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A Venus fejlett játékkulturáját a munkások lelkesedése némi sze
rencsével egalizálta

VENUS-TMTE 2:2 [2:l]
Nemzeti bajnoki mérkőzés — Banatwl-pâlya — Biró: Morar dr.
Napsütéses hideg, szeles időben
1500 néző volt kiváncsi az országos
bajnok bemutatkozására, ami játék
tudás tekintetében sikeres is volt. A
TMTE csapatát némi agodalommal
bocsájtottuk a küzdelembe, mert a
védelemben hiányzott a múlt héten
lesérült Molnár és a katonajátékosok
formahanyatlásával is számítani kel
lett, azonban a szerencse a munkások
mellé szegődött és ez kellő lelkese
déssel párosulva elegendő volt.a Vé
nás nagy játékkulturájának kiegyen
lítésére.
A VMTE csapata minden dicsé
retet megérdemel, mert mindvégiglelkesen küzdött, áll ez különösen a
védelemre, amely minden tőle telhetőt
megtett. Az összeállításban volt né-'
hány hiba, ami azonban szerencsére
nem vált végzetessé. Fuchs a kapu
ban néhány bravúros védést produ
kált, de a labdákat kiejti. A hátvédek
közül Moravetz bár nem teljesen
fitt, nagy munkát végzett. Hajdú já
tékán a fejlődés jelei mutatkoznak,
hasznosan dolgozik. A fedezetsorban
Weidle és Gerber. játéka emelkedett
ki, Stepan nincs formában. A csatár
sor játéka nem volt kielégítő, arány
lag még a szélsők lefutásai jelentet
tek némi veszélyt. Belül Stockschláger nem a régi, Jánosy annyit meg
tett. amit tud, Provits és Reiter jók
voltak.
A Venus annak dacára, hogy nem
produkálta azt a játékot, amit a veze

tők elvártak, teljes mértékben meg mezőnyből magasan kiemelkedve
nyerte a közönség szimpátiáját, úri gyönyörűen' fejeli, de a labda Fuchs
fellépésükkel, fegyelmezettségükkel és zsákmánya. Az 5. percben villám
iskolázott játékukkal. Nem rajtuk mú gyors akció fut végig a munkások
lott, hogy a győzelmet nem tudták csatárláncán
megszerezni. A kapuban Lapusneaa labda Reiter elé száll, aki még
nut ismerjük, a pózólásról még min
néhányat lép és magas lövéssel
dég nem tudott leszokni, ha nagyobb
megszerzi a vezetési (0:1).
feladat elé lett volna állítva, az biz
A gól felvillanyozza a munkásokat,
tosan gólokban nyilvánul meg. A hát
védek jó rugótechnikával rendelkez még néhány szép és veszélyes táma
nek és biztosak. A fedezetsorban dást vezernek, de a Venus most már
Eisenbeisser és Actis a legjobbak, de lassan felnyomul, a TMTE szélsői
Barbulescu sem maradt el tőlük. révén ..veszélyes. A 32. percben
Valcov III váratlan hatalmas lö
Ezen a mérkőzésen különben ez a ,
sor volt a legjobb, A csatársor na- - vése a háló felső sarkába fúró
dik (1:1).
gyón szép futballt játszik, az akciók
elindítása i szélsőkre van bazirozva, A játék hullámzik, majd a 42. perc
amelyeket a belsők minden helyzet ben
ből és minden távolságról küldött ha
Motoroiu a tétovázó védelem mel
talmas lövései fejeznek be, rendkívül
lett közelről megszerzi a vezetést
gyorsak. A Valcovok igazolták hírü
(2:1).
ket. Dumitrescu lefutásai állandó ve
Venus fölény a második fél
szélyt jelentettek. időben— a TMTE egyenlít;
. V e n u s : Lapusneanu — Struska,
Stanciu—Barbulescu, Actis, Eisen
Szünet után a játék egyoldalúvá
beisser—Dumitrescu, Valcov IV, Val- válik, a Venus fölényben van, de a
cov II, Valcov III, Motoroiu.
főlény nem olyan mindent elsöprő,
T M T E : Euchs—Moravetz, Hajdú mint ahogy azt az első félidő után a
—Stepan, Weidle, Gerber—Reiter, közönség elvárta, ami nem kévésé a
Provits, Jánosi, Stockschláger, Búza. munkások védelmének önfeláldozó
munkájának javára irható. A 22. perc
TMTE-rajt, veszélyes helyzetek, a
ben Motororiu álon rúgta Provitsot,
Venus vezet.
A 3. percben Jánosi bombáját La- aki csak egy negyed óra múlva tért
pusneanu Búza elé üti ki, kinek lö vissza bekötött fejjel a pályára, meg
vése a kapu fölött süvít el, majd Du jelenése lelket önt az eddig leszorí
mitrescu szökik, beadását Valcov II a tott TMTE-be és a 39. percben

Búza a kapu torkában állva fölé lő,
de egy! perc múlva kijavítja hibá
ját és
most már közvetlen közelről be
kaparja az egyenlítő gólt (2:2).
Az utolsó percben Moravetz fault
jáért büntető a 16-ról, a rúgás so
káig elhúzódik és Morár dr. annak ke
resztülvitele előtt szabályszerűen le
fújja a mérkőzést, ami élénk kommen
tárokra ad okot a közönségnek.
• =
A csoport
CFR
9 6 1 2 24:9 13
Crişana
8 5 1 2 16:16 11
Ripensia
7 5 — 2 23:9 10
Gloria
7 4 1 2 16:12 9
Tricolor
8 2 3 3 11:10 7
România
8 1 1 6
6:17 3
Şoimi
9 1 1 7
7:30 3
B csoport
Venus
8 5 2 1 27:19 12
Universitate 7 5 1. 1 13:6 II
NAC
7 5 — 2 22;14 10
Unirea-Tric. 7 3 2 2 17:15 8
TMTE
8 2 2 -4 10;17 6
AMTE
9 3 — 6 13;28 6
7;20 1
Brasovia
8 — 1 7

A Cfl&iduk husuélí iporEvsn&ta
A „Hajdúk“ husvét két’ napjára
kiránduló vonatot indít" Nagykikindára, illetve Suboticára (Szabadka) áhol
több (futballmérkőzésre kötötte le ma
gát. (Az agilis vezetőséget az egylet
tagjain kivül számos sporibarát kiséri
a jugoszláviai Bánságba. Indulás áp
rilis 16-án reggel 7 órakor Temesvár
ról, érkezés április I8-án reggel T e
mesvárra. Útiköltség Temesvár, Nagykikinda és vissza 250 lej, Temesvár—
Subotica és vissza 400 lej. Beleértve
útlevél és vizumdijat. Jelentkezni Te
mesvár, Dom-tér 4., a $zerbpárt helyi
ségében 9— 1-ig és délután 4—6-ig.
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Ha a csatársor tehetetlen a bekk rúgja a gólt. Diaconescu a 89. percben 30 méterről lőtt góljával a Bánátul
megnyerte a két értékes pontot a Kinizsi ellen, mely
formáján alul játszott de a meccset megóvta

BanduM finíztí t i 40:0)
Banolul-pálya. Bíró: Welfer
B á n á t u l : Szabó—Barta, Diaco
nescu—Sava, Fusoi, Buculei—Géb fügi, Eremia, Carte, Barna, Vesa.
K i n i z s i : Osztermann II.—-Kohl,
fletzer—Nagy Tibi, Szutor, Demetrovici—Osztermann I., Zelenák 11.,
Glasz, Zelenák I., Zemler.
Mindkét együttes tábora nagy iz
galommal. várta a nagy összecsapást.
A Kinizsi az első félidőben a széltől
támogatva játszott, még sem tudott
semmit sem produkálni a lelkesen és
észszerűen játszó Banatullal szemben.
A Bánátul minden egyes tagja szív
vel lélekkel küzdött, ez a Kinizsi
együtteséből hiányzott.
A győztes csapat legjobb
része a közvetlen védelem
volt.
Szabónak egy párszor alkalma akadt
tudását csillogtatni. Biztos kezű ka
pus, aki észszerűen hárítja a legve
szélyesebb labdákat. A bekkek közül
Diaconescu volt a jobbik. Jól helyez
kedik, rúgásai biztosak, sőt sokszor
a támadásból is kivette a részét.
Barta jó segítőtársnak bizonyult. A
halfsorból ma is Fusoi volt a leg
jobb, azonban jó benyomást tett a
szélső half is. Ők azonban csak a
védelmi részt támogatták, mig a tá
madással többször adósak maradtak.
A támadósorról nem írhatunk sokat,
mert ez volt a csapat leggyengébb
része, Carte észszerűen irányított,
azonban a szélsők túl lassúak voltak.
Sava nem való szélsőnek, Gebefügé
nek nem volt partnere. Eremia csak
faultjaival vonta magára a figyelmet,
mig Barna formán aluli játékot pro
dukált.
A Kinizsitől többet vártunk.
A Kinizsi együttesén már az. ILSA
elleni mérkőzésen észlelhető volt a
visszaesés, amely ma teljes egészében
kiütközött, főképen a csatársornál,
mely a szezon elején az együttes
legjobb csapatrésze volt. Zemler sé
rülten játszik és igy nem sokat vár
hatunk tőle, de mindamellett ő volt
az egyedüli csatár, aki igy is dolgo

zott. Zelenák I. nem találta helyét a
kvintettben, sokat dolgozott, azonban
tulaprólékos. A jobbszáiny teljesen
béna volt. Egyedül csak a halfsor
nyújtott kielégítőt, itt is elsősorban
Nagy Tibi, aki egyúttal a mezőny
legjobb játékosa volt. Dicséretet ér
demel. mert mindvégig lelkesen küz
dött. sok meleg helyzetet tisztázott,
mindenütt ott volt és biztosan lépett
közbe. Szutor sokat dolgozott, azon
ban nem tudta felülmnlni ellenfelét
Fusoit. Demetrovici csak a védő já
tékból vette ki. a részét. Kohl és
Iletzer még mindég nem fittek, sok
szor kihagytak. Osztermann II. jó
volt, de a gól az ő lelkét terheli.
Kinizsinek kedvez a szerencse a
sorsolásnál. Az 5. percben rúgja a
Bánátul az első komért, majd a 7 p.ben már Osztermann I. ugyancsak
egy eredménytelen sarokrúgással vá
laszol. Mezőnyjáték alakul ki,
;
a Kinizsi ideges, a csatárok
sorra hibáznak
a jól működő Bánátul védelem rpellett. Mindkét oldalon csak sarokrúgá
sok, egy pár büntető akad és ez
zel véget is ér a félidő.
A második félidő elején széllel
szemben mint hogyha jobban menne
a Kinizsinek a játék, azonban a fő
lény periódusát sem tudják kihasz
nálni, mert a csatárok holtbiztos
helyzeteket is kihagynak. Már ugylátszik hogy eldöntetlent hoz a két
csapat összecsapása, mikor Diacones
cu egy Kinizsi támadást tesz ártat
lanná, megunja csatárai tehetetlensé
gét, támadásba indul, elhagyja a fél
pályát és
35 méterről megrugja a bőrt
a széltől támogatott labda
Osztermann II. lábai között jut
a hálóba 1:0.
. A Kinizsi a meccset megóvta.
A lila-fehérek kettős indokkal óv
nak: Diaconescu nincsen szabálysze
rűen leigazolva és a Banntul fel van
függesztve, a szövetséggel szemben
fennálló tartozása miatt.

Három közül a negyedik...
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TAC-UDR 1:0 (l;0)
Bajnoki mérkőzés Resicán. Biró: Péten
Erre senki sem számított három
héttel ezelőtt, hogy a TAC megnyer
heti a bajnokságot, ez pedig könnyen
megtörténhetik. Le kell győzniük a
Kadimát és a Banatult, akkor annyi
pontjuk lesz mint a Kinizsinek, vi
szont több meccset nyertek igy könynven juthatnak a bájnoki cim birto
kába.
A TAC megérdemelten
nyerte a játékot, az első félidőben

ki tudták használni a szélnyüjtotta
előnyt. Szünet után már a hazai csa
pat támadt többet, de a zöldfehérek
védelme Komáddal az élén mindent
ment.
TAC; Konrád — Komlósi, Vargen
— Faragó, Kohn, Jania — Carabas,
Horváth, Korony, Stanga, Raab.
UDR; Damacsek
Guruian, Győri
— Bundi, Szépe, Kilianovics — Micu,
Lakatos, Leterheli, Keller, Moise.

Az UDR kezd szél ellen. A TAC
egymásután vezeti a formás támadá
sok sorát a resicai kapu ellen. A 10.
percben Stanga lövését Damacsek
teszi ártalmatlanná. A 2Ó pércben
Carabas lövése súrolja a kapufát.
Egy perc múlva újabb lövését üti ki.
a kapus. A 27. percben Carabas is
mét a kapufát bombázza. A hosszú
ostromot a 44. percben siker koro
názza,
kapu előtti kavarodásból Stan
ga bekanalazza a dugót (1:0)
A félidő korneraránya 3;1 a ha
zai csapat javára. Szünet után már a
resicai csapat a többet támadó, de
Konrád sorra tisztázza a veszélyes
helyzeteket. A 10. percben Keller
bombáját Konrád gyönyörűen védi,
majd 2 UDR korner után Keller 20

méteres szabadrúgása emberbe megy.
A TAC végelmc önfeláldozóan dol
gozik. A 22. perben Faragó-Keller
párharc,
tizenegyes, amit Keller lő Kon
rád kezébe
A második félidő kornerarány 4;I
az UDR javára.
A győztes csapatban elsősorban
Konrád játéka magaslott ki, de a hát
védek is sokat dolgoztak. A fedezet
sorban Faragó volt a leghasznosabb,
mig a kvintettből Carabas és Stanga
produkált átlagon felülit.
Az UDR védelemben Damacsek
bizonytalan napot fogott ki. A hátvé
dek közül Guruian volt a jobb. A
fedezetsor végig egyenletesen játszót,
mig a csatársorban csak Moise játéka
elégített ki.

A gyengén játszó ILSA néhány jólsike
rült akciójával nyerte meg a meccset

S IM ftÉ m a £ 0 <£0)
Bajnoki a Gyapjú-pályán. Biró: Falb
ILSA: Stetz í.—Tiefert, Angel—
Petrovits, Fazekas, Weidle—Kozma,
Stulák, Klimek, Barna, Stetz II.
Kadima:Neumann—Gregor, Kohn
—Schwartz 11., Jószai, Stein—Mózes,
Rothstein,
Sonnheim,
Ilermann,
Schwartzmann.
A helyenként erős északi szél sok
szor károsan befolyásolta a játék me
netét és igy szépségében is veszített
a meccs. Lehet, hogy ez okozta azt,
hogy az ILSA ezúttal jóval gyengébb
teljesítményt nyújtott, mint máskor.
A gólarány csak úgy növekedhetett
meg. hogy néhány akciót jól sikerült
befejeznie a csapatnak és hogy a
Kadima csatársora egészen gyámol
talan volt az ellenfél kapuja előtt.
Mert az eredmény más is lehetett
volna, ha az öt Kadimacsatár közül
legalább is egv akadt volna, akinek
helyén lett volna a szive hogy lőjjör\.
Több nagyszerű helyzete volt a csa
patnak, egészen tiszrára játszotta ma
gát, de a befejezésnél megtorpant és
nem egy esetben egymást tessékelték
a gólrugáshoz.
A győztes csapat főerőssége ezút
tal a védelem volt, de itt is Angel,
aki szinte egymaga verte vissza a
sokszor veszélyes támadásokat Part
nere, Tiefert feltűnően ingadozott és
a nagy szélben állandóan magas lab
dákkal dolgozott. Stetz a kapuban
néhány nagyszerű védést produkált és
nyugodt volt. A halfsorban feltűnt
Weidle gyenge teljesítménye és az
uj centerhalf Fazekas, aki itt-ott
egészen okosan dolgozott, ugyanúgy
Petrovits. A csatársorban ezúttal sze
repelt Stulák, aki lendületével tűnt
fel. Mellette Barna volt jó, mig Kli
mek kímélte ballábát. A két szélső
nek volt néhány jó beadása.
A Kadimánál Neumann a szünet
előtt igen jó volt, de azután ő is
visszaesett. A bekkek közöl Kohn
volt biztos, Gregor sokat segített neki.
A halfsor szorgalmasan dolgozott,
Jószai mint centerhalf csak nagyjában
felelt meg, Schwartz és Stein sokat
dolgoztak. A csatársorban Mózes sok
egészséges labdát rontott el, nem
tudta, hogy mit csináljon vele. Arány
lag még Hermann és Sonnheim mu
tatott legtöbbet, de a kapu előtt túl

ságosan egymásra bizták a nehéz meg
oldásokat. Rothstein szorgalmas volt,
Schwartzmann viszont többet tud
mint amit mutatott.
A játékot az ILSA kezdi szél elien, mégis a 8. és 13. percben egyegy komért ér el. A meccs menete
nem valami nivós és az ILSA-nál
bizony nem mégy valami jól. Csak a
25. percben törik meg végre a jég.
A közép táján folyik a játék,
Klimek kiadja a labdát Koz
mának, aki nagyszerűen cente
rez és Barna tiz métezröl nyu
godtan fejel (1:0)
A 38. percben születik meg a má
sodik gól.. Most Barnát szökteti Kli
mek.
' A kapus kifut, de Stetz előtte
pöcköli be a gólt (2:0)
Neumann megsérül és öt percre
kiáll. Szünet után a Kadima komért
ér el, majd az ILSA rúg komért.
A 18. percben Stulák tör ki,
visszajátszik Klimekhez, aki
góloz (3:0), majd a 26. percben
újból ő rúg gólt (4:0)
A Kadima több nagyszerű helyze
tet hagy ki, komért is ér el, de a
30. percben Klimek 11-esből rúgja
az utolsó gólt (5:0).
Falb biró szigorúan és körültekin
téssel vezette a meccset.

Még bajnok Sebei a IHC
A kerületi bajnokság táblázata bi
zony furcsa képet mutat, Amit egy
héttel ezelőtt mindenki biztosra vett,
az ma már kétséges: a Kinizsi baj
noksága bizony kétségessé vált. A
tegnapi eredmények után a TAC-nak
Is van esélye a bajnokságra. A táb
lázat állása ma a következő:
1. Kinizsi
13 7 4 2 36:17 18
2. UDR
13 7 2 4 45;14 10
3. TAC
12 7 2 3 22; 18 16
4. ILSA
13 7 1 5 34:23 15
5. Bánátul
13 6 3 4 24:22 15
7. Electrica
13 5 1 7 23:25 11
6. Rapid
13 3 3 7 20:28 9
8. Kadima
12 1 —11 8:ő5 2
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(2;1)
Electrica-pálya. Bíró: Hess. Bajnoki mérkőzés
Kiss gólaránnyal,' de mégis biztos
győzelmet aratott a vilanyoscsapat.
Ugylátszik, hogy a csapatnak használt
a csatársorának teljes kicserélése, mert
már másodízben mutatták meg, hogy
a győzelemhez gólok kellenek. Ä csa
pat legkiegyenlítettebb része a halfsor
volt, W éber volt talán a legjobb de
Weixelbaum és Miskolczi is szorgairnasan dolgoztak. A védelem kevés
dolgát jól végezte. A csatársor legagilisabb embere a kis termetű fürge
Kaib, de nem maradt mögötte sokkal
a két gyors szélső Franck és Béres,
mig Halász és Bacila nagy sikerrel
dolgoztak.

Hess bitó sípjelére a következő
felállításokban kezdik a mérkőzést.
Electrica; Palmer, — Goldberger
Reiter — Wéber, Miskolcsi, Weixel
baum — Béres, Kaib, Halász, Bacila,
Frank.
Rapid; Eichler — Kohl, Theisz —
Buschbacher, Baumstark, Ilermann —
Milovanovits, Witye, Szutor, Léhnert
Schmidt I.
Az Electrica kezdi a meccset és
már a 45. m. p.-ben Béres beadását
a fürge Kaib nehéz helyzetből belövi
(1;0). Az E. dacára, hogy szél ellen
játszik frontban marad és a 15. p-ben
a kitörő Bérest a kaptj torkában kéz
A Rapid ezúttal mélyen a formá zel akasztják,-a penaltit Weixelbaum
ján alul játszott, ami annak tudható lövi. A kapus kiüti a résen levő
be, hogy a halfsor tengelyében Baum Frank berúgja (2:0). Ezután a Rapid
stark nem tudta pótolni Cservenit. A is felnyomul és eredményes is tud
kapuban Eichler újra a szokott jó lenni, Milovanovicsot íelvágják a ti
volt, helyenként bravúrosan védett. zenhatoson belül a tizenegyest Witye
A bekkek ezúttal bizonytalanok voltak értékesíti (2;1).
a halfsor legszorgalmasabb embere
A második félidőben a most már
Buschbacher, mig a csatársor legve széltől támogatott Electrica van front
szélyesebb része Milovanovics-Vitye- ban, a helyzetek sorozatát hagyják
szárny volt, Lelmert nagy igyekezet kiaknázatlanul és igy az eredmény
tel játszom
nem változik.

lililill ÍÉÍH@!i!Íi
Kijavította a múltbeli csorbát-a CFR

GFR-Tricolor 2:o
A bukaresti ligameccsen a jobb va
sutascsapat győzött. A meccs külön
ben változatos volt és a Trikolor is
támadott. A vezetőgólt a 16 percben
Chiroi If. rúgta, majd szünet után a
36, p.-ben Chiroi 1, állította be a vég
eredményt.
C b>i i f t n a - R o f i i f c H í á 1 ; o ( 0 : 0 )
A kolozsvári nemzeti ligameccsen
a Crisana nagyon elbizakodottan ját
szott és csak nehezen szerezte meg
a győzelmet Máté révén. Jó volt a
csapatban Pülök.
A NAC ismét legyőzte a zöld gye
pen az U-t

MAC-Uniratitole* 1;@6:8
Nagyvárad. — Biró; Radulescu
Hatalmas küzdelem, a NAC mu
tatja a technikásabb, iskolázottabb já
tékot, de az Universitatea egysége
sebb benyomást keltett. Az egyetlen
gólt a 27. percben Kocsis révén érik
el a váradiak. Az első félidő további
részét is NAC offenziva jellemzi,
szünet után viszont az Universitatea
támad többet, de a NAC ügyesen
védekezik és tartja áz eredményt.
Jó napjuk volt a munkásoknak.
Aradon is

fiMIE-ifWovift 2:0 (1:0)
Glória pálya. — Biró; Murgu.
Az AMTE-Brasovia találkozása ke
mény, helyenként durva játékot ho
zott, melyet a végig fölényesen játszó
munkáscsapat megérdemelten nyert

meg. Az első félidő gólját Magold
fejelte a 26. percben. Szünet után az
AMTE folytatja az ostromot, ám a
Brasovia védelme lelkesen védekezik
úgy hogy a munkások fölénye csak
egy dugót eredményez, ami uagy ne
véhez fűződik.
'

18. osztálya E&ifiükség
Vlad-csoport

ir la li 3:1fi)

Unirea-pálya. Biró: Alexandrescu
H e r t h a ; Potje—Váradi, Roth,—
Jorgin, Burger, Titz—Wegeser, Neidenbach, Hánicka, Schmidt.
U n i ó ; Miksa—Dévai, Kosa III,—
Schiks, Zsizsik, Pető—Labanc, Reimann, Horváth, Kosa II., Placsek.
. Sajnos ismét egy verekedésről kell
Írnunk, csakhogy nemcsak a közön
ség, hnnem egyes megfeledkezett já
tékosok is beleavatkoztak. Az erélyes
Unirea rendezőség még idejében köz
belépett, de igy is Roth-ot Herthe
bekkjét eléggé csúnyán inzultélták.
Az első félidőben változó játék, de
a nagy szél elrontott mindent. A II.
félidő 14. percében büntetőből La
banc gólt rúg.
Utána változó játék. A 25. perc
ben Hánicka egyéni játékból rúg gólt,
súlyos kapus hiba. A 27. percben
megint Hánicka szigorítottból lő gólt.
A 30. percben Neidenbach gyönyörű
lefutással állítja be a végeredményt.

lirea-Dacia

11 (i:i)

Unlrea-pálya. Biró: Seiler ^
U n i r e a ; Feisthammel — Mathis
Schmidtmeister—Ónodi, Erdélyi, T í
már I.—Kleins II., Szakái II., Erntner,
Boka, Ótt.

D a c i a : Pavlovics—Lovszcnsky,
Cpvesdea—Zsurca, Talián, Raducz—
Badeanju, Oancsa, Dehelean, Mandravel, Grün.
■ Erős mérkőzés, ug\% hogy két já
tékost a Daciából és egyet az Unireából kénytelen volt az erélyes biró
kiállítani. Az I, félidő 11. percében Dehelean
egy erős lövéssel vezetéshez juttatjacsapatát. Csak a 42. percben sikerül
az Unireának kiagyenliteni.

ilH i-D e ie 2:i f i )
Bajnoki a Venus-pályán. Biró:
Barth
A Ven us veresége meglepetésszámba
megy, miután a krizsántclcpi csapat
ősszel még igen kemény ellenfele volt
az összes másodosztályú csapatoknak,
Az első félidőben a Venus fölény
nyel játszik, sokat támad és a 8. perc
ben Barna szerzi, meg -a vezetést.
Szünet után a 30. percben 20 méte
res büntetőből Weber egyenlít és a
37. percben Golub IV. rúgja a győz
tes gólt.
Trinksz-csoport
M M ú m k m t
6 :0 (2 :0 )
Bajnoki Zsombolyán. Biro: Antóniáé.
ZsSE: Mihályfi II—Allár, Thierjung
I—Krémet, Weixelbaum, Unterreiner
—Hahold, Thierjung II, Kunz, Wé
ber, Szummer.
Törekvés: Kalich—Erhald, Valen
tin—Neducin II, Ditricb, Lücru—Oprea, Neducin I, Seift, Szarvas, Oprea.
A hazai csapat biztos és fölényes
!győzelmet aratott a Törekvés ellen,
•amely csak az első félidőben tudott
t ellenfele lenni a stílusán játszó; ZsSEnek. Gólrugók: Szummer, Kunz, ön
gól, Hahold, Kunz, Wéber.

WeSzer Ruda itthon
Pénteken délben kellemes megle
petés ért. A Szent Györgv-téren, a
Temesvári Első Takarékpénztár sar
kán találkaztam Rudával, aki feleségé
vel és még egy ismerősével beszél
getett. Örömmel üdvözöltem á tehet
- séges és nagyhírű játékost, aki kije
lentette, hogy mindössze néhány napig
marad itthon és szerdán ismét vissza
utazik Hyéres-be.
Ruda, aki mégis csak Temesváré
marad, bárhová is vesse őt a sors,
sok érdekes kis apróságot mesélt. Ki
jelentette, hogy jelenlegi helyzetével
nagyon meg van elégedve és úgy őr,
mint Schwartz Szulit nagyon szereti
úgy az egyesülete, a közönség vala
mint a sajtó. Nagyszerű életük van és
csapara is kitünően szerepel a nem
nagyon kitűnő francia bajnokságban.
Volt egy kellemetlen incidense is.
Amikor a Ripensia lennjárt nálunk,
ugyesülete úgy vélte, hogy ellazsálta
a játékot és ezért 3500 lejes bünte
téssel sújtották. De különben teljesen
meg van elégedve.
Ruda nagyon elegáns, jól öltözkö
dik és jól néz ki. Sokat fürdik Cannes-ben a tengerben és kabát nélkül
jár, mert arra pompás az éghajlat.
Haza csak látogatóba érkezett és
boldog, hogy barátai és ismerősei
közül igen sokan melegen üdvözöl
ték,
- .
Mindazokat, akikkel nem találkoz
hatott személyesen, a „Sport és Kri
tika“ hasábjain keresztül üdvözöl.
.________
W.

Fra!eiEi:FGiM:(l(2;Q)
Bajnoki Fratelián. — Biró; Gábriel.
A frateliai csapat nagyon jól ját
szott és a mutatott játék alapján na
gyobb gólaránnyal is győzhetett volna.
Fratelia nagy fölénnyel játszott és a
Fortuna főleg a védekezésre tudott
berendezkedni. A gólokat Lázár (3)
és Pálfi rúgták.

Freidorf-Paíria 4:1 (2:1)
Freidorf-pálya. Biró; Rosenberger.
A Patria tartalékolva volt kénytelen
kiállani, nélkülözte már a szabadságra
utazott tiszteket és kadétokat. A freidorfi együttes már az első percekben
veszélyezteti ellenfele .kapuját. A 10.
percben Ernst öngólt vét, majd a 25.
percben Ditrich nagy meglepetésre
egyenlít. Nem tart sokáig az öröm,
mert öt perc mulváLautz megint ve-zetéshez juttatja a freidorfiakat. A má
sodik félidőben mindjobban kidom
borodik a freidorfiak főlénye, Tamás
és Nemes góljai állítják be a végered
ményt.

Ifjuiági bajnokság
I. osztály:
1LSA—Electrica 4:2 (1:0) Góllö
vők Ivanescu (2) és Pascu (2) illetve
Julescu (2).
'
Fratelia—Rapid 2;I (I;0). .Minda.
Kovács illetve Volkmann.
TAC—Kinizsi 4:1 (2:1) A gólokat
Kölbig (3) és Kánya iletve Weisz
(I1-es)
II. osztály:
Kadima—Venus 5;0 (2:0)
Dacia—Fortuna 10;0 (3:0)

Törpe bajnokság
TAC—Kinizsi 1:0 (1:0) TMTE—
Unirea 4;0 (1:0) Electrica—ILSA 3;0
(2:0) Kadima—Törekvés 2;1 (0:1)

Egyéb eredmények
Kinizsi II.—ILSA II 4:1 (3:0) TMTE
II—Vulturi I. 2;1 (1:0) Electrica II.—
Rapid II. 1:0 (1:0). TAC II—Kadima
II. elmaradt.!

Fővárosi eredmények
Macabi—Sportul Studentesc 2:2
(1:1). Juventus—Belvedere 3;1 (3=0):
Olimpia—Voivodul Mihai 2:1 (2;0).
Turda—Fulgerul 5:0 (3:0)

Külföld

Belgrád. PLASZ-kombinált—Jugo
szláv válogatott 3;1 (2:0), A fiatalok
ból összeállított együttes derekasan
állotta meg helyét és szép játék után
biztosan győzött Turay, Kálmán és
Eőry góljaival.
Bécs. Csehszlovákia—Ausztria 2:1
(0;0), Nagy meglepetésre biztosan és
Vulturi ATE 4:1 (3:1). Biró Dr. megérdemelten győzött a cseh együt
Mun teán, aki igen gyenge volt és két tes Puc góljaival mig az osztrákokét
Vulturi gólt nem adott meg: A gólo Smistik lőtte.
kat Mayer (3), Musteti, illetve Fritz
Újpest—Szeged F. C, 5:1 (1:1).
rúgták.
Hungária—Somogy 2:1 (1;I).
Vulturi II.—Kolping 7;1 (4:1)
Kispest—Budai 1;0 (1:0).
Ferencváros—Attila 4;1 (2:1).
Facsád. Gevmania—SC Fagét 1:0

Lugosi eredmények

Isméi u h fim epe l e i a s p o M i a
m eii fe m ese ám li a ü r a ltiii
S tm m m m eggei&Seiek cialnem. mmi, m
programjja lesz erdélyi m m íúkfem m m kfilIBMiniïeïepelnek
Néhány évvel ezelőtt még tradíció
volt Temesváron, hogy minden húsvét alkalmával bécsi, de legalább is
budapesti csapat szerepelt a helyi
nagyegyesületek ellen, sőt volt olyan
husvétunk is. amikor Törökország vá
logatott együttese játszott a Kinizsi
ellen.
Az utóbbi években ez a tradíció
veszendőbe ment és bizony akadt
olyan temesvári husvét is, amikor je
lentéktelen kis körmérkőzések adták
az úgynevezett attrakciót és a közön
ség inkább otthon maradt és mellőzte
a sportpálya látogatását.
Az idén ez a néhány évi tunya
ság ismét megtörik. Temesvárnak ez
úttal a két régi rivális,
a Kinizsi és a TAC adnak nem
zetközi programot. A két együt
tes lekötötte a Kispest csapatát,
amely vasárnap a TAC, hétfőn
pedig a Kinizsi ellen játszik. A
programot kiegészíti még az
Electrica szereplése, amely első
napon a Kinizsivel, másnap a
TAC-cal találkozik.
Nem kell külön megmagyaráznunk,
hogy a Kispest csap ata milyen játék
erőt képvisel, hiszen a fekete-piros
együttes már szerepelt Temesváron.
A TAC és Kinizsi vezetősége sze
rencsés választást ejtett meg, amikor
ezt a csapatot vonultatja fel program
jában Temesvár futballközönségének
és biztos, hogy a megujhódott TAC,
de különösen a bravúrosan feltörő
Kinizsi meccsére sokezren lesznek
kiváncsiak Temesváron.
Ezzel tehát ,már bemutattuk volna
három elsőosztályu egyesületünk pro
gramját. A- két ligacsapat, a Ripensia és a TMTE idegenben játszik.
A Ripensia kétnapos meghívást

boka-, térd- és
sípcsontvédők
beszerzési; forrása

csen biztosítva és az valószínűleg
még a hét folyamán lesz nyélbe
ütve. Meg vagyunk róla győződve,
hogy az ILSA Piskin megvédi a te
mesvári futballsport presztízsét.
A Bánátul hir szerint belföldi tú
rán lesz, még hozzá Bukarestben,
Galacon és még valamely városban.
A Rapid szintén Jugoszláviába
utazik, ahol ugyancsak Kikiridán van
meccse, ugyanúgy a Hajdúk is, amely,
mint lapunk más helyén is közöljük,
A csapat most Kikindára rándul,
különvonatot indít Jugoszláviába.
ahol első napon a Sloga, másnap
Jelenleg igy fest az elsőosztályok
pedig Kikinda vállogatottja ellen
húsvéti
programja, amelyhez azonban
szerepek A TMTE egy kombi
még
a
másodosztály is csatlakozik,
nált csapata Versecen játszik az
még
pedig
igen mozgalmas program
ottani Radnicski jubiláris ünnep- mal.
Egyelőre
még nincs fix program
ségének keretében.
“
azonban az előjelek szerint Fratelia
Az ILSA csapata szintén vidékre és Freidorf készül nagy programmal,
utazik, még hozzá Piskire, ahol az Ugyanúgy,a zsombolyai egyesületek is.
ottani Simeria CFR ellen játszik va
Végre tehát ismét egy husvét, amely
sárnap. Hétfői programji még nin a sportban is ünnepet fog jelenteni.

kapott Csernovicba, ahol a Jahn
és a Macabival méri össze erejét.
A temesvári együttes kétnapos ven
dégszereplése elé nagy várakozással
tekintenek nemcsak idehaza, de Csernovicban is, ahol eddig csak hírből
ismerik a Ripensia erejét.
A TMTE Jugoszláviába rándul,
ahol eredetileg Szabadkán kellett vol
na szerepelnie, ám a szabadkai egye-.
sületek husvétkor nem fogadhatnak.

lipbajnokiágunk illáin .
59 p. Szilárd II. 53 p. Osztermann
I, Popescu Alexandra. 51 p. Bauer
Péter. 49 p. Krepuska Ferenc, Neu
mann A., Osztermann Géza. 48 p.
Huszár Sándor, Puia Rezső, ifj. Szednicsek János. 47 p. Slapánszky Ilii
dé, Tóth Róbert. ' 46 p. Schmitz H.
45 p. Klepsch József, Petla Miklós,
Schlieszer Laci. 44 p. Kovács Lajos,
Tedesco Pál. 43 p. Szente Lajos, Inn
Emil. 42 p. Pirsch József, Korodin
R. 41 p. Kotschák Viktor, Lölil
Ödön, Rammacher Ferenc, Tímár
Mihály, Waldner Viktor. 40 p. Pavel
iYIanciu, Willy Rezső. 39 p. Ercmia
Adrián, Fischer Antal, jíuchs Sándor,
Galu Dumitru, Glázsi Miklós, Grecu
János, Lusztig László, Mózes Dénes,
Steiner Ernő, Teodorescu Gheorghe,
Weisz Vilmos. 38 p. Kókai Stefan,
Luca Nicolae, Smarda Iosif. 37 p.
Buluca Pál, Daba István, Eichert Já
nos. 36 p. Bartl Rudolf, Capsa I.,
Orbán Gyula, Tormási Lajos. 35 p.
Götter Antal, Princ P. 34 p. Klein
Rudolf, Luca Gheorghe, Nágl Péter,
Pirsch István, Pare Ferenc, Sámuel
László, Zsizsik János. 33 p. Beck
Zoltán, Éliás Tibor, Krausz A., Piezov Vincze. Székely János, Szutor
András, Steinmetz János, Witta Já
nos. 32 p. Belibás Árpád, Popitj,
Schok Lajos, Wagner Ernő. 31 p.
Philip Róbert, Schwartz Sigismund,
Schirmang Ferenc. 30 p. Bozsó Má
tyás. Kleins János, Kalcsó L:, Klein
Ottó, Takács Rudolf.

A legújabb sp orD zeu záiió!
Amatőrfényképészek előre!
H u sv ét első napján l a
kiadásában

Sport és Kritika
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M in d en k i kisérelje m eg a leg szeb b
sp o rtfelv ételév el rész tv en n i fé n y 
kép p ályázatu n k on

A sport amatőrfényképészet intenzi
vebbé való tételére a Sport és Kritika,
Temesvári Friss Újság és Esti Újság
pályázatot ir ki amatőrök részére, sport
vonatkozású felvételekre.
Minden amatőr fényképész résztvehet
a versenyen sportfelvételévcl, amelyet
a felvétel után legkésőbb 48 órán belül
a Sport és Kritika szerkesztőségéhez
kell juttatnia, ahol azokat,az e célra
készült fényképkirakatba közszemlére
fogjuk kitenni. (Merev ucca 2 bejárat).
A beérkezett fényképeket összegyűjt
jük és egy páratlan zsűri fogja eldön
teni a pályadij nyerteseket egy később
megállapítandó időpontban.
3 dijat tűzünk ki, amelyeket a „Recta“ fotóüzlet kirakataiban mindenki
megtekinthet és ezek a következők:
1 dij 1 drb. fényképezőgép, vagy
ugyanezen értékben fényképészeti anyag.
2 dij 1 drb. fényképalbum, 2 tekercs
film és két doboz ragasztósarok.
3 dij 1 drb. fényképalbum, 1 tekercs
film és 1 doboz ragasztósarok.
Reméljük, hogy minden sportember
részt fog venni ezen a versenyen.

Amióta a TMTE a nemzeti ligában gyezni, hogy az uj tribün legyen egy
; szerepel, kétszeresen érzi annak szük olyan építmény, amely nemcsak egy
ségességét, hogy tribün is kell, mert kéi évig tudjon dacolni az - idő vi
anélkül nem érdemes a ligában ját szontagságaival, hanem hosszú éveken
szani. Idegen pályákra vinni a mécs keresztül biztos fedezéket jelent a
JSportegyseknek árengedmény. eseket és ott magas pályabért fizetni, pályát látogató közönségnek.
egész sor tiszteletjegyet adni, ez nem
reális üzlet a nem zetiligában, ahol
Tip-palyáiá!
bizony, akad kiadás épen, elég.
,
Éppen ezért elhatározta a TMTE
TAC—Kispest ......
vezetősége, hogy most már minden
M m * % m lin ia - n
A s z e rk e s z té s é rt és k ia d á s é rt fe le i
erejével azon lesz, hogy a tribün sa- '
Ilajdu Jenő.
Kinizsi—Kispest ----- ---------- 1—
N ih f tl : ját pályáján minél előbb felépittessék.
S z e rk e sz ti: S i m o n i s
H e n rik és
Ebből a célból nagy propaganda in
TAC—Electrica
------ --------ha azt
G r o s z S án d o r
dult meg és az. eddigi munkából az
T á rs s z e rk e s z tő k : S z e ré a y i I s tv á n és
Kinizsi—Electrica- ----- -------------- ■ látszik, hogy a munkálatokat még ezen
G n( fre m id L ászló
a héten,. de legkésőbb husvét: titán
Nyomatott
■
szabóüzemében
már megkezdik.
a „ Ila jd u “-n y o r.id áb a n
([„, Moravctz-ház, II. emelet)
A tribün felépítését junius . köze
szabják.
pére be- akarják fejezni, úgy hogy a
6
TEMESVÁRI
6
Név ------NAC elleni ligameccs már a saját
mm I annak formája v*n
pályán kerül lebonyolításra. .Szüksé
Pontos cim
R ó n á t Icg n ép szcriiU k n a p ila p ja
gesnek tartjuk azonban még megje

TE FRISS-ÚJSÁG í'E

