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Ripensia-AMTE
Glória-Kinizsi

P én tek , -1 9 3 3 szep tem b er i

évf. 4 9 . szám
Szerkesztőség

és

Á r a 5 lej

k iad óh ivatal

TELEFON: .11-11.

TEMESVÁR I. M E R C Y -U C C A 2

AtmemU meg^&éád

a k&biséét B&íwi&®ngá»a

Aimmmdm Zottím
ideígémm §im§hú§ mméi a §mt*'
Sepi S livim métátak Beadvám^Baakidé a fogát, imttUoH VM»~
gáfodtd a® efomta hangadatéit vádak uggéBea. - A foga ideget
Íb&c a kőkénnek én íegkvaeSM i "Ménéig kM dte k i a%ideig&eaen
SixotUág&t
Amikor jelen sorokat Írjuk, a te
mesvári futballsport valóságos hangya
bolyhoz hasonlít és egy kivételes ál
lápot tartja izgalomban az egyesüle
teket, vezéreket, futballistákat. és miudenkit, aki éber szemekkel figyeli az
eseményeket. Nem kevesebbről van
szó, mint hogy

amely három osztály felállítását vette
tervbe,

nem volt időszerű és épen eb
ből fakadt aztán az egész za
var, amely egy. virágzó sport
tal rendelkező város békéjét
feldulra.
a futballkeriilet szembehelyez
A kerület elnöke — Sepi mérnök
kedett Sepi Silvius mérnök
— ellenezte a három osztályt és az
kel, a kerület elnökével,
ö távollétében az egyesületek véle
ményezése alapján állították fel a há
mert a kerületi tagok véle
rom bajnoki osztályt.
ménye szerint az elnök a kedd
Mégis a Fortuna és Törekvés,
esti ligaiilésen dezavuálta
tehát olyanok, akik a három osztály
őket.
mellett nyilatkoztak az egyesületi ér
Az őszi bajnokság egyáltalán úgy tekezleten, fellebbezést jelentették be
indul, mint egy fejetlen és tervnél az ellen, hogy őket besorozták ebbe
küli sportcentrum hangzavarja ét. ma az alsó kategóriába. De fellebbezett
még mindig nem tudni, miképen a Politechnica is, amely szintén ki
kezdjük meg az uj futballévet.' Ebbe fogásolta, hogy a harmadosztályba
a zűrzavarba szólt most bele ez a sorozták.
felfordulás, ami még jobban össze
Dr. Sevici osttja be a temes
keveri az egészet. Mert mi is történt?
vári bajnokságot
A három osztály az o k a . . .
Ezt a felebbezést tárgyalták kedden
Hetekkel ezelőtt már vita tárgyát este a liga ülésén, ahol azonban nem
képezte, hogy miképen qsszák be az jelent meg á külföldön tartózkodó
uj bajnokságban az osztályokat. Már juga Livi us elnök, Lobi Zsigmond
az első percben sportszerűtlen volt és Dr. Kovács Ödön.
A felebbezés tárgyalása azzal, vég
ez az uj kísérleti eszme, mert a sza
bály is azt mondja, hogy a bajnoki ződött, hogg a liga Dr. Sevici lugosi
év előtt kell megállapítani a csapa kerületi elnök érvelése után
tok létszámát a jövőre nézve, illetve
besorozta az első osztályba a
akkor kell megállapítani, hogy a baj
Politechnica csapatát és a
nokság lefutásával miképen folytatják
létszámot nyolc csapatban ál
le az egyesületek a további versenyt.
Gaberdeen tanár javaslata tehát,
lapította meg, mig a harmad-

osztályt megszüntette és csak
másodosztályt állított fel, a
melyben a Kadima és ZsSE
is játszik, azonkívül a többi
egyesület mind.
Ez a döntés maga után vonta az
egész város sporttársadalmának fel
háborodását, mert szabálysértést és
igazságtalanságot lát mindenki abban,
hogy egy újonnan alakult futballcsa
patot, mint a Politechnica, előnyben
részesítik más, szerzett jogaira hivat
kozó egyesület elé.
A döntés következménye azután
az volt, hogy az egyesületek elhatá
rozták, hogy megfelebbezik a döntést
a központhoz, de más utójátéka is
volt. Szerdán este ugyanis összeült a
kerület és itt, mielőtt még sorsolásra
kerülhetett volna a sor, Lóránd János
kerületi tag zárt ülést kért.
A z ülésen azután kijelentette
úgy a maga mint tagkollegái
nak nevében, hogy nem haj
landó Sepi mérnökkel tovább
együttdolgozni, mert az elnök
dezavuálta tagtársait.
Ezután valamennyi kerületi tag felkelt
és miután jegyzőkönyvbe vétette a
bejelentést, eltávozott az ülésről.
Így következett be a kivételes ál
lapot.
Tegnap délelőtt sikerült az érde' kelt felekkel beszélnünk és a kényes
és i Imérgesedett ügyben a-következő
nyilatkozatokat kaptuk:

Sepi: Én becsületesen jártam
el...
Sepi Silvius mérnök délelőtt felke
resett szerkesztőségünkben és előadta
az egész bajnoki osztálybeosztás tör
ténetét Hangsúlyozta, hogy nem volt
jelen, amikor beosztották az uj baj
noki rendszert; tehát a liga előtt nem
is szólhatott fel ennek a határozatnak
az érdekében, mert ezt csak azok
tehették volna meg, akik ismerik az
egész határozat keletkezését és indo
kait. Ez azonban nem történt meg,

senki nem védte á kerület
; határozatát.
— Amit éa tettem, — mondja
Sepi mérnök — nem is volt egyéb,
mint hogy információt adtam Dr.
Maiornak, amikor ezt tőlem kérte,
hogy hány csapat vegyen részt az
első osztályban. Én a temesvári
vezetőegyesületek véleménye alapján
megmondtam, hogy a nyolcas
beosztást tartom jobbnak. Ar
ról egyáltalán nem beszéltem,
hogy a Politechnicét be kell
sorozni az első osztályba. Aki
ezt állítja, az ferdít.
Én tehát nem kerültem szembe kerü
leti tagjaimmal. Ellenben ők fordul
tak ellenem, mert gyávák voltak
ahhoz, hogy a ligával szembehelyez^
kedjenek és védjék álláspontjukat.
Csak annyit mondhatok, hogy a Politechnicát nem én soroztam be az
első osztályba,
nem dezavuáltam senkit és a
kerületi tagok magatartásét
választási trükknek tekintem,
mert igy akarnak ellenem, illetve ma
guk mellett hangulatot kelteni. Én a.
ligától várom a döntést ebben az
ügyben. Ha őket jelölik ki arra, hogy
továbbvezessék az ügyeket, legyen,
ha énnekem kell tovább dolgoznonr
uj tagokkal, hát úgy lesz. Én tudom,
hogy becsületesen jártam cl és egész'
éven keresztül is esek becsületesen
dolgoztam,
még hozzá' mindenkor az
üoígi
összes egyesületek érdekében,
Loránd: Nem maradt m&* vélasztöBnnk . .

Loránd János, a kerületi bizottság
tagja és Sepi elnök helyettese, ki
jelenti munkatársunk előtt, hogy neki
nem mindegy, hogy Sepi elnökkel

szemben 9 széthúzás álláspontjára
kellett helyezkednie. Sepi mindenkor
a tárgyilagosság mintaképe volt, csak
a bajnoki beosztással kapcsolatban
merültek fel közöttük differenciák.
— Sepi elnök nem védte meg a
kerület álláspontját és
hozzájárulását adta egy olyan
szabálytalan eljáráshoz, amely
szinte egyedülálló a sport tör
ténetében.
Mi nem vagyunk barátja az összekülönbözésnek, de abban a pillanat
ban, hogy saját elnökünk a felettes
fórum előtt hátba támad bennünket
és a kerület döntésével szembeni

álláspontot vall, nem maradt más
választásunk, mint hogy megtagadjuk
vele minden közösséget. A'harmadosztály felállítását igenis fontosnak
tartom, mert nem lehet minden újon
nan alakuló egyesületnek azonnal utat
nyitni az első osztályba. Én a magam
részéről kijelentem, hogy ezek után
teljesen a ligára bizom, milyen állás
pontot fog elfoglalni és alig hinném,
hogy ez a felettes fórum tagokat fog
delegálni Sepi. elnök mellé, mert ak
kor egy testület szembekerülne az
egyesületek összeségével. Mert az
egyesületek valamennyien a liga hatá
rozata ellen foglalnak állást az osz
tálybeosztásban

2Chte&ea foédtdtd: ÂMenovid ein&kíete m eiiett Ideig&ene* BizotUág vomì èst a kebüßet oezetàòèt
Amíg tehát a helyzet ilyen mérték
ben elmérgesedett, a liga tegnap délütári egyelőre megoldást keresett és
‘ találj Délután érkezett meg ugyanis
Sepi Silvius mérnök két átirata a
ligához, illetve Lobi Zsigmond elnök' helyettes kezeihez, amelyben
Sepi m érnök kéri a közte és a
kerületi tagok között beállott
t dífíerénciák kivizsgálását,
u illetvemegállapítását annak, mennyi; ben felel meg a valóságnak, hogy ő
. dezavuálta volna tagkollegáit és az
, .2 egyesületek összeségének érdekei ellen
dolgozott volna.
A levél vétele után Lobi elnök
megtárgyalta az ügyet Arsenovici főí .,titkárral és végül megállapodtak abban,
hogy az ügy kivizsgálására ligaülést
hivnak egybe. Addig a kerületi bizott
s á g továbbra; 1 is hivatalbanlevőnek

tekintendő, de ténykedést nem fejt ki.
Ezért egy ideiglenes techni
kai bizottságot küldtek ki,
amely a sürgős munkákat in
tézi el. A bizottság elnöke
Arsenovici Zoltán, tagjai pe
dig ifj. Dormuth Antal és
Stöhr János mérnök.
A liga intézkedése után beszélge
tést folytattunk Arsenovici Zoltán
ideiglenes kerületi elnökkel, aki ki
jelentette, hogy
még a jövö hét elején ki akar
ják sorsolni a kerületi baj
nokságot,
hogy ne szenvedjen halasztást az
őszi szezon kezdete. Azonfelül csak
a sürgős folyó ügyeket intézik el.

A e egyeóüJletek megţe&eM&zik a diga döfitá&ét
í í-Tegnap este ^ órakor azután meg- ley, Kosztelnik, Gaberdeen, Terfa. ..jelent a kerület.helyiségében. 19 egye- loaga, majd Sepi elnök is hozzászólt,
. .(Sülét,.képviselője, akik Jenser Rezső ... az egyesületek elhatározták, hogy
elnöklete alatt tartották meg értekez- megfelebbezik a liga döntését, amely
' létüket. Több szenvedélyes hozzá- a beosztásra vonatkozik és kérik a
‘szólás után. amelyben Lóránd, Mül- határozat revízióját.
. N É P Ü N N E P É L Y K E R E TÉ B E N
JÁ T SZ IK A Z sS E A K IK IN D A I
Z sA K ELLEN
Mint minden esztendőben a ZsSE
az idén is megrendezi nagyszabású
nyári ünnepséget, amely mindig akis
határváros legszebb ünnepélye szokott
; lenni.. Ez alkalommal a zsombolyai
'együttes meghívta a kikindai ZsAK
csapatát, amellyel nemzetközi mérkő
zést fog vívni.

Vienna—Donau, FAC — Admira,
WAC—Libertás, Sportklub—Wacker,
Hakoah—Rapid.

Négy bajnoki
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Aradon

Aradon folytatják a bajnokságot, a
második forduló műsora következő:
Tran silvania-Unirea
AAC-Olimpia
ATE-Tricolor
Soimi-Hakoach

Szürkének Ígérkező fór. 'KadÍMa-ke*UiiHHeftéÍ(f a
SlacfiUtamezőien
dőlő Budapetlen
A magyar profiliga: második for
dulójának programja a.következő:
•III. kér.—Ferencváros, Hungária—
: Attila, Phöbus—Újpest. Bocskay—
*, Nemzeti, Kispest—Somogy, Budai—
/■..Szeged.

Béciben ir szitoké
a program
Az Austria—FC Wien-meccset ok
tóber 3-ára halasztották, mert az
''Austria Milánóban, az Ambrosiana
ellen küzd ' a Középeurópai Kupa
■döntőjében, az FC Wien Nápolyban
'meccsel az F C Nápoly ellen. A baj
noki műsor a kővetkező:

A Kadima SE vasárnap, szeptem
ber 3-án, délután 6 órakor kertiün
nepélyt rendez a Pacsirtamező kerthelyiségbey, ahol különböző szóra
kozások lesanek.

Műsoros bált rendez a
Dacia
Mehala szimpatikus sportegyesülete,
a Dacia, szombaton este 9 órai kez
dettel a Concordia-mozi helyiségé
ben (Backhaus-féle vendéglő) nagy
szabású műsoros bált rendez, mely
nek tiszta jövedelmét futballpályájának kiépítésére fordítja. A bál kere
tében közreműködik a Hajdúk tamburicazenekara és a „Liederkranz“
dalárdája; Tánc reggelig.
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Most, hogy már tisztázódott, hogy
a nemzeti ligában csak 16 csapat
vesz részt és úgy a TMTF mint a
DragoS Voda kimaradtak ebből a
bajnokságból, a központ meg is ej
tette a sorsolást. Ettől függetlenül
azonban felebbezést jelentett be a
beosztás ellen és — mint biztos
helyről nyert értesüléseink mondják
— a Dragos Voda elmegy, ha kell,
egészen a romániai sport legmaga
sabb patronusáig, á királyig.
A sorsolás nem nagyon kedvezett
Temesvárnak, mert

mindössze 4— 5 nagy mécs
esét kapunk,
ezzel szemben csapataink kemény és
érdekes küzdelmeiket más városok
ban játszák le. így az első nagyobb
meccs szeptember 27-én lesz a Ripensia és a Juventus csapatai között.
Azután október 1-én a Kinizsi játszik
a Venus ellen, 8-án pedig a Ripensia a NAC-ot látja vendégül. Ezután
ismét háromheti kisebb küzdelmek
következnek és utána, október 29-én
a Kinizsi a bukaresti CFR ellen ját
szik. November 12-én azntán a Ki
nizsi az AMTE ellen játszik. A Ripensia különben három meccset ját
szik idegenben, négyet pedig idehaza.
A Kinizsi szintén négyszer játszik
idehaza és háromszor idegenben.
A sorsolás eredménye különben a
következő :

-

Szeptember 3:
B-csoport: Unirea Tricolor— Soimi.
Szeptember 10:
A-csoport: Venus—Unirea.
B-csoport: Soimi—Ripezsia, Uni
rea Tricolor—Glória CFR.
Szeptember 17:
A-csoport: CFR—AMTE.
B-csoport; Ripensia—Juventus.
Október 1:
A-csoport: U—Crisana. Kinizsi—
Venus, AMTE—Trieolor..
B-csoport: NAC—Románia, Uni
rea Tricolor—Ripensia, Müres—
Glória CFR, Soimi—Juventus.
Október 8:
A-csoport: Venus—U, Crisana—
Kinizsi, Tricolor—Brasovia.
B-csoport: Románia—Unirea .Tri
color, Ripensia—NAC, Glória
CFR—Juventus, Mures—Soimi.
Október 15:
A-csoport: U-Kinizsi, AMTE—
Brasovia, Tricolor—CFR.
B-csoport: Ripensia — Romakia,
Soimi—Glória CFR, NAC—Uni
rea Tricolor, Juventus—Mures.
Október 22:
A-csoport; AMTE—U, Crisana—
Tricolor, Venus—CFR, Kinizsi
—Brasovia.
B-csoport: Románia—Glória CFR,
Mures—NAC.
Október 29:
A-csoport: Tricolor—U, Crisana—
AMTE, Brasovia—Venus, Kini
zsi—CFR.

B-csoport; Románia—Mures, Gló
ria—NAC, Unirea Tricolor—
Juventus.
November 5:
A-csoport: U—CFR, Brasovia—
Crisana, AMTE—Venus, Trico
lor—Kinizsi.
B-csoport: Juventus — Romania,
NAC—Soimi, Ripensia—Mures..
November 12:
A-csoport: U—Brasovia, Crisana—
CFR, Tricolor—Veuus, Kinizsi
AMTE.
B-csoport: Soimi-Romania, Juven
tus—NAC, Mures—Unirea Tri
color, Glória CFR—Ripensia.
Mint fentiekből is láthatjuk, mind
össze egyszer tartanak szünetet a
nemzeti ligában, szeptember 24-én.
Akkor kerül ugyanis lebonyolításra a
magyar-román amatőrválpgatott Euró
pa-kupameccse.

Boin&ftprogMmi aradon

i Ripensia u M II ellen
mérkőzik
Temesvár marad, Arad halad, ezzel
kezdjük meg cikkünket. Amig Temes
váron a liga és disztrikt meccseinek
addig Aradon vasárnap már a má
sodik bajnoki forduló kerül lebonyo
lításra. A 4 bajnoki meccsen kívül
a Glória és az AMTE a két temes
vári ligacsapatott látja vendégül. A
Glória-Kinizsi meccsel lapunk más
helvén foglalkozunk. Lapzárta után
arról éltesülünk, hogy az aradiak még
fokozzák a program érdekességét, az
AMTE lemondta az ILSA elleni
meccset komoly program nélkül ma•iád és a Ripensiát látja nendégül.
Ha az idő nem volna olyan rövid,
kedvünk lenne különvonatot
indítani Aradra,
hogy érdekes meccseket láthasson kö
zönségünk. A kettős műsor a Glória
pályán kerül lejátszásra.
VASÁRNAP M EG IND U L A N EM 
ZETI B A JN O K SÁ G
A központi sorsolás szerint vasár
nap lesz az első nemzeti ligameccs
még hozzá Bukarestben az Unirea
Tricolor és a nagyszebeni Soimi csa
patai között. Az Unirea Tricolor a
favorit és győzelméhez alig férhet
kétség.
A Z U NIREA É S H AJD ÚK I S
JÁTSZA N A K
Miután a Kinizsi aradi vendégsze
replése miatt a Kinizsi-Unirea meccs
elmarad, az Unirea vasárnapra lekö
tötte a Hajdukot, amellyel vasárnap
délután fél 6 órakor játszik az Unirea-pályán. Bitó Cristeti lesz.
A szerkesztésért és kiadásért felel
H a j d n J e n ff.
Főszerkesztő; K o t z m n t h A r t ú r
Szerkeszti: S i m o n i é Henrik és
G r o s z Sándor
Nyomatott
a „Hajdú,,-nyomdában
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A Kinizsi a nemzeti bajnokságban
oktober elsején játsza első meccsét
az ekszbajnok Venus ellen, szeptembér elején megérkezik Wana a bécsi
térnei, aki kezébe veszi a csapatot,
ám a vezetőség addig sem pihenteti
az együttest. Vasárnap Aradon vendégszerepelnek a Glória ellen. A lilafehérek felállítása a következő lesz:
Osztermann — Hetzer. Kohl — Nagy,
Szutor, Demetrovici—Szilárd, Lotter,

U
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mutaktkozott be, úgyhogy játékuk a
Törekvés-pályán nagy eseménynek
Ígérkezik, annál is inkább mert elsőosztályú csapatok játékát a Törekvéspálya közönsége ritkán láthatja.

'

A fen m Freídorfon
Freidorfon a Venus meccsel. A
Freidorf nagyképességü csapata ko
molyan készülődik a bajnoksárgra.
Vasárnap a Venus reorganizált csa
pat játszik Freidorfor.
A meccs favoritja a hazai csapat,

a t

Zelenák II, Zemler, Baskov. A lilafehérek az utolsó két meccsükön, nem
mutatták azt a játékot amit tőlük
elvártunk, ennek ellenére Aradon a
nagytudásu ellenfelle szemben is a
siker reményében veszik fel a küzdelmet, mert a csapat formája javuló
tendenciát mutat kezdik kiheverni a
hosszú pihenőt okozta meccsrutin
hiányát.

mely már elsőosztályu ellenfél ellen
is megmutatta, hogy tud játszanai. A
Venusra nehéz szerep vár!

Az finlíalkohoHsifik fi TAC ellen
|ál$zfinfik
Az 10GT törekvő csapata vasár
nap a TAC ellen küzd a Rapid
pályán a TAC—Kadima mérkőzés
előtt, Az IOGT az utóbbi időben
szép eredményeket ért el, úgyhogy
játékuk érdekli a közönséget.

m y l m M v 1, 2, é$ 3.-áo feonyolíEják le
é$ m m &t m m M venenyzőb

ét fiiipslszákit indulnak

A bajnokság Aradon és a szatmári
kerületben már kezdetét vette, vasár
nap a nemzeti bajnokság is startol.
Temesváron azonban még nem tud
nak kezdeni. Itt driblikkel, guerillaharcokkal vannak elfoglalva. Az egye
sületek természetesen már unják a
hosszúra nyúlt vakációt, a pihenőt,
dolgozni akarnak. Vasárnap nagyon
népesek lesznek a pályák, csaknem
áz összes egyesületek meccseinek,
csak nem pontokért, hanem egyelőre
csak barátságos alapon. A bajnoki
mérkőzéseket majd fagyban, hóban,
csőben fogják lebonyolítani. Elvégre
nálunk minden héten meg lehet vál
toztatni a beosztást, a programot. Az
egyesületek úgyis a szövetségért van
nak és nem fordítva, a bábukkal nem
lehet játszani.
A vasárnapi barátságos műsor a
következő:

Mt-Kadima a Rapidpályán
[ A Rapid-pályán fél 6 órai kezdet
tel a két régi ellenfél a TAC és Kadima találkozik. A két egyesület baj
noki meccse, többnyire izzó hangu
latot és elkeseredett küzdelmet hozott.
Játékosok, drukkerek, vezetők farkasszemet néztek egymással, egyszóval
dühöngött a béke a két tábor között.
Természetesen ennek nem volt értelme
A két egyesület vezetősége látta,
érezte, hogy ez a harag árt a sport
nak. A TAC és Kadima vezetősége
közeledik egymáshoz, a közeledésnek
első jele a vasárnapi meccs.
A TAC ezidén a bajnokság má
sodik helyén végzett, most nagyobb
lesz a konkurrenciá, ennek ellenére a
TAC még szebben akar szerepelni.
Possák az uj tréner és légi játékos
kétségkívül megerősíti a csapat játék
erejét, több fiatal játékos beállításával,
illetve kipróbálásával fel akarja frissí
teni a TAC-ot. A kék-febérek, ami
kor e sorokat Írjuk — kiestek az első
osztályból. Az igazat megvallva, a
Kadima tréningjeiről sem igen hallot
tunk, ennek ellenére érdekes küzde
lemre van kilátás, mert a Kadima

Ma, pénteken veszik kezdetüket
Bukarestben Románia 1933. évi uszóbjnokságai, amelyeket három napon
keresztül, vasárnapig bonyolítanak le.
Temesvár uszósportja utóbbi időben
kétségtelenül nagy fejlődésen ment
keresztül és igy a bukaresti bajnok
ságokon Temesvár is képviselve lesz.
A versenyen az ILSA versenyzői,
valamint Bohunitzky (CFR) indul,
azonkívül az ILSA vizipolócsapata
játszik a bajnokságért.
Hosszú éveken keresztül uszósportunk úgyszólván gyerekcipőben járt
és csak a Rapid, Unió és Kadima
úszói képviselték minden évben egy
szer rendezett versennyel ezt a sport
ágat. Az idén azonban minden meg
változott és hogy ez igy történt,
elsősorban Dr. N a s c h i t z Istvánnak,
az .uszóliga elnökének, és S a 11 a i
Ernőnek köszönhető, akik hatalmas
kitartással és ambícióval dolgoztak e
sportág fejlődése érdekében. Hozzá
juk csatlakozott most R a v a s z Pál,
a budapesti MTK volt válogatott
játékosa és temesvári amatőrtréner,
aki a jó anyagból ki tudta hozni azt,
ami a temesvári sport megérdemel.
Most majd alkalom kinálkozik, meg
mutatni a fővárosban, hogy Temes
vár uszósportja mennyire haladt
A bukaresti uszószövetség elküldte
a programot Temesvárnak és abban
az előirt uszószámokon kívül szere
pel a vizipolócsapatok bajnoksága is.
Ebben a versenyben hat csapat indul,
még pedig

mindig a TAC ellen játszik a leg
nagyobb szívvel, lélekkel és akarással.
A meccs fél 6 órakor veszi kezdetét
a Rapid-pályán.

A TMIE fi M uriíí Bálja
vendégül
A TMTE-pályán rónáéi együttes, a
Vulturii vendégszerepei. A TMTE a
nemzeti bajnokságból kiesett, de a
vezetőség és a játékosgárda csüggedés
nélkül tovább dolgozik és a disztriktbajnokságban csak egy évig akarnak
játszani, ezért most elölről kezdik,
vasárnap másodosztályú ellenfél ellen
játszanak. Igaz, a Vulturii nem lebe
csülendő csapat. A TMTE-pályán
fél 6 órakor az első csapatok, tél 4
órakor a két csapat második garnitú
rái küzdenek,

Érdeket meict kerül lejál$záipa a CFR-páíyán
A CFR-pályán fél 6 órai kezdettel
a CFR és Dacia találkoznak. A CFR
a legfiatalabb egyesület, de a csapat
játékereje nagy értéket képvisel má
sodosztályú szemüvegen. A Dacia
egyike a másodosztály legnagyobb
tudásu egyesületeinek, úgyhogy a meccs
érdekes küzdelmet sejttet.

a kolozsvári „Uu, a maros
vásárhelyi SE, az ILSA, a
hnkaresti Sportul Studentesc,
a CFR. és a PTT.
Az első három csapat van kihelyezve,
és a párosítás a következő: Ü-Sportul Studentesc, MSE—PTT és ILSA
—CFR. A második napon az elő
döntők és egy román-Bukarest válo
gatott, mig a harmadik napon a
döntőmescsek és egy ILSA—Bukarest
revánsmeccs kerül lebonyolításra.

EI$9o$zlfilyu ellenfél fi Torekvét-pfilyán
A Törekvés pályán fél 6 órakor a
Rapid és Törekvés találkozik. A Ra
pid az ILSA ellen pompás játékkal
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A polómeccsek nemcsak bajnoki címért mennek, hanem
egy nagyon értékes serleg
ért, a „(Supa Romaniei“-ért
is és ezért a csapatok fokozottabb
ambícióval küzdenek majd érte.
Alkalmunk volt Ravasz Pál uszótrénerrel beszélgetést folytatnunk, aki
az uszószámokkal kapcsolatos esé
lyekre vonatkozólag következőket
mondotta:

— A román bajnokságokat, sajnos
kissé későn Írták ki és a változott
időjárás érzékenyen befolyásolni fog
ja az eredményeket. A bajnokságokon
a legszebb reményekkel kétségtelenül
az ILSA vizipolócsapata startol, mely
az idei szezonban óriási fejlődésen
menr karesztül. Tekintve, hogy a csa
pat állandóan változatlan felállításban
szerepel, nagyszerűen összeszokott
és igy favoritja a bajnokságnak. Ed
digi eredményei is azt mutatják, mert

az együttes játszott öt mécs
esét, amelyeket meg is nyert
és gólaránya 41:7.
A csapat a következő felállításban
veszi fel a küzdelmet :
Baader I— Molnár, Schaeffer
Ravasz — Fischer, Lusztig,
Freund.
Az eddigi tapasztalatok alapján úgy
hiszem, hogy a döntő az MSE és
az ILSA között fog lefolyni.
— Az uszószámokban is igen szép
esélyekkel indulunk, különösen az
ifjúsági számokban, ahol
Sallai Zsuzsa, Püllök és Bo
hunitzky (CFR), a szenior
számokban pedig Fischer, Bo
hunitzky és f Püllök állnak
starthoz.
Reméljük, hogy a verseny meghozza
a várt sikert Temesvárnak és ezzel
újabb fellendülést észlelhetünk, mert
az építendő uszodára már nagy szük
ség lenne Temesváron.
Mi is reméljük ezt és ebben a tö
rekvésben mindenkor az úszók párt
ján fognak találni bennünket a temes
vári versenyzők és azok vezérei.
Freund Imre.

Vasárnap délelőtt mu
tatkoznak be a Ripensia Csikók
A Ripensia tartalékcsapata vasárnap
délelőtt fél 11 órakor lép a nyilvá
nosság elé. az Electrica pályán tré
ningmeccset abszolválnak valószínűleg
a Hajdúk ellen. Leközöljük a Ripi II
felállítását azzal, hogy ez az együttes
az első osztályú bajnokságban sem
lenne sereghajtó: Pavlovits — Barta,
Ágner—Wéber, Hrehuss, Németh—
Beke, Carte, Lázár, Balk (NAC csikó)
Chiroiü.
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Bukarestnek fiimejie v o lt
a Ripensia Y e i t d é g f á f é k a
iriiiii i i l i n i i fisul, i f i szn
min ifim ii §§ síi mii isziii Mii
iinir Jetii alisfi ipziiia
Pénteken elutazott a Ripensia a fő
városba. Az utazás előtt e sorok írója
a pályaudvaron villáminterjút készlett
a játékosokkal, akik mind győzelmet
tippeltek.
Impozáns volt ez az optimizmus,
ez a győzniakarás
A játékosok nagyon bíztak a bu
karesti közönségben. Berger Jenő, a
Ripensia agilis vezetője is győzelmet
remélt, de nem találta ezt valószínű
nek. A Ripensia diadalmas serege
hazaérkezett. Felkerestük a tárgyila
gosságáról közismert Berger Jenő urat
aki a bukaresti meccsekről a követ
kező részleteket mondta el;
— Bukarestben nagy tekintélye van
a Ripensiának. A bukaresti közönség
úgy szereti a Ripensiát, mintha saját
csapata lenne. Ezt a nagy népszerű
séget a Balkán-kupán szereztük meg.
Amikor Kotormány megjelent a pályán
mindenki úgy mutatott rá,
ez a játékos nyerte meg Romá
niának a Balkán-kupát!
A Ferencváros két mérkőzése a
Romcomit pályáján zajlott le.
7700 néző és egy fél millió lej
beszédes számok, a Ferencváros—Ju
ventus meccsen 2700 néző asszisz
tált. a mi játékunkon 5000 fize ő néző
jelent meg — több mint 1000 néző
ingyen nézte a mérkőzést. Kétféle
helyár voltjj
55 lejes és 90 lejes
a Fradi elleni mérkőzésünkön majd
nem minden jegy elkelt, többféle jegy
elfogyott,
egy élelmes nyomdász, jegyhamisitással
próbálkozott, de lefülelték. Amikor a
Ripensia megjelent a pályán, a kö
zönség dübörgő tapsorkánnal üdvö
zölte, a közönség 99 százaléka mel
lettünk drukkolt, dé
a Ferencváros szép akcióit is
tapssal honorálták.
Uj dresszben játszott a csapat, ez
jó kabala volt. A Nemzeti Sport tu
dósítása megdöbbentést keltett. Elis
merjük,
a mezőnyben a Ferencváros
jobb volt
a belső trió és Tánzer kitünően, szé
pen, technikásán futballozott, de
kevesebb gólhelyzetük volt, mint
a Ripensiának
Védelmünk ragyogóan verte vissza
a magyar támadásokat, ez arra kész
tett Toldit, hogy durván, játsszon.
Zomboryt Toldi harcképtelenné tette,
kapusunkat erős rúgás érte a könyö
kén, ennek ellenére Zombory tovább
védett, de alig tudta, karját megmoz
gatni, a gól a hóna alatt jutott a
hálóba sérülése előtt a labdát minden
bizonnyal kivédte volna. Bindeát is
kétszer elfaultolták a tizenegyesnél
Pap hátulról elfaultolta.
Bindeát kétszer ki kellett vinni
a pályáról

és fel kellett locsolni, hogy magához
térjen.
Raffinszky és Dobay kihagytak egy
egy nagy helyzetet — a kornerarány
is túlzott — a Nemzeti Sportban.
Nem számoltuk a kornereket, de azt
hisszük 14:7 volt a kornerarány a
Ferencváros javára.
Csapatunkban a védelem kifogás
talan játékot produkált. A fedezetsor
ban Lakatos remekül dolgozott, Ko
tormány nehezen lendült beja játékba,
de a második félidőben már kitünően
játszott. Dehelean is okos játékot pro
dukált. A csatársorban Bindea, Rafinsky, Dobay, Schwarc Ciolac volt
a sorrend.
Xifandó oly kitünően vezette a mér
kőzést. hogy Blutn Zoltán a Ferenc
város vezetője el volt ragadtatva és
kijelentette, hogy
Xifandot Budapesten is szivesen
látnák
Ami a meg nem adott gólt illeti,
előzőleg a biró lesállást fütyült, amit
Sárosi nem hallott és a sípjel után
lőtt, a labdát Kotormány fejelte a
Ripensia kapujába, de a többiek hal
lották a sipjelzést és a Fradi nem
reklamált, csak Stöszel ur! Ami a
meccs eredményét illeti, a Ferencvá
ros éppúgy győzhetett volna, mint a

Ripensia, de a Ferencváros csatárai
sokat lőttek — kapu fölé és mellé.
A Ripensia egy értékes serleget
hozott haza. A bukaresti Capitol-mozi
tulajdonosai Scherer és Gusti urak
ajánlották fel a serleget a győztesnek,
kedden a Juventus meccs előtt adták
át a dijat ünnepélyes keretek köze
pette. A kupa csokoládéval volt
töltve.
A Juventus ellen felforgatott csapatttal
álltunk ki. A csatársorban a Beke—
Dobay jobbszárny sokat kihagyott.
Bindea a balszéien megfelelt. Rafinszky jobbfedezetet játszott sikerrel.
Ágner is megfelelt. A Juventus jó,
lendületes futballt játszik. A meccsen
a Ripensia volt a szuverén ur
de a csapat kissé könnyelműen ját
szott, a dühöngő orkán is befolyá
solta akciónkat. • Bindea két mesés
helyzetet a kapus kezébe rúgott. Min
dent egybevetve
érdemes volt Bukarestben ját
szani, szép eredményeket és sok
pénzt hoztunk haza
. A csapat a Splendid szállodában
lakott és étkezett, megnéztük Tanase
társulatát. Zombory sérülése szépen
javul. Kedden már ő védett.

Hozzászólás

. később már eljön olyan versenyekre
is, ahol nem remél kimagasló ered
ményeket és csak a küzdelmek iz
galma, a versengés láza érdekli.
Ez az egyetlen módja annak, hogy
ismét kivigyük a közönséget a pá
lyákra. Eleinte bizonyos, hogy anyagi
rizikót jelent ez, de minden kezdet
nehéz és aki nyerni akar, annak mer
nie is kell.

Hiába, jó sportnak van közönsége.
E régi igazság mellett mi sem bizo
nyít jobban, mint az idei nyár, amely
nek minden vasárnapja futballattrakciót hozott és mindig — hála Isten
nek! — tömött nézőtér előtt.
És nem áll meg az az állítás, hogy
a közönség csak a futballra kiváncsi.
Kiváncsi egyéb sporteredményre is, ha
ott valami kiemelkedőt, valami érde
keset remei látni. Pelle 'István olim
piai tornászbajnok szereplése, a tor
nában meglehetősen laikus, közönsé
günket, oda tudta vonzani igen szép
számmal a nyári moz;ba és az evezőzverseny, amely pedig nem is Ígért
külföldi világnagyságokat, szintén szép
közönségsikert hozott. Újabban a
motorversenyeknek is nevelődik mind
több érdeklődője.
Most van a szezonja az úszásnak.
Néhány egyesületünk nagy ambíció
val dolgozik ennek a szép és na
gyon hasznos sportágnak a feléleszté
sén. Azt hisszük kezdetnek az volna
a legjobb, ha külföldi jó verseny
zőkkel propaganda mitinget rendez
nének. Ennek bizonyosan volna kö
zönsége és egy csapásra fel volna
keltve az érdeklődés az úszás iránt.
Láttuk ezt tavaly, mikor az MTK
vizipolócsapata ittt volt és zsúfolt
nézőtér előtt játszott. Ezt az utat
kellene választania az atlétikai ligának
is ha az atlétikát ismét népszerűsíteni
akarja. A közönséget jó sporttal kell
kicsábitani, kiszoktatni a pályára és

A futballista, ha egyéb dolgokban
sok előnye is van más sportolóval
szemben, abhan kétségtelenül mos
toha gyermek, hogy sportkarrierjének
kevés látható emlékét viheti magával
ha visszavonul az aktív működéstől.
Egy évig játszik vasárnapról-vasárnapra, amig eljut odáig, hogy rémé-,
nye lehet egy plakettre vagy éremre,
ha a csapata helyre jutott. Ismételjük,
csak reménye, mert a múltban sok
szor láthattuk azt, hogy a szövetség
ezeket a reménységeket nem váltotta
be és a dijak kiosztása rendszerint
addig halasztódott, amig végleg el
maradt.
Dicséretes kivétel a kerület mos
tani vezetősége, amely nemesek arra
gondolt, hogy az érmekkel és okleve
lekkel , örömet okoz az egész szezon
ban működő játékosoknak, hanem —
igen stílusosan — a kiosztás aktusát
ünnepélyes keretek közé helyezte,
amikor egy nagy mérkőzés félidejé
ben, nagy és lelkes közönség előtt
tart otta m eg. A győztesnek tehát a
hivatalos dicséreten kívül kijárt a kö
zönség tapsa is s igy bizonyára min-

den játékos előtt emlékezetes marad
ez a nap.
Nekünk magunknak, a „ S p o r t
é s K r i t i k a “ szerkesztőségének,
külön ünnepet jelentett az, amikor
felelős szerkesztőnk H a j d ú Jenő
az általa alapított H a j d ú - k u p á t
az idei győztesnek, a TMTE ifjúsági
csapatának buzdító, szavak kíséreté
ben átadta, ezzel mintegy dokumen
tálva lapunk irányát, akarását és men
talitását: az ifjúságot nemes küzde
lemre serkenteni, erős, életképes lova
glás nemzedéket nevelni egy szebb
és boldogabb jövő érdekében.
Örülünk, hogy a futballszövetség
itteni vezetői is megérezték, hogy a
sport győztes katonáit illik az előtt
megdicsérni, aki az egész évben ta
núja volt a nemes vetélkedésnek,
az ezerszemü Cézár előtt, amely most
ime serkentő tapsaival és ovációival
uj erőt adott, uj lendületet a meg
újuló küzdelemre.
r-th )

20 ponttal ismét Wet«
zenié nyerte meg ©
tipversenyt
A multheti tipverseny során azt ta
pasztaltuk, hogy a szavazatok igen
jelentősen megnövekedtek, illetve most
már sokkal többen vettek részt a ver
senyben, mint egy héttel előtte. An
nál dicséretesebb, de a férfiakra egy
általán nem hízelgő, hogy ismét egy
hölgyversenyző futott be elsőnek:
Wetzer Rudáné, aki 20 pontot szer
zett, mig mögötte csak egy 19 pon
tos és négy 18 pontos helyezkedett
el.
Wetzerné három pontot szerzett a
Crisana—TMTE, Törekvés—Kinizs1,
Electrica-CFR Simeria, Rapid-ILSA,
Törekvés-Patria, Újpest Bocskay mér
kőzéseknél, mig a Ferencváros-Juventus és Rapid-Vienna meccseknél 1-1
pontot kapott. A most már másod
ízben bravúrosan szereplő hölgyver
senyzőt kérjük, hogy szombat délután
jelentkezzék a 100 lejes dij felvéte
lére. Ugyanakkor reklamációkat is el
fogadunk.
Itt / közöljük, hogy a tipbajnoksá
jövő héten, vagyis szeptember lO.é t
veszi kezdetét és erre készüljenek fel
erősen tipelőink.

Tippályázat *I
Ripensia-AMTE
Kinizsi-Gloria
TAC-Kadima
Un. Tric.-Soimi
Venus-Freidorf
Törekvés-Rapid
CFR-Dacia
Unirea-Hajduk
TMTE-Vulturi
III ker.-Fradi
Bocskay-Nemzeti
Ambros.-Austria
Név -------Pontos cim.
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