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FEHÉR ]. ISTVÁN vándordíja,
amely gróf KLEBELS8ERG K Ú N Ö emlékversenyén kerüli először kiírásra

Dr. vitéz Kolosvóry-Borcsa

Mihály

a miniszterelnökség sajtóosztályának új főnöke, akit
a méltán megérdemelt nagyrabecsülés és a szeretet meleg érzéseivel köszönt a magyar sajtó nagy felelősséggel
járó, e sorsdöntő időkben különösen fontos állásában.
Izzig-vérig újságíró, Debrecenből került fel egy vidéki lapéléiől Budapestre, még néhai vilóz jákfai G ö m b ö s
Gyula kormányzata idején. Előbb sajtóelőadóként, majd
osztálytanácsosi rangban működött a miniszterelnökségi
sajtóirodában, később a kormány hivatalos reggeli lapjának, a Függetlenségnek főszerkesztője lett. Minden pozíciójában belátó igazságszeretetet, széleskörű tudás és a
valódi értékek megbecsülése jellemezte munkásságát.
A negyvenévesek akaraterős, agilis nemzedékének
kitűnő képviselője az új sajtófőnök, aki a fővárosi és a
vidéki sajtónak minden panaszát és sérelmét jól ismeri.
Sokszor tett már a múltban is erről tanúbizonyságot. De
sohase volt ez fonlcsabb és szükségesebb, mini most, a
síjtókam ira életrehívásakor.

Ú S Z Ó K ÜNNEPE SZEGEDEN
Fehér J. István vándordija
Gróf Klebelsberg Kunó emlékverseny
A magyar testnevelés szolgálatában negyedszázadot töltött el a Magyar Úszó Szövetség déli kerületének elnöke, Fehér J. István, aki ebből az alkalomból
értékes vándordíjat alapított. Grót Klebelsberg Kunónak, a nagy sportminiszternek emlékversenyén
1938
szeptember 11-én került először kiírásra a vándordíj.
Ebből az alkalomból olyan nagyszabású, tartalomban,
lefolyásában és hatásában egyaránt emlékezetes úszóünnepséget rendezett a MUSz déli kerülete egyrészt a
Klebelsberg síremlék előtt délelőtt, másrészt a Szegedi
Úszó Egyesület ujszegedi sportuszodájában délután.
Nemcsak a magyar úszók előtt, de a délvidék társadalmi életében is nagyjelentőségű és értékes ünnep volt

ez a szegedi vasárnap, amelynek megrendezése a kerület érdemes elnökén kivül elsősorban dr. Vujkovich
Lajos főtitkárt, dr. Wanie Andrást és Balugyánszky Bélát dicséri minden elismerésnél ékesebben.
Már délelőtt félkilenckor elkezdődtek az úszónapi
események. A lapunkban idejekorán meghirdetett vízipóló bíróvizsga elméleti része a városházán folyt le,
majd 10 órakor ennek gyakorlati része a SzUE versenyuszódájában. Féltizenegy órakor a pályaudvaron ünnepélyesen fogadta a déli kerület, és a város részéről
vitéz dr. Szabó Géza tanácsnok a fővárosból jött előkelő vendégeket, akik előbb a városházára, ahol dr.
Pálfy György tanácsnok üdvözölte őket a város nevében, onnan pedig a szegediekkel és a déli kerülethez
tartozó úszóközpontok vizisportvezetöivel a fogadalmi
templomba vonultak fel a Széchenyi-téren és a Kárászuccán keresztül.
Az úszúszövetség központjának és déli kerületének vezérférfiai, a kultuszminisztérium és a város kiküldötteivel délelőtt féltizenkét órakor a fogadalmi templom alagsorába vonultak, megállottak gróf Klebelsberg Kuno kriptája előtt és a meleg emlékezés ünnepélyes, egyszerű külsőségei közt áldoztak a nagy sportminiszter emlékének.
A félkörben feláll! társaság tagjai közül előlépett
Fehér J. István, a Magyar Úszó Szövetség déli kerületének elnöke és a kegyeletes megemlékezés őszinte
hangján adott hifejezésf az egyetemes magyar úszósport
kegyeletes érmésének. A csöndes alagsor néma csendjében áhítattal teljesek voltak az elhangzott szavak . . .

Fehér J. István beszéde
— „Qui habét tempus, habét vitám", — úgymond —
„aki időt nyer, mindent nyer", mondja a latin közmondás, amire azonban gróf Klebelsberg Kunó halála merőben rácáfolt.
— Tőle ugyan megtagadta az élet az időt ahhoz,
hogy mindent, amit lelkében és agyában hordott, szellemi és materiális alkotásokban nemzetének ajándékozhasson, halálának mégis elnyert mindent!

— Elnyerte hazájának és egyházának kegyeletes hálában örökké élő emlékezetét.
— Ezzel a kegyeletes hálával helyezem el nyugvóhelyén én is a MUSz. déli kerületének koszorúját.
— Legyen ez jelképe annak, hogy a mi ifjúságunk is tudja, ki volt gróf Klebelsberg Kunó és lelkében el nem múlóan érzi, mivel tartozik annak a férfiúnak, akinek az egyetemes magyar úszósport és az egész
magyar ifjúság egyaránt oly nagyon köszönhet.
Gyönyörű koszorút helyezett el a beszéd elhangzása után a kripta rácsa elé. Aranybetükkel ékes, nemzeti színű, széles selyemszallag lóg le a koszorúról, hirdetve a MUSz déli kerületének háláját a nagy sportminiszter iránt.
A megjelentek a megemlékezés szép aktusa után
misét hallgattak a fogadalmi templomban, majd a Hungária-szállóban Fehér elnök, mint vendéglátó házigazda
látta vendégül a magyar úszósport vezérférfiait.

Az úszóversenyek
Ragyogó, napfényes időben délután 3 órára zsúfolásig megtelt közönséggel a Szegedi Úszó Egylet ujszegedi, torontál-téri sportuszodája. Vitéz dr. Szabó Géza,
városi tanácsnok, a SzUE elnöke mint házigazda fogadta a budapesti vendégeket, Balugyánszky Béla főtitkár mindenre kiterjedő figyelme segítette a tőle megszokott rutinnal helyes lebonyolításhoz a délutáni ünnepségeket. Ember-ember mellett, mindenki kíváncsi volt
az úszókra, elsősorban dr. Csikre, de Angyalra is, a
Körösi fiúkra is, akik mint szegediek, végre saját szűkebb hazájukban is próféták lehettek...
A nagy közönség áhítatosan elénekelte a Himnuszt.
Ünnepi csöndben kezdte el feszült figyelemmel
hallgatott, gondolatokban gazdag beszédét dr. Buócz
Béla rendőrfőkapitány, a MUSz déli kerületének társelnöke. A megnyitó beszédet a következőkben közöljük :

Dr. Buócz Béla beszéde
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim I
A Magyar Uszó Szövetség déli kerülete öntudatos

büszkeséggel állíthatja, hogy fennállásának egész ideje
alatt mindig azok között volt, akik a magyar úszósportot megteremtették mérhetetlen nehézségek, közöny,
meg nem értés és sokszor rosszakarat ellenére is csüggedés nélkül állották a harcot és a legmostohább viszonyok között is bebizonyították világ viszonylatban is a
magyar úszósport életképességét. És ha mostoha viszonyokról emlékeztem meg, ezt a legtöbb joggal épen itt,
Szegeden lehet és kell megemlíteni, mert ez a város és
ennek a városnak fiatalsága tette a legfényesebb tanulságot arról, hogy a magyar ifjúság a sportra született,
hogy olyan adottságai vannak, amelyeket a leglehetetlenebb viszonyok sem képesek megtörni.
Hölgyeim és Uraim, akik most itt ebben a szivetleiket üdítő, gyönyörű környezetben ülnek és várják a
a verseny izgalmait, nézzenek körül és azután gondoljanak vissza a rókusi állomás melletti tóra, ahol az öszszeomlás
utáni időkbe \ teljesen
magára hagyatva,
piszkos, fertőzött vízben, a legprimitívebb környezetban
nőtt fel Szeged úszósportot űző fiatalsága és adjanak
hálát az Úristennek és legyenek biiszkák arra, hogy
magyarok, mert én nem hiszem, hogy sok nemzete legyen a világnak, amelyik a rókusi tóból fel tudta volna
magát küzdeni az olimpiai játékok versenyuszodájáig.
És adjunk hálát a mindenhatónak különösen mi, szegediek, hogy a legnehezebb időkben ajándékozta meg
ezt a szerencsétlen országot legnagyobb államférfiai
egyikével, gróf Klebelsberg Kunőval, Szeged halhatatlan emlékű nagy jótevőjével, aki a Trianon utáni pusztulásból emelte ki ezt a halálra ítélt várost és akinek
Szeged iránti mérhetetlen nagy szeretetét hirdeti ez a
versenyuszoda is.
A magyar úszósportnak ezen nagy jótevője iránt
mélységes háláját akarta leróni Fehér J. István a MUSz
déli kerületének nagyérdemű, közszeretetben álló elnöke,
a MUSz örökös tiszteletbeli tagja azzal, hogy a sport-

munkásságának negyedszázados fordulója alkalmából
gróf Klebelsberg Kunó vándordíjat alapított.
Fehér J. Istvánt nem kell a magyar úszósport művelői és barátai előtt bemutatnom és köztudomású dolgokat ismételnék, ha ezen a helyen érdemeit méltatnám.
Ezért csak anyit mondok, hogy Fehér J. István barátom ezen vándordíj alapításával is méltó volt önmagához és bebizonyította ezen cselekedetével is, hogy a
magyar úszósportnak szívvel-lélekkel rajongója, mert a
vándordíjat nem az egyéni kiválóság jutalmazására alapította, hanem azért, hogy ezen nemes sportnak minél
több hívet szerezzen. A vándordíjat évről-évre az a vidéki egyesület védi, amelyik mennyiségben és minőségben, tehát minden téren a legtöbbet nyújtotta, arra
sarkal tehát minden egyesületet, hogy ne csak egyes
kiválóságokat, hanem minél nagyobb számú versenyzőt
állítson sorompóba a vándordíj elnyeréseért.
A magyar ifjúság iránti nagy szeretetéről tett ezzel Fehér J. István tanúbizonyságot és találhatott-e
méltóbb nevet arra, hogy ezt a vándordíjat az ő személyéhez kösse, mint gróf Klebelsberg Kunóét, akinek
a magyar ifjúság iránti rajongó szeretetét hirdeti szerte
ebben az országban nemcsak a több mint 5000 tanterem, amit a népiskolák fejlesztése érdekében létesített,
hanem az a szinte megszámlálhatatlan egyéb kultur és
sportintézmény is, ami mind legféltettebb kincsünk a
magyar ifjúság érdenét szolgálja.
Hölgyeim és Uraim, a MUSz. déli kerületcnek és
Szeged városának kegyeletes ünnepsége ez a verseny,
amidőn a gróf Klebelsberg Kunó vándordíjat útjára
bocsátjuk. Ezért adtunk ünnepi díszt és méltó keretet
versenyünknek.
Hálásan köszönjük gróf Teleki Pál vallás és köztatásőgyi miniszter úr Őnagyméltóságának, hogy versenyünkön fontos elfoglaltsága miatt meg nem jelenhetvén magas személyét versenyünkön képviseltetni és

ezzel

annak

országos

jelentőséget

adni

méltóztatott.

Mély tisztelettel köszöntöm a miniszteri tanácsos ur Őméltóságát, mint

a

Kultuszminiszter

ur

Önagyméltósága

képviselőjét és kérem Őméltóságát, méltóztassék Őnagyméltóságának hálás köszönetünket

tolmácsolni

magas

személyének képviseltetéséért.
Szivből köszöntöm, NeubauerKonstantin egyetemi
tanárt, a m. kir. vallás és közoktatásügyi minisztérium,
Dr. Prém Loránd miniszteri tanácsost, az Országos Testnevelési Tanács,
Mérai

János

Rajcsányi

főtitkárt

Ferenc elnökségi tagot és

a Magyar

Úszószövetség

köz-

pontja részéről, Dr. Kogutovicz Károly egyet, tanárt
m. kir. Ferencz József tudományegyetem, valamint

a
dr.

Pálfy György városi tanácsnokot Szeged m. kir. város
képviseletében, akik megjelenésükkel

a magyar

sport iránt szeretetüknek és érdeklődésüknek

úszó-

tanújelét

adták és útjára bocsájtom a vándordíjat.
Kezdődjön meg a nemes verseny gróf Klebelsberg
Kunó soha el nem múló emlékére, a magyar úszósport
dicsőségére !

Akik nem jöhettek el
Még lenyűgöző hatása alatt áll a közönség a főkapitány beszédének, amikor Baludgyánszky Béla főtitkár vette át a szót és a megafon messze hangzó hangján bejelentette a következőket:
Ünnepségünkről személyes távolmaradásukat kimentették, de lélekben és gondolatban velünk vannak:
Özv. gróf Klebelsberg Kunóné kegyelmes asszony
aki feltétlenül ide akart jönni, de orvosi tanácsra kénytelen volt erről lemondani.
Gróf Teleki Pál, m. kir. vallás és közoktatásügyi
miniszter.
Dr. Hóman Bálint ny. miniszter,
Vitéz dr. Tárczay Felicides római miniszteri osztályfőnök,
Dr. Kelemen Kornél országgyűlési képviselő, az
0 . T. T elnöke.

Keressünk gyógyulást, üdülést és szórakozást a korszerűen á t é p í t e t t kiváló
gyógyhatású
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Arzén-vasas, timsós és
szénsavas f ü r d ő k.
Modern vízgyógyintézet, ivókúrák. H e g y i

strand.

ú j nagy gyógyszálló.
Vendéglő, kaszinó és kávéház. 126 hold park
ellátás.

Elsőrendű

Diétás
konyha,

mérsékelt elő- és utóidényi
árak. Szobákat
előre foglalni.

ajánlatos

Vitéz dr. imecsfalvi Imecs György, Szeged szab.
kir. város főispánja,
Dr. Balásfalvi Kiss Endre, Kecskemét th. város
főispánja,
Vitéz Mérey László altábornagy, az 5. vegyesdandár parancsnoka.
Dr. Hunyadi-Vas Gergely országgyűlési képviselő,
Dr. Homonnay Tivadar országgyűlési képviselő,
a M. U. Sz örökös díszelnöke,
Vitéz nagybányai ifj. Horthy Miklós a M. U. Sz.
elnöke,
Vitéz Béldy Lajos ezredes, az I. honvéd lovasdandár parancsnoka,
Dr. Felkay Ferenc székesfővárosi tanácsnok, a
M. U. Sz. társelnöke,
Dr. Schmid József m. kir. kormányfötanácsos, a
Nemzeti Sportuszoda igazgatója,
Tóth Tibor MÁV üzletigazgató és
Miklós János testnevelési tanár, aki a következő
levelet intézte a déli kerület elnökéhez:
„Szeretve tisztelt Elnök Urunk!
Nagynevű sportminiszterünk, néhai gróf Klebelsberg Kunó emlékének ébrentartására Te gondoltál legelőször s e célból alapítottál vándordíjat a Déli Kerület úszói lelkesítésére.
Anyagi körülményeink nem engedik meg, hogy
mi is résztvegyünk ezen emlékversenyen folyó hó 11-én
Szegeden ; de az Általad felvetett eszmének szolgálatában ugyanaznap és órában én is úszóimmal egy csendes percet áldozunk gróf Klebelsberg Kunó ^emlékének,
hogyha már tényleg nem lehetünk ott s veletek együtt
nem ünnepelhetünk, gondolatban mégis ottlegyünk, veletek együttérezve, jobb és szebb magyar jövőt remélve.
Úgy én, mint úszóim magyar vérünk teljes szeretetével köszöntünk Téged Elnök Urunk kifogyhatatlan
sportszereteted és tevékenységed ez újabb megnyilatkozásánál. Adja a magyarok Istene, hogy még nagyon sokáig vezess bennünket az általad kitűzött úton, hogy
kerületünk s ezzel hazánk ifjúságának, a jövőnek, sike
rekben gazdag életet nyithass.
Tiszteletieljes szeretettel üdvözöllek a kunszentmiklósi úszók nevében i s ! "

Versenyeredmények
A nagyközönség élénk éideklödése mellett folytak le ezian a versenyszámok
Részletes eredmények a következők:
200 m. gyorsúszás: /. Körösi 1. (UTE) 2.21.8,2.
Körösi II. (SzVSE) 2.26.6, 3. Széli (KAC) .2.31 perc.
100 m. hölgy mellúszás: 1. Fancsali (SzMÁV) 1.41.6,
2. Kovács (KAC) 1 41.8, 3. Székely (OUE) 1.47.4. 100
m. hátúszás: 1. Farkas (UTE) 1.13.8, 2. Bánki ( O U E )
1.19 2, 3. Balugyánszky (SzUE) 1.19.6. 100 m. meghívásos gyorsúszás: 1. dr. Csík Ferenc 59 mp. (BEAC)
2. Kertész (e. k.) 1.03.8, 3. Kőrössy II. (SzVSE) 1.07,6,
100 m, hölgy gyorsúszás: 1. Heger (SzUE) 1.21.8, 2.
Hirsch (KAC) 1.24. 4x200 m.^ gyorsúszóstaféta: 1.
SzVSE, 10.51.6, 2. KAC, I I 11, 3. SzUE, 11.12.1. 100
m. hölgy hátúszás: 1. Fodor <Sz. Máv.) 1.48.4, 2. Szabó (KAC) 1.54. 3. Székelv (OUE) 1.55 2. 200 m. mellúszás : 1. Angyal (UTE) 2.56.8, 2. Kiss (SzVSE) 3.8.
Csenderits (SzUE) 3.15.2. 800 m. gyorsúszás: 1. Kőrössy I. (UTE) 11.45.2, 2. Szabó (KAC) 12.19, 3. Honti
(Sz. Máv.) 12.59.6 3x100 m. hölgy vegyesstaféta: 1.
Sz. Máv. 5.14, 2. KAC 5.26. 100 in. ifjúsági hátúszás:
1. Bánky (OUE) 1.20.2, 2. Gyólay (SzUE) 1.25.2. 3.
Szabó (KAC; 1.25.6. 100 m. ifjúsági mellúszás: 1.
Csenderits (SzUE) 1.25.2, 2. Vajta (KAC) 1.27.8, 3.
Bogár (B. Csaba) 1.39.4. 100 m. ifjúsági gyorsúszás:
1. Soós (KAC) 1.9.4, 2. Sauer (SzUE) 1.9.8, 3. Gombos (Sz. Máv.) 1.12. M ű u g r á s : 1 Hidvéghy (MAC)
80.04 pont. 2. Bajszár (SzUE) 75.14. 50 méteres meghívásos gyorsúszás: 1. dr. Csik ierenc (BEAC) 26.4,
2. Kőrössy István (UTEJ 26 6, 3. Kőrössy Lajos (SzV
SE) 28.4.
A verseny végén kerültek kiosztásra a tiszteletdíjak. Szeged város tiszteletdíját Kör ssy I. (UTE) nyerte.
A SzUE díját Farkas (UTE). A Szegedi Kenderfonógyár díját dr. Csík Ferenc (BEAC), a Fonciére díját
Angyal ( U I E), a Közúti Vaspálya díját Hidvéghy(MAC)
és a Szeitz Ferenc díjat szintén Kőrössy I. (UTE)
nyerte meg.
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KITŰNŐ

Két Angyal
György az egyik, ma még csak 18 éves, de már
két évvel ezelőtt legyőzte a japán Hamurot, a 200 m.es úszás olimpiai bajnokát. Károly a másik, aki most
már kétszeres országos ifjúsági bajnok.
*

Angyal György, akire méltán büszke Szeged, a
SzUE-ben kezdte, tavaly igazolták át az UTE-be. Pesten szorgalmasan használta fel a tréningalkalmakat és
a versenytéri lehetőségeket. A mellúszásban világklaszszist képviselő német Balke felett a magyar-német mérkőzésen győzelmet arat. A Magyarország—Amerika—
Európai versenyen a minap is óriási meglepetésre az
amerikai Wersont veri meg 100 és 200 m-en, a 3x100
m.-es vegyes stafétábon nagy előnnyel indítja útnak dr.
Csíkot, szépen behozva a magyar ugyüttes hátrányát.
Cartonnet világrekordját beállított ebben a stafétában,
de — stafétáról lévén szó, — nem hitelesíthető az eredménye. Szeptember 11-én aratott ismét győzelmet.
— Ugy emlékszem, mintha most lenne — mondja
— tizenhatéves voltam, amikor Hamuro japán olimpiai
bajnok ellen vízbe szálltam. Eleinte elfogódott voltam,
de az a drukk a verseny izgalmában hamar felengedett
és egyszerre láttam, hogy sikerül, amit senki nem hitt,
megverhetem a japánt. Energikusan haladtam a cél felé,
nem néztem sem jobbra, sem balra. Csak a nagy tapsból tudtam meg, hogy sikerült megvernem az olimpiai
bajnokot. Igaz, hogy csak száz méteren. Ez volt a start.
— Szorgalmasan folytattam a versenyzést és amikor leérettségiztem, feljöttem Budapestre az UTE-be léptem.
A fővárosban már több alkalmam volt versenyezni és
trenírozni, sokat dolgoztam. Bevallom, hogy egyideig
csék 100 máteren értem el megtelelő eredményeket. A
200 méter még sokáig túlhosszú volt nekem nem tudtam kellően beosztani erőmet és Qzen a távon jóidéig
3 perc körüli eredményeim voltak. Nagy harcot vívtam
a szigeti Fábiánnal, a M A C kitűnő versenyzőjével. A
100 méteren megvertem őt, de a 200-on ő vert engem.
Most viszont mindkét távon legyőzöm. Az A m e r i k a Magyarországon is így történi, azon a versenyen, ahol
csaknem világrekordot úsztam, de a stafétában sikerült.
Nagyszerűen ment minden, éreztem, hogy most akár

világrekordot is elérhetek. A cél előtt azonban véletlenül vizet nyeltem és azért az utolsó tempó nem sikerült eléggé. Ez az oka annak, hogy késedelmesen
ütöttem a célba és így elmaradt a világrekord. De vasárnap sikerült igaz, hogy csak a stafétában és ez nem
hitelesíthető. Amikor Párisban jártain a magyar válogatottal, ott volt a német Hoffmann, a kitűnő vízipolóbíró. Nagyon sokat magyarázott nekem. Mondogatta is:
„Csak tovább szorgalmasan. Remek formában van, 200on is nagyszerű lesz " Ez buzdítólag hatott rám és
tényleg 100 és 200 méteren állandóan javulok. Hálás
vagyok azoknak, akik buzdítanak, magyaráznak nekem,
hiszen nélkülük én, a fiatal úszó, az egykori szegedi
diák nem juthattam volna el idáig. Még többet szeretnék, tényleges világi ekordot. Hogy néhai Sipos Márton
után ismét felkerüljön magyar úszó neve a mellúszó
világrekorderek listájára. Természetesen tovább versenyzem, ott szeretnék lenni a helsinki olimpián. Még jó
sokáig szeretnék versenyezni.
*

Angyal Károlyról, akiről Mérey János, a MUSz
főtitkára a szeptember 11-i versenyen is nagy elismeréssel nyilatkozott, ezeket olvassuk az Engländer Ferenc
kitűnő főszerkesztésében megjelenő Tatatóvárosi Hiradó
szept. 10-i számában:
Angyal II. Károly, a Tatabányai SC nagytehetségű
úszója most van a fejlődés útján. Egymásután éri el a
jobbnál-jobb időeredményeket, melyekkel sok dicsőséget
szerzett már magának s vele együtt egyesületének. Most
Budapesten a 800 méteres ifjúsági gyorsúszóbajnokságot 11.13.8 időeredménnyel, majd 400 méteren nyeri el
ugyancsak az országos ifjúsági bajnoki címet 1.14.4
idővel. Mindkét bajnoki cím elérése ékes bizonysága
annak, hogy Angyal Károly rövid időn belül elfoglalhatja helyét a nagy magyar úszók között.

MAC-BEAC
a vizipólóbajnokság során a
ban legyőzte a BAC csapatát.

MAC

4 : 1 arány-

Feloszlatott höigyuszószakosztály
A BSE bejelentette az uszószövetségnek,
feloszlatta hölgyúszószakosztályát.

hogy

Befejeződött a

vmpólóbajnoksóg

A BEVC—BSE

mérkőzéssel befejeződött

a vízi-

pólóbajnokság, amely ugy alakult, hogy ezen az

só mérkőzésen dőlt el a

kiesés

soisa.

Ez

a

utol-

magyar

vízipóló nagymullú, egykor szebb napokat látott csapatának a III. ker. TVE-nek jutott.

A vizipólóbajnokság végeredménye
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

UTE
MTK
MAC
BSE
FTC
SzUE
BEAC
MESE
11!. ker. TVE

8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
5
3
2
1
1
1
1

UDuta. é<í 'fóengey-

1•
1 1
2 1
4 1
2 4
3 4
2 5
2 5
1 6

a következő

38 : 11
41 : 12
20 : 9
33 :: 32
22 :: 28
15 :: 29
13: 32
1 0 : 37
18: 30

15
13
12
10
6
5
4
4
3

^ttée&enyi-té'i, 5.

Mi újság a külföldön ?
Reginhild Hveger dán uszóbajnoknő a 400 méteres gyorsúszásban 5 perc C6.1 mp. idővel uj világrekordot úszott.
*

*

*

Oslendében Caroen belga uszóbajnoknő az 1000
yardos gyorsúszásban 13 p. 03.2 mp.-t úszott és 20.4
másodperccel javította meg az amerikai Madison Heléna eddigi világrekordját.
*

*

*

Wendell asszony német tiszónő !5 óra 25 perc
alatt átúszta a La Manche-csatornát. Szerdán este indult el a Griz Nez-fokról. A csatorna átúszása után
azonnal visszatért Calaisba, azon a halászbárkán, amely
kisérte.
*

*

*

Wheat Croft negyvenkétéves angol kertész Cap
Grisner és Folkestone között 13 óra 37 perc alatt átúszta a csatornát. Az uj csatornaúszó négy évvel ezelőtt
még egyáltalán nem tudott úszni.
*

*

*

Az amerikai úszók részvételével rendezett úszóverseny fontosabb eredm nyei a következők: 100 m-es
niellusz s : 1 Köhne 1 : >1.8 p., 2. Ohrdorf 1 : 12.8
p „ 3. Werson (USA) 1: 17.5 p. 100 m-es gyorsusz-s:
1. Fick (USA) 59.3 mp.. 2. Jaretz (USA) 59.5 mp.
200 m-es gyorsúszás: 1. Flanagan (USA) 2 : 11.1 p.,
2. Hiroso (USA) 2 : 1 8 . 2 p., 3. Birr 2 : 2 1 . 8 p. 100
m-es hátúszás: 1. Schlauch 1:08 p., 2. Neunzig (USA)
és Gerstenberg 1 : 10.9 p.
*

*

*

Az európabajnokságon a magyar evezősök, sajnos,
gyengén szerepeltek, egyetlen győzelmet sem tudtak
szerezni. Németország 4, Olaszors/ág 2, Svejc egy versenyszámban győzött. Vasárnap a magyar kormányos
négyes a harmadik, a kormányosnélküli kettős a negyedik, a nyolcas a második helyen végzett.

Szolnok és Nagykanizsa
A városközi mérkőzések során Nagykanizsa úszói
legutóbb a szolnoki úszókkal mérték- össze erejüket.
Eredmények: 100 ni. gyorsúszás: 1 Honti (Szolnok)
1 p. 13.4 mp. 200 m. mellúszás: 1. Berényi (Szolnok)

3 p. 24.4 mp.
1 p. 22,4 mp.
kanizsa) 6 p.
csapata 9 : 1
ellen.

1C0 m. hátúszás: 1. Kékesi (Szolnok)
400 m. gyorsúszás: 1. Kelemen (Nagy18.4 mp. A vizipólómérkőzésen Szolnok
( 5 : 0 ) arányban
győzött Nagykanizsa

•

-
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A jó varrógép gyártása

preciziósmunka!
Ezért nem tud minden gyár
varrógépet előállítani!

Singer varrógépek

azonban évtizedes tapasztalatok alapján,

kizárólagosan varrógépeket
gyártó üzemben készülnek!

SINGER VARRÓGÉPEK
világhírűek!

Singer varrógép részvénytársaság
Szegedi fiók : Kárász-utca I.

Tiszamentj és Szeged-környéki fiókok :
S z o l n o k , Baross-utca 22. szám.
M a k ó , Vármegye-utca 3. szám.
Hódmezővásárhely,

Roermjhere utca 12. sz

A T I S Z A . Felelős szerkesztő és kiadó a laptulajdonos főszerkesztő.
Árpád nyomda n y o m i s a .
A nyomdáért fe lel : S i l t t n e r J á n o s .

