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H E T I MŰSOR:
Június íí<5 (csütörtök):

Hazatérés Bajnokság: Az V. csoport
harmadik fordulója.

Június 28 (szombat):
Oré«; Orác vegyes—Kispest,

Jun Síi* 29:
M agyar Kupa döntő: Szolnok—SalBTC.
Szent Korona Kapa döntő: Felvidék

—Észak dunán túl.
NB I I :  SzVSE—SzEAC.
NB I I I : FTC—Orosházi TK. Testvé

riség—Gyulai AC, Kassai Törekvés—♦
Ungvári AC, Hódmezővásárhelyi TVE—■ 
Csabai AK, Nagymányoki SE—BRSC.

NB III . csoportdöntő: Nyiregyházi TVE 
•—Losonci AFC.

Hazatérés Bajnokság: Harmadik for
duló, az V. csoportban a negyedik for
duló.

Grác: GAK—Kispeat.
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A magyar sport 
megií jhodásáért

A honvédség és a sport
Utóbbi Időben egyre biztatóbb 

híreket hallunk a Rendszeres spor
tolásnak a honvédségben váló beve
zetéséről. Nem Is lehet elképzelni, 
hogy a sport nagy nemzetnevelő 
erejét nálunk elsőnek felismerő ka
tonai vezetők csak a haderőn kivüii 
kiképzésben vegyék igénybe azt az 
eszközt, amelynek hasznosságát tel
jes mértékben méltányolják. A  
rendes állapotok helyreálltával 
elöbb-utóbb el kell következnie an
nak a helyzetnek,- amikor nem azt 
fogjuk mondani a két évi szolgá
latra bevonuló versenyzőről, hogy 
kár érte, mert két év kiesik a ver
senyzői pályafutásából, hanem ör
vendeni fogunk, hogy m ost. kedve
zőbb körülmények között, ssakér- 
több vezetéssel folytathatja sport- 
tevékenységét.

E felé a szebb jövő felé mutat az
a levél, amelyet a napokban kap
tunk az egyik hadtestparancsnok
ság sportelöadójátől. Ez van benne:

„Tisztelettel kérem a tekintetes 
Szerkesztőséget, hogy a legújabb 
futóstilusról, az u. n. „gurulóst Hús
ról'1, valamint el magasugrásban 
használatos gurulöstilusról kimerítő 
oktató leírást küldeni szíveskedje
nek, amelyeknek alapján a katona
atlétákat eme korszerűbb stílusra 
át lehet állítani. A leírásra vonat
kozólag legyen szabad megjegyez
nem., hogy nem vagyok laikus az 
atlétikában, tehát a szakszerű le
írást megértem.“

Természetes, hogy tőlünk tel- 
hetőleg kimerítő leírást küldtünk 
és a vonatkozó szakkönyvekre is 
felhívtuk a sportelöadó figyelmét. 
Hogyne tettük volna, amikor ebben 
olyan bizonyítékát látjuk a honvéd
ség keretében folyó okos és erőtel
jes akciónak, amely többet mond 
minden rendeletnél.

A  magyar sport igazi fellendülé
séhez, az atlétika és a többi sport
ágak tömegsporttá válásához ezen 
a két vonalon, a haderőn kívüli és 
a honvédség keretében folyó spor
toláson keresztül vezet az út. Az 
Illetékesek most mind a két úton 
teljes lendülettel elindultak. Ha va
lami külső akadály meg nem állítja 
őket az úton, rövidesen el fognak 
érni a nagy kettős célhoz: a test
ben, jellemben egyaránt erős társa
dalom és a sportolók millióiból ki
váló elsőrendű nagy versenyző 
gárda megteremtéséhez.

a g y v á r a d  — Ú j p e s t  3 : 0 !
A  Kolozsvári AC került be az NB-be, legyőzte a nagybányai SE-t

A Gamma kiegyenlített a 4 :t-re vezető Ferencváros ellen !
A z  HBII. tiszai csoportjából a Lampart jutott be az NB l.*be

Megérdemelte a Szeged

Szeged-Haladás 3:0 (0:0)
Két gól játékvezetőt tévedésből 
született
Góllövő: Mester, Kalmár, Kisuczky 
Szombathely, 1500 néző. Vezette: Paróczay

A z első igazi nyári vasárnap. Gyér 
az érdeklődés. A  szurkolók izgalom- 
mentesen várják a „nagy" mérkő
zést. Csupán a Haladás IX. rossz já
téka miatt bosszankodnak. Mindenki 
biztosra veszi a Szeged győzelmét.

„Moll 0191941"
a tenisztltók legjobbja. ffegiknlií kom :

STRAUB SPORT
teniszszakiizlet, V., gróf Tisza- 
IstvÓB-tt. 16. [Bálvány-uj sarok.) 

Telefon: 1-802-Ö2.

ASZTALITEN ISZ
Szabadkai TTC—Piaristák 9:6. Barátsá

gos asztali-tenisz csapatmérközés. Haran
gozó I 4, Harangozó II  Koncz 1, 
Gyürgyfalvai 0. illette Simon 2, Rei- 
chardt 2, Kaczián dr 1, Sombor 1 győ
zelem.

A Szeged öltözőjében Hesser edző hir
deti ki, hogy az összeállítás változatlan. 
A honi szurkolók ennek nem Örülnek, 
mert szerették volna látni az egykori 
Sabaria-játékost, Sepert.

A  Haladás öltözőjében sincs izgalom. 
Egyetlen változás az összeállításban: 
Berqxa helyett Mórócs játszik közép- 
csatátft. .

A két csapat így áll fel:
Szeged: Tóth — Szabó, Raffai — La

dányi, Baróti, Bertók — Bognár. Ki- 
suczlci, Kalmár. Mester, Nagy.

Haladás: Körmendi — Krasznaij Ko
vács IIT — Pillér, Kalocsai, Lipovics — 
Szabó, Szalai, Mőrócz, Koroknál, Medve.

A Z  I. FÉ L ID Ő
A Szeged nappal hátban kezdi a játé

kot s nyolc percig középjáték folyik. A 
játékosok és szurkolók is a labda kicse
rélését követelik, mert formátlannak (to
jás!) tartják. A labdát a 9. percben ki 
is cserélik.

Kovács II  beleién Kalmárba, n szabad
rúgást Pillér szögletre menti. Utána a 
Haladás formás ellentámadása a belsők 
esélytelensége miatt kárba vész.." A .17. 
pórcben Mester róniikál, előzőleg a föld
be rúgott. Iram nincs. Tapogatódzö, 
belső játékot folytat mindkét csapat. 
Lipovics szögletét vöt. majd néhány perc 
múlva Kovács III cselekszi ugyanezt. A 
26. percben Szabó elfut Ralfái mellett, 
két védő mégis' közre veesú és ő nehéz 
helyzetből mellé lő.

A nézőtérről Markovién Szilárd hangja 
si v í t a .1 a lék tér f  elé:

— IDz a futball, Kisuczki űr, nem a 
tologatás! .

4 , Szeged támad most, Bognár fejesét 
Körmendi elvetéssel fog ja . Aztán a Ha- 
l'ddás jön fel. A belső hármas Jól épít 
fel egy támadásit. Koroknál lő. Tóth 
éppen csak az u'jjahegyével szögletre tud 
fnehténi. Újra a Haladás támad és a 
szegedi kapu előtt egyszerre három 
védő elnyomja a lövésre készülő Kórok
ijait. Meglepően jól játszanak a hazai 
fiatalok. A Bi. percben Móroez kiugrik, 
góllal kecsegtető helyzetet teremt magá
nak. de aztán gyehgóu Tóthoz gitritja a 
labdát. Néhány perccel később Szabó 
fejjeL szökteti Móróczot, ez újra egyedül 
áll a. kapussal szemben, de a 6-os oldal- 
vovuilaről föló bombáz. A  félidő hátra
levő részében változatos a játék.

A  n .  FÉ L ID Ő
Szeged most lényegesen jobban játszik. 

Az, 5. percben váratlanul vezetéshez jut 
a Szeged. Nagy elszalad Pillér mellett, 
az alapvonalon túlról húzza be a labdát, 
a partjelző le is inti, a játékvezető to- 
vábbot int. Nagy Mesterhez játszik, Ko

teniszlabdáit M E G Ú J Í T J U K
és újra fJleezzük.

BŐRNEK SPORT
Krisztina-körút 73. sz. Telefon: 156-622

rács III.. beleavatkozik, de leperdül Iá- 
bárdi a labda újra Mesterhez, akinek a 
lövése a bal alsó sárokba csúszik.

1:0.
Mórócz kiugrik, de gyenge lövését Tóth 
biztosan fogja.

A 34. percben Nagy beadása három sze
gedi cealárt- is üregen talál, tiszta les, a

SZIGETI EXTRA 1941
VERSEN Y Ü T  Ö

Kaptató:

Schmidt>$zigeti-Szél
•portüülotóben, V., Személynök-u, 1#. •

V e rse n y h ú ro z á s . — Javítás.

part.iel7.fl leinti, a játékvay.ető. m ost is 
tórá i)bot je le i és K alm ár nagy nyuga
lom m al a jobbsarokba IötI a labdát.

2:#.
A. 90. percbon Nagy elszalad Pillér mel~ 
lőtt, beadását átteszi Kalmárnak, aki 
azonban átengedi a labdát és Klsncxkl 
a gólba  Tágja.

3:».
b í r á l a t

A  Szeged megérdemelten győzött. 
Főleg a támadósóra játszott jó l a 
második félidőben.

Jók: Tóth, Raffai, Baróti, Kalmár 
és Nagy, illetve Kovács III., Kalo
csai, Liipovics, Szabó.

N Y IL A T K O Z A T O K :
H esser edsS: Lépésben nyertünk.
Paldgyi László, a  Haladás intézőié: 

Ilyen gyenge játékvezetést még nem lát
tam !

Paróczay játékvezető: Szépen küzdött
mind a két csapat.

Békéscsaba: B. Törekvés—Sarkadi
CASS 7:« (4:0). I. 0. Vezette: Sálfalvi.

Fölényes győzelem
Szolnok-Kispest 7:1 (3:0)

Góllövő: Búza, Búza, Kolláth, Búza, Búza, Korom, Kolláth, 
Olajkár II.
Szolnok, 2000 néző. Vezette: Dankó

mindén  d o h á n y -
7 ÓZ5DÉBEÚ KAPHATÓ

Ragyogó napsütésben, kissé túl- 
meleg időben mintegy 2000  néző 
övezi a szolnoki játékteret, amikor 
az öltözőben a csapatok a mérkő
zésre készülnek. Mindek! nyugodt, 
az edzők sem izgatottak. Egyik 
csapatban sincs változás. Dankó já
tékvezető sípjelére így állnak fel:

Szolnok: Horváth —  Csabai, Kis- 
péter —  Selmeczi, Szűcs, Fazekas 
— Szántó, Kolláth, Búza, Nagy, Ko
rom.

Kispest: Bogár —  Monostori,
Rátkai —  Odry, Szabó II, Hidasi — 
Kincses, Olajkár II, Gallai, Beke, 
Titkos.

Szolnok kezdi a játékot, Szántó mór 
az ríttí percben szögl-otot ér el. azután 
Kolláth igen ;ió helyzetben mellé lő. Az
5. percben Szántó szépen elfut, a kapu 
előtt a labdát

Búza elé feszi, az kiugrik é* a k i
fu tó  kapus mellett 4 m éterről a háló

ba ló. l.t».
Gél ••tán a Kispest tárnod. Szabó 80 

m os szabadrúgása ad munkát Horváth- 
rt-a.k. majd Beke levésére kell vetődnie a 
szolnoki kapusnak. Az iram erőteljes. 
Egyidoig mezőnyjáték folyik, a  16. perc
ben Búzát, lesen találta egy jé előre- 
adás. A 20. percben Kispéter szögletre 
ment Olajkár elől. Kincses íveli be a 
labdát, nagy kavarodás támad a szol
noki kapu előtt, végül is Kispéter sza
badít fel. A következő percben Kolláth 
remekül kiugratja

Búzát, aki ezáltal 5 m éterról ló r i  
hálóba a labdát. !.■•.

A szolnokiak támadnak továbbra is. 
Koróm beadásáról a belsők lekésnek. 
Nem sokkál utóbb Korom mellé 15. 
A kispestiek támadása lesen hal el. 
Egyideíg a Kispest is támad, majd 
Korom beadásából szöelet lesz. Ezt 
Szántó mellé fejeli. Kolláth" szökteti 
Szántót. Ennek beadását Korom fejeli 
fölé. Titkos remekül fut el. beadását 
azonban Gallai elrontja. A  38. percben 
Korom bombája csak hajszállal csúszik 
kapu fölé. Utána Nagy is fölé durrant. 
Kispéter előre tör. 20 méterről kapura lő. 
a labda alig kerül a léc mellé. A 41. 
percben Kolláth kitör éa m integy 4 méter
ről a job b  sarokba lő .

8:0.
A 7. utolsó percekben a Kispest támad, de 
Titkos beadását a belsők elrontják.

SZÜ N ETBEN
M óré ed7.ö nyugalomra inti fia it, a K is

pestnél Puskás edző rendez nagy fe j
mosást.

A  I I .  F É L ID Ő
A Kispest a második félidőre Gallai, 

Kincses, Olajkár II., Beke, Titkos csa
társorral áll fel. Továbbra is a Szolnok 
tárhad. Az 5. percben Korom kiteszi Bú
zát, aki közelről a léc alá 15. 4:0.

A túloldalon Kincses mellélő, Olalkár 
lövését Horváth védi. Hosszú mezőny
játék után a 31. percben Kolláth átadá
sából oKrom 10 méterről az ötödik gólt 
szerzi. 5:0.

A SS. percben Szántő átadását Nagy
lövi kapura. B ogár kiüti a labdát, de 
éppen Korom  elé, aki biztosan  lő  a há
lóba. B:0.

A Kispest erőtlen tám adásokkal kísér
letezik. Á  37 percben N a g y  beadását 
Kolláth egyből küldi B ogár há ló jába,

1:0.
A Szelne* most leáll és ■ befejezés 

előtt 1 perccel Olajkár I I . egyéni Játék

után 13 m-ről 
szerzi meg.

a Kispest tisztcletgólját 
7:1.

BÍR ÁLAT
A Szolnok az első perctől kezdve kezé

ben tartotta a mérkőzést és végig úr volt 
a pályán. Horváth, az NB legkevesebb 
gólt kapott kapusa ez alkalommal is 
kitűnő volt. Kispéter remekül fogta Kin
csest. A fedezetsorban Szűcs volt a leg
jobb, a támadósorban a Nagy—Korom 
szárny jeleskedett.

A  Kispestben Bogár nem igen te
het a sok gólról. Rátkai a jobbik 
hátvéd. A  fedezetsor és a csapat 
legjobbja Odry. A  csatársorban Kin
cses magárahagyatva hiába igyeke
zett,

íű»ás-
N Y ILA TK O ZA TO K :

Móré János, a Szolnok edzője: A  
csapat kitűnő formában fejezte be a 
bajnoki idényt.

Puskás Ferenc, a Kispest edzője: 
A  Szolnok megérdemelte a győzel
met. Tartalékosán álltunk k i . . ,

----------------- -------------------------

A Rapid lett 
a német bajnok

Rapid-Schalke 4:3
Berlin, június 22.

A  német országos labdarúgó baj
nokság döntőjét a stuttgarti Rein- 
hardt vezette. Győzött a bécsi Ra
pid. Félidőben még a SchaUse 04 ve
zetett 2 :0-ra, szünet után. azonban 
a Rapid felülkerekedett, végered
ményben 4 :3  arányban győzött.

A  mérkőzést a berlini Olympia 
Stadionban telt ház nézte végig.

Berkessy Elemér szövetségi edző vasár
nap délelőtt Szei.tlörincen a KAC-pályán 
tartott edzést. Az edzésen mintegy 60—70 
ifjúsági és külyökjátékos vett részt. 
A játékosok nagy kedvvel és megértéssel 
végezték Berkessy edző által előírt 
gyakorlatokat.

Fürdőruhák
Strandcikkek

Türr István-u. 7.
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Könnyelm ű Feresiewáros, lelkes  
Gamma: e* a clOrsteSlen magyarázata

Ferencváros-Gamma 4:4 (2:0)
A  J á t é k  c s a k  a *  e l e j é n  é s  a  v é * e n  v o l t  J é

Góhövő: Sárosi III, Finta, Csikós (öngól), Gyetvai, Gyetvai, 
Adóm, Toldi, Toldi
Ollői-út, 6 0 0 0  néző. Vezette: Lantos

Nagy a hőség az üllöi-úton a nagy 
mérkőzés előtt. Többféle szórakozás
ban van része a közönségnek. Az 
állóhelyen gyermekénékkarnak tap
solnak a nézők, közben alsós közép- 
iskolás mérkőzés folyik. A  pestszent- 
erzsébetiek 3 :l-re  megverik a „Mes
tert".

A zöld-fehérek tanyáján nagy a tolon
gás a gyúrópad körül. Kiss egy test
eseik! megelőzi Gyetvait, tíyelvai majd
nem egyenlít, de Kiss alaposan megka
paszkodik a vörös Takács karjában.

Az öltöző ajtajában egy piros-fehér 
mezes játékos jelenik meg. Toldi Géza. 
Ldzdr mosolyogva odaszól:

— Mi az, eltévedtél, Géza?
— Ismerem én itt a járást már régen. 

Még sötétben is ide találnék, — válaszol 
Toldi nevetve.

A Gamma-öltözőben a játékosok Ki
rály mester bűvös palackjából szerei né
pek inni, de Sós Károly edző megszólni:

— Nem lehet inni! A szivetek lelkesít
sen benneteket.

A helyválasztás a Gammának kedvez, 
a Ferencváros nappal szemben kezd.

Ferencváros: Csikós —  Szoyka
dr., Tátrai — Nagy II., Polgár, Lá
zár — Kiss, Sárosi III., Finta, Ja
kab, Gyetvai.

Gamma: Havas — Szilvást, Nádas 
■— Magda, Tóth, Kovács —  Adóm, 
Toldi, Turay II., Takács, Kemény.

AZ ELSŐ FÉLIDŐ
Az első támadást a Gamma vezeti. A 

Ferencvárosban Fintának van az első 
lövőhelyzete, de lövése emberbe akad. 
Takács a jobbösszekötő helyén tör ki, 
éles lövését Csikós fogja. A 6. percben 
Lázár Sárosi III-hoz passzol, Sárosi Ja
kabhoz. Jakab átmegy két emberen és a 
tiszta helyzetbe futó Sárosi III-hoz ad, 
Bélának még ahhoz Is van ideje, hogy 
neki álljon a lövéshez és

14 méterről éles. helyezett lövéssel a
jobb alsó sarokba talál. l:0-ra vezet 

a Ferencváros.
Havas veszélyes Polgár-szöktetést csip 

el. Jakabnak van két fölélövése, Finta 
pedig tiszta helyzetben kétszer is lyukat 
rúg.

A 14. percben egyenlíthetne a Gamma, 
Toldi tisztán fut el, a Fradi-védelem le
áll, azt hiszi, les. Csikós kifut, de nem 
tudja elvenni Tolditól a labdát, közben 
meg is fogja Toldi lábát, a játékvezető 
azonban nem fúj, mert Toldinál, maradt 
a labda, Toldi a tisztán álló Kovácshoz 
ad, ez azonban

ebben az óriási helyzetben lyukat 
rúg.

Sárosi III. tiszta helyzetben a kapusba 
lövi a labdát, a kipattanó bőrt Jakab 
lövi, de Havas védi, jó 12 méterrel a ka
puján kívül. A 17. percben Gyetvai lab
dájából Finta remek csellel játsza ma
gát tisztára, utána még egy cselt csinál, 
lő, a labda kipattan és azt

újra Finta lövi s a labda most már 
akadálytalanul jut a kapuba. 2:0.

A Ferencváros fölénye nagyon kidom
borodik. Sárosi Béla egy 18 méteres sza
badrúgást a sorfalba lő. A 20. percben 
Kovács kézzel „fe je l"  el egy labdát Sá
rost III. elől a 16-oson belül.

11-e*. — Finta fölé lövi.
Sárosi H l. Ívelt szabadrúgását Jakab 
hátrafelé estében húzza kapura, de Ha
vas védi.

A 25. percben Toldi pompás, fordulás
ból való kapáslövése csak egy hajszállal 
kerülj el a jobb alsó sarkot. Csikós nem 
volt rajta a labdán. A.'.ám mellé lő, az
tán az oldal hálóba bombáz. Lanyhul az
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Iram. a Gamma támadásba lendül, de 
baj van a befejezéssel. Tóth remek lab
dával ugratja, ki Turay Il-t. a közép- 
osatár ol Is fut, de lövését Csikós védi. 
Toldinak van egy mellét-, azután egy 
fölélövése.

Toldi kerül jó  helyzetbe, Polgár az 
utolsó pillanatban veszi el előle a lab
dát. A  44. percben Havas is, Jakab is 
rajat van Kiss beadásán, Havas ráve- 
téssel véd, Jakab rúg. Havas vedig fek
ve marad. A közben kiperdült labdát 
Kies az üres kapuval szemben kapja, de 
már nem rúg bele, mert a játékvezető 
fütyült. Havast kitúmogntják. Nádas áll 
J>e a kapuba. Kemény a balhátvéd. Ná
das szögletre üt egy labdát, aztán a 
Gamma időt húz a félidő végéig.

Félidőben a Ferencváros öltözőjében 
kivólol nélkül minden játékon a nagy 
melegre panaszkodik. Jakab Havas sérü
léséről beszél:

— » m  tehetek róla. nem Is vettem 
észre hogy Havas kijött a kapuiból.

A Gamma öltözőjében Havast ápolják, 
Akinek igen nehezen szűnik meg az onr- 
férzéee.

A  II. FÉLIDŐ
Szünet ulán meglehetősen unalmasan 

Indul a játék. Havas csak a 3. percben 
áll be a kapuba Nádas helyébe. Toldi 
mellé lő. Sáros! III szorongatva az ol- 
dalbá'.öt találja el, Turay Il-t lesen 
fájja le a játékvezető, A középcsatár va
lamilyet) megjegyzést tesz. figyelmezteti 
a játékvezető. A 11. poteb-en a veszélye
ken -bekanyarodó Keményt Szoyka dr 
szögletre menti a szögletet Kemény, be
id é  Íveli és Csikós nagy meglepetésre 
beöklözi a labdát a kapuba.

Öngól. 2:1.
Ez egy kissé felélénkíti a _ Fóröncvárost, 
mert két pere múlva Sárosi III—Jakab— 
Finta a labda útja. Finta a középre futó 
Gyctvalnak ad, ennek

lapos lövése a bal alsó sarokba Jut, 
3:1,

Tóth 25; méteres lapos szabadrúgását 
Csikós védi. Tóth még elől marad s al
kalma van egy íüiőiovísre.

Kiss a kapus kezébe rúg. Sárosi HL 
a jobbszélen „cikkázik", JDerülteég, A

nézőtéren önkéntes szavalókőrusok köve
telnek labdát Gyetvainak. Lázár hosszan 
vezeti a labdát, Sárosi. III. bosszankodó 
mozdulatot tesz: mintha ezt mondaná:

— Nehezen válnak meg a labdától ezek 
a fedezetek.

A 23. percben Tóth szerencsétlenül cse
lez, elveszti a labdát, Finta ugrik meg 
vele, baloldalról középretolja az oda be
futó Gyetvainak,

Gyetvai lő, a labda a jobbalsó kapu
fáról visszapattan, pontosan Gyetvai 
lábára, innen pedig már a hálóba. 4:1, 
Sárosi III. hosszan cselez a jobbszélen 

és végül is elveszik tőle a labdát.
A közönség feltűnően elégedetlen a já

tékvezetővel és sokszor érdemtelenül tün
tet ellene. Olyan látszata van a dolog
nak, mintha a közönség az utolsó baj
noki mérkőzésen egy kicsit ki akarná 
tombolni magát.

Szép Gamma-akció kövükezik. Toldi 
pompás labdával ugratja ki Turay Il-t, 
ez futtából éles lövést ereszt meg kapu 
fölé. Utána Toldi Ádámot szöktetné, ö 
azonban „jobb  kezekben van“ , Tátrai 
haza ad előle. Egy perccel később Tát
rai szögletre ment a gyorsan futó Ádám 
elöl. Tóth megy előre, de hosszú szök- 
tetését Csikós elfogja Takács elől. Tá
mad a Gamma és először Kemény mellé 
lő, aztán a 32. percben Ádám elveszi a 
labdát egy összecsapás után Tátraitól, 
befelé húz és

mintegy 12 méterről élesen, félma- 
gasan a jobb sarokba lő. 4:2. 

Polgár kiáll — nadrágcserére. Mialatt 
Polgár kint van, a 34. percben támad a 
Gamma balszárny, Szoyka azt hiszi, hogy 
Csikósé a labda, Cáikős viszont nem fut 
ki, Így Takács elcsípi a labdát az alap
vonal és 16-os sarkánál, visszasarkal Ke
ménynek, Kemény a középre ad Toldi
nak,

ez egyből a tehetetlen Csikós mellett 
gólt lő. 4:3.

A 36. percben egyenlít a Gamma, a kis 
Turay szökteti a mintegy félméteres le
sen álló Toldit. Tátrai megtámadja Tol
dit, befelé pattan a labda, újra Toldihoz 
és

Toldi futtában a jobb alsó sarokba 
bombáz. A partjelző közben lest in

tett, de hiába. 4:4.
Most az iram nagyon élőnk. Turay II. a 
győzelmet is megszerezhetné, de az eleső 
Csikós kezébe lő. Turay Il-t  legközelebb 
is csak nehezen tudják szerelni. Valaki 
m egjegyzi:

— Toldit felpaprikázták, azért olyan 
gólképes.

(Góljai előtt ugyanis egy néző hango
san sértegette. A sértegetőt fel is írta a rendőr. 1

_Sároai III elöl Havast nehezen véd. A
45. percben meg is nyerhetné a mérkő
zést a Gamma. Ádám beadását Takács a 
kapu előtt 2 lépéssel elvéti. Rögtön utá
na a másik oldalon Gyetvai van óriási 
helyzetben, de Szilvási a kapuvonalon 
szögletre ment. Erre a szög.létre azonban 
már nincs idő.

Szöglctarány 4:3 (1:2) a Gamma javára.
B IK A L A T

Úgy indult, hogy a Ferencváros 
fölényesen győz. Valószínűleg győ
zött is volna, ha mindenki teljes 
eröbeadással játszik. A  csapat 
azonban, különösért a védelean, sok
szor könnyeimtisködött és szórako
zott. A  Gamma viszont végig lelke
sen játszva érdemelte ki a hízelgő 
eredményt. Tény, hogy

az 1949— 41-cs bajnoki idényben 
a Ferencváros nem tudta meg

verni a Gammát.
(ősszel is döntetlen volt.)

A  Ferencváros védelmében csak 
Tátrai emelhető ki.

Lázár teljesen elhanyagolta a vé
delmet. Nagy II. jól mozgott. A  csa
társorban Sárosi'III. ragyogóan kez
dett, de később ő is elhalványodott. 
Formában van Gyetvai. Rajtuk kí
vül még Jalcabot említhetjük meg.

A Gammában Havas sérülése előtt 
is bizonytalanul védett, a három 
hátvéd közt Nádas, Tóth, Szílvási a 
rangsor. Magda szorgalmas volt, Ko
vács cl-cltünt. A  csatársort Toldi 
éltette, sok kitűnő labdát adott és 
ö is húzott kapura. Nagyon veszé
lyes Turay II. is. Rajtuk kívül Adám 
említhető. Dicséret illeti az egész 
csapatot, hogy 1:4-ről tudott egyen
líteni.

N Y IL A T K O ZA T O K :
Dimény Lajos, a Ferencváros ed

zője: Hála Istennek, hogy vége en
nek a bajnoki idénynek, mert a já
tékosok már egészen megszokták a 
sétát.

Jánosi Béla, a Gamma sportigaz
gatója: Ezt a pontot a fiúk nagy lel
kesedésé hozta vissza a sírból.

* M egjelent „ A  WM -rendszer“
kőnyvalakban, számos ábrával. Kap
ható 1.50-ért az Edzők Alosztályá
nál (V., Vadász-u. 31.). A  könyv 
teljes jövedelme az edzők tanlumá- 
nyi alapjáé.

A Z  M L S Z  G RATU LÁLT
a Ferencvárosnak bajnokságához. A  
következő szövegű- táviratot küld
ték: ,,A Magyar Nemzeti Bajnokság 
megnyerése alkalmából a z ország 
labdarugótársadalma nevében baj
társi tisztelettel és szeretettel gra
tulálunk Szebb jövőt! MLSz.*

A heti 103 penafí rendes díjon kívül
1 2 5  peng© reiKffciviíli ft£fi s?íj
a Szolok-RalBTC, a Magyar Kupa dön- 
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Erdélyi osztályozó 
az NB l.-be jutásért

A  K o l o z s v á r i  A C  I c e r i l l t  
a z  M ű - b e !

K A C -N a g y b ó n y ca i S Í
2:1 (2:1)

Nagyvárad 6500 néző. Vezette: Borosa 
Pál.

KAC: Seprényi — Szerémy, Vass — 
Pál, Szániszló II, Csákány — Szilárd, 
Szántai, Lukács, Reinhard, Brassai.

NSE: Császár — Hornyák, Hcilczmann 
— Marton, Telegdy, Kert — Lukács, 
Dallos, Szőke. Pernek!, Neumayer.

Az NSE kezd és azonnal támadó
lag lép fel. A  8 . percben Vaas kezez 
és a  11-esből Telegdi a nagybányaiak
nak szerzi meg a vezetést, 0:1. Nem 
sokáig örülhet azonban a vezetésnek 
az NSE, mert a 9. percben Brassai 
szögletrúgása érintés nélkül a ka
puba csavarodik, 1:1. A  KAC fellel
kesül és a 18. percben eredményt ér 
©1. Dános 'miatt 11-eshez jutnak a 
kolozsváriak és Brossai biztos lö
véssel küldi a labdát a hálóba, 2 :1 .

Szünet után az NSE állandóan tá
mad, de nem tud eredményt elérni, 
mindössze Femefci lövése ér el kapu
fát, A  félidő közepetáján az NSE 
felforgatja csatársorát, de gólt így 
sem tud elérni.

A  játék nem volt magasszínvo- 
nalú. A z első félidőben inkább a 
KAC, szünet után pedig az NSE 
támadott többet. A z NSE-nek nincs 
lövöcsatára.

Egyénileg Seprényi, Vass, Sza- 
niszló II., Lukács, Reinhardt és 
Brassai, illetve Császár, Telegdi, 
Lukács ás Pernek! tűnt ki.

Szániszló János, a KAC edzője: 
Kellő erősítés után az NB-ben is 
meg fogjuk állni helyünket.

Jeny Rudolf, az NSE edzője: 
Nem a KAC győzött, hanem mi 
vesztettük el a mérkőzést.

E l h a s z n á l t  f

ten isz la b d á já t
f e l ü l i  H a t o m

Macher Rezső j
spörtiizlete, |

c s a k  ÍV., Városház-u- S. Telefon I

V á l l a l a t i
csapatok bajnoksága

I. osztály:
Hangya—KASC 4:2 (1:2). Zágrábi-út. 

Vezette: Vas A. (ászaid és déli csoport
közi döntőmérkőzés.) Szünet után nagyon 
feljött a Hangya. Góllövő: Biró (2), Szta- 
nek, Szalai, ill. Dell és Beiser.

II. osztály:
Budakalász—OMTK 3:2 (2:0). Budaka

lász. Vezette: Harangozó. (Északi és déli 
csoportközi döntő.) A második félidő 
alapján az OMTK döntetlent érdemelt 
volna. Góllövő: Kalocsai (2 11-esből),
Lugosi, illetve Gyurcső (11-esből), Szabó.

„SÚLYOS”  MÉRKŐZÉST JÁTSZOTTAK 
A 10. SZ. HEÖRS. KÓRHÁZ ALTISZTJEI

Izgalmas, változatos mérkőzésben 5:3 
(3:0) arányban győzött a 10. sz. heőrs. 
kórház altiszti csaimta (821 kg) az 
Anyagszertár altiszti csapata (790 kg) 
ellen. A mérkőzést Erdélyi vezette ■— 
mérlegelés nélkül. (Hídmérleg nélkül 
nehezen mérlegelhetett volna!) Góllövő: 
Kovács szkv. (2), ítézmann thts. (2) és 
Farkas szkv., illetve Linek szkv., Kovács 
í-7/.kv. és Tótib ezikv. Jó: v. Molnár fekte. 
(104 kg, a mezőny legjobbja), Baranyai 
,,r" őrm. (90 kg) és Takács őrm. (92 kg), 
illetve Szigetvári alhdgy (90 kg), Fodor 
jtota, (3§ k e) ék Fehér. thts. (34 kg).

Csak hajszállal volt jobb a W M FC

WMFC-DiMÁVAG 3:2 (1:1)
Nsígy izgalm ak voltak egy visszavont 
gól és a li-es  körül
Góllövő: Fazekas, Kapta (11-esből), Füzér, Szabadkai, 
Pintér
Csepel, 3 0 0 0  néző. V ezette: Tihaméry

A  remek napsütésben ingujjra 
vetkőzve élvezi a közönség az elö- 
mérkőzést, amelyen a WMTK csa
pata 11 gólt lőtt a ceglédieknek.

A csepeliek öltözőjében lassan gyüle
kezik a gárda, mert minél tovább akar
nak gyönyörködni az amatőrök játéká
ban. Jávor edzőt számosán Üdvözlik ab
ból az alkalomból, hogy az öreg fiúk 
mérkőzésén remekül játszott.

— Tanulhattak volna tőle a csatáraink 
— mondogatják.

A diósgyőriek Csapkay edző vezetésé
vel vonulnak be az öltözőbe. Feltűnik, 
hogy Gáspár, a kapus a rendesnél is jobb 
húsban van. Pedig azelőtt sem panasz
kodhatott Csapkay a két újoncot, Ij- 
jászt. és Murzát biztat gat ja.

A két csapat:
WMFC: Szekeres — Kállói, Szalay — 

Kapta, Geiip, Dudás — Kis II., Maros
vári. Szabadkai, Tihanyi II., Pintér.

DiMAVAG: Gáspár — v. Bohus. Fel
földi — Kalocsay. Sós, Barta — Füzér, 
Fazekas, Murza, Barna, Ijjász.

A Z  I. FÉ LID Ő
Kért; ly>e» csepeli támadás  ̂ vezeti

be a mérkőzésit, aztám hullámzó játék 
a Iáikul ki. A 7. percben Bmnm a félpá
lya tájától előreivágja a labdáit Ijjász- 
n/a;k, Ij jáiswt Geire biizónyfcalainful tá- 
miadija, a baJisizélső beadása átszáll a 

, csepeli védőik fölött
Fazekas fejére és onnan védhetetle-
nül jut a jobbsarokba. l:0-ra vezet a 

DiMAVAG.
A 9. percben újból Ijjáisz ad be reme

ikül, Füzér kerül jó helyzetibe, a jáitélk- 
vezető azonban tévesen leiben látta a 
diós-győri jobbszéteőt. A  1% percben 
Smlay a ballá bárói löveti a cipőt és 
másikait akar felhúzni. Közben aiz-onban 
a DiMAVAG támad és így Szalay fél 
cipőjét kézben tartva játszik. Félporcig 
szünetel a jáiték, amíg Szalay föl nem 
vesizii a cipőjét. .

Kiss II jó  lefutása után Marosvári 
mellélövi a jobbszé'ső hátragurított lab
dáját. A DiMAVAG veszélyesebben tá
mad. A  csepe’ i csapat kissé álmosan 
küzd. A 20. percben erőtlen csepeli'tá 
madás során Szabadkai elől szögletre 
ment Sós. Két csepeli támadás van so
ron a 25. és 27. percben, a befejezése 
azonban mindkettőnek rossz.

A S0. percben Kiss II. remekül sza-lad 
el beemelt labdáját Szabadkai Pintér 
elé fejeli. Pintér azonban habozik a jó 
helyzetben és Gáspár leszedi a lábáról a 
labdát. Újabb jó  csepeli adogatás végén 
Sós saereiei Ki'Ss Il-t. A másik oldalon 
a. 26. percben Murza tö-r ki, nehéz szög
ből lőtt lövését azonban Szekeres kömy- 
nyen fogta.

A 38 percben Szabadkai lapos lövését
a vetődő Gáspár oldalra ejti a kezéből. 
Kiss II futna rá, de. Gáspár a kezével 
elhúzza Kiss lábát.

Kiss II  a földre estében n kezével 
gólba tolja a labdát.

A  játékvezető középre mutat, vagyis 
megadja a gólt, majd amikor a diósgyő
riek a partjelzőhöz szaladnak, ő is oda
megy. Hosszas (mintegy négy percig 
tartó) tanácskozás kezdődik a félvonalon, 
amely kétszer is félbeszakad. Végül

Tihaméry ll-est ítél a DiMAVAG 
ellen,

ezt Kapta hidegvérről laposan a közép
tájon a gólba lövi.

1:1.
A félidő végéiig már nincs feljegyzésre 

érdemes esemény.
Szünetben a nagy izgalmak közepette 

megszületett csepeli gól a téma az Öltö
zőkben. Tihamér;i játékvezető ezt mondja:

— Én úgy láttam, hogy Gáspár kezé
ről ment be a labda, ezért ítéltem elő
ször gólt. Amikor a diósgyőriek vitat
ták az ítéletet, odamentem a partjelzőm- 
höz, aki azt mondotta, hogy a diósgyőri 
kapus kézzel megfogta a csepeli csatár 
lábát és így esett el Kiss II. Ezért ítél
tem 11-est.

A csepeliek öltözőjében Kiss II  el- 
inamen, hogy kézzel ütötte boa  labdát, de 
azt mondja, hogy az előtt Gáspár kézzel 
elhúzta a lábát.

Gáspár így beszél:
— Vetődtem a labdára, ez kiperdült a 

kezemből, közben o, csepeli csatár meg
botlott a 1 elsőkar ómban. Ez tizenegyes11

A  H . FÉLIDŐ
Fordulás után mindjárt az első perc

ben éróJ hoz jut a DíMavací. Fazekas a 
balösezcTJjtőbe húzódott Füzérhez játszik,

Füzér mintegy 18 méterről hirtelen rá
szórja a labdát és az a jobb alsó sarok
ban köt ki.

2:l-re vezet a DiMAVAG.
A 3. percben viszont már Itt van a* 

egyenlítés is. Dudás partdobásával Sza
badkai elfut, lövését Gáspár kiüti, Kiss 
II középre fejeli. Pintér lő a felső lécre. 
A visszapattanó labdából felszabadít a 
diósgyőri védelem , Kapta azonbam S0 
méterről rászúrja. A labda ismét a felső 
lécről vágódik vissza, Szabadkaihoz ke- 
rül s Szabadkai pár lépés után közvet
len közelről a bal alsó sarokba küldi.

2:2.
A 10. percben Pintér jól kapja a lab

dát Szabadkai fejéről. a„ balozéleő azon
ban — hír te len kedve — íölédurrant. A 
13. percben Füzér követi a rossz példát: 
két lépésről lő. fölé.

A  19. percben Ijjász az oldalhálóba lo. 
Változatos a játék. A  20. poreben Gere 
gáncsolja Füzért, Gere , figyelmeztetést 
kap. Kalocsay szabadrúgását Fazekas 
kézzel a felső lécre üti. A WMFC-ben 
Tihanyi és Pintér, a DiMÁVAG-ban 
Murza és Füzér helyet cserél. A  28. 
percben Szabadkai a partvonalon elcsíp 
egy labdát, Gáspár nem tudja leszedni a 
lábáról, Maro-svárihoz kerül a labda, o 
azonban az üres kapu fölé 15. A  30. 
percben Maros vári váratlan lövését 
szögletre tolja Gáspár. Pintér szöglete 
kapufáról Szabadkai fejére megy, Sza
badkai fejesét Gáspár * fogja. Megint 
Pintér lő mellé, jó  helyzetből. Murza jo 
labdáját Szalay szerzi meg Füzér előli, 
A 33. percben Marosvári húszméteres lö
vése a felső lécről visszapattan, a befutó 
Pintér azonban öt lépésről gólbafejeli.

3:2 a WMFC javára.
A gól után a diósgyőri csapat szög

iekre szemel. A  másik olidia-lon Piiutéx 
ntfagimt rangy helyzeteit ront el.

Még egy DiMÁVAG-szöglet. Pintér 
ront egy jó  helyzetet és aztán vége.

Szögletarány 3:2 (1:0) a WMFG ja
vára,

N Y ILA TK O ZA TO K :
Jávor Pál, a WMFC edzője: Ke

servesen, de megérdemelten győz
tünk.

Benes Ernő, a WMFC intézője: 
Igazi idényvégi játék, megérdemelt 
győzelem.

Csapkay Károly, a DiMAVAG ed
zője (célzatosan): Nagyon elégedett 
vagyok a játékvezető és a két part
jelző működésével.

Túrán, a DiMAVAG sérült játé
kosa: Derekasan küzdöttek a fiúk, 
nem rajtuk m úlott. . .

R fR A L A T
Szinte az utolsó percig nyílt volt 

a mérkőzés. A  diósgyőri csapat 
majdnem annyit támadott, mint el
lenfele, bár igaz, hogy a csepeliek
nek több helyzete volt, de a csatá
rok sióik helyzetet elügyetlenkedtek. 
Általában egyik támadósor sem tün
tette ki magát túlságosam Végered
ményben a csepeli győzelem mégis 
megérdemeltnek mondható, mert 
egy hajszállal jóbfb volt a csepeli 
gárda.

A  WMFC-ben Szekeres néha bi
zonytalankodott, Kallóit is láttuk 
már jobban játszani, sőt Szalayt Is. 
Gere jól játszotta a középhátvéd 
szerepét. Dudás ismét nagy formá
ban játszott. Kapta a II. félidőben 
feljavult. A  csatársorban Kiss II 
tetszett a legjobban. Szabadkai, nem 
igen boldogult Sóssal szemben. Ma
rosvári bágyadtnak látszott. Pintér
nek összekötőben jobban ment, mint 
a szélen

A  DiMÁVAG-ban v. Bohus, Sós 
és Felföldi jói mozgott. Kalocsay is 
kielégített, Barta szürke volt. A  
csatárok közül Barna emelkedett ki, 
utána Fazekas, Füzér, Burza és 
Ijjász a sorrend.

Tíhamérinek ig-en sóik ítéletével 
nem értettünk egyet.

Az Elektromos fölényesebben 
győzött, mint az eredmény mutatja

Elektrom os-B SzKRT 4:3 (3:2)
Góllövők: Gsrcsényi, Tőrös, Toros, Buzási, Bene, Marosi, Bene 

Sport-utca, 600 néző. Vezette: Égner
A  nyári meleg időben alig néhány- 

száz néző volt kiváncsi erre a mér
kőzésre. A  BSzKRT az eredetileg 
is jelzett tartalékos védelmével áll 
fel. Az Elektromosban teljes a csa
pat, mert Buzási vállalja a játékot 
és igy Pálinkás megtarthatja helyét
a fedezetsorban.

BSzKRT: Vattay —■ Szalay, Túli 
—  Kovács II , Balogh, Sződi —  Ger- 
csényi, Kovács I, Bene, Forgács, 
Szabó ü l .

Elektromos: Boldizsár —  Fákozdi, 
önody —  Fázmándy, Gajdos, Pálin
kás —  Rozsáli, Tőrös, Marosi, Fe- 
kecs, Buzási.

A Z  I. FÉ L ID Ő
Elektromos támadások vezetik be a já

tékot. A BSzKRT csatárait sikerrel ál? 
.lítja sorozatos lesre az Elektromostvéde- 
lem. A 8.. percben a Gercsényi által ki
dolgozott labdát Forgács lövi kapura és 
Boldizsár csak nehezen ment szögletre. 
Az Elektromos nagy helyzetét két perc 
múlva Marosi emeli kapu fölé. Hullám

zik a játék, majd a 14. percben vezetés
hez jut a BSzKRT. Kovács I-től Bene 
labdát kap. de a labdáért Pákozdival har
colnia kell. Bene győz, ki tudja ugrasz
tani Gerciényit, a szélső ónody mellett 
elszalad, nagy iramban fut és 10 méter
ről a jobb felső sarokba lövi a labdát. 
Boldizsár tehetetlen volt.

l:0 -ra  vezet a BSzKRT.
A villamos csapat szögletet ér el, majd 
újra változatos a játék. Gercsényi kiug
rik, de nagy helyzetben kapu mellé lő. 
Pákozdi buktatja Benét, de a 16-osról 
küldött szabadrúgást az Elektromos-vé
dők mentik. A 21. percben az Elektromos 
szögletet ér el, m ajd a 24. percben 
egyenlít Is. Rozsáli ívelt beadását Varga 
a kapu fölé öklözi, szöglet. A szögletet 
Rozsáli irányítja Pázmándl elé, a fedezet 
a kapu elé vágja a labdát és Tőrös ka
pásból. fordulásból fábnagasan 12 méter- 
rol az üresen hagyott kapu jobb sarkába 
lövi a labdát.

1 :1.
A 28. percben az Elektromos megszerzi 

a vezetést. A jobbszérnv szögletet har
col ki, Tőrös kapja a labdát a baloldali 
kapufa előtt, Vattay tétovázik és a kapu
fáról visszapattanó labdát Tőrös négy lé* 
pésről a bal sarokba) vágja.
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Hálóczi-útőÖ
Árjegyzék ingyen!

V i d é k i  e r e ^ m é r a y e k
Szeged: SzATE—SzAK TV 4*2 (2:0). TI. 

o. Vezette: Visegrádi. Góllövő: Bödő (3), 
Virág, illetve Nagy (öngól) és Lovas. — 
Kisteleki TE— Móraváros II  2:2 (1:1).
II. o. Vezette: Szundy. Góllövő: Fekete, 
Horváth, illetve Sánta II és Keresztes.
— SzATE ifj.—Móraváros ifj. 2:1 (2:1). 

Eger: MESE II—Bánszállási TK 2:1
(0:1). Vezette Székely II. Góilövő: Ste
llán, Bota ill. Gajdos.

Salgóbánya: SFC—Balassagyarmati TSE 
2;1 (2:0). I. o. Vezette: Prammer (Salgó- 
bánya). Góllövő: Dubrovszky, Kelló III, 
illetve Révész (11-esböl).

Maizó: Szőregi Rákóczi—MÁK II 3:1 
(O'.-O). II. o. Vezette: Kiss. Gyenge já
ték. Góllövő: Miskolci,: Tóth, Fenyvesi, 
ill. Joó. — Az MTK—ÜTC I. o. mérkő
zés elmaradt.

Újvidék: Dana SC—'Temerini TG 1:0 
(1:0). Hazatérés Bajnokság. Vezette: Rur 
dics. A  szerencsésebb csapat győzött. 
Góllövő: Pálffy. — Petrőci SC—Újvidéki 
Törekvés 4:1 (4:0). Hazatérés Bajnokság. 
Vezette: Danis. Góllövő: Benkó II, Ser- 
veni, Strnchár, Benkó I, illetve: Herdy.
— Újvidéki V asutas ÁK—Bácsíöldvári
AK 3:2 (2:1). Hazatérés Bajnokság. Ve
zette: Schanner dr. A  BAK győzelmet 
érdemet volna. Góllövő: Angusztin I
I  (3), ill. Popovics, Feisthammel.

Komárom : KAC—Székesfehérvár MÁV 
Előre 1:1 (1:1). I. o: Vezette: Jager. A 
20. percben Risóczky lövi a hazai csa
pat gólját. A 40. percben Szabó egyenlít. 
Mindkét csapatban a "védelmek tűntek ki.

Kaposvár: KRAC—NVTE 9:2 (5:1). I. 
©. Vezette: Újvári. Jóiramú mérkőzés.
Góllövő: Avar (4), Győrffy II  (3) Lég- 
rádi, Horotka, illetve Varga (2). —
KRAC II—NVTE II 4:1 (2:1). II. o.
Vezette: Farkas. Góllövő: Finta- (2),
Zsidi, • Győrffy I , illetve Kovács.

8 darab 
6x9 másolás
96 fillér
P A R  I S I f  O 't Ó  szakíízlet
a Párisi Nagy Aruház épületében

Magyaróvár: KuSE—Érsekújvárt SE
II 4:2 (3:0). Bar.* 1 "Vezette: Jármai. Gól
lövő: Lugosi (2), Zimonyi, Makkai, ill. 
Simon (2).

Debrecen: DTE—DVSC vegyes 4$  (2:2). 
Bar. Vezette: Erdély. Góllövő: Herhády 
(2). Elek. Izsák, ill. Tisza (2), Bogdáttfi.

Szabadka: Magyarkanizsai AC—Dél
vidéki 1ÍSE 5:0 (3:0). Hazatérés Baj
nokság. Vezetto: Sz.tojanovics. Jó Játék-, 
kai biztosan győzött a MAC. Góllövő: 
Farkas (3), Szabó (21. — Zentai AK — 
Törekvés 5:0 (3:0). Hazatérés Bajnokság. 
Vezette: Sztojanovics. A Törekvés túl
ken) ényen játszott. Tóthot és Kovácsot 
a játékvezető kiállította. Góllövő: Ju
hász (2), Kiss (2), Bicskei. — SzAK— 
SzTC 1:1 (1:0). Hazatérés Bajnokság. 
Vezette: Kratnnier. Igazságos eredmény. 
Góllövő: Bogdán, ili. Andrásovics. — 
SSzVAK—MTE 12:0 (6:0). Hazatérés Baj
nokság. Vezette; Metz. Macska-egér 
harc. Góllövő: Kopcsák (7), Moronitzyk 
(2). Balázs I, Balázs II, Kecskés. . .

Édes feketehegy: Óbecsei Bocskai—BSE 
0:2 (7:1). Hazatérés Bajnokság. Vezette: 
Tamás. Góllövő: Helyin (4), Tihanyi (2), 
Bukovits, Milovanov, Pál (öngól), ill. 
Pál, Tarkó. Az eredmény túlzott. A  BSE 
kapusa feltűnő gyengén védett.

Szolnok: Szolnoki MÁV n i . —Ceglédi
Vasutas SE 11:0 (5:0). I. o. Vezette: 
Tóth. A ceglédi csapat kilenc emberrel 
játszott. Góllövő: Dobos (5), Csáki (3), 
pintér (2), aMglódi.

A többi vidéki eredményeket & keddi 
Számunkban közöljük.

S R w ifW  p ezsq ő ^  
Crémanl

Transylvartia 
Batthyány Brut

Díszes külsőségek között
bonyolították le a Jacobi-díjas
asztali-tenisz versenyt
Vasárnap rendezte meg az asztali

tenisz szövetség a MOV© székházá
ban a meghívásos Jacobi-díjas ver
senyt. Délelőtt az élömérkőzéseket 
bonyolították le. A döntőkre dél
után került sor.

A  délutáni döntőkre nagy számű 
közönség gyűlt egybe. A  verseny
zők felvonulásával kezdődött az ün
nepség. A  felvonulás után Bánkuti 
László dr., a szövetség ügyvezető 
elnöke mondott magasszámyalásü 
beszédet. Méltatta Besztercei dacobi 
Roland dr. volt világbajnok érde
meit. Felhívta a versenyzők figyel
mét az elnök arra, hogy a mai idők
ben fokozott teljesítményeket kíván 
minden téren. Eredmények:

Ifjúsági egyes: 1. Sidó W M TK, 2. Ha
rangozó H. SzTTC, 3. Gyöngyösi DTE
és, Schvider DSC.,

Férfi egyes II. o.: 1. Németh DEAC, 
2. Harangozó II. SzTTC, 3. Miklós DTE 
és Lakatos dr. (Piaristák).

Férfi egyes II. o.-.' 1. Molnár (Vízmű
vek), 2. Reichardt (Piaristák), 3. Tóth 
SzSE és Németh DEAC.

Fé;»ti egyes I. b.": 1. Schrett DSC, 2. 
Reichardt (Piaristák), 3. Molnár (Víz
müvek és Simon (Piaristák).

Gerevieh győz
— Kolozsvárott

A  Hősök kardvci-cnyének állása 
az utolsó csörték előtt a következő: 

1. Gerevieh 9 győzelem 1 veres*. 
Még hátra van a Losonczival való 
utolsó csörtéje, ezt valószínűleg meg
nyeri és így a verseny győztese lesz. 
2. Kovács 7 gy. 2 v. 3. Rajcsányi 7 
gy. 3 v, 4. Maszlay 6 gy. 4 v, 5. 
Rajczy dr. 5 gy. 4 v, 6 . Pesthy 5 gy. 
3 v. 7. Kárpáthy 5 gy. 5 v. 8 . Deme
ter 5 gy. 7 V.

Érdekesebb csörték a következők: Ge- 
rév icb—Kovács 5:3. Itt dőlt el a verseny. 
3:3-ic: együtt haladtak, itt Gerevieh el
húzott és szép egyenes fejvágással győ
zött. Nagy meglepetés Kárpáthy győ
zelme Kovács felett (5:4), iksebb fajta 
Gerevieh veresége Maszlaytól (5:1).

Jó eredményeket hozott
az evezős-újoncok erőpróbája
Mintegy 20o főnyi közönség volt 

tanúja a „zöld regattának” , ame
lyen újoncaink legjobbjai mérték 
össze erejüket. Nagy meglepetés 
volt a Hungária győzelme a  nyol
cáéban.

Eredmények:
Kezdők kormányos négyese: 1.

BSE 7:19, 2. MAC, 3. Pannónia.
Kettős hölgykajak: 1. Pannónia

TE (Szamosi, Déri), 2. Karakán, 3. 
WMTK.

Újonc egyes: 1. Somogyi (Pannó
nia), 2. Szentkuti MEC, 3. Egri 
BSzKRT.

Kettős kajak, kezdők: 1. WMTK
1. (Nádori, Jávori) .5:21, 2. WMTK 
II., 3. Karakán.

Középiskolás haladók kormányos 
négyese: 1. Hungária (Szilvás!,
Csaba, Szabó, Campele, korm.: 
Bodai), 2. Pannónia.

Egyes kajak (1060 m ), I. o.: 1. Bala
toni PTE, 2. Blahók BSzKRT, 3. Szittya 
(Karakán). . >

Egyes kajak. II. o .: 1. Kubák PTE. 
Újonc kormányos négyes: 1. Újpesti 

BE (Mihálvfi, Völgyes, Száraz, Mecseki, 
korm.: Jánosi II.) 7:12, 2. MAC, 3.
BSzKRT. _ _ ___

Egyes kajak, kezdők: 1. Róth BSzKRT,
2. Schlenker (Ganz), 3. Váczi (WMTK).

Egyes kezdők: 1. Végh XJEE, 2, Ba
logh MAC, 3. Bálint FTC.

Egyes hölgykajak <609 m ): 1. Kaposy 
PTE, 2. Jármai (Karakán), 3. Marton 
PTE.

KözépUkolís kezdői; kormányos né
gyese: 1. UEE (Ziegler, Haerich, Ud-
vardy, Perl, korm.: Frenyó), 2. NHE,
3. Hungária.

Egyes kajak, váltó. (4x509 m it 1. Ka
rakán I. (Bajóthy, Cseh, Szittya, Déai), 
2. Karakán II., 3. WMTK II.

Női palánkos kormányos négyes:
1. OTK (Vad. Vincze. Nagy. Sziklai, 
kormányos: Balogh Gyula), 2. Juventus. 
Tulajdonképpen a Juventus futott be első
nek, de a kötelezően előírt esapásszámok- 
;náí többől evezett, eredményét meg-
sotYiHi i esi
' Négyes hölgykajak <000 m) : 1. Karakán 
(Jármai. Horváth, Bajóthy, Dalmady),
2. WMTK.

Kettős kajak (1000 m ): 1. PTE (Bala
toni. Nagymajtényi), 2. BSzKRT, 3. Kara
kán

Újonc kettős párevezős: 1. "WoSC (Végh, 
NAvai) 7:27. 2. MAC, 3. Hungária. 

Középiskolások haladó nyolcasa:
1. Pannónia—Szent István k, (Szekeres. 
Danczig, György, Ctsányi, Bodnár. Sán- 
dorfi, Váli, Kőkai, kormányos: Völgyi),
2. KISOK Hungária, 3. Nemzeti.

Újonc nyolcas: 1 . Hungária (Fo
dor, Eszes, Decker, Kovács, Szere 
dahelyi, Zarándy, Varga, Farkas, 
korm.: Molnár) 6:31, 2. MAFC,
3. UEE. —  A  Hungária győzelmét 
kevesen várták. A  Műegyetem na
gyon lemaradt.
j Négyes kajak (1000 m ): 1. Ka
rakán (Bajótl, Cseh, Szittya, Dési) 
3:12, 2. WMTK.

Magyar teniszezők 
Olaszországban

A magyar-olasz válogatott teniszmérkő
zés, a Trofeo Esponsizioneért a magyar 
csapát késői utazása miatt csak szomba
ton kezdődött el Rómában. A négy egyes 
és két .páros mérkőzésből álló verseny 
első napján a második és harmadik 
éáyest játszották le. Magyar részről Gá
bori és Szigeti játszott és mindkettő 
vereséget szenvedett. Eredmények:

Del Bella—Szigeti 6 :í, j:6 , 6:3, 4.-ff, 6.*.
Cucem—Gábori 6:2, 6 :16:/ ,.
Az eredmények közül Gábori vereségét 

vártuk, Szigetitől ellenben győzelmet re
méltünk.. Az első nap után tehát Olasz
ország 2:0 arányban vezet.

ÖKÖLVÍVÁS
Debrecen ökölvívói 9:5 arányban győz

tek  Miskolc ökölvívói ellen. Eredmények: 
Hornyák M pontozással győz Zurrich D 
ellen. Dara! D pontozással győz Tóth II 
M ellen. Barta D Nagy M ellen (feladta), 
Véesei D kiütéssel győz Szepesi M ellen. 
Eperjesi D pontozással győz Tóth I  M 
ellen. Nagy M pontozással győz Barta II 
D ellen, Bodnár D és Ignác M döntetlen. 
— Morejon a hatodik menetben kiütéssel 
győzött Papp ellen. 3000 néző előtt a Vá
rosi Stadionban, szép időben tartották 
meg a mérkőzést. Papp az ötödik mene
tig jól tartotta magát.

Ü SZA S
I. B) osztályú vizilabdamérkSzés Szol

nokon: Orosházi UE—Szolnoki MÁV 4:1 
(1:1). Góldobó: Tóth (3), Fodor, ill. Hom- 
mer.

V., gr. T isza  l>tváit»u. 16,
_  [Bálvány-u. sarok.]
1  T e l e f o n i  1 - 8 0 2 - 8 2 .

Peslvídélti kerületi
rúdugró csúcs 
a WMTK versenyén

Vasárnap rendezte kerületi atlétikai 
versenyét a WMTK, ifjúságiak és fel
nőttek részére. A  verseny eredményei a
következők:

Ifjúságiak: 8*0 m: I. Tóth Gy. WM
2:05.4. 2. Szabó G. WM 2:05.4, 3. Péter
J. TSE 2:58. — 100 m: 1. Balog D. 
MRTSE 11.(1, 2. Beok J. TSE 11.9, 3. 
Noszti A. WM 12.6. — 400 m: 1. Balog D. 
MRTSE 53.7, 2. Tóth F. MPTSE 57, 3.
Krassóvári K. MPTSE 57.6. — 3009 ni: 1. 
Simon I. MPTSE 9:33, 2. Kórodi G. WM 
9:33.5, 3. Sima I. VRE 9:43. - Olimpiai
váltó: 1. MPTSE 3:59.8 (Tóth, Iírasso-
vári, Ugrai. Simon), 2. WM 4:93.6 (Kó
rodi, Noszti, Kassai. Szabó), 3. DM 4:14 
(Bauma-n-n. Szele I. Szele II, Sashalmi).
— Súlylökés: 1. Labanc S. MPTSE 10.99
ni, 2. Virágh B. DM 10,51 m, 3. Burián 
Gy. WM 10.33 in. — DiSzkoszvelés: 1.
Virágh B. DM 37.47 m, 2. Labanc L. 
MPTSE ,32.26 m, 3. Benedek E. MPTSE
31.10. - r Távolugrás: 1.. Beck J. TSE 5.84 
ru. 2. Magyar. J. WM 5.43 m. — Gerely- 
vetés: 1, Gauinann Gy. DM 44.03 m, 2.
Labanc S. MPTSE 38.50 m, 3. Burján G. 
WM .32.60 m. — Magasugrás: 1. Kassai
J. WM 155 cm. 2. Magyar J. WM 145 m,
3. Lehoczki S. MPTSE 145 cm.

Felnőttek versonye: I li  m gátfutás: 1. 
Komád A. MRTSE 17.2 mp, 2. Zsigmond 
M. MPTSE 21.3 mp. — 8*0 m: 1. Ietoko- 
vits TSE 2:00.6 mp, 2. Hamvas F. TSE 
2:07.3 mp, 3. Takács .1. WM 2:08.2 mp. — 
201) ni: 1. Marosi L. TSE 23.2 mp. 2. Si- 
mouyi E. MPTSE 23.3 mp, 3. Lugosi S. 
TSE 23.8 mp. — 400 m: 1. Kárpáti TSE
52.7 mp, 2. Kohári WM 52.8 mp, 3. Ma- 
gyarvári WM 54.5 mp. — 5OT0 ni: 3.
kilma.nn F. TSE 15:59 mp, 2. Mauréri 
T. WM 16:20.6 mp, 3. Keszthelyi DM 
16:26.4 mp. — 4x200 m váltó: 1. Testvé
riség 1:96 mp (Kászou, Lugosi, Kárpáti, 
Marosi). 2. WM 1:38.6 rap (Magyarvári, 
Zborovszki, Pál, Kohári). 3. MRTSE 1:39 
mp (Merész, Torma, Bánsági, Konrád).
— Súlylökés: 1. Vairró J. TSE 13,48 in, 2.
Remete D. TSE 12.67 m, 3. Szlamcn A. 
WM 11.21 m. — Magasugrás: 1. Bocskai 
L. MRTSE 175 cm, 2. Küszöb I. TSE 175 
cin, 3. Bánsági Gy. MRTSE 165 om. — 
Rúdugrás: 1. Kohári V. WM 351 cm
(acélszalaggal, utána,mérve 3.47), kerületi 
csúcs, 2. Sziámién R. WM 330 cm. 3. Ga- 
rarnszegi K. TSE .3,30 cin. — Gerelyvetés:
l. ívűk A. WM 40.75 m, 2. Szlamcn A. 
WM 4(1 m, 3. Molnár Gy. TSE .38.10 m.
— Diszkoszvctés: 1. Remete D. TSE 41.70
m, 2. Varró J. TSE .39.80 m, .3. Szlamcn 
A. WM 36.24 m. —- Tivolugrás: 1. Lehccz 
J. VRE 6.16 cm, 2. . Szlnnkó L. MRTSE 
6.08 cm, 3. Zborovszki B. WM 6.0G cm.
— Kalapácsvetés: 1. Remete D. TSE 35.48 
m, 2. Sálamén A. WM 24.15 m. 3. Jvak 
A. WM 17.35 ra.

KEVÉS INDULÓJA VOLT A BBTE 
HÜLG YVERSENYENEK 

A pompás pálya, a kitűnő idő ellenére 
is meglepően kevés hölgy jelent meg 
vasárnap délelőtt, a BBTE-nek a Pasa
réti-úti pályáján megrendezett versenyén. 
öröm az ürömben, hogy Stockbauer 
Tesza és Regdánszky Maliid egészen jól 
szerepelt. A 100 m síkfutást Fekete (Ko. 
Habs.) nyerte 13.4-el a centiméterekkel 
később beérkező Zubek (Ko. Brust) 
előtt, akinek ideje szintén 13.4 volt. 3. 
Babay NTE 14.4. A magasugrásban 
Bieszltovszky NTE lett az első 140 cm-es 
ugrásával. 2. Fekete 135, 3. Zubek 120.
Súlyíökésben a pálmát Regdánszky M. 
vitte el, 11 méteren felül. lökve a súly- 
golyót, kilenc centivel; 2. Stockbauer
10.46, 3., Horváth Aranka NTE 10.28. 
Diszkoszvetésben Stockbauer alaposan 
kivágta a diszkoszt: 35.95 m-re, 2. Hor
váth A. 32.60 3 .Kulitzyné BBTE 30.90. 
A gerelyhajításban ismét Regdánszky M. 
jeleskedett. 34.68-cal lett első. 2. Kövér 
(Ko. Habs.) 26.09, 3., Nadányi Ágnes
NyVSC 23.70. A 4x100 méteres váltót a 
Koszorú A) csapata (Kövér, Zubek, Fe
kete, Nagy Rózsi) nyerte 54.2-vel, 2. a 
Koszorú B) (Salamon, Horváth, Sonnen- 
feld, Szi ráki) 60 mp.

AZ ÉSZAKI KERÜLET ATLÉTIKAI 
BAJNOKSÁGÁNAK

második napján Horváth 4705-öt 
dobott diszkosszal, 14 métert súllyal, 
14.22-t ugrott hármasba, Nádaadi
5I.3-at futott 400-on, S7-et 400 gáton. 
Máté i 8o-at ugrott magasba A  
verseny részletes eredményeit leg
közelebbi számunkban közöljük.

Debrecenben kerületi atlétikai válogató 
verseny volt. Eredmények: 100 m: 1.
Nagyházi DVSC 11.5, 2. Rétnonyi DEAO
11.6, 400 ra: 1. Nagy DTE 54.5, 2. Nagy
házi 56.2. 800 m: 1. Kovács SzMAV
2.09.6. 2. Bányai DTE 2.12.4. 1500 m: 1.
Bányai 4.31.7, 2- Szántó DTE 4.53, 5000
m: 1. Simon SzMAV 18.96. 2. Papp DTE
18.21. 110 gát: 1. Molnár DEAC 18.2, 2.
Bessenyei SzMAV, 1.9. Magas: ,1. Tóth
DGASE 165, 2. Molnár 160. Távol: 1. Hor
váth DTE 647. 2. Rálhonyi 639. Rúd: 1. 
Bodnár DEAC 349, 2. . Asz'alos DEAC
320. Súly: 1. Molnár 12.90, 2. Kiss DEAC
12.22. Diszkosz: 1. Ulás d,r 37,08, 2. Mol
nár 36.70. Gerely: 1. Nagy Sándor DTE 
49.90. 2- Tflrös DEAC 44.24. — Női szá
mok: 100 m: 1. Gyarmatin Olga DTE-
KISOK 13.8, kér. csúcs beáll. Távol: 1. 
Gyarmatin 494, kér. csúcs beáll. Súly:
1. Gyarmatid 8:85.

A SzEAC az SzTK-pályin rendezte 
atlétikai versenyét. Eredmények: Magas: 
1. Almás II SzTK 170, 2. Tima SzEAG 
170, 3. Devecseri SzEAC 165. Súly;
1. Biacsi SzEAC 13.28. 2. Gedó B. MÁV 
12.75. 3. Fonyódi SZTK 12.31. 100 méter: 
1. Tima . 11.4, 2. .Mogyorósi ,SzEAC 11.5,
3. Almás I SzTK 11.5. 1500 méter:
1. Christián SzTK 4:47.5. 2. Steíanik 
B. MÁV 4:47 6. 3. Hajiju SzTK 4:50. 
SOOo m : T. Bőthl 9159.2, 2. Stefanik 10:03. 
110 gát: 1. Nehr SzTK 18.6. 2. Almás II 
SzTK 18.8. 5000 m: 1. Bőthi 18:19, 2. Ste
fanik 18:52.6. Diszkosz: 1. Blancsi 40.50,
2. Gedó 39.31, 3, Devecseri 38.50. 400 m:
1. Mogyorósi 61,4, 2. Christián 63, 3. Sós 
SzTK 65. Távol: 1. Almás I 662. 2. Székely 
SzTK 610, S. Tima 584. 80o m : 1. H 
Kovács 2:23.9, 2. Nehr .2:25. 3, Balogi 
SzTK 2:25.2. Gerely: 1. Fonyódi 44.46,
2. Devecseri 44.36, 3., Ancsin 42.34. Rúd: 
1. Herczeg GyAC ,340, 2, Ancsin B. MÁV 
310, 2. Devecseri ,290.

Ü G Y E L J E N  A  V É D J E G Y R E

S g i j t e d g
F & S  az ideális szabadonfutóagy F & S

A K ISO K  országos atlétikai 
bajnokságának második napja

Farkas 50.9-et futott 4O0-on
Vasárnap nagy érdeklődés köze

pette fejezték be a KISOK atléti
kai bajnokságait.

A mindvégig érdekes bajnoki viadal 
verseny számai közül ismét a vidéki 
diákok tettek ki magukért a fővárosi 
középiskolások előtt. Az eredmények 
közül kiemelkedik Farkas, Hegedűs, 
Durmi és Szántó eredménye.

110 m gát: 1. Bécsi (Nyíregyházi áll. 
lic.) 15.9, 2. Ágocs (Bp. Mezőgazdasági 
isk.) 16, 3. Papp (Pécsi Zrínyi Honvéd 
nevelő) 16.2, 4. Kocsis (Bp. Szt. Imre g.)
16.4. — Négy sikertelen rajt után végre 
az ötödikre elindul a mezőny. Ágocs és 
Papp legjobban lábra. A 8. gátig fej-fej 
mellett haladnak. Itt mind a ketten erő
sen botlanak, kizökkennek a lendületből 
és ez elég ahhoz, hogy az ellenállhatat
lan erővel felnyomuló Bécsi a célban 
megelőzze őket. A versenyt alacsony gá
ton futották.

100 m: 1. Szántó (Kölcsey g.) 11.2, 2. 
Halász (Győri le.) 11.3, 3. Joó (Pécsi r. 
kát. tan. képző) 11.4, 4. Hegedűs (Nyír
egyházi áll. lic.) 11.5. — Remek verseny! 
Az első ötven méteren Halász a leggyor
sabb, Szántó egyméterrel követi. 80-nál 
az aprótermetű, pompás stílusú vágtázó 
befogja Halászt és gyilkos küzdelem után 
jó  fél méterrel győz. A helyezettek kö
zött is igen szoros verseny volt.

Magasugrás: 1. Gröller (Kaposvári áll 
g.) 176, 2. Leszler (Pestújhelyi rom. kát.
k.) 170, 3. Szomoti (Pécsi Zrínyi honvéd 
nevelő) 170, 4. Jankó (Kunszentmiklósi 
ref. g.) 165. — A guruló stílusban, de 
gyenge rohammal ugró Gröller a 176-os 
magasságot elsőre viszi. A 180-al a 
gyenge rohama miatt nem tud megbir
kózni. Tehetséges.

DLszkoszvetés: 1. Gáspár (Székesfehér
vári áll. g) 37.69, 2. Hamvai (Bp. Szé
chenyi k.) 37.49, 3. Rózsás (Szombathelyi 
áll. k.) 36.41, 4. Ujcz (Székesfehérvári
áll. g.) 35.29. — Gáspár a negyedik do
bására érte el legjobbját. Hámvai két
szer is túldobta a győztest, de mindkét
szer kilépett egy hajszálnyira.

400 m: 1. Farkas (Kunszentimklósi ref. 
g.) 50.9, 2. Papp (Bp. Szt. István k.)
51.4. 3, Bánhalmi (Bp. Wesselényi k.)
53, 4. Józan (Kunszentmiklósi ref. g.')
53.4. — Farkas az első kétszázon irgal

matlanul belenyargal, a végét nem 
bírja, még így is egy tizeddel megjaví
totta egyéni legjobb eredményét. Papp a 
végén szépen feljött.

200 in: 1. Hegedűs (Nyíregyházi áll,
lic.) 22.9, 2. Gruber (Pécsi honvéd ne
velő) 23.1, 3. Halász (Győri k.) 23.3, 4, 
Szarvadi (Bp. Mezőgazdasági iskola) 23.6. 
— Sir már biztos győztesnek látszott, da 
elnézte a célvonalat és lelasitott. Hege-: 
düs így biztosan győzött.

Súly lökés: 1- Hamvai (Bp. Széchenyi k.)
12.87, 2. Rózsás (Szombathelyi áll. k.)
12.69, 3. Leszler (Pestújhelyi róm. kát, 
k.) 12.59. 4. Gáspár (Székesfehérvári áll, 
g .) 12.55. — Hamvai, ha kiemelné a do-i 
básait, jóval nagyobbat is dobhatna.

Távolugrás: 1. Lipovszky (Szekszárdi
áll. g.) 642, 2. Tóth (Debreceni kegy. g.) 
639, 3.- Szarvadi (Bp. Mezőgazdasági isr 
kóla) 638, 4. Szántó (Bp. Kölcsey g.)
632. — Lipovszky szerencsével nyerte a 
bajnokságot. Alig volt különbség az ug-: 
rók között.

800 m: 1. Durni (Bp. Vörösmarty g.) 
2:04.7, 2. Tarczal (Bp. Fáy g.) 2:06.9,
3. Veröczi (Bp. Széchenyi k.) 2:07, 4.
Zombori (Bp. Mezőgazdasági iskola) 
2:07.4. — Lugosi vezeti az első kört,
ideje: 59 mp. Csöngetésro egy kissé le
lassul az iram. 600-nál az egyik esélyes, 
Horliezky feladja a küzdelmet. 7C0-nál 
Durni nyitja meg a hajrát, a célegye
nesbe már négy méter előnnyel fordul. 
Előnyét fokozza és tíz méterrel elsőnek 
szakítja át a célszalagot. A szív nélkül 
küzdő Verőczit a cél előtt Tarczal is 
megelőzi.

Gerelyliajifás: I. Kertész (Gyulai ff.)
50.95, 2. Leszler (Pestújhelyi r. k. , kér.)
49.73, 3. Breyer (Mezögazd, középük.) 
45.56. 4. Rózsás (Szombathelyi áll. tor.)
44.73. — Kertész az ötödik dobásává} 
szárnyalta túl Lcszlcrt.

Svédváltö: 1. Kunszantmiklósi ref. ff.
(Bcroáth. Tóth, Józan, Farkas 2:03.3 (or
szágos KISOK-csúes), 2. Bp. Szent. Ist
ván kcr. 2:04,1, 3. Mezőgazdasági közép
iskola 2:07.S. — A  kunszcntmiklósiak 
Farkas kilünő futásának köszönhetik 
győzelmüket.

A . csapatversenyre .kiírt Szent Imre- 
vándorrlijért folyó küzdelemben: 1. Gyu
lai róm. kath. gimn. 1828 pont, 2. Pécsi 
Zrínyi ITenvédnevelő 1809, 3. Kiskun
félegyházi áll. tanítóképző 1787.

A BBTE atlétikai versenyének m á s o  d i k  napja

Harsány!
az 1500-at is megnyerte

E nyhe, a lig  len gedező ellenszél
ben g yön yörű  napsütéses id ő  k edve
zett a B B T E -versen y  m á sod ik  n ap
ján ak  is. A z  atléták  a  m ásod ik  
nap is  k itettek  .m agu k ért. A  rende
zés azonban  m ost is  m egsíny lette  
azt a z  alapvető  h ibát, h o g y  az 
egyes  szám okat m eg h a tározott 
időre írták  ki. E g y e s  e lő fu ta m ok  
elm aradása, m ás szám ok ban  a  v á rt
nál kevesebb induló u n alm as , szü 
neteket terem tett, A  p á ly a  ta la já t 
m ost sem  ta lá lták  ru ga lm a sn a k  az 
atléták. E z  kü lönben  a z  id ők ön  is 
m eglátszik .' E red m én yek :

1590 m (10 induló): 1. Hnreáuyi BBTE 
3:54.8, 2. Hi,res DTE 3:55.8. 3. Szabó MAC 
3:57.4, 4. Gyorffyói MAVAG 3:58.2. 5.
Zoltfti UTE 4:62.6, 6. Ú jvári MOTE
4:04.8. — Pompás verseny. Hagymáéi ve
zeti az- első 400-ait (B-re. Szabó és Har
sány! möfféjo helyezkedik. 64)0 után Szabó 
váltja fel a vezetésben a kilépő Hagy- 
másit. 2:07.4 a 800. Most Szabó fokozza az 
iramot, Óé csak pzéthúzasa egy  kissé a 
mezőnyt. Harkányitól, Hírestől és Györ
gyéitől elítélni nem tnd. 3:1S a három 
kör. Harsányi rendkívül frissem mozog. 
Sznbó mozgásában kevés a lendület, 
1200 után Híres megy előre, de vesz
tére csak enyhém erősít, nem vág hosszú 
hajrába, A egyenesben Harsányi köny- 
nyem húzódik mot'llége és heves küzde
lemben biztosam veri. Szabónak a bar
miunk helyért is küzdeni© kell Gyor- 
gyóival. Hareányl kitűnő. K ár lenne, ba 
nem mohotn® Északra. A svéd 1560-asok 
clleú a gyors fföteborgi pályán biztosan 
futna 3:52-ön belül, sőt mtéff jobbat is. 
Híres is formában van és Szabó is for
mába jöhet.

100 m (7 induló, két előfutam ): I. Ko-
rompai DEAC 11, 2. Gyenes MAC 11.L
3. Ember dr. BBTE 11.2. 4. Felsőcsp TSE 
1Í.2 5. Szigetvári dr BBTE 11.3 — Csá- 
nvi és Sir nem . indult. Séta előfutamok 
után a döntőben Pelsőczi Indul a leg-gsorsabban. 50 m után azonban már 

orompal van elöl és megszorítás , nélkül 
biztosan nyer a jól küzdő Gyenes ellen. 
Ember fél méterrel maradt Gyenes mö
gött. Enyhe ellenszél. Korompai jó . .

400 m (11 induló, két előfutam ): 1.
Görkói BBTE 49.8, 2. Polgár BBTE 49.9.
3. Góbi BBTE 50.2. 4. Serényi UTE 51.5. 
— Az első előfutamot Görkói, a  másodi
kat Polgár nyeri 51,2 alatt. A  döntőben 
Dévényi indul a belső pályán,' előtte Gör
kói, Góbi, Polgár, Herényi. Polgár hatal
mas iramban kezd, Görkói majdnem lé
pést tart vele. A lassú kezdéshez szokott 
Dévényi annyira elveszti a kapcsolatot a 
többiekkel, hogy -200-nál feladja a ver
senyt.. Görkói a harmadik százon sokat 
hoz Polgáron. Az egyenesbe m ár együtt 
fordulnak. Görkói frissebb és 350-nél már

két méter előnye van, de az utolsó mé
tereket már alig bírja, az újra feltámadó 
Pblgár fél méterre megközelíti. Az ez
úttal óvatosan kezdő Góbi jól végigátija 
a versenyt Végre rendesek a  400-as 
idők!

Diszkoszvetéa <9 Induló): I. Kuliczy
BBTE 43.05, 2. Tóth BBTE 44,87, 3. Né
meth BSzKRT 42.16. 4. Kelemen TFSG 
40.78, 5. Remete (Testvériség) 40.38. A 
diszkoszvetést áthelyezték a pálya másik 
sarkába, hogy az ellenszél ellen dobhas
sanak. Kuliczy most is állandóan 48 mé
tereket dobott, de az ötven métert nem 
tudta elérni. A harmadik dobása Volt a 
legnagyobb. Nagy meglepetés Tóth ki
váló eredménye.

Rúdugrás meghívásos- 1. Kovács MAC 
360. 2, Lénert (Zombori SE) 860, 2. Kovács 
TSE 340. III. o.: 1, Süllé MAC 350.
2. Raffai TFSC 340, 3. Nyigrl TFSC 330. 
A nagy meglepetés Kovács TSE kiesése, 
A 360-at sem tudta átugrani, de látszott, 
hogy nem rossz a formájú.' Amiatt esett 
ki, hogy könnyen vette a dolgot. A MAC 
Kovácsa alatt eltört a rúd. Nagy örömet 
keltett a zombori L’énárt indulása, főleg 
tudása. Egy kicsit erősebb lehetne á 
rúdugráshoz.

Távolugrás fii induló): 1. Verme*
BBTE 717. 2. Gyurlcza MAC 713, 3. Si- 
monvi TFSC 679, 4. Vadász ARAK 665. 
— Versenyen kívül Lénert ZSE 668. — A  
kéj vetélyláro között nagy küzdelem 
volt. Vermes ugrásai: 695, 707, 717, 710, 
be., vj., vj. G yuricza: 690. 713, be. ‘ 708.
be, 697. Vermes szépen feljavult, nem
csak nagyot ugrott. de biztosabb is lett 
Gyuncza kissé bágyadt. Lénert iavoluff-- 
rásban is tehetséges. Eredményének ér 
tókét növeli, hogy rúdugrással egyidő- 
beu rendezték a távolugrást és Béniért 
ide-oda szaladgált,

4xlM m (4 induló): 1. MAC (Mlnai. 
Gyurieza, Kóta.i, Gyenes) 43.5, 2. BBTE 
(.Szigetvári, Ember dr, Polgár, Venjies) 
44, 3. Törekvés 44.3, 4. BBTE B). A  
MAC győzelme meglepetés. Ember dr 
meghúzódott lábbal nagyon óvatosan 
futott. -

GerélyhajitSs, meghívásos (4 Induló):
1. Várszegi MAO 65.07 , 2. Vényei BÉÁO
63,00, 3. Gsányi BEAC 6i,50. 4. Költal 
TFSC:.60.07. —r .Jó kis verseny., jó  ered
mények. Várszegi csak ntolsó dob ásúyai 
szárnyalta túl Vényit. Keltáinak ez as 
első 60-as dobása.

10.090 m (5 induló): 1 . Kelen BET® 
31:00.2, 2. Pataki MRAFC 32:31, 3. Gyi- 
mesi BBTE 32:43.2. — Kelen komoly ira
mot futott, bár nem akadt a mezőnyben 
ellenfele. Azonnal elfutott Patakitól ég 
egyenletes, lendületes körökkel fokozato
san növelte előnyét. Részideje 1000 mé
terenként: 2:57, 6:00. 9:01.6, 12:09, 15:16, 
18:27, 21:34, 24:44, 27:55. Ha egy .kicsit 
megnyomta volna könnyen futott volna 
31-en belül. Pompásan futott a fiatal'Pa
taki is, ráduplázóit- szombati jó  eredmé
nyére,
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Nezocsúcs Nagyváradon!
' Nagyváradi AC-- Újpest 3:0 (2:0)

Minden ieklnteiben [ot>b voit a NAC és b i z t o s a n  nyert
Góllövő: Spielmann, Haláti, Spielmann 
Nagyvárad, 6 0 0 0  néző. Vezelle: Kovács II

A  kettős attrakcióra megmozdult 
az egesz város sporttársadalma. 
Igaz, hogy az idő is kitűnő volt, de 
ilyen nagy sikerre nem számított a 
NAC vezetősége. A  6000 ember 
uézöcsúcsot jelent itt!

így állt fel a két csapat:
NAC: Várday —  Molnár, Dómján

—  Krasznai, Juhász, Demény — Ko
vács II., Kovács I.j Spielmann, Bo. 
dola, Haláti.

Újpest: Sziklai —  Futó, Balogh
II. —  Nagymarosi, Szűcs, Balogh /.
—  Adám, Vince, Szusza, Zsengédén, 
Tóth III.

AZ I. FÉLIDŐ
Az Újpest kezd és Ac'lám mindjárt ve- 

nzélyesen indul, de beadását Demény 
menti. A NAC megmozdulása lesen akad

u„KRISTÁLY
gyógyforrásból palackozott 
á s v á n y v i z e t  i g y u n k !

i SZOT LUKÍCS
gyógyfürdő

téli uszodájának használa
tával megelőzi rheumáját.

e?. Tóth jó  kitörés után az oldalhálóba 
lő. Változatos a játék. A 7. percben Tóth 
és Demény összecsap, Tóth megsérül, de 
hamarosan játszik tovább. A 13. percben 
Bodola fölé lő. A másik oldalon Vince 
mellé fejel. Kovács I. bombája veszélyes. 
A 32. percben Bodola labdájával elfut 
Haláti, az Újpest védelme nem tudja 
megállítani, átadását Kovács II. Spiel- 
mann elé fejeli és

a középcsatár mintegy tfx méterről 
féljnagasan a hálóba lő. 1:0.

A NAC támadásai veszélyesebbek. A 
43. percben Demény szabadrúgására Szik
lai kijön, de Bodola előtte fejjel Haláti- 
hoz játszik és

a szélső az üres kapuba emeli a lab
dát. 2:0.

Szünetben az újpesti öiltöisőben Tóth 
lábát orvos vizsgálja. A térde sérült 
meg. A sérülés nem látszik súlyosnak, 
de Tóth mtógsem játszik tovább. Vinczo 
lesz a bal szélsó és B em  a jobbössze- 
kötö.

A  NAC háza táján nagy a boldogság.
SZÜNET UTÁN 

már meglehet ősén porzik. a pálya, pedig 
a mérkőzés előtt alaposan fellocsolták. 
Bcrzivel megélénkül az újpesti támadó
kor. Spielmann. elöl Sziklai kiőklözi a

után nem volt komoly harcos, Vince 
eltűnt, Zsengellér lustálkodott, 
Szusza — semmi különös. A  fede
zetsorban Balog a legjobb. Szűcs 
lassú, Nagymarosit alig lehetett 
észrevenni. Hátul Balog II. játszott 
a legjobban.

Jó küzdelmek a csepeli 
ökölvívó-válogatón

Sulkó Béla szövetségi kapitány szom
baton este már másodízben állíttatta 
szabadtéren szorítóba a válogatot t jelölte
ket. Szombaton este Csepelen, ahol Ka- 
landy Imre, a MÖSz társelnöke is meg
jelent 1200 néző előtt tettek tanúságot 
formájukról azok az öklözök, akikre 
számít a kapitány. A  WMTK által 
nagyszerűen megrendezett válogató via
dalok előtt ifjúsági mérkőzések kerül
tek sorra: Juhász WMTK győz Eisen- 
bach BT ív ellen. Kovács WMTK—Kor
sós BSzKlíT döntetlen. Két kiegészítő 
pár öklözött ezután. Barát WMTK győz 
Mitterer BVSC ellen. Barát igazán nagy
szerűen harcolt. Nem is látszott meg 
rajta, hogy január óta nem volt. kesztyű 
rajta. Németh WMTK nagy küzdelem
ben verte Zörgőt BVöG.

A válogató mérkőzések első párjaként 
Kiss WMTK és Podány BVSC lépett a 
szorítóba. A két légsúlyú pompás har
cot vívott. Podány szemhéja a 2. mcuet 
végén felszakadt és így Kiss győzött. A 
WMTK-öklöző különben is jobb volt Po- 
dánynál. A harmatsúlyban Bogács to
vábbra is tartja rossz formáját. Alig 
ütött a nála négy  kilóval nehezebb Hor
váth BVSC élleni mérkőzésen. Csapogya 
MFSC a pehelysúlyban indult Sz dézsán 
ellen. Kétszeri figyelmeztetés ellenére is 
győzött. Szelezsánt egy  ízben figyelmez
tették. Bene BVSC a kön nyű súlyban 
Bugáit, klubtársát kapta és biztosan 
győzte le. Torma II  BTK igen ügyes 
ellenfelet kapott a szolnoki Csapó sze
mélyében a váltósúlyban. A 3. menet 
utolsó perceiben leléptették a szolnoki 
fiút erőfölény címén. Mondjuk, hogy el
hamarkodottan. A  középsúlyban Csontos 
FTC csak nehéz küzdelem után győzött 
Szalag BVSC ellen. A félnehézsúlyú Já
szai WMTK legyőzte a nehézsúlyú Ho
rn olyöl FTC, akinek nem volt jó  napja. 
Nem küzdött olyan nagy akarással, mint 
Jászai.

KORREKT CSIKÓS 
DIVATÖLTONYÖKGauder

s z a b ó t ó l
VH„ Brzsébet-WJrút 4. m.

labdát, az Kovácw T. fejére érik « ott 
másodpercekig ugrál. Nagy derültség! A 
18. percben Kovács Il-t a büntető terű; 
leteli belül elnyomják, de a játékvezető 
nem ad 11-cst. A 36. percben Bodola 
labdájával Haláti fut el, Futót átjátsza 
é'8 pontosan úgy, mini az első gól előtt, 
beadását Kovács II . fejjel Spicknann- 
hoa továbbítja és

az közelről védhctetlcn gólt ló. 3:ó.
Az TTjpcst kissé belelendül. Balogh T. 

mellé durrant. Az utolsó percben Bodola 
fölé lő.

N Y IL A T K O Z A T O K :
Dangfclder Ferenc: Gratulálok a NAC- 

nak. A jobbik csapat győzött.
Takács edző: A NAC igen jó, a győ

zelmét megérdemelte.
Gálffy András, az MLSz főtitkára: 

kiég nem láttam a NAC-ot ilyen jól 
játszani. Komoly értéke lesz az NB 
I n  ek.

Nos* Andor, a NAC főtitkára: Szép
játék. A  csapat végre úgy játszott, 
amint vártuk. *

b í r á l a t
A  NAC biztosan győzött s ezt a 

győzelmet meg is érdemli. Minden 
részében jobb volt, mint az újpesti 
együttes. A  lilák, mentségére csak 
az szolgálhat, hogy hosszú út után 
csak vasárnap délben érkeztek 
Nagyváradra és négy órakor már 
játszaniok kellett.

A  NAC védelmében Várday és 
Molnár jó. A  fedezetsortan De
mény, Juháss, Krasznai a sorrend. 
Elöl Bodola sokat vállalt magára, 
Spielmann lövéseivel tűnt ki. Ko
vács I. szemfüles. A két szélső kö
zül most Haláti tetszett jobban.

A z Újpestben a csatársor meg
lepő gyengén működött. Egyedül 
Adám dicsérhető, no meg a szünet 
után beugrott Bersi. Tóth sérülése

Fiitall-felszerelés
kapható:

SZABÓ IMRE
6portüzeinében, Y u rk e w e  ___

HABOM DÖNTETLENIG VITTÉK
A KOMAROMI ÖKLÖZÖK A MAFC

ELLEN
A műegyetemista Ökölvívók — öröm

mel állapítjuk meg — igen sűrűn sze
repelnek a szorítóban. Szombaton este 
a komáromi leventéket hívták meg egy 
kis barátságos összecsapásra. A mű
egyetemiek 13:3 arányú győzelmet arat
tak a vendégek fölött. Részletes ered
mények: Csethő győz Király ellen. Bu
dai döntetlenül végez Holderikkal, 
ToancsiaiLa nem bír Egyházi II-vei. Ne
mes az első menetben kiüti Droczlcyt, 
hasonlóképpen végez" Gáspár Pálival. 
Hámos erőfölénnyel győz Egyházi I. el
len. Katyóri megveri Petrokot. Gere— 
Egeri döntetlen. Előállók a MAFC ök
lözöl.

GYŐZTEK A  BSZKRT ÖKÖLVÍVÓK 
TATABANYÁN

a vasárnap megtartott batráteágos viada
lon. A mintegy 800 (!!) néző előtt le
folyt mérkőzések eredménye (elől a 
BSzKRT-üklÖzők): Horvá th—Keremyi dön
tetlen, Szabó győz Skontók eliten. Bagó 
nyer Korodra ellen. Rúzsán meg ven*i 
Zámbót, Ali győz Végb -ellen, Schulek 
kiütéssel veszt/ Keresztes ellen. A bemu
tató mérkőzéöe/k s-orán Babolán TSC 
döntetlenül mérkőzött Gerstein TSC el
len, Somody legyőzte Vargát, Jákics 
döntetlenül végzett Rideg ellen (nii.n-d 
BSzKRT-Ö'kölvívó). A Szolnoki—Szalui 
bemutató után nem hirdetitek eredményt.

ö s s z e á l l í t o t t á k
a németek ellen kiálló 
ökölvívó válogatottat

Az Egerben induló B-válogatott
is kész

A. szombaton éste Csepelen megtartott 
válogatómérkőzés után Sulkó Béla szö
vetségi kapitány összeállította a németek 
ellen kiálló magyar ökölvívó válogatottat. 
A legjobb magyar ..nyolc”  (légsúlytól 
feljebb): Podány. Bogács, Csapogya,
Bene. Torma II, Csontos,  Jászai, Homo
lva.

— A maesti mérkőzésekre — mondta 
szombaton este Sulkó Béla — olyan ellen
feleket igyekeztem a jelöltek részére 
szőrit óba állítani, akinek st ílusa legin
kább meg felél a német öklözök stílusá
nak. Podány sérülése vem súlyos azért 
szüntettettém be a mérkőzést, nehogy 
tovább repedjen Podány szemhéja. A 
fiúk — általában — jól mozogtak.

A látottak alapján a kapitány a június 
29-én Egerben szorítóba álló együttest, a 
B) válogatottat is összeállította. Ez a 
csapat: Kiss, Arlimr, Szelezsán, Kocsis, 
Szalay BVSC, Kasa, Szolnoki, Nagy.

Mind a németek, mind pedig az Egerbe 
induló csapat tartalékjait csak később 
jelöli ki a kapitány.

KÉZILABDA
A  KÉZILABDÁBAJNOKSÁG 
VASÁRNAPI EREDMÉNYEI

I. osztályú férfi:
A M A F O  LEGYŐZTE 
AZ ELEKTROMOST!

MAFC—Elektromos 8:3 (3:2). Bertalan- 
utea. Veizeitile: Bordó. Góldobó: Eszéki
(4), Nagy I (2), Mátyásai (2), illetve 
Cséfay (2), Papp.

A WMTK MEGSZEREZTE ELSŐ 
GYŐZELMÉT

WMTK—VÁC 9:8 (3:3). Csepel, WMTK- 
stadioTt. Vezette: Moesáry. Góldobó: Sinor 
(4), Hajós (3), Németh (2), illetve S-algó 
(4). Fórra i (2), Seireas (2).
HENGERELT A VILLAMOS! CSAPAT 

BSzKRT—BTC 12:4 (8:1). Ciprus-utca.
V-eaeiítt-e: Bérhez. Góldobó: Jávor (4), Ku- 
tasi (3). Dobos (2). Görcs (2). Kormos, 
illetve Pásztói (2). Ti-chy II, Holezdnger.
NAGY HARC UTÁN DÖNTETLEN . . .
BLE VII.—UTE 9:9 (5:4). Megyeri-út. 

Vezette: Pusztay. Góldobó: ErdŐdi (3), 
Demcsák (2), G-ümöri (2), Oláh. Gecse, 
illetve Benda (4), Cziráki (3), Csillag, Si
mon.

Szövetség! díj:
MAFC—Elektromos 10:4 (G:l). Berbalan- 

utea. Veaebfce: Gla-fz. Góldobó: Oláh (4),
Jjáng (2). Petiis (2), Szép. Varga, illetve 
Biaikigh (2), Maró'tby, Vitencz..

BLE VII.—'UTE 12:9 5:5. Megyeri-út. 
Vezette: Kurucz. Góldobó: Matykó (6),
Husek (3), Varga, Kovács, Nádi, illetve 
Bricht (6), Nagy (2), Nógrád.

III . osztályú női:
DSE—DreHSK 8:0 (3:0). Halom-utca.

Vezette: Piieatay. Góldobó: Rirbay (5),
Ambrus (3).

Ko. KBL—óbudai Pamut S :Z (3:2).

SPO RTÉRM EK
LU D VIG

B p. T h é k  E . « » „  1 8 .  k a p h atók
Um átjetnü. Wiéersl. Mit. scricnt

Nagyszombat-utca. Vezette: Pállá. Gól
dobó: Nemecz (2), Karner, illetve Sál
iéi (2).

Ko. Kőbánya—MFéSE 8:1 (2:1). Gu
bacsi-út. Vezette: Pintér A. Góldobó:
Kiss (2), Kucsera, illetve TasnádJ.

Budakalász—Ko. Elzett 5:0 (3:0). Bu
dakalász. Vezette: Eobrovszky. Góldobó: 
Szévics (4), Fii 11.

IV. osztályú női:
A Ko. XIV.—DSE mérkőzés a pálya 

elfoglaltsága miatt éhnaraidrt.
S.SC—Bnüabalisz 6:3 (3:1). Budakalász. 

Vezette: Palvin. Góldobó:. Bobrovszkyné 
(fi), illetve Türpisz (2).

Barátságos mérkőzés:
GSE—Ko. Kelenföld 4:0 (2:0)- KFC-

Horthy. Miklös-út. Vezette: Cséfay. 
dobó: Tatai (2), Vida (2).Góldoi

A BSzlCOT ICarakl-Kőszegi-Birő
összetételű legénysége országos 
csúccsal és 35,552 éraát
laggal győzött a OTT 15© Icrn-es 
wándordíjas kerékpáros liármas 
iárorwersenvéti

Tegnap bonyolította le az MKSz a gö
döllői országút Budapest—Gyöngyös— 
Budapest 150 km-es terepszakaszán ha
gyományos.. országúti járőrversenyét. A 
sorompóbaálló 26 egyesületi legénység 
közül a BSZKRT Kőszegi—Karaki—Bíró 
együttese meglepetésszerű és megérde
melt, hatalmas arányú győzelmet aratott. 
Ez a csapat az egész hetet szorgalmas 
edzéssel töltötte s a versenyen remek 
üsszjátékkal és a váltott vezetés szinte 
óraműszerü pontosságának alkalmazásá
val új országos csúcsteljesítményt ért el 
és az esélyes nagycsapatok előtt hatal
mas időnvereéggel és közel 36 km-es át
lagot futva érkezett győztesként a célba. 
Pompás versenyt futott a Testvériség 
szürke Varga—Újvári összeállítású újonc
csapata s a nagy ágyúk fogatát, az 
MPSE-t, a ?. FTC-t és a PSE-t is meg
előzve. a második helyen kötött ki.

A BSZKRT házatáján nagy az öröm. 
ősz Alajos, az egyesület lelke ézekét 
mondta:

— Nagy nehézségek közepette, de tö-

Kerékpárok, alkatrészek
nagy választókban legolcsóbban

DIADAI, T h ö k ö l y - ú t
2 6.

Kerékpár ár jegy-éket ingyen küldünk.

rétien hittel és szorgalmas készülődéssel 
sikerült végre kifutnunk a formánkat. 
Karaki felülmúlta önmagát. A csapat ki
felé 42 km-es átlagban robogott előre és 
mindhárom tagjával töretlenül érkezett a 
célba. Kőszegi edzésszegenysége c-llenére 
is remekül bevált. A fiatal Bíró munka
bírása és vezetési készsége kellemesen le
pett. meg. Hál Istennek, jól sikerült a 
válogatás.

A BSZKRT-legényáég eszel a győzel
mével egy évre birtokolja az OTT ván
dordíját, melyet eddig a WMTK és a 
PSE védett.

A vaskerekes csapatok 28 legénységet 
számláló mezőnyében aránylag gyengébb 
volt a küzdelem. Az esélyes WMTK- 
együttes itt is alulmaradt s győzött az 
esélylesönek íréit MPSE I. legénység, 
mely kettőre fogyott létszáma ellenére 
kétperces térhátrányba vetette a Sólyom 
KE-nek második helyre befutó együtte
sét.

Részletes eredmények:
KÖZÉT 36 KM-ES ATEAGGAE ÉS HÁ
ROMPERCES MEGUGRASSAK FÖLÉ
NYESEN GYŐZÖTT A BESzKRT CSA
PATA A 150 KM-ES TAVU HÁRMAS

JiKÖRVERSENYBEN
T. Besxkárt (Karaki—Kőszegi—Bíró) 

4:13:54.
2. Testvériség (Varga—Újvári) 4:18:44.
3. FTC (Éles—Vida—Barvik) 4:19:05, 4. 

MPSE I. (Jónás-^ErSs) 4:24:25, 5. PSE 
Gere—Kárász—Szalay) 4:24:50, 6. WMTK
I. (Gyurkovits—Szabó) 4:35:42, 7. ElfiSC 
(Homies—Krajcár) 4:28:11, 8. BESzKRT 
III. (Breuer—Szabó) 4:30:25, 9. Főv. KE 
(Molnár—Kleiner) 4:31:43, 10 BESzKRT
II. (Kovács—Bors) 4:41:52 11. MPSE II.
(Tenzel—Varga) 4:43:12, Í2. Sólyom KE 
(Holmár—Kovács) 4:43:25.

A BESzKRT legénysége a ,,szerencsét
len" 13-as rajtszámmal indult. Heves 
iramban és rajtaütésszerű előretörésekkel 
már kifelé hat egyesületi legénységet fo
gott be s iramát egyre fokozva végül is 
tetemes térelőnnyei győzött. Közben túl
szárnyalta a / Éles—Gere—Bitz együttes 
által a bécsi országúton 1938-ban felállí
tott 150 km-cs 4:14:46-os járőrcsúcsot.
AZ MPSE HEGEDCS—REIBL ÖSSZE
ÁLLÍTÁSÚ LEGÉNYSÉGE GYŐZÖTT A 
VASKEREKESEK 50 KM-ES JÁRŐR- 

VERSENYÉBEN
1. MPSE (Hegedűs—ReibI) 1:32:16. 2. 

Sólyom KE I. (Bederna-Domján) 1:34:26.
3. Tipográfia (Künsztler—Albert) 1:34:51.
4. Sólyom II. (Horváth-Rosegger-Szalay)
1:34:57, 5. WMTK I. (Varga—Rajcsányl 
(1:34:58. 6. Testvériség (Donáth—

Szendrey) 1:35:03, 7. WMTK III. (Ben-

MOZI

Ml fái írnek
A múlt héten az UFA legnépsze

rűbb két színésznője érkezett Buda
pestre. Bükk Marika vasárnap dél
után érdekes előadást tartott a rá
dióban az UFA-nál működő magya
rokról. IIse Werner csak néhány na
pig tartózkodott Budapesten (ahol 
egyébként a szülei évek óta élnek) 
és már a múlt hót végén vosszauta- 
zott Berlinbe.

*
A  prémvadászok hazájában ját

szódik a „Kanada ördöye” című 
Universal-film cselekménye. Richard 
Arién, Andy Devine, Kay Sution és 
Anne Gwynne játszik fontosabb sze
repet az izg-aimas történetten, ame
lyet hamarosan nálunk is bemutat
nak.

*
Két érdekes szakmunka jelent 

meg június havában magyar nyel
ven. Az egyike Lohr Ferenc, a Hun
nia kitűnő hangmérnöke írta a 
„Filmszalag útja” címen, a másikat 
Svüc-1 Adám arról, hogy „Iloyyan 
késsül a rajzos film?”

NEMZETI SPORT
Mégjolenllt szerda és szombat kivételé

vel mtuden nap. Szerkesztőség é* Itisdo- 
hivatal Bp. VIIT., Riikfc Szilárd-utca 4. 
-  Távbeszélő 132—4S9 és 1.33-977. Levél- 
cím: Budapest 72, Poalafiók 42, — Posta- 
takarék: .53.266./

Főszerkesztő: Dr. Vada* Gyni*.
Felelős szerkesztő: Hoppé László.
Felelős kiadó: Knltsár István.
Előfizetési d í j :  Belföldre egy hóra. r  

2.20, negyedé vre 6.—* k öl földre 9.—* 
Amerikába 10.—. . _ -

Nyomatott a Stádium Bfc. kM nrgog^
Min. í/lítöi! Qrirr AitMt inuttt, „

A MOZIK MŰSORA
Rövidítések: r.' =  ‘/i, f  =  */;, h “  % 

Nyári szünetet tart: Omni* 
Bemutató mozik

ÁTRIUM ifi. f8. flO. Búvárhajók Nyugatra! 
BELVÁROSI HÍRADÓ 10-től 24-ig folyt. 
Magyar, Ufa-, Fox- és rajzos híradó. 
Belső hadosztály, ügető derby. A tobruki 
csata. Rajzfilm.
CASINO ifi, h8, hlO. Légy résen Andy 
Heardy!
CITY hS. hlO, Megértés.
CORSO ffi, f8, flO. Az asszony, az orvos 
és a harmadik.
DÉCSI ffi. is. flO. Fiatal ördögök. 
FÓRUM n6. f.S, hlO, Havasi vadmadár. 
HÍRADÓ 9-től 24-ig folyt. Magyar. Ufa-, 
Fox- és rajzos híradó. Belső hadosztály, 
ügető derby. A tobruki csata. Rajzfilm. 
RADIUS ffi. h8, hlO. Nászút Haítiba 
ROTÁL APOLLO IS, IS, hlO. Oköljog. 
SOALA nfi, ÍS, hit). Eszményi anszony. 
URÁNIA 5, nS, flO. Bűvárhajók Nyugatra!

Utánjátszó mozik
BROADWAY f4. ffi. f8. flO .Elkésett levél. 
CAPITOL f4, f6. f8. flO. Árvíz Indiában. 
CORVIN f4, ffí f8. flO. Bönhődéa.
ELIT 4, 6. 8. 10. Egy életen át. 
HOLLYWOOD f4, ÍS, Í8. 110. Tokaji aszú 
KAMARA 11, 2, 4, 6, 8, 10. Halálra 
ítéltek.
LLOYD Í6, Í8, f.10. Szivek muzsikája. 
PALACE 11. 2, Í5, 7, flO. A Manderley- 
ház asszonya.
PATRIA 4, B, 8. 10. A holnap hajósa. 
SAVOY Í4, f6. f8, no. A holnap hajósa. 
SIMPLON 5. nS, flO. Egy életen át. 
STÚDIÓ 14, IS, n , flO. Elveszett a fe le
ségem.

' Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS n4. n6, n8, i.lO. Hét évig nem 
lesz szerencsém.
BELVÁROSI 4, 6, S, 10. Madarász. 
EUDAI APOLLO f5, h7. 9. Madarász. 
ELDORADó 4, 6, 8. 10. Szajnaparti szere
lem.
HOMEROS 5, n8, flO. Az asszony, aki
tudja, mit akar.
IPOLY 5. n8, flO A gorodi fogoly. 
JÓZSEFVÁROSI Í4, f6, f8. flO. Madarász. 
OLVMPIA 11, 2, 4. 6, 8, 10'. Udvari ■ bál. 
OTTHON n4, n6,'i,8, ni#. Három Codona. 
FHÖNIX 11, 5, n8, flO;.. A láthatatlan 
ember visszatér.
KIÁLTÓ 14, fi, fl. flO, Garcia futárja.

A RÁDIÓ MŰSORA 
HÉTFŐ, június 23.

Budapest I. (549,5 m). 6.tö: Ebresztó-
Torna. — 7: Hírek: Hanglemezek. — 10: 
Hírek. — 10.20: Pannónia virágoskKrtj'ei. 
Irta Eürsy Júlia dr. — 10.45: Kis törté
netiek nagy zeneművészekről. Irta Bog
nár László. — 1Ü.10: A Rádió Szalonzene- 
kara. — Közben 12.40: Hírek. — 33.30:
Korányi Aladár cigányzenekara. — 14.30: 
Ilírek. — 15.20: Hanglemezek. — 16.13:
Görög fizobi'áííBaif: A  Pantheon szobor
dísze. Erdélyi Gizella dr előadássoroza
tának V. része. — 16.45: Hírek. 37: Hírek 
szlovák és-ruszin nyúlván. — 17.15: Ke
leti Lili zongorázik. — 17.45: Hamgké-
pek a bukovinai magyarok hazatéréséről. 
I. rész. A  közvetítést a kosnál áldomás
ról vezeti Budiriszfcy Sándor. — 13.10: 
Sthvm»l Miklós lánczerekara játszük. — 
18.35: Klapka György. Julier Ferene elő
adása. — 19: Hírek magyar, német és
román nyelven. — 19.20: Farkas Béla
keringöket és dalokat játszik. — 19.30: 
Közvetítés a kolozsvári Magyar Színház-' 
báli .(Kolozsvári dóri dó." Zenés játék 
három felvonásban, kilenc képben. Irta 
Saifeiklim Beiket be:i. Zenéjét szerezték: 
Soproni Ehi'inger József. Sebnek Manka. 
Vezényel Stefanidesz József. Rendező 
Deésy .lenő. — A II. felvonás után 
21.40: Hírek. — 22.10: ,,A kolozsvári dá- 
ridó”  c. zenés játék III, felvonásának 
közvetítése — Ulána lfb. 22.40: Horváth 
Elemér cigányzenekara muzsikál. —■ 23: 
Hírek német, olasz, angol, francia és 
eszperantó nyelvem. — 23.30: Filmdalok 
hanglemezről. — 24: Hírek.

Budapest II. (834 m). 18.35: Farkas
Béla cigányzenekara. — 19,15: A dalmát 
szigetvilág. Sdendy Andor előadása. — 
19.49: Tabányi Mihály jazz-harmóniká
Rzámai. — 20: Hírek. — 20.1 (h Kerpe-ly— 
Rajtéi* 'rojittopkanéff.ves. — 20.50: A DóI- 
vidék mücmlék-e-i. Irta Deresénji Dezoo 
űr. — 21.10: Mas&óiwjt: Elzászi j-elemetek. 
Hanglemez.

Ka»sa (208.6 m)í 11.05: Széchenyi István 
gróf ra-nitásai. Kecskés Tibor dr el<V 
adS sa. — 11.25: Ha Harlem ezbjc, — 11 .# i 
Hírek magyar és szlovák nyelven,’' mű
sorismertetés. .— 17.15: Iíópri híres úiaz.ű- 
fíok a Fel vidéken. Hegy aljái Kiss Géza 
dr előadása. — 17.40: Loiik^y Kornélia
és Árvay András magyar nótákat éne
kel. Balogh. Jóska cigány zenekara mu- 
zcá'kál*

gvik—Tóbiás—JehL 1:55:17. S. RE3C I. 
(Krohl—Horváth) 1:36:02, f). Törekvés
íHuszár—Tóth) 1:37:15. 10. KKK (Ary— 
Kolonics) 1:37:17, 11. WTVT.TK II. (Csető— 
Juhász) 1:38:19, 12. RESC II. (B icskei- 
Borsos) 1:40:37. 13., KSzKK (Liptai —
Szilágyi-) 1:41, 11. MPSE II. (Lemberg— 
Puch) 1:42, 15. Sólyom KE III. (3':!ő— 
Gáspár) 1:42:55, 16. Főv. KE II. ű* ti- 
das—Orbán) .1:45:14. 17. Testvériség' II. 
(Takács—Balogh) 1:45:22.

ÚSZÁS .

Fábián 2:4!>.S»at 
úszott í$00  m ellen  
FgerSíen

Nagyazarű időben, 700 főnyi kö
zönség előtt szerepeit a válogatott 
úszógárda Egerben. Az egri verseny
zők ez alikalormnal először verse
nyeztek az OkoUcsá-nyi Imre, Heves 
megye alispánja által Olcolicsányi 
László dr., -a MESE volt elnöke em
lékére alapított vándordíjért.

A  válogatott úszók a nehéz egri 
vízben Kitűnő eredményeket értek el. 
Fábián. 2:49.8 ymp-es 200 mell-ered
ménye, Tátos 2;17.7-es 200-s, Ko
vács 1 :11 .6-os 100  hátúszása. Ele
méri 1:00.7-ös 100 gyors-eredménye 
biztató jelenség. Részletes eredmé
nyek: ; ■ i

100 rn: 1. Eleméri UOO-7, 2. Kö- 
rösy 1 :01 -2, 3. Erdélyi \ :02.6> 800 m:
1. Táto3 2:17-7, 2. Körösy 2:l8.S, 3. 
Elemóri 2:24- W0 m: 1. Tátos 4 :59 .8,
2 . Vörö3 5:08.4, 3. Pogárry 5:31-2-
100 m hát: 1. Kovács 1 :l 1-G, 2-
Bánki-Hoi'váth 1:14-2, 3. Szabó
1:21-2. 100 m mell: j .  Fábián 1:15-8, 
2-, Néaneth i:i9 , 3 . Hámori 1:19-8. 
200 m mell: 1. Fábián 2:49-8, 2. Né
meth 2:58.8, 3 . Hámori 3 :03.1 mp.

Vízila bdamérkösés: BEA C— MESE 
5 :4. (3 :0)■ Vezette: Ringelhalm dr.
BEAC: Dugár — Helyes, Ácsai — 
Lengyel dr. —  Kapuvári, Zábrálc 
dr., kovács. MESE: Jászai —  Pyber, 
Fekete — Heizer —  Kertai, Bara
nyai, Erdélyi. Lanyha iramú mér
kőzés, szünet előtt a BEAC, szünet 
után a MESE volt fölényben. Gól
dobó: Kovács (3), Lengyel dr. és 
Zábrák dr., ill. Baranyai (2), Er
délyi í ‘>). Jó: Kovács és Lengyel dr., 
ill. Heizer és Erdélyi.

BSE—Szegedi VSE »:t> (5:#)
I. peztályú vízllaibdá mértiőzáe. Vezette: 

Kiéanetífti Júnoe.
Góllövő: Demliényi (5), Bi-audi (3)* 

H.azia.i Cl).
ISSE: S.irosii XI —, Fá.ro»i I. Lnlki —•

Yojtek — Lemhényi, Hazai, Brandi — 
SzYSE,; Pintér — Hokit a, Báti — Far- 
&a.ivg — Lacaa, Smnáwaló, Kiee.

A  Vérfressyt Ftildéét néllkülöző BSE 
Haziaá kaállítáisa. ellenére íölényeeetn 
gyér/.. Pont.osiabb átadiásokitoal — mondja 
IvevH’ü edző — kétszámjegyű etredtményt 
i« konaiy en érhetieht volna el a csap art.

A  BSE-bőil jó : Lenihényi, Branídd, &
SzVSE-bői SmniöKiló.

’ UTE—TSC 9:0 (5:9)
I. o. vmlabda bajnoki. Tatabánya.

Vezette: Gyulai.
UTE: Sólyom — Szigeti I., Sárkány 

— Vé.&ó — Szigeti II .. Kislégi, Boz-si.
TSC: Halia — Herula, SaéM y — An

gyal 31 — Puskád, Angyal I., Tóth. Az 
UTE klasszisokkal jobb volt a tatabá
nyai csapa:. lilái. Szünet ntán a fővárosi 
csapat kissé lefékezett, de a TSC ezt 
se-űi tudta kíhaeznái-ni. Góldobó: Kisiégi
(6), Bözsi. S z igeti,II  és  Vágó.

GYEPLABDA
BIZTOS BUDAI GYŐZELMET HOZOTT 

A  RANGADÓ
A’’ naíry érdeklődéssel várt BBTE— 

MHC összecsapás megérdemelt budai 
győzelmet és f&eaSfc játékot eredmenye- 
aott. A forduló meg! epetöse a MAC győ
zelme a Fradi fölött.

BBTE—MHC 2:0 (2:0). Tanaréti-át. Ve
zeti,é: Nobel és László dr. — BBTE:
Székely — Papp, Drngl dr — Szamosi, 
Bi-kar dr, Liszka — Berkes, Háray, Tur- 

Miklós s ., Kovács. — MHC: 
Sűrű — Bácskai, , Goszleth — Budán, 
Margó dr, Torbá-gyi — Hermám:, Révay 
Kiof, Cerva,. Tipold, K-osta/rni. Az MHÖ 
tartailékosan .Alit ki. mert Miikiás dr ké
sőn érkezett ki a pályára. A  játék gyen
ge azínran-alon mozgóit és a BBTE már 
az _ első negyedórában bebiztosította * 
győzelmét. A 3. percben Turcsányi ritka 
szép gólt lő, majd a 14. percben Miklós 
S. növeli az előnyt. Ezután a BBTE 
kissé leáll, csak az eredmény tartására 
vigyáz. Szünet után s&m változik a já
ték, bár az MHC-nak gól helyzete la
akad, de a csatárai erélytelensége miatt 
azt kihasználni nem tudja. A II. félidő 
15. percé hon Révay gróf megsérül é* 
végleg kiáll. Jő: Miklós S. Háray é» 
Bifcár dr. iH. Budán, Margó dr és Bé- 
va y gróf.

BKÉ—SzHC #:t. Ma-rgitszigct. Vezetta: 
Busiczi. Gyenge mérkőzés. Erőtlen csa- 
társorök. Jó: Olt és Hazák, ill, Braun 
és Vida.

MAC—FTC 2:1 (1:1). Margitsziget. Fe
zette: Margó dr. A .Fradi érthelctlepw 
gyengén játszott. A  MAC lelkesen és be- 
lycnkint jól is játszóit. A gyBaetott* 
megérdemelte. Góllövű: LudVig (2)4 1“ * 
Lászíló dr. Kitűnt: Balüay és Luawigfi 
ill. Púlfalví és László dr,
V ____ ■

C P O R T É R M E I  
°  J  É  l v í :  n y t  ké»« 
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