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Móré János,
a Magyar Kupa győztes 

Szolnoki MÁV edzője

A  v í z i p ó t ó b a j n o k s á g b a n  U T E — B S E  d ö n t e t l e n ,

a M A C —FTC szintén
Az ötödik német-magyar kerékpáros válogatott 

pályaviadal négy versenyszáma közül 
háromban nagy fölényben voltak vendégeink

A  m a g y a r Kupa és aggban a G arlnthian-díj 
1940/41. tűi győztest a szolnoki MM csapata

A Nagyváradi AC a Gammát Is legyőzte
A magyar sport 
megiilhodásáért

N y e lv é b e n  é t  a  n e m z e t .  . .
Párisből érkezik a hír, hogy a 

franciák mozgalmat indítottak az 
idegennyelvü sportkifejezések honi 
szavakkal való kicserélésére. Egyik 
olvasónk hívta fel erre az érdekes 
tünetre a figyelmünket. Érdemes 
rajta elrévülni.

Balsac, Voltaire és Stendhal idé
zeteivel bontott zászlót ez a mozga
lom s többek között a kővetkező 
meggondolással küldi arcvonalba 
elöharcosait:

—  A francia nemzeti öntudat ki
fejezője a nyelv. Ha nem óvjuk az 
idegen élösditöl, ha nem tisztogat
juk meg a messziből jött idegen por
tól —  elveszti színét, csillogását, 
eredeti sajátosságait. A  jólét idejé
ben .nem értünk rá eszményekkel 
foglalkozni. A magunk önős jólété
nej.: kiharcolása és kiélvezése túlsá
gosan igénybevette „Én őfelségét 
De most, hogy a szükség rárik- 
köszöntött, meghalljuk elhagyott 
édesanyánknak: a nemzetnek pa
naszkodó szavát... Ne várjunk cso
dát az akadémikusainktól. Ok nem 
fognak kezdeményezni. A z ö köte
lességük a bírálat... Azokra az új 
francia szavakra, melyekre szüksé
günk van, nekünk a tömegnek 
kell rábukkannunk, nekünk, akik c 
szavakat használni fogjuk',.. Mi tud
juk, hol szorít a cipő... A  rádiót a 
tökéletesség mai fokára nem a tu
dósok vitték. Millió és millió barká
csoló kereste a kis részlettitkokat, 
sokszor tudatlan kedvtelök, akiknek 
számára játék volt csupán ez az új 
technikai csoda s m égis: nekik kö
szönhetjük, hogy a, világ művészete, 
tudománya, eseményei mindennapos 
részesei lesznek életünknek... Rajta 
hát: sok szóbarkácsoló, játszva dol
gozó: iramodjatok neki az őserdő
nek. És csipegessetek, mint a vak 
tyúk és játszódjatok és ssorgoskod- 
jotak: az eredmény nem fog késni... 

*
Ez a kiáltvány eszünkbe juttatja 

a Nemzeti Sport tíz évre vissza
nyúló, sportki'fejezésekct magyarító 
múltját. Nem ugyanígy kezdtük mi 
is? És milyen nagy volt az ered
mény! Hogy megmozdult olvasó
táborunk! Micsoda roppant mennyi
ségű levél záporozta szerkesztősé
günket, mennyi tanács, mennyi öt
let, mennyi buzdítás, mennyi hit 
csörgött ki ezekből az írásokból! 
Mennyi boldog öröm volt éjszakákon

át virrasztva ezt az anyagot feldol
gozni!

Tíz esztendő leforgása alatt több 
mint háromezer levél futott be hoz
zánk s ezekben a levelekben több 
mint tizenötezer szópalánta akart 
virág lenni a magyar nyelv kertjé
ben...

És lett belőle ölvén. Mert nem vol
tunk mohók. Mert hallgattunk a 
költők intelmeire, mert alázatosan 
elfogadtuk a Tudományos Akadémia 
Nyelvművelő Bizottságának ítéletét 
s nem berzenkedtünk, ha egy ne
künk kedves magyar sző fölött pal
lóst suhintott a tudós... Fegyelme
zettek és mértéktartók voltunk és 
sohasem csináltunk magunknak 
..külön pecsenyét“  ebből a mozga
lomból. Ez a mozgalom nem a mi 
dicsőségünk, hanem az egyetemes 
magyar sport életakaratáé, mely ki
fejezéseiben is magyar akart lenni. 
Ez sikerült is neki. örömmel tudjuk, 
hogy ez a mozgalom, mely egyik 
munkatársunk játékos barkácsolásá
ból született, ma már országos jel
legű. A  honvédség, az OTT, a leven- 
teség, a Hangház és az egyes sport
szövetségek versengenek azért, hogy 
a magyar sportról magyarul tudjunk 
beszélni...

•

A  kezdeti nehézségeken túljutot
tunk. A  munka oroszlánrésze már 
mögöttünk áll. S hogy az elért ered
ményeket most néhány irigy és 
meddő vénkisasszonykodó írás csúf 
nyelvöltögetéssel akarja bemocskol
ni —- ki bánja már? Veszélyt jelent 
azonban az a káros és hiú lendület, 
amely a már jnagyarított és gyöke
ret vert idégen sportkifejezések 
helyébe hetvenkedö és „majdmeg- 
mutatomos” rátartisággal újabb 
magyar szókat gyárt. Nem törődik 
a Bábellel, amit teremt, sem azzal, 
hogy a meglévő eredményeket 
zuhanóbombázza, de m ert. a hiúság 
bolhája csípi s mert a közösség al
kotó alázata hiányzik belőle, hát a 
ház tetején újabb házat épít, hogy 
mind a kettőt összeomlassza végül.

Mi átvettük a plakett helyett a 
veret szót és használjuk még ma is, 
mert a Hangház —  mely ezt az új 
magyar kifejezést forgalomba hozta 
—  szakemberei által felülvizsgál
tatta és jónak tartotta azt. Nem 
kutattuk, hogy ez a szó értelmileg 
helytelen (mert hiszen —- mint azt 
egyik laptársunk igen helyesen meg
jegyezte —  a plakettet nem verik, 
hanem nyom ják). De ha a Hangház 
milliós nyilvánossága számára he
lyesnek, tartotta ezt a kifejezést, mi, 
akiknek minden becsületesen gondol
kozó magyar emberid egyetemben 
az az érdekünk, hogy az idegen

teniszlabdáit m e g ú j í t j u k ^  
K é r j ü k  l a b d á i t  m i e l ő b b  b e k ü l d e n i  
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hangzású szógyomok eltűnjenek édes 
anyanyelvűnkből •— nem lehetünk 
pápábbak a pápánál. Utálatos és 
visszatetsző minden okvetetlenkedés, 
mely ilyen eszményi kérdést köriil- 
piszkol. s a legtermészetesebb, ha 
ezekkel az óitokkal szemben közös 
védekezésre hívjuk fel. azokat, akik
nek szívügye a. magyar nyelv tisz
tasága és a tohovabohutól való men
tesítése. *

Olvasóink közül sokan azt írják, 
hogy ne ragaszkodjunk a karácsonyi 
pályázathoz. Okosabb, helyénvalóbb 
lenne, ha sűrűbben hívná nemes ve
télkedésre szerkesztőségünk a lel
kes híveket. A . kör egyre szűkül, 
egyre kevesebb a magyarításra váró 
kifejezés s a kis választékból nehéz 
kihalászni a megfelelő magyar he
lyettest.

Elfogadjuk ezt az érvelést.
És ezért űjabb kísérletet teszünk. 

Lehet, hogy a nagy keresgélésben 
rábukkanunk az igazi, találó helyet
tesítőkre —  idegent felejtetőkre. E 
hét derekán újra fel fogunk dobni 
néhány kiirtásra érdemes idegen 
szót. Kérjük olvasóinkat, figyeljék 
meg azokat, gondolkozzanak fölöttük 
és kíséreljék meg magyarításukat.

Szent István . napján hirdetünk 
majd eredményt. Addig minden ma
gyar szóbarkácsoló levelét szívesen 
várjuk, útbaigazításával és ötletével 
együtt.

A  Nemzeti Sport szerkesztősége a 
versengés győztesének és második 
helyezettjének Manno Miltiades mű
vészi becsű ezüstveretét ajánlja fel.

Fel hát a küzdelemre.

TENISZ
BRANOVICS EGYRE FIGYE
LEMREMÉLTÓBB EREDMÉ

NYEKET ÉR EL
A  német-horvát Róma kupa te

niszmérkőzés második^ napján Bra- 
novics, a horvátok fiatal teniszezője 
nagy meglepetésre legyőzte Gulczot. 
A  Henkel—Gies kettős a Puncsec, 
Pallada-párt lehengerelte. Eredmé
nyek: Branovies:—Gulcz 6:3, 6:4,
4:6, 6:4, Henkel, Gies— Puncsec, Pal- 
lada 6:2, 6:0, 6:2. A  németek a má
sodik nap után 3:l-re vezetnek.

Misley Sándor 
építészmérnök 
a BEAC-páfya le
látóid ellen fel
merült kifogások-
Lapunk legutóbbi számában be

számoltunk arról a'hírről, hogy ha
tósági oldalról felszólítás érkezett a 
BEAC vezetőségéhez, hogy sürgő
sen kezdjék meg a lágymányosi 
sporttelep lelátójának javítását, 
mert különben közbiztonsági okok
ból megtiltják a lelátó használatát.

A lelátó ellen felmerült kifogá
sokkal kapcsolatban kérdést intés- 
tünlk Misley Sándor ,okl. építész- 
mérnökhöz, a kiváló szakemberhez, 
aki lapunk munkatársának a  kö
vetkezőiket mondotta:

—  Nem tudok a dologról, mert 
nem olvastam a BEAC-hoz érkezett 
'felszólítást. Az kétségtelen, hogy van
nak a lelátón bizonyos kopások, ja
vítani valók, ez azonban már a 
használattal jár. A z ügyben egy
előre nem tudok nyilatkozni.

Értesülésünk szerint egyébként a 
BEAC a hét folyamán bejelenti a 
lelátó javításának szükségességét 
és amíg a javításokat nem végzik 
el, a lelátót használaton kívül helye
zik. •.

U J Q g
Csütörtök:

Hazatérés Bajnokság: Bácsföld-
vári AK—Temérini TC (Popovics), 
Újvidéki AC—Petrőcz (Huszka), Ú j
vidéki FC—Duna • SC (Tamás), Új
vidéki. Törekvés—Újvidéki Vasutas 
AK (Dobsinszky).

Vasárnap:
NB n : Soproni VSE— Szegedi

EAC.
NB III csoportdöntö: Losonci

AFC—Nyíregyházi TVE
NB H l; Csabai A K —Ceglédi 

MOVE, Aknaszlatina— Nyíregyházi 
KISE, Hódmezővásárhelyi TVE— 
Orosházi TK, Szentesi TE— Gyu
lai AC.

Hazatérés Bajnokság: SzAK—
SzVAK, SzMTE—Mkanizsa, SzTC— 
Délv. Kér., Bácska— Szab. Törekv., 
Zentai AK— Csantavér, Szab. Sport 
—SzAFC, Bezdán— Bajmok, Apatin 
—Zombori SE, Zomb. MTE— Zomb. 
TK, Kula—Topolya, óbecsei Bocskai 
—Dulcis, Kishegyes— Bácsfekete- 
hegy, UFC—Bácsföldvár, Petrőcz—-
U. Vasutas. Duna—U. Trekvés, Te
merini TC—UAC.

S tr in cz  legyezte Benőta uudatofsi ököiuiuő- 
váiogaten i

A BSzKRT budafoki csónakháza 
előtt felállított szárítóban küzdött 
másodízben — szabadtéren — a né
metek ellen kiálló magyar ökölvívó 
válogatott legénység. Mintegy fél
ezer néző. volt kíváncsi a mérkőzé
sekre. A küzdelmeket igen' befolyá
solta a szorító csúszós volta. Ered
ni énvek: -

Légsúly.: Bodány BVSC győz
k. o.-val Somodi BSzKRT ellen. Po- 
dány — nagy meglepetésre — az 
első menetben 7-ig földön van, de 
fokozatosan feljön az utolsó menet
ben egy jólsikerült gyomorszáj-ütés
sel ki is üti Somodit.

Harmatsűly; Bogács WMTK győz 
Horváth BSzKRT ellen, A két kül- 
harcos közül a sokat javult Bogács 
megérdemelten győzött.'

Pehelysúly: Csápogya (Magyar
Pamut) végig fölényben harcolva, 
biztosan győzött Bene II. BVSC el
len.

Könnyűsúlyú Strincz BSzKRT 
győz Bene í. BVSC ellen. A  belhar- 
cqt kereső Benét kiszúrhatta a 
pompás Strincz. Bene veresége nagy 
meglepetés!

Váltósúly: Torma II. BTK győz 
Vépl BSzKRT ellen. Az állandóan 
visszavonuló Vép. ellen igen nehéz 
Volt Tormának győznie.

Középsúly: Csontos FTC erőfö
lénnyel győz Szőke MAFC ellen. 
Csontos nehezen melegszik csak 
bele. Az első menetét Szőke nyeri. 
Csontos mindinkább javul. Bal
szemöldöke fé!ett nagy dudor nő 
egy összecsapás után, . ez feldühíti 
az FTC öklözőt és nagy fölényre 
tesz szert. Az utolsó menetben le
léptetik emiatt Szőkét.

Félnehézsúly: Jászai WMTK győz 
.Németh WMTK ellen. A  két öklöző 
küzdelme korántsem árulja el a 
„testvérharcot” . Hatalmas ütések 
esnek! Az utolsó menetben szabály
talanságért leléptetik Néméthet.

Nehézsúly: Gera (Gamma)—Var
ga I. WMTK. A  válogatott Homo* 
lya helyett Varga I. „ugrik” be. 
Annyi ütés esik a három menetben, 
hogy a légsúlyúai; is elszégyelhet- 
ték magukat. Az eredmény igazsá- 
gos döntetlen.

. *
Ma este és holnap este a Műegye

temen lesz edzés a válogatottak ré
szére. Szerdán a MöSz-ben kiadják 
a szerelést az öklözöknek. Csütörtö
kön az utolsó edzés és pénteken 
délután utazás Magdehurgba!

F U T B A L L  és 
ATIÉTIKAI SST
S eh mi dl* Szigeti - Szél
szafeiizletóben, V., Személyaök-u.16.

lt-44-33." Árjefry»«f.
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II.
Beérkezési határidő: Július 5, 13 óra

Soproni VSE—Szegedi EAC

Losonci AFC-N.vlresj-b.TVE ___

Szentesi TE—Gyulai AC

Csabai AK-Ceglédl MOVE

Ilódüiezőv. TVE—Orosh. TK

'Szabad. Sport—Szabad. AFC

óbecsei Bocskai-—Dúlnia

Szabad. AK—Szabad. VAK 
Dalverseny: A pontvörsenyoa csak
mérkőzés elmaradása esetén kerül í 
számításba, egyébként csak haltver 

wovt dönt •(.

Szolnoki diadal a kupa
döntőn

Szolnok—SalBTC 3:0 (1:0)
Szép küzdelem, SaSg©fcar|án fél tartolta magát

Góllövő: Kollálh, Szántó, Nagy 
üllői-út, 7000 néző. Vezette: Nagy Lajos

Petrőcz—Ujvid. VAK 

Duna SC—ü. Törekvés 

Apatini SE—Zombori Sport 

Bezdáni SE—Bajmoki AK

N’évt
Lakhely:

Utoar ................................. .
A befe fiidó $!áv©tl magát a fedtelek Qek. MímJeu */elvéRvbe? ép éo ft»r , malomban tevő használatlan lé filléres j 
oe! vettet kell méljéaen.l Aki hetenkint ötnél több szelvényt küld kft- 
teiéj Ide keresztet (estlleíotl tecD!

Zuhogó esőben 
folyt le az újpesti 
kölykök nagy
sikerű edzése

Az eiömérközés végeztével gép
zene hangjai szórakoztatják a 
Magyar Kupa döntőjének a közön
ségét. Elég szép számban gyűlt 
össze a közönség a kupadöntőre 
A Szolnok öltözőjében a gyúróról 
csurog a verejték, ő  már megtette a 
magáét. Valaki benyit az öltözőbe é3 
figyelmezteti a szolnokiakat, hogy a 
fü magas és ravaszul pattan róla a 
labda. Móré megjegyzi:

-— Reméljük, hogy a mi javunkra 
fog pattant. *

Benyit az ajtón az MLSz al
tisztje Is. ölében ott van a hatalmas 
Magyar Kupa és a Corinthian-díj. 
Ezt mondja a szolnokiaknak:

—- Érdemes lesz ezért a szép két 
kupáért küzdeni.

A  ta-rjániak öltözőjében Riff edző 
taktikai utasításokat ad a játékosok
nak. Egy kis vita alakul ki, mert 
Tímár nem hajlandó senkire sem 
ráállni. Végre abban maradnak, 
hogy Mátrai fogja  a szélsőt és 
Tímár csak abban az esetben megy 
Szántóra, ha a szolnoki jobbszélső 
átjátsza a tarján! fedezetet.

Gécsy, a kapus így fejezi be a 
vitát:

— Majd én dirigállak benneteket.
A  csapatok kivonulása után vitéz 

Ginzery Dénes, az ML.Sz társelnöke 
a hangosan beszélőn át rövid frap
páns beszédet intéz a kát csapathoz, 
aztán feláll a két együttes:

Szolnok: Horváth —  Csabai,

Vasárnap délelőtt. Berkessy Elemér 
kerületi szövetségi edző az új-pesti Wolf 
i.er SE pályáján jól sikerült edzést tar. 
tott az újpesti kölyök csapalok részére.
Az edzésen az UTE, az M. Pamut és a 
WoSE kölyök játékosai jelentek meg.

Az edzés kezdetén alig voltak kint .
néhányon a játékosok közül. A zuhoró eső I Kispéter —  Selmeczi, Szüós, Fazekas
komolyan veszélyeztelte az edzés meg- __ K n lh í ih  n , , » ntartását. Mintegy félórás késéssel azon- | Szántó, tíouatri, tsuza, Nagy, 
bán mégis elkezdődhetett az edzés, szép- I Korom.
számú közönség előtt. A nézők közötti SalBTC: Gécsy —  Budai, Tímár

'̂-t'cncet Újpest igaz- I Kiss Takács IV, Mátrai —  Bor ííatojat, xakacs Gézát, az Újpest edző ét. | , . J „  „ - , ’  T , .
Yinrze Jenőt, az UTE kölykök irányítóját 1 Sanyi, Csuberda, Jc/lüj 1, L lczko,
Jávort, a WMFC edzőjét és még másokat j Trenka. 
a szakemberek és egyleti vezetők közül.

Az edzésen több, mint 30 kölyökjátéko- vett részt.
Berkessy Elemér szövetségi edző előbb 

maga köré gyűjti a játékosokat és néhány 
szóval vázolja előttük az edzés lényegét. 
Mint mondotta, nem akar külön rész—

AZ I. FÉLIDŐ
A Szolnok kezdi a játékot nappal 

hátban, de az elet; támadásokat a 
SalBTC vezeti. Takács IV hosszú

letekbe bocsátkozni, hisz a legtöbb játékos I fejese egészen Horváthig jut el. Kis- 
slatt nevelkedik és .a fejlődés I péter hosszú felszabadító rúgása, lehetősége adva van.

Bemelegítő mozgással kezdődik az

mérték szerint ja. 
HARISNYA, 

NYAKKENDŐ, 
BALLONKABÁT 

Vili, Baroii-ntca AD. 
Telefon: 140*400BAZSO

majd Szűcs kullancsszerü elöugrása 
kap tapsot. A  3. percben működni 
kezd a kék-fehér szolnokiak csatár
sora, de a négy védővel játszó salgő 
tarjániak egyelőre nem engedik ki 
bontakozni a szolnoki próbálkozáso
kat. Főleg a virágos gyepszönyeg 
közepén, a mezőnyben folyik a já
ték. Szűcs nagyon figyel Jenöfire, a 
másik oldalon Kolláth vív sikeres 

edzés áz edzöpályán. Feltűnő kedvvel I közelharcot a salgótarjáni védőkkel
ai .gyakorl,R.t°1fttt- viszont Nagy ügyetlenül az ellenfélA rövid bemelegítés után kétkapus játékra __ „ „ „állította fel Berkessy a játékosokat. I nöz ad. A  tarjam csatársor meg- 

A kétkapus játék a WoSE smaragzüld I lépőén élénk. Csuberda lö szép ívelt 
gyeppályáján folyt le. Egymásután kerül- I labdát a szolnoki kapura, aztán Kis- 
m lL ú n W a n ^ m iá lli^ ^ '^ ^ á tro rT a  P e r n e k  van sikerült hátrahúzása 
szabálytalanságot, vagy valami hibát lát. Borsányi elől.
Megmagyarázza, hogy kellett volna ezt. Az első jó támadást a Szolnok 
vagy azt tenr.i. Megmutatja, hogy kell a VP__H „ a ner-rhen Korom átmetrv partdobást végezni. Most a szélsőt oktat- ypzctl a y. pei eben. Korom átmegy 
ja, majd a középcsatárt figyelmest e*t, Kissen es Budáin, hatragurít Nagy-

A több, mint egyórás játék alatt is I nak, ez egyből bombáz a túlsó felső szüntelenül zuhogott az eső. ez azonban | 
nem riasztotta el azokat, akik kimentek j
u r a  k ö lyk ök  dazS''^ V am u t^ csa^ atóva l se£ .tsé» é;
Játszottaic és két gólt rúgtak. A második I ve* tudja menteni a golszagu 
félidőben- a WoSE volt az UTE ellenfele. I löv ést.
A?,.U£ B PonlPás támadősora révén négv . c.„m rrr' „  „ „ „ „  a,_.. „ -„ i, lro„gólt lő. amire a WoSE csak egy góllal I A- SalBTC-n a sor. SZŰCS csak Kar
tud válaszolni Ekkor Berkessy az UTE ral tudja feltartani Jenöfit,, a sza- 
két esatárát átviszi az ellenfélhez. Ettől I badrugást Csuberda csak kevéssel 
kezdve a játék képe is megváltozik és csBvarii a Karó Umolló * ic  nevekiegyensúlyozottabb lesz. Szebbnél szebb I csaval-,a, a. ,sai 0 kmelle. A 18. perc
támadások, keresztlabdák, kapuraliúzások ben Szántó szépen elfut, lövését 
és sok szép gól után tapsvihar köszönti az I Géczy kiüti, szögletre meht. Jenöfi 
ifjú nemzedéket. A nézők nem győznék be. i bb zélröl „a Tfpnkn n Iránittelni a labdarúgás szépségeivel. Végered- 3°  , . t , ’ . l r f nKa a KaPuményhen az edzés 6:6 arányú döntetlen- I melle fejel egy kevessel.
nel végződött.

Az edzés befejezéseképpen még epv 
kört futtat Berkessy a kölykökkel és ezzel 
vége is a jól sikerült edzésnek.

Az edzés végeztével beszélgettünk 
Berkessy Elemérrel és megkérdeztük, i 
hogy mi a< véleménye a látottakról?

— A szövetségnek •— kezdte Berkessy I 
Elemér — az a célja, hogy a szűkített 
ifjúsági korhatár miatt az utánpótlás 
nevelésére fordítson nagyobb gondot. Ezt

A  23. percben Szántó tiszta lab
dát kap a jobbszélen, jól ível a 
kaputól hét méterre álló Kolláth 
fejére, s a jobbösszekötő csúsz
tatott fejese védhetetlenüí zuhan 
a jobb sarokba. l;0 -ra  vezet a 

Szolnok!)
A 27. percben hajszál hiányzik apedig csak úgy tudja elérni, ha rend. I , ... ..... , . n, . ,Szeres edzéseken kutatja a tehetségeket. I második szolnoki gólhoz. Csabai 

Célja továbbá a szövetségnek az is. hogy hosszú, magas keresztlabdáját Ko- 
í .  jétakosoknak útmutatásokat adjon s I rom kapja, remek beadását Búza a okét a helyes irányban nevelje. Ezeken az v an„  Ari Pt riP kanáshnledzéseken igen szigorú rosta alá kerülnek I KaPu torKaban éri ei, ae Kapaspoi 
a játékosok és. az így talált tehetségeket a kapu melle pofozza. 
i “TÍVb- réndssercs edzésekkel A 30. percben Szolnok szögletetiievemi. Ezért v#y határozott a Bzoretsc .̂ | Ar pi X Irilmq^nálatlamil hafn/iA hogy augusztus elejéig minden vasárnap er el- Öe klhasznaiauanui nagyja.
rendez ilyen szövetségi edzést! Legköze- Szűcs ás Csabai egymást zavarja a 
lebb július 6-án a MAvAG-páiyán lesz I szolnoki kapu előtt, Trenka beug- edzes. Az edzésekre a kolyokbájnokság ' - •
egyes csoportjaiban legjobban szerepeli 
1—5 csapat játékosai nyernek meghívást. 
A játékról csak annyit mondhatok, hogy 
szinte nem U akartam hinni a szemem
nek, olyan szép dolgokat csináltak a 
kölykök. Érdemes velük fpglalkozni.

Nekünk is az az érzésünk, hogv

rik és
labdáját Horváth csalt vetődve 

tudja elfogni a sarok előtt,
Csaba.! lökése miatt Salgótarján 
szabadrúgáshoz jut. Laezkő szabad-

magyar sport,, n magyar lábdai-úgás I rúgása Horváth zsákmánya. A 36.
I percben Salgótarján jut szöglethez 

ködefesséle is Mindent egybévet^e fcfe- Szüc® hibájából. Az ellentámadás 
mes volt nemcsak megrendezni, de meg- során Korom kerül jő  helyzetbe, de
nézni is ezt az edzést mély a labdarúgás G éczy kezébe lő . A  SalB T C  többet
sok szépségét mutatta be. Ittouul, de fölénye csak a mezőnyben

—O a » ■ ’  van meg, a 16-oson túl a szolnoki
Ivufrucz János r.z Edzők Testületé, va- hátvédek elállják a salgótarjáni

innitr.! :i/ ML8z jinegbMsából vasárii|tp 1 csatárok útját. A  szolnoki csatárak
Szabadkára érkezett es ott cáy botfa i ».mfAbK lámtiáástiihati töhh a-lendü- niarad. Ez itló alatt valamennyi szabad- PT;Kabö támadásaiban több a lenuu
kai csapát résiére edzésbemutatót tart. I let es a veszély. A  44. percben az

ifjú Búza szépen elfut a balszélen, 
de mikor b-al lábbal kellene beadni, 
kiderül, hogy a ballábas rúgás a 
gyengéje. Á 45. pereben Laczkú 
szabadrúgását Kispéter fejeli ki a 
szolnoki kapu elől és a következő pil
lanatban már a salgótarjáni kapu 
kerül veszélybe a gyors Szántó 
révén, a szolnoki jobbszélsö azonban 
elhamarkodva lö, még hozzá rosszul 
és oda a kitűnő alkalom.

SZÜNETBEN
ugyancsak hangos a salgótarjáni 
öltöző. A bekapott gól körül folyik a 
vita. Riff edző azonban leinti a vi
tatkozókat.

—  Nincs semmi baj, fiúk, — 
mondja, — eddig többet támadtunk, 
mint a Szolnok, még megnyerhetjük 
a mérkőzést.

Takács IV  arról panaszkodik, 
hogy Kolláth nagyon megnyomta a 
combját.

A  szolnokiak öltözője csendes.
— Nekünk volt több helyzetünk, 

mondják — , csak többet kell lőnünk 
kapura.

A  II. FÉLIDŐ
A  második félidőt szolnoki táma

dások vezetik be. Busa jó  helyzet
ben késlelkedik, aztán gyengén lő 
Géczy kezébe. A  3. percben Szolnok 
szögletet ér el. Utána ostromol, de 
a SalBTC végül is felszabadít. Kis
péter testeseiéből majdnem baj lesz,' 
Horváth csak belevetödve tud men
teni Borsányi elől.

Most a Salgótarján percei kö
vetkeznek.

Horváthnak sok dolga van, de nem 
nehéz. Most a SalBTC ostromol né
hány percen keresztül, de a 10. 
percben újra feljön a Szolnok, Kol
láth szépen futtatja Szántót, Gécsy 
csak szögletre bír menteni. Szűcs 
szépen leszereli Borsányit, az vi
szont csúnyán megrúgja, mikor a 
játékvezető nem oda.

Szántó begnritott labdáját Kolláth 
c-lcosan átlépi, Búza azonban későn 
eszmél, végül is Nagy lö fólerösen, 
Gécsy ezt a labdát is majdnem be
ejti a kapuba. Szolnoki fölény köz
ben Kolláth szabadrúgása száll a 
kapu mellé. Aztán a SalBTC támad 
Csuberda lövése Kispéter kezét éri, 
de nem volt szándékos kezezés.

A  szolnoki védelem most egészen 
megzavarotlik

és néhány ártatlan helyzetből majd
nem sikerül veszedelmet alakítania, 
Borsányi beadását Horváth remek 
előrevetödésssl fogja. Jenöfi a külső 
hálóra lö. Trenka elfut, (Ssücs el
késve próbálta lesre állítani a szaba
don hagyott salgótarjáni balszélsöt) 
pompás helyzet nyílik a balazélső 
előtt, de elhamarkodva lö és Hor
váth védeni tud.

Most változatos, de eseménytelen 
játék következnie.

A 29. percben Laezkő kereszt- 
labdája tisztán találja Csuberdát. 
Ez „egyenlítő helyzetben“  élesen 
fejéi, de éppen Horváth ölébe. Kapus
szerencse! A  Szolnok most fölénybe 
kerül, a Salgótarján erősen vissza
esik. Korom jó  helyzetben hibáz 
Aztán Szántó akar nagy gólt lőni 
kapásból, de alaposan eltéveszti a 
kaput. Búza csúsztatott labdája 
éppen, hogy elcsúszik a sarok mel-

hogy nem ér hozzá, de a játék
vezető mégis szögletet látott. Bor
sányi beadása a léc alá csúszna, ha 
Horváth önfeláldozó hanyattvetődés- 
sel nem mentene szögletre.

A Szolnok végig ura a mezőnynek 
A  42. percben Ssücs szabadrúgásából 
Nagy fejjel önmagát szökteti, a hát
védek lemaradnak, Gécsy is késön 
fut ki és ’

Nagy a kapus feje fölött beíveli 
a harmadik szolnoki gólt. 3:0.

A  gól után tapogatja egy kicsit az 
arcát a szolnoki csatár, de nincs 
baj. A  Szolnok végig jobb.

Ssögletarány: :,:lt (%:t ) a Szolnok 
javára.

AZ ÜNNEPSÉG
A  csapatok üdvözlik a közön

séget, nagy tapsot kapnak. Aztán 
odavonulnak a futópályán levő asz 
tál elé, amelyen már. ott van

ZAKÓ SZELVÉNY!

Beérkezési határidő: július 5, 13 óra 

Soproni VSE—Szerredi EAC 

Losonci AFC—Nyiresj-h. TVE . . 4. : . . . .  

Szentesi TE—Gyulai AC 4...S ..4.

Csabai AK-Ces!édi MOVE 

Hódmezőv. TVE—Orosh. TK 

Szabad. Sport—Szabad. AFC 

Öbecsei Bocskai—Dulcls

Szabad. AK—Szabad. VAK . . . . :  
Kótverseny: A potilversenyoe csak
mérkőzés elmaradása esetén kérni 
•záiTtílásba. egyébként csak holtver 

«envt dönt »!

KORREKT CSIKÓS 
D1VAYÖLTÖNYÖK

Gauder,
s z a b ó t ó l

VII., Krzsóbet-kürút 4. sz,'

lett. Aztán Kolláth megsérül, de 
hamarosan talpra áll ás a 35. perc
ben jól kiugrik, ‘ lövése azonban 
Géczy kinyújtott kezébe akad.

A  37. percben gyönyörű góllal 
pecsételi meg a Szolnok a kupa- 

győzelmét!
A félpályáról Kolláth és Nagy 
indítja él a támadást. Nagy labdá
jával Korom fut, egy testeseiül le
rázza Ktsst, pompásan ível a 6-osra, 
Szántó önfeláldozó clőrevetödéssel 
dobja bele magát az éles beadásba 
és fejéröl Géczy mellett bombaerő
vel vágódik a Hálóba a második 
szolnoki gól. Bemek támadás remek 
befejezéssel.

üiö!
A SalBTC még támad, Laezkő 

25 miterés lövése elmenne a kapu

hatalmas Magyar Kupa, a Corinthian- 
díj serlegével és a Magyar Kupa 
veretével együtt. Vitéz Ginzery 
Dénes, az MLSz társelnöke üdvözli a 
kupadöntő két derék résztvevőjét 
mint mondja, különös büszkeséggel 
tölti el, hogy a vidék két amatör 
csapata játszotta a kupadöntőt, biz
tató jeléül a magyar- labdarúgás új 
fejlődési irányának. Kezet fogott a 
kupagyőztes Szolnok játékosaival, 
majd üdvözölte a lelkes ellenfelet, a 
salgótarjániak derék csapatát. 
Ezután átadta a szolnoki fiúknak a 
díjakat. Kolláth vette át a kupát, 
Kispéter a Corinthlan-díjat, Korom  
-az MLSz emlékveretét. íg y  é-rt véget 
az újjáéledt Magyar Kupa 1941. év 
döntömérközése.

NYILATKOZATOK:
Móré János, a Szolnok edzője 

örülünk a kupának és a Corinthíán- 
díjnak is. Azt hiszem, megérdemel
ten nyertünk,

Hifi Emil, a SalBTC edzője: Töb
bet támadtunk, balszerencsénk volt

BÍRÁLAT
Nyugodtan elmondhatjuk, vérbeli 

kupaküzdelem volt. Sokáig nem is 
volt olyan biztos, hogy a Szolnok 
fogja nyerni a mérkőzést, bár í 
Szolnok tudása kezdettől fogva' két 
ségtelennek látszott. A  szolnokiak 
azonban, főleg az első félidőben 
érthetetlenül, kapkodtak, idegesked
tek. A  lelkes és gyors salgótarjáni 
csapat meg-megzavarta őket. Föle_ 
a szolnoki csatároknak a játékán, a 
passzolásban látszott az idegesség. 
Ennek tulajdonítható, hogy az első 
félidőben a tarjáni csapat látszatfö
lényre tett szert. Többet támadott. 
Ezek a támadások azonban nem vol
tak túlságosan veszélyesek. A  jól 
működő, az embert nagyszerűen 
fogó szolnoki védők mellett tiszta 
helyzetet nem igen tudtak terem
teni maguknak a salgótarjáni táma
dók, ahhoz viszont, hogy zavaros 
helyzetekből gólt tudjanak rúgni, ke
vés volt a tudományuk és az ügyes
ségük. A  második félidőben is lelke
sen, szorgalmasan küzdött a Stécé 
ebben a\játékrészben azonban már 
kidomborodott a szolnoki csapat na
gyobb játékkulturája, kiforrott tak
tikai rendszere és játékosainak na
gyobb egyéni képessége. Végered
ményben nyugodt lelkiismerettel le
het mondani, hogy a Szolnok csa
pata megérdemelten nyerte a Ma
gyar Kupát és a Corinthián-díjat.

Azok, aakik kijöttek erre a „vidéki" 
Magyar Kupa döntőre, nem csalód
tak. A  kupadöntő jó  küzdelmet, jó 
iramú játékot, jó sportot hozott. Az, 
hogy a Szolnok megérdemelten 
nyerte a két díszes trófeát, egyálta
lán nem jelenti azt, hogy a SalBTC 
alárendelt szerepet játszott ezen a 
mérkőzésen. Két jó csapat szép küz
delme volt az újjászületett Magyar 
Kupa döntője.

EGYÉNI BIRALAT
A Szolnok kapujában Horváth hi

bátlanul, sőt olykor bravúsosan vé
dett. A  három hátvéd közül Bzilcs, 
a középhátvéd tetszett legjobban. 
Utána Kispéter következik a rang
sorban. Szűcs is, Kispéter is ezúttal 
bebizonyította "kivételes képességét. 
Remek rugó- és fejtechnika, helyez
kedés! érzék, gyorsaság, keménység 
és játékintelligencia. A  fedezetsor
ban Selmeczi és Fazekas jó  közepes 
teljesítményt nyújtott. A  csatársor 
legjobbjának Kollálh bizonyult. Fe
jesgólja élmény volt. Utána Szántó 
következik. Az ö fejesgólja is min
den dicséretet megérdemel, A  má
sodik félidőben erősen feljött a szol

mellett, Horváth vetődik, úgy látszik, noki jobbszélső. Korom  is nagysze-

Petrőcz—Ujvid. VAK 
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A befefíldő á tveti masát a f©l»áte1ek 
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bel vese! kelt mellékoir»t Aki botóp 
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rüen kivette részét a szolnokiak si
keréből. Búza és Nagy a váltnál ke
vesebbet mutatott.

A  salgótarjáni kaput Géczy jól 
védte, a gólról nem igen tehet. Bu
dai volt a jobbik hátvéd. Kemény 
jól rúgó játékos. Tímár is kielégí
tett. A fedezetsor legjobbja Kiss. 
Mátrai is hasznos játékos, de ke
vésbé technikás, mint a tarjáni jobb
fedezet. Takács IV. kissé öregurasan 
mozgott. A  támadó középfed-ezet sze
repében, csak a passzolásban jeles
kedett. A csatársorban a fiatal Csn. 
berda a legnagyobb érték, komoly 
jövő előtt áll. LAczkótól is láttunk 
néhány remek dolgot. Jenöfi nem tu
dott megbirkózni a válogatott Szűci- 
csel. Ez nem is annyira Jenöfi hi
bája. A két szélső szürkén mozgott, 
talán egy árnyalattal Borsányi volt 
a jobbik.

Nagy Lajos hibátlanul vezette a 
mérkőzést. A  közönség egy-két íté
letét kifogásolta ugyan, erről azon
ban partjelzői tehetnek.

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

A  Sí. O rszágos T ip p e lő
B a jn o k s á g  u to ls ó  saséi v é 
n y é n e k  n a g y  je le n t ő s é g e

A II. Országos Tippelő Bajnokság a 
héten a 20. számú szelvénnyel befejeződik. 
Az utoleú szelvény nagyobb szerepet visz 
a tipbajnokságbau. Vannak olyan verse
nyek, amelyekben az utolsú szelvény döuti 
el a díjak sorfiút. még pedig úgy, liogv 
olyanok is nyerhetnek a versenyekben, 
akiit eddig egyáltalán nem küldtek szel- 
vényt. Ilyen versenyek: 1. Csúcsversonv, 
2. Telitalálatverseny. 3. „Verseny a más- 
felszázasért“ . Ha valaki a 20. számú szel
vénnyel például 8 találatot, közte 4 teli-, 
találatot ér el, akkor a Csúcs versenyhiül 
megnyeri a 25 pengős első díjat, feltéve, 
hogy más nem ér el ilyen; vagy ennél 
jobb eredményt. Ha valaki a 20. számú 
szelvénnyel egy szelvényen 5 telitalálatot 
ér cl, akkor a Te U ta,!á iá l ve.ir cn y ben 
megnyeri tt szítéi. 25 pengős első díjat, 
feltéve, hogy más ilyen, vagy ennél jobb 
eredményt nem ér el. Mindkét versenyben 
az egész pályázat során ugyanis csak 1—1 
olyan pályázó akadt, aki a 19 hét alatt 
ilyen eredményt ért el. Már most. ha ni 
utolsó fordulóban is akad ilyen teljesít
mény, akkor holtverseny áll elő s fel
tételeink alapján minden holtversenyt az 
dönt el, hogy ki szerepelt jobban az 
utolsó szelvénnyel. Természetesen akad
hat még ilyen teljesítmény a 19., azaz az 
utolsóelőtti fordulóban is. Hogy akad-e, 
az majd kiderül csütörtökön a r 'k or  
kihirdetjük a 19. forduló eredményét. 
A ,,Ver«eny a másfélszázasért** verseny 
köretében 150 pengőt írtunk ki annak a 
pályázónak, aki egy szelvényen hat teli
találatot ér el. Ilyen pályázó eddig* nem 
akadt. Ha az utolsó fordulóban akadna, 
akkor egy szelvénnyel nemcsak a 150 pen. 
got nyeri el, hanem természetesen első 
lesz a Telitalálatversenyben is.

A fenti díjakat, mint már mondottuk, 
bárki elnyerheti, tehát az is, aki eddig 
nem küldött szelvényt. A fenti versenyek-, 
re ki-ki annyi szelvényt küldhet be, 
amennyit módjában áll, de természetesen 
mindenkinek csak a legjobbnak bizonyuló 
szelvénye számit. Ha azonban valaki 
netán az egyik szelvényével S találatot, 
közte 4 telitalálatot, a m .-iáikkal meg 
5 telitalálatot érne el, akkor természetesen 
mindkét szelvény számít, csak az egyik 
az, egyik versenyben és a másik meg a 
másik versenyben.

Ha az eddig öt szelvénnyel pálvázők 
úgy vélik, hogy a fenti versenyék közül 
valamelyikben nyerhetnek, akkor az 
utolsó fordulóra ötnél több szelvényt is 
küldhetnek, de kötelesek megjelölni azt 
az öt szelvényt, amellyel az ötszeivénycs 
versenyben óhajtanak pályázni. Természe
tesen ez a megjelölt öt szelvény is számít 
a fenti versenyekben.

A Főverseny általános é« ötszelvényes 
csoportjában, a IV. számú ötös Torna 
általános és Ötszelvényes csoportjában, a 
Délvidéki Díjban és a VeretVerseny.ben 
holtverseny esetén a sorrendet az dönti1 el, 
hogy ki szerepelt. jobban az utolsó szel
vénnyel. Ezekben1 a versenyekben csak 
azok a pályázók nyerhetnek, akik a ver
senyekre rendszeresen küldtek szelvényt.
A 20. számú hétlvérsenybén ellenben bárki 
- yerhet, tehát új pályázó is.

rí'. fi^rnú o t b  végeredményét » 
július 10-i számunkban hirdetjük ki. a -ú.
számú szelvényekhee-k július 5-én déli 1
oratg kell. a szer kos/tőségünkbe beérkez

tük.
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Békéscsaba- B. Törekvés—Meas&kováca- 
házl TE 3-.0' (2:01. X. o. Vezette: Hazai. 
Megérdemelt győzelem. Góllövö: Bonná
(2) éa Szák. B. MÁV—Gyulai TE 3:0 (1:01. 
X. o. Vezette: Énekes. Góllővő; Filyó, 
Nyerges és Píelíer (ll-esböl). __

Békés; Sarkad! CASS—BISE a:3 (1:3). 
I. o Vezette: Szpevár. Megérdemelt gyoze- 
lem' Góllövö: Mózes (3), Vas, Szabó,
illetve Szólsz (2) és.Pucsai.

Székesfehérvár: MÁV Előre—Haladás II 
1-0 (1:0). I. o. Vezette: Lőcsei. A kapu 
eiőtt határozottabb csapat megérdemelten 
győzött. Góllövü: Berta. MÁV Előre II— 
Celdömölki VSE 1:1 (0:1). II o döntő. 
Vezette: Prém. Góllövő: Azerváczi, illetve

& Ér sclto jvám0' K USD—ISSE II 2:1 (1:0).
Minősítő mérkőzés az első osztályba 
-'ütésért. Vezette: v. Szalay. A KUSS a

A  HAZATÉRÉS BAJNOKSÁG ÁLLASA 
I, csoport:

1. Szabadkai VAK jj J — — *3: 1 f
2. Szabadkai AK 3 2 1 — la: 4 5
3. Szabadkai TÓ f  } "  T  V 'A  í4. Magyarkanizsa 3 1 —, 2. i :1S 2
5. Szabadkai MTE 3 -  1 2 3:30 1
6. Délvt KÁFC 3 ------- 3 2i20—

, Hazaiéras Emmmmi
Csantavéri AK—Sz. Törekvés 3:1 

( 1 :0)
Szabadka. Vezette: Masirevich

A  CsAK jobb volt és megérde
melten győzött a, durván játszó és 
sportszererütlenül viselkedő Törek
véssel szemben. A  Törekvésből négy 
játékost kiállított a játékvezető. Az 
I. félidőben még tűrhető a  játék. A  
gólt a 34. percben Tomik beadásá
ból Vincer szerzi. Szünet után a 12. 
percben Hanák kapus hibájából 
Vigh egyenlít. A  14. percben Gre- 
gus IX szabadrúgása védhetetlenül 
vágódik - hálóba. 2:1. A  21. percben 
Csovics Il-t a játékvezető kiállítja. 
A 28. percben Vigh (Törekvés) 
megüti a játékvezetőt és utána úgy 
elszalad, hogy a rendőrök sem érik 
utol. Parázs botrány kerekedik s 
ennek során Kisst, majd később 
Tóthot is leküldi a játékvezet" a pá
lyáról. Jó: Hanák, Greguss I, Gre- 
guss II és Vincer. A  Törekvésből 
senki sem dícsérhetiö.

Fmáö/uha-
uid&ntágok

é r k e z t e k  '•

N B  SSI. o s z t á ly
FTC—Orosházai TK 7:1 (3:1) 

j tíllői-út. 3000 néző. Vezette: Dobronai.

Szabadkai AK—Bélvid. KAFC 6:3 
(2 :1)

Szabadka. Vezette: Mihók 
Az I. félidőben a Délv. egyen

rangú ellenfél, szünet után azonban 
biztosan győz a SzAK. A  gólok sor
rendje: 12. perc: Gubicsek 0:1, 26.
perc: Maszankó 1:1, 30. perc: Ma- 
szankó 2:1, II. félidő: 1. perc: Se- 
berle öngól, 8:1, 4. perc: Ala.cs 4:1, 
6. perc: Bogdán 5:1, 16. perc: Hor
nok 6:1, 36. perc: Varjas 6:2.

Jó: Gyulai, Fusla, Homok, illetve 
Czifra kapus.
Szabadkai TC— Szabadkai MTE 2:3 

( 1 :0 )
Szabadka. Vezette: Bognicsár.

Az SzTC volt a mérkőzés esélyese, 
az MTE azonban lelkes játékával 
rászolgált az egyik pontra. Az SzTC 
csatárai feltűnően sok helyzetet 
hagytak ki. A 14. percben Mirnics 
II lövi az I. félidő egyetlen gólját. 
Utána szünetig komoly fölényben 
játszik az SzTC. Szünet után a 3. 
percben Andrásics 2:0-ra javít. A 
12. percben Dózsái védelmi hibából 
eredményes. 2:1. A 35. percben Vigh 
18 méterről lövi az egyenlítő gólt.

Kitűnt: Mirnics I. Andrásics, Elek, 
111. a fedezetsor, különösen Miskolczy 
és Béla.
Zentai AK— Szabadkai AFC 2:3 (0:0)

Szabadka. Vezette: Bognicsár.
A kiküldött játékvezető nem jelent 

meg s ezért ezt a mérkőzést is 
Bor/nicsárnak kellett levezetnie. Ér-

Sp ortf elvételekhez

IV., Türr ístván-u. 7.
Ujverbászi Dulcisz SE— Kulai AFC 

5:0 (1:0)
Ujverbász. Vezette: Szepesik. 

Nívótlan, csapkodó játék, meg
érdemelt győzelem. Góllövő: Gömöri 
(2), Alargic, Pál és Janekovics. Jó: 
Pál és Keresztes, 111. Gombár és 
Schmidt.
ö . Bocskai— Kishegyes! Bocskai 1:1 

( 1 :0)
öbecse. Vezette: Pál.

Mindvégig izgalmas, élvezetes 
mérkőzés. Nagy meglepetésre —  a 
hazaiak pontot adtak le. Változatos 
játék után a 27. percben a vendég
csapat büntetőt vét, melyet Nyilván 
juttat a hálóba, 1:0. Fordulás utána 
hazai csapat visszaesik és a kishe- 
gyesiek Moldoványi révén kiegyen
lítenek a 11. percben. Jó: Károlyi, 
Rádics, Nyilván X, Trdics, ill. Hör 
váth II, Ács, Budai, Udvardi.

BÁCSKA—-SPORT 3:3 (1:1) 
Szabadka, 1000 néző. Vezette;

Nevelkla.
Erősiramű, élvezetes mérkőzés, 

igazságos eredmény. A  Sport csak 
az utolsó pillanatban egyenlített. 
Góllövö: Demeter (2), Horváth, il 
letve Samu, Beszédes II, Horváth.

FTC: Vadnai —  Waldinger, Czigi 
— Balogh, Velkey, Kalocsai II. — 
Thurzó, Füstös, Várszegi, Horváth 
II., Ortutay.

OTK: Luczó —  Szabó, Springer 
• Fórján, Szondi, Rumi —  Merx, 

Fekete, Mars, Nádorvölgyi, Szalai.
FTC támadásokkal indul a játék 

és a 3. percben Füstös már a hálóba 
bombáz. 1:0. A  túlsó oldalon Wal- 
dinger hibáz, Mars elhúz inellette, 
de közelről Vadnaiba rúgja a labdát. 
Állandóan az FTQ támad, a lövések 
azonban sorra elkerülik a kaput. Az 
OTK csak ritíván veszélyes. Szendi 
szabadrúgása a felső kapufáról jön 
vissza. A  25. percben Vadnai rosszul 
fut ki a kapuból, Fekete elcsípi a 
labdát és a kapura íveli. Velkei ve
tődve kézzel üti ki a labdát, 11-es. 
Fórján biztosan lövi a hálóba. 1:1. 
A 29. percben Ortutay pompásan el
húz a szélen és ívelt beadását Füs
tös a hálóba fejeli. 2:1. A  37. perc
ben egyenlíthetne az OTK. de a ki
törő Mars mintegy öt méterről Vad
naiba vágja a labdát.

A  II. félidőben az FTC egészen 
beszorítja a vendégcsapatot. Az 5. 
percben Kalocsai II. szabadrúgása a 
felső kapufáról Ortutay elé pattan 
ez betolja és Füstös közelről be 
vágja. 3:1. Ezután Füstös és Hor 
váth XI lő kapufát. A 20. percben 
Horváth II 16 gólt, majd Várszegi 
fejel a hálóba. 5:1. Füstös rúgja a 
hatodik zöld-fehér dugót, azután 
szögletrúgásból Kalocsai II fejel a 
iéc alá. A  hátralévő időben Horváth 
II mellé lő egy 11-est. Jó: Czigi, Ka
locsai II, Thurzó, Füstös és Ortutay 
illetve Szabó, Szendi és Fekete.

JCupaeieppe-k
Egy ferencvárosi szurkoló bizony

talan arckifejezéssel áll. Szurkoló 
társa megkérdi:

—  Tekintve, hogy nem. játszik a 
Fradi, m a g a . leinek szurkolt.

•— A fűnek...

Testvériség—Gyulai AC 4:1 (3:1) 
Tatai-út. Vezette: Rozsnyói.

Testvériség: Sárpátki — Kasznár 
Herde —  Lenkefi I, Forró ,SzolIár — 
Lenkei 1 II, Molnár, Blaskó, Gyöm- 

[ bér, Horváth.
Gyula: Endrész dr —  Gyarmati

I Horváth III -— Gácsi, Lindberger, 
Berer —, Pécs, Sztankovics, Brasko 
vicz, Horváth II, Ticz.

Csak az első húsz percben volt 
komoly játék. Góllövö: Molnár (2)

| Horváth és Blaskó (11-esből), ill 
Sztankovics. Jó: Forró, Szollár és

I Molnár, ill. Gyarmati, Gácsi és Pécs
Csillaghegy—Budakalász 4:2 (2:2)

Budakalász. Vezette: Kiss M. E.
A  mérkőzés alatt sokan szurkol

lak a SalBTC-nek. Valaki megje
gyezte:

—  Úgy látszik, ezek a ferencvá
rosi bányászok...

A fű meglehetősen magas és a 
virágok is hosszúszárűak a fűben. 
Egy tréfás szakértő így szólt:

-  Itt a  fű alatt is lehet félmagas 
passzt a d n i.

i s m m m e m  

I S O  P  A  N

I. osztály
MAFC—KTC 6:5 (2:3). Ceglédi- 

út. Vezette: Szőke II. Nagy küzde
lem után megérdemelt győzelmet 
aratott a MAFC. Gőllövő: Korzsik 
(3), Matísz, Herczeg és Tóth (ön
gól), illetve Csonka (4, kettőt 
11-esből) és őberer.

f i l m e k
dekes, nagyiramú mérkőzés, igazsá
gos eredménnyel. Az I. félidőben vál
tozatos a játék, gól nem esik, mert 
mindkét oldalon remekül védenek a 
kapusok. A  II. félidőben azután 
egymásután potyognak a gólok — 
súiyos kapushibákból. A  2. percben 
Schaffer kiejti a labdát és Borbély 
belövi. 1:0. Á  14. percben a másik 
oldalon Körösi Korász III 40 méteres 
lövését ereszti be. 1:1. A 20. percben 
Mesjenovics a kapus mellett eredmé
nyes. 1:2. A 40. percben Kiss I ki- 
cselezi az egész védelmet s úgy lő
gólt. 2:2. ■

Jó: Kiss I, Kiss II, Borbély, Ju
hász, ill. Sovjánszky, Márki, Korász 
II és Nagy-

Szabadkai VAK—M SE 12:1 (7:1) 
Magyarkanizsa. Vezette: Schan-

nen dr.
A vasutas csapát végig nyomasztó 

fölényben játszott és lélekkelhez sem 
engedte jutni ellenfelét. Góllövö. Ka- 
pilovics (6), Kecskés (3 ), Jakovie- 
vics (2) és Balázs II, ill- Gordos.

, ,m iiiEiimnii ■ — iciiiim---

F U T B A L L
A T L É T IK A  

T E N I S Z
i s  az ö s s z e s  s p o r t c i k k e k

Lopos Sport
Budapest, ÍV., Vécí-u. 27-29
Tornaszerek iátszótérielszerelés

Budakalász: Ferenozi — Csákány,
líirez — Lencsés I,. Zalai, Urnán — Len 
esés II., Schulz. Amri, IColtai, Borsi.

Csillaghegy: Biwnmer — Bíró. Kon-
l dász I — S ?. kiár, K nníl ás 7 II, Kiüli eh — 

Kónya, G yuriin  H l, Mészár. Frölilicli 
| Boleskn.

Gólratöröbb támadósorával meg
érdemelten győzött a Csillaghegy. 

| Góllövő: Gyurján III (2), Kónya és 
j Fröhlich, illetve Lencsés II és Amri 
| Jó: Bíró, Szklár, Kondász II, Gyúr 
ján és Kónya, illetve Ferenczel 
Kircz, Zalai és Urbán.

Budapesti kerület

ÜGYELJEN A VÉDJEGYRE

S r a j t e d g
F &  S  az ideális szabadonfutóagy F &  S

Gyönyörű ünnepséggel szentelték  ̂
fel a Nogyvárodi AC zászlóját

Gamma 3 :0  (1:0)NAC

II. osztály 
Északi csoport 

Magyar Pamut—TLK 7:8 (3:1). Újpest, 
Horthy Mlklós-út. Vezette: Tigyi. Szünet 
után jól játszott a Magyar Pamut. Gól
lövő: Nagy (3), Gotthenz (2), Kurics és 
Holbok illetve Schmidt, Nagy és Stahl 
(11-esből).

VI. kér. SC—B. Magyarság ti 1 (#íl),
Félbeszakadt. Tatai-úl. Vésett*: Pintér. 
A  II. félidő 35. percében Vas (B. Ma
gyarság) a játékvezetőt megütötte, mire 
•a játékvezető a mérkőzést'lefújta. Hege
dűst (B. Magyarság) a játékvezető ki
állította. Góííővő: Liehler és Molnár, 
illetve Siegel (11-esből),

Törekvés II—Rákoskeresztúr 1:2 (3:21
Biharl-U. Vezette: Papp. 

Törekvés: Polóez — Sípos. Böjti — Bu
jáid, Hubcr, Horváth — Sirály. Viragi 
Daltos, Császár, Dóry.

RTE: Szabó — Paulovics, Moharos
Garat. Blahó, Pozsonyi — BosAnazky 
Sárközi. Pusztai. Mátrai II, Juhász, 

Erösiranvú, helyenként durva mérkő
zés. Hovválhot a játékvezető kiállította 
Gól-lövő: Császár. Virág (2), Dóri (3) és 
Dalos, illetve Bosánszky és Hnber (ön 
gól). .Jó: a gól-lövők, illetve Szabó, Mo

Reggel 9 órakor nagy tömeg vette 
körül a NAC erzsébstligeti pályáját. 
Zászlót avatott az NB új tagja! 
Pár perccel 9 óra után Babios 
László római katolikus káplán szent
misét mondott és a mise végén 
megáldotta a NAC zászlóját. Ezután 
Varga Gedeon református lelkész be
szélt és az ima végeztével ő is meg
áldotta a zászlót. Az istentiszteletek 
után Nősz Andor, a NAC főtitkára 
mondott lelkeshangú beszédet, üdvö
zölte az OTT, ML&z, a város, a ka
tonai parancsnokság megjelent kép
viselőit.

Az új zászlóba Juhász Istvánná, a 
Gamma elnökének a felesége, a NAC 
zászlóanyja üti be az első szöget. 
Követi őt Jeney Rezsöné, a NAC 
elnökének a felesége. A  zászlót 
jen ey  Rezső veszi át és fogadalmat 
tesz, hogy a NAC a jövőben min
dig a magyar sportért, a magyar 
jövőért fog küzdeni.

László András dr az MLSz kikül
döttje üdvözölte a NAC-ot, majd 
Prém  Lóránd dr az OTT nevében 
mondott beszédet.

—  Megnyugtató látvány —  mon
dotta többet közt —  hogy a NAC és 
az égész város az idegen uralom 
alatt is megmaradt magyarnak.

Az NSE, a legrégibb nagyváradi 
sportegyesület nevében Ajtny Gyula 
gyógyszerész üdvözölte a NAC-ot, 
Uhlyarik Ferenc dr a vármegye, 
Erdélyi Géza a postaigazgatóság 
nevében mondott beszédet.

A  beszédek után Jeney Rezső 
magasba emelte a zászlót és előtte 
elvonult a NAC teljes gárdája, a 
budapesti Koszorú hölgycsapata, az 
N. Törekvés, a Kolping-Egyetértés, 
N. Elektromos és az N. MÁV csa
pata. Végül a nagyváradi NMK ha
talmas tábora vonult el. A  gyönyö
rű ünnepség déli 12 óráig tartott.

Délutáni sporteredmények:
NAC-kölyök—N. M ÁV-kölyök 1:0 

(1:0). Góllövö: Rónai.
NAC ifj,—N. Elektromos 3:0 

(2:0). Vezette: Vay. Góllövö: Koszta 
(2), Zilahi.

Koszorú—X. kér. hölgyek 6:0 
(2:0). A  kézilabda bemutató góljait 
Kövér (5), Lédermayer II dobta.

Ezután atlétikai versenyszámokat 
mutattak be a nagyváradi atléták, 
majd a Koszorú hölgyek magyar 
tánca következett.

Pontban 6 órakor a

Hamarosan pompás játék alakul 
ki, de gól csak a 30. percben szüle
tik. Bodolától indul ki az akció, 
Spielmann és Kovács I jól szövi to
vább a támadást, végül Kovács 
II-höz kerül a labda, ez hatalmas lö
véssel a bal felső sarokba küldi, 1:0.

Szünet után a 17. percben Bodoia 
húszméteres szabadrúgása visszapat
tan Bodolához, aki hatalmas bőm'-át 
küld a hálóba, 2:0- A  37- percben 
Kovács II. lövi a harmadik gölt.

Kitűnt: Vá-rdai, Molnár, Demény 
és a csatársor, illetve Havas, Szil- 
vasi, Tóth és Takács.

* Megjelent „A  WM-rendszer"
könyvalakban, számos ábrával. Kap
ható 1.50-ért az Edzők Alosztályá
nál (V., Vadász-u. 31.). A  könyv 
teljes jövedelme az edzők tanulmá
nyi alapjáé.

harós é s  Bosánszky.

Az NB II. állása

H L  osztály
HEAC—ETC 4:1 (2:0). Gyáli-út. Vezette: 

Ovúry. , Az ETC végig nyolc emberrel 
játszott, Góllövö: Ben kő (2). Seres és 
Becker, illetve Borbély.

Duna-
1. Szegedi VSE
2. DVAC
3. Zugló DSE
4 . Vasas
5. Szomb. FC 

6-7. ELIC
6-7. D. Magyarság

8 . Egyetértés
9. Sopr, FAC

10. Pénzügy
11. Sopr, VSE
12. Postás
13. SzeEAC
14. M TK

-csoport
26 14 10 
26 14 5 
26 12 
26 12 
26 11 
26 10 
26 10 
26 12 
26 11 
26 10
25 10
26 8
25 10
26 5

2 53:28 38 
7 51:37 33
7 52:4fl 31
8 51:43 30

11 48:44 26 
10 56:58 26 
10 39:39 26
12 82:52 28 
14 60:65 23
13 42:49 23
12 39:50 23
13 48:58 21
14 41:50 21 
16 30:31 15

Vidéki eredmények
Sopron: K t  SSSE—Tatabányai SC IT-

mérkőzés az utóbbi ősapat lemoudasa 
miatt elmaradt. — SVSE ifi.-—ARAK n i .  
5:0 (2:0;. Kerületi ifj. döntő. Vezette: 
Vécacy, Góllövő: Fekete (3; és Horváth 
(2) .

Jánosháza: Tapolcai Vasutas—JAK 1*1 
(1:0). Bar. Vezette: Kies. Góllövő; Ko
vács, ill. Lendvai. A _

Érd: ÉPLE—Gödöllői IK  4:0 (3:0). I. 0. 
Vezette; Kiss. Góllövö: Ktcinar (3, kettőt 
1 Lesből). Kokeoz

KisaUfj: Fóti SE-KSE 2:1 (0:1). I- o. 
Vezette: Kéri. Góllövő: Fonó (2), ill,
JForeeiyák. Durva mérkőzés, a honi csa 
pátriák nem kedvezett a szerencse.aiirnií m m  nwvuiwu. »  éDunaszerdahely; DTG—Nagy megyeri SO 
7:0 (4:0). II. o. Vezette! Bérce*, lég ii!
huzal ' fölény. Góllövö: Sándor (4), Olló,
Végvári és  ílniíás 

Bcretty' “  '.^ ..vn jóu jfah i: Levente vál.—10/2. d í 
vái. 7:2 (8:1), Vezette: Krámor. __-

Vápalota: Unió—Hajmáskéri SE 
4:0 (3:0). I. o. Vezette: Keresztényi. 
A  gólarány nem fejezi ki hűen az 
Unió fölényét. Góllövö: Oláh (2), 
Borúi és Szeles. Fülöpöt'HSE kiállí
tották.

S H É Ü f K l B  vegytisztttftsaM H1KK f o g a l o m
IV ., O efik  F eren c-u H a  1 « .  n .

Telefon : 187—437 és 381—-699.

N A C -G A M M A
mérkőzésre került sor 3500 néző 
jelenlétében, Szabados játékvezetésé
vel. A  csapatok így álltak fel:

NAC: Várdal —  Molnár, Dómján 
— Krasznai, Juhász, Demény — Ko
vács II, Kovács I, Spielmann, Bo
doia, Haláti.

Gamma: Havas —  Szilváéi, Sze- 
beni —  Magda, Tóth, Kovács — 
Rökk, Takács, Toldi, Kemény, Tur
nén i '

Az m  IBI. állása
t a r t a l é k b a j n o k s a g  

I. osztály
A 33 FC—BMTE mérkőzés elmaradt, 

mert a BMTE nem jelent meg.

Mátra alcsoport.

Q arátsá fijos m é r k ő ié w lr
csillaghegy II—Büdnka!A*« II *'•! (í'-M.

Budakalász. Vezette: Kern.
MO V E -baJn ok ság

1. Losonci AFC
2. Hatvani VSE
3. DiSlAVAG II
4. Pálfalvi BÜSE
5. III. k. Árpád SE
6 . PeM TK
7. SalBTC II
8 . Egri SE
9. Gyöngyösi AK 

10. Hálókocsi

18 12
18 12
18.11

BT Síi—Szent László FC 6:1 H 'lj-
Kvatí^ay-utca; Vezette: FJbínger. ^FoJ|- 
nyes, megérdemelt győzelem, Góllövö: 
Molnár (3). Kiamár, Beukovíce és Farmar,, 
illetve. Presovszk-y. _  .

i : AFC— P, Rákóczi 2:1 (1 :»)• Erzsébet; 
utca. Vezette: Csepreghy. A lelkee RAPC 
megérdemelten győzött. Góllövö: Pomazi 
és  Maros, illetve Fritsch. Pobrovits RÁEC 
a lábát törte és a mentők szállították el.

Peslszcntimre—Budatétény 1:1 (13 ) .  j
Pestszentimro. Vezette; Sándor. Egyenlő 
ellenfelek. Góllövö: Varró, vitetve Méh-1 
cöcr.

Nyogáti csoport
. . .  23 19, 2 

22 15 4 
22 13 2 
22 10 5 
22 10 4 
22 9 
22 10

1. UTE
2. Hungária
3. Érsekújvár
4. Dorog 
5 Cs. MOVE

Pápai PSC
Tatabánya — „
Szentlőrinci AC 22 9
Álba Regia 22 i
Csillaghegy 22 5
Komárom 22 4
Budakalász 22 2

2 10
3 10
4 11 
3 14 
2  16 
8 17

83:26 40 
70:30 34 
66:28 28 
45:39 25 
56:48 24 
60:48 22 
49:47 22 
49:52 21 
62:81 18 
32:83 13 
21:58 lft 
29:82 7

CSOPORTDÖNTÖ 
BÚD APEST AMATÖRBAJ NOKSAGÁÉRT 

Elektromos II—Gázgyár 3:1 (3:0).
Aiiuincum. Vezette: Siklós. A minden
csupatrészében jobb. Elektromos, meg
érdemeltén győzött. Góllövö: Stibmger,
Lii.ter és Fűzi, illetve Pető,



«* ysztergomj Tokodi ÜSC II—E. MOVE 
-  l  (1:0). I. o. Vezette: Lázár. A TüSC II 

volt NB-játékossal megerősítve 
Játszott. Góllövő: Hevesi, Pozsonyi, illetne 
Garai. ELE—Tinyei SE 3:1 (2:0) II. o. 
vezette: Bakos. Góllövő: Iíollárik (3),
illetve Kukucska.

Komárom: KAC—IX. kér. SC
("Győr) 3:0 (2:0). I. o. Vezette: Mül- 
ler. A  KAC végig nagy fölényben 
játszott. Góllövö: Risóczky. Jakab 
és Nagy II. —  Érsekújvár! Clkta LE 
— K. Déli LE 2:0 (1:0). Bar. Ve
zette: Szilágyi. —  K. Északi hely
őrségi altisztek—Déli helyőrségi al
tisztek 1:0 (1:0). Bar. Vezette: Szi
lágyi. Góllövő: Horváth .

Kistelek; Kisteleki TE—Szegedi Alsó
város 7:1 (3:01. II. o. Vezette: Kovács. 
Góllövö: Gerber II (5. 2-t 11-esböl), Pálin
kás dr (2). illetve Böbö,

Makó: Újszeged! TC—MÁK 5:2 (2:0). 
I. o. Vezette: Pálinkás. Fölényes győze
lem. Góllövö: Kovács (2), Erdei (2) és 
Jung, illetve Marjai és Rácz. Makói VSE— 
Szegedi Postás 3:0 (2:0|. I. o. Vezette: 
-Vída. Szép játék, megérdemelt győzelem. 
Góllövö: Fél (2) és Ponyer. HASÉ—MÁK 
II 5:0 (3:0). II. o. Vezette: Török Gól
lövö: Kalmár (2). Solymár (2) és Papp 

Felsó'sröd: FTK—Veresegyházi MOVE
■7:2 (1:1). I. b) o. Vezette: Budavári. 
Góllövö: Held (4), Traupeld, Bernáth,
Mohácsi, illetve Ragács (2 ).

Magyaróvár: Hubertus—Fűzfői AK 4:2 
(1:2). I. o. Vezette; Horváth dr. A Huber
tus ezzel a győzelmével megszerezte a 
bajnokságot. Góllövő: Losonczi (2 ) Zsol
nai és Fazekas, illetve Winrkler és' Szabó 
(öngól), Hubertus II—Ifjúsági vegyes 5:2 
(3:0),.

Szeged: SzAK III—Móraváros 4 0 (3:0)
I. o. Vezette: Barcs. Góllövö: Bonyhádi 
(3), Hajdú. SzTK—SzIE 4:0 (2:0). I. 
■Vezette; Gombkötő. Góllövö: Márton (3 ) 
Honthy. SzTK II—Móraváros II 5:2 12:0)
II. o. Vezette: Ábrahám. Góllövő: Károly
(2 ). Lévai (2), Szekeres (11-esböl). Csányi, 
Keresztes. SzFIE II—Hódmezővásárhelyi 
TVE II 5:1 (1:0). II. o. Vezette: Csóti dr 
Góllövö: Párkányi, Bata. Hernádi (2).
Török, illetve Herpetics. TJTC—SzAK 2:1 
(1:1). Ifjúsági csoportdör.tű,

Cegléd: C. Vasutas—Cinkotai T K  3:2 
(1:0). I. o. Vezette: Keményvári. Góllövö 
Bölcső, Sági, Vass. illetve Tar, lile.
C. Vasutas II—Haladás 7 :0  (3:0). Barát
ságos. Vezette: Nagy.

Hődmezövsárhel.v: HMTE—Kokron 7:1 
(2:0). II. o. Vezette: Remér.yfi. Góllövö: 
Bíró (3), Pálfi (3), Pakit. illetve Rudolf 
illésből). Földeáki FC—HMTE 2:2 (2-1) 
Ifjúsági barátságos. Toldi—HTVE 6:3 
(3:1). Ifjúsági barátságos.

A y ir c g y h tiz a :  NyTVE if j.—Királvtelek 
pusztai FTC ifi. 13:0 (5:0). — NyVSC ifj 
—Hunyadi FC if.i. 6:0 (2:0).

Z a la eg ersz eg : Csáktornyái RC—Z. Váló 
gat ott .1:1  (3:1). Bar. Vezette: Hajba
Góllövő: Jánosi, Yukovics és Benkó, ill 
Tómba i.

K e c sk em é t : KTE—Kiskunfélegyházi TK 
~'2 (0 :1). I. o. Vezette: Hegedűs. XTnal 
más, csapkodó játék. Igazságos ered 
meny. Góllövö: Fejes III, Fehér ill
ö f t & U  é* Hlisztig. — KTE II—Szentes 
H f)á H 2:1 (1:1). II. o. Vezette: Horváth 
Gollpvo: Bozsó, Bajtai, i!l. Honti.

O rosh á za : OFC—ÓTK II 4:3 (2:3). II. n 
vezette.: Kovács. Góllövö: Bor (3) és
Lenart, ill. Lezetár (2) és Nagy,

Hétfő, 1941 június 30,

G ó lb é lyeg efc
DéJamerikában, Argentínában a Boea 

Juniors a leggazdagabb egyesület. Ennek 
az egyesületnek 30.090 tagja van, 30.000 
olyan. tagja, aki minden hónapban rende
sen fizeti a tagdíját. Az egyesület csalt 
nemreg avatta fel a 130.000 nézőt befogadó 
stadionjai, de ez a stadion több nagyobb 
sportesemény alkalmával máris kicsinek 
bizonyult. Most akarják bővíteni a 
stadiont s az egyesület érdekes módon 
teremti elő a költségeket. Boca Juniors- 
iel> egeket készítettek. Ezek a- bélyegek 

hírverést csinálnak az egyesületnek s 
kimondták azt, hogy minden reüdes szur
koló vegyen egy bélyeget, valahányszor a 
csapat egy gólt rúg. Legalább egy bélye
get! A gólbélyegek csak nemrég jöttek 
forgalomba, de máris hatalmas bevételt 
eredményeztek. A bélyegeket a pályán 
árusítják s ha a Boca Juniors egy-egy gólt 
rúgott, akkor a szurkolók tömegesen 
veszik a bélyegeket. A bélyegeket a szur
kolók vagy emlékbe teszik el, vagy- mint 
hírverő bélyegeket levelekre, lapokra 
ragasztva elküldik a világ minden részébe.

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

í SZENT LUXÁCS
g y ó g y fü rd ő

téli uszodájának használa
tával megelőzi rheumáját.

NB II. osztály
SzVSE—SzEAC 2:2 (0:3)

Szeged. 700 néző. V ezette: Galgóczi
SsVSE: Papp —  Dömonkos, Saj

tos —  Sebök II., Baloghi, Varga — 
Sebek I., Borbély I., Péli, Borbély
II., Kecskés.

SzEAC: Dósai — Antal, Tóth m . 
^r. — Pataki I., Lakat, Molnár —  
Sojt, Hertelendi, Papp, Török, Tóth 
II. dr.

Nagy vasutas fölénnyel kezdődik 
a mérkőzés, de a négy tartalékkal 
kiálló SzEAC sikeresen áll ellen a 
nagy nyomásnak, sőt a 15. percben 
Sajtos a büntetőn belül kezez a a 
megítélt 11-est Tóth II. dr. góllá ér
tékesíti, 0:1. A  23. percben Herte
lendi kapuralövése Baloghy testén 
irányt változtat, a játékvezető ismét 
11-est ítél, amelyet Tóth II. dr. új
ból góllá értékesít. A  Vasutasok 
tiltakozik az ítélet ellen, de hiába. 
A  IL félidő 3. percében szöglethez 
jut a Vasutas, Varga szögletét Dó
sai fogja. Közben a kapu felé esik. 
de a labdát kiüti, a játékvezető 
azonban gólt ítél. 1:2. Most a 
SzEAC tiltakozik. A  17. percben 
Baloghy elöreadását Téli befejeli. 
2:2. Heves küzdelem indul a győztes 
gólért, de az eredmény nem válto
zik. Jó: Baloghy, Varga, Kecskés, 
ill. Tóth III. dr.. Lakat (a mezőny 
legjobbja) és Solt.

Magyar Pamut—PVSK 1:0 (1:0)
Pécs, 200 néző. V ezette: v. Adorján.

Magyar Pamut: Bárd —  Sziget
vári, Benkö —  Balló, Jakab, Dömök 

Krasznai, .Víg VI, Pálfalvi, Var
ga, Papp.

PVSK: Pozsgai —  Kéty, Tur- 
mann —  Mozsgai, Balassa, Szabó 
— Horváth, Naumov, Sós, Nagy 
Gajcsi.

A  PVSK csatársora gyengén ját
szott. Góllövő: Víg VI (llesbő l). Jó: 
Bárd, Víg .VI, .Varga, illetve a fede
zetsor.

Keleti csoport
1. FTC 22 19 2
2. WMTK 22 14 4
3. Testvériség 20 13 1
4 . Kecskeméti AC 20 7 7
5. Szeged A K II  21 7 5
6 . Csabai AK 20 8 2
7. Szentesi TE 21 6 6
$. HTVE 21 8 1 12
0. Sz. MÁV II 22 6 5 11

in. C. MOV E 21 6 5 10
11. Gyulai AC 21 4 5 12
12. Orosházi T K  19 2 7 19

126:24 40 
81:27 32 
61:33 27 
53:51 21 
57:61 19 
40:63 18 
40:67 IS 
56:68 17 
32:47 17 
32:76 17 
36:69 13 
28:56 11

HAZATÉRÉS BAJNOKSÁG 
BSE— Zombori TK 12:3 (5:1) 

Bezdán. Vezette: Rudics.

T,  ®Jü8*entm árton: Kecskeméti MÁV—
KuTE 3:0 (3:0). II. o. Vezette: Adonyi. 
Szerencsés győzelem. Góllövő: Tóth (2) és v. Horváth.

Saekssárd: Szigetvári CPC—TSE 
4:3 (1:3), II. o. döntő. Vezette: Pa
zar. Kiállításokkal tarkított durva 
mérkőzés.

Vác: VSE—Ercsi Eötvös 7:2 (2:0) 
I. o. Vezette: Leiner. Biztos győze
lem. Góllövő: Virág (3), Kurdi II., 
Kurdi III., Vargadi, Hevér, ill. Kell- 
ner, Szabados. —  VSE III.— V IE  
':4  (2:0). Bar, Vezette: Németh.

Csongrád: CsLE—Kecsk. AC 4 2 
(1:2). Bar.

Nagykörös: Ceglédi MOVE—Nagy
kőrösi MOVE 4:3 (2:2). Barátságos. 
Vezette: Tihanyi.

„ Csik-Reai" készítője^
SZABÓ ADÖRJAN, Nagymező-n. tg.

K O S Á R L A B D A
A 111. OSZTÁLYÚ FÉIÍPTR AJNOKSÁG 

VÉGEREDMÉNYE 
1. BBTE 12 10 2 20
2- BSzKRT 12 8 4 16
». BEAC 12 7 5 14

4 0 . \ AC 12 fi fi 12
4-5. MAFO 12 fi 6 12

|. BSE 12 5 7 10
'■ 12 -  10 _
8. Gamma Visszalépett
y. Vacuúm VisSzaiétMítt

A f é r f i  k o s á r l a b d a ,
b a j n o k s á g  VÉGEREDMÉNYE

1. b e a d  
2- BSzKRT
3. MAFC
4. BBTE
5. SzSC
fi. lííl-CS C6 .
7. VaSC
8 . WMTK

V2 3.1 1 ??
3*2 30 0 20
12 !) 5 18
32 ,r> 7 10
V2 3 0 fi
32 2 30 4
12 3 11 2
V isszaliépett

HB III. osztály
Csabai AK—HTVE 4:3 (I ;3 )

Hódmezővásárhely. Vezette: Zsemberi. 
á tartalékos CsAK megérdemelten győ- 

*0“ -. A  IFI V E-fedezelsor csődöt mondott. 
GólIovo: l brill, Simon (2), Korhűm, ül. 
Baria, Tóth, Öze.- ’

, BRSC—NSE 4:2 (2:3) """
i Nagymányok. Vezette: Koltai.

Góllövő: Hegyes (2), Gál, Me
gyeri,. ilL Kizi, Sárközi.

, Csoportdöntő
1 Losonci AFC — NyTVE 3:1 (0:0)

Nyíregyháza. Vezette: Thomas dr. 
Losonc: Varga —  Zsoma, Hankó 

—  Raöó, Kostyál, Hegedűs III, — 
Paál, Kolenkáa, Tóth, Egri, Kovács.

NyTVE: Márki —  Fiié, Gaál __
Hámos dr., Négyesi ü l ,  Lovász — 
Bíró, Juhász, Kiss dr., Gerda, Bogán.

A  Losonc jobb erőnlétével és gyor
sabb játékával győzött. Góllövö: 
Tóth (2) és Paál, ül. Kiss dr. Jó: 
Varga, Paál és Egri, ill. Márki, Fiié 
és Hámos drs

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
„Bécsi születésű magyar.** 1 . A bécsi 

Rapid 1899-ben, a Sehalke 0-4 1904_ben 
alakult meg. Az előbbi szír.e zöld-fehér 
az utóbbié kék. 2 A Rapid edzője Leopold 
Nietsch, elődje Edi Bauer volt. A  Sehalke 
edzője Ottó Fai ts, előd*e Bumbes 
Schmidt 3. A német válogatottban a Rapid- 
bol eddig Raftl Wagner I, Holf.etütter, 
Skoumal. Emder és Pesser. a Sehalke mai 
csapatából Klodt, Gellesch, TibulHJ 
Szépén és Kuzorra játszott. 4,’ a  Rapid*az 
osztrák, illetve az ostmarki bajnokságban
1932- ben, 1936-ban és 1939-ben har^fdfk
1933- ban, 1934-ben második. 1937-ber 
ötödik, 1935-ben, 1938-ban, 194o.ben és 
1941-ben bajnok volt. A Sehalke 04 1932 
óta a saját kerületében állandóan bajnok” 
A Rapid 1912. a Sehalke 1924 óta játszik 
az I. osztályban. ,5. A Rapid minden 
játékosa Béesben született. A Sehalke 
minden - játékosa Gelsenkirchenben szüle
tett. kivétel Eppénhoff. aki Gelsenkirchen 
mellett egy kis faluból való.

Késezer néző a vasárnapi 
evezős versenyen

Kedvezőtlen időjárásban folyt le a 
maS’yar evezösszövetség nyáreleji 
kajakos- és evezösversenye. A  sváj
ci és a német versenyzők a rendkí
vüli viszonyokra való tekintettel a 
versenyt lemondták. Az érdeklődés 
így sem csappant, mintegy 2000 fő 
nyi közönség nézte végig a küzdel
meket. Részletes eredmény:

Kettes Kajak: 1. BSzKRT (Blahő, 
Kovács), 2. Karakán, 3. Pannónia 
TE.

Újonc korm: négyes: 1. WoSC, 2. 
Pannónia, 3. MAC.

I Egyes kajak II. o.: 1. Dési (Kara
kán). Dési ellenfél nélkül futott be.

Felnőtt korm. négyes: 1. Újpesti 
EE, 2. BSzKRT, 3. Hungária I. — 
Az Újpest győzelme igen nagy meg
lepetést keltett. A  tavalyi újoncok 
rávertek a föversenyzőkre.

Egyes hölgykajak: 1. Szamosi
(Pannónia TE), 2. Jármai (Kara
kán).

Egyes kajak ifi: 1. Sárközi
(W MTK), 2. Hegedűs (Karakán),
3. Oláh (BSzKRT).

Újonc egyes: 1. Mecseki (W oSC) 
7:58.2, 2. Somogyi (Pannónia) 8:08, 
3. Szemkuti (MEC). —  Az utolsó 
pillanatban dőlt el a verseny. Az idő 

| gyenge.
Kettes kajak, kezdők: 1. WMTK,

2. Karakán.
Egyes kajak, hölgyportya: 1. Ka

tona (WMTK), 2. Farkas (W M TK),
3. Rácz (WMTK). —  Katona egy 
kajakhosszal nyert. A  többiek kiful
ladtak.

Középiskolások, haladó korm. 
négyes: 1. KISOK-Hungária 3:41,
2. Szent István-Pannonia. —  A  

I KISOK két hajóhosszal fölényesen 
győzött.

Felnőtt egyevezös: 1. Krempels
(Nemzeti HE), 2. Goszleth (Nem
zeti HE), 3. Bánhidi (Nemzeti H E).
A  mezőnyt 1500-nál megállították, 
mert Marosi (Pannónia) kereszte
zett. Marosit kizárták a versenyből 
és innen folytatták a versenyt.

Egyes kajak: 1. Balatoni (Pan
nónia TE), 2. Nagymajtényi (Pan
nónia TE), 3. Kovács (BSzKRT).

Újonc palánkos korm. négyes: 1. 
RÁC (Dévaványi, Törökfalvi, Or
bán, Kollár, korm.: Wunder). 2.
Duna EE. —  A  táv háromnegyed ré
szét egymás mellett futották, a 
végére azonban a Duna teljesen ki
fulladt és a KAC három hajóhosszal 

| nyert.
Kettes kölgykaja: 1. Túrják', Takácsáé 

WMTK, 2. Katona, Földes WMTK, 3. 
Rácz. Farkas WMTK. — Kettes ifi kajak:
1.. Sárközi, Arányi WMTK. 2. Oláh. Ko
vács BSzKRT, Hegedűs, Petőhöz i 
(Karakán). — Középisk, kezdő korm. 
négyes; I. Wagner gimn. — Egyes kezdő 
kajak: I. Róth BSzKRT, 2. Scblenkcr
(Ganz), 3. K illy WMTK. — Újonc kettős 
parevezós: 1. Újpest (Végh. Návay), 2. 
BSzKRT. — I. o. kettős hölgykajak: 1. 
Pannónia TE .-(Déri, Szamosi), 2. Kara
kán. — Középisk. haladó nyolcas- 1 
Hungária—KISOK (Füilüp. Fodák, Ilim,’ 
Kiss, Cantele, Szabó, Csaba, Szilassy, 
korm-: Eoday), 2. Nemzeti, Pannónia.
— Újonc nyolcas, Horthy Miklós-díj: 1 
Hungária (Fodor. Eszes, Decker. Kovácsi 
Szerdahelyi, Za.rámdi, Varga, Farkas, 
korín,: Molnár) 6:38.2, 2. Újpesti EE, 3 
MEAC. — Négyes kajak: í. Karakán
(Bajothy, Cseh. Szittya. Dési) 4 .-3=, o. 
WMTK. — 3x300 női vegyes kajak váltó*
1. Karakán (Jármai. Dalmadi, Baiólhv. 
Horválh), 2. WMTK. — Nyolcas lóver
seny; 1, Pannónia (Szönvi, Élő. Rabatin 
Szabados, Takács. Bariók, Szabó, Záson! 
korul.: Zimonyi), 2. BSzKRT,

JÓ EREDMÉNYEK PESTVIDÉKEN
I Vasárnap délután fejezték l,c a pest- 

vidéki kerület ifjúsági atlétikai baj
nokságait Csepelen. Részletes eredőié* nyék;

28# m: 1. Balog MRTSE 28.6, 2. Bán
halmi M RT,SE 23.6, 3. Szarvasi MPTSE
24.4, 4. Beck (Testv.) 24.5.

, 1500 m: 1. ViiLási DM 4:18.2. 2 Simon
[ MPTSE 4:23.6, S. Péter (Testv.) 4:24.67 4 
Mészáros (Testv.) 4:29.9.

490 ni: 1. Bánhalmi MRTSE 53 4, 2
Balog MRTSE 55.6, 3. Meszes DAC 55 8.’ 
4. Félti M. KAFC 55.9. -

119 m gát: 1. Uzsoki “tdRTSE 19 4 2 .
Gyarmati MRTSE 21.9, 3. Nemes MRTSE

409 gát: 1 . Szabó WM 66.2, 2 . Nemes
MPTSE 69’8’ 3’ TÓth MPTSE T0* 4 ' Lgraí

Súly: 1 . Labanc MPTSE 11.24, 2. Tóth 
M RAF C 10.99, 3. Burián WM 10.77, 4 . Virág DM 1(1.74.

Magas; 1. Meszes DAO 165, 2. Jakab
WM lao, 3. Kassai WM 160, 4. Benkö
M.K l‘S75 l.>5.

1. Virág DM 34.20. 2. Labanc 
MPTSL 31.58, 3. Benedek MPTSE

| Jl.o2, 4. Burián WM 31.35.

DÉL—KELET 75:65
Vasárnap délután Gyulán rendez

ték meg a Déli és Keleti kerület 
atlétikai versenyét. Részletes ered
mények:

10 0  m : 1. K orom paiK . 10.9. —
1500 m: 1. Gazsó D. 4:18.2. __
Súlydobás: 1. Biacsl D. 13,64. __
Magasugrás: 1. dr. Kapros K. 178. 
— 400 m : 1. Farkas D. 53. —  Tá
volugrás: Almás D. 670. —  Disz
koszvetés: 1. Biacsl D. 42. —  Rúd
ugrás: 1. Bodnár K. 350. —- 1 1 0  ni 
gát: 1. Bécsy K. 17. —  800 m : 1.

1 Réhn D. 2:08.4. —  5000 m : 1. Ko
vács D. 16:16.3. — 4x100 m váltó:

! 1* Kelet (Bécsy, Nagy, Hadházi, He
gedűs) 45.3. —  Gerelyvetés: 1. Ker- 
tész D. 51.38.

A  BSzKRT-verseny utolsó száma 
a kalapácsvetés volt. (10 induló): 1. 
Németh MAC 48.81, 2. Rácz dr
MAC 42.72, 3. Gáspár MAC 41.12,
4. Remete Testv. 39. 84, pestvidéki 

iker. csúcs, 5. Horváth DiMÁVAG 
[37.53, 6. Bertalan MAC 36.75. —
Németh igen jó  formában variv Volt 
egy alig kilépett 49.45-ös, csúcson 
felüli dobása, Rácz dr is kilépege
tett a 45-jeivel. Ezekután a pont
verseny így alakult: 1. BBTE 81, 2. 
MAC 70, 3. DiMAVAG 24, 4. UTE 
20, 5. Testvériség 17, 6. Törekvés
14, 7. BSzKRT 13. 8. MA VÁG 7,
WMTK, FTC 4, KAC, BEAC 3, 
MRTSE 2, TFSC, NSE 1 pont.

szoktuk a jobboldali közlekedést. 
Ilyenkor elhamarkodott lépésekből, 
könnyelműségből származnak a bal
esetek, amiért aztán senkit sem le
het felelőssé tenni. A  külföldi pél
dák egyébként azt is megjósolják, 
hogy annál kevesebb a baleset, mi
nél nagyobb az elővigyázatosság.
ÜSZAS ’
1 Orosházán. Orosházi UE-Csabai UE 
J*:} (6jö*. f- b) o. vízilabda bajnoki. Ve- 

otíl- Góldobó: Tóth (6), Frommer (2), Arató. ill. Varga.
SZEGED VAROS ÚSZÓBAJNOK- 

SAGAT
vasárnap rendezte a SzUE. A  versenyen 
tek°ml>0ri a palicsi úszók is részt vet- 

Eredméuyek: I f jú s á g i  szám ok. 500  in
SVL F oüZa- ,n<í, S,zL E 3:16-s- 2. Fiukovies 

3' “S* 3* Kad°czi (Zombor) 3:33.tí. — 
100 m  g y o r s :  1 . Jeney SzUE .1:11,8, 2 Te- 
lesz SzUE 1:12.4, 3. Lugomerszky (Z0111- 

L24.0. — 1 0 0  m  h á l : 1. Bíró SzUE 
1*2-, -  Vanner SzUE 1:25.4. — ixlOO m 
a v o r s v a u o : 1. SzUE A) 5:03.2, 2. SzUE 
B) o.Otf, 3. Zombori SE 6:22.2. — 7 0 0 , 200 .

v e o u e s v a ltó : J, SzUE A) 6:31.8. 2-
SzLE B) IK32. — S00 m  g y o r s :  1. Novak
(Zombor) 12:1a, 2. Vauner SzUE 13.14, 3. 
Polesz SzVSE 15:27.2.

Aői szám ok. 100 m  g y o r s :  1. Erdei Gi-
SvTttí* 2* Lrdei JuliannaSzín, 1:41. Erdei G. hetenkint csak egy-
K tttí*®-1?;, — 3x100 ™ r e g y e s v á l t ó :  1.u '.*’ ;, !: — 1°°, m  m e l l : 1. Maurer (Zom- 
bor) 1:41.8 2. Litomeriezky SzUE 1:46, 3. 
Tokodi SzUE 1:48.2. — 100  m h á l: 1. Szín- 
csak-SzUE 1:35.4, 2. Kiss SzUE 3:50 4.

helnolt szá m ok . 500 m  m el l: J. Fernbaeh 
(Zombor) 35:17. 2. Oláh SzUE 3:23, 3.
Csenderies SzUE 3:29. _  1 0 0  m  h á t: 1. 
Banky-Horváth (Orosháza) 1:15,6, 2. Pa- 
ugyarszky SzUE 1:19.2, 3. Nagy SzVSE

7 2,2.j. — 1 0 0  m  g y o r s :  1. Körössy II
Sz\ bE 1.04.8. 2. Keméndy SzUE, 1:06, 3.

I Griilinír (Zombor) 1:12.2. — dOO m  g y o r s :
ísVvsF8?  - <? 0? bS í), 5:87, 2. Körössy II SzVSE 0 .01.6, o. Holczer (Zombor) 7 :08.9. 
Ip-ím rm adiknak beérkező Fehérvári 
SzUE-eredmenyt megsemmisítették. — 
lii°0 m  g y o r s :  1. Kőrössy II SzVSE 23 u.

, 2. Szendi SzVSE 25:42. — (x500 gyors- 
v á ltó : 1. SzVSE 10:51.4. 2. SzUE 1202 3 

! Zombori SE 12:37. — 1 0 0 , 2 0 0 . ioo v e g y e s -  
v á ltó : 1. SzVSE 5:54.6, 2. SzUE 6:08.2. 
cs P o n tv e r s e n y : 1. SzUE 193 jiont, 2.

W«* 8. Zombori -SE 106,. 4. Oros- 
üüzi UE 13.
A  vízilabda bajnokság á llá s a

SÚLYEMELÉS
A déli kerület sűlyemelöbaj'nokságának

o í í ^ / . ? 5'15-' Pehelysúly: 1. Gólya SzVSE 
210, Konnyusúly: 1 . Papp (Kőszeg) 27,í  
Kozépsuly: 1. Farkas SzVSE 290. Fél- 
nehézsuly: 1. Koltai II SzVSE 265.
Nehézsúly; 1. Koltai 1' SzVSE 270.

SPORTÉRMEK
LÚD VÍG

Bp. T h é k  E .-n . 1 8 . kaphatók 
MnHHeiBül. Wrtwa. <fi»L SHtWl

ATLÉTIKA
PÉCSETT

hideg, szeles, de egyébként kitűnő idő
ben került sorra vasárnap délután a le
venték atlétikai bajnoksága. Háromszá
zon felüli volt a? indulók száma s a 
versenyen csak iskolánkxvüli leventék 
vehettek részt.

Creftier Károly őrnagy, katonai jva- 
ran-csnok méltatta a leventék nagyarányú 
tömegsportját, majd a verseny után k i
osztotta a győzteseknek kijáró érmeket- 
A resztetek eredmények:

Serdülők: 100 m: 1. Bo-gnár 13.1, 2 Sa
lamon 13.2, o. Pefz 13.2. — 41)0 m- 1.
Pillái 63.2, 2. Visnvei 66, 3. Bell 66.2! — 
80* ni: 1. Csapó 2:32, 2. Bognár 2:32.4, 3. 
Szabó 2:32.6.

Ifjúságiak- 100 ni: 1. Horválh 12 2
Baumann I 12, 3. Baumann II  12.2." —!
400 m: 1. Kováiik 61, 2 . Kecskés 61.2 3 .
Dénes 61,4. — 80a «i; 1, Horválh 2:22 8.
2. Bsksa 2:31.2, 3. Kecskés 2:31.2. - -  15*1 
ni: .1. Halmaz 5:04.8, 2. Szarka 5:05.6, 3 . 
fehér 5:08, — 110 Jn gát: 1. Kiess 19.5] 2 .' 
Ivunezt 20, 3. Hirozv 20.8. — Magasugrás: 
1. Hirczy 160, 2. Kiess 160. — Távol-
3!<ras,: 1- Horváth 520, 2. Kiess öli, 3 .
Bórdas 503. — Súlylökés; 1. Gergely 9 13, 

Scnweitzer 7.55, 3. Vargha 7.25. 
Felnőttek: 100 m; 1 . Goláez 12.4, 2

3v-8- ’ ■ Vargha 13. — 4il# in: 1. Gál 
62.8, 2. Hornung 62.8, 3. Zsáinboki 63. — 
**• ™: 1- Koós 2:26.8, 2. Bakos 2:29.4 3.
Janilmr 2:29.8. — 15*0 m: 1. Villányi
4:a8.9 (a többiek feladták...). — 3000 in: 

10:M.8.,2. vVöröe 10:53, 3. Ba- koa -HiOtk . , 1 , , , , ,

A k k o r  Y lg y á zzn n k  a  le g 
jo b b a n ,  a m ik o r  m á r  azt 
h issz ü k , h o g y  m e g s z o k 
tu k  a  j o b b r a  h a jtá s t

Július 6-án hajnali 3 órakor Buda
pest és környékének kivételével az 
egész országban mindenütt: ország
úton, tanyákon, falvakban és váro
sokban, az új „jobbra hajts’’ sza
bály szerint kell majd közlekedni. A 
törvényhatóságok első tisztviselői 
már megkapták az utasításokat, 
hogy az új közlekedési renddel kap
csolatos tudnivalókra mindenütt, 
minden eszközzel —— hirdetmények, 
kidoboltatás stb, útján —  hívják fel 
a .figyelmet.

Mire keU legfőképpen figyelni? Ha jön
egy járma az utcán, jobboldalon köze 
lodik; ha két jármű találkozik, jobbfelé 
térnek k ' egymásnak. A  járművek a 
jobboldalon állnak meg s ha valaki fel 
akar szállni a járműre, baloldal helyett 
g Jobbodul1 ajtón kell fellépni a lépcsű-
_ Mindez szokatlan érzés lesz a gyalog
járóknak, meg a jármű vezetőinek is. 
természetes, hogy a szokatlan irány 
eleinte bizonyosfokú bizonytalanság 
mez majd cló az emberekben, hiszen min
den indulás előtt arra kell gondolnunk, 
hogy helyes irányban haladunk-e? A fnr- 

I galoin egy ideig mindenesetre lassabb 
I is?1. ?  éppen az óvatosság

Csak fokozott köriiltekiniéssel, flgye- 
J.e'V",Í  es óvatossággal lehet elkerülni a baleseteket, időbe kerül, amíg inogta- 
nu.ljuk határozott kézzel kormányozni 
jobboldalon is a lofogatú kocsikat a ke- 
r?kpart. vagy autót. Külföldi 'példák 
jjjazo jak, hogy az -első napok, hetek 
kisehb-nagyohb nehézségei után a jobh- 

, 1 „közlekedésben nem állnak elő zökkenek.
Különösen vigyázzunk az utca- és 

út keresztezéseknél, torkolatoknál és 
kanyarulatoknál, a be fór dudásoknál: 
irányváltoztatás esetén mindenféle 
járművel jobbra a külső kis ívben, 
balra a belső nagy ívben kell ka
nyarodni! Nagyon óvatosan kell köz
lekedni a forgalmasabb utakon, a 
keskeny utcákban, vásárok, búcsúk, 
piacok színhelyén, hidakon, csúszós, 
sáros úton, sötétben, ködben és álta
lában, ahol és amikor a vezető a lá
tásban akadályozva van. Sohasem 
szabad a jármüvei az út 'közepén ha
ladnunk. Körforgalmú tereken úgy 
kell áthaladnunk, hogy a tér középe 
mindig balkéz felől essék.

Teherautóknál a névjelző táblát a 
gépkocsi baloldalára kell áthelyez- 
niök. Lofogatú vagy kézikocsik lám
páját a jármű balodálán kell elhe
lyezni, hogy a szembejövő vagy 
előzni kívánó más jármüvek vezetői 
tájékozódhassanak.

Tudnunk kell azt is, hogy az or
szághatáron felállított jelzőtáblákon 
és a budapestkömyéki ú. n- átmeneti 
pontokon kívül sehol sem lesz külön 
figyelmeztetésekben kiírva, hogy 
„jobbra hajts” , a  kezdeti időszak
ban megerősített csendőr-' és rendőr- 
szolgálat támogatja majd a közönsé
get, de mindenki maga tartozik fele
lősséggel az új hajtási irány betartá
sáért.

A kkor vigyázzunk legjobban,
v&jfúaszükj .bojyy mfiür

1. MAC 6 5 1 _____ 30:2 Ti2. BSE 5 3 2 — 29:7 8
3. FTC 5 3 2 _____ 25:9 84- UTE 4 3 1 — 30:4 75. III. kér. 2 2 — - , 8:5 4(i. MTK 5 1 _____ 4 9.‘24 «>
7. SzVSE 5 _____ 5 7:39
8. BEAC 3 — _____ 3 3:219- TSC 3 — _____ 3 3:2110. NSC 2 — 0:i2 —

TENISZ
M egszűnt a  D u n a  K u p a

é s  a  T r o íe o  E . 42 j
! Helyettük megszületett 
a ,, Troteo Roma"

Rómában az olasz-magyar tenisz
mérkőzéssel egyidöben értekezlet is 
volt, amelyen magyar részről Pétery 
Jenő dr., ügyvezető elnök, német 
részről Gerdes főtitkár és az olasz 
teniszszövetség több tagja vett részt. 
A  horvátok is kaptak meghívást, de 
mint később kiderült, közülük út
levél nehézségek miatt senki sem tu
dott elutazni.

A z értekezletnek az volt a célút 
hogy a rendkívüli időkben rendkívül’

, széttagolt nemzetközi találkozásokat 
| (Duna Kupa, Trofeo Eü 42.) egy ko- 
moly díjban egyszerűsítsék. Ez meg 
is történt, mert megalapították a 
Trofeo Romát;

A  Trofeo Roma ugyanolyan rend
szerű, mint a Trofeo E. 42. volt. Te
hát négy egyes és két pdrosmérkö- 
zésből áll. Az 5:1 arányban elvesz
tett magyar-olaszt már a  Róma- 
kupáért játszottuk. Ezért a díjért 
folyik most Becsben a  német-horvát 
mérkőzés is. A  találkozók kétfordu
lósak. Egy évben két mérkőzést kell 
játszani. Egyet otthon, egyet pedig 
idegenben.

A  Róma-kupának ebben az évben 
az az érdekessége, hogy az idén a 
Duna-kupáért lejátszott és 3*2 
arányban megnyert olasz és német 
mérkőzésünk, annak ellenére hogy 
más rendszerűek voltak, beleszámí
tanak az ide; kiírásba. Mi tehát már 
három mérkőzést játszottunk a 
Roma-kupáért.

A Róma-kupa állása a következő:
1. Magyarország » 3 2  __ 1 7.0 *
2 Olaszország .  !  2 1 - 1 7
0. Horvátország * _____ ______ __
4. Németország .  1 __ __ j 3 —

k é z i l a b d a

VASÁRNAPI
KÉZILABDAERED MENYEK:

IV. o . dőí:
t U  (1:«). Tárna-n. Verette:Szolltisi Egyenlő ellenfelek, az FgO egy
ílteU-edNagy haíryott’  GÓIdobó: Török,

A Ko. 'Pesterzsébet—Ko. X IV . mérkő
zés elmaradt, mert a Ko. K lV . nSa je lent meg a pályán. J

Barátságos mérkőzés, 
nreH SK -K AU  7:5 ,3 :,,. Haiom-tt. Ve* 

Zette: Bereez. Az lljone ki.sDesfi r-sanat 
JÓI mutatkozott be. (Jói,John* Szabó <4“ ;
Ha“r»át!yí , ‘  lItotvc Kaszás (3j. Sziklai és

K E R É K P Á R
Elmaradt a tegnapra tervezett or- 

szagosjterekpáros vasutasbajnokság.

j Kerékpárok, alkatrészek
I Rügy választókban legolcsóbban

OIADAI, ™g«"”
J ^ r é k p á r  á r je g y z é k e t  in g y en  küldünk.

*-***W>i*.u......; ... J
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Németország—Magyarország
A két ország ©födik összecsapás© kerékp áros  
pályaviodoS keretében a négy' olim piai szám ban
V é g e re d m é n y  2 7 : Í6  a n é m e te k  Javára

hajrázó Saager—Bunzel pár is előzi 
őket.

A verseny ezzel i>e is fejeződött. 
A német csapat 27:16 arányban le
győzte tartalékos fiainkat.

Vasárnap hajnalra virradva fekete 
vitorlákat bontott az ég. fis Péter 
Pál napjának napos arca sírósra 
szomorodott.

A  német kerékpáros válogatott 
főhadiszállásán

reggel kilenckor még minden csen
des. Wilke, a legfelsőbb német ke
rékpáros sportföhatóság vezetője ki-

A h e g e d ű  kiváló szakemberei és 
óriási választék S fe r n h e r g  hangszer-
gyárban, Rákóozi-út 60.

adta tegnap a jelszót: addig feküd
ni, amíg jólesik. Tíz órakor reggeli, 
12 órakor, ebéd, aztán könnyű séta, 
majd ki a Millenárisra, tömlőszemle 
és felkészülés a rajtra.

Fekete szombatja volt a német 
válogatottnak. Tizenkét vadonatúj, 
irigyelve irigyelt tömlője közül hat 
kilehelte a lelkét, a pályán. Hosszú 
töprengés után rá is jöttek ennek az 
okára.

Fateknőre való 16 dekás szingó- 
kat szereltek a kerekekre és a 
Millenáris betonja nem szégyelte 
magát és lyukasra csiszolta eze

ket a kényes jószágokat...
Most már 22 dekás versenygumik

8 darab
tükör-

V A ™  fényes

96 fillér
p A l & S S S  F O T Ó  szaküzlet 
a Párisi Nagy Aruház épületében

feszülnek a kerekeken. Nincs semmi 
baj, csak az eső elálljon...

Fél tizenegy tájban már együtt a 
német gárda, ülnek a szálloda ká
véházában és nézik a zsinóresöt. fis 
nagy a nekikeseredés.

__Holnap él kell utaznunk! Jövő
vasárnapig nem rost okolhatunk *t f!

panaszkodik Wilke. . -—- S aztán 
nemigen tudom, . mikor tudunk is
mét Budapestre ellátogatni az idén. 
Ha mégis jobbrafordul az idő dél
utánig, megváltoztatom a csapat
összeállítást. Fel kell forgatnom a 
csapatbeosztást, —  mondja nagy 
titokzatosan, de a részleteket nem 
hajlandó elárulni.

Az esélyekre vonatkozón csak 
annyit mond, hogy a csapatversenyt 
elvesztik. A  magyarok nagyon jók. 
fis talán az 1000 méteresben sem 
győznek. De a többi futamok után 
á" horogkeresztes zászló fog  az ár
bocra felkúsznü...

A  magyar négyesfogat
eredetileg a Városliget árnyas fái 
alatt töltötte volna a délelőttöt. 
Győrffy és Ovczán vállalkozott arra, 
hogy kedélyes lelki klinikában ré
szesíti a fiúkat. De az eső ezt a 
számításukat keresztülhúzta. Na
gyon nekibúsult a gárda.

-V  Most elcsíphetnénk a■ némete
ket —  mondja Győrffy —  és itt az 
cső!

—  Sles derülátó:
—. Meglássátok, délután három 

érára kiderül!
Orczán mégegyszer számbaveszi 

az esélyeket:
—  A csapatversenyben győzünk,

pezsqo
Crémanf Rosé

Transylvania 
Batthyány Bruf

,z 1000 méteresben legalább az első 
,ely a mienk, a repülőfutamban 
lUisodik és negyedik helyen kötünk
:i és a tandemet elvesztjük. így  
ág eredményben nem veszthetjük el 
; csatát.

Rajczy, az újonc lelkendezve be- 
zél első válogatottságáról:

— Mindent bele fogok adni! —■ 
lajtogatja.

Öt órakor még mindig lóg  az eső 
is ez a magyarázata annak, hogy 
:sak mintegy 3000 néző üli körül a 
>ályát. A  díszpáholyban ott van 
3rém Lóránd ör, az OTT ügyvezető 
lolnöke és Arató Géza, az OTT 
gazgató-titkára. Felvonul a két 
sapat. Szittya Rezső főtitkár a 
íángosan beszélőn át üdvözli a né

met vendégeket, elhangzanak a 
himnuszok, a főtitkár felolvassa von 
Tschammer und Osten német biro

dalmi sportvezér táviratát, majd 
a repülők

felállnak az első futamra.

A  n é m e t  Setoertle-íSwnasel le g é n y sé g  8 :4 -e s  
a rá n y b a n  v e r i a  re p ü lő fa ta m b a n  a  m agya r 
Éles-foíagy együ ttest
fiI.ES ROSSZ HARCMODORT 
ALKALMAZ: SCHERTLE
GYŐZ AZ ELSŐ FUTAMBAN

A z első futamban mindjárt a két 
nemzet legjobbja, Schertle és Éles 
áll rajthoz. Megállási kísérletok után 
Schertle kiverekszi a belső pályát. 
Csengetés után a forduló peremén 
kiugrik és a későn lendületbe jövő 
Éles hiába megy át ellentámadásba, 
jó háromnegyed géphosszal verve 
marad.

1. Schertle (német) 12.8, 2. Éles 
(magyar) háromnegyed géphossz. 
(2 :l-re vezet a német legénység.)

NAGY TULKORAN HAJRAZ, 
—  BUNZEL GYŐZ

Bunzel a második futamban Nagy- 
gya-l kerül össze. Nagy vigyáz, hogy 
ne zárassa be magát és ezért a 
belső pályáért küzd. Csengetés után 
a peremről azonban túlkorán nyitja 
meg a hajrát és a hátsó kerekébe 
kapaszkodó Bunzel pihent erővel tör 
előre a fordulóban és remek hajrá
jával előzi az erejével elkészült ma
gyart.

1. Bunzel (német) 12.6, 2. Nagy 
(magyar géphosszal. (A  németek 
vezetnek 4:2-rc.)

BUNZEL LELÉPI A SZÁR
NYA SZEGETT ÉLEST A 
HARMADIK FUTAMBAN

Éles hiába fortélyoskodik, a na
gyobb megugrási készséggel rendel
kező Bunzel egyszerűen lelépi ma
gyar ellenfelét.

1. Bunzel (német) 12 6, 2- Éles
(magyar) messze. A  németek már

6:3-ra vezetnek.
NAGY MAJDNEM LEGYŐZI
SCHERTLÉT A  NEGYEDIK
FUTAMBAN

Schertle sorozatos bűvészkedés 
után kiugratja gépét és már repül. 
N a g y  későn kapcsol, mégis fokoza
tosan megközelíti ellenfelét. A  cél
egyenesben felhúz a német első ke 
rekéig, innen centiméterről centi
méterre nyomul előre —  de a táv 
rövidsége megakadályozza abban, 
hogy remek küzdőképessége meg
hozza a gyümölcsét.

1. Schertle (német) 12-0, % Nagy 
(magyar). Németország 8:4 arány
ban vezet.

Az orrok alaposan lógnak.
—  Nem a gyorsaságban, de a teh- 

nilcai felkészültség dolgában gyen
gék a magyarok —  mondja Wilke, 
aki főleg Bunzel teljesítményére 
büszke.

Most közbeiktatott motorvezetóses 
verseny következik. Ebfc-en Szekeres 
heves küzdelem után négy körrel le
győzi lán got és társait. A 2() km-ea 
futam eredménye: 1. Szekeres (ve
zető: Nagy) 18:16.2, 2. Pataki
Vil. KK (vezető: Gatsa), 3. Zse
lenszka WMTK (vezető: Schmidt),
4. Láng Vil. KK (vezető: Bartos).

A  heves szél lefékezi az iramot, 
az élen verekedő Pataki Szekeres 
sorozatos támadásainak végül is 
nem tud ellenállni, összeroppan és a 
szintén meglehetősen kimerült ma
gyar bajnok cincinek döcög te  a 
célba.

É les m a g y a r  fu ta m g y ő ze lm e t  b iz to s ít  
az 1000 m é te re s  id ő fu ía m b a n  — K a jezy
n e g y e d ik

Preiskeit indul elsőnek. Pompás 
első kör után (37 mp) 1:16.4 az 
eredménye. A  tartalék Rajczy, az 
újonc magyar élete legjobb idejét 
futja l:17-essel. Most jön Schertle, 
a leggyorsabb német, aki Saager 
helyett ugrik be. Villámgyors kez
dés után iramát egyre fokozva 
1:14.4 mp-cel állítja be Nól'ás ta
valyi csúcsát. A  helyzet teljesen 
reménytelennek látszik, hiába min
den! Nótás, Karaki és Papp I hiány
zik nagyon. De mégis! Éles utolsó
nak áll rajthoz. Tökéletes kezelés 
után az első kört 36 mp-cel veszi s 
még fokozna, de ekkor ellenszél 
fogja el. Ezen az akadályon Is át- 
verekszi magát és a közönség eget
verő bíztatása közepette hajrázva 
fut át a céloil.

1. Éles (magyar 1:14.2, 2. Schert
le (német) 1:14.4, 3. Preiskeit (né
met) 1:16.4, 4. Rajczy (magyar)

1:17.
Magyarország ebben a futamban 

6:5 arányban győzött. A  két fu
tam egyesített eredménye így

13:10 a német válogatott csapat 
javára.

Éles minden dicséretet megérde 
mel. Egyéni csúcsot futott és 0.6 
mp-cel javította meg régi csúcstel
jesítményét.

Töltelékszámok következnek:
Kezdők 840 m födöntö futama: 1. 

Ladányi MKE, 2 . K Í3 S  KFKK, 3 . 
Lakatos (Törekvés), 4. Somlai (Pos
tás ).

Kezdők 840 m kisdöniő futama: 1. 
Pápai WMTK, 2. Hídvégi FTC, 3. 
Újvári (Testvériség), 4. Szabó 
BSzKRT.

Pontverseny I—II. osztály, 5 haj
rával: 1. Szalay Postás 16, 2. Kovács 
BSzKRT 15, 3. Farkas Törekvés 11,
4. Bodai WMTK 7 pont.

K ín os  m e g le p e té s , a  n é m e t  legénység 
c sú cse re d m é n n y e l győz a  4000 m éteres 
c sa p a tv ersen y  b en

A  német Preiskeit—Schertle—Saa
ger—Bunzel négyesfogat az ellen
egyenes oldalán, a magyar Éles—
Pelvásy—Rajczy—Nagy legénység a 
lelátó előtt rajtol. Jól indulunk, az 
elnö kör]^, vezetünk három méter
rel. Ekkor előretörnek a németek 
és a második körben már nincs elő
nyünk. A  harmadik körben nyolc 
métert vesztünk, a negyedikben ti
zenhat métert, az ötödikben har
mincegy métert. Innen teljesen szét
esik a magyar válogatott. Előbb 
Pelvásy, majd Éles mond búcsút a 
bolynak és a. német tábor váltott ve
zetéssel az utolsó körben majdnem 
befogja a részeire szakadt legény
ségünket, amelyből nagyon hiány
zott Nótás, Kar aki és Németh.

A  német legénység végül is 
5:07 pályacsúccsal győzött 

a tartalékos magyar legénységgel 
szemben, mely még edzéseredmény át 
sem tudta kifutni. A  németek 6:3 
arányú győzelmet arattak ebben a 
futamban és így

a három mérkőzés után 19:13 
arányban vezetnek.

Weser,. a németek vezetője: Erre 
a győzelemre nem számítottam. A 
német válogatott legénység egyéni 
csúcsát futotta. A  magyarok csaló
dást keltettek.

Szabó László, a magyar kapitány:

■"T'clejthctetlcn 
egy cigány zen 6a 

-.vacsora a tün
dén kilátású

Tartalékosán álltunk ki, de ezt a re
mek időeredményt a legjobb legény 
ségünkkel sem tudtuk volna túl
szárnyalni.

A  második 20 km-es futamban 
Pataki visszavágott Szekeresnek, de 
Kárász győz. Eredmény: 1. Kárász
(P estis) 22:21, 2. Pataki WMTK, 3, 
Varga (Testvériség), 4- Zselenszka 
WMTK, 5. Szekeres. A z újonc Varga 
igen jó  benyomást keltett. Pataki 
pompásan küzdött, de még mindig 
nincs elég kitartása.

T ér előnyverseny: 1. Lakatos (Tö
rekvés) 160 m előny, 2. Kiss KSzKK 
140 m előny, 3. Barvifc SzTE 170 m 
előny, 4. Jahoda (Sólyom) 250 m 
előny, 5. KukJícs (Tipográfia) 200 m 
előny.

L e h e n g e r lő  n é m e t  fö lé n y  
a 2 0 0 0  m é te re s  K étü lé ses  
fu ta m b a n

1. Schertle— Preiskeit (német)
12.8, 2. Saager—Bunzel (német),
3. Pelvásy—Nagy (magyar),
4. files— Rajczy (magyar). A  magyar 
kétülésesek legyeaéssel próbáinak 
maguknak az első körben helyzeti 
előnyt biztosítani. A z files—Rajczy 
pár m eg is szökik, de az éber 
Schertle— Preiskeit kettős belülről 
bevág és kilő. Az éllovas magyar 
pár tehetetlen ezzel a rohamozással, 
visszaesik a második helyre, de ezt 
sem tartja sokáig, mert a temekül

-bait

a öelférth egyen

ÚSZÁS
I. osztály* vízilabda-

b a j n o k s á g
MTK— SzVSE 5:4 (S:2)

Újszeged, 200 néző. Vezette Keserű U.
MTK: Sas — Vécsei, Várkonyi — 

Lányi -— Sólyom, Gáti, Gábor. 
SzVSE: Pintér — Rr,'.úta, Farsang 
■ Kiss — Báti, Szaniszló, Lacza.
A  mérkőzés alacsony színvonalon 

mozgott. Egy kissé jobb taktikával 
az SzVSE is megnyerhette, volna a 
mérkőzést. A  23. mp-ben Lacza át
adását Szaniszló értékesítette. 0:1. 
Az 55. mp-ben Sőlyomot és Bátit a 
játékvezető elúszás miatt kiállítja. 
1:06 mp-ben Gábor szabaddobásáV 
Gáti góllá értékesíti. 1:1. A  2:28 
mp-ben Farsangot elúszásért kiállít
ják. A 2:33 mp-ben Sólyom gólt 
dob. 2:1. A 3:21 mp-ben Farsang 
elöre&dását Szaniszló lövi hálóba. A
4. percben Báti és Várkonyi jut el
úszásért a kiállítás sorsára. A 6:19 
mp-ben Gáti nyújtott 'kézzel gyö
nyörű gólt dob. 3:2. A  6:55mp-oen 
Vécseit durvaságért kiállítja a játék
vezető. A  második félidőt hat em
berrel kezdi az MTK, mégis gólt 
szerez. A  2:16 mp-ben Gáti gólt ér 
el. 4:2. A  3:00 mp-ben Vécseit el
úszásért állítják ki. A 3:30 mp-ben 
Szaniszló átadását Báti értékesíti. 
4:3. Az SzVSE most erősít. Gábort 
kiállítják. A  4:01 mp-ben Kuss 
egyenlít. 4:4. A  6:11 mp-ben azon
ban Sólyom átadásából Gáti hálóba

Hősi óposz a harca repülőkről, az 
önfeláldozásról, a bátorságról és 

a mindennapi életről.

A  D. Ili. SS . 
iestvérli'm je

Rendezte :
H an s BerSraita, a világhírű repülő 

Főszereplők: H erm áim  B raun , 
Cfirlstlasi K a y ss fe r , H einz 

Wefzel
Prem ier hétfőn

Royal Apollo
juttatja. 5:4. Jók voltak: Sas, Lá
nyi, Gáti, illetve Kiss és Szaniszló.

III. kér.—-TSC 5:3 (3:2)
Nemzeti Sportuszoda. Vezette: 

Vízvári.
A kerületiek megérdemelten nyer

ték a mérkőzést. Góldobó: Hóiba
(2), Földi (2) és Papp, illetve Pus
kás, Angyal II és Angyal I.

B ÍR Á L A T

Izgalmas, szép küzdelmet vívott a 
két csapat. Az FTC-nek több gól
helyzete volt, de pontatlanul, rövi
den passzoltak a fradisták.

A  MAC technikásabb csapat. Még 
Fábián kiállítása után is csaknem az

H ata lm as k ü z d e le m , szép mér
kőzés, igazságos eredm ény

MAC -  FTC 1 : 1  (1 : 0 )
A z  FTC n a g y csa p a t le t t !
Nemzeti Sportuszoda, 2200 néző. Vezette: Kapuvári-Kiss

Több mint 2000 ember veszi körül 
a margitszigeti medencét, amikio-r a 
rangadó két csapata megjelenik 
Nyugodtan, tréfálkozva szállnak a 
vízbe a játékosok, vagy legalább is 
izgalmukat ügyesen leplezik, (Zúg a 
„MAC, MAC, MAC” és a „Hajrá.
Frdi!‘‘, amikor Kapuvári jelt ad 
a mérkőzés megkezdésére:

MAC: Mezey dr. —  Tolnay dr.,
Fábián — Somónzy dr. —• j Kánássy 
dr., Szívós, Elemén,

PTC: Bródy — Karinthy, Molnár 
— Tátos — Török. Néme-ih, Hohl.

Indul a játék. Eleméri kiszökése 
az első esemény, űe lövése nagyon 
gyenge. Majd Tátos úszik le, nagy 
sietségében azonban elveszti a lab
dát. Fábián és Török partra kerül.
Tátos lövését a kapufa menti. Utána 
Szívós lövését védi szépen Bródy.
„James” szépen szökik, de csavarja 
nagyon mellámegy.

A  zöld-fehér középcsatárt nagyon 
„gyúrja” Tolnay, ö azonban mégis 
remek lövést küld kapűra, Mezey 
Szögletre üti a labdát. Szívós kap 
majd szép labdát, de magasan fölé 
lő. Hohl—Molnár—Tátos támadás 
után Tátos Hohlnak ad, őt azonban 
elnyomják. Tátos jó helyzetben 
rosszul, röviden ejt. Kánásy szabad
dobását Szívós kapja és három 
méterről nehéz szögből szépen be
helyezi Bródy felett. 1:0 a MAC 
javára, (6:15).

A  gól után Török fo g  labdát,
Molnárnak ad, az Némethez továbbít, 
a középcsatár lövése szögletre megy.
Nőmethet elnyomja Tolnay, a  szabad
dobást a zöld-fehérek elügyctlen- 
kedlk és vége is a félidőnek.

Fordulás után Szívós fölélő, majd 
Töröknek van jó helyzete a MAC 
kapuja előtt. Mezey dr, Tolnay, Tö
rök és Németh van egy csomóban, a 
fradistáké lenne a labda, de közben 
a játékvezető szabaddobást ítél a 
javukra. Ebből Németh fölélő. Ez
után Bródy Eleméri lövését, Mezey 
dr Török lövését védi szépen.

Németh jó  helyzetbe hozza Törö
köt. de Fábián elnyomja. A  játék
vezető Fábiánt kiállítja és négymé
terest ítél. Török bombája a kapu
fáról a kapu mögé pattan!

Kánásy úszik le a labdával, lövé
sét Bródy bravúrral védi. Tőrök 
nagy helyzetben rossz passzot ad.
Karinthy és Scmóczy szabálytalan
ságért a partra kerül. Az FTC csak 
az utolsó percben tudja emberfölő- 
nyét kihasználni. Török— Molnár—
Németh összjálék után Ném eth ki
egyenlít. 1:1. S z ív ó s  lövését védi 
Bródy,

n e m ze t i s p o r t
Meaialenik szerda is azombat kivéts!#* 

ve! minden nap, Síerkesitdsé" és ki adó
hivatal Bp, V ili,. Rokk S!»lárd-otca 4. 
-  Távb&raéló 132-409 és W8-977, Levél
cím: Budapest 72. Postafiók 43. — Posta- 
takaróit: " *

utolsó percig tartotta vezetését.
A MAC-ból Mezey dr hibátlanul 

végezte feladatát, Tolnay jól fogta 
Némethet, elöl Szívós volt a legjobb 
ember.

Az FTC-ben Bródy néhány nagy
lövést régi napjaira emlékeztető mó
don védett. Molnár volt a csapat 
motorja, Hohl is jól elvégzete a rá
bízott feladatot. Németh Tolnay 
mellett is veszélyes tudott lenni, de 
társaitól nem kapott elég jó  labdát.

Ka%mvári-Kiss mindvégig kezében 
tartotta a mérkőzést, feltűnő hibát 
nem csinált.

Fosaerkesatö: Dr. Vadas Gyula.
ÍYIeicw szerkesztő: Hoppé Lástió.
Felelős kiadó: Khltsár István. _ |
K'őmelésl (11,1: Bei fűid ro e s s  hóra P j 

1.30, negyedévre S.~, küifkí.-tr* |
Amerikába ló .- . ,hr vontatott a Stádium KI. kfirfor-íOg*- I 
oain. Feleid*: Gjiry Aladár iaraurató. i

u m n m
Vi!6, Jözseff-fert 3 7 -3 9

Nagy képes árjegyzéket ingyen!
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A Ili. kér. ÍVE úszóversenye
Csak karcsapással tudta legyőzni 
T á tos Vöröst ,
Körösi legyőzte Elemérit, Tátos 2:17.4-et úszott 200-on
J ó  e r e d m é n y e k , nagy közönségsiker!

Vasárnap délután sötét esőfelhők 
borítják az eget a margitszigeti 
versenyuszoda felett. A  III. kér. ver
senyének kezdési időpontjára, hat 
órára azonban szétfoszlottak a fel- 
legek és meleg napsütésben gyüle
kezett a. közönség a versenyre. 
Mintegy kétezer néző vette körül az 
uszoda vizét, amikor sor került az 
első számra.

100 m hölgy mell: 1. Felhős Magda 
MUE 1:29.4, 2. Székely Éva FTC 
1:29.4, 3. Várkonyi Edit FTC 1:33.8, 
4. Ssigethy-Wargha Emőke MAC. 
Csúcseredményt vártak ettől a ver
senytől. 'Várkonyi és Felhős fej-fej 
mellett haladt és csak karcsapáseil 
dőlt el a verseny Ifelhös javára. 
Szigethy messze van jó formájától.

100 m. ifj. gyors (kél időfutam): 
1. Derűjén1 UTE 1:03.4, 2. Opreeh
(III. kér.) 1:07, 3. Ragó MAC 1:08. 
— Demjén a legtehetségesebb tagja 
a gyorsúszó utánpótlásnak.

100 m. 1 , o. hölgy-gyors: 1. Vámos 
Adél FTC 1:12.6, 2. Zságot Irén
FTC 1:19, 3. Felhős Magda MUE
1:21.4. ■—- Vámos fölényesen győz.
Felhős még fáradt volt a mellúszás
tól. öreglegények gyülekeznek a par
ton, 50 rn-es gyorsúszás következik.

50 m. gyorsúszás (35 éven felü
lieknek): 1. Gábory BSzKRT 20, 2.
Göndöcs NSC 29.4, 3. Hóiba (III.
kér.) 29.6. — A  versenyen tehát be
bizonyosodott, hogy az öreg-fiúk 
nem vén legények.

500 m I. o. gyors: f. Tátos FTC 
5:024, 2- Vörös MUE 5:02-8, 3. Bállá 
MAC 5:24. — Tátos és Vörös ege 
szén háromszáz méterig együtt 
megy. Vörös 200-a» ideje: 2:25-6 
300-on még mindig ö van elöl egy 
haszáUal, ideje: 3:45. Most mindet;Iá 
azt hiszi, hogy Tátos könnyen el fo£ 
menni Vörös mellett, ez azonltan 
nem következik be, 350-ig ugyan si
kerül egy méter előnyt szereznie, de 
Vörös is erősít és Tátos csak „tar
tani’1 tudja magát. Egy jó  karcsa
pással győz.

200 m. gyors: 1. Tátos FTC 2:17.4.
2. Gróf UTE 2:18.6, 3. Körösi UTE 
2:19.6, 4. Eleméri MAC 2:22.4. —
Tátos végig vezet, ideje verseny- 
eredménynek jő, de tóié többet, vá
runk, hiszen ilyen időt már három 
hónappal ezelőtt is úszott. Gróf is, 
Körösi is tartja jó  formáját. Elemé
rinek még javulnia kell.
, 200 hölgy hát: 1. Növök MUE

3:02.8. 2. Lovász FTC 3:14, 3. Vá
mos FTC 3:18. — Sima verseny,
amelyen Novak Ilonkának csak a 3 
perc volt az ellenfele. Nem sike
rült legyőznie. -

200 m mell: 1. Fábián MAC 2:50.4,
2. Szegedi MUE 3:03, 3. Siklósi

UTE 3:08. Versenyen kívül: Németh 
BBTE 2:58.2. Száz méterig Fábián 
és az ifjúsági Németh együtt megy, 
innen bajnokunk elhúz és fölénye

sen győz. Németh ideje egyéni csúcs
eredmény!

100 m hát: 1. Kovács BEAC 14 2.4,
2. Galambos UTE 1:14-8, 3- Barbácsi 
MAC 1:17.6. Kovács jó formában 
van, biztosan nyerte versenyét. 
Reméljük, még javulni fog az idő is!

100 m gyors: 1. Körösi UTE
1:00.6, 2. Eleméri MAC 1:00.8,
3. Hámori BBTE 1:01.2, 4. Végházi 
BBTE 1:02.8. Hatvan méterig 
Eleméri vezet, de Körösi ellenáll
hatatlanul jön fel és biztosan győz. 
Hámori végig az első kettőhöz 
ragadva úszta pompás egyéni csúcs
teljesítményét.

Óriási Izgalmak között, sok kiál
lítással döntetlen a rangadó
U T E  B S E  3 : 3  ( 2 : 0 )
UTE-uszoda, Ó00 néző. Vezette: Gyulai

C P O R T É R M E T  
^ J E L V É N Y  T  készil

MORZSÁNYI j .
IV., Váczi-u. 36. Telefon: 182-217

Borús, hűvös időben, mintegy ’500 
főnyi közönség gyűlt össze, hogy 
tanúja legyen a nagy mérkőzésnek. 
Enyhe szél fodrozza a vizet, amely 
melegnek éppen nem mondható.

Mindkét csapat nyomott hangú 
latban készül a mérkőzésre. A játé 
kosok idegesek. Szinte megnyugta 
tóan hat, mikor Gyulai játékvezető 
sípjele medencébe szólítja a csapa 
tokát.

UTE: Sólyom — Sárkány, Szigeti 
I — Vágó — Szittya, Kislégi, Bogai

BSE: Mezei, — Sórosi, Földes — 
Hazai —  Brandy, Vérlesy, Lemhé
nyi.

Kislégi fog  először labdát, az UTE 
vezeti az első támadást, de Kislégi 
lökrajt után lő gólt és ez persze 
érvénytelen. A túlsó oldalon Vér- 
tessy lő fütty után érvénytelen gól 
Az UTE-ban Vágó is, Szittya is 
fedezetet játszik nagyszerűen.

Kislégi lő mellé, majd Yértessy 
fölé. Kislégi nagyszerű helyzetben lő 
de a labda lepattan a kapufáról. 
Sok birkózás között folyik a mér
kőzés. Sáros! visszahúzza Bözsit, 
ezért kiállítják. Vágó— Szittya öss, 
játék után Szittya gólba emeli a 
labdát. l:0 -ra  vezet az UTE.

Mezőnyjáték után Kislégi fölé lő. 
Brandy jó labdát ad Vértessynek, 
Szigeti szabálytalanul szerel, ezért a 
játékvezető kiküldi a vízből. A  BSE 
nem tudja emberfölényét kihasznál
ni, mert Vértessy rossz passzát 
Vágó elfogja, Kisléginek adja és az 
ó lövése Mezei karjáról a BSE 
hálójába pattan. 2:0 már az újpes
tiek javára!

Szünet után Brandy és Sárkány 
összeakaszkodik, a játékvezető mind
kettőt kiküldi. A  kapu előtt Vérte
set Szigeti megnyomja és az UTE 
hátvédnek is el íveli hagynia a me
dencét. Vértesy Hazainak ad, ez 
gólba vágja a labdát. 2:l-re javított 
«  BSE.

Brandy ravasz lövése jut most a 
kapufára. Kislégit Földes „gyil
kolja” , az ellenkező oldalon Hazait 
nyomják jó  helyzetben. Egy kapu
kidobásra Brandy és Sárkány úszik, 
Sárkány nyom, kiállítják. Brandy— 
Hazai— Brandy a labda útja és 
Brandy lövése a kiegyenlítést je 
lent. 2:2. Brandy, maj'd Lemhényi 
lövése szögletre jut. Kislégi és Föl
des ismét „birkózik” , mindkettő ki
megy. Sárosi átadását Brandy a fél

pályáról rálövi és a vízen, kacsázó 
labdájá Sólyom elnézi. Gól. 3:Z-re 
vezet a BSE.

Óriási izgalom, ötven másodperc 
van már csak hátra. Az UTE min
dent belead és tíz másodperccel a 
befejezés előtt a Lemhényi által szo
rongatott Bözsi kiegyenlít. 3:3.

Tichy Henrik dr., az UTE vezető
ségi tagja: Ha szünet után nem vé
dekezésre rendezkedik be a csapat, 
győzünk.

Kertész István, a BSE vezetőségi 
tagja: Az uszoda nem volt feltöltve, 
ennek tulajdonítom az UTE 2:0-ás 
vezetését, amely megzavarta csapa
tomat.

Gyulai Pál, játékvezető: Mindkét
csapatban sok volt a színészkedés.

A mérkőzés inkább birkózást és 
dulakodást hozott, mintsem játékot. 
Szünet elett az UTE, szünet után a 
BSE volt jobb. Az UTE csapatában 
Sárkány és Vágó volt a legjobb. 
Szittya is jeleskedett. Kislégi az 
első félidőben nagyon jól, szünet 
után halványabban játszott.

A BSE-ben Hazai volt a legjobb, 
Brandyt nagyon fogták, de így is 
akadt néhány veszélyes helyzete. 
Földes a jobbik hátvéd.

Gyulai Pál mindkét csapat terhére 
tévedett néhányszor, da ezek a té
vedések a végeredményt nem befo
lyásolták.

A közönség egy részének tüntetése 
indokolatlan' volt.

A E S iK S If  a tlé tik a i w ladlalának 
m á s o d ik  n a p ja

Ggenes lemtőzSe esásum, Mosass pssiig zsuffKál

TENISZ
SZIGETI OTTÓNAK NAGYON FAJ,
hogy a kapitány egyedül az ö ter
hére írja a római kudarcot.

—  Nagyon rosszul esett —  mon
dotta elkeseredett hángon Szigeti - 
hogy Tóth dr bennem keresi a bűn
bakot. Igaza van, hogy rosszul já t
szottam. Ezt nem is tagadom. Me
rem állítani azonban, hogy Gábori 
legalább olyan rossz volt, mint én.

— Ebben az idényben már nem is 
versenyzőm többet, —  folytatta le
mondóan. — Kómában is fá jt már 
a karom. Most azonban annyira fáj, 
hogy egyáltalán nem tudok ütőt a 
kezembe venni. Kreisz László dr fő 
orvos megvizsgálta a könyökömet 
és azt tanácsolta, hogy pihenjek. 
Lehetőleg az idén már ne is verse
nyezzem. Megfogadom a tanácsát 
és pihenni fogok.

Vasárnap délután erősen lehűlt, 
enyhén szeles időben rendezte 
BSzKRT a BSzKRT-páIyá,n egyesü
leti bajnoki versenyének második 
részét. Sajnos, a szövetség és a ren
dező egyesület egyesült erővel a le
hető legkevesebb érdekességet hozta 
ki a jobbra érdemes versenyből. A 
futószámok nagyrészét minden 
szükség nélkül szombatra hozták 
úgyhogy vasárnap hosszú ideig nem 
volt semmi' mozgás a pályán. Csak 
az egyik sarokban dobálgattak 
súlylökök, a másikban kínlódtak a 
rúdugrók, de minden eredmény- 
hirdetés nélkül. Külön meg kell 
emlékeznünk arról a fejetlenségről 
és határozatlanságról, amelyet 
szövetség az 1500-as idő- és elő
futamok, valamint az 5000-es mag
hívási verseny körül tanúsított. Ez 
semmiképpen sem válik az atlétika 
javára!

A  versenynek két váratlan ered
ménye volt: a feljavult, de kissé ki 
is ugró Gyenes legyőzte Csányit és 
az edzés nélkül kiálló Zsuffka ve
reséget szenvedett Kovácsiéi. Az 
eredmények különben nagyjából 
megfeleltek a várakozásnak. A 
BBTE most is sokkal nagyobb lel
kesedéssel és szervezettséggel vette 
fel a küzdelmét a pontokért. Olyan 
pontokat is elhódítottak (rúdugrás
ban), amire senki sem számíthatott. 
P^észletes eredmények:

500 m gátfutás: 1. Nádasdi
DiMAVAG 56.4, 2. Polgár BBTE 
56.4, 3. Kiss Törekvés 57.8, 4. Szeben 
Testvériség 57.8, 5. Hetényi BEAC 
58, 6. Koppány Nagyváradi SE 59.6. 
— Kiss indul a belső pályán, előtte 
Koppány, Polgár, Nádasdi, Hetényi, 
Szeben. Nádasdi kezd a legjobban, 
az első ■ száz méteren befogja az 
előtte indulókat. A  túlsó egyenesen 
Kiss tör fel hatalmas lendülettel és 
200-nál már ö vezét. Az egyenesbe 
három méterrel Nádasdi előtt fordul, 
másfél méterrel hátrább Polgár kö
vetkezik. A  nyolcadik gáton azon
ban sehogyan sem jön ki Kiss lépése, 
csaknem teljesen megáll és kiesik a 
versenyből. Polgár nagy lendülettel 
tör Nádasdi után és pontosan a cél
ban csaknem be is fogja. Kissnek 
Szebennel is küzdenie kell.

Súlylökés (13 induló): 1. Németh 
BSzKRT 14.54, 2. Horváth Di-
MÁVAG 13.92, 3. Darányi dr MAC 
13.90, 4. Varró Testvériség 13.86, 5. 
Havas DiMAVAG 12.92, 6. Kiss
BBTE 12.89. —- Németh állandóan 
14.20 és 14.50 között dobál, de 
egyik dobása sem sikerül teljesen. 
Darányi csak utolsó dobásával előzi 
meg Varrót és közelíti meg Hor- 
váthot. Csányi hiányzott a MAC- 
nak.

200 m (12 induló, 3 előfutam ): 1. 
Gyenes MAC 22.1, 2. Csányi UTE
22.1, 3. Polgár BBTE 22.6, 4. Góbi 
BBTE 22.8, 5. Vermes BBTE 23.8,
6. Szigetvári dr BBTE 23.90. 
Gyenes indul a belső pályán, Csányi 
a harmadikon. Gyenes „elfogja a 
lövést” és ezzel Csányi nagyobb rajt
gyorsasága nem érvényesül. Végig 
egymás mellett csatáznak és negy
ven méterrel a cél előtt úgy látszik, 
hogy Csányi tud újítani. Az utolsó 
métereken azonban Gyenes mindent

MOZI

Hz Operaházban kezdték 
meg a legiilabb Daroczg-
fiimfelvételeit•
Az őszi idény első nagy magyar film- 

eseménye- a „Véffre4* című , Hajdú— 
Daróczy-film bemutatója lesz. (Ezt a 
filmet egyébként már csaknem minden 
~urópái ország számára megvásárolta ic, 
Berlinben pedig német változatot fognak 
készíteni belőle.) De mielőtt az új Hajdú— 
Darőczy.film a közönség elé kerülne, az 
4.1. számú magyar filmgyártó*4 máris 
újabb filmet kezdett. Ennek sincs sokkal 
hosszabb-címe,, mint a testvérének. A cím: 
„Miért?*4 A felvételeket a hét végén 
kezdték meg — az Operában. A felvett 
Jelenetek ugyanis az Operaház nézőterén 
játszódnak egy operaelőadás közben.

A legújabb Hajdú—Daróczy-filmben is 
Muráti Lili és Págcr Antal játssza a két 
főszerepet.

A fiatalok film je
Néhány nap előtt kezdték más az „Egér 

a palotában”  című új fi lmvíg játék 
szabadtéri felvételeit. Az „Egér a palotá
ban'- — a fiatalok filmje. így akarta ezt 
Orbók Attila, a film szerzője, a,ki olyan 
üde, derűs történetet írt filmre, hogy 
ahhoz igazan cSuk a hamisítatlan 'ifjúság 
illik. Ezért kapták a főszerepeket a -leg 
kedvesebb fiatal színészek: Németh
Romola vitéz Benfco Gyula, Zádor 
Gyöngyi és N ih á l Tibor. A film „felnőtt
iek;- Somlay Artúr, BUiési Tivadar és 
Hajmássy Miklós.

Jön a vidám nyári film: 
„Lesz, ami !esz“

Néhány év előtt még legfeljebb 
filmszkeccset mutattak be júliusban. 
A  filmszkeces a világ egyik legsu
tább torzszülöttje volt, de elegendő 
mennyiségű humorral töltve, idön- 
kint még azt is elfogadta a közön
ség. íis tekintettel a hőségre, nem 
törődött a humor minőségével.

A filmszkeccsek kora véget ért és 
most már júliusban is rendes film 
kerül iá moziműsorra. Persze, vidám 
film. Nagyon vidám. Majdnem nyári 
filmoperettnek nevezhetnék, ha ez nem 
okozhatna félreértést. - Ezárt hát csak 
azt mondjuk: zenés, énekes vígjáték. 
A zenéjét ugyanis A kom Lajos írta, 
tehát ha egészen könnyed is, mégis 
értékes, szép zene. A  női főszereplő 
Ania Suli, a daloskedvü Budapest 
egyik legnépszerűbb csillaga.

A filmet Itó'váry Gyula írta és 
játszik is benne —  egy amerikai 
nagybácsit.

A  filmet egyszerre több mozi fogja 
bemutatni. Az egyik bemutatómozi 
vezetője ezt mondta a „Lesz, ami 
l^sz” -röl:

-----Ennek a  filmnek már a címe is
olyan, hogy m ég júliusban sem él
heti baleset. Szerintem vagy nagy si
kere lesz, vagy...

—  Vagy ?
—  Vagy m ég  nagyobb!

V .: Í4. kor is. Szökik

A  M O ZIK  MŰSORA
Rövidiitések: n =  ’/«, f  — h ~ % 

Sz — szombat. V — vasárnap
Nyári szünetet fart: Omnia. 

Bemutató mozik
ÁTRIUM M arcit korát 55. Tel.- 153 0*4, 
f6, fé, Í3.0. Sz. V .: ff-kor is. Ráetsiiélküli 
börtön. (Corinne Luthaire.)
BELVÁROSI HÍRADÓ Pelőfi Sál dor-u. 6. 
T,: lSt-244. 10- tő) í4-is folyt. Magyar-. 
Uf a -, Lúcé-í Fox- és rajzos híradó. Mar 
gyár föld, magyar munka Hazatértek a 
bukovinai magyarok. Rajzfilm.
CASINO Egkü-út 1. T .: 385-102. « ,  b8, 
lilO. Sz. V.: fí-kor is. Légy résen Andy 
Heardy! íMü-key Rooney.) 2 hét!
CITY Vilmos esászár-út 86. Tel.: 111-146. 
h6, h8, hln. Sz. V .: h4-kor is. Veszélyes 
utitárs. -(Tóm Brovrn.) Kanada ördöge. 
Riehíírd Arién )

CORSO Váei-oteS », Telep*-: 162-816.
fS. fS, fIC. Sz. V.: f4 ko-r is. Az asszony, 

■r. orvos és a harmadik. <Spcneer Tracy.) 
3. hét!
DJECSi Terée-körát 96. Tei.t tJS-955,

Í6, fS. Í10. Sz 
kislány.
FÓRUM Rossulh Lajos-u. 18. T.; 189 548. 
f6, f8. fin. Sz. V .: f4-kor is. Havasi vad- 
madár. (Sep Rist.) 2. hét!
HÍRADÓ Erzsébel-krtrút 13. T .: 2221499. 
9-töl 24-ig folyt. Magyar-. Ufa-, Luce-, 
Fox- és rajzos híradó. A munkásifjú
ságért. Hazatértek a bukovinai magyarok. 
Rajzfilm.
RAIMCS Magvmezö-utra 22. Tel.: 122-098. 
íö, í'8. flO. Sz. V .: í4-kor is. András. 
(Fáger.)
HÓVAL APOLLO Erzsébet-kőrái 45. T :  
222-002. ffi, f8. h10. Sz. V.: 4, 6, S, 10.
Liit/ow sasok. (Hans ’Berlram.)
SCALA Teróz-körút 60. Tel.: 114-411.
nfi, f8. hlO. Sz. V .: 3-kor is. Eszményi 
asszony (Bnver. Henburnl. 
ü  JUNTA Rákóezi-nt 21. Tel: 195 046. 
ö. nS, no. Sz. V.: lükkor is. IJuvárUajók 
Nyugatra! 3. hét!

Utánjátszó mozik
■Br o a d w a y  Károiv-korút 3 . t . : 422-722
Í4, Í6. 18, Í10. Sz. V.: í2-kor is. Uj hold. 
CÁRITÓL Baross-ter 32. fe l.: 134-337.
f4. Í6, f8, Í10. V .: f2-kor is. Árvíz Indiá
ban.
CORVIN üllői-űt 40. T .: 13S-988, f i . f6, 
fS, flO. V.: 12-kor -is. Elkésett levél.
ELIT Szent tslvái.-köi út 16. Tel.: U4-502.
I, 6, 8. 10, V.: 2-kor is. Iréné.
HOLLYWOOD Bethlen lér 3. T.: 225-003. 
£4, ffi. f8, flO. Méltósásos asszony. 
KAMARA Döhány-ii. 42. T el.: 423-901.
II, 2, 4, 6, 8. lü. Aki az igazságot keresi.
LL.OYI) Hollán-iitra 7 a. Tel,; 111-991. 
f6. f8. flO. V.: f4-kor is! Fákésett levél. 
PALACE Erzsébet-körút 33. T.: Í21-222.
11, 2. fő 7. no. A Aíioderley-ház arz 
szonya. fi. hét!
!*ATi:{A Nénszinház-utea 33. T.: 145-673, 
4. fi. 8. 10. V.: 2-kor is. Jöjjön elsején. 
SAVOY üllői-út 4. T . : 140-040. Í4. ftí, fg. 
no. V'.: f2-kor is. Jöjjön elsején. 
SIMPLON Horthy Mikloa-űl fiz. T.: 26S— 
999. 5. nS, flO. Egy szív kiadó,
STÚDIÓ Akáyfa-ulca 4. T -: 225-276. f4, f6, 
fS, flO. V .: 12-kor is. Robinson-család.

Továbbjátszó mozik
ALKOTÁS G om bosat, 11. Tel.: 355-374.
i)4, n6, n8, nlO. V .: n2:k»r is. A  tenger 
ördögei.
BEfiVÁROST Iránvi-úfca 21. T.: 384-563.
1, 6. 8. 10. V.: 4, 1:3, 6, h7, S, 10. Kilenc 
agglegény.
BUDAI APOLIII Széna-tér. T : 351—Mm 
fii.. 1)7. 9. V.: f2, f4, ffi. ffi. no. Az ifjú  
Edison. V. ti. r. 11; A  laeszo. bajnoka. 
ELDOKADO Nepazinká*-o. t i . I , :  133-171,

4, 6. 8, 10, V.: f2-kor is. NeTvyorki há-
FÍOMÉROS Hermina-út 7 T .: 496-178.
5, n8. flO. V.: 3-kor is. Elnémult haran
gok.
IPOLY Rsáfcy-ntea 65. Telefon: 292-626.
5, n-S, flO. V.: li3-kor is. Hatod:lc emelet. 
JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. Tél.: 
334-614. n4. nfi, nS. nlO. V .: n2-kor is. 
A kék madár.
OLYMPIA ICrzséhet-körúf 26. T .: 423 1S8.
31. 2, 4. fi. 8, 10. Ga-rcia futárja. 
OTTHON BenwsJcv utca 3 T el.: 146-447 
n4, nfi. nS, nlO, V .: n2-kor is. Kilenc
agglegény.PH ÓNIX Rákóc/i-út 68 Tol.: 223 242.
13, 5, 1.8 , flO. Sz. V.: 3-kor is. A kék 
madár.
flIALTO Rákóezl-úf 76. Teleíon: 224-443.
f4, f6, f8. 110. V .:  f2-kor is. Feketeszárú
cseresznye.

A  R Á D IÓ  M Ű S O R A :
HÉTFŐ, június 39.

Budapest T. 1549.5 m.) 6.40: Ébresztő. — 
Torna. — 7: Hírek. — Közlemények. —
Étrend. — Hanglemezek. — 10: Hírek. — 
10,30: Bulgária a rózsák  hazája. Hunyadi 
Bél iá né előadása. — 16.45: Rudyard Kip- 
ling, Jókai t̂ i Lagterlöf Zelma. Irta: .ifj. 
Hegedűs Sándor. — 12.10: Mikulai Gusz
táv kiszenekara. — Közben 12.40: Hírek.
— 33.30: Horváth Rezső cigányzenekara.
— 34.30: Hírek. — 13.20: Szórakozlató
zen;'. Hangfelvétel. — 16.15: Berlin 1911
júniusában. Sípos Sándor dr előadása,' — 
16.45: Hírek. — 17: Hírek szlovák és
ruszin nyelven. — .17.iá: Puky Margit 
zongorázik. Liszt-müvek. — 17,40: Az
idő a modern történelmi drámában. Irta 
Arnold Sebv’ zngcler. — IS.10: Szalún- 
ölös. — Li: Hírek magyar, német és ro
mái: nyelven. — 19.20: Tánelemezek. —
39.55: Kínai képek. Irta Cser László. — 
Felolvasás. — 20.10: Az Operaház zene
kara. Közreműködik Pataki- Kálmán. Ve
zényel Fridi Frigyes. — 23.40: ■ Hírek. — 
22.10- Bura Sándor cigányzenekara rou- 
zsikél. — 23: Hírek német, olasz, angol, 
ffaneia és eszp’ranló nyelven. — 23.30:
Hanglemezek. — 21: Hírek.

Kassa Í2HS.6 rn.) 11.05: Háziasszonyok
taiutesadója: Az é-ltetü tej. Fazekas Jó
zsef előadása. — 11.20: Szórakoztató bang- 
lejnezek. — 11.40: Hírek magvar és szlo
vák _ nyelven, műsorismertetés. — 37.35: 
Felvidéki vadásztörténetek: Egyedülálló
eredmények. Kendniczky Károly elő
adása. —. 17.10: Hanglemezek. Magyar 
nóták. — 1S: F.gv régi felvidéki családi 
emlékkönyv. SzíUay Láfciló ílr előadása.,

beleadva a legrövidebb mellszéles-f 
seggel megelőzi Csányit. örvendetes, 
hogy Gyenes kezd feljönni. A BBTE 
itt is gyűjtötte a pontokat.

Rúdugrás (8 induló): 1. Kovács
(Törekvés) 3.90, 2. Zsuffka MAC
3.80, 3. Sülé MAC 3.40, 4. Csergő
BBTE 3.20, 5. Hegyesi BBTE 300,
6. Garamszegi (Testvériség) 300. — 
Kovács a 3.80-at csak harmadikra 
ugorja, de a 390-en némi érintéssel 
elsőre átjut. Zsuffka háromszor rá
esik a 300-re. A MAC 3.60-as rúd
ugrói nem jelentek meg.

5000 *ni meghívást (8 induló): 
1. Pataki M. RAFC 15:17.2, 2. Kő
vári Törekvés 15:34.2, 3. Killmann
Testvériség 15:42, 4. Keresztury
BBTE 15:43.6. Látszott, hogy ez a 
verseny nem számít a pontverseny- * 
be. A nagyok közül senki sem indult. 
Pataki fölényesen győzött 2:56, 
6:00, 9:07, 12:19 részidőkkel. Utolsó 
köre 62-es volt.

1500 m (25 induló, 2 előfutam):
1. Hars-ányi BBTE 3:56.6, 2. Híres 
UTE 3:57.3, 3. Szabó MAC 3:58.4,
4. Gjrergyói MÁVAG 4:00.4, 5. Eper 
UTE 4:02, 6. Szilágyi BBTE 4:04,
7. Csapiár MAC 4:04.8, 8. Farkas 
Testvériség 4:05.4. Az előfutamok 
kihirdetése után már tudni lehetett, 
hogy nagy idő nem lesz. Az első elő
futamban a harmadik körbe bele
nyargaló Szabó győzött 4:06.2-vel, 
I-Iarsányi 4:16-tal csak a döntöbe- 
jutásért futott.

A második előfutamot Csapiár ( 
nyerte 4:12.8-eal, itt Híres takaré
koskodott erejével. 4:17-es idővel ju
doit a döntőre. A  döntő viszonylag 
jó ideje egyesegyedül Szabó Miklós
nak köszönhető. Szégyelhetik magu
kat a most nála jobb formában lévő 
futók, elsősorban Harsányi, hogy 
14.00 méterig lógtak Szabó nyakán és 
ott könnyen húztak el mellette. 
Szabó egészen egyenletes köröket 
futott, 63.6, 2:07.6, 3:11.8 volt a
részideje. Harsányi, Híres és Gyer- 
gyói tartott vele, a többiek 600 után 
külön versenyt futottak.

Diszkoszvetés (13 induló) :  1. Ku- 
litzy BBTE 47.47, 2. Madarász
BSzKRT 44.39, 3. Horváth DiMA
VAG 44.18, 4. Remete (Testvériség) 
42.84, 5. Bótai MAC 41.40, 6. Né
meth BSzKRT 41.15. Kulitzy dobott 
legállandóbban, de ö is visszaesett, 
örvendetes Madarásznak a sorba
állása. ötödik dobásával előzte meg 
a teljesen formán kívül levő Hor- 
vátliot. A  diósgyőriek büszkesége 
szinte elfelejtett dobni.

10x100 m (9 induló, 2 idöf uam ): 1. 
BBTE A ) (Koltai, Csergő, Révfi, 
Vermes XI, Hidas, Góbi, Görkói, 
Szigetvári, Polgár, Vermes I) 1:49.4,
2. MAC A ) 1:51.8, 3. MAC B) 1:58,
4. BBTE B) 1:58.6, 5. FTC 2:00.2,
6. WMTK 2:00.6, 7. Testvériség
2:02.8, 8. MTE 2:05, 9. UTE 2:05.2.
Jó félóráig tartott, amíg a váltókat 
felállították és döntöttek róla, hogy 
idöfutam legyen-e, vagy előfutam. 
Közben a huza-vonán kívül semmi 
sem történt. A  BBTE múltkori ide  ̂
jét is megjavította.

Lanzi 4 0 0 -on  
legyőzte Harbigot

Bologna, június 28.
A német-olasz válogatott atlétikai 

viadal első napján, szombaton Né
metország 48:36 pontarányban ve
zet. Eredmények:

100 m: 1. Monti olasz 10.6 mp, 2. 
Mariam olasz 10.6 mp, 3. Scheuring 
német 10.6 mp, 4. Bönecke német 
10.7 mp.

400 m: 1. Lanzi olasz 47.1 mp, 2. 
Harbig német 47.2 mp, 3. Ferrasutti 
olasz 48.5 mp, 4. Müller német 48.6 
mp.

1500 m: 1. Kalpdl német 3:55 p, 
2. Mehlliose német 3:55.8 p, 3. Co
lombo olasz 3:56.6 p, 4. Vitale olasz 
3:58.2 p.

5000 m: 1. Syring német 14:57.2 
p, 2. Bcviacqua olasz 14:57.2, 3.
Eberlein német 14:57.4 p, 4. Torasso 
olasz 15:57 p.

400 m gát: 1. Missoni olasz 53.7 
mp, 2. Brand német 53.7 mp, 3- 
Fromme német 55.5 mp, 4. Fantone 
olasz 55.9 mp.

Magasugrás: 1. Langhoff német
195 cm, 2. Compagner olasz 193 cm, 

Nacke német 190 cm, 4. Tan- 
chetti olasz 186 cm.

Súlydobás: 1. Trippe német 15.69 
m, 2. Wöllke néniét 15.18 m, 3. Pro- 
fetti olasz 15.05 m, 4. Eertocchi olasz 
13.87 m.

Gerelyvetés: 1. Berg német 63.87 
m, 2. Wenzel német 63.73 m, 3. Rossi 
olasz 59.55 m, 4. Őrei olasz 58.75 m- 

4x100 m váltó: 1. Németország
(Fehrmann, Scheuring, Bönecke, 
Harbig) 41 mp, 2. Olaszország 41-1 
mp.

TEKŰZes
A hármas teke csapatbajnokí ő J 's S

merkőrés keretében vasárnap a* 
esvüttese m m rtm  arányban 4 fával SF0* 
•lőtt a  JüSzKKT .csapata cUau,


