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A temesvári közönség nagy érdek
lődéssel várta a kolozsvári egyete
misták bemutatkozását, akiket félel
metes hírük előzött meg. Azzal eleve
tisztában voltunk, hogy az Universi
tatea részéről nem fogunk szemkáp
ráztató játékot látni, amelyet az U
sohasem kultiválr, de mégis csalódást
éreztünk, mert raciónálisabb futballt
vártunk a kolozsváriaktói. Az .egye
temi csapatot bécsi trénere is elkí
sérte és szerettünk volna valamit a
bécsi iskolából látni, e helyett az
Universitatea játéka a meglepetésszerü
rajtaütésekben merült ki és sokszor
emlékeztetett az egykori Politechni
kára, amelynek . játékmodora még
élésken él emlékezetünkben.

Rossz napot fogott ki az U.
Csak a mérkőzés elején elégített ki
némiképen a kolozsvári csapat, amely
ebben a periódusban erősen szoron
gatta a temesvári munkások kapuját,
de technika még akkor sem, igen csil
lant ki a játékukból. Fölényüket in
kább a megzavarodott TMTE kap
kodásának köszönhették, valamint an
nak, hogy a védelem erősen fogta az
ellenfél csatárait és azonnal saját csa
társorához juttatta vissza a labdát Az
első félidő végén a TMTE megta
lálta magát és néhány veszedelmes
nek Ígérkező támadást vezetett, ameyeket azonban játszva vert vissza az

U védelma, mert a csatárok kapu
előtt régi hibájukba estek és tolo
gattak.
. A csapatból egyénileg nagyon meg
felelt Sepsi, bár túlsók dolga nem
akadt. A kapott gólt nem védhette,
mert az Ghilezan hibájából jutott a
hálóba. A hátvédek sikerrel léptek,
akcióba, bár sokszor a szerencse ~is
segítette munkájukat. A halfsor gyen
gesége volt a csapat legfőbb hátrál
tatója. A három fedezet közüf csak
Gain rakkolása érdemel említést. A
csatársor mutatta a legtöbbet, bár
mint már említettük, támadásaik fő
leg a meglepetésszerü rajtaütésre vol
tak alapozva. Sepi okosan irányított
és minden labdán rajta volt, ezzel
az erényével egy gólt is szerzett csa^
patának. Stefanescu szemfüles össze
kötő. ő lőtte a vezető gólt. A szél
sők közül Sárbu tetszett jobban, akit
társai meglehetősen elhanyagoltak és
inkább Surlasima játszottak, aki viszent minden labdát toronymagasan
küldött a kapu fölé.

A TMTE tecfinikásabb volí,
de ez az erénye kevés volt ahhoz,
hogy a mérkőzést meg is tudja nyerni,
mert a csatárok fukarkodtak a lövé
sekkel és inkább tulkombináiták az
elég *gyakran adódó helyzeteket. A
mérkőzés elején gyengén startoltak, de
később igyekeztek hibájukat ' jóvá

tenni, mégis akkor kapták , a gólokat,
amikor mezőnybeli főlényük már
szemmel látható volt. A csapat fö
lényére jellemző a kornerarány, amely
a meccs végén 9:4 volt a munkások
javára.
A csapat lelke és egyben a mezőny legjobb embere Moravetz volt,
aki fáradhatatlan agilitásával mindenütt
ott volt és úgy a védelemből, minta
támadásokból kivette részét. Fuchs a
kapuban javulást mutat, bár az első
gólban nem egészen ártatlan. Rössler
és Hajdú kitűnő formáról tettek ta
núságot. A fedezetsorban a már em
lített Moravetzen kívül Stepan volt
hasznos. Gerber jelenleg nincsen for
mában. A csatársor a 16-ősig szépen
kombinált, néha valósággal meglepő
voit akcióik átgondolt volta, itt azon
ban a technikát a határozatlanság és a
lövőkészség teljes hiánya váltotta tel.
Buza elég jól irányított, de élőreadott
labdái többször jutottak túl a kapu
vonalon. A mérkőzés utolsó negye
dében helyet cserélt Jovicsinnel, aki
mint szélső megfelelt. Reiter ugyan
csak ügyes szélsőnek bizonyult, volt
egy néhány mesteri szőgletrugása. Az
összekötők már kevesebb szerencsé
vel játszottak, jánosyn meglátszott,
hogy sérülését még nem heverte ki,
mig Stockschlager sem bizonyult túl
ságosan határozottnak.
Universitatea: Sepsi — Jancovici,

Sfera—Gain, Ghilezan, Dávid—Sárbu
Ploesteanu, Sepi, Stefanescu, Surla§iu.
TMTE: Fuchs—Rössler, Hajdúk—
Gerber, Stepan, Moravetz—Reiter, Jánossy. Búza. Stockschlager, Jovicin.
A TMTE szél ellen kezd és ne
hezen lendül frontba.; Már az 5. perc
ben vetődnie kell Fuchsnak, hogy az
U csatárok veszedelmes táinadását
tisztázza. A 8. és 9. percben a TM TE
védelme az U támadásait csak kornerre tudja menteni. Az U csatárai
nem fukarkodnak a lövésekkel és a
12, percben Dávid büntetője, majd
Surlasiu lövése süvít el a kapu felett.
A 27. perc a temesvári munkáscsa
patot találja frontban, de az egyik
támadást Jánossy, a másikat Reiter
hibázza el.
*
A 29. perc gyönyörű TMTE táma
dást hoz. Stockslager Jovicsint
szökteti, akinek beadását Búza a
kapufára lövi.
A 38 percben Stefanescu .labdájá
val Sur'asiu az ötös vonalig verekszi
át magát, de onnan kapu fölé lő. A
40. és 41. percben a nyomasztó
TMTE-fölény három kornerben is ki
fejezésre jut. Ám
a 43. percben a bíró egy nem
teljesen indokolt büntetőt ítél a
TMTE ellen. A labdának Gain áll
neki, a vehemens erejű lövést Fuchs
„szépen“ akarja fogni, de a lab
dát kiejti és azt a szemfüles Stefanesca a hálóba juttatja. (1:0)
Szünet után a TM TE főlénye ál
landósul, Egyik támadást a másik
után vezetik a csatárok és a fekete
fehérek csak szórványosan jutnak lab
dához.
A 15. percben mégis az U ér el
újabb gólt Sepi révén, aki a bőrt
közvetlen közelről vágja a hátóba,
(2: 0)
A TMTE tovább támad és
'
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2 oldal
a 20. percben Moravetz hosszú
biintetőrugása Ohilezan fejéről
Sepsifkezei között jer hálót. (2:1)
Tovább is a TMTE van frontban,
de az egyenlítés — bár mindvégig a

levegőben lóg— nem sikerül,
S 'Oravetz azt az impressziót keltette,
hogy a TMTE-vei nem nagyon szim
patizál, mert Ítélkezései túlnyomó
részt a temesvári, csapatot sújtották.

A gyenge játékot produkáló két csapati közül az egysé
gesebb és szerencsésebb TAC megérdemeltén^ győzte le a
Banatult

mm

. A Ripensia pompás játékban fölényesen győzött
Kolozsvárott

Bajnoki mérkőzés. Rapid-pálya. Biro: Wattét'

Mpen$ifr-Romaníft4:®(2;0)
nyújtott, mig a csatársornak, megjött
az étvágya, nem teketóriáztak sokat,
minden helyzetből lőttek.
A 20. percben Rafinsky szerzi meg
a vezetést. A 25. percben Dobáy
bombája védhetetlen. Szünet után a
Ripensia kulturáltan futballozik. A 7.
percben Kotormány szép gólt fejel,
majd a 27. percben Rafinsky úgy
megszurja a bőrt, hogy kiszakad a
háló.

A Ripensia Kolozsvárott remek já
tékot produkált. Játékuk nagy sikert
aratott. Végig a temesvári csapat tá
madott, ők irányították a játékot, mely
bővelkedett a szebbnél-szebb akciók
ban.
A Ripensia végig egyenletes, egy
séges futballt játszott. A védelem biz
tosan látta el feladatát, az uj össze
állítású fedezetsor úgy a védekezés
ben. mint támadásbin kifogástalant

A NAC-nak csak félig sikerült a reváns

0:0
Bíró Xifandó.

45C0

nézi

NA C : Cincér—Mike, Stettner—
Moskó, Krausz, Weichelt — Glanc1
mann, Kovács, Rónai, Bodola, Ko
csis.
V e n u s : Lapusneanu — Struska,
Stanciu — Barbulescu, Actis, Eisenbeisser, Dumitrescu, Valcov III, I, II,
Mötoriu.

f | Az első félidőben a Venus táma
dott többet, a váradiakat visszavetette,
hogy Rónait az első félidő 25. per
cében a biró durva játékért kiállí
totta. Szünet után a a NAC sokat tá
mad, de a csonka csapatnak nem sike
rül gólt elérni a kitünően -védekező,
bukarestiekkel Szemben.

Hz Ünirea-Irkolo? lelépte az
ÖMfE-i

bajnokot, A CFR kijátszotta tavalyi jó
formáját. Gólok serrendje: Stanescu,
Chiroiu (2), Attila.

U liM iC O H T E

4:10:0)
Az Unirea-Tricolor Aradon remek
futballt produkált. A csapat az aradi
sportvezérek kijelentése szerint oly
stílusos játékot mutatott be, amilyent
Arad közönsége még nem látott. Fe
dezetsoruk tökéletesen dolgozott. Steinbach a mezőny kimagaslóan legjobb
játékosa volt, de Rotie l ^ kitűnő volt.
Az első félidő gólját a 20. percben
Florea szerezte. Szünet atán a munká
sok fokozatosan visszaesnek. A 6.
percben Popescn növeli az ered
ményt, majd a 37, percben ugyauő
eredményes. A 42. percben Seifert
lövi a negyedik gólt.

; A CF8t i$ négy góll rugói!

CFR -C risana
4 :0 (2:0)
A bukaresti vasutascsapat lehenge
relte a reményekkel startoló váradi

|ő lormiéán lesz
ha cltönyt, felöltőt és
mindennemű ruhát

szabóüzemében csináltat
(I., Moravetz-ház, 11. emelet)
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Meglehetősen szépszámú közön
ség volt kiváncsi a bajnokság kime
netelére esetleg még nagy fontossággal !
biró mérkőzésre. A mérkőzés azonban
nem érdemelte meg ezt' az érdeklő
dést, mert!mindkét i csapat igen gyen
ge játékot produkált, ami részben az
igen erős; szél terhére irható. Mig
a TAC felismerte a szél elő
nyeit
és hosszú lövésekkel operált, addig a
BanatuFa széllel játszva megváltoztatta
- stílusát a védelem és rövid labdákat
akart pöckölgetni, ami természetesen
nem igen sikerült és a csatárok vi
szont nem jöttek rá arra, hogy mesziröl kellett volna lőni. A fentieken
kívül egyik csapat játékosai sem di
csekedhettek-valami nagy lelkesedés
ről, sőt ugylátszott, mintha nagyon
unták volna a játékot.
A TAG* csapatában a közvetlen
védelem és abbán is a kitűnő formá
ban lévő Konrád vált ki, aki jelenleg
a legjobb temesvári kapus. A felgyó
gyult Zorkoczy megjelenése a csapat
ban, habár még nem fitt, biztosabbá
tette a védelmet, Vargen meccsrölmeccsre jobb lesz. A fedezetsorban
■"Faragó volt a legjobb, de Mann is
sokat dolgozott,' mig Kohn javul. A
csatársorban nem elegendő élet,- Korony góljai szépek voltak,. Molnár és
Stanga igyekszik.
A Banatulnál Szabó a kapuban né
hány. szép. védést produkált, de gó
lokra nem számított. A hátvédek csak
a második félidőben jöttek bele, ad
dig nagyon bizonytalanok voltak. A

fedezetsorb'áti Buculei volt a legjobb
aki »szinte egymaga ^végezte az egész
sor teendőit, mert Fusoi, csak az ollott kereste és Sava semmivel sem
bizonyította be azt, hogy megérde
melte volna azt, hogy a válogatott
csapatban serepeljen. A csatársorban
Carte volt a legjobb, de megértő
partnerek nélkül. Gebefügi. a kitűnő
helyzetek sorozatát rontotta el.
TAG: Konrád—Vargen,. Zorkoczy,
—Mann, Kohn, Faragó—Somogyi,
Molnár. Korony, Stanga, Raab.
Bai.atul: Szabó—Florescu, Barta—
Sava, Fusoi, Buculei—Gebefügi. Eremia, Carte, Barna, Guga.
A nagy széltől támogatott Bánátul
szinte állandó fölényben van. A 12.
percben Vargen az ötösön hendszet
vét a megítélt II-est Carte elhamar
kodva lövi mellé. A Bánátul csatárai
a szebbnél-szebb és bizíosabbnál-biztosabb helyzeteket hagyják ki, de a
nagyszerű Konrád is a helyén van a
TAC csak a 25. percben , töri meg.
néhányszor a Bánátul nagy fölényét,
de minden alkalommal veszélyesen,
mert a Bánátul védelme a kapus ki
vételével nagyon labilis volt.
Szünet után az első 10 percben a
Bánátul a szél ellen is frontban ma
rad, de azután mindinkább visszaesik
és a 21. percbeu Korony 25 méteres;
lövése a kapufáról a hálóba pattan
(1:0). Most még néha fellángol a Bá
nátul, de a TAC fölénye mindinkább
nyomasztó lesz és a 42. percben
Korony újabb hosszú lövése Szabói
kezei között talál utat a hálóba (2:0)
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Az aradi csapat nehezen, óriási küz
delemben tudta ' csak megszerezni a
Barátságos. Biró: Târziu
pontokat a lelkesen védekező szebniek
ellen. Az egyetlen gól Dobra nevéhez '
A lugosi csapat erősén ambicio amelyből Sereg a hálóba juttatja a
fűződik.
nálta, hogy a temesvári bajnokság labdát.- Az LMTE fokozatosan visszar
A csoport
jelöltjével szemben, megállja a sarat és ; esik és a Kinizsi lendül támadásbaj
CFR
11 7 1 3 30:12 15 olyan vehemens erővel feküdt bele a de három kapufarugásnál többet nem
Gloria
9 6 I 2 20:14 13 küzdelembe, hogy hamarosan kiful tud elérni.
Ripensia
8 6
2 27:9 12 ladt.
Helycsere, után az 5, percben ZemCrişana
9 5 1 3 16:20 i i
Az első tíz percben a lugosi csa ler egyenlít Utána állandó Kinizsi
Tricolor
9 2 3 4 11:12 7 pat többet támadott, sőt határozott; támadások következnek, amelyet az:
Romania
10 2 1 7
8;21 5 . fölényben is volt. A 8. percben Mé önfeláldozó védelem ver vissza. A
Şoimi
10 I 1 8
7;31 3 száros büntetője a tizenhatosról a 44. percben Teucan beállítja a vég
kapu elé. vésik. Kavarodás támad, eredményt
B csoport
íí
Universitate 8 6 1 1 15:7 13
4. ILSA
14 8 1 5 35:23 17
Venus
9 5 3 1 27:9 13
5. Electrica
13 5 1 7 23:25 II
Unirea-Tric. 9 5 2 2 22:15 12
12 4 3 5 22:24 I I ;
6. Banatul
NAC
9 5 I 3 22; 15 II
14 3 3 8 21:35 9
7. Rapid
TMTE
10 3 2 5 13;20 8
. .7
14 1 —13 8:76 2
8. Kadima
Az elsőosztályu bajnokságban most
10 3
AMTE
13;32 6
Brasovia
9 —■ 1 8
8;22 I kezdődik igazán a finis. A kerületi
bizottság emlékezetes döntése a Ba- Facsád
natul-meccsek ügyében nagyon meg
'VuQtwii(<
£ ugoó)~'€.S
változtatta
a helyzetet. Pillanatuyilag
Gyárvárosi Katholikus Legányegyea TAC vezet, mert egy meccsel töb
sület—Kárpitosok 2:0 (1:0)
(&aget) 6:1 (5:1)
Unirea old-boy—Romitex 2;1 (1:1) bet nyert és igy az uj tábfázatszabály
Góllövők: Popescu (2), Musteti
TMTE II. törpe—Freidorf törpe 1:1 szerint ő áll az első helyen.
A tegnap lejátszott meccs hozzá- (2). Szikra és Frantiu, illetve Frecot.
(1;0) barátságos.
számitása és a két megsemmisített
AMTEII—IOGT 2:1 (0:1)
mérkőzés levonása után a következő
képet mutatja.
1. TAC
- 14 9 2 3 26; 18 20
Electrica—TMTE 1:0 (1;0), Kini
Makabea—Olimpia 3:0 (2:0). 2. Kinizsi
13 8 4 1 43:17 20
zsi—Kandima 1:0 (1:0). Unirea—
Belvedere—Sportul Studenţesc 5 :i
Rapid 0:0, TAC—Törekvés 2:0 (1:0).
3. UDR
14 8 2 4 52;14 18 (1:0.
—

Változás az elsőosztályu tabellán
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Egyéb eredmények

Törpebajnokság

Fővárosi eredmények

sö C rr

1933 május 8.

Remek k8zdehnek az I l i i ökSIvívőv e m iiin
Szépszámú közönség előtt folyt le
az ILSA őkölvivó versenye, mely
minden tekintetben nagyszerű sportot
nyújtott,
Ezúttal már
jobban szerepeltek a temesvári
fiuk
és a formák után nyugodtabban vár
hatjuk az országos bajnokságot.
Az első uégy szám temesvári és
aradi fiuk kihivásos mérkezéseiből
állt,
1. G ilicze II (TM TE)— Baky
(ILSA)
Biró: Schulhof
Hevés iramú mérkőzés, mindkét
versenyző kétszer kerül földre, az
utolsó menetet azonban Gilicze job
ban birja és győz.
. 2. Simon (Hakoah)— íaludy
(Kinizsi)
Biró: Petsovszky
A két boxoló döntetlen eredmény
nyel mérkőzött. Faludy a gyorsabb,
de Simon a keményebb kötés, az
eredmény reális.

fog nyerni, azonban a harmadik me
netben Brücher könyedén veszi át a
regáti iramát és rövid horgai csak
úgy csattanak el ellenfele testén. Az
eredmény tehát reális döntetlen.
Bukarest még mindig vezet 3:1.
Tóth Géza egyenlít.
Tóth Géza (UDR) 61 kg— Angelula
(CFR) 61 ka
Biró: Antoniu .
Igen óvatosan kezdenek az első
menetben, majd Tóth taktikát változ
tat és rárohanásokkal egymás után
szerzi pontjait, a bukaresti hosszú
kezeivel azonban jól védekezik.
A második menetben Tóth csak a
belharcot keresi és alaposan megdögönyözi a CFRistát. A harmadik menet
igen élénk, azonban ez már nem se
gít és győz Tóth Géza.
3:3
Dörfler pompás, csak a gong
menti a bukarestit k. o.- tol

Dörfler (ILSA) 67 kg— Rádufi
(CFR) 66 kg .
Biró: Kun
Az első menet elején a bukaresti
3. Krausz (Hakoah) — G erö íí.
egy
pár jó ütése érik Dörfler testét.
(Kinizsi)
A
közönség
biztatja Dörflert, hogy
Biró: Kun.
ne játszón csák, hanem üssön is. A
Krausz rossz formája dacára köny- menet vége felé ez szót is fogad és
nyen győz a reaktivált Gerőfi I ellen. hosszú, lengő ütései egymásután ül
Szünet után kezdődik a bukaresti nek.
CFR—ILSA mérkőzés, melyet ezút
A második menetben Dörfler hihe
tal fiaink nyertek meg.
tetlen vehemenciával dolgozik és egy
Igen gyenge a kezdet
hatalmas gyomor szájütése után a
Bulondra (CFR) 71 kg— Gerőfi I I CFRista teljesen elkészül. Dörfler
most rajta van és egy jobh horoggal
(ILSA) 72 kg
a földre küldi ellenfelét, kit csak a
Biró: Kun
gong ment meg 8-nál a k. o.-tól,
Bulandra jó taktikával dolgozik,
A harmadik menetben Dörfler már
csak fárasztja ellenfelét, ki még az csak iskolázik, de még igy is csak
első menetben főlényben is volt, de úgy zugnak ütései. A 2-ik percben
aztán visszaesik és győz pontozással az egyik pontozó biró bedobja a
Bulandra.
spongyát, szóval technikai k. o., de
Bucureşti vezet 2:0.
az elnök továbbot int. Fölényesen
győz Dörfler és ezzel Bánát győz
Briicher értékes pontot szerez.
5:3-re.
Ilic Petrescu (GFR) 76 kg— Brii
Külön fejezetben kell megemliteni
cher (ILSA) 79 kg
Fulea Román profi bajnok tréning
Biró: Antoniu
meccsét Asca (CFR) és Quittner
Az első menetben az ellenfelek (ILSA) ellen, melyen a közönség
még kímélik egymást. A második nem győzte eléggé dicsérni Fulea
roundban Petrescu erősít, egyenesei ördöngös gyors munkáját s közben
ülnek, ugylátszik minha fölényes <i jól sikerült mókáin jót is mulatott.'

Uflirea-PolllechniGa 2:1

Barátságos mérkőzés
Unirea. Kincs — Matisz, Schmidtmester — Erdei. Kleins II, Tímár I. —
Kleins I. Szakái II, Ertner, Ott, Bozsedár
Pölitecbnika. Tibea — Aurica, Grosu — Bartosi. Vesa, Ivanov — Apateanu, Balta, Jasinszky, Vurdile, Huneta.

FOM-IMik
boka-, térd- és
sipcsontvédök
beszerzési forrása

REOTA, l., Hunyadi-utca

Sportegyleteknek árengedmény.

3. oldal
Vlad-csoporf

A mutatott tatáknak megfe
lelő eldöntetlen

fö M n s

2:2 (1:1)

Bajnoki mérkőzés — Venus-pálya —
Biró: Welter,
Dacia; Pavloviéi — Covajdean, Losenzki — Janovits, Marian, Radutin —
— Badeantu, Jaits, Dehelean, Giura,
Gruin.
• Venus: Sinka — Schönborn, Ar
delean I. — Kostyál, Nagy, Degrel —
Schreier, Ardelean II., Barna, Cristea.
Minyov.
Mind két csapat nagy lelkesedés
sel feküdt bele a játékba, amely igen
szép sportot hozott.
A 22. percben Martin ügyes táma
dást indít, Gruian beadását a védők
elnézik és Jaits a -hálóba küldi a lab
dát (1;0). A kapott gól felvillanyozz
a Venust és formás támadásokat ve
zetnek és a 31. percben Nagy lemegy
a jobbszélen és beadásszerü lövése
védhetetlenül süvit a gólba (1;1).
A játék második felének nlején
Maraian a Dácia játékosa megsérült
és nem tudott tovább játszani. En
nek ellenére is támad a mehalai csa
pat és a 28. petcben a szemfüles
Gruin megszerzia a vezatést (2:1)
Már győztesnek látszik a Dácia, ami
kor a 42. percben Schreier leszökik
a jobbszélen centerezését Cristea
menthetetlenül a felső sarokba szúrja.
Jók voltak a Dáciában Covasdean,
Dehelean és Gruin, a Venusban pe
dig Nagy, Degrell és Cristea.

Trinksz-csoport

Freidorf-üullyrí 4:0(2:0)

II. oszt. bajnoki a TMTE-pályán
Biro: Rítter
Freidorf; Krispin—Focht, Molitor—
Arans, Lutz, Namcns, Portscheller,
Bücher, Gurzo, Thomas, Lautz.
Vulturi: Krizsán — Bakos, Bús —
Daum, Szeles, Bajtai—Monyák, Kozma
Hahner, Bayerle, Persam.
A Trinksz-csoport őszi bajnokas
piránsa meglepően súlyos vereséget
szenvedett a Freidorftól, amely a mu
tatott játék alapján ezt a győzelmet
meg is érdemelte, ha talán nem is
fenti arányban.
A játék folyamán a freidorfi együt
tes igen ötletes és jó játékot mutatott.
A védelme, halfsora és csatársora ki
tünően működött. Különösen a tá
madólánc lendületes és technikás já
téka tetszett itt is leginkább Bücher,
aki tehetségesnek bizonyult.
A Vulturi ezúttal feltűnően gyen
gén játszott. A jóhirü rónáéi együt
tesben alig volt ember, aki azt mu
tatta volna, amit tőle elvártak. Mind
egyik játékos hibát hibára halmozott
és talán egyedül Monyáknak voltak
néhány jó akciói.
Kezdet után a Vulturi támad, de
azután a Freidorf nagy fölénybe ke
rül és a 16. p.-ben Bücher, majd a
30. percben Portscheller rúg nagy
szerű gólt. Szünet után most már a
Vulturi támad inkább, még hozzá
szél ellen. Két hatalmas félfát lő Ba
yerle, de ezzel vége is a tűznek. A
Freidorf további góljait Gurzo és
Thomas rúgta. Jó biró volt Ritter.

Az egységesebb Hertha nagy
küzdelemben szerezte meg A fogényben lévő Pátria meg
pántjait
érdemelt győzelme
Heriäa-HfiiäBh 1:0 (o;o) páfela-Iireltwi* 4 a (no)

Bajnoki mérkőzés. — Pátria-pálya —
Bajnoki mérkőzés — Pátria-pálya —
Biró; Buday
Biró: Gábriel.
Hertha: Potye — Váradi, Roth —
Pátria; Kaminov — Eremia. Tokán
Hess, Burger, Bach — Wegesser,
— Magyar, Szekeres, Sors — SécséWild. Neubach. Schvammel, Auer.
Hajdúk; Bardó — Németh, Drucker uyi, Lázár. Benda, Rosenhoffer, Torna— Jaits, Oprea, Jacob — Pankov, scheck.
Törekvés; Wittrich — Valentin, KaWéber, Funariu, Badiantu, Ignatovits.
lich — Neducsiu II, Szarvas, Leutheim
Heves iramú szép játékban a sze
— Oprea. Nicolausz, Lunz, Neducsin
rencsésebb Herthának sikerült meg
Drágán.
szerezni a győzelmet. A két csepat
A többet támadó Pátriával szemben
félidőnként változó fölényben játszott,
a fölforgatott csapattal játszó Törek
de mig a Hajdúk nem tudta az első
vés csak helyenként tndott veszélyes
félidőben a fölényt kihasználni, addig
lenni.
ez a Herthának sikerült.
A 18. percben Szécsényi egyéni ak
A gól a második félidő 39. per
ciójából
születik meg a Pátria első gólja
cében esett, amikor Neubach szépen
Szünet
után
csaknem állandó Pátria,
kiszökteti Wildet, aki közelről meg
-fölény
következik
és 24, parcben Ben
Lelkes és helyenként igen szép já szerzi a vezetést. A 40. percben a da góloz (2;0), A 28. percben ugyan
tékkal lepte meg mindkét csapat híveit, biró Jaitst fegyelmezetlensége miatt csak Benda hatalmas lövése a háló fel
de a szél nagy befolyással volt a já kiállította.
Á Herthában kitűnő volt a kapus ső sárkában köt ki (3;0). A 40. peteben
tékra.
Lázár a gólszerző (4:0) Az utolsó pere
A 17. percben Grosü kézzel üti le kívüle jók voltak Wild és Auer. A ben Nikolausznak sikerült megszerezni
Hajdúkban
szintén
a
kapus
tűnt
ki,
a labdát a I l-est Ertner küldi a rendel
a vigaszgólt.
tetési helyére. A 42. percben szép le valamint Jaits, Oprea, Wéber és Fu
Kitűntek a győztes csapatban a hát
futásból ugyancsak Ertner rúg újabb nariu.
védek, Sors, Szécsényi, Beuda, Tomagólt. Szünet után a Politeehnika kerül Hertha
II
9 I I
43:11 19 schek, mig a Törekvésből Kalich, Szar
némi fölénybe és a 25. percben Matisz Dacia
11 5 5 1
24;18 15 vas, Neducsin II és Drágán.
vét hendszet a büntető területen belül Unirea
10 3 4 3
16:15 10 ZsSE
9 9 --------30;7 18
a II-est most Balta értékesíti.
Venus
10 3 3 4
17:18 10 Vulturii
9 7 — 2
35:7 14
Hajdúk
10 3 1 6
10:22 7 Freidorf
II 7 — 4
31;17 14
Unió
.8
2 2 4
8;23 6 Fratelia
10 6 — 4
31;14 12
Tricolor
6— — 6
0;11 0 Patria
Ferencváros—Bocskay 1:0 (1:0) 11 4 — 7
22;30 8
Kispest—Soroksár 2:2 (1:0)
10 I — 9
9;34 2
A FRATELIA a ZsSE elleni mér- Fortuna
Újpest—Somogyi 4:0 (2:0);
Törekvés 10 1 — 9
8;5I 2
kőzésre
Zsombolyán
nem
jelent
meg
Budai I I —Attilc 3:1 (1;0)
és igy a ZsSE hiába kellett, hogy fizes
Hungária—Nemzeti 4:1 (3:1).
Szófia. Bolgár vál.—Magyar profi B._ se a kiküldött Krausz biró költségeit. A szerkesztésért és kiadásért felel
H a j d ú J e n ff.
4:2 (4:1) szombat, Bulgár vál.—Ma ~ 6
TÍM ESV ÁRI
<T
Szerkeszti: S i m o n i s Henrik és
gyar piofi B. 5:1 (2;0) vasárnap.
G r o s z Sándor
Bécs. Admira—FC Wien 6:1 (3:0) f S F R IS S -Ú JS Á G ;‘S
Nyomatott
a „Hajdu^-nyomdában,
Bánát legnépszerűbb napilapja
FAL—BAC 4:0 (1:0).

Külföld

<:

4. oldal

Schlapanszky Hilde, 103 p. Popescu
A mérkőzésre a TMTE vezetősége
nagyobbszámu kedvezményes belé
Alexandra, 101 p. Osztermann Géza
pőjegyet szerzett amelyet a renki98 p. Kokai Stefan, Koroday B. Weisz
lilénk játék, melyet a lelkesebb Vilmos, 96 p. Tímár Mihály, 95 p.
vüli vonatban utazók az utazás
tartama alatt megvásárolhatnak.
munkáscsapat nyert meg.
Tedesco Pál 94 p. Schlieszer Laci,
A 6, percben Moise lövi az UDR Tormási Lajos. 93 p. Eichert János.
Ajánlatos tehát erre a rendkívül
gólját. A l l , percben Sauer egyenlít, 92 p. Buluka Pál, Inn Emil, Pare Fe kedvezményes és érdekesnek Ígérkező
majd ugyanő a 34: percben fejesgóljá renc, 91 p. Éliás Tibor, Schmitz Hé- sportkirándulásra minél nagyobb szám
val a munkásoknak szerzi meg a veze dy. Wagner Ernő, 89 p. Fuchs Sán bán jelentkezni.
tést. Helycsere után a 6. percben Kil- dor, Székely János, 88 p. Galu Duvanya góloz.
mitru, Klepsch József, 87 p. Kovács A Ripensía elutazott kéthetes hol
Kellert a biró a 15. percben kiállítja. Lajos, Orbán Gyula, 85 p. Glázi
land túrájára
A mezőny legjobb embare Kilványa, Miklós, Kal«só Lajos, Podity István,
RMTE centerfedeeet volt,
A temesvári Ripensia, amely a múlt
84 p. Fischer Antal, Ramacher Ferenc
Schirmang Ferenc, 83 p. Lobi Ödön évben is francia túrát bonyolított le,
Hiúsági baíiaoh$á§
82 p. Belgrásch Imre, Eremie Adrián az idén ismét elutazott külföldre. Ez
I. osztály:
Luca Nicolae, Steinmetz János, úttal nem Franciaország az útirány,
Schwartz
Sigismund, 78 p. Friedrich hanem Hollandia, ahol a magyar csa
TMTE—Electrica 3;0 (0:0). Nagy
küzdelem. A gólokat Friesenhahn, Jenő, Rothstein Armin, 77 p. Buibas patok szintén nemrég jártak. A temesvári együttes, amely ma
Árpád. Buday Andor, Bozsó János
Nagy és Váradi lőtték.
Kinizsi—Patria 9:0 (3;0). Góllövők Daba István. Kariak József. Klein igen jó formában van és amelyet ma
Szilárd (3). Kota (2), Losoncz (2), Otto, Pirsch József, 76 p. Kelins Já már külföldön is nagyrabecsülik, az
nos, Willy Rezső, Zsizsik János. 75 utolsó napig titkolta a tura lebonyo
Hencz és Glázsi.
Piczov Vince. Teodorescu Gheorghe, lítását, mert attól tartott, hogy esetleg
Fratelia—ILSA 2;2 (1:0).
Rapid—Bánátul 3:3 (2:1). Botrá- Takacs Rudolf, 74 p. Grecu János, konkurrenciája akadhat, akik megaka
Klein Rudolf. Krausz A. Lusztig László dályozzák a szép programot. A csa
nyos meccs.
73 p. Bozsó Mátyás, Nägel Péter, pat nehézségekkel küzdött amúgy is
TMTE
53-6 25 Wälder Viktor, 72 p. Kánya Gyula, és sok megpróbáltatás után sikerült
13 12 1
—
TAC
14 11
3 56-19 22 Pavel Manciu, Schmarda Josif, 71 p. neki még szombaton útnak indulni.
ILSA
14 7 3 4 41-29 17 Buschbacher Károly, Princ P. Siska Innen elment az együttes Kolozsvárra,
Fratelia
14 7 3 4 28-22 17
Pál, 70 p. Barbareszku Andor, Boro- ahol tegnap lebonyolította ligameccsét
Electrica
15 6 2 7 28-38 14
anea Traian, Szutor András. 69 p. a Romania ellen. Onnan azután az
Kinizsi
13 5 3 5 46-27 13 Kotschák Viktor, Luca Gheorghe, együttes továbbutazik és egyenesen
Banatul
12 3 2 7 13-36 8 Stuffle Mihály, 68 p. Odjácz Emil, Hágába tart.
14 2 2 10 18-46 6
Rapid
Petla Miklós. Popper Fülöp, 67 p.
Patria
12 1 — 11
I-6I 2 Kárász. József, Lutersdorf, Mészáros
Információink szerint az első
II. osztály:
meccs csütörtökön, 11.-én lesz
Hajduk—Törekvés 3:0 (1;0). Gól Mihály, Schmidt Ferenc II, 66 p.
Hágában, majd onnan a csa
Götter
Antal.
64
p,
Juszt
Mátyás,
lövők; Markovics, Vladin és IgnatoKoháry
Antal,
Lakatos
Péter,
63
p
pat Harlembe utazik.
vics III.
Sámuel
László,
Szabó
Károly,
62
p,
Itt szombaton áll ki meccsre, de
Unirea—Dacia 5:1 (2:0). Góllövők:
Tímár II. (3), Isac, Kleins, illetve Baka Sándor, Capra II, Mayer János, másnap, vagyis vasárnap már újabb
Walzer Béla. 60 p. Philipp Robert, vasúti ut után Amsterdamban ven
Batrin II.
Vulturi—Kadima elmaradt, mert Schock Lajos._______ ___________ _ dégszerepei, Most három napi pihenés
utóbbi nem jelent meg.
Kiilönvonatot indítunk az A M T E — következik, mert a csapat szerdán,
17.-én Rotterdamban játszik, majd
Hajdúk . 14 10 2 2 22-7 22
TMTE Jigamérkőzésre
Dordrecht városába megy, ahol 20-án
Dacia
14 9 1 4 35-10 19
Unirea
12 9 1 2 30-13 19 76 lejbe kerül az utazás oda-vissza meccsel, Az együttes ezután FranciaVulturii
11 8 3 — 20-4 19
Május 21-én, két hét múlva leját országba rándul át, ahol Párisban
Kadima
14 5 4
5 15-26 14 szásra kerül Aradon az AMTE-TMTE szintén van egy meccse, még hozzá
Venus
12 4 1 7 13-26 9 ligabajnoksági mérkőzés. A két rivális 23-án.
Az eddigiek szerint a csapat má
Törekvés
12 3 2
7 4-21 8 munkásegyüttes találkozása érdekes
jus 25.-én érkezik vissza Temesvárra,
Unió
13 1 1 11 1-1
3 sportot és reváns jelleggel bir.
Fortuna
12 — — 12
1-31 —
Tekintettel arra, hogy a temesvári miután 28-án már nemzeti ligamecsmunkásegyesület nagyszámú tábora cset kell játszania. Az együttes nem
szívesen rándulna át Aradra a mér mehetett el komplettén, mert sem
Hoksáry. sem Ágner nem tudtak sza
kőzés megtekintéséra,
badságot szerezni. Szó volt arról, hogy
a „Sport és Kritika“ alkalmat
Bürger mellé Molnárt, a TMTE bekkakar nekik adni arra, hogy hed
jét viszik magukkal, ám a TM TE
véne
csapatukat
idegen
pályán
tá
Miután szerdán nemzeti ünnep van,
nem teljesíthette a kérést, miután
mogathasúk. Lapunk a mérkőzésre
az egyesületek igyekeznek maguknak
szüksége van a játékosra a ligamecskiilönvonatot indít.
programot biztosítani. A szövetség
cseken.
Ez
a
különvonat
természetesen
csak
döntése folytán a megsemmisített KiEhelyett sikérült az aradi Gló
nizsi-Banatul bajnoki meccset is erre akkor megy át Aradra, ha megfelelő
számú
jelentkező
van.
A
vonat
reggel
riával megállapodni é s így a
a napra tűzték ki, még hozzá az Electrica-páiyára. Amennyiben a liga azon 9 órakor indul a józsefvárosi állomás ' H usztig-A lb u bekkpár k iséri
ban máskép döntene — és ez jelen ról és este 9 órakor indul vissza
e l a csapatot a túrára.
pillanatban, amikor e sorokat Írjuk. Aradról.
A
két
aradi játékos Kolozsváron
Az
útiköltség
oda
és
vissza
meg nem tudhatjuk — úgy a Kinizsi
csupán
76
lejt
tesz
ki
személycsatlakozik
a csapathoz és onnan in
bizonyára eleget tesz aradi meghívá
enkiní
dulnak
Balázs
Dénes mérnök vezetése
sának és az AMTE ellen játszik.
mellett.
és
azt
hisszük,,
hogy
ez
az
ár
olyan
A TMTE is programot csinál, még
A fiuk valamennyien nagyon örül
pedig tribünalapja javára. A munkás minimális, hogy alig fog akadni igazi
nek
a szép túrának és a legjobb han
sportember
és
vérbeli
drukker,
aki
együttes ellenfele egyelőre még bi
gulatban
hagyták el városunkat. Bí
nem
használná
ki
ezt
a
kínálkozó
és
zonytalan, de bizonyos, hogy egy
olyan csapat lesz, amely méltó pro kedvező alkalmat. Ismételjük azonban zunk abban, hogy a temesvári együt
hogy a vonat csak akkor indul, ha tes derekasan állja meg a helyet és
gramot adhat.
A meccs érdekességét növeii még, megfelelő számú jelentkező akad. Je-, jó hírnevet szerez Hollandiában is a
hogy előtte a TMTE soványai és lentkezni május 13-án .szombaton estig román futballnak.
kövérei szállnak szembe egymással. lehet kiadóhivatalunkban (l. Merev u.
Ez a meccs, amely minden eszten ,2). Amennyiben fenti időpontig nem Kiránduló pünkösdi sport
dőben a legmulatságosabb jeleneteket volna megfelelő számu résztvevő úgy
vonat Jugoszláviába
idézi fel, ezúttal is szenzációt jelent. a vonat - legnagyobb sajnálásunkra nem indulhat.
A Hajdúk sportegyesület különReméljük azonban, hogy a. TMTE
hatalmas drukkertábora és a többi vonatot indít Temesvárról az adriai
121 p. Szilárd II. 116 p. Oszter- temesvári sportemberek is átrándulnak tengerpartra, Dubrovnikba (Ragusa).
Útiköltség IU-ik osztály kíilönvonamann .1, 114 p. ifj. Szednicsek Puia Aradra, hogy a temesvári munkáston Temesvár—Dubrovnik és vissza
Rezső, 106 p. Mózes Dénes, 105 p. csapatot győzelme kivívásában ségit
Lei 1200, Il-ik osztály Lei 1900.
Tóth Róbert, 104 p. Neumann A. sék.

I l i n
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Bajnoki és barátságos
meccs a szerdai
ünnepen

fipbajnoktágunk

ilgi$a

1933 május 8.
Beleértve útlevél és vizumdijak. Első
rendű penzió Dubrovnikban, napi 60
—120 dinárig.
Útiköltség Temesvár—Kikinda és
vissza Lei 350, Zentáig és vissza
Lei 400, Suboticáig és vissza Lei
500, Zomborig és vissza Lei 600.
Indulás Temesvárról f. é. junius
2-án délben, visszatérés junius 9-én
éjfél után.
A jelentkezéskor szükséges okmánzak: állampolgársági és katonai ok
mányok.
Jelentkezni lehet a S. K. Hajdúk
Club helyiségében, Timişoara L, Str.
Ungureanu (Városház-ucca) -1, bejá
rat Str. Eugen de Savoya (Jenő herceg-ucca) május 24-ig, d. e. 8—1-ig
és délután 3—7-ig, ahol bővebb fel
világosítások kaphatók.

Amatőrfényképészek előre!
M in denki kisérelje m eg a leg szeb b
sp o r tfe lv é te lé v e l résztv en n i fén 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 sportfelvételével, 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. (Mercy ucca 2 bejárat).
A beérkezett fényképeket összegyűjt
jük és egy páratlan zsűri fogja eldön
teni a pályadij nyerteseket egy később
megállapítandó időpontban.
3 dijat füzünk 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.
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