A bíró skóíéknál is...

Miss-Sport Kovács Emma

Rapid—Rangers 3:3 (3:1)
Glasgowban 68.000 néző jelenlété
ben újabb nagy sikert könyvélhetet el
a középeuropai futball. Bár a Rapid
jelenleg nem a legjobb osztrák csa
pat, mégis reális körülmények mellett
győztesként kellett volna a pályát elhagyniok a sokszoros skót bajnokkal
szemben. A Rangers a döntetlen
eredményt csak két bírói tévedésnek
köszönheti
A 9. percben Wesselik átmegy a
védelmen és Dawson mellett a há
lóba rúg (1:0).- A 22. percben Macphail sarokrúgás után egyenlít (1:1).
A . 30. percben Ostermann lövése
védhetetlen (2;1). A 40. percben'
gyönyörű belső akció után Bizan ka
pásból növeli a gólelőnyt (3:1), A
félidőben melegen ünnepük a Rapi-.
dót, de korán,, mett szünet utáu a
10. percben á biró meglepetésre .
11-est ítél, amit Smith értékesít.
(3:2). A 20. -percben Smith a kapu
vonalról lesállásban bekaparja az
egyenlítő gólt (3:3).
.

Külföld

Amsterdam
Svájc—Hollandia 2:0 (1:0). A volt
olimpiai stadionban játszott a két or
szág vállogatott csapata. -Bár a hollan
dok is keményen támadtak, a svájciak
mégis jobbaknak bizonyultak. A gó
lokat Abeglen rúgta.
Basel
Admira (Wien)—FC Basel 3:0
(2:0). Szombat.
Zürich
Admira (Wien)—FC Zürich 9:1
(5;0). Vasárnap.
Genf
FC Bern—Urania (Genf) 4:2 (3:1)

4:0 arányban győzőit a PUz
válogatott

Magyar profiválogatott—Páris vál.
4:0
A magyar profik válogatottja teg
nap délután játszott Párizsban az ot
tani válogatott ellen és fölényesen
győzött, A magyar csapat biztosan
uralta a terepet és a közönség lelkes
ünneplése közben rúgta a gólokat.
Olasz ligameccsek
FC Napoli—Pro Vercelli 3:0. FC
Milánó—Juventus 1:1. FC Genova—
Ambrosiana 2:2. FC Bologna—Pro
Patria 6:1. FC Torino—AS Bari 6;3.

F O K a d M iz ttfftz ir tta
Sportegyesületek rendeznek és ren
deztek cstélyeket, bálákat, de az ed
digi disztriktek az őszi bajnokság után
lezártak az aktákat és hol megérde
melt, de többször és inkább meg nem
érdemelt pihenőre tértek és hagyták,
hogy a sport téU álmát úgy aludja át,
a hogyan éppen tudja.
A jelenlegi Distrikté az érdéin, hogy
a bajnokság után folytatta a munkát,
rendesen megtartotta üléseit, elintézte
a folyó és elmaradt ügyeket és még
arra is kiterjedt agilitása, hogy meg
rendezze az első hivatalos Distriktbálat.
Egyebekben maga a bál nagysze
rűen sikerült. A hangulat elejétől
kezdve emelkedett volt, a három zene
nagyszerűen működött.
Az este kiemelkedő eseménye volt
a Miss-Sport választás, amelynek
győztese Kovács Emma lett 3300
szavazattal, majd sorban következtek
Erhardtné, Halász Mariska, Apamescu
Mária, Mészáros Nusi, Menyhárt
Zsuzska, Marcu Kató, Szabó Bözsi
Rendezők: Sepi Silviusz, Buzariu
Sever, Lóránt János, Erhardt Béla,
Nikolits György, Müllei János, Ritter
Béla, Ghenozon Gheorghe, Rothstein
Ármin, Mátyás Tamás.
A distriktbáloh megjelentek névsora:
Jung Adél, Vasilescu Dumitru
(család). Eraclide Sofron (Locotonent)
FIolz Hermán, Simon Gyöngyi, Kostyál Erzsi, Mészáros Károly (család),
Grieger Frida, Tompa Juci, Oana
Stefan. Kovács József, Kabáth József
Kátai Bálint, Fekete N. Ferenc, Erger
Sándor és neje, Kladek Andrei, Margenean Traian, Nagy Sándor, Kosár
Mihály (család), Kelin Pavel, Adamescu Mária, Minda Marioare. Enea
. Ilié, Krémer.Elsa, Inn Károly, Roth-'
stein Fülöp és neje, Hecht Izsó. Popovici Aladár, Radovici István, Krausz
Poldi, Halász Mariska, Erzsi Bartos
Ilus, Magda, Weiszmann Poldi és neje,
Schwartz Manci, Bohó Böske, Károly.
Schwartz Emil, Dobro Vasrlie Andrei
Stefan, Próka Mátéi, Tomaiogu Ioan,
Wittenberg István, Janculov Miklós,
Manci, Depot János, Bauer János,
Mariescu Marioare, Bajai Manci, Banicu Ilié, Hrehus Béla, István, Todosi
Mariska, Ilus, Szabó Böske, Ilona.

Kisnehézsuly: Bárdi—Nyitray (Ra
pid).
Nehézsúly: Stanescu—Brücher
(ILSA).___________
.

A Kinizsi gyásza

Szily Antal és neje, Juhász Lonci,
Petői Ilié, Stanca Ioan és neje, WelA Kinizsi klubhelyiségében félter János és neje, Radu Péter és csa árbócra engedték le a büszke lila
lád, Tóth János, Brer Rózsi, Kálmán, fehér lobogót. A nagymultu egyesü
Horváth Juliska,
Gruits
Böske letnek súlyos gyásza van.
Vlain
Mihály,
Magyar
Dávid,
Wagner Rudolf, a Kinizsi ifjúsági
Székely Géza, Kohn Kökény, Miha- játékosa, az egyesületnek egyik leg
lik Vilmos. Horváth Gyula, Kati Mar lelkesebb, legodaadóbb tagja, életének
tin és neje, Frziberg Laci és neje, bimbózásában, 18 esztendős korában
Nistor Marié, Guttmann Albert és meghalt.
neje, Ducsik Magda. Ickovits János
A fiatalon elhunyt futballista mint
és neje. Deutsch Sámuel, Klein Irén, pöttömnyi gyerek kezdett a Kinizsi
Fini, Marcsa, Tarsai Béla, Jolán, LujzaJ törpe csapatában futballozni, majd az
Marina Iván, Konrád László, Konrád ifjúsági csapatba került és oroszlánLászló, Kohn Károly, Freund Imre és része volt a tavalyi dicsőséges bajneje, Juhász Miklós. Dr. Wárth.Trinksz ... noki eredmény kivívásában.
Rudolf és családja, Constantinescu
Temetésén, amely tégnap délután
Margit, Donovics Lujza, Schaht Mó fél 5-kor ment végbe, a Kinizsi tes
zes, Ibi, Cismariu Ion, Petko Ilus, tű lég vett részt.
Jakab, Kovács Ilus, Benedek Lajos,
Vlad-csoport:
Zama Béla, Rosental Frédi. Eichler
Március 19.
Oszkár, Kárdas Izidor, Ágyús, Koroni
Ferenc, József, Virág Pista, Séd Já Venus- Hertha, Dacia—Unió, Szabad
: Hajdúk és Unirea.
nos és neje, Bajai család, Kirilovics napos
Március 26.
Jenő és család, König család, __Roth Hertha—Dacia, Unirea—Venus. Sza
stein Fülöp, Caraneantu George stb. badnapos: Unió és Hajdúk.
Április 2.
Venns—Hajdúk,
I p a i t o M artosai iraiir- Unjo—Hertha. Dacia—Unirea,
Április 9.
»&p az SpttSió mczfóati
Unirea—Unió, Hajdúk—Dacia, Szabad
A TMTE bomba sportattrakcióval napos: Hertha, Venus.
Április 23.
kedveskedik a közönségnek. Spakov
Románia professzionalista bajnoka sok Unió—Hajdúk, Hertha—Unirea, Sza
akadály után mégis lejön vasárnap Te badnapos: Venus és Dacia.
Április 30.
mesvárra, ahol a TMTE veásenyén
Hajdúk—Hertha,
Sza
vesz részt, a nagyszabásúnak Ígérkező badnapos: Unirea Dacia—Venus,
és Unió.
verseny, az Apolló moziban fog va
Május 7.
sárnap délelőtt 10 órai kezdettel le Unió—Venus, Unirea—Hajdúk, Sza
zajlani. Az igazi bomba, a két profi badnapos: Dacia és Hertha.
bajnok
Spokov és Marlnescu találkozása
lesz. Spakov minden súlycsoport pro
fesszionalista bajnoka ming elődje
szintén többszörös bajnok, a két profi
Viking (Norv.) és Wimpas103 perces menetben dolgozik, a
sing márkák legolcsóbban
kiegészítő műsor is nagyon szép küz
delmeket fog hozni.
Légsuiy; Nemes—Gilice III (TMTE)
Bantajsuly; Dumitrescu—Maghet
(TMTE).
Pehelysúly: Klemann—Gavrilenko
(TMTE).
cipöiizletben kaphatók
Könnyüsuly: Manescu—Pecsovsky
L lo y d s o r Löffler-palofa
(ILSA).
'
Sportembereknek kedvezmény
Weltersuly: Dinulescu—Romanovsky (Rapid).
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A túra vezetője két embert ház
küldött. Székely az intéző és Takács
kölcs'önjátékos, aki le van igazolva a
NAC részére, de a brassói CFR-nél
van, hazautaztak. Most 15-e vagyunk.
Szabó Andor, Dr. Imrei, aki a túrát
lekötötte és 13 játékos. A fiuk kitü
nően érzik magukat. Glancmannak a
bokája még Luxemburgban megrán-

A ma-teher csapatok
összesen 85 mérkőzést
játszották es >it
nekemuneben a térdem meg1
.
v
ránnnlt np prmplr pilpnprp iatC7nm
mert a sérülésem nem veszélyes.
ezek során 50 győzelmet arattak
Moravetz
Statisztikánkban ezúttal, a Kinizsi
van soron. Az a régi, legendáshírű
egyesület, amely minden viszontag
ságon és megpróbáltatáson keresztül
is eljutott ismét a fejlődés útjára és
bizonyára nemsokára újból elfoglalja
azt a helyet, amelyet ebben a város
ban éveken keresztül kisajátított ma
gának.

Az első csapat

TAC ellen 1:3, Fratelia ellen 1:2,
Bánátul ellen 5:1, Dettai SC ellen 5:1.
Ez tehát összesen 24 meccs,
ebből nyertek 18-at, döntetlen
volt 1 és vereség 5. A gólarány
meglepően imponáló: 114:36.

A tartalékcsapat

Színház

kevés mérkőzést bonyolitott le, CS
Jamul Maré ellen 7:1, Unirea I ellen
H e t i m ü s o r:
1:3, ILSA ellen 0:1, Electrica ellen
H é t f ő n ; nincs előadás.
3:1, TAC ellen 1;2, Freidorf ellen
K e d d e n : d. e. 11-kor „Eltörött
1:2, Magyar Dalárda ellen 6:2, PhöA törpecsapat
nix Buziás ellen 5;2. Ez összesen a hegedűm“; este „Teve“.
S z e r d a és c s ü t ö r t ö k a világcsak ősszel javult fel teljesen és a 8 meccs, 4 győzelemmel és 4 vere
köverkező eredményeket érte el; séggel: Gólarány: 24:14, Az ifjúsági** szenzáció : „Forgószél“.
S z o m b a t o n : „Zsákba macska“.
Electrica ellen 2:0, ILSA ellen 4:0, szövetségi dijban játszott a Kinizsi a
TMTE ellen 1:2, Unirea ellen 4:0, TM TE ellen 1:6 eredménnyel, ILSA
Electrica ellen 3:1, Kadima ellen 11:0, ellen 2:1 arányú győzelemmel.
Végeredményben tehát játszottak a
Rapid ellen 3:0, Electrica ellen 1:1,
Titkos küldetésben
Unirea ellen 3:0, ILSA ellen 4:0, Kinizsi csapatai
Főszereplő Harry Piel.
85 mérkőzést, amelybő 150 mécs
TAC ellen 2:1, TMTE ellen 1:1.
esét megnyertek, 11 eldöntetEz összdsen 12 mérkőzés, amely
len volt és 24-et elvesztettek.
ből nyertek kilencet, kettő el
A csapatok összgólaránya:
döntetlen volt és egyet elvesz
A diadalmas férfi
274:143.
tettek. A csapat gólaráoya 39:5,
Keddtől
Úgy hisszük, hogy a Kinizsi ezzel
ami a jövő generáció talpraesettségét1 az igazán szép mérleggel teljesen meg
_ Egy görbe éjszaka
igazolja.
lehet elégedve.
Bressart legújabb filmje.

teljesítménye nem olyau mindent le
győző és imponáló, mint ahogy ezt
egy régi egyesülettől elvárhatnánk, ám
tekintettel kell lenni azokra a szét
húzásokra, amelyek néhány évvel ez
előtt a lila-fehérek csapatát valósággal
megtizedelték, Ám dicséretére legyen
mondva, hogy a tavasszal még sok
nehézséggel küzdő együttes ősszel
már otyan bravúrosan folytatta szisztematikus épitőmunkáját, hogy széles
vidékeken mindenki felfigyelt a Kini
zsi törtetésére. Az első csapat statisz
tikája különben a következő:
Ripensia éllen 0:6, Gradjanszki
(Eszék) ellen nemzetközi 1:4, Slavia
(Eszék) ellen nemzetközi 0:3, UDR a túra anyagi és erkölcsi sikere biztositva van Szabó
ellen bajnoki 2;4. ILSA ellen bajnoki
Andor a legjobb turavezető, akit el lehet képzelni
0:4, Kadima ellen bajnoki 3:0, Báná
tul ellen bajnoki . 0:2. Bánátul ellen
Toursban a SPO Tours ellen, nem V 43. percben Rónai beállítja a „sze
barátságos 1:1, TMTE ellen bajnoki
rencsétlen“ számú gólt. Kétségbe va3;2, Rapid ellen bajnoki 0:1, Ripensia volt szerencsénk — 13 gólt, lőttünk. géuuk esve, nem tetszik az eredmény,
Igaz
a
meccsen
abszolút
főlényben
ellen 3:5, Hajdúk ellen kupa 2:1,
teljes lendülettel belefekszünk, hogy
Electrica ellen kupé 0:0, NAC elleu voltunk és tetszés szerint értük el a megszabaduljunk a 13-as számtól,
barátságos 1:2, Freidorf ellen 6:3, Gló gólokat. Pályára lépésünk után elját- de a kapufa megsajnálja a franciákat
ria Arad ellen 2:2, ATE ellen 6:2, •szották az Imnul Regalt, majd a fran és nemi tudunk változtatni az ered
TMTE ellen barátságos 2:2, RMTE cia himnuszt, ezután a játékosok be ményen. A NAC ritkán látott szép
ellen 5:0, 5-ös vadászok ellen 2:5, mutatása következett. Egy „szürke“ futballt produkált, a kvintett játéka
Dusán Silmi (Versec) nemzetközi igy nevezik az idegenek a franciákat elragadtatta a közönséget. Igaz az el
3:2, Radnicski (Versecz) nemzetközi szócsövet vett élő és bemondta, ki lenfél nem volt erős, primitív futbal
3;1 ZsSE ellen barátságos 2:1, ILSA hányszor volt válogatott, persze Ko listák; ha eltalálták a labdát nem tud
ellen barátságos 4:2, Macabi Bukarest vács kapta a legnagyobb tapsot, mert ták, hogy hová rúgják, de nagyon
ellen 2:3, Juventus Bukarest ellen 2:3, már tizennyolcszor küzdött a nem kellett vigyáznunk, mert keményen
Rapid ellen bajnoki 1:1, Bánátul ellen zeti színekért. Zászlócsere után kez dolgoznak, elsodorják csatárainkat, a
bajnoki 2;2, TAC ellen bajnoki 1:1, detét veszi a mérkőzés, rögtön le lábuk mintha vasból lenne, meg sem
UDR ellen bajnoki 0;5, Electtica el szorítjuk az ellenfelet, ám gólt rúgni érzik azt, ha az ember megrugja őket,
len bajnoki 5:1, ILSÁ ellen bajnoki nem sikerül, mert az ellenfél védelme a bírók Franciaországban megengedik
4:0, Kadima ellen bajnoki 3:1, TMTE tömörül, meg kell változtatni a tak a kemény játékot.
ellen barátságos 2:2. Rapid ellen ba tikánkat, a fedezetsor addig tologat,
Vacsora után elmentünk egy kis
rátságos 4:2, TAG ellen barátságos amig kicsalja a védelmet és csak ak „szivattyúra“, mert előző nap volt a
kor
paszoltunk
a
csatároknak.
így
4:2, TMTE ellen kupa 4;3, Electrica
sikerül Kocsisnak a 10. percben meg születésnapom, melyet a másnapi
ellen kupa 5:0, Patria ellen 5:0,
szerezni
az első gólt. 4 perc múlva meccsre való tekintettel, egy nappal
Ez összesen 39 mérkőzés, amely
Glancmann
van soron, ismét 4 perc elhalasztőttunk. Az úri murit helyet
ből 18 győzelem, 8 döntetlen és
szünet után jut a labda a hálóba, tem a NAC illetve Szabó Andor ur
13 a vereség. A gólarány 94:81.
A csapat játszott négy nemzetközi Bodola lövését az ellenfél hátvédje fizette, aki a legjobb, a legideálisabb
meccset, melyek közül kettőt meg besegíti. A 25. percben Glancmann turavezető. Nem szigorú és mégis
beadásából Kocsis fejesgólja követke van fegyelem, minden kérésünket tel
nyert, kettőt pedig elvesztett.
zik. A csatársor briliánsán játszik, jesíti, dt mi is tudjuk kötelességünket,
Az ifjúsági csapat
különösen Kovács testcseleivel „eteti“ 20-án Montpellierben kellett volna
következik sorrendben, még pedig a az ellenfelet. Direkt humoros, amit játszani, ugyanakkor itt a Nice-Lille
legszebb teljesítménnyel. Már évek csinál, sokszor a bekkek egymásra bajnoki meccset játszik, lehet hogy
óta képezi a Kinizsi gerincét az ifjú szaladnak. A 32. percben Bodola 16 elhelyeznek Nimesbe, ha ez sikerül,
sági gárda és a multévi teljesítménye méterről a felső sarokba ragasztja a akkor szerdán játszunk Montpellier
is minden dicséretet érdemel meg. bőrt. 5 perc múlva Kovács lövése ben a S. O. M. ellen. ‘Vasárnap a
íme a mindent dicsérő jelző helyett védhetetlen. A félidőben u megijedt túra legnehezebb meccse, Marseille
toursiak négy embert cserélnek, ka következik, a marseilli futballisták na
beszélő statisztika:
TMTE ellen 2:0, Fratelia ellen 3;0, pust, egy bekket, jobbhalfot és jobb gyon kemény legények. Onnan CorTAC ellen 4:0, TAC ellen 6;I, TAC szélsőt, ám ez nem tudja megaka sika szigetére utazunk, ahol 29-én és
ellen 3:3, Electrica ellen 4:1, Rapid dályozni a NAC fölényes játékát és 30-án két mérkőzést játszunk, 10.000
ellen 10:3. Kadima éllen 10:0, Báná szebbnél-szebb „dugóit“. Az 5. és frankot, másodosztályú hajójegyet és
tul ellen 5:1. Tricolor ellen 4:3. Vul- 9. percben Kovács a „tettes“, majd a teljes ellátást kapunk a két mérkőzés
turi ellen 7:1, Bánátul ellen 5:1, Tri 15. és 22, percben Bodola sem hagy ért. Onnan visszatérünk Marseillebe.
color ellen 11:0, ILSA ellen 1:0, ja magát. A 30. percben Kocsis felső- Algír, Marokkó, Tanger, Oranbe a
RMTE ellen 1:3. Electrica ellen 6:0, sarkos gólja védhetetlen, 37. percben túra következő állomásai. 8 meccs
TMTE ellen 2:6, Patria ellen 12:0, Kocsis beadásából Kovács a változa- már le van kötve, mindegyikért
Bánátul ellen 4:2. ILSA ellen 2:4, zatosság kedvéért fejjel eredményes.
10.000 frankot kapunk

Tivoli Mozi

Fórum Mozi

Ahág lálosai Miliőn ArziHHónkat

Ki tud legjobban
tippelni?
Lapunk legutóbbi számában tipszelvényt közöltünk, mely a tavaszi disztrikt bajnokság, első két fordulójának
meccseit tartalmazta mai számunkban
a harmadik és negyedik, a jövő héten
az ötödik és hatodik forduló mér
kőzéseit fogjuk közölni a három szel
vény február 1-ig adandó be, aki
a legtöbb eredményt eltalálja, a tavaszi
bajnokság befejezésekor
300 lei készpénzt
kap kiadóhivataluktól. Ettől a három
fordulós tipversenytől függetlenül ter
mészetesen a bajnokság megindulása
kor újra kiírjuk a tipbajnokságot, heti
100 lej díjjal, viszont a tipbajnokság
győztesének
1000 lej készpénzt
fizetünk ki, mig az első 50 helyezet
értékes dijat fog kapni. Rajta Hölgyeim
és Uraim, lehet tipelni:

Tip-szelvény
Rapid—ILSA
Kadima—Kinizsi Bánátul—UDR

-

TAC—Electrica Electrica—Bánátul
Kadim a-TAC......
Rapid—UDR ......
ILSA—Kinizsi....
Név: ....................
Pontos cim:..........
Szerkeszti:
A

S i m o n i s Ilenrik és
G r o s z Sándor
szerkesztésért és kiadásért felel
Hajdú Jenő. _

Nyomatott
a nHajda"-nyomdában

