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S&ori 
A m a g y a r t u t i j a i ! 

Világraszóló győzelm.: aratott Áldozócsű-
törtökön a magyar futballtudás: legyőzte a kon-
tinensen sddig veretlen angol vdlogatott együt-
test. A 2:1 arányú győzelem nem fejezi ki hű-
en a két csapat között Á'.dozócsütörtökön mu-
tatott erőviszonyokat, a magyar csapat gólokkrl 
volt jobb ellenfelénél. A nagyobbarányu magyar 
győzelmet Sdrosi gyengébb teljesítménye és a 
kiváló angol védelem akadályozta meg. A 
„futballmcsterek" neim boldogultak a ragyogó 
technikájú magyar együttessel, amely a já-

tékidő legnagyobb részében nagy fölénvben 
volt. 

Az elsÓ félidő a magyar csapat szép iátélra 
ellenére, nem hozott gólt. A második féüdf 
nagy iramában a 11. percben Avar beto'te az 

első magyar gólt. 1:0. A 24. percben Sdrosi 
lövése talált utat az angol kapuba. 2:0. Az an-
golok gólját a 36. percben Tilson, a Manches-
ter Citty kupagyőztes csapatának centere lőtte. 
2:1. A magyar csapat legjobbjai: Sternberg, Vá-
gó. Lázár, Szalay, Kemény és Toldi voltak. 

A nagymérkőzés előtt a Vidék válogatott a 
Budapest válogatottjával játszott és reálisan 
2:4 (1:2) arányban vereséget szenvedett. A vi-
déki csapat legjobb embere B'.ikoveczky volt. 
Korányi és Klirnent ryenge volt. A szakértelem 
nélkül összeállított főiskol: 1 válogatott kiíiinő 
csatársora elhnére is kikapott a Vasutas vá-
logatottól. Eredmény 2:6 (1:5). A főiskolásoknál 
Heim- v. Feketekovács, Solti IV. és Gravázz 
'átszőtt jól. 

Szeged-Debrecen 
A vasárnapi Bocskai illeni mérkőzésére ké-

szülődő Szeged FC pénteken délelőtt a SzAK-
páiyán tréninget tartott. A vezetőségnek nagy 
gondot okoz Bognár és Havas sérülése, a két 
játékos a pénteki tréning után kijelentette: ha 
vasárnapit lényeges javulás nem áll be, neri 
vállalják a játékot. Éppen ezért a vezetőség 
csak közvetlenül a mérkőzés előtt állit ja ösz-
sze a csapatot. Elhatározott dolog — ha Bog-
nár és Havas .vem vál'r.lhatja a játékot — Szoj-
ka lesz a balösszekötő, miig a balszélső poszton 
Kiss fog szerepelni. 

A nagyszerű sportot ígérő Szeged FC— 
Bocskai találkozót három amatőrmérkőzés ve-
zeti be: a SzAK—KTK elsőosztályu, a SzAK 
U.—KiTE és a KEAC 11.—Rákóczi másodosztá-
lyú bajnoki küzdélem. 

» 
rÁ Szeged PC—Bocskai mérkőzés Jegyeit 2>, 

százalékos elővételi kedvezménnyel, a Délm'i 
gyarország jegyirodája árusítja. 

B KiSQK uszéMokságok 
S KISOK-nszóbajnofcságok harmadik napján. 

Csütörtökön rendezték meg az úszószámok a t és a 
Vízipóló döntőmérkőzést. A nagy érdeklődéssel ki-
sért verseny nszóeredménvei a kővetkezők: 510 m. 
i f j . mell. 1. Vágó (Főreál) 3:19 p. 2. Holló (Rgimn) 
3:22 p, 3. Voit (Rgimn.), 3:19 p. 100 m. if j . gyors. 1. 
Vágó (Főreál)" 1 09 p, 2 Papp (Piarg.), 1:10 p, 3. 
Holló (Rgimn.) 1:18 p. 100 m. i f j . hát. 1. Rorbély 
(Rgimn) 1:28 p, 2. Papp (Piarg.) 1:29 p. 3. Bartos 
(Tanítóképző) 1:30 p. 100 m. fin mell. 1. Engel 
(Rgimn.) 1:36 p, 2 Láng (Piarg) 1:39 p, 3. Krtter 
(Főreál) 1:40 p. 100 m. fin ÍTVOTS. 1. Csapó (Rgimn) 
1:12. 2. Rozsálv (Piarg.) 10ft m fin h i t 1 Nagv (Ta-
nítóképző) 1:286 p, 2. Klein C Piarg) 1:40 p B0 m. 
gvermek melL 1. Antalffv (Piarg) 47 mp. 2. Ko-
vács (Rgimn), 3. Aradi (Rgimn) 50 mp. 80 m. srver-
mek hát. 1. Ábrahám (Rgimn) 45.8 mj, 2. br. Chap-
pon (Rgimn) 47 mp. 60 m. r y r m e k <rvors 1. Fa-
ragó (Rgimn.) 39 mp., 2 Ve?ér (Rcimn) 392 mn 
3 Kovács (Piarg). 3x100 m. ervorsnszóstfltéta. 1. 
Piaristagimn (Bozsály, Bloch, P-np), 3:41.4 mp., 
2. Tpar (Ránffy, Papp, Pul.ier) 4:08 p., 3 Reálgim-
názium (Holló, Csapó. Rorbélv) 4:12 p. 3x100 m. 
vegyesstaféta. 1. Piaristagimnázium (Nagy, Papp, 
Bloch) 4:10.4 p„ 2. Reálgimnázium (Holló. Rorbély, 
Csanó) 4:16.4 p., 3. Ipar (Németh, Bánffy, Puljer) 
4:20 p. ' ' 

Az úszószámok ufár játszották le a vízipóló 
dftntőmérkőzést: Reálarinvnázlmn—Tnar 7:2 (501. 
Biró: Herendi I. Góldobók: Beck (4), Holló, Csapó, 
Borbély, illetve Bánffv (2). 

SzüE—KISOK 9:4' (5:2). A srólokaf Wanie II. 
XS), Szaniszló (4). illetve Bánffv (2). Beck és Ma-

róthy dobta. A mérkőzést dr. Dolch jól vezette. 
A KISOK vizipólóbajnokságot a Reálgimná-

zium csapata nyerte 10 ponttal az Ipar előtt, 
amelynek 8 pontja van. A harmadik helyen a Pia-
ristagimnázium csapata végzett 5 ponttal. Az ösz-
szesitett pontverseny szerint 1. Reálgimnázium 254 
pont, 2. Piaristagimnázium 126 pont. 3. Tpar 50 nont 
4 Főreál 43 pont 

Kél meglepetés 
az amatőröknél 

A csütörtöki amatőrforduló három mérkő-
zése közül kettő végződött meglepetéssel: az 
UTC legyőzte a KTK-át, az SzTK eldöntetlenül 
játszott az MTE-vel. 

SzTK-MTE 1:1 (0:0) 
Két kihagyott MTE- és egy SzTK-tizenegyes 

után reálisan alakult ki az eredmény. Góllövők 
Czeglédy, illetve Sánta. S z e b e n v i ió biró 
vol t 

Ü T C - K T K 4:2 (3:2) 
A'z UTC-pályán megrendezett mérkőzést az 

uiszegedi csapat Zsemberi II. (2), Borbély és 
Kószó góljaival megérdemelten nyerte meg. A 
KTK góljait Sabin TI. (11-eshŐl) és Spitzer sze-
rezte. Az első félidő végefelé Szabó, az UTC 
csatára olyan szerencsétlenül csanott össze 
M a r k ó c c s a 1, a KTK kapusával, hogy a 
! leervházi futballistát a mentők vesesérüléssel a 
kliuikára szállították. S u g á r jól bíráskodott. 

MAK - K T E 5:2 (3:1) 
Makó. X fő formában levő makói csapat reá-

lisan gvózőtt a kecskeméti együttes ellen. A 
eólokat Balogh (S) Horváth TT„ Vida, illetve 
Sövénvi és Blaskovics (1 l-esből)) lőtte. P a t a -
k i jól vezette a meccset. 

Másodosztálya bajnoki mérkőzés. Kiskundo-
rozsma: KPLE—Rákóczi 4 0 (20). Biró Lapu Je-
nő. Az első félidő 20. percében Szekeres, a KPI.E 
csatára, lábát törte. Szövetségi díjmérkőzés. SzTK 
H—MTE II. 5 0 (20). Biró: Osztrogonáez. Góllö-
vők: Wenkey (2), Gávrity (2) és Csanjevácz. 

RöffMhemntafó. X vasárnapi egyetemi snort-
nappal kancsolathan szombaton délután 6 óra-
kor a felsővárosi leventepálván rfi<*b?bemutató 
lesz. Este 8 őrekor a tanárképrőföiskola dísz-
termében P1 u h á r István a rögbiről tart ve-
titetlkénos ismertető előadást. 

A szegedi egyetemi atléták veresége Pécsett 
Az áldozócsütortökön Pécsett megrendezett 
KEAC—PEAC klubközi atlétikai versenyt a 
tartalékos szegedi csapat 44:48 pontarányb-n 
elvesztette. A verseny kiemelkedően legjobb 
eredményét a pécsi B ó d o s s y érte el, aki 195 
pentiméteres magasugrásával beállította az or-
szágos rekordot, A KEAC atlétáinak eredmé-
nyei: 100 m. 1. Góbv II. 11.2 mp., 4. Farkas 11.6 
mp. Súlylökés 1. Deák I. 13.01 m, 3. Villánvi 
12.70 m. 800 m. 1. Lázár 2:02 p., 4. Zsedénvi 
2:09.6 p. Magasugrás. 2 . - 3 . Stumpf és Góbv I. 
178 cm. Diszkoszvetés 2. Dávid 38.88 m., 4. Beck 
37.12 m. 110 m. gát. 1. dr. Boros 16.8 mp.. % 
Góby I. 18.5 mp. Távolugrás. 3. Villánvi 628 
cm., 4. Mikes 614 cm. 1500 m. 2. Csekev 4 p 17.8 
mp., 3. Zsedénvi 4-48 mp. Gerelvvetés 1. Fa r -
kas 53.38 m, 3. Va r j a s 49.76 m. 4x200 m. stnféla. 
2. KEAC (Lázár. Aigner, Farkas. Góbv II.) 1 
p 37.8 mp. 

Vivóakadémia. Lovag A r m e n t a n o Ede nö-
vendékeinek vivónkadémiája szép siker mellett 
zajlott le csütörtökön. Az akadémián a követke-
zők vettek részt: Szabó Klári, Neumann Zsuzsa, 
Gábor György, Reiter György, Erdélyi Kálmán, 
^Ruócz Zoltán, Hornján András, Breuer György, 

pVfayer György, Buza Zoltán, Lénárd István, Stang-
\hellini György. Zakar István, Makk Ferenc, Somo-

gyi Ferenc, Vértes Tibor, Jankovics János, Ró-
zsa János, Papp László és Engel György. Az aka-
démia keretében a versenwivók köziu Domán, 
Kiss. Pleplár, dr Armentano, ifj. Gaál, dr. Imre, 
dr. Abonvi. Salgó, Frölleh és Kassó asszóztak. Do-
mán és Kiss nagy siker mellett mutatták be az 
epévivást villanyzsürivel. 

Papp István (Toldi) 235 kilogram összesített 
eredmény alapján Budapest légsúlyú sulyemelő 
bajnoka lett 

A déli kerületi vívóbajnokságok első napja 
szombaton lesz, amikoris a tőregyéni és csapat-
verseny és a párbajtőrverseny kerül eldöntésre. 
Vasárnap rendezik meg a kard egyéni és csa-i 
patbajnokságot. A versenyen a KEAC és az 
SzVE mellett valamennyi déli egyesület vivói 
indulnak. A szombati verseny délután 3 órakor 
kezdődik a rókusi tornacsarnokban. 

Az Attila 00 arányú eldöntetlent harcolt ki csü-
törtökön a Kispesttől a tribftnéaés miatt újraját-
szott mérkőzésen. 

A déli kerületi keret válogató birkozóverseny 
második fordulóját áJdozócsütörtökrön rendezték 
meg Kecskeméten. A versenyen a Toldi birkózói 
szerepeltek a legjobban. A szegedlek eredményei 
a következők: Légsúly 1 Dékánv (Toldi). Pehely-
súly 1. Tóth Sz. Mihály (Toldi) KRnnyüsnlv 3. L a -
kó (Toldi). Kisközépsúly. 1 ördög (Toldi), 2. Har-
mat (KEAC). Nagyközépsúly 1. Kurucz II. Ooldi) . 
KisnohézMilv 1. Kurucz I. (Toldi). 

f i e n a d , C i e k o n k i * i s KIss-ucca s a r o k 
FÜRDŐCIKKEK: 

Csónakázó sapka zöld ellenzővel .«—.48 
Pólósapka szines csíkkal »—.48 
Strand vászon táska 3 csíkos »-.98 
Gőzölt bükkfa nyugágy lábtar tóval 3 

csikós anvasból P 6.28 
BEFŐZÉSHEZ: 

5 drb 4 decis, v. 4 drb félliteres fehér 
befőttes üveg —88 

5 drb 4 decis vagy 4 drb félliteres fél fe-
hér befőttes üveg »—.78 

6 drb 3 decis, vagy 5 drb félliteres félte* 
hér babos üveg .78 

3 levél garantált"40 gramos „Sidac" be-
főző hártya —22 

2 gombolvag befőtt kötöző spárga —.24 
ÉLELMISZEREK: 

50 drb fagvlalt tölcsér —.24 
10 deka erős, v. savanyu, v. erős cukorka — .17 
1 nagv tölcsér kitűnő fagvlalt tejszínhabbal —.10 

A ÜOCfkai—Sse^edl FC vasárnapi bajnoki mérkőzés jegyei 20 százalék 
elővételi kedvezménnyel a Délmagyarország jegyirodában 


