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A T M T E biztosan győzött, de a játékvezető itt is tönkretette a meccset
A ^ lso pontját az országos bajnok Venustól szerezte a Braşovia - A R o 
mánia veréseget mert a Soimira - Â z Universitatea pontot nyert Buka
restben - A z egyetlen disztrikt bajnoki mérkőzést az Electrica nyerte

A) csoport
CFR
Glória
Tricolor
Crişana
Ripensia
România
Şoimi

4 3 1 — 10:4 7
4 3 —
110:9 6
4 2 T
1 9:5 5
4 2 1
1 7:5 5
4 2 —
2 11:7 4
5 1 1 3 5:10 3
5 -------- 5 3:15 0

B) csoport
Venus
4
3 1 —
NAC
4
3— 1
Unirea-Tric . 5
2 2 1
TMTE
4 2 1 1
Universitate
3
1Í l
AMTE
.5
1— 4
Brasovia
5 —
1 4

15:3
12;10
11:10
7:5
6:5
7:17
3:11

7
6
6
5
3
2
1

Zászlóátnyujíással kezdődött és botránnyal
végződött meccs volt ismét Temesváron

TMTE-AMTE 4 : 1 (l:l)
Nemzeti bajnoki meccs a TMTE-pályán — Bíró: Birnstingl
(Resíca) — 1500 néző
A tegnapi nemzeti meccsen, ahol játékosok kölcsönösen megengedtek
két munkásegyüttes találkozott, sajná maguknak, az minden képzeletet fe
latosbotrány történt, amiért elsősorban lülmúl.
azokat a véresszáju aradi drukkereket
Kiabáltak, ordítoztak a bíróval,
kell okolni, akik átjöttek és itt nem
minden kis hibájáért valóságos szótudták elviselni a vereséget. Rajtuk lavina zudult feléje. És ő hagyta. Sőt
kívül azután van Temesvár sportkö
engedte a- mérkőzést elfajulni, amely
zönségének egy rétege, amely sovi
egészen más sorsot érdemelt volna.
nizmuson és antiszemita kifakadáso‘ Ha a biró az első súlyos faultoknál
kon keresztül akar itt sportot csinálni
és feleselésnél egy-két embert kiuta
Nagyon sajnálatos, hogy ilyesmi elősított volna a játáktérről, a súlyos sé
adhatódik.
rülések és a botrány sem következett
Okolnunk kell azonban volna be. !
a bírót is,
Az a sportember, aki éi
niint aki nem úgy viselkedett, mintha
tudja viselni a vereséget
saját autoritással rendelkezne és meg
Ugylátszik, hogy az aradi drukke
tudná torolni a játékosok durvaságait rek elfelejtették, hogy á nyáron, ami
és fegyelmezetlenségeit. Mert amit a kor a TMTE Aradon 4:0-ás veresé

get szenvedett, nem akadt egyetlen
temesvári néző, aki botrányt provo
kált volna. A temesvári munkásegyüt
tes is abban a kellemetlen helyzetben
volt, hogy szünet után kapus nélkül
állt, mégis eltűrte nyugodtan a ve re-,
séget. Itt is ennek kellett volna tör
ténnie, mett az az igazi sportember,
aki a vereséget is el tudja viselni,
tegnap azonban a fanatikus aradiak
behatolni igyekeztek a pályára,’ a TM 
TE kapuja mögött verekedést pro
vokáltak és hamarosan olyan botrányt
rendeztek, hogy ez nem Válik dicső
ségükre. .
;
Sajnálatos események a
meccs folyamán
Amennyire el kell Ítélnünk azt a
tényt, hogy egyes aradi futballisták a
legfegyelmezetlenebb magaviseletét ta
núsítottak,
mert 3:l-es meccs állásnál egy
szerűen vezetőik biztatására le
vonultak a pályáról
és ezzel megakadályozták a meccs
befejezését, — annyira sajnáljuk azo
kat a játékosokat,' akik szerencsétlen
véletlen folytán megsérültek. így első
sorban Tyukodit, az AMTE kapusát,
aki már a, 15. p.-ben olyan szeren
csétlenül vetődött, hogy jobb vállrándulást szenvedet és be kellett szál
lítani a szanatóriumba. Súlyos agy
rázkódást szenvedett Pepoli is, aki
egy. Stepannal történt összecsepás
után maradt fekve és szintén a sza
natóriumba került.

Két kapufélfás gól az
első félidőben
A játék előtt ifj. Dormuth Antal, a
TMTE titkára meleg szavak kíséreté
ben zászlót nyújt át az AMTE veze
tőjének, Néhány néző megreszkirozza
a közbeszolást: a múlt héten is zász
lócsere volt, botrány lett belőle.
A játékhoz a csapatok a követke
zőképpen állnak fel:
TMTE: Tanyisztra—Hajdú, MolnárMáté, Gerber, Moravetz— Gedő, Stepan
Löwenfeld, Stockschláger, Búza.
AMTE: Tyukodi (Korom)— Gömöri,
Korom—Lingurar. Braun, Tóth—Pepoli
Mán gold, Walter, Pomacsek, Nagv.
A játékot a TMTE kezdi és ha
marosan kiderül, hogy
a csatársor balszárnya, de külö
nösen Búza elemében van,
nagyszerű lefutásai mindenkit megör
vendeztettek, de beadásait nem tud
ták mindig kihasználni. A jobb szélen
újonc volt Gedő, aki csak lendületé
vel tűnt fel, de azért nem túlsók vizet
zavart. A 8. p.-ben Búza nagyszerű
beadasa •és lövése emberbe megv,
majd utána Magold lő alig mellé. Az
aradi, csatársor kombinál jobban és
szebpen, mégis a 12. p.-ben
Búza Stockschlagerhez adja a lab
dát, aki a középre vágja. Stepan
kapja és fejjel a jobb félfára kül
di, ahonnan gólba pattan (1:0).
Most az AMTE rohamoz és Ma
gold ismét alig a kapu előtt húzza el
a jó labdái. .Két perccel később Búza
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fut le, Lőcséhez játszik, aki szökteti
mugát. Tyukodi kifut, vetődik, de
olyan rosszul esik, hogy pillanatra fékve marad. Amikor talpra ugrik, liirtélén összecsuklik, jobb vállát fogja
( 2
i 3
)
és látszik, hogy fájdalmai vannak. Ki
Nemzeti lig
amérkőzés - Glória pálga ■ 2500 néző -Biró: Selkiana Gliger
is áll és helyét Korom foglalja el.
Később Tyukodi visszajön, de amikor
egy magas labdát kornerre tói, újból
összecsuklik és most már végleg le
megy. A 25. p.-ben Pomacsek-Walter
kában Bugariuval összeütköző
nagyszerű akciójából csaknem gól
GLÓRIA: Bugariu—Husztíg, Albu ront el. A Ripensia fedezetsora szebbNeteda lábáról kerül a hálóba
lesz és Tanyisztra csak az utolsó pil
nél-szebb
labdákkal
tömi
a
csatáro
— Szabó, Pacskány — Neteda, . Igna,
.
2:3.
lanatban tud menteni. Az egyenlítés
kat. A 16. p.-ben Schwarc tisztára
Dobra, Barbu, Cosma, Mercea..
a 40. p.-ben történik, amikor
I! liánul® Slóíia egyén
RIPENSIA: Babin— Bürger, Hok- játsza Raffinszkyt,
Repoli lefut, iveit lövését elnézik
iig é$ kétszer ujranigatotS
sáry— Hrehuss, Kotormány—Lakatos, ' a center helyezett lövése a bal
és a labda Tanyisztra mellett ka
sarokban köt ki 0:1.
Beke, Dehelean, Raffinsky, Schwarc,
tizenegyeiből megszerzi a
pufát érintve a hálóba perdül (1:1).
Dobay.
\
A 20. p.-ben történik, az a nevezetes
győzelme! Sérülések, kiállítások, levo
N ívós mérkőzés, irreális eredmény - gól, amit 2500 néző hendsznek lát, ám
A Ripensia helycsere titán,
nulás, botrány — a máso
nyel.
a biró szemei nem látták azt a hend
dik félidőben
hevesen ostromolja a Glória
A biró tévedett, többször téve
szét. Hoksáry a . kapu előtt, gyertyát
kapuját
Szünet után a TMTE jobbszárnya
dett, ezek a tévedések a Ri
rúg,
révén támad, de az AMTE most is
ám
a
.vasutascsapat
védelme helyén
pensia két pontjába kerülnek.
a visszaeső labdát Igna beőkaz összjátékra helyezi a fősulyt és A temesvári csapat nem játszotta ki
van. A 13. p.-ben Pécskány és Dobra
lözí 1:1.
•
igy közelid meg a temesvári kaput. .szokott formáját, ennek ellenére
helyet cserélnek, a csere után,
Az 5. p.-ben Walter kerül Jó hely
A
Ripensiát
a
váratlan,
igazságtalan
feljavul a Glória, megváltozik
nem érdemelte meg a vereséget.
zetbe, de alig mellé küldi. Egy perc
gól
erősen
visszaveti,
a
védelem
in
,
a játék képe.
A Glória egyenlítő gólja „hendszcel később azonban már
gadozik, Hoksáry nehezen mozog, a
ből“ esett, a győztes gól 11-esből,
A 20. p.-ben
Stepan küldi Lőcsét, aki Stockjogosulatlan tizenegyesből, a penaltyt 20. p.-ben
•
V
-•
•
•
-'
‘
Szabó szabadrúgását B a r b’u
schlagerhez játszik. Az összekötő
Babin bravúrosan kivédte, a biró ujKozma ügyesen kiugrik és meg
. doplerrel védhetetlenül belövi
... egyedül fut le és 5 méterről az
szerzi a. vezetest 2:1.
rarugatta és ekkor született meg a
3:3.
ellenkező sarokba vágja a labáát
Ripensia •veresége. -( 2: 1).
A Ripensia belefekszik a játékba, a A Ripensia a gól után visszaesik, a
ó I tipensla vezefö. sülien balszárriy szép, formás támadásokat ve védelme megzavaródik. A 36. p.-ben
Most inkább TMTE-támadások fut
Ilii góllal Isiéi a üüFía, zet. A 21. p.-ben
nak, az AMTE támadásai is veszé
a labda Bürger kezére pattan,
ll-e s. Barbu éles lövését Babin
lyesek, de a védelem mindig idejében
Schwarc leadását, Raffinszky a
de a plrs w itfáls m egyenbalsarokba helyezi 2:2.
kivédi,
ám közben Beke befu
ment. Moravetz játszik most centerIIEéien kívül a vezetés! 1$
tott a büntető területre, a biró
halfot, aki támadásra küldi csatárso
'A
Ripensia
tovább
is
támadásban
Esizlosillák ai első félWoújra rugatja, a penaltyt. Barbu
rát. A 18. p.-ben
marad, a 45. p.-ben
megszerzi a győzelmet.
x
ben
.
.
_
■
^
/
:
Lőcse Búzát szökteti, a balszélső
Dobay kitör, bekanyarodik, éles
Ripensia támadással indul a játék,
A 44. p.-ben Mercea lefutja a védel
lerohan és behelyezi a bőrt (3:1).
szögből lő, a labda a kapu torám Deheleanu két kitűnő helyzetet
met, Ploksáry' szabálytalanul szereli,
Egy perccel később újabb temesvári
a biró előbbi, meccsdöntő hibái ellen
támadás, a veszélyes helyzetet
súlyozására, nem ítélt büntetőt.
Külföld
a kapust, játszó Korom úgy akarja
menteni, hogy lábbal védi a labdát,
$zlwel-Bé3ekkeI küzdői! a
amely Stockschlager hátára és on
ü sria
. ■
nan a kapu felé pattan. A hálóba
Á védelemben Albu válogatott for
tartó labda után Lőcse fut és M
Magyarország: Háda — Korányi. mát mutatott. A meccs hőse Szabó
gólvonalon még megpöckőli a bőrt
2 ;2 < 2 ;2 f
Biró — Bórsányi, Sárosi, Lázár — Ko volt, aki - lázasan játszott. A csatársor
(4:1).
Góllövők: Sepi (2) illetve Cárján rányi II., Avar, Turay, Toldi, Déri.
ban Barbu és Dobra játéka emelhető
Közvetlen utána egy magas labdára
Németország: Jakobi — Huber, ki. A csapat minden tagja sziwelés Popescu.
startol Pepoli, ugyanakkor Stepan maWendl — Janes, Keinberg, Knöpfl® —
gasratartott lábbal ugrik a labdára. H a ta lm a s m e g le p e té s s e l é s a Albrecht, Lahner, Machlik, Hoffmann, lélekkel küzdött.
Összefutnak és Pepoli a földön marad.
Kobielski.
Meni vpl! egységei a RiSúlyos agyrázkódást szenved és le Y e n u s p o n t le a d á s á v a l v é g z ő «
Mindjárt
a
meccs
eleján
kidombo
: . pernia . ■
viszik. Röviddel utána Braun faultolja d ő tt a B r a f o v i a — V en u s m é r 
rodik a magyar csapat fölénye. A 10.
az előzőleg öt fautoló Moravetzet,
kőzés ,
A védelemben Hoksáry nem moz
percben érik el a magyarok a vezető
gott
biztosan a nehéz talajon, ez ide
a biró Braunt kiállítja, de Braun
Toldi kapja a labdát, áttolja Dé
Brafovia-Veitiis 1:1 (1:0) gólt.
csak tízperces tárgyalgatás után
rinek, aki a 16-os sarkáról az ellenkező gessé tette Bürgert is. . A fedezetsor
Nemzeti Liga-mérkőzés Brassóban
nagyszerűen dolgozott,' de a csatárok
megy le. Közben az aradi druk
felső sarokba küldi a bőrt (1:0)
kerek be akarnak hatolni a pályára,
Bra§ovia: Bányai—Bolvnyi I II—Ist
Sziyiet utáu a 35. percben- Mahlik nem tudták értékesíteni a leadásokat.
a botrány mindjobban fokozódik. Az ván, Gör.cy, Nagy—Szika, Vogel, Bog egy középre küldött labdát a balösz- A csatársor szétesően futballozott. A
f
szekötő helyén elkap és félmagasun balszárny ügyes lefutásain kívül Raf
egészet betetézi az, hogy ezután már dán, Lakoncsik, Balog.
Venus: Lapu^neanu—Murea, Stancíu- a hálóba vágja 1:1. Most mindkét finsky szép góljai érdemelnek dicsé
alig folyik sport,
Barbulescu, Actis, Eisenbeisser, Dumitegyüttes a győzelemért küzd és a retet. Deheleanu a jobbösszekötő
az aradi játékosok vezetőik bizta
rescu—Valcov II, I, III, Motoroi.
posztján nem találta helyót, kerékkötására egymásután levonulnak és
A Venus, mely egy hét előtt tönkre 33. percben Bórsányi, Sárosihoz ját töje volt a támadásoknak, emiatt Beke
szik,
a
centerhalf
Avarnak
adja
a
a végén, három perccel a befejezés
verte a NAC-ot, váratlan pontot adott
előtt öt emberrel játszik az AMTE.
de a sereghajtó brassói csapatnak. Az labdát, aki lerohan vele. Utolsó pilla sem tadott érvényesülni.
első félidő 8. percében Lapu?neanu natban Túráihoz tolja a bőrt és a
Ekkor a biró lefújja a játékot.
MII mond a Ripensia vekiüt
egy labdát, amit Vog-i értékesít. center félmagas lövést értékesít és ez
A TMTE-ben jól játszottak Mol
^
zeiőségel
A Bra?ovia tartja az eredményt és a
nár, Moravetz, Stepan, Stockschlager Venusnak csak a második félidő 41. zel megszerzi az értékes győzelmet.
'L ó r á n t J á n os nyilatkozata:Meg
és Búza, az AMTE-ból jó volt Tyu percében sikerül az egyenlítés Valcov M a g y a r o r s z á g - C s e h s z lo v á k ia
óvjuk a meccset. A bisé a félidőben
kodi, Gömöri, Braun, Pepoli és Ma 11 révén. A csapatok egy-egy 11-est
8 :5 (3:2)
bejött a Ripensia öltözőjébe és kije
gold. Rendes körülmények között a kihagytak.
.
v
Amatőr-kupamérközés
lentett®, hogy
gólarány nem lett volna ilyen nagy
A magyarok .nagyszerű formában
„Uraim, ne vegyék rossz néven,
és valószínű hogy az AMTE méltó 3 R o m á n i a ellő gyöifeÉpIfi
vannak és minden különösebb mege
de egészen meg voltam „szé
ellenfele maradt volna a TMTE-nek.
araüa a Sslsul ellen
rőltetés nélkül verték a cseheket. A
dülve“ a taccsbiróm szerint a
tabella állása a kővetkező
labdát fejelték, belátom, hogy
AMTE I I -T M T E II. 2:0 (1:0).
tévedtem, most már nem sem
1. Magyarország
53 — 2 22 13 6
Nemzeti bajnoki mérkőzés Kolozsváron
misíthetem meg ítéletemet.
2.
Románia
4
3
1
9
7
6
,
Biró: Balogh
BÉCS. Rapid-Admira 7:4 (3:3),
3. Csehszlovákia 52
313
15 4 Szolgáljon ezzel szemben Önöknek
Az egységesebb Románia megérde
BAC-Ausztria 3:1 (1:1) W SC-W AC
62 — 4 11 20 4 elégtételül, hogy a Ripensia harmadik
melten
nyerte a pontokat A 8. percben 4. Ausztria
3:2 (0:1), FAC-Nicholson 2:2 (1:0)
gólját a 45. perc után adtam meg.
Pop lövi a vezetőgólt. Helycsere után <■. KAPOSVÁR. Somogy— Soroksár
Bajnokiak. Viena-Libertas 1:0 0:0)
a 3. percben Mure?an eredményes, majd 4:3 (2:3) Magyar Kupa-mérkőzés.
Selician furcsa nyilatkozatát kívü
Szombati meccs.
a 7. percben Buak szépít az eredmé
lünk
két aradi ur is hallotta, akiknek
Kedd helyett, szerdán tartja meg
nyen. A 25. percnen Cipcigan beállítja
nevét
feljegyeztük.
Nyomatott
a dísztrikt eheti ülését.
a végeredményt.
a BIlajdn“-nyomdábao.

■

II Ripensia vezel'ógóljái, ízaSilgtataal „Rézzel" eggeaiitelte a Glória
a győztest gólt inioM allan SiienegyesM érié el az aradi »apai

fis Onirca-IrkekH1#8 SitiiK K iü lc i megfeleznél: a Maggarerszig-llétietei1sz&g2:1 ik i). , '
pontokat -.....
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Az Electrisa ë l i a nojnosieégügn
Á napok óta. tartó esőzés sötét ha
rag felhőkkel vonta be a szurkolók
homlokát. Pluvius mester azonban ke
gyes volt a sportemberek iránt és
vasárnapra megszűnt a zuhogás, tépett
felhőfoszlányok mödül helyenként elő
bukkant a nap, de a Kadima játéko
sainak egyrésze ezt nem látta és igy
a sárba fulladtak a kék-fehér remé
nyek. A másik bajnoki mérkőzésre, a
Bánátul— T A C találkozóra a biró nem
találta alkalmasnak a pályát és igy a

dolgozik, de egyedül nem nyerheti meg
a meccset. Az 5. percben

Zahner leadása a tisztán álló
tabellában csupán csupán az Electrica
Hafmhoz kerül, aki a labdát
szép győzelmével cserélt helyet a Rarendeltetési helyére juttatja 1:0
piddal.
. ;
1. UDR
6 5 — 1 24 4 10 A gól ütán is az Electrica marad tá
2. ILSA
7 4
1 2 19 13 9 madásban. A Kadima kapuja előtt
3. Kinizsi
7 :3
3 1 15 11 9
■ ketten fekszenek a sárban
4. TAC
6 3 1 2 13 9 7
' Egy Kadima és egy Electrica játékos,
5. Electrica
7 3 - 4
12 16 6
v Schwarc Szüli Il-t le, kell vinni apá
6. Rapid
7 2 1 4 12 14 5
lyáról, mert Halm alaposan megrugta.
7. Bánátul
6 1 2 3 8 17 4
A 10. percben a kis Szüli visszajön,
8. Kadima
6 1 — 5 6 25 2
hogy tovább harcoljon. A Kadima
pechére a l l . percben a csapat legjobb
embere Schwarc Izsó hagyja el a pá
lyát, a labda altestét találja. Három
perc múlva visszajön a centerhalf. A
<14. percben komért ér el és hagy ki a
Kadima. A 16. percben az előrehuzódott védelem hibájából éri el az Elec
trica a második gólt,
Neumann kiejt egy veszélytelen
lövést, a bőrt Zahner két lé
pésről küldi a hálóba 2:0

l i HIMàlIfeW filali Ilegifiin hi
m §611ru p i a mezinggheiì sggen»
v - v : m p Balininh
fflBly Mi jéféhoStól nélkOIBzte, i « M ia ■muliheli'
i w i f i i e fm if .meg$ériill Imqimik Mi gèli véd. t e l i

m lm

;

^

■E!eetrac5a® K adiiiia 5:0 (©:o) . ^ .

A 23. percben Goldberger szabad
rúgását a védelem tisztázza. A 21. perc
ben Jaksi két lépésről mellé lő. A 27.
percben Keller
Halmot

utánrugásért kiállítja

Elmaradt a Hertha-Hajduk
meccs a Vlad csoportban
2.
I.
3.
4.
5.
6.
7.

Hertha
Dácia
Venus
Hajdúk
Unió
Unirea
Tricolor

5
6
6
6
5
5
3

?■ —
4
3
2
1
2 —
—

—

—

1 1
1 •2
1 3
1 3
3
3

21:9 110
19:8 9
13:9 7
7:15 5
7:19 3
5:11 2
0:5 -

A Fortuna és Törekvés he
lyet cseréltek a Trinksz cso
portban
1.
2.
.3.
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A Fortuna legyőzte a. Törek
vést ,
, '■

Fortuna«Törekvés

5:1

A két serleghajtó találkozása az
egységesebb és kapu előtt határozottab Fortuna megérdemelt győzelmét
hozta a széteső játékot produkáló T ö 
rekvés ellen.

■.■■-Balte m im m i, a ©yapjyipar pilyan. — U ri: Keller ' A .30. percben Rótstein élés lövését
Palmer biztosan fogja. Egy perc múlva
Szomorúan, egyhangúan, szakadat támad, Neumann kifut a kapuból, nem
LÚGOS: Vulturul— Facsádi SC 3:1
Kohnnak keli otthagyni a pályát
lanul esett szerda óta az eső. Féltünk, éri el a labdát
; , Keller leküldi a-küzdőtérről. Két perc (1:1). A Vulturul szép játékkal bizto
hogy vasárnap nem lesz meccs. Szom
múlva Szüli II. az újabb áldozat. Labda san, győzött. Pocsen szerzi meg a faüres a kapu, de Roda nem
baton egész éjjel hullott az istenáldás.
éri el a bőrt
nélkül akart faultolni, az erélyes biró csádiaknak a vezetést, Jorga II. egyen
Vasárnap délelőtt, amikor a pályafelélítése után Frantu és Kínos góloznak.
'
A villamos csapat támad többet, de kiállítja. A 35. percben Schwarc Izsó
megyünk, az Electrica játékosaival és
Vulturul ifi—Facsádi SC ifi 5:0 (3:0).
szabadrúgását Palmer védi. A Kadima
. intézőjével találkozunk. Nem lesz meccs Neumann több veszélyes helyzetet
ARAD: Olimpia— ATE 5:2 (3:2).
most nagyon visszaesik és nem tudja
ez az általános vélemény. Még el tisztáz. A 17. percben korner az Elec
megakadályozni
a
harmadik
gólt,
mely
sem értük a pályát, amikor a Bega- trica ellen. Rótstein szögletrugása célt
_ .a. 42 percben .
.
Ifjúsági bajnokság
partröl megláttuk, hogy a pályán ját téveszt és á kapd 'mögött ér talajt. Egy
;
Weixelbaum
16
méteres
lövés
szanak, a törpék Abszurdum. Tönkre . perc múlva Hermann, Balázs, SchvvarcI. osztály
ből kerül a felsősarokba 3:0
teszik a jövő embereit. Ha a törpék mann a labda útja, de Reiter idejeko
:
T
M
T
E
-IL
S A 11:1 (3:0). A mun
■'Bírálat'
meccseinek,jakkor az első csapatok rán közbelép. A l á . percben a Kadima ■
kásegyüttes
fiataljainak
nagy gólarányu
meccsét is le kell játszani. Készülőd támadása ofszájd. Egy perc múlva
Az Electrica megérdemelten győzött, győzelme meglepetés. A gólokat ProKnopf
kitör,
de
lövése
nem
veszélyes.
nek a csapatok illetve az intézők. Az
' bár a gólarány túlzott. Kétségtelen csak vits, Reiter, Lotter, Rössler, Janovics
Electrica előrelátó intézője 40 darab A 20. percben szabadrúgás az Electri az Electrica mutatott csatárjátékot, A
rúgták.
karnetot hoz^ magával, csak a pályán ca ellen. Rótstein áll a labdához, lövés villamos csapat csatársora ellenére
Patria—Bánátul 3:1 (2:1).
helyett
passzol,
de
az
E.
védelme
tisz
állítják össze a csapatot. Nem tudják
annak, hogy tartalékolt volt, lendüle
Electrica— TAC elmaradt.
táz.
A
23.
percben
a
biró
szabadrúgást
ki jön el ki marad otthon. A Kadima
tes gólra törő játékot produkált.' Egyé
Kinizsi—
Fratelia elmaradt rossz pá
játékosai is lassan gyülekeznek. Az uj- ítél a Kadima ellen. Goldberger zúgja nileg Halm és Zahner játéka volt átla
lya
miatt.
pécsi Hoffmann úgy látszik a rossz az E. kórus — Goldberger nem akar gon felüli. A fedezetsor megbízhatóan
öngólt rúgni — replikázik a Kadima
idő miatt nem ült fel a vonatra. MarII. OSZTÁLY. ,
látta el feladatát. ■Különösen Weixeltábor és Halm lövi a büntetőt. A . 26.
kovics is késikji '
baumnak volt jó napja. A védelem
Unirea—Tricolor.,
Utóbbi nem je
. Az Electrica a felfüggesztett Bére percben
nem hibázott. A Kadima védelme, amig lent meg.
sen és Kissen kívül Kátayt, Turákot,
Rada leadásával Yahner kiszöbírta az iramot nagyon jól futballozott.
Dacia— Flajduk 3:0 (2:0).
Bernáthot és Bacilát is nélkülözi.
kik, lövését Neumann kifutás
Neumann sérüléséig pompásan védett
Vulturi— Venus 2:1 (0:0).
sal bravúrosan védi, de, köz
Keller Biró sípjelére kifutnak a csa
a két utolsó gólt védhette volna. A két
Kadima— Unió 1:1 (1:0).
ben megrugják a szivén
patok:
kiállított hátvéd sokat dolgozott, de
Törpebájnokság
Electrica: Palmer — Goldberger, " A játékost kiviszik, Kohn foglalja el nem tudták feltartani az Electrica ost
Reiter — Mayer, Miskolci, Weixel- helyét, de csak két percig, mert a ka romát. A fedezetsor a régi recept sze
TMTE— ILSA elmaradt, mert a bi
baum — Zahner, Roda, Haím, Knopf, pus visszatér. A 31. percben Hermann rint játszott, Schwarc Izsó kitűnő, ró alkalmatlannak találta a pályát.
Székely.
Unirea—Kadima 0:0.
csavart lövését Palmer védi. A 33. Groszmann hasznos. Hirschl szürke.
Kadima: Neumann - Kohn, Schwarz percben Halm lövését Neumann teszi ár A csatársor nem futballozott. Helyen
A többi meccs elmaradt.
: Szüli II.,-Hirsch, Schwarc Izsó, talmatlanná. Neumannt újból megrugják ként Hermann néhány cselezése jut
Egyéb eredmények
— Groszmann-Mayer, Balázs, Schwarc- de ő tovább véd önfeláldozóan, vak tatta a néző eszébe, hogy ezek futbal
IOGT b— BSC b 3:0 (0:0).
mann, Hermann, Rótstein.
merőén. A 36. percben ismét egy sa loznak. Balázs és Mayer még nem tud
IOGT a—BSC a 6:0 (3;0).
rokrúgást
hagy
kiaknázatlanul
a
Kadima
nak
nehéz
talajon
futballozni.
Rótstein
A z Eleclriia rámád lobbe! A 40. percben az Electrica ér el korvolt játékban Schwarcmann
TIP-PÁLYÁZATUNK tegnapi for
de nem |uB donlő fölény nert a Zahner sarokrúgását Mayer fölé keveset
nem erőltette meg magát.
dulóját
holtversenyben Traian Boroanka
be az első félidőben
fejeli. Két perc múlva újabb Electrica
(Prefectura) és Tóth Róbert (Str. Gén.
, Az Electrica indítja az első táma korner, nagy kavarodás, de a labda ka
Foch) nyerték 16 ponttal. A két győztes
dást, a Kadima ellentámadása nem ve pu mellé kerül. Az utolsó percben
50-50 lejt kap.
Halm bombalövését Neumann kiüti
szélyes, mert
majd kifut a kapuból ráveti magát a
teniszeipök, tornacipők,
10 emberrel kezdenek a kék
a csatár lábára és vége az első félidő- *
Unirea «Pátria 5:1 (2:l)
fehérek,
nek.
.
garantált minőségben
nincsen balszélsőjük Hermann nem tud
Szőnél ufán a Kadima
két poszton játszani. Lassan-lassan
megszokják a pályát a csapatok
visszaesik és nem India
az Electrica lendületesen tá
megakadályozni az Eleimad
Iriia győzelmei
ám a Kadima védelme a helyén van. A
Helycsere után az Electrica vezeti
13. percben
az első támadást. Székely keresztpaszcipöüzletben kaphatók
Rótstein beáll
szát Rada nagy erővel a kapu fölé lövi'
Mayer helyét foglalja el, aki átmegy a
A Kadima csatárai tehetetlenek
L I o y d s o r
balszélre. A 14 percben az Electrica a fedezetsorban Schwafc rengeteget *
é r z é k i

Vidéki: eredmények
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Izgalmas finis a
tip-bajnokságban
8 olvasónk elérte a 100 pontot

c$ah h bajnokság deresein ludotf fel
ekkor derekasan käzdSIE és a
reménységeivel lér bajnoki
A multheti számunkban beszámol
tunk atról, miképpen torpant meg a
bajnokaspiráns ILSA röviddel az őszi
forduló befejezése előtt az élen való
törtetésében. Megjegyeztük, hogy "a
többi egyesületre is sor kerül és ezért
sorrendben a Kiniszi csapatáról aka
runk megemlékezni, amely most' már
szintén befejezett bajnoki fordulóval
bízik a tavaszban . . .

A KINIZSI

még a tavasz végén és a nyáron át
hirtelen lendülettel a temesvári és
vidéki egyesületek rettegett ellenfele
lett és amerre a lilafehérek mentek,
siker és dicsőség jelezte útjukat. Ez
az egyesület, amelynek még ma is
legendás hírneve van és sok-sok forró
nemzetközi siker babérain pihenhet,
nem lankadt el és nem esett kétségbe, .
amikor — mondjuk az idők szele —
szinte megtizedelte az egyesületet.
Talán kissé későn, de ráeszmélt itt is
a vezetőség arra, : '
hogy az utánpótlás és a nevelés
képezi egy egyesület minden alap
ját erejét,
és ezért többévi lankadatlan energiá
jával és kitartásával a Kinizsi is ne
velte és istápolta utánpótlását.
A siker nem maradt el, bár sok
megpróbáltatáson keresztül jutottak el
csak a lila-fehérek ismét az érvé
nyesülésig. De bíztak határtalan am
bíciójukban és a tavasszal a lila-fehér
csapat már ismét hatalmas vastaps
kíséretében aratta sikereit.
A siker útja elvitte a csapatot Bu
karestig, ahol kétnapi vendégsze
replés keretében a legerősebb bu-\
karesti együttesektől csak mini
mális vereséget szenvedett a mármár elparentált együttes.
A csapat, a legszebb reményekkel
indult neki az őszi bajnokságnak,
azonban már első pontharcában meg
torpant. Váratlanul és meglepetésre a
Rapidnak kénytelen volt leadni egy
pontot, főleg azért, mert a csapat
tengelyében nagy ür tátongott. Az
eredmény mindenkit meglepett. Egy
héttel később azonban már újabb
balszerencse üldözte az együttest és
vereséget szenvedett meg nem érde
melten.
A további pontharcok során a balszerencse csaknem állandóan ül
dözte a csapatot
és a resicai együttes már nagy gól
aránnyal győzte le a lila-fehéreket.
Amikor már a döbbenet uralkodott a
Kinizsi táborában, a csapat hirtelen
ismét
visszanyerte regi önbizalmát és
azután frappáns módon indult neki
a finisnek.
Az utolsó ellenfél, a Kadima ugyan

határtalan lelkesedés és klubszeretet
láttán valóban kívánatos volna Romá
nia hajdani glóriás csapatának.

erősen próbára tette a csapatot, de
mégis csak sikerült a két pontot meg
szereznie.
A Kinizsi tehát feldolgozta magát
a harmadik helyre,
ahol jelen pillanatban, amikor ezen
sorokat Írjuk, elhelyezkedett. A veze
tőség és a csapat erősen bízik a tava
szi fordulóban, mert addigra- sok
minden megváltozik, az abszolút agi
lis vezetőférfiak ismét uj hittel és
bizalommal küldik csatasorba a lila
fehér tizenegyet, amely
bizonyára kemény dió lesz és eléri
az őt megillető helyet.
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450 Lei.
HAJDÚ nyomda
Telefon 11-11.
Bclv. Városház-ucca 8 szám
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Ami ennyi áldozatkész munka és

„ S fío ú é» lO utika“
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Tipversenyünk múlt heti forduló
jának eredménye: Kánya 19, Capra
D. 17, Martin Axénte 17, Jung Jani
17, Odjác Vlad. 16, Ormos Iván
15, Páré F. 15, Rohni József 15,
Váradi I. 15, Wébet J. 15. Dardarts 15, Daba I. 14. Dragodan I.
14, Fischer A. 14, Lobi Rezső 14,
Puia Rezső 14, Szednicsek János 14,
Zsizsik J. 14, Devics 13, Luca N.
13, Kotscháck V. 13, Sike M. 13,
Schmarda József 15, Sámuel László
13, Schitz I. 13, 212 olvasónk 13
pontnál kevesebbet ért el.

fítfie gétzU tk ja

a múlt heti forduló után a következő:
Schmitz I. 116, Rotstein Ármin 109,
Bartl Rezső 108, Capra Dumitru 105,
Kleins János 104, Dormuth Bözsi 103,
Steiner Ernő 103, Bé Erzsi 102, Stulák
József 99, Petla Miklós 97, Teodorescu
Gy. 96, Schock Lajos 95 Odjac U. 88,
Zahner 84, Tedesco 84, Skabla 83,
Walzer A. 81, Eichert 79, Walder V.
78, Fischer A. 78, Princ P. 77, Pataky
Tibor 76, Szilárd II. 76, Tóth Róbert
76, Stéger 76, Löbl Rezső 75, Lidolt
J. 75, Kalcsó L. 74, Zsizsik 74, Daba
. 74, Willy Rezső 73, Galu D. 73,
Kleins V. 73, Vörös A. 72, Buibás A.
72, Wólf V. 71, Lakatos Péter 71,
Odjác E. 71 Lichtig F. 70, Mayer
János 70, Raáb Lajos 70, Schmidt
Józsel 70, Várady 69, Barátky Pepi 68,.
Wéber J. 68, Inn Emil 68, Bolpka P.
67, Pavkov 67, Weisz V. 66, Stufle 66,
Puia Rezső 66, Schmarda 65, Walter
I. 65, Spahits 65, Drachsler 65, Princz
A 64, Pisch I. 64, Berkovits E. 64,
Nagl P. 63, Martin Axente 62, Ramacher 62, Túrák 62, Puia Zoro 61, Gál
András 61, Sámule L. 61, Gál jános
. 60, Gálik Gy. 60, Pirsch József 60,
Kiszelstein 59, Kánya Lajos 59, Nix
58, Picov 58, Belgrásch 57, Mijatovics
57, Skubla 57, Glázsi 56, Luca 56,
Popovlcs M. 54 Szente J. 54, Virág
54, Szednicsek 54, Tormási 53, Far
kas I. 49, Kertész L. 48, Ing. Alexandrescu 46, Jung J. 46, * Mózes Dénes
46, Gotter A 46, Fe.imer M. 45, Klein
Ottó 45, Szimon 44, Kogler M. 44,
Trifu T. 43, Ujszásszi 43, Berwinkeí
Hudák 43, Region 42, Zsunátz 42,
Kappel M. 41, Katscháck 39, Kovács
Imre 39, Kleins József 38, Krausz A.
• 38, Rotstein II. 37, Szente Lajos 37,
Nagy János 36, Wunsch 36, Szatmáry
36, Cioloca 36, Lakatos Jenő 35, Mandits 35, Vasícen 34, Kosztelnik 34,
Sckmitz II 34, Unterreiner 33, Bratl II.
33, Fövényesi 33, Karlach János 33,
Orbán Gy. 31, Pokorny 31, Normann
31, Kovács Lajos 30. Több, mint 200
tipelő 30 pontnál kevesebbet ért, ezek
neveit, technikai okokból, nem áll
módunkban leközölni.

Temesvár. Holló ucca 3. A z első Roda és ő veszi át a szót. ;
emelet 4. számú lakásában lakik Mol
— A kapu előtt lőni akart, amikor
nár Ágoston nyugdíjas tisztviselő, aki Reiter beletalpalt a lábába. Én rögtön
nek Laci fia a TÁG csatársorának odaszaladtam és egy mentővel együtt
büszkesége. Molnár Laci vasárnap az felemeltük öt. Láttuk, hogy a lábfeje
Electrica elleni mérkőzésen súlyosan „ teljesen befelé van fordulva, azt hittük,
megsérült, állítólag a lábát törte. Kö hogy el van törve. Kovács doktor az
telességünk meglátogatni a szimpatikus után helyreigazította.
csatárt.
A lövés a kapufának pattant — foly
Csengetésemre Molnár Laci édes- tatja Roda — de a Stânga bevágta.
anyja nyit ajtót.
Érdekes — mondja Molnár néni, aki
Bemutatkozom.
feltűnően nagyszakembernek látszik a
— „Sport és Kritika? — kérdi futball- terén — az idén ez volt az
örömmel. Nagyon szeretem ezt a lapot, első mérkőzés, amelyet megnéztem
mert mindig szépet Írnak a Laciról. és pont most történik a baleset.
Tessék befáradni! Éppen most boro
— Igen te pecheltél el engem ■—
gatom a Laci fájós lábát.
mondja Laci mosolyogva. — Meg
Bemegyünk a betegszobába! Molnár az uj cipő — teszi hozzá Roda.
Laci ágyban fekszik, mellette ismerőst Folyton panaszkodott, hogy nem jó
találunk: Klein Roda is itt van, a a cipője, a vasárnapi mecsre uj cipőt
T A C halfjátékösa. Ő is beteglátoga kapott. De érdekes, hogy az őszi
tásra jött.
szezonban minden mérkőzésen meg— Hogy érzi magát? — tesszük rugta az ő kötelező 2 gólját. Az
fel a sablonos kérdést.
Electrica .ellen is rúgott 2 gólt, ez
— Most már jobban. Első két nap- - lett volna a harmadik, de a sors nem
. bán nagy fájdalmaim voltak, de azok akarta.
már elmúltak. Szerencsére nem tört
— Nem baj, . majd tavasszal ,—
el a lábam, ezt a röntgeni felvétel is mondja Laci, aki jókedvűen viseli a
megállapította, mindössze egy porc bajt. Napközben feljönnek a klub
vált le boka felett a szárkapocsról.
társak és a vezetőség, elbeszélgetnek
És mutatja is a lábát. Meg van da mérkőzésekről, túrákról. Van olyan
gadva alaposan, lila foltok jelzik a „cháver“, aki naponta háromszor is
zuzodások helyét.
felmegy meglátogatni Lacit.
Holnaptól kezdve masszázsokat ka
Elbúcsúzunk. Majd tavasszal —
pok a Bánáti Szanatóriumban. - Diel mondja még utánunk a mama is.
doktor azt mondta, hogy két hét alatt 0
W. s.
rendbe jövök, de az idén már nem
játszhatom. Egyenlőre ecetsavas boro Szerkeszti: S i m o n i é Henrik, és
G r o s z Sándor
gatással kezelem a lábam.
Társszerkesztők: S z e r é n y ! István és
— Hogyan történt az összecsapás?
G ut f re und László
Molnár egyet szippant cigarettájá A szerkesztésért és kiadásért felel:
Hajdnjenő.
ból. Ezt a rövid időt felhasználja Klein

ymm ütők és
!Ii|Jiala b d á k
szobatornaszerek
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