel minden úszónak 
rendelkezésére áll. Barátja a ver
senyzőknek. De úgy látszik van né
hány ifjú ember, aki ezt a barátsá
got nem tudja megbecsülni és 
visszaél vele. Ezeknek tapasztalniok 
kell a kapitány szigorúságát is. Aki 
a kérésből, figyelmeztetésből nem 
ért azzal szemben más eszközöket 
keli alkalmazni. Fegyelem nélkül 
nem lehet eredményes munkát vé
gezni.

A  Szigeti Sport-szálló nagy mér
tékben elöreviheti egy-egy verseny
ző eredményes munkáját. A  minden
napi edzési lehetőség nagyon sokat 
jelent, mint ezt már nem egy példa 
mutatja. A-zoknak azonbasi, akik a 
szállónak és rajta keresztül az egye
temes magyar sportnak vendégsze
retetét élvezik, minden tekintetben 
és elsősorban kell kifogástalan ma
gaviseletét 1 anusítaniok. Szigorú 
házirend kell a szállóban és akik ezt 
megszegik, azokkal szemben a lcg- 
messzebbmenöen el kell járni. Né
hány rendetlenkedő nem zavarhatja 
a többiek munkáját.

Több fegyelemre van szükség.

A BSE vtíilabdacsapata vasárnap Tata- 
bánvára rárdúlt ki. ahol a TSC együt
tesével két barátságos mérkőzést 
játszott. Délelőtt 12:l-re, délután 13:G-ra 
győztek a fővárosiak.

A WMTK VASÁRNAPI TJSZŐ- 
VERSENYPN

a következő eredmények voltak:
100 m hölerv hát: 1. Novak MUE 1.2o.8. 

2. Lovász FTC 1:32.4, 3. Huszthy MUE.
— 110 m II. o. férfi mell: 1. Hámon
BBTE 1:03.4 2. Helmy MAC 1:06.2. 3.
Natív UTE. — 5x50 m fiú gyorsválfö: 
1. MAC 2:45.6. 2. WMTK 2:51.4. 3. NTE.
— 100 m. II. o férti mell: I. Végházy
BBTE 1:19.4. 2. Kánya WMTK 1:20. 3. 
Rimóczy MUE. — 4«0 m II. «  férfi 
evőre: 1. Harsányt WMTK 5:41.4 2.
Nagyiványi BBTE 5:45.4. 3. Tuskó MAC.
— 3x50 m gyermek gyorsvaVto: 1. MAC
2:06.8. 2. MUE 2:12.8. 3. WMTK. — 4x50 
m fiú vegvesváltó: 1. MAC 2:47.2. 2. 
NTE 2:50. 3. FTC. — 200 m ifJ. gyors: 
1. Pogány MUE 2:31.6, 2. Demjén UTE 
2:35.6. 3. Polgár MAC. — 3x100 m II. o. 
férfi vegvesváltó: 1. BBTE 3:49.4. 2. FTC 
3:53. 3. WMTK. — 100 m ifj. hát: 1.
Barbárai MAC 1:20. 2. Weinstein UTE 
1:26, 3. Szegál NSC, — 10x50 m IT. <r 
férfi gvorsváltő: 1. MUE .,:13.2, 2. BBTE 
5:17.2, '3. MAC (A harmadiknak beérkező

ŰS7*0VERSENV A SZIGETEN
Mintegy 800 néző előtt vizilabdamérkö- 

zésekkel kezdődött a Nemzeti Sportuszo
dában a vasárnapi úszóverseny.

MAC—III. kér. TVE 8:0 (4:0).
Vezette: Kajky.

MAC: Mezey dr. — -Tolnay, Somóczi —
Gyulai — Kánássy, Tarics, Szívós.

III. lter. TVE: Gerstl — Puljer. Fül&p 
- Szolgai — Oltay, Lőrincz, Hóiba.
A MAC nagy fölényben játszott.

Ugyanazt az eredményt érte el a Kerü
let ellen, mint a múlt vasárnap az UTE.
Góldobó: Tarics (3), Szívós (3 ), Gyulai .
(2). —É A mérkőzés előtti váltóúszást a f ,ABDAKXIGAS  
MAC csapata 3:34.6 mp-es idővel nyerte. I LAK Ú  
A III. kér. TVE ideje 3:43.6 volt 

300 gyors: i. Vámos FTC 4.43.4, 2.
Linhardt FTC 4.51.4, 3. Vály MUE 4.51.6.
Versenyen kívül Ács MAC 4.39.6-al első
nek úszott be a célba.

A* pontversenyt az FTC nyerte.

A CSATÁROK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG 
HÖNTÖTT

UTE—MESE 5:1 (4:0)
Eger. Vezette: Boér.

UTE: Solyom — Sárkány. Vágó II. — 
v. Halasi — Kislégi, Németh, Bozsi.

MESE: Ács — Ácsai. Pyber — Heiser
— Baranyai, Kovács, Erdélyi.

Izgalmas mérkőzés. Az UTE nagyobb
gólaránnyal is győzhetett volna, _ Ács 
azonban ragyogóan védett. A II* félidő, 
ben Ácsai, Kislégi. Németh és Pyber 
hosszú ideig „pihent", ezért nem esc*t 
több gól. Góldobó: Kislégi (2), v. Ha
lasi (2), Németh, ill. Baranyai.

A mérkőzéselötti úszóversenyen a MESE 
3:52.6-os idővel győzött az UTE ellen 
(3:52.6).

FTC—NSC 7:2 (2:2)
Vezette: Dárday.

FTC: Simon — Haaz. Tombol- — Szuhi
— Molnár. Somogyi, Tátos.

NSC: Nagy — Pásztor, Árvái — Gon
döcs — Sehmidek, Tihanyi. Erős.

A II. félidőben az FTC jobb csatarai 
révén könnyonszerezte meg a győzelmet.
Góldobó: Molnár (3). Tatos (2). Szutii 
és Somogyi, illetve Göndöcs és Tihanyi.
— A váltót az FTC 3:34.2 mp-cel nyerte.
Az NSC ideje 3:55 volt.
Az I. b) osztályú vízilahdahaj'nokságért 

SzUE—Szolnoki MÁV 3:1 (2:1). Szeged.
Vezette: Orosz. Góldobó: Borbély (2),
Palugyánszky, illetve Gombos.

T E N ISZ
Az északi kerület teniszbajnokságaiért

lefolyt küzdelmek er&uurtiye Ferliegyes:
1. Bartos I., 2. Bartos II.. 3. Bakos es 
Peikert. döntő: 6:3, 6:0, 6:1. tÍÍÍÍÍ,’ 
páros: 1. Bartos I., Bartos II., 2. Bako„, 
l ’eikert. Döntő: ,3:6, 6:4, 6:3, 6:3. — A »  
egyes bajnokság döntője az eső miatt 
félbeszakadt.

MA HÉTFŐN DÉLUTÁN
3 órakor kezdődik Pestszenterzsébeten a 
Küzépmagyar kerület ^bajnoki teniszver- 
senye. A kiírás után a 147—722-es te.eio- 
non lehet érdeklődni.

i BUJTOR LF*TT a  NYUGATI KERÜLET 
TENISZBAJNOKA

Vasárnap ért véget az SzSE rendezésC- 
| ben a nyugati kerület temzsliaj_m>ltsaga- 
Eredmények: V é r f i e a v e s  e l M o n t o :  Bnjtox 
.SzSE—Modern (Perutz) hj4.6:A 
SzSE—Sámson (Kőszeg) 6:4, h:3, donlo.

I Bujtor-Csátö 6:3. 8:6. 6í3, 6:2. -
caijrs elődöntő: Bakacsne Gy J L—Hanj
SzSE 6:1, 6:3, Borbély ZMOVE-Barlfai 
SzSE 6:3. 6:2. itünlő: Borbély—Bakacsue 
4-6 7:5. 6:3. — Fcrfipáro-t elodonto: B 1.1- 

| tor. Döniyei Il.-Csató, Horváth dr. Cl*. 
6:3 7:5, Bakácsi Modern- Heteuyi. Ball- 
fai 11. o., döntő: Bakács. Modern Bujloi, 
Döruyei II. 4:6. 4:6. 6:4. 6:1. 6:1..- 1; egyes 
min'.-' döntő: Csaló, Bárt falué—Modern,
Hírt 6 2 6:3. 3. Borbély, Péczeli os Ba
kács, Bakáesné. -  Nöipdros döntő: Ba- 
kácsné, Borbély—Dunczen, Zichy 6.2 6.L 
3 Bártfayné. Akay es 1 lányi. Kulid. 
Kizárásos fér/lefttjes dö«/6.- Biutor—Dobos 
6:3. 6:0. — Leány egyes donto: Akaj 

I Horváth f.3, 2:6, 6:3. __

G'-'Vj

n m

Az FTC—MUE—NSC kluhközi hölgyúszó- 
verseny

eredményei: 100 gyors: A. Albach FTC 
1:18.4, 2. Ba'og FTC 1:35. 3 Váll MUE. 
Ács versenyen kívül 1:12.2-t úszott „00 
mell: 1. Salgó FTC 3:28.2. 2. Felhős 
MUE 3:26.8. 3. Várkonyi FTC. 160 hat. 
1. Novak MUE 1:24.4, 2. Lovász FTC 
1:28.4, 3. Vámos FTC. _ _ _ _ _ _

K E R É K PÁ R

N agy B é la  m ár
18 m p-s k ö rö k k e l 
szá g u ld !

— Veszélyben a magyar motorvrzetéscs 
.port! — írtuk egyik legutóbbi cikkünk
ben Szekerrs nehezen jón tormába, az 
utánpótlás küzdőértéke igen •jelentékte
len, úgy, hogy az elkövetkezendő .nem
zetközi versenyek ilyen körülményen 
között módfelett egyoldalúak és rans 
nézvo siralmasok lesznek. Érintkezés 
kerestünk a szövetség illetékes kjwerte* 
és rámutattunk erre az állapotra. 
széitiink nagynevű országúti versenyzés 
kel e igyekeztünk őket ravenpi ana, 
hogy nycrgeljenek át a motorvez 
sportra. A nagy veezharankon„nfj a
rövidesen meg is lett »*
Eris*, a legnagyobb hukostsakos i|óret
máris megépítette gépét, 
vár. Nótáiban minden szándék
arra, hogy bukósisakot olYigikav «m  ősszel ugrik motor után. B'srtay wm 
idegenkedik túlságosan a motorvezetéaes 
versenyek grondolatátáK

Dr: mindez a nagy nekibuzdulás egye- 
lőre csak írott mulaszt. »oni tud
■vlzcni, mert a molor vezetők nem int t á 
jak görgőhöz. Nótásnak »>“'*  ke«:» r<-l- 
szerelése 1 Nyllassnak egyelőre inas et- 
fóglaltsá'ga van. mely lehetetlenné teszi, 
íiogv specializálja magat « «  végül 
listA'flv n. hew.\i n-abozas allapotaoan 
iTkílzik.... . I!y«n kürülmények között 
neiii sok jóval kocöoíít©t â  losrr^ar
budcósisakos sport jövője, ba Nagy Béla 
síkra nem lép. Na&'y af mullban néhány 
i í* en jpleiitoö mniv&i közi bukósisakos 
tornán kél vállra fekíello már nagynevű 
kiilföbJi ellenfel-eL. Most elhatározta, 
hogy feláldozva repülősikereit, a motor-- 
vezilésetek táborában jelentkezik.

Nagy ezt ígéretét hamar tettbe Is 
váltotta. Alig e*ry hét alatt annyira 
vitte, hogy ma már IS—18 2-e* köröket

NAGYSZERŰ JÁTÉKKAL, POM
PÁS GYŐZELEMMEL BÚCSÚZOTT 

A  VVMFC AZ NBB-TÖL 
WMFC —Vasas 8:1 (1:1)

Csepel. 2009 néző. Vezette: Kelesy dr.
WMFC: Tihanyi -—  Kállai, Korányi 

T. — Keresztes, Gere. Nyilas — Bokk, 
Fekete, Szabadkai, Harangozó, Pintér. 
— Vasas: Terényi — Furujas. Gelber— 
Katona, Dóczi, Adám — Tóth, Sal°" 
veteky. Serege, Hermáim, Szálkái, az 

|l  félidőben a Vasas teljesen egyenrangú 
ellenfél volt, szünet után azonban a 
pompás eniben levő WMFC felülkere
kedett és könnyen érte cl a nagyszám- 

í jegyű eredményt. Változatos játék után 
a 15. percben Fekete átadását I in^ ' 
be.gurítja. A 39. percben Tóth lo golt; 
1:1, Szünet utál a 11. percben Pintci 
elfut, beadását Szabadkai a balsarokoa 
lövi. A 19. percben Szabadkai 20 méte- 

i rés szabadrúgását Terényi az ciott.c ano 
í Hermanntól nem látja és a labda fölötte 
vágódik a léc alá, 3:1. Két perc múlva 
Pintér beadásából ismét Szabadkai erecl- 
ményes, 4:1. Á 29. percben Rokk, a .«• 
és a '36. percben Szabadkai, a 43. perc
ben pedig Fekete lő újabb gólt, 8:1. 
•Tó- Tihanyi, Kállai, Korányi I., Gere, 
Harangozó és Pintér, !H. Terényi, Gel- 
beit. Saroveczky, Soroge és I-Iermann.

TÖBBET TÁMADOTT A  LAFC 

Salgótarjáni SE—Losonc 3:0 (1:0)
Losonc. 2M néző: Vezette: Palásti.

SSE: Barabás Sümeg;. Valentin — 
Manyász, Kováé*. Misecekn — Lángul, 
Szabó, Eifoch, Kqmenda, v. Majoros. — 
LAFC: Esz tör — Csorna, Tolmács —/
S&hneíler Heged iifl 111., Kólónk ás — 
Lukácfi, Kovács, Majlik, Tólli. Treuka. 
A hazai csapat vogig többet tamadotL do 
"ólképteleK csal árai miatt I néin tuuuu 
eredményt elérni. A 23. percben Bnoc* 
révén vezet a SSE. A második tolido 
és 28. perceiben a jól játszó Majoros 
szerzi a további gólokat, A. 43. percben 
szépíthetne n LAFC, de Tóth, n ll-J?1
Barabás kézébe lövi. Jó: Barabas, »n-
mogi. Valentin, Kovács, Eupcli, Majoros, 
ill/llegódüs fii. és Tronka.

\  SZENTLÖK IN C MEGCSONKU- 
LASA ETÁN FELJAVULT

KEAC— Szentlőrinc 4:2 (1:0)
Szeged. 500 néző. Vezette; Harangozó.
KEAC: lg  lói JT — Tóth II dr, Tóth 

Ti f dr — Herldendi, Tatai, Mólt-rn* ó - 
Viczal, Kovács II.. Koiozsi, Tihanyt, K** 
rinyi. -  SzAC: Deák -- Laki, Maycr — 
Vizkeloti, ijévai. Varsányi - Kiss, » * * ’ 
büdös, Kovács lí, Füzesi. Simon.

Az első félidő gólját Koiozsi lövi a 
37. fieichen. Színiét után az 1,. percbeu 
Kirlnyi, a 52. percben Kováét 11 »  
KEAC góllövője. Laki és Kovács L 
SzAC megsérül. Csak Laki tér vissza, ile 
ö is slatiszlái. kérőbb végleg elhagyia a 
Pályát. Kilenc emberrel is lamau a 
SzÁC ée a 18. percben , Szabados, a J 
percben Kiás 3;2-re javít. *  
esak a 40. porcben biztosít)* ho ,T jí®/’* 
.Tó: Tóth I I  dr; Molnár, Tihanyi, illetvo 
Maycr* Ltvai és Kovácö IL.

AZ UTOLSÓ PERCBEN EGYEN
L ÍT E T T  AZ ÓZÓ* MOVE 

Pereces— ózdi MOVE 1:1 (1:0)
P e r e c e s ,  500 n é z ő .  V e z e t  l e :  K .  N a g y .

P T K ‘ T,ii* — Nádas, Monostori — Bok
ros, Halmos,  ̂"tó II., BoÍcí,
.1 var Váriieiryi, Lm-pfkí. -- ózd: fizta ni 
— llodiBv. Csák — Bisztri, Miskolci. Do- 
1>0S „ Farkas. Anócskái. Tóth, Alberti* 
Felvidéki. — Hosszas mezőnyjáték után 
a 25. perében az ózdi védelem a büntetőn 
belül kezez. A 11-esi Monostori mellé 
lövi. A 29. percben Jávor kiugviitja Tor* 
békít és ő a kifutó kapus mellett a há- 

I lóba lő. 3:9- Szünet Után ózd kerül tö- 
1 lénybe, de a perec esi csapa I jól védeke
zik. Az utolsó percben sikerül egyenlíte
nie Perecesnek, Anocskai lövésével, 1:1. 
.!*»: í/nx. Nádas, Monostori (a mezőny 
lesrjok!>ja) és Tórbéki. ill. Csák, Mi«- 

i kolei és .Fel*, iilóku



Hétfő, 1940 jönitts 17. usa
AZ ÉSE ENNYIVEL JOBB VOLT
Érsekújvár— Pécsi VSK 2:1 (1:0)
Érsekújvár. SCO néző, Vezette: Varga.
ÉSE: Bahorecz —■ Bóka, Remor -

Pólyák, Herdiezki I, Deák — Klem-ano 
vios, Pintér, BrSsztl, Gerle, Decsi. — 
PVSK: Tahi — Hefcényi, Radnai — Kod 
hauin, Onóeii, . Mozsgai — Sós, Liebton 
sióin, Vérlets, Sigák, Pu^zpán.

A hazai csapat már a 2. percben ®red- 
menye®. Brösztl átadásából Pintér lapo
san a bal sarokba ló, 1:0. Tovább is az 
ÉSK támad, csatáról azonban tehetetle
nek. A  37. percben Deák és Li eh lenijein 
összecsap. Mindkettőt kiállítják. A  má
sodik félidő 10. percében Sós a kifutó 
kapus mellett egyenlít. 1:1. A. 27. perc
ben Pintér vödhcteUea lövést küld. a 
pécsi kapuba. 2:1. A  kevésbé ros.-,z csa
pat győzött. Jó: Bóka és Beiner, Illetve 
Ködbaum és Sós.

MARKI NAGYSZERŰEN VÉDETT
Kassai SC—Nyíregyháza 2:0 (1:0)

Kassa. idO néző. Vezette: Gönczy.
KSC:: Pajtás — Szlifkár, Hlivják —

Bacsó, Iványi, Bednarik — Leblang, Ba- 
tázsházi, Butkovics, Vitéz, Simonyí. — 
NyTVE: Márki — Négyes! IIl„  Gát — 
Almos dr., Pocsai, Lovász —: Bíró, Pető 
Kovács, Szalai, Juhász. A kassai 'csapat 
az első félidőben állandóan támad, de a 
kitünően védő Márki minden góllövési 
kísérletet meghiúsít. Végül a 38. percben 
kapu előtti kavarodásból Butkovics a 
hálóba lő, 1:0. Szünet után mind a két 
csapat több cserét eszközöl. A  KSC to
vábbra is támad. A 43. percben Vitéz ka
pufáról lepattanó labdáját Balázsliázi be- 
bombázzr. 3:0. Jó; Pajtás, Szlifkár, I,eb- 
iang és Vitéz, ili. Márki (a mezőny lég- 
jobbja), Gál, I ’ocsai, Bíró éa Kovács.

GóLKÉPTELEN ' CSATÁROK 
Komárom—Zugló 0:0

Komárom, 000 néző. Vezette: Horváth dr.
KFC: Várnai — Simon, Csizmadia — 

Öllé, Vorűs, Simon I. — Tóth II., Ho
moki, Iványi, Lengyel, Mezei. — ZSE: 
Krasznai — Molnár IV.. Zűrién — Hor
váth, Erdész, Békefi — Báőz, Kolos, Fe- 
kecs II., Sárvári, Hoffer. — Gólképtelen 
csapatok meddő küzdelme. A Zugló tá
madott többet, de a győzelemre még 
sem szolgált volna rá. Az első félidőben 
Sárvári és Fekecs II. pompás lövéseit 
hárítja még pompásakban a kitűnő Vár
nai, szünet után még ennyi sem történik.
A  Zugló fölénye még nagyobb, de csak 
a tizenhatosig jut el. Jő: Várnai (á me
zőny legjobbja), Simon, Csizmadia, illetve 
Horváth és Erdész.

— Gyarmati, Spannberger, Dunai, Hor
váth II., Klausz. Az SVSE könnyen, 
megerőltetés nélkül győzött. A 27. perc
ben Horváth beadásából Melega lövi az 
első gólt. A második félidő 14. percében 
Tóth beadását Melega a léc alá fejeli. 
2:0. A 20. percben Bárdics lövi a har-

SZÜNET UTÁN JÖTT FEL A  
MAVAG 

MAVA.G— Cs. MOVE 5:1 (1:1)
Kőbányai-út. Vezette: Molnár Imre. 

MA VÁG: Országh — Varga, Fá.czán
madík gólt. A 28. percben Horváthl lo- I Kárpáti, Kéri, Seífelin — Padányi, Bukó, 
vesszeru beadása Csermákról a hálóba Muszka, Opata, őri. — Cs, MOVE: Mo- 
pattan. 4:0. A tiszteletgólt a 32. perc- I nostori — Városi, Kővári — Losonei, 
ben Gyarmati lövi. Jó: Kovács, Kőmü-I Horváth I., Herendi — Egresi, Gáthi, 
vés, Conrád, Salamon I„ Horváth I., J Papp, Győryári, Kardos,ill riöűrmATr 1 A 7 nlou fnlíí-ÍAl-mrt 41-I Ír líAz első félidőben inkább a Cs. MOVE 

van fölényben. Gáthi megszerzi a veze
tést. őri egyenlít. Szünet után fölényben 
játszik a MÁVAG. 11-esbéü Kéri lő gólt, 
majd Muszka, öry és ismét Muszka lövi 
a további gólokat. (5:1) Jó: Orszá,
Muszka és 
Kardos.

TOKOD MAR AZ NB-BEN VAN! 
Tokod-^-Pénzügy 2:0 (0:0) 
Tokod. 600 néző. Vezette: Deák. 

TüSC: Barak —- Kecskés, Gárdonyi —*

Boros és Tóth, ill, Csermák, Nagyfejed 
és Klausz. ■ *

A  LENDÜLET LEGYŐZTE A  
TECHNIKÁT

DVSC—BSZKRT 2:0 (1:0)
Debrecen, 600 néző. Vezette: Tihaméry.
DVSC: Keskeny —■ Antal II., Erdei —

Ignacz, Elek, Papp _  Drab, Szabó, Sid- , 
hk. Bihari, Nagy. — BSzKRT: Frankó -  
Horváth, Mosouyi — Kovács II., Kornél, 
özalaj — Sári, Táncos, Gráf, Bene, Ba- j 
logh. — Hatalmas küzdelemben győzött 
a hazai csapat, A BSzKRT a mezőnyben 
tetszetősen játszott, de a kapu előtt 
jól működött a DVSC védelme. A  7. 
percbon Nagy beadását Sidlik beemeli,
1:0. Továbbra is a DVSC marad táma
dásban. Szünet után a BSzKRT rohamoz, 
de Bolképtelen. A 31. percben Sidlik ki- 
ugrik és bebiztosítja a győzelmet, 2:0.
Kitűnt: Erdei, Ignácz. Szabó, Bihari, 
ill. Horváth, Kornél, Táncos, Bene.

MOST SEM TUDOTT PONTOT 
SZEREZNI BUDAKALÁSZ 
FTC—Budakalász 5:0 (4:0)
Budakalász. Vezette: Micskei,

FTC: Ábrahám — Nagy I., Váradi 
Nagy II., Velkey, Czigi — Rákosi, FUs- I 
tös, Pásztói, Horváth II., Ortutay. —
Budakalász: Ferenczi"— Kristopek, Arze- 
novics — Zánszkl, Spielmann I., Urbán |

Kovács, Berger l l„  Sajn, Simon,
Spielmann II.

Az FTC kitűnő játékkal biztosan győ
zött az öt tartalékkal felálló budakalá- Kalocsai, Csonka, Burta — vitéz Mászá
saink ellen. A gólok a következő sor- I ros, Kertész, Füzér, . Barna, Fazekas, - 
rendben estek: A 20. percben Pásztói, allIAC : Kiss — Hricző, Böhm — Sándor, 
29. percben Horváth II., a 36. percben I Kalocsay II., Teszár — Meissner, Darczi, 
Füstös (11-esből), a 37. percben Ortutay. Gacsár, Boda. Zádor A DiMAVAG lép-fel 
Szünet után csak 17 percnyi játék után I támadótag, de gólt csak a 34. percben 
sikerül Füstösnek a hálóba találnia. Jó: ér el Füzér remek lövéséből. 1:0. Szünet
Velkey, Horváth II., Pásztói és Czigi, I után — nagy meglepetésre — a hazai 
ill. Ferenczi (törött ujjal védett), Afze- I csapat támad, de gőlképtélen. Az utolsó

negyedóra ismét a DiMAVAG-é. A 30. 
percben Fazekas ejtett labdája jut a há
lóba, 2:0. A 35. percben Kertész ered
ményes. 3:0, A 38. percben Füzér bom
bája 4:0-ra növeli a gólarányt. A 44. 
percben Fazekas lövése jelent gólt. 5:0. 
Kitűnt: Halasi, Bán, Kalocsai. Füzér, 
ill. Kalocsay II. • és Zádor.

Magyarország tenisz 
csapatbajnokságai

__,__b, Budapest tenisz csapatbajnoksá-
Öpata, illetve Kővári es j gai során tegnap, csak az első osz

tályban volt játék. A  BBTE nagy 
meglepetésre: 6:0-ra verte a MAC-ot 
és ezzel nagy lépést tett a bajnoki 
cím felé. A 0;0 a játék képe alapján 
könnyen 3:3 is lehetett volna, de a sze
rencse a BBTE-t vette pártfogás-Lékó, Mészáros, Kincses — Eggenhoffer,

Hevesi, Sárdi, Gerendássy, Tóth. PTSC: I ba, A  MAFC^-BSEJ mérkőzésen a
l k r gnh d r i iu c h á ^  “ S a g y .n ^ o r !  ^ FC  f e l e t t  volna 5:l-re, de 
Hortobágyi, Selmeczi, Hárai. Az I. I biaba, a teniszben a,z győz, akt az 
félidőben változatos játék. A legnagyobb I utolsó labdát megnyert. A z  TJTTD 
kapufája". Bzetveszteség nélkül győzött as egé-
hazai csapat. Állandó támadások után a I szén tartalékosán kiálló BSzKUT  
20. percben Gerendássy átadásából I ellen,
Sárdi bombagólt lő. 1:0. A 35. percben j
Balogh és Simon dr fut egy iveit, labda- [ J, osztály
ra, Sárdi zavarja őket s a labda Balogh I jís- m-k v  c.n
fejéről a hálóba jut öngól. 2:0. Jó: a PTL -B S í KRT 6 9.
közvetlen védelem, Mészáros és Hevesi, ITa^palia. Szigett^-Straub w. a.. Bői 
illetve Simon dr, Retkes, Balogh, Bodor) Pér Pintér 6:4, 6:3, Katona—Csokoiiyal 
és Hortobágyi 610. 6:0, Párvy—Pál 6:3, 6:3, Szigeti, Fe-

1 hér—Pintér, Pál 6:0, 6:2, Katona, Bol-
AZ UTOLSÓ NEGYEDÓRÁBAN 
ÖSSZEROPPANT AZ UNGVAR 
DiMAVAG— Ungvár 5:0 (1:0) 

Ungvár, 800 néző. Vezette: Ncmeskéri.
DiMAVAÖft Halasi — Bán, Felföldi

gár—Csokonyai, Szemethy 6:2, 6:0.

novics, IJrbán és Sajn.

NAGY KÜZDELEM 
UTE—Postás 1:0 (1:0) 

Megyeri-út. Vezette: Gondár.
UTE: Aknavölgyi — Fokele, Dormós I

Teislsz-
feismi’elés

K I D O L G O Z Z A

PflRISI-FOTO
páRiss nagy -Aruház épületében

--- -----------< ♦ ) > --------------

Egyéb vidéki eredmények
Jánoshalma: JSE IJ.—Mélykúti LE

3:3 (2:1). Vezette: Szebelédi. Góllövő:
Cseszneki (2), Sípos, illetve Horváth (2) 
és Hegedűs.

gyi—Horváth 6:1, 6:0: Czékus—Laczay 8:6. 
0:6, 7:5; Hubert—Bolond 7:5, 7:5: Géczy 
—Daróezy 7:5, 7:9, 6:4; .Somogyi. Géczy 
—Laczay, Daróczy 6:2, 6:1; Horváth, Bo- 
to-nd—Czékus, Ko-üer 6:2, 3:6, 6:1, a 
MAG egyetlen győzelmi!.

A  bajnokság állása;
1. BBTE
2. UTE
3. MAFC
4. MAO
5. BfeE
6. BSzKRT

S 3 — -  17: 1 6 
3 3 16: 2 «
3 1 I 1 10: 8 3 
3 1 — 2 6:12 2 
3 — t 2 5:13 1
3 — -  3 6G8 -

A MAI MŰSOR;
H. osztály; Elektromos—MTK, DSC— 

Unió, BEAC—BLKE. — IV. osztály: 
Testvériség—Postás (rangodéi!), TFSC— 
MTI.

H Z g A d A
|» ura
k u m w ^

Vöüö/öoe/
F A JD A L O M ^
■ A H A

61 H A / 2 N A t, -
V q a 9 < * T( U »  * R E /1

a®., Tiipr Ssiván-u. 7.

A  LELKESEDÉS GYŐZÖTT 
Beregszász— SK Rusj S;1 (1:1)

Beregszász. Vezette: Thomas dr.
BFTC: Schönfeld — Jeleni, Gyttrék — 

Izsák, Benyovszky, Babics — Iván, An- 
galék. Sulyok, Váradi, Cserlenyák, 
SIC Rusj: Zsizsnyovszky — Papp, Radik 
— Krajnyák, Kopcsai, Ivancsó — Mózer, 
Csancsinov, Juchwid, Pleszkau Hajlik. — 
A mély talajon az ungvári csatárok elde- 
kázták a helyzeteket. Az 5. percben Cser- 
lenyák megszerzi a vezetést. 1:0. A 14. 
percben Mózer egyenlít, 1:1. Szünet 
után erősít a hazai csapat. A 12. percben 
Iván ismét a BFTC-nek szerzi meg a ve
zetést, 2:1, A 25, percbon Sulyok a gól
lövő, 3:1. Jó: Schönfeld, Benyovszky,
Sulyok, Váradi, ül. Mózer, Csancsinov, 
Hajlik,

SZÜNET UTÁN NAGYON
ELDURVULT A  MÉRKŐZÉS 

Tatabánya—Soproni FAC 3:1 (3:1)
Tatabánya. 1600 riéztt. Vezette: Zeitlor.

TSC: Konecsni — Németh, Rt5th — 
Szabó, Pafesa, Rozmaring _  Hámori, 
Smudla, Jancsik, Pallag, Gergely. — 
SFAC: Balogh — Salamon I, Eekcto — 
Murányi, Serényi, Soproni I  _  soproni 
IX, Németh, Viktora, Kehrltn®, Sebes. 
Az első félidőben remekiraniú játék, 
szűrőt. után hihetetlenül eldurvult a 
mérkőzés. Németh a soproniaknak szerzi 
meg a vezetést a 25. percben. A  38. perc 
ben egyenlít Hámori. A 44. percben fc 
vezető gólt rúgja Jancsák. Szünet után 
eldurvul a játék. Soproni II  megriigja 
Róthot, aki egyenlít. Sopronit bélrepe- 
déssel szállítják kórházba. Fekete meg
rágja Smudlát, a hátvédet ezért kiál 
Htja a játékvezető. Smudla csak » já 
lék végén tér vissz;. A 38._ percben 
szerzi meg a harmadik gólt Hámori. A  
44. percben; Sebes háromszor is meg
vágja Rozmaringot. A játékvezető kiál
lítja. Jó: Németh, Szabó. Paksa, Jan
csiik, Illetve Balogh (a mezőny legjobb
ja), Fekete, Soproui I, Németh.

ÖT-NULL. UTÁN MAGARA LELT 
FEHÉRVÁR

MTK—Álba Regia 5:3 (2:0)
Bungária-út. Vezette: Parócaai.

M TK : Kárpáti — Burkó, Beregi — 
Pétar, Pintér, Liszkay 1. — Nemes,1 ma
nó, Liszkay H-. Laczó, Mérei. — ^ iba 
Regia: Mák — Rozenics, Kiss — Bokán 
Jámbor, Hári Ií. — Gantner, Szabó .11., 
Lőrincz. Hajóssy, Hári dr.

Hullámzó mezőnyjáték után a 14. perc
ben Laczó háttal állva a kapunak a bal 
felső sarokba húzza a labdát, 1:0. A 25 
percben Nemes beadásából JUanó húsz 
méterről nagy lövést küld a léc alá. 2:0. 
Fordulás után az első három percben 
Laczó és Méret lövésével 4:0-ra húz el az 
MTK. Liszkay II. fejesgólja után (5:0) 
Kárpát: jóvoltából Bokán szépít _ (5:1). 
majd Hári dr visz.; be a labdát a félpályá
ról a kapuba, 5:2. Az Álba Regia állan
dóan támad. A 35. percben Hári II. be
adását Beregi a raját kapujába lövi, 5:3 
(öngól). Jó: Pintér, Laczó, Mérői és a 
Liszkay-fivérek, 1)1. Kiss, Hári dr., Gant- 
aor őa Bokán,.

KÖNNYŰ GYŐZELEM 
Soproni VSE—Dorog 4:1 (1:0)
Sopron, 700 néző. Vezette: Fotyi.

SVSE: Kovács —. Kőműves, Conrád — 
Salamon II., Salamon I., Ertinger II. — 
Horváth I., Boros, Melega. Bárdics, 
Tóth. — DAC: Budavári — Prohászka,
v-semák — Nagyíejeö, Bánsági, Tárkai

— örsi, Magyar. Kármán — Németh, 
Nagymarosi. Nagy, Kirozser, Jobbágy.
— Postás: Bokros — Schubert, Takács — 
Dl Sa>ndv.i, Gyarmati, Varga — Zomhori, 
Borzi; Bódogii, Fiachcr. Knausz, — Az

I t t .............„
szép mérkőzés, állandó . .. ... ,
GóJKivó: Csordás 12). Orosz II, ; 2), ív a ni
ni ann (2) és Sárközy, ill. Steiger és
Kovács.

. . Sopron; SVSE ifj.—Haladás ifj. 1:0
UTB a kapu előtt határozottabban moz-1 (1:0). Vezette: Kováén. Kerületi ifjúsági 
gq csatársorának köszönheti győzelmét, elődöntő mérkőzés. GóDövőf Büki (ön- 
A postások többet támadtak, de a csatá-1 gól).
E S - “^  ‘udtak megbirkózni a jól mű- Fűzfő: FAIv ifi-Peremartoni ifi
kodé UlE-védclemmel. A 10. percben (4:0). Barátságos. Vezette- Valiai 
Németh pompás beadását Nagy lövi a Veszprém: VTC—Tapolcai VSE BT 
hálóba. 1:0. Szünet után a Postás min- (4:0). Balaton-bainokság. Vezette: Lő-
dönt elkövet, hogy kiegyenlítsen, de cseh Hosszú kiállítása. miatt a II. félidő 
Dorrpos igen jo formában van s az öl 34. percében a tapolcaiak levonultak, 
vezérkiével az UTE tartani tudja az Gőllövö: Nováli (3) és Martin (2), ill. 
eredményt. Jó: Dórim® (a mezőny lég- Hosszú, — V. MOVE—Hajmáskéri SE 
jobbja), Aknavöigyi óa Németh, illetve | 5:3 (2:0)._Barátságos. Vezette: ~
Bokros, Berzi és Fischer.

BBTE—MAG 6:0
MAC-pálya. Asbóth—Gábori 6:4. 6:4, 

helyenként gyönyörű játék, v. Bánó— 
Kassa: KSC Rákóczi—KSC Barak 3:1 I Pető 2:6, 7:5, 8:6, Petőnek kevés az'ed- 

(0:1). Iflbajnoki, Vezette: Lehotay. zése, a végét nem bírta, Tornyai—
Áll. Gimnázium V. o.—Északi polgári [ Péchy 6:3, 6:1, a BBTE fiatalja nagyon 

iskolái válogatott 2:0 (0:0). I Jó. Nagy dr— Szapáry gr. 6:2, 6:2,
Nagymányok: NSE-Bonvhádi TO5 74
.:0), Bar.-itMyos. _ Vezette: Traiítich. I Nagy dr.'. Tornyai—Péchy, Szapáry gr.’

^ * 1  I S:2' 3:6, 9:7, végig a MAO-pár vezetett.

5:2

Teniszpálya is kerti hengerek
„8C Ű H M E“

mezőgazdasági gépgyár rt.
VI., Vilmos «séssáp-ő* 5®. sz.

Aa FTO
II- osztályú országos teniszversenye ma 
kezdődik. A sok induló miatt szükséges 
a kiírás pontos betartása. A rendezőség 
ezt: szigorúan is veszi. A ma; játékrend: 
2.45: Tolnay—Püspöki; Solinió—Pajor;
Csillag—Szemes; Sáli ti; a—Színes;; Roko
nin y—Forró; Schmidog—Mezei; Endrei— 
Bizag-lich. 3.45:: Szedlák—Ernszt; Sass— 
ifj. Bánhidy; Kaim—Nagy Olyinpos; 
Bokor—Liohfunonn; Isim—Horváthué; Fe
kete MAC—Róna; Pálinkát—.KolFer. 4.45: 
Bánkuty—Pteiffer; Bodniezky—Göeze; 
Ouody—Székely; Ho-moródyné—Simoúf y; 
H ofb auerné—Pick E.: Hacker— Káilay
FM SE; Karácson y iné—-Németh né. 5,45: 
Hammiereehlag—Binder dr; Szmolenszkné 
—Schaffling; Z. Stein Máry—Kerek; Hu- 
hinyiné—Riibá.rszky: Rácz E.—Resizné;
Benyjk—Kovács FTC; Haraszthy—Szász, 
6.45: -Harmat.hy—Cteermelyné; Péteri E.— 
Fialovszky dr; Várgáné—Székely (JTB! 
Ruzieska—Erdélyi; Salamohné—Vad Zs.; 
Cfiillog—Gcrbner.

Rimaszombat: MOVE RAFC—Kecske
méti MÁV 2:1 (0:0). Barátságos. Ve
zette: Jamniczky. Gyenge mérkőzés.
Gőllövö: Lökös I., Karjjos, ill. Szomorú.

néze- Veiette: Sl5ke ( góÍ: I__SalBTC: Géczy — Budai, Mátrai — lövő: Bihari TT. Í2>. ti-,

40 PERCIG TÍZ EMBERREL 
JÁTSZOTT A SALBTC 

SalBTC—BVSO 3:0 (1:0)

BSE—.MAFC 3:3.
BSE-pálya, Szontpétevi 15—Ferenozy dr 

M 1:6, 7:5, 0:2. Fet'onczy a második szet- 
i -f?..5;1'1'0, veMtoít, dé. szúráat kapott és A .

nyi. -  VTC vcgyes-Veszprémi repülőt I “ má# UOm tuJeU *****  utolsó érilltés Piüánaiában kdl megítél
4:1 (2:1). Barátságos. Vezette: .fóliás.

VersenyMrozássk
Schi^iidt - Szigeti - Szél

5 5 5
tenisz.

szaküzletében,
V.. Szemé’ynök-u. if.
Tel.: 11.44.33,

Jászberényi LTC—Budafok IK  5:1. A
JBTK ozzql a győzelmiével megnyerte a ' 
Középntagyar teniszikcriilet, II. oezlá- 
lyu csapatbajneíkságát é® bekerüli az 1, 
osztályba.

SZERKESZTŐI Ü ZE N ET E K  
é, J - Trsa: I. A lesállást: mindig az

(2),lövő: Bihari TI, (2), Osztroveezky 
Balázs, | .Tisza (2), ili. Szabó.

Hajdúböszörmény: Debreceni ESC—H.

—. —------- Géczy — Budai, Mátrai
K>s, Takáes IV., Bognár — Bal 
V^rerda. Jenőfi, Laczkó, Selmeczi.

K ö™ % ?0S ^ f r,J^P̂ r ,- a|Sfácr I W  3:1 « : « .  Barátságos. Vezette: 
Bencze, Masler, Gleisza. A nagy I rwv?CS* G( l̂löv^: Heutsch (2), Szabó, ill 

szél először a BVSC-t segíti, de azután ™Tn-
feBon a SalBTC. A 21. percben Selmeczi— Szobánya; SFC ifj.—SalBTC ifj. 6:2
Jenofi—Balázs a labda útja, végül (2:1)- 
S c,rM  a hálóba lö. 1:0. A SalBTC Salgótarján: SSE
l « a é is föiényben marad. Szünet öregek 2:1 (1:1).

‘S E *  <íiSs,iS‘r u “ ^ f  <1p, r u í ö . s i'tai “ - « w  « • «inak tíz emberrel játszanak. A 24. perc- » (21 )' Bai^tsá^os.
J5S ÍSJ5Í4 kiugratja Jenőfit és a tar- 
jánt gólzsák nem hibáz. 2:0. A '41. perc lAian .Tpnofl n.1.. . . .

vei küzdeni, Maoekíisl M—Frigyesv B 6:4, 
6:1, tiím-a győzelem, Hacker B—Cisimma 
M 4:6, 8:6, 6:3, Csimma a második «zet- 
b*eu 5:3-re vezetett ég ineocelabdája is

m. Ha tehát a balszéteő lesállásból a 
kapura tört és a 16-os közplébeo volt., 
amikor a középcsatár a .jo bőszé lsének 
adta a labdát, akkor a baíszétsö, visol-

öregek—SalBTC | M—l ............................ _  .........
eealv az első özeiben volt küzdelem.’

Szövetségi-díj
BBTE—MAC 5:1. BBTE-pálya. Somo-

etett szabadrúgást. 3, A. labdát » 
játéktér bármely pontján feldobhatja, 
illetve leejtheti a játékvezető, ha a sza
bályok ilyen játókveaoíő-labdát írnak édo.

(4:2). Népligeti diákstadion. Vezette: 
Palvin. Változatos küzdelem. Nagyobb 
lelkesedésével győzött a Széchenyi. 
Győzelmével a Széchenyi fk. nyerte a I 
KISOK-bajnokságot, Góldobó: Kapás (4) 
Holczinger (3) és Fülöp, illetve Kuti (2),

í>® J« " öí1 labdáját SetaeczT 'bévágja" I IF J Ú S A Ö

jenőfi, nietve^.SHncIs^Gazfeg^s^Moón KISOK KÉZILABDA BAJNOKI DÖNTŐ
| Széchenyi fk.—Szent István fk. 8:5

13 PERC ALATT NÉGY GÖL 
Szegedi AK—Rákoskeresztúr 5:0 

(4:0)
Szeged. 500 néző. Vezette: Remény fi. . —  —  . . ...... -..... .......... ..

, r ,  Góró p , ott® (2) Ós Bakos. A KISOK kézilabda-
Horváth, V i l l Z . 'RK“ ?IV^kO Tá"“ lV , l — .̂..Yéf ere?nléJ?ye:- h .  Széchenyi
Szabó. Énekes, Lendvai ' l  -  
Ambrus -  Nyulati III., Vértesi -  Kit 
CSŐ, Péter, loldm -  Nyuiasi I., Cseré.
Angyal, bzabo, Baros. A SzAK az első 
percekben loiohanta Bllen telét, azután 
nem is erőlködött A 2, percben Kovács 
IV., a 4. percben Szabó, a ti. percben Ko
vács IV., a 12. perebon Lendvai I. ered
ményes. Az utolsó gól a második’ félidő 
5. .percében- csík Szabó lövéséből Jó- 
Széll. j m .  Kovács IV., illetve Ambrus’,
Nyulnsi III. és i’ete.r.

NEM MENT A  JÁTÉK AZ ETO- 
NAK

Lampart— Egyetértés 2:0 (2:0) 
Győr, 1009 néző. Vezette: Nagy,

Lampart; Berkesi — Purczcld, Ha
raszti — Steiner, Szenes, Szomolányi __

fk., 2. Szent István fit,, 3. Kegyesrendi 
g., 4. Hunfaivy fk.

A T L É T IK A

A KOSZORÚ-EGYESÜLETEK
ragyogóan sikerült, atlétikai versenyt ren- I 
doztek vasárnap délután a MAC-pályán. 
A vei-fí iiyou köZíCli 509 Itölgyimillló . 
vett részt. Eredményeik: 60 m (11 elöfu- | 
tam); 1. Szalay IX. kér. 8.6, 2. Schmal- 
hoffer XIII. 8.8, 3. Pintér VII. 9. — Ma
gasugrás (I. osztály): 1. Lieszkovszki
NTE 142. 2. Páhány XIII. 138, 3. Foty- 
kievicz NTE 135. — Magasugrás (IV. o.)- 
1. Bajkő KB 130, 2. Zubek KB 125, 3, 
Kapu; (Pe.) 125. — Távolugrás (I. ó.): , 
1. Lőrinezi NTE 507, 2. Pohér PSE 50ő, 
3. Liedermayer XIII. 501. — Súlylökés 
(IL O.): 1. Horváth NTE 374, 2. Sebes

I  io-w™dr;, ’T l -1, S " , 'bS £ í  - 1 S S  % ,  V ! !* ?  E & n % .-J P í ®  i T n . .  | SSOJISS,”!: W í , ” 1, , ;
szagos csúcs). 2, Karácsonyi IX. 44.25, .3.gere. Balog, Pétőhází, Földes; II., Csuti. 

Lampart támadásokkal indul a játék és 
a 3, percben Kisalagi lövése a balsa
rokba vágódik. 1:0. A IS. percben Kis
alagi újabb dugót lő. A 34. percben a 
győriek két hátvidje helyet cserél, Szü
net után az Egyetértés felforgatja csa
patát. Petőházi jobbfedezet, Tóth II. 
kozépfedezet lesz, Kovács pedig előre

Déva; XI. 43.13. — 190 m (II. o.) • 1 
Lőrinezi NTE 13.8, 2. Ipolyi NTE 14 3 
Liederriiayer XIII. 14.1. — Gerelyvetés 
(III—IV. O.): 1. Kövér XIII. 23.4-0. 2. 
Föld iX IV. 21.81, 3. Se-h-malhoffer XIII. , 
21.80. A  III. o.-han: 1, Földi XIV 21 81, 
2. Schnalhoffer XIII. 21.80. — 8XSfr'm 
váltó; 1. XIII. (Liedermayer, Burger,

dóalf ^maP,CSaÍárndak’ f  Sy3Hf  L W 4 , Pál, Páhánv. S c Saoan támadnak, de a Lampart-védelem I hoffer Kővári so 6 2 MTE ks x «  i í
,ment- A 40. percben a győri L 3.5, 4 X iy  « r _  T á v X r á ,  i n ’ I 

k é T  á S S S W r M S ‘2 ? ^ *  J6V  Br  J- Gá” NTÉ 430, 2. Zubek K B ' , 30°  3’ 
II Tóth II Í í ^ ± ^ -  ü,etv« Kovács Orosz XIV, 414. -  SX-50 m váltó (vigász- i0ttl H> cs Noiger, 'verseny): 1. VII, 66L3, 2. XlII/b, " I

Víz’ SZflW>an és ecset' néllttf! 1 perc alatt; utána 
nem pattan fel, nem ég az arcbőre, nem rontja a n«n*»a élét Állandó

; használatnál az arobőr írt! 4*  ja  - m i m *  1 Ahanao

2  4  f  1 11 é  r  2 3 S T Sdr. HOLCZBlv illatszoratarban, Budafest, VI., Teréz-törút 8,



6 S»őnT Hétfő, 1940 június 17.

Karaki tömlőszakadása ellenére is 
biztosan győzött a 240 km-es 
Budapest-Losonc*Budapest táv- 

■ versenyen
Eröss harmadik helye óvás alatt

MOZI

Mifm
A pesti beírni tatómozik vezetői több 

Tiagvsikerti régebbi film felújítására ké
szülnék. Nemcsak külföldi, hanem ma
gyar filmek felújításáról is szó van.

Magyarország összetett futamú ország
úti bajnokságának második futama jutott 
dűlőre tegnap vasárnap délelőtt a Buda
pest—Losonc—Budapest 240 km-es terep- 
szakaszon. E rendkívül nagy megerőlte
téssel járó mérkőzés rajtjához mindössze 
38 vezérosztályos állott s ezek közül is 
csak tízen érkeztél,: a célba. A fülledt 
meleg, a hegyes terep s a helyenként 
rossz állapotban lévő országút kemény 
erőpróbára tette ezt a legénységet. Kö
zöttük legjobbnak, mint azt -vasárnapi 
számunkban már -megjósoltuk. Karaki 
bizonyult, aki okos verseny vezet essel, 
tömlőszakadása ellenére és Köszeyi ‘*n 
feláldozása révén biztos győzelmet ara
tott. Legveszélyesebb ellenfele Eröss, aki 
erőteljes robbantásai révén messze ki
tűnt a mezőnyben, szintén tömlöszaka- 
tlásnak esett áldozatul s Így elesett attól 
a lehetőségtől, hogy az utolsó méterekén 
megvívja vég küzd elmét az éllel. A ver
senybíróság, mint ér testi'tünk, Eröss har
madik helyét csak feltételesen regisz
trálja, miután néhány tanú szerint a ki
tűnő WMTK ágyú a táv utolsó' lele.ben 
gépkocsi vontatást vett igénybe. Ha ezejt 
a tannvallomások nem bizonyulnának va
lónak, úgy Karakt és Eröss 25—25 pont
számúnál a második forduló után holl- 
versenyben az első helyet védi-. Ellenkező 
esetben azonban Karaki hatalmas- la 
lénnyel vezet.

A részletes eredmény:
Budapest—Loonc—Budapest 240 lan: 1.

Karaki BSzKRT 7:30.30 (.30.638 m-es óra
átlag) 2. Gondi PSE íélgéphossz, 3. 
Eröss WMTK 7:50.32. 4. Gyurkovics
WKTK 7:50.33 , 5. Sass WMTK rajta, 6.

Vasárnap dele lőtt és délután bök
kenő hőség-ben rendezte a  K ISO K  
országos atlétikai bajnokságának 

. .  . . .  flW lr u  vemnek döntőit a BEAC-pályán. A  diákok a
orraaCrEZ“ eSa M te íX u la t já tb e  a, túlságos igénybevétel ellenére is

* pompás eredményeket érték el es 
egy-két szám kivételével a  bajnoki 
ebn méltó eredménnyel került méltó 

Már bemutatták a filmk'ritikusok .Tá-| . igo-jQjjp eredmény a  kun-
vor Pál „Dunai hajósok cunu bécsi filinj | . . . . P , , . . .  r. mn-es óOo-asjét, amely hamarosan a nagyközönség ele szentmiklosi CSailyi 22-5 mp es 200 <L= 
IS 'kerül. A film cselekménye - " — x“ ’ ' "  ft" '  n n ~" ’ "

O r s z á g o s  k ö z é p i s k o l a i  ^
a t l é t a b a j n o k s a - g o k

Túlkoros: Guzsvány CBp. niezőgazda-

, Elsodort asszony” és az ..S. O. S.
, Szahara' ’ című rendkívül érdekes filmet.

Szalay Vil. KK 7:54.05 . 7. Garay MPSE '
8:05.20, 8. Siposs MPSE, 9. Papp Vil.
KK 8:09:20, 10.' Jónás MPSE rajta.

A mezőny reggel' hat óra után indul, 
váltakozó mezőnyjáték után Rútságnál 
Kovács, majd Breuer és Droba tömlo- 
szakadást szenved és feladja a további 
küzdelmet. A boly gyorsabb iramot dik
tál s ebben a vagtaoan Karaki tömlője 
leheli ki a lelkét, a BSzKRT ágyú közel 
3 perces időhátrányát'Kőszegi támogatá
sával pompásan ledolgozza és Balassa- , ^észüi merően maiöciiiiivn, is,;1--. --- ■ - -  i — -  .
yarmatnál már felzárkózik. Losoncnál j Sitiinő rendezőjének új filmje, amely a j jCadarász és Mészatos  is 

-edül Liszkay | Tobis-gvár jelentéseiben egyelőre csak I

____ . Dunán I jdeie —  jo-bb M indszenthy  22.6-os if-
játszódik, Bécstől — Budapesten és . . . .  c3úcsáná.l. Remek vágtázó, 
Belgrádon keresztül -  a Fekete tengő- a 100.at is. ha ott

* 1 indul. K ár távolugrással vesződnie.
Egyszerre két berlini[műteremben — a gzerepelt KrénuSZa, Bakky,

eltávolodnak. A Katalinhegy lábánál 
Eröss újból robbant, most már egyedül 
Karaki bírja ezt a gyilkos iramot. A két 
versenyző komoly térnyereseget Eross 
balszerencsés tömlőszakadása nem engedi 
továbbfokozni. Karaki egy ideig várakozó 
állásponton van, midőn látja, hogy Eröss 
hosszabb ideig szerel, egyedül vág neki 
a táv . hátralevő részének. Az üldözők él
bolya Gvurkovicscsai. Sassal és Gond;- 
val váltott vezetéssel felhúz a szöltevénv- 
hez, az újra lábrakapó Eröss Szalay tá
mogatásával több mint ötperces hátrá- . 
nyát Dunakesziig semmivé morzsolja s ő 
is felzárkózik az élhez. Ezt a villám fel
zárkózást tartotta gyanúsnak a verseny
bíróság s ezt akarja ma hétfő esti ülé
sén a tanuk kihallgatásával megvizsgálni. 
A versenyt most már a hajrá dönti cl, 
a gyorslábú Karaki pompásan vágtáz es 
több mint félgéphossz előnnyel elsőnek 
szálad át a célyöanlon.

A RÁDIÓ MŰSORA:
Kedd, június 1*.

Budapest T. (549.5 m.) 6.40: Ébresztő. 
Torna. 7: Hírek. Hanglemezek 10: Hírek: 
10.20: Katonatoborzás hajdanában. Irta: 
Szirmay-Kalos Margit. 12.10: A rádió ú.l 
szünetjele, majd.Pertis Jenő cigányzene- 
kara. Közben 12.40: Hírek. 13.30: Hang
lemezek, 14.30: Hírek. 16.15: Ifjúsági
elbeszélés. 16.45: Hírek. 17: Hírek
szlovák és ruszin nyelven. XJ.15: Géczy 
Barnabás zenekarának hanglemezei. 18-

(Gál

Á) 46.13:
Ivéd váltó: 1. Kuus/.entinik 1 ósi ref.
íj, Csányi. Józan, Farkas) '2:03.7. oiTSZ.
. csúcs. 2. Szent István fií. 2:;06.8, 3.
tloosai rk. tk. 2::08.i. — Csa nyî itt
ragyogóan futott. Farkas idejc 51-Cll

belül volt.

A Budapest-Kecskemét- 
Budapest 136 km-es 
távversenyt Rácz 
4:Ö3.15-tel nyerte

Közel háromszáz versenyző ült nyeregbe 
a WMTK vasárnap lebonyolított tíz osz- 
tályfutamos országúti tornáján, mely a 
Budapest—Kecskemét—Budapest terepsza
kaszon jutott dűlőre, s mindazoknak in
dulási jogosultságot biztosított, akik a 
bajnoki vetélkedésben nem vehettek'reszt. 
A fülledt meleg nagymértékben hozzájá
rult ahhoz, hogy a küzdelem veszített 
hevességéből, ami főként az időeredmé
nyeken bosszulta meg magát. A verseny 
teljes győztese Rácz WMTK, lett, 33.540 
m-es átlaggal a nap legjobb idejét fu
totta. Ki kell emelnünk Jálics nagyszerű 
teljesítményét, aki az idősek osztályában 
messze kimagaslóan jobb eredményt ért 
eí. mint az ifjúságiak és a Vaskerekes 
A) osztály versenyzői. Biró. aki a célban 
Ráczot is megelőzte, s ezzel tgljes gyoz- 
tesnek osztályozhatta volna magat, Bodai 
hajrázásának akadályozása elmen bünte
tésből a hatodik helyre került.

Részletes eredmények:
I—in . osztály, 136 km: 1. Rácz WMTK 

4:03.15 ( 33.540 m óraátlag), 2. Turek 
MPSE, 3. Szalay WMTK. 4. Vízügyei 
KSzKK, 5. Ermler FTC, mind rajta, 
6—15. holtversenyben: Bíró MPSE, Far
kas (Törekvés), Gora (Tipográfia), Nyi- 
le&ST (Tcstvcirséy). Banovák WMTK, 
Csapiár DKK, Szekeres WMTK, Karasz 
PSE, Bodai (Törekvés) és Barkói 
BSzKRT, mind rajta.

IV. osztály 136 km: 1. Owtwajd KSzKK
4:14230, 3- Molnár Föv. KE. 3. Irhazi 
Sói vöm KE, 4. Bcd-erna DKK, 5. Dre- 
elier Vil. KKí 6. Onch BSzKRT mind 
rajta, 7—13. holtversenyben: Dnd«e
PTC, Horváth Törekvés. Kincses PSE, 
Szabó BSzKRT. Ladányi II- MKSz, 
Csizmadia MPSE. Drevenda FTC. Stei- 
ner Tipográfia, Szegedi WMTK.

V. osztály, I. csoport: 1- Sál inka Tö
rekvés 5:30.15. 2. Balogh Bolyom rajta, 
3 Matyaeovszky Tipográfia 4:30.1,, 4.
VjVári RESC. 5. Kaiatlsky MPSE, 6. 
Hercac*• Testvéri*®* mind rajta. II. cső- 
port: 1. Fiséber RESG 4:14.20., % Rci- 
ehenfeld MPSE, 3. Hunyadi MPSE mind 
rajta. 4. Szőke MPSE 4:14.23, 5. Daruzs 
WMTK, 6. Kropp BSzKRT 4:14.2a, 7.
Glesswain Tipográfia, 8. Kucsora 1. 1 IC 
Tajta.

Ifjúságiak 70 km: 1.
2:14 2. Vida FTC 2:14,01. 3. ToftfaluW 
MPSE, 4. Kilóséra II- I ’TC. 3- ívoitkH 
Tipográfia, 6, Ermler II, FTC mind 
rajta.

Idősük 7# km: 1. Jálics PSE 1:39-50 
(35.100 ra-es órnátlagl, 2. Kies MKSz 
rajta, 3. Horváth Törekvés 2:<Ö.10. 4.
Galambos WMTK, 5- Lovasa Törekvés, 
6. Garbár PSE mind rnfta.

Vaskerekesek A) osztály. 70 km: 1. 
Horváth WMTK 2:11.85, 2. Huszár V U. 
KK rajta, 3. Ható Vil. KK 2:11.10, 4 
Briiíik Testvériség 2:11.55, 5. Schrempcl 
Sólyom KK 2:12.15. B) osztály. 5| kin: 
1 Leagvol I. Föv. KE 1:10.47, 2. Posgay 
Tipográfia. 3. Cinege Törekvés, 4 Len
gyel lt  ÍÖv. KE, 5. Juhasz WMlK, 
6. Szilágyi KSzKK mind rajta. 7. Pá
linkás KSzKK 1:41.58. C) osztály. I. cso
port. 33 km: 1. Sípos FTC 54.4j, 2. Solnik 
MPSE, 3. Jahn WMTK, .4. Putnoki m ’C, 
5. Kreisz WMTK, 6. Kató PSE ínind 
rajta. II. csoport: 1. Sós Testvériség 
1:02.40. 2. Túri Törekvés. 3. Boug-yiic 
WMTK, 4, Bartha Tipográfia, 5. Freif 
WMTK, 6. Szaiay Sólyom KE ittutd 
rajta.

c i k k e k  k i v á l ó a k !

Wilke, a legfelsőbb 
német kerékpáros 
sportfőhatóság 
vezetője

irányítja a német válogatott négyes
fogatot a négynapos Magyar Kör
versenyen

Az MKSz tegnap vette át a_ legfelsőbb 
német kerékpáros sportfóhatosag aUrátát, 
melyben hivatalosan bejelenti válogatott 
riégyesíogatáuak végleges összeállítását.

Ezek szerint Németország színeit a 
iűnius 27—30 között dűlőre Jutó négy
napos Magyar Körversenyen Richter, 
Chylik, 'aaser és Kitsteiner fogja  ̂ kép
viselni. A csapatot Wilke. a legfelsőbb 
német kerékpáros sportföhatogág veze
tője kíséri el Budapestre s a rajttol a 
célig gépkocsin követi a küzdőket s 
irányítással és szaktanáccsal latja el
őket • • •. wilke személyes megjelenése kifejezi 
azt a súlyt, amellyel a német keiek- 
páros szövetség a Magyar Körversenyt
erszittya főtitkártól nyert .értesülésünk 
szerint a német válogatottal még egy 
szerelő és egy gyúró is Budapestié 
érkezik. Ezek a szerkocsin teszik meg az 
utat a mezőny nyomába.

A Körversenyt egyébként két személy
szállító és egy teherautó fogja követni.

A magyar válogatott négyesfogatok 
összeállítására előreláthatólag csak a 
jövő hétfőn kerül sor. Az eddigi tervek 
szerint Magyarország két legénységet 
indít.

Délelőtt
Rúdugrás: 1. Szinyéri (Srpataki ref. g.) 

365, 2. Herceg (Gúlái rk. g.) 340, 3. Ker
tész (Gyulai 1-k. g.) 320, 4. Tóth (Vörös- 

í mar tv g ) 300. ■100' m: Döntőbe került Sír (Aranyosi 
ík.) 11.4. Csókás (Bcsaba fm«.) U-í. 
Szánthó (Djp. g.) H-5, Hajnal (Pécsi 
honv. .főreál) 11.7, Krennsza (Pacsi ítf. 
tk.) 11.2, Öry (Bcsabai g_.) 11:5. .

110 m gát: Döntőbe került Várnái (Bp. 
fing.) 17.4, Bánky (Debr. ref. g.) 17.2.

igTémezei 18: 1 Baláí! (É1's- S-),16.5i Tagal (Bp. fmg.)rgiemezci. xo. i K nr ( P é c s i  honv. íoreal) l.i.8.Dalok Magyarorszag kormányzóiról. ■Ljvauarusz t
Volly István előadása. Közreműködik a pöntöbe jutott a két idő-homokutcai polgári fiúiskola énekkara fedrallo : UontoDe juioi a ^
lg 45 • a Hunyady János 9. honvédj futam alapja n L»ri ens. tk. • ♦ P
gyalogezred zenelmra. Vezényel: Fricsay fmg. 2:10.2 D s b r o ^ j . S -
Ferenc. 19,15: Hírek. 19.25: Palló Im re Kalocsai rk^ tk., Szent István fk. . . .
dr magyar nótákat énekel, kíséri Farkas I Kunszentmiklosi tef. g. 2.0o.3.
Jenő cigányzenekara. 20.15: A kormány-J ötös küzdelemben: I. Popovic-s (Pest-

............... ------- 1 erze. g-> 21.2 (628). 32.79. (510), 6.24 (613),
48.32 (557), 2:22 (427), 2735 pont, .2. Rózsás 
(Szombathelyi fk.) 25 15-1), 3n70 (644).
5i08 (485). 4-5.88 (514), 2:80, (334), 2»31 
non-t. 3. Gulyás (Gyulai rk. g.) 24.< (sfl). 
30.51 (452), 605 (568), 4-1.30 (4S6), —:—4. —
(4(16), 2487 pont.

Kronipaszky Miksa-vándordíj: (5x100,
súly ötöts csv.. magas ötös .csv.) 1. Pé
csi honv. föreál 57.1 (730), 11.19 (548), 
158.6 ( 547). 1825 pont, 2. Kiskmifh. áll. 
tk. 57.6 (705), 11.02 (533), 156 (522), li_60 
pont, 3. Kunszentmikl'ósi rof g. 57 (735). 
9.88 (437), 162.2 (584). 1756 pont.

Szent Imrp-vándordij (5x100, súly, ma
gas, távol, gerely, diszkosz ötös csv., 
eVéilváltó): 0. Kunszontniiklósi ref. g. 
57 7735), 9.88 (437),. 162.2 (584), 593 (541), 
36.09 ( 352), 30.06 (440), 2:05.3 ( 83a) 39914. 
2. Gyulai rk. g■ 57:6 (705). 10.33 (474), 
161 (573), 5.80 (511), 40.58 (424) 29.76 (433), 
2-10.4 (715), 8835 pont, 3. Budapesti fing 
58.7 (653). 19.99 (530), 156 (522), 5.55 (457). 
4,1.73 (443), 32.65 (507), 2:-4.2 ( 718) 3803 
pont, 4. Kiskimfb. áll. tk. 3803, 5. Aszódj 
ág. ev. g. 3442 pont.

Délutáni eredmények
5X100 m: 1. Kunszentmiklósi ref

JCUW v-i6iui;awmiuo u,     ~~ ”   
zót születése napján köszönti Tasnady- 
Nagy András. 20.25: Budapesti Hang-

KERÉKPÁROK,
alkatrészek óriási választékban 

rz%« «|  m  S szaküzletben, V II.,
P I m O M L  ThöHöSy-út 26.

Kedvező llzetésl teltételek.
Eáerképes árjegyzék Ingyen.

verseny Zenekar. Vezényel: Marthon
Géza Közreműködik: Tamás Ilonka és
RÖsler Endre. 21.40: Hírek. 22.10:
A rádió szalonzenekara. 23: Hírek német, 
olasz, angol és francia nyelven. 23.20:
Bura' Sándor cigányzenekara muzsikai.
00.05: Hírek. ■ n>x j.ct/ \.—*r -----  v- ,i

Budapest II. (834,5 m.) 17.45: Ruszin 2:10.4 ( 715), 3835 pont 3 BudapwU fing. 
félóra. 19.25: A földmlvelésügyi minisz-l-,R7 ÍH5SJ 10.90 (.i30). lo6 (->22). .).»•> (4.)7), 
-térium mezőgazdasági félórája. 20: Hírek.
20-25 : Elbeszélés. 20.50: Schubert: 'F-dur 
nyolcas.

Kassa (259.1 m.) 11.05: Világcsúcsok. a 
modern fizikában. Szénássy Barna dr 
előadása. 11.25: Hanglemezek. 11.40:
Hírek magyar és szlovák nyelven. 15.25:. , i. __r j .....- 1 . oir or'/ip o ÍrHírek inagvar és szlovák nyelven. 15.̂ 5: I oajuu t  “ i n T  - ko o da,.Ű;
A 21. honvéd gyalogezred zenekarának | 5 ^ 2 .  ^  'T '^ tó rp á ly án  tódutó

pécsi tanítóképzősök három futón át ve-

51KRISTÁLY'1
gyógyforrásból palackozott 
á s v á n y v i z e t  i gyunk!

k SZENT LUKÁCS
g y ó g y f ü r d ő

téli uszodájának használa
tával megelőzi rheumáját.

q p o r t é r m e t
ö J E t V É N Y T  készít

M O R Z S Á N Y I J .
IV., Váczi-u. 36. Telelőn: 182-217

G Y E P L A B D A
BJINTOT ADOTT LE A BBTE!

A ha-jnpki forduló roeglp.pctéeo a baj; 
rtokcsapat pont vesz lesébe volt. Az uto.föo 
bajnoki mérkőzésen á BBTE keuv tele 
nül éri fáradtan .iátPTott- év; csak a eze 
rencsénék köszönheti, hogy az egyik 
pontot meg mentette. Részletes eredm-e-

’ kBTE -AH C Ö:0. Margitsziget. Ve 
tétté : Margó dr, A lelkesen éö helyen
ként jobban játszó A maién r győzelmet 
érdemelt volna. A budaiak pitekan 
meglátszott a szombati bajnoki mérkó 
»é« fáradtsága. Szünet 
n a k két ha te 1 nias goi b el 
egy Hvpfc sem tud ta e i -... — , ...
Mac var, Hárav, Boncz es Biaar dr, ul. 
a ktevettón védelem. Kouoróth dr, Sum

lak ° b b t Í-Í,1<1I.—AHC II.-mérkőzést pá
lyahiány miatt elhalasztották. .

MHC—PhllSE 1:8 (1:6)- Margitsziget.
Vezette: Nobel és Konoróth dr. Gyenge, 
idényvégi jáiéJí. A Hcikiklub csak nemi 
S 4 vel győzte ^  a yég.g kilmm 
emberrel játszó PiBSÍj-t.
Czerva. Kitűnt: C'zerva, Margo dr és
Miklós dr. ill. Moscr, Liika II. és

S Az5"' MHC IT.-PhHSE' IT.-mérkfe&t 
közös megegyezései elbahisz. 011«- K.

műsora.
Mai jelentősebb külföldi műsorrészek 
8 ó: London; Az Oz. film rádíóváltozata. 
8 ó: Szófia: Szimfóuikusok.
8.85 ó: Bukarest: Smetaua és Dworzeák- 

ost.
8.3«  ó: Plrcnzc: Énekes verseny 
9.15 ó: Róma; Szimfonikus est.

A MOZIK MŰSORA
RÖVIDÍTÉSEK: n =  Vi, í  “  V:. h “ %

Bemutató mozik
ÁTRIUM Í6, Í8,' Í10. Az asszony 
múltja.
CASINO Ifi, Í8. flO. örvény.
CITY h6, h8, hlO.' Veszedelmes életkor. 
CORSO í‘6. fb, flO. Andy Béardy csalódilc 
a nőkben. .
DÉC'SI 6. 8, 10. Az. asszony és a múltja. 
FÓRUM nfi. f8, liIO. A  táncosnő. 
HÍRADÓ 10-24 folyt. Magyar-Ufa-Fox- 
Metro és rajzos híradó. Ejtőernyős 
vadászok. Szetoezky esküvője. Mussolini 
beszédé. Triikkfiliu.
OMNI A 5, n8, hit). Oz, a csodák csodája. 
RÁD (US re. US. bio. Titkos megbízás. 
ROYAL APOLLÓ nfi. (8, hlO. A  két lök- 
KOALA n6, £8. hifi. Varieté.
URÁNIA 5, n8, Í10. I). III. 88.

Utánjátszó mozik
BROADWAY ft. i'6. f8, £10. Kildare dr 
CAPITOL f4. f6, f8. flO. Várlak.
CORVIN f i. re. fS. flO. A 13-»s ház. | 16.4. A kistermetű Kaaarasz szinte pav- 
ELIT 4. B, S, 10. Andy Heardyt elkapja log a gátak között és hosszabb cllen- 
a szerelem. 1 feleivel szemben a gátakon szerez előnyt-
HOLLYWOOD M, « ,  fS. flO. Andy Idej„ a 90 cm-es gátakat tekintve is jo 
Heardyt elkapja a szerelem^_ .,. | A két pesti fiúból is lesz_ gálfuto.

zettek, de negyedik emberük mindent 
leadott. Itt jöttek fel a pécsi katona
iskolások, a kunszentmiklósi Csányi ro
hamát azonban Hajnal nem tudta visz- 
szaverni. Centiméterek a helyezettek 
közt. . , „  , ,

Magasugrás: 1. Gáspár (Madách g.)
180, 2. Töpper (Szt. István fk.) 176, 3.
Kertész (Gyulai rk. g.) 172, 4. Jankó 
(Kunszentmiklósi ref. g.) 17-. Gáspár
biztos fölénnyel nyert. Minden magas
ságot, a 180-at is. elsőre ugrotta, a ISo 
azonban már magas volt neki. Töpper is 
szépen ugrott. -  . r , „

400 m: 1. Bihari (Szt. István fk.) 51.6,
2. Papp (Huníalvy ík.) 52.7, 3. öry 
(Békéscsabai mezőgazdasági isk.) 52.8. 
A külső pályán futó gyulai Mészáros 
nagy iramban kezd, 200-nál meg is hal. 
Az ötödik pályán indult Bihari vele tart 
és végig is állja az iramot. Ez biztosítja 
a jó időt. A belső pályán simán guruló 
Papp és a hibás stílussal, evező kar
munkéval futó öry nagy küzdelmet vív. 
öryből jó kézben nagy futó lehetne.

Súlylökés: 1. Hamvay (Széchenyi fkJ 
13.28, 2. Papp (Szegedi felsőipar) 12.5i,
3. Rózsás (Szombathelyi, áll. ík.) 12.5̂ . — 
A 17 eves Hamvay hatalmas termetű, 
máris kiforrott stílusú dobó. Ha a dere- 
kát még jobban ki tudja használni. Ji 
fölé kerül. A balkezes Papp is tehet- 
séges.

110 m gát intés: 1. Kadarász (Pécsi
honvéd főreál) 15.7, 2. Balás (Bp. érseki 
g.) 16.3, 3. -Agócs (Bp. mezőgazdasági) 
16.4. A kistermetű Kadarász szinte pat-

KÉZILARDA
I. osztályú fcrfibaj’nokság 

Elektromos—BTC 14:5 (6:1). Pozsonyi- 
út. Vezette: Bobrovszky. A  16 embei rel 
kiálló BTC lelkesen vedekigett. Gól
dobó: Fodor (6), Levin (3). Rákosi (o), 
Palotai (2), illetve Pásztói (3), H 01-
váth (2),

VÁC—MAFC- 12:5 (7:2). Bertalan-utca. 
Vezette: Kovács, óriási meglepetés a
VÁC biztos győzelme a tavalyi bajnok; 
csapat felett. Góldobó: Salgó (5), Forral 
(5), Laube és Rosenbaum, illetve Eszéki 
(3) és Mátyássi (2).

Szövetségi díj
Az Elektromos^—BTC mérkőzést a BTC 

lemondta.
II. osztályú női bajnokság 

JIPSC—Koszorú Brust 2:0 (2:0). Ú j
pest, Horthy Miklós-út. Vezette: Egn, 
Biztos győzelem. Góldobó: Kiszely.

ELHALASZTOTTÁK
a BLE VII.—BLE IX. levente kézilabda 
bajnoki döntőt a játékosok másirányu . 
elfoglaltsága miatt. A  lejátszott mérkő
zések eredménye:

3. korcsoport
BLE X.—BLE XII. 11:1 (5:0).
A BLE VII.—BLE IX. mérkőzés el

maradt.
BLE XIV.—BLE II. 29:4 (12:2).
A BLE III.—BLE VI. mérkőzésre a

BLE VI. nem állt ki,
2. korcsoport

BLE IV.—BLE XI. 9:6 (5:3).
A BLE I.—BLE XII. mérkőzésre a BLE 

XII. nem állt ki.
BLE II.—BLE XIV. 19:9 (10:3).
A BLE V I I—BLE IX. mérkőzés el

maradt.
1. korcsoport

BLE III.—BLE VI. 8:2 (3:1).
A BLE VII.—BLE IX. mérkőzés el

maradt.
BLE II.—BLE XIV. 10:3 (5:3).
A BLE XII.—BLE I. mérkőzésre a 

BLE I. nem állt ki.

VITÉZ PÁL IMRE VANDOK-DIJ 
M. Posztó—YVMTK 4:1 (1:6) Csepel. Ve

zette: Nógrádi. Góldobó: Kiss M. (3) és 
Kiss E., illetve Juhász.

TEKÉZÉS
Tótkné Major Eta (Közt. Szöv. SE) 

nyerte az első országos női egyéni teke- 
bajnokságát országos csúcseredménnyel. 
(12 induló). 1. Tóthné Major Eta (Közt. 
íizöv. SE) 632 fa, országos csúcs. 2. 
Taubné Schramek (KSzSE) 519 fa. 8. 
Boskovitz Klári (Corvin ÁSS) 518 fa. 4. 
Burghard Aranka (Corvin ASE) 468 fa. 
5, Varga Mária (KSzSE) 422. 6. Gödry 
Béláné (KSzSE) 417. 7. Hársy Kálmán
ná (KSzSE) 403. 8. Schramek Piroska
(KSzSE) 402. 9. Benkő Lily (CÁSE)
366. 10. Újvári Annus (CASE) 358. 11.
Gebhard Magda (CASE) 351. 12. Füredi 
Etus (CASE) 295.

KAMARA 11. ‘ 2 4. 6, 8, 10. Kár volt
K : L jlWU Huuui hl --- “  .

HM> m: 1. Krénusza (Pécsi rk. tamtő- 
11 1 9 Sir TT. íAranvosi fk.)

(FUTBALL
cipő, dressz nagy választékban. 
Saját készítményü meccslabda

K é g le r  István g ™ te
IJpest, V I I I . ,  Józscf-krt IS. **- Tel.: 
143—iát. Kérje tavaszi árjegyzékemet.

PÁLYÁZATI ÜZENETEK
Csinosak L., tokod! tippelők: Rendben.
Fromm Károly: Csak 25 pontot szer

zett. A kérdéses szelvényen á Pécs— 
SVSE mérkőzésre nem 2:2-t, hanem 
3:8-t tippelt. Ezért nem nyárt. A szel
vényt szerkesztőségünkben bármikor meg
tekintheti.

SAVÓT f4, f6, fS, flO. ürdöngös fruska. 
STMPLÜN 5. n8, flO. Földi meny ország. 
STÚDIÓ 4, 6. 8, 10. Feriiinánd, a bika.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS n4, nfi, n8, nlO. Vén lány. 
BELVÁROSI 4, 6, 8, 10. Milliomos 
szobalány.
BUDAI APOLLO fű, h7, 9. Francia né- 
ícyi?s
ELDORADO 5. n8, 10. Bánatos utca. 
A 17-es ríadöautó.
HOMEROS 5. 118. flO. Az első csók. 
IPOLY 5, n8, flO. Ez, a villa eladó. 
JÓZSEFVÁROSI 5, nS, flO. Bercsényi- 
huszárok. % ,
OLY'MPIA 11, 2, 4, 6, 8, 10. Nuürágos 
angyal.
OTTHON ffi, hl, 9. Párisi lányok. 
I’HÖN 1X II, 5. 118, flft. Budai cukrászda. 
RIALTO 5. n8, flO. Veszélyes zóna.
A sárga detektív.

NEMZETI SrORT
Megjelenik szerda éa szombat kivételé

vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Bp. Vili., Rökk Szilárd-utca 4. 
— Telefon 132—499 és 133—977. Levél
cím: Budapest 72, Po-stafiók 42.

Főszerkesztő: Dr. Vadas Gyula. — Fe
lelős szerkeszti!: Hoppé László. — Fele
lős kiadó: Kditsár Islváu.

Előfizetési díj! Belföldre egy hóra P 
2.2fl, negyedévre 6-—, külföldre 9. 
(Amerikába 10.—).

Nyomatott a . Stádium fit. kBrfnrgógé- 
1 peia. Felélői! Györy Aladár Igazgató.

T)éC£i hu renuíivui m j iv h . m-i 
tán vezetett és két méterrel nyert. Tel
je* szélcsend volt. A 400-tói fáradt Ory 
rosszul indult, de jól jött a végen.

809 ni: 1. Vcröczy (Széchenyi ík-'
2:08.8, 2. Kiss (Pécsi ík.) 2:08.9. 3. Bran  ̂
denburg (PestszenterzsébeU 
A 800-asok nem bajnoki címet. mW- 
huszonötöt érdemelnek. 36 mp volt az 
első 200. azután is csak a gjengebb 
mentek. A megszökött Kisst csak a 
bán fogta be Verbőczi. vi

Diszkoszvetés; 1. Rozsos- (Szoinbalhejjj 
AH. fk.) 36.80. 2. Hamvay (Szocbenyi^ fc-l 
36.30, 3. Poltók (Bp. mezogazdasagi) «io.ou 
Siralmas ercilmény. . . , .

Távolugrás: 1. Bakkv (Egri rk. fan 
tóképző) 699. 2. Popovies (Pesterz»ebeti 
fi ) 671. 3. Mósziiroa (Bp. kegy esi cnd. g.) 
670. 4. Csányi (Kunszentmiklósi ^ -  3-' 
648. — Bak kj igen jo, kelszer ugrott 
690-ct, egy hajszáira belepett ugrasa 1 
méter roll. A rendkívül tehetséges^Mé
szárosnak is volt egv 7 méteres betepelt 
ugrása. Kar, hogy sok ugrást kihagy
tak a soron következő 200 méter mialt.

■MMI m- 1 Csányi (Knnazcntmiklosi ref. 
o-í 395’ cisz. ifi- csira. 2. Bakky (Egri 
rk tk.) 22.8, 3. Papp (Hunfalvy fk.) 23, 
4 Sir” II (Aranyosi fk.) 23.1. — A ne
gyedik pályán induló, Csányi remekül 

11 ruló mozgásával meg Bakkyl is tlgj 
verte, ahogy akarta. Nagyon nagy futó 
lehet belőle. Mindjárt mehet Botoradba 
is r, válogatottal. A többiek is jól fu
tottak.

Gerelyhajílá*: t. Kcrfes-z (Gyalal r» 
fi.) 19.10, 2. Tóth. (Vörösmarty p.) «T.« 
3, Popovies (Ptsjtsze?terzséb11; 16.t'-’.

ÖKÖLVÍVÁS
A I5VBO 14:2-rc verte a Törekvést a 

vasutas ükölvivúbnjnokság'ok során. 
A szombaton késő este. kezdődő mérkő
zés eredménye (légsúlytól 'felfelé): Kál
lai T győz Mezei ellen. Podány B 
nehezen veri Molnárt, Szabó Gy. B és

SPORTÉRMEK
L Ü D V I G

Bp. T b ék  E ,-n - 1®. kaphatók 
lépes ádeofztt, HlséBVtlt. éljai, serlegeit

Eröss B győz ellenfél nélkül. Voji.ovirli 
B csak egy hajszállal volt jobb Bírónál. 
Bonc B megverte Keidül, Farkas B 
győzött óhess i ellen- Nagy F. B erő
fölénnyel győzött Egei ellen. Nagy csak 
egyet-kettőt ütött komolyat a 23 kilóval 
könnyebb ellenfelére.

f ő is k o l a
A MÁSODÉVESÜK

nyerték a -női és férfi pontversenyt a 
TF házi bajnokságán. A második nap 
eredményei a következők. Női számok. 
Magasugrás: 1. Romák 134 cm, 2. Mir-
earva 164. 3. Turrsütiyi 139. — Gcrely- 
vclcs; 1. Sikari Kovács 27.11 ni, 2. Ro
mák 22.04, 3. " ákáos 23.(13. — 1IIS/KUSZ- 
dobás. 1. Takács 27.53, 2. Oltványi 25.80, 
3. Fáry 24.98. — Súlylökés: 1. Takács
9.34 m, 2. Nemere 9, 3. Pál 8.58. Ecrti- 
számok. Magasugrás: 1. Becay 173 em,.
2. Zsótér 172, 3. Szittner 168. —; Rúd
ugrás: 1. Kovács .840 cm, 2. Nyíri 330,
3. Szomor 3 m. — Kíilvlökés: 1. Győrök
13,7 in. 2. vitéz Sajkás 12.73, 3. Kelemen 
12.73. — Hármasugrás: 1. Futnkfalvy 13 
m, 2. Palásti 13.60, 3. Keresztúri 12.49. 
— 800 ni: 1. Keresztúri 2.04.8 mp, 2.
Szarka 2.07,2, 3. Kamarás 2.11.5. A pont- 
verseny végevei} menye a kővetkező. 
TVök: i, a II.' évfolyam StcMiitf 2. az I. 
évfolyam 31 pont, 3. a Ü l- évfolyam 29 
pont, 4. a IV. évfolyam 3 pont. A fér
fiak versenyében: I- a évi oly am tí7
pont, 2. a?. I. évfolyam 38 pont. 3. a IV. 
évfolyam 28 pont, 4. a 111. évfolyam 27 
pont. ______
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