Két 3:í-es eredmény aSzeged FC m eccsén
Első napon a Ripensia győzött, másnap a TAC kikapott - A T M T E egy
tétlennel és egy győzelemmel jön haza
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ger a büntetőterületen két kézzel üti
vissza a labdát, de a biró nem veszi
észre.
Helycsere után a 6. percben ®TAG
vezet támadást, amelyet a szegedi vé
delem csak kornerre tud tisztázni.
Raab tiszta helyzetben áll a kapu
előtt, de élesen kapu mellé lövi a
— Biró: Bentia
labdát A 17. percben Harmath szé
Carabas beadását Raffay menti kor- pen kidolgozott labdáját Havas vehemes erővel gólba vágja (2:0).
i nerre
A 27. percben ismét Havasnál a
A 24. percben születik meg az el
ső gól. Szeged támad, Bürger elhibáz labda, aki nem tétovázik, hanem lő.
Gól! (3:0)
za a labdát,
Most a TAC nagy elánnal ostro
a szemfüles Gyorcsó gyenge lömolja a szegedi kaput, aminek a 33
. vege Konrádot érintve "ér há
ló t (1:0)
percben van látható eredménye. So
A 25. percben Bürger összecsap mogyi egyedül kiszökik átmegy a
Bognárral, utóbbi lemegy a pályáról védelmen és lövésével megszerzi a
és vissza sem tér többet. Helyére Ha szépítő gólt (3:1).
vas áll, akinek posztját a tartalék Kis
A TAC formális finist vág ki,
foglalja el. Öt perccel később Har azonban a támadások belejezését Raab
mat megy le sántikálva, de 2 perc elügyetlenkedi és igy az eredmény
múlva visszatér. A 36. percben Bür már nem változik.

SZEGED FC-TK 3:1 m

Nemzetközi mérkőzés — Banatul-pálya — 1500 néző
A Szeged FC második temesvári
mérkőzése, a szebb időjárás ellenére
is gyengébb érdeklődést váltott ki.
A vendégcsapat változott felállítása
mellett is kijátszotta előzőnapi for
máját. Játékuk, stílusok és technikáják a közönség megelégedésével ta-.
lálkozott, de lendület tekintetében kü
lönösen a második félidőben a hazai,
csapat felülmúlta őket.
A győztes csapatban ezúttal is a
védelem volt az, amely megbízhatóan
dolgozott. A kapuban Pálinkás égé*
szén kivételes kapustehetségnek .b i
zonyult. A hátvédek közül Werner
volt a biztosabb, de ugyanakkor Raffay is megtett minden tőle telhetőt.
A fedezetsorban Somogyi. A csatár
sorban a középcsatár posztját' Gyurcsó
foglalta el, aki észszerűen irányított,
mellette Grosz—Harmath jobbszár
nyat illeti dicséret. Bognárnak kivé
telek tehetségét nem nyílt alkalma
csillogtatni, mert a mérkőzés 25.
percében súlyosan megsérült,
A hazai csapatban két vendég sze
repelt. A Ripensia Bürgert és Hrehusst
adta kölesön a TAC-nak, akik a ma
guk részéről dicséretes ambícióval fe
küdtek a küzdelembe, Konrád a ka
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puban a tőle megszokottat nyújtotta,
kie szerencsével egy gólt védhetett
volna. Bürger hosszú pihenője elle
nére is megfelelt, azonban a kezeivel
is sokszor lépett akcióba. Yargen
szintén tettszett. A fedezetsor lelke
Kohn volt, mig a támadólánc legjobb
jai Carabas. Horváth és Stanga vol
tak. Raab ügyesen szökik ki, de az
akciót hibájával fejezi be. Számos
gólhelyzetet hagyott ki.
Szeged. Pálinkás !— Werner, Raf
fay — Pólyák, Somogyi, Bertók —
Grosz, Harmath, Gyurcsó, Bognár,
(Havas), Havas (Kis).
TAC. Konrád — Vargen, Bürger
— Hrehuss, Kohn, Faragó — Cara
bas (Somogyi) Horváth (Kánya) IvoCsak meghosszabbításban kapott ki a nyugáti liga
rony, Stanga. Raab.
Kolozsváron
A TAC nap ellen kezd. de nyom
ban a Szeged lendül támadásba. A
3. percben egy támadást Bürger csak
kornerre tud menteni. A támadások
nem szűnnek és a 16. percben Bür
Károly-kupamérkőzés Kolozsváron. 2500 néző. Biró: Radulescu
ger újabb kom ért. vét. Egy perccel
később Raab fut le, akinek beadását
Most utólag bevallhatjuk, hogy min- temesvári vezetőcsapatok, sem a Gló
a szegedi védelem menti kornerre. A den remény nélkül bocsájtottuk útnak ria nem ad játékost a válogatottba.
TAC is fro n t^ k erü l:
perc- a nyugati liga válogatott csapatát, kü- Annál megnyugtatóbb, hogy a csapat
ben Horváth erős lövése a mesterien lönösen azután, hogy olyan hírek még így is meg tudta állni a helyét
vetődő Pálinkás zsákmánya lesz, majd keltek szárnyra, amely szerint sem a és 4- a kolozsvári tudósítás szerint
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— könnyen győzhetett volna is. Ez
nagy szó, ha tekintetbe vesszük, hogy
az északi liga legerősebb csapatával
állt ki.
A két együttes a következő össze
tételben vette fel a küzdelmet:
É s z a k i liga:JSepsi—Dóczi, Jankovics—Pelikán, Karlach, Dávid—
Glanzmann, Kovács, Sepi, Bodola,
Surlasiu.
N y u g a t i l i g a : Burdán—Husztig, Albu—Sava, Braun, Albert—Car
te, Dobra. Kliraek, Barna, Stetz II.
A mérkőzés végig igen érdekes és
élvezetes sportot hozott, amelyben a
helyzetet jobban kihasználni tudó
északi csapat tudott inkább érvénye
sülni. A nyugati liga csapata dereka
san küzdött és különösen a halfsor
és közvetlen védelem volt igen jó,
de a csatársor is kitett magáért. A
mutatott játék alapján az együttes
épugy győzhetett volna is.
Szünet előtt egyforma ellenfelek
küzdöttek, mégis alig kezdés után
máris eredményes Észak. A 2. perc
ben fault miatt szabadrúgás Nyugat
ellen.
Sepi áll neki a labdának és
bombalövéssel szerzi meg a ve
zetést (1:0).
A gól után nem változik a játék képe,
Nyugat sorozatosan támad és a 16.
percben jelentkezik is az eredmény.
Dobra nagyszerűen szökteti
Klimeket, aki a kifutó kapus
mellett hálóba vágta a labdát
(l:i;.
A félidő hátralévő részében változa
tos mezőnyjáték folyik.
Szünet után mindkét együttes be
lefekszik a játékba, Nyugat nagyon
ambicionálja a győzelmet és ez ugylátszik' sikerül is, mert
a 12. percben szépen támad az
ILSA balszárny, a labda Stetzhez kerül, aki a tizenhatos sar
káról nagyszerű gólt rúg (1:2).
Vezetünk. A játékosok boldogok,
ám ez az öröm nem tatt sokáig,
mert három percre rá Sepi indítja
Surlasiut, aki lerohan _
a védelem tétovázik és az elég.
hogy Surlasiu kiegyenlítsen
( 2:2).
A meccs még mindig érdekes és az
utolsó percben Kovács .hibáz.
Miután az idő lejárt, a biró a
döntőjellegü meccset meghosszabítja
kétszer 15 perccel. Az első 15 perc
heves küzdelemmel telik el, de ered
ményt nem hoz. Helycsere , után a
4. percben azonban az Északnak
kedvez a szerencse,
Kovács Surlasiut indítja, aki
futtában tjz lépésről gólt lő ésmegszerzi Északnak a kupát.
A Nyugat csapatából kiemelkedet:
Braun centerhalf, Klimek és a jobb
szárny, mig Északnál Sepsi, Jankovics. Dávid váltak ki, de a mezőny
legjobbja Bodoln volt, ugyanúgy Sur
lasiu. Feltűnően gyengén játszott
Karlach.

F

Váratlanul kemény ellenállást fejtett ki a Szeged FC a Ripensia ellen, mely 20 per
ces remek játék után lelassított és sokszor átadta a terepet a vendégcsapatnak

- fJUpemm-Smyed Í ’C 3:1 (2:1)
Nemzetközi mérkőzés. — Banatul-pálya. — Biró: Antóniáé

A Ripensia első temesvári nemzet
közi mérküzésére szépszámú néző
sereg vonult ki, Mindenki biztos és
fölényes győzelmet várt. A Ripensia
tábor szerint a temesvári csapat klaszszisokkal jobb a magyar középcsa
patoknál. Tényleg úgy indult a játék,
mintha a
Ripensia gólokkal nyerné a meccset
A Ripensia remek lendülettel tör
az ellenfél kapujára, megerőltetés nél
kül lőnek gyors egymásután két gólt,
6:0 lesz az eredmény
a tribün megállapítása szerint, ám
Szeged észrevétlenül erősít, átveszi a
játék irányítását, izgalmas, változatos
mezőnyjáték alakul ki.
Az utolsó percig nyílt volt a
meccs
az egyenlítés sokszor lógott a levegő
ben és éppen Szeged finise után érte
el rajtaütésszerű támadásból a honi
csápat a harmadik gólt. Antóniáé síp
jelére felátlanak a csapatok:

Nagyon tud a Ripensia— A
20 p ercig
Ripensia; Zombory—Hoksáry, Agner—Hrehuss, Kotormány, Ciolac—
Bindea, Beke, Rafinsky,
Schwarc.
Dobay.
* ■ •
Szeged FC: Pálinkás — Werner,
Riesz—Gyurcsó, Somogyi, Bertók —
Grosz, Harmat, Lukács, Bodnár, Havas.
Tapogatódzva indul a meccs. Már
a 2. percben korner a Szeged ellen.
Bindea szögletrugását Rafinsky a kapu
fölé fejeli. A következő percben
Grosz kicselezi a védelmet, de lövése
erőtlen! A 10. percben
formás Rípensiaroham, amely
ből Beke szép gólt helyez a
sarokba (1:0)
A 15. percben Kotormányt fautol
ják, a „fakir“ leesik, mint egy ho
mokzsák, Szabadrúgás. Rafinszky éles
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lövése Pálinkás zsákmánya. A Ri
pensia nagy lendülettel tör az ellen
fél kapujára. A 19. percben
Dobay 10 méterről élesen megszurja a bőrt, amely a hálóban
köt ki 2:0
A Ripensia erősít. A 25. percben
Raffinszky bombáját Pálinkás robinzónáddal teszi ártalmatlanná. A 26.
percben szőgletrugás Szeged ellen.
Dobay sarokrúgását Kotormány fejeli
a kapu fölé. Szeged fokozatosan fel
nyomul, a Ripensia védelme nem fejt
ki komoly ellenállást és a 22. perc
ben
Grosz szépen Íratja a védelmet
és nehéz szögből ritkán látott
szép dügót ragaszt a hálóba 2:1
A gól után a Szeged szárnyakat és
faultokat kap. Hoksáry eífautolja
Groszt, akit le kell vinni a pályáról,
helyét „átmenetileg“ Kis foglalja el.
A 35. percben Grosz Ja közönség
szimpátiatüntetése közepette visszajön
és elfoglalja a helyét. A Ripensia tá
mad, Beke kirúgja a kapus kezéből a
labdát. A Szeged felnyomul, kínosan
bizonytalan a temesvári védelem, de
a fedezetsor játéka sem elégít ki. Kotnrmány mindig alulmaradt Somogyi
val szemben.

Szegedi támadások és Ri~
pensiagól a második fél
időben
Szünet után már a 2. percben Ra
finszky szabadrúgását „falazza“ a vé
delem. A 14. percben Bindea be
adását Schwarc lövi, Pálinkás kornerre
paríroz. A 18. percben Rafinszky lö
vése Pálinkás zsákmánya. Az iram
élénkül, a Ripensia támadásai veszé
lyesek, de a vendégcsapat támadásai
ötlesesebbek. finomabbak. A 24. perc
ben Grosz szabadrúgását Bognár
ügyesen fejeli, a labdát Zombory ki-
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Banatul-pálya. — Biró Welter

Nivótlan sok faulttal fűszerezett Izsó volt. A 35. percben Grossmenn
mérkőzés, melyből a TAC került ki a 16-on belül kézzeliüti le a labdát,
győztesként. Az első félidő egyenlő a 11-est Korony értékesíti. (1;0) A
ellenfelek küzdelmét hozta, a TAC második félidő 22. p.-ben kavarodás
csak egy tizenegyes révén tudja meg ból Korony a gólszerző (2;0) a 25. p.
Carabás beadását Horvát küldi a há
szerezni a vezetést.
A TAC még nem nyerte vissza lóba, mig a 33. percben Grossmann a
formáját. Konrád nem volt nagy fel 16-on belül megint kézzel fogja a
adatok elé állítva, munkáját biztosan labdát, megint csak Korony értékesíti
végezte. Wargen és Komlosi nem ér ■a 1l-est (4;0).
tenek mindég egyet" sokat bizonyta
lankodtak. A fedezetsorban Faragó
volt jó, Kohnon látszik, hogy katona,
Mann meg faultjaival tűnt ki. A csa
társor nagyon/Erapszódikusan és lélek ha öltönyt, felöltőt, és
telenül játszott.
mindennemű ruhát
A Kadima a bajnoki forduló leg
jobb napját fogta, ki de a szerencse
most is üldözte. Neumanu-nak volt
elég dolga, a gólokért nem tehet. A
hátvédek közül Gregor nyújtott ki
szabőüzemében csináltat
elégítőt, mig Kohn soeat kalandozott.
(I.,
Moravetz-ház, II. emelet)
A második félidő 43. percében a biró
kiállítja. A fedezetsor legjobbja Schwarc
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futással akarja menteni, üres kapu de
a szegedi csatársor nem szemfüles. A
30. percben Bindea lövését Pálinkás
fogja. Egy perc múlva Dobay lövése
Pálinkás zsákmánya. A 32. percben
Bognár kicselez 4 embert, de lövése .
elkerüli a kaput.
Kezdetét veszi ja finis. A 35. perc
ben Beke lövése oldalhálót ér. Egy
perc múlva Harmat lövése kapu fölé
jut. A 37. percben RafinszKy hagy ki
egy helyzetet. Szeged erősít: A 42.
percben Havas lefut, Zombory kifut,
Bognár lő, de a védelem tisztáz. A
43, percben ismét Bognáré a labda,
de lövése elkerüli- a kaput. Még
egyenlíthet — a Szeged — ez a vé
lemény, amikor a 44. percben
gyors Ripensia-roham, a Sze
ged védelme nincs a helyén,
Rafinszky driblizik, majd meg
vágja a bőrt, amely a hálóba
talál utat (3:1)

„Nem reális a vereség“
Vélemények:
Markovics, a Szeged elnöke: Egyen-.
rangú elenfelek szép küzdelme. Óri
ási balszerencsénk volt, több helyze
tünk volt, mint a Ripensiának. Csa
patomban Pálinkás, Somogy, Bognár
és Grosz játéka elégített ki. A Ripensiában a centerfedezet és a jobbszány
játéka tét szert.
Balázs Dénes mérnök: Várakozáson
felüli jó játékot produkált ellenfelünk.
Csapatom 20 percig játszott, akkor
leállt.
A Ripensia rapszódikus játékot
mutatott, lebecsülték ellenfelü
ket, túlbecsülték saját formáju
kat
Néhány szép akció Ízelítőt adott a
csapat képességéről, de a csapat mun
kája nem volt egyenletes, nem volt
egységes. A csatársor például lendü
letesen játszott, szépen kombinált, de
itt csak a jobbszárny mutatott 100
százalékos teljesítményt. Rafinszky tud
irányítani de lassú és
annyit beszél, mint egy képviselő
Dobay nem fitt. Schwarc, szürkén
mozgott. A fedezetsorban Ciolac ki
elégített, lassú kezdés után minnjob
ban megtalálta helyét. Kotormány so
kat dolgozott, de sokszor eltűnt, az
ellenfél kiismerte és lapos labdákkal
dolgozott ^ez nem az ő kenyere,
egyébként‘játékán meglátszott a ka
tonai kiképzés okozta fáradtság Hre
huss gyenge napot fogott ki. A vé
delem az első félidőben nagyon bi
zonytalan formát mutatott. Szünet
után megbízhatóan látták el feladatu
kat.
Szeged stílusos játékkal
mutatkozott be. A csatársor élveze
tesen passzol, szépen kombinál. Grosz
jobbszélsőnél Korányi II sem lett volna
jobb. Bognár nagy tehetség. Havas
mérsékeltebb játékot mutatót mutatott.
Lukács sérülten állt ki. A fedezetsor
lelke Somogyi volt, aki a mezőny
legjobb játékát produkálta, de part
nerei is felülmúlták az ellenfél oldal
fedezetinek teljesítményét. Pálinkás
pompás védéseivel sok sikert aratott.
A hátvédek közül Werner volt a
megbízhatóbb.
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Barátságos meccs Lúgoson. Biró: Dr. Tarzlu
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Vulturi. Ludvvig — Ignuta, Jorga I.
A játék a Vulturi rohamával kez
— Mayer, Jorga II., Kincs — Po- dődik és csaknem húsz percig erő
pescu, Chira, Frantiu, Mustetiu I., sen szorongat. Ezután az Electrica
Barátságos meccs Csernovicban. 2000 néző
Mustetiu II.
is belelendül és a 22. p.-ben Halm
nagy kapufát rúg, majd a 40. p.-ben
Electrica.
Palmer
—
Reiter.'
ZsuA temesvári munkásegyüttes cser- újra Búza ugrik ki, lövése nagyszerű'
novici ; vendégjátékának első napja gólt eredmónyez; de a biró nem nác — Weber, Miskolczy. Goldber Szabó ér el egy gólt, de a biró nem
ger, — Szabó, Halász, Kiss, Halm, adja meg.
csak félsikerrel járt, bár az nagyrészt Ítéli meg.
Szünet után az Electrica nyomul
Székely.
a birónak is köszönhető, mert egy
Szünet után- a 10. p.-ben Schreifel,
hevesen támad, de a Vulturi —
A
temesvári
villamoscsapat
hétfői
jogos és szabályos gólt nem Ítélt meg ber ugrik meg és góloz (l;2.) Most
ha
néha
szabálytalanul is — mindent
amit Búza ért el. A meccs különben, erős TMTE támadások következnek meccsén uj csatárokkal kísérletezett.
szerel.
A
25. p.-ben Zsunác hazaad
A
Vulturi
igen
komoly
és
nehéz
el
végig érdekes és nívós volt, csak a a csapat csaknem állandóan támad és
egy
labdát,
Palmer elnézi és megvan
lenfél
és
hogy
az
Electrikának
mégis
halfsor hagyott ki többször, ahol 35. p.-ben Reiter rohan el, bekanya
igy sikerült megúsznia, sőt csak ön az egygólos vereség. A 32. p.-beu
Stepan felelt meg leginkább. Jó volt rodik és pompás gólt rúg (2:2).
gól révén vesztette el a küzdelmet, Mustetiu II. egy ll|e s t mellé rúg.
a csatársor, de a mezőnyben maga
A közönség nagy szimpátiával fo ez dicséretére válik az együttesnek.
san kiemelkedett Moravetz,
gadta a csapatot, amely jó játékot
A csapat a következő felállításban produkált és megérdemelte volna a
játszott:
győzelmet.
Fuchs — Moravetz, Hajdú — Ste
pan, Weidle, Provits — Reiter, Já
& j H 3 ‘x £ ~ A iu ttc & í& u 8 ; 0
nosi. Búza, Stockschláger. Jovicsin.
A TMTE heves támadásokkal
Barátságos meccs Resicán — Biró: Weinert
(5 :0 )
kezdi meg a [átékot, de a Maccabi
nem ijed meg és szintén rohamuz.
A temesvári ligacsapat hétfői mécs ^fA két helyi csapat vasárnap talál veszélyesebbek. Szünet után az RMTE
A 14. p.-ben 30 méteres szabadrúgás esén teljes lendülettel feküdt a játékba kozott egymással és ebben a küzde hevesen ostromol, több kapufát lő,
a munkások ellen; Goldberger lövi a és sikerült is kitűnő teljesítmény után lemben a resicai munkások produkál de eredményt egyik csapat sem ér el.
labdát, amelyet Fuchs elhibáz (0;1) nagy gólaránnyal győznie. A gólokat ták a jobb játékot. Sokkal veszélye
Az UDR-nél jó volt Damacsek,
A TMTE erősen támad és a 22 p.- Jánosi (3), Búza (2), Stockschláger sebben támadtak és csaknem meg Győri, Bundi és Keller, a munkások
ben jó beadásból Búza bombáz (1:1) (2) és Reiter rúgták. A csapat szer szerezték a győzelmet. Az első fél nál Sárközi I (kapus). Iványi, Grubi
A roham tovább tart és a 36. p.-ben dán reggel érkezik. '
.
időben az UDR játszott némi fölény és Sárközi II.
nyel, de az RMTE támadásai, sokkal

UDR-RMTE 0 »

l i M - i s S e a §:$ (3:6)
Barátságos.meccs a Banatul-pályán. Biró: Steiner

ftMSZLBaM
Vlad-csoport

Kinizsi. Leistersdorf — Hetzer,
Kohl — Nagy, Szutor, ÍDimitrovici
— Szilárd, Zelenák II., Lotter, Teuceanu, Baskov.
Kadima. Neuman — Baneth (Ross)
Gregor — Jószai (Groszmann),
Schwartz Izsó, — Papp, Ross (Jó
szai). Sonheim, Hermann, Schwartzmann.
A barátságos mérkőzés helyenként
igen érdekes és lendületes küzdelmet
hozott. A Kadima ezúttal is, akárcsak
a TAG elleni bajnoki meccsen, igen
fürgén és ötletesen mozgott, ám ittott még mutatkoztak olyan pontok,
amelyek kerékkötői az eredményes
játékpak. így többek közt Schwarzmann, aki sem a balszéleu, sem cen
terben semmit sem mutatott, sőt el
rontotta mindazt, aVnit a többiek fel

építettek. Ezzel szemben a Kinizsi
minden egyes embere végig egyenle
tesen és biztosan, gólratörően játszott,
aminek meg is volt az eredménye.
Kisebb hibákat ejtett Teuceanu, aki
azonban szintén nagy igyekezettel
játszóit.
Az első félidő igen szép volt és a
Kinizsi támadásait a kék-fehérek min
dig viszonozzák. Az első gól a 25.
p.-ben esik, amikor a vetődő kapus
kezei.közül Baskov vágja hálóba a
labdát. A 30. p.-ben 11-est Ítél a biró
hendsz miatt, melyet Kohl értékesít,
majd két percre rá ismét Baskov gó
loz. Szünet után a Kadima átcsopor
tosít, de a 12. p.-ben Lotter, majd a
14. p.-ben újra ő rúg szép gólt, míg
a végeredményt a 21. p,-ben Zelenák
II. állítja be.

E ttM m n ü i i:i (01)
Barátságos meccs L goson. Biró: Krausz

Hertha-Unirea 5:2
(1:2 )
II. oszt. bajnoki Zsombolyán. —
Bíró: Daju
H e r t h a : Potye—Váradi, Roth—
Wegesser, Burger, Titz—Schrammél,
Oeidenbach.
Hänicka, Váradi II,
Schmidt. •
U n i r e a : Feistammel—Schmidt
meister, Mathis—Onódi, Erdei, Sza
kái—Bozsedár, Tímár, Ertner, Ott,
Kleins.
A zsombolyai együttes jobban ját
szott temesvári ellenfelénél és meg
is érdemelte a győzelmet. A meccs
végig heves és érdekes volt. A gó
lokat Néidenbah (3), Schrammel (2),
illetve Szakái rúgták. Váradi (Hertha)
öngólt vétett.

Furcsa ítéleteik vannak néha
a bíróknak . . .

Dacia-Hajduh 4:1 (2:1)

E l e c t r i c a ; Palmer — Reiter, le. Jó beadása Kátay elé száll, aki
Zsunác—Weber, Miskolczi, Goldber azonnal fejel, a hálóba továbbítja a II. oszt. bajnoki meccs. — Biró:
Drescher.
ger—Szabó, Béres, Kiss, Kátay, Szé labdát (I;I). Most a Germania össze
szedi magát, több komoly támadást
kely.
D a c i a : Pavlovics — Cavosdean,
G e r m a n i a : Lind—Kiss, Merbe vezet és egy ilyen akciót szabálytala Lovrinszky—Marian, Talian, Raduti—
—Erdélyi. Illrath, Hartmann —Duma, nul szerel az Electrica védelem. A ’ Badeantu, Jaics, Dehelean, Giura,
megítélt szabadrúgást Duma ‘ lövi és Gruin.
Hendel, Bock, Weinert, Molitor.
H a j d ú k : Burda—Német, Tunariu
A barátságos meccsre tartalékolt a jó labdát Palmer nem tudja kipa—Jákob, Oprea, Jaics—Pankov, We
csapattal állt ki az Electrica, azonban rirozni (1:1).
igy is főlényben játszott, különösen
A meccs további részében inkább ber, Markovics II, Golub IV, Ignatoaz első félidőben. Szünet után már a temesvári csapat van akcióban, de vics I.
Szépszámú nézősereg jelent meg
változatosabb volt a küzdelem-.
az eredmény már nem változik.
a mehalai derbimeccsen, amelyet,
A meccs elején rögtön az Elec
Krausz Poldi párratlanul és körül azonban ismét a futballbiró tett tönkre.
trica nyomul fel, támadást-támadásra
halmoz, a Germania erősen leszorul tekintően vezette a meccset, de ettől Drescher ur olyan gólt Ítélt meg,
és a sok láb között nem lalál utat a függetlenül a Germania megtagadta amelyről később megállapítottá, hogy
költségeinek kifizetését. Krausz biró tévedés volt és majd a szövetség előrt
labda, hogy a hálóba kerüljön.
Szünet után már változatosabb a azért feljelentéssel él a temesvári szö visszavonja és semmisnek jelenti ki
azt. (!?)
küzdelem és a 7. percben Szabó fut vetségnél. _

A' mérkőzés helyenként .igen ér
dekes és izgalmas volt. A Hajdúk a
második gól után kissé visszaesatt, de
aztán ismét összeszedte magát. A ve
zetést a Dacia már a 2. p.-ben éri el
Gruin bombalövéséből, de a 8. p.-ben
már egyenlít Pankov. A 37. percben
esik a „csodagól“, amely miatt a
Hajdúk elkedvedenedik. Szünet után
a 2. percben Gruin, a 30. percben
Badeantu rúgják a további gólokat.
Trinksz-csoport

H ü M -M s Iia

3;2 ( 1: 2)

II. oszt. bajnoki Fratelián. — Biró :
Miilley.
V u 11 u r i : Krizsán—Bahos, Bus
Szeles, Hahner, Bajtai—Monyák, Koz
ma, Daum, Bayerle, Persam.
F r a t e 1 i a ; Schaff—Alasu, T e
desco—Nováki, Ritz, Venturiui—T ú
rák II., Pálfi, Lázár, Eszedi, Kocsuba.
A derbinek is beillő mérkőzés nagy
közönség előtt végig erős iramú, de
fair volt. A. Vulturi megérdemelten
szerezte meg a két pontot, bár a
meccs vége előtt már úgy nézett ki,
mintha a mérkőzés eldönteden ma
radna.
A vezető gólt Alasu rúgta bünte
tőből, de Bayerle egyenlít A veze
tést újból Túrák II szerzi meg a Frateliának. Szünet után Monyák egyen
lít. Nagy harc folyik a győzelemért
és csak a. 40. percben sikerül a Vulturinakj Persam révén megszérezni a
győzelmet.

Freldorf-Törehuas

4:1

Bajnoki mérkőzés — Freidorf:pálya.
_ Biró; Schácht.' '
Freidorf. Krispin — Molitor, Berg
— Namens, Lutz, Arens — ' Port-

4 . o ld a l

scheler, Bücher, Focht, Tomas, Lautz
Törekvés. Homuk — Valentin, Erkov — Szarvas, Wittrich, Neducsin II
— Oprea, Kalich, Leitheim. Nedű
éin III. Nikolaus.
A technikásabb és összeszokottabb
Freidorf a mérkőzés nagy részében
10 emberrel játszott, mert Namens a
14. percben megsérült. A gólokat
Büchler (2), Focht és Tomas illetve
Oprea rúgták.

Pila-Forluna 3:1 (2:0)
Bajnoki|mérkőzés — Pátria-pálya
— Bíró: Rosenberger
Pátria. Caminov—Eremia, Ernest—
Magyar, Szekeres, Sors—Tomaschek
Lázár, Benda, Rosoahoffer. Krausz.
Fortuna. Fodor—Böhm, Molnár —
Singli, Blum. Thierjung — Hipfe I.,
Hipíe II, Leichnam, Holtz. Wagner.
Már a 4. percben Tomaschek sa
rokrúgásából Benda megszerzi a ve
zetést (1:0). A 17. percben Toma
schek beadásából Rosenhoffer kiug
ratja Bendát, aki növeli a gólok szá
mát (2:0). A félidő végéig mezőny
játék.
Szünet Jután a Fortuna feljavul,
mégis a 26. percben szép akcióból
Rosenhoffer rúg újabb gólt (3:0). A
39. percben kavarodásból Holznak
sikerül szépíteni az eredményen (3:1).

1 9 3 3 m ájus 2.

Venus-Libertas
3:2 (l;0)
A Ven us teljes elánnal feküdt be a
játékba és legjobb formáját játszott ki
hétfőn. A Valcov fivérek hatalmas
lendülettel feküdtek a játékba és Si
került a félidőt 1:0 vezetéssel befejez
ni. A Libertás igen erős ellenfelet
kapott a formája csúcspontján lévő
Venusban és erős küzdelemmel tud
tak csak szépíteni az eredményen,
amelynek góljait Valcov IV (2),
Eisenbeiszer (I), illetőleg Presztl és
Béri lőtték. Biró: Braida.

Ifjúsági bajnokság
I. osztály:
TMTE Rapid 1:1 (1:0). Á TMTE
első pontleadása. Góllövő: Zsizsik, il
letve Voltrauer (11-es).
Electrica-Kinizsi 3:3 (3:3). Gólok:
Hálász (2) és Gál. illetve Szilárd, Lo
sonc és Papp öngól.
TAC—Bánátul 4:0 (0.0).
Fratelia—Pátria 3;0(1:0). Biztos győ
zelem. Minda (2) és Furák góljaival.
,11. osztály:
Venus—Fortuna 6:0 (3;0). Unirea—
Kadima 1;1 (I;0). Törekvés—Vuituri
1:1 (1:0). Dacia—Hajdúk 1:0 (0:0).
Barátságos.

Törpe bajnokság
Nyolc gólt hagyott Zsom
bolyán a Ripensia

Ripensia-ZsSE 8:o (4:0)
Iskola játék, 1000 néző. ,A hazai
csapat vereség ellenére nem vallott
szégyent végig lelkesen küzdöttek.
Góllövő; Rafinsky (4), Bindea (2),
Deheleanu és Dobay.

Budapest szenzációt győzelme
Váradon

Ferencváros - H un
gária vegyes-NACCrisana vegyes 7:2
(1:0)

Electrica—Kinizsi 1:0 (1:0). Vulturii—Kadima 4:0 (2:0), Törekvés—
ILSA elmaradt, Unirea—TAC 1:0
(1:0). TMTE—Rapid 3:0 (2:0).

Egyéb

eredmények

Kinizsi komb.—Pátria 1:0 (0:0)
Kinizsi törpe—TMTE törpe 2:0
Egy félidőt játszottak.
ILSA komb—IOGT 5:1 (3:1. Gól
lövők Szűcs (2), Gál, Herzog, Szat
mári.
ILSA ifi—IOGT II. 12:0 (7;0).

Vidéki eredményit e
Vasárnap

Arad. Törekvés (Nagyvárad)-AMTE
1:0 (1:0) Az aradi munkáscsapat
Braun nélkül játszott. Az egyetlen
4500 néző, — Bíró: Dr. Morár. ' gólt Róth lőtte.
Kolozsvár. CFR—KMSC 1:0 (1;0)
Az első félidő egyenlő ellenfelek
küzdelmet hozza. A dugót a 33, perc Barjnoki.
Lúgos, Vuituri II.—Germania II.
ben Takács II rúgta. Szünet után a
9:0
(5;0).
váradiak nem értenek egyet a biró
Resica.
UDR ifi—RMTE ifi. 2:1
ítéleteivel, sokat veszekednek és foko
zatosan visszaesnek. A 9. percben (2;1), UDR törpe—RMTE törpe 0:0.
Dudás erndményes, majd a 11. perc
ben Bódola gólöz. A 20. percben
Takács, á 22. percben Dudás, a 36.
percben Dudás rúg dugót, majd a 38.
percben 11-esből Burzan szépít,, a 41. Az Újpest veresége! szenvedett
perben Takács II, a 44. percben Du
Pozsonyban
dás terheli meg az ellenfél hálóját.

Külföld

A bécsi libertás a fővárosban

Libertás «Unirea
Tricolor 5:0 (2;o)
Xifando bíráskodása mellett ját
szották le a rendkívül érdekes mécs
esét, amelyet a briliánsán játszó Li
bertás csatársorra nyer meg. Az U. T.
csalódást keltett, nem tudta megismé
telni multheti játékát és a tétovázó
csatársor nem tudott egyetlen gólt
juttatni a bécsiek hálójába. A gólt
Prestl II (2) és Weidinger rúgta.

Bralí$lava-íijpe$í 2;1
<2:1)

Újpest inproduktiv játékot muta
tott, sokat támadott, de a csatársor
mindent tulkombinált. A 15, percben
Bula szerzi meg a vezetést a Bratislavának. A 27. percben Avar 20 mé
teres bombalövéssel egyenlít. A 40.
percben kornerből Firebe lövi a győz
tes gólt. .
Budapest. Austria— Magyarország
1;1 (I;0) A mérkőzésen 40,000 em
ber jelnnt meg. A gólokat az első
félidő 36. percében Osztermann, szü
net után a 40. p.-ben Markos rúgta.

HfSomogy—Soroksár 2:1 (2:1)
Trutnov. Budai—DS V Trautenau
3:0 (2:0)
Oran. Nemzeti—Ásmo 5:0 (2:0)
Belgrád. Spanyolország—Jugoszlá
via 1:1 (1:0). Meglepetés.- A jugo
szláv gólt Marjanovics rúgta, a spa
nyol gól öngólcól esett.
Bécs. Hakoah—BAC 4:0 (1:0) Baj
noki meccs. WAC—HASK (Zágsáb)
2:1 (0:0) Nemzetközi meccs.

Két fronton hűzd Temesvár a
nemzeti ligában vasárnap

Temesváron a bobznrári
U küzd a IHTE-fd
A nemzeti liga most érkezik ahhoz
a fejezethez, amikor egymásután kö
vetik egymást az érdekesebbnél-érdekesebb bajnoki meccsek, melyek tisz
tázzák a liga tabelláját.
Ebben a meginduló finnisben a te
mesvári együttesnek is nagy szavuk
lesz. A jövő vasárnapon két olyan
meccs kerül lebonyolításra, amely a
temesvári sportra nézve nagy jelentő
séggel bir.
A Ripensia játszik az A-csoortban Kolozsváron az ottani
ömániával, míg a TMTE ide
haza találkozik a kolozsvári
Universitatea csapatával.
Kétségtelen, hoey a nehezebb har
cot a temesvári munkásoknak kell
vivniok, hiszen az U egyik jogos as
piránsa a B-osztály győztesének és
igy kemény küzdelemre van kilátás.
Ősszel a TMTE csak minimáüs, 1 :0-ás
vereséget szenvedett Kolozsváron és
ezutial bizonyára igyekszik ezért a
vereségért revánsot venni. Ez azon
ban csak úgy sikerülhet, ha a csapat
teljesen fitt kondícióban áll ki és tu
datában van a meccs jelentőségének.
A Ripensia ősszel könnyen intézte
el a Románia csapatát, amely semmi
különöset nem tudott mutatni. Ko
lozsváron már nehezebb a helyzet,
ám a Ripensia jelenleg olyan formá
ban van, hogy győzelméhez nem fér
het kétség. Vasárnapi győzelmével
esetleg már fel is szökhet az élre;
minden a többi osztálytársainak ered
ményeitől függ.
A temesvári futballsport tehát mind
két oldalon nagy várakozással nézi az
eseményeket és ezért minden sport
ember teljes szivvel a két temesvári
együttes mellé kell, hogy sorakozzék.

K

Szilárd II tnlbalata a
ÍOO pontot
Á riphajnokság állása.
104. p. Szilárd II., 97. p. Krepuska
Ferenc, 96. p. Steiner Ernő, 95 p.
Osztermann I, Puia. Rezső, 91 ifj.
Szednicsek János, 89 p. Bauer Péter)
Neumann H., Szente Lajos. 86 p.‘
Osztermann Géza, Tóht Róbert 85
p. Popescu Alexandru, 84 p. Corodin
B. 82 p. Inn Emil, 81 p. Mózes Dé
nes, Tímár Mihály, 80 p. Tedesco
Pál. 79 p. Tormási Lajos, Weisz Vil
mos. 78 p. Pare Ferenc, Schmitz Hédy.
77 p. Eichert János, Schlapanszky
Hilde, Schliesser Laci. 75 p. Éhás
Tibor, Klepsch József. -74 p. Kókai
István, 73 p: Buluka Pál. 72 p. Fi
scher Antal. 71 p. Kárász Lajos, Luca
Nicolae, Orbán Gyula, Kovács Lajos,
Steinmetz János. 70 p. Fuéhs Sán
dor, Glázsi Miklós, Popity István,
Wagner Ernő. 69 p. Piczov Vince,
Székely János. 68 p. Kalcsó Lajos,
Petla Miklós, Schirmang Ferenc. 66
p. Lobi Ödön, Rothatein Ármin. 65
p. Belgrásch Imre, Eremia Adrian,
Kleins János. Pirsch József. 64 p.
Bozsó Mátyás, Krausz Ä. 63 p. Fried
rieh Jenő, Schwartz Zsigmond, Teodorescu Gheorghe. 62 p. Grecu Já
nos, Kocsák Viktor, Kakács Rudolf,
Wälder Viktor. 61 p. Luca Gheorghe.
Manciu Pavel. 60 p. Bozsó János,
Schock “Lajos, Willy Rezső, 59 p,
Lusztig László 58 p. Capra I. Kariak
József Princz P, 57 p. Boroanca Traian, Götter Antal, Pokomy János,
Schmidt Ferenc II, Zsizsik János, 56
p. Bujbás Árpád, Daba István, Kánya
Gyula Sámuel László 55. ‘p. Pirscs
István, Rádóczy L. Stutor András.
Skabla János, Schmarda József Tauth
József 54 p. Galu Dumitru, Szatmáry
Vince, Stuffle Mihály. 53, p. Barbarescu Andor Buschbacher Károly, Luttersdorf Lakatos Péter Szabó Károly
Bartl Rudolf 52, p. Dirina I. Vichentié Klein Rudolf Klein Ottó 51 Bel
grásch János Galik György Mészáros
Mihály Philip Robert Siska Pál Schaff
Béla.

Tippályázat
CFR—Crisana

.............................

Soimi—Gloria

..........— ....... —.

Romania-Ripensia..........................NAC—Venus

.............................

TMTE-Univers. .............. .............

Kész A IMIE-pISga Iríbünjének alapzata
Mint már jelentettük, a TMTE az
zal a célzattal, hogy közönségének a
jövőben saját pályáján fedett néző
teret bocsásson rendelkezésre és liga
meccset otthon bonyolítsa le, tribünt
épit. Ez a munka teljes lendülettel
kezdetét vette és már annyira előre
haladt, hogy néhány héttel belül tel
jesen befejeződik. Mint értesülünk, a
tribün alapja tegnapelőtt már befeje
zést nyert és holnap már a felső ré
szén kezdenek dolgozni.
Csak örvendetes, hogy a legszebb
helyen fekvő spottelepnek már a kö
zeljövőben saját tribünje lesz és ez
zel eléri azt, hogy pályája igen láto
gatót lesz, mert a legjobban megközelithető.
A "szerkesztésért és kiadásért felel
Ilajdu Jenő.
Nyomatott
8 „IIajdu“~nyomdábatil
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