Luchidi Timisoarán állítja össze csütörtökön a
végleges csapatot.

Megjelenik minden hétfőn, szerdán és pénteken
IV. évf. 34. szám.

Szerda 1934 május 16.

Lemondott Sepi mérnök a biródisztrikt elnöke.
Latter Sándort minden sportmüködéstől
fogytiglan eltiltották

élet

Schwarc Sándor nem vállalja a válogatott
játékot.
Fusoi jogosulatlatlanul szerepelt a TM TE ellen.
bze i kesztöség és kiadóhivatal
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Miért óvott a TAC vasárnap?
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Csütörtökön Ripensia-Venus
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Csütörtök:
B a n a tu l-p á ly a :

Ripensia— Venus Román Kupamérkőzés, délután fél 6 óra.
TAC—Bánátul barátságos, délután
fél 4 óra.
T M T E - p á ly a :

TMTE—ILSA kerületi
délelőtt 10 óra.

bajnoki,

D a d a -p á ly a :

Hajdúk—Fortuna barátságos, d. u.
fél 6 óra.

-m m r■
Dacia—DÁC barátságos.

: ?'

Arad:
AMTE—Tricolor (Baia Mare) Ro
mán Kupa. délután fél 6 óra.

Nagy érdeklődés előzi meg a Rioensia-Venus találkozást, az
AM TE,
Universitatea és az Unirea Tricolor a középdöntő
esélyes csapatai
Csütörtökön a Román Kupáért
folytatják a meccseket. Nyolc csapat
kvalifikálta magát az elődöntőig, akik
most győznek, azok már a középdöntőbe kerülnek. Érdekes, hogy a 8
csapat közül 3 nem ligacsapat, a
satumarei kerületet két együttes; a
baia-marei Tricolor és a satu-marei
Olimpia képviselik. ' Azonkívül az
UDR, amely két év előtt lemondott
a ligáról, most megmutathatja képessegait. A legnagyobb érdeklődésre
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fi Remin Kupa didinSijifeen 4 érdeket
■ént Éterül lejábzátra

— Olimpia (Satumare)
Kupa, d. u. fél 6 óra.

Román

B u c u r e ş ti ;

Unirea Tricolor—UDR Román .
Kupa.
Vasárnap:
T r ie s t;

Románia tréningmeccse.

i

B a n a tu l-p á ly a :

Lugoj—Resita városközi, ~ délután
fél 4 óra.
Timişoara—Arad városközi, d. u.
fél 6 óra.
Hétfő:
B a n a tu l-p á ly a :

Vesztesek d. u. fél 4 óra.
Győztesek d. u. fél 6 óra.
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■ Luchide elrendelte:

tart számot — a bajnok, az ekszbaj-.
nokkal mén össze erejét. A Ripensia
husvétkor remek játékkal pompás
győzelmet aratott a Venus ellen, a
bucure?tielc játékára annál is inkább
kiváncsiak sportembereink, mert a
Venus kétszer győzte le hallatlanul
izgalmas mérkőzés keretében
a KiH123!*1'
A. Venus, amely ősszel az utolsó
volt, összes tavaszi mérkőzésein bravurosan szerepelt. A három. Valcov,
Albu, Actis. Eisenbeiser, Burian játéka felcsigázza az érdeklődést.
A Ripensia-fiuk teljes szívvel szállnak a küzdelembe, nemcsak azért,
mert Luchidy itt lesz, hogy lássa a
formákat, azonkívül a Ripensia meg
akarja nyerni a kupát és a játékosok
tudják, ez a világbajnokság előtt az
utolsó mérkőzésük, azután pihenhetnek.
A Ripensiavasárnap
amásodik

C ió lir lS h lii â fl&fiiEül pályán

félidőben nagyvonalú játékot produ- ni, a hazai csapat a favorit, de az
kált, ha 90 percig Így játszanak, UDR győzelme sem lenne meglepeakkor nem fog elmaradni a siker. A tés, Aradon a baia-maréi Phönix és
meccs fél 6 órakor veszi kezdetét a az AMTE találkoznak, az aradiak
Bánátul pályán, előzőleg a TAC és győzelme várható,
Bánátul mérkőznek, barátságos aiaClujon az Uuiversitatea és a satupon.
maréi Olimpia mérkőzik, az U vereBucureftiben az UDR és az Uni- sége nem lenne meglepetés* ? ? ?
rea-TricoIor nagy harcot fognak viv—
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A főfllkár látni nH&ria á jálékoioftáf a római válogatói miatt
Tegnap levél érkezett a központból
amelyben értesítik a timl§oarai szövetséget, hogy csütörtökön Timisoarára
érkezik Luchide főtitkár és ezért utasitja a kerületi bizottságot, hogy a
TMTE-ILSA bajnoki mérkőzést tűzzék ki délelőttre, mig a TAC-Banatúl meccset délutánra a Ripensia-Venus kupameccs .elé. Az utasítást azzal támasztotta alá a levél, hogy a
főtitkár látni akarja Reiter és Klimekét, valamint a TAC és Bánátul játékosait, hogy a római ut előtt még
kiegészítse a keretet.
Az érdekelt egyesületek tudomásul
vették a központ leiratát és a TMTE
és ILSA képviselői meg is állapodtak,

így a második derbimeccs csütörtökön délelőtt 10 órakor kerül lejátszásra a TMTE-pályán. A pályára
vonatkozólag azért döntöttek a munkások játéktere mellett, mert jobban
van felszerelve és inkább megfelel
céljának egy hivatalos látogatás fogadására.
A TAC és Bánátul csapatai csak
barátságos meccsben egyeztek meg,
amely délután fél 4 órakor kerül lebonyolításra a Banatul-pályán.
A csütörtök délelőtti meccs nagy
érdeklődésre tart számot, mert ez lesz
a munkások utolsó küzdelme, amellyel azután végleg bebiztosítják bajnokságukat.

Izgalmakban és gólokban nem
volt hiány a fÜpen$ia«GÍoria
kupa meccsen
Február 18-án Francia földön . A csatársorban Bindea nagyon mesz- védett egy tizenegyest, majd biztosan
kezdte meg a munkát a Ripensia, sze van tavalyi bravúros játékától. értékesített egy penaltyt, de később
március 14-én tértek vissza, 6 mécs Nagyon is önző úgy látszik nem bí már munkájába hibák is csúsztak.
esét játszottak, ez volt a nyitány, zik társaiban, Bekében, aki hasznos Zombory ez a rutinos kapus ezúttal
Március 18-án nemzeti liga mérkő törekvő, szorgalmas, Ciolacban. aki azért védett ilyen bizonytalanul, mert
zés keretében 6:0 arányban győztek nagy center lehetne, ha mozgéko- * az ellenfél csatárai több izben'mega Mures ellen, egy hét múlva nem nyabb volna és nem irtózna, mint rugták és ez hátráltatta képességei
betegségtől a lövéstől, kifejtésében.
zetközi ellenfelet hozattak, három gó ragályos
Külön fejezetet érdemel a közön
los vereséget mértek a ZsAK-ra. ját Schwarc játéka megváltozott, ez a
szottak a Soimival, a Glóriával, Kis puha játékos a sajtótámadások hatása ség viselkedése.
pesttel, Venussal, Elpissel, 3 triálon alatt Nádasy után oroszlánná válto
Van néhányszáz ember, aki
szerepeltek, azután Unirea Tricolor zott. A fővárosi lapok marsainak ne
mindig az ellenfélnek drukkol,
vezték,
nem
akart
szégyent
vallani.
válogatott meccs, NAC, Románia,
Glória ellen futballoztak, tehát 3 hó Dobay nagy játékos, ideális bal lett légyen az Brasovia, Tricolor, '
nap alatt 20 meccset bonyolítottak szélső, nála nem szabad figyelembe Glória, Universitatea, ZsAK, Nemzeti,
le, Ebből a 20 mérkőzésből ottho venni,' ha itt-ott elkalandozik vágy DVTK, Vulturii, Textila.
hibát vét, mert, ha nála van a labda
nunkban Timi§oaran, mindössze
akkor mint a szélvész száguld a gól
E z a közönség, nem is tudja,
három
felé, nem lehet feltartani, nem lehet
mennyit árt városunk sport
került lejátszásra. Ez a magyarázata megállítani, ha lendületbe jön, akkor
jának.
a Ripensia vasárnapi játékának, Bu- gázol. Mindent egybevetve a Ripen
A Ripansia azért játszik olyan rit
curestiben a Kispest, Venus, az Uni sia vasárnapi teljesítménye után nem
rea Tricolor ellen pompásan ment a könnyű bírálatot mondani. Sokan kán városunkban, mert fél a közön
játék, de a 3 utolsó mérkőzésen a nem voltak megelégedve a bajnok ségtől, a hazai közönségtől. A Kinizsi
NAC. a Románia a Glória ellen, már csapat teljesítményével, mások vi is a nemzoti ligameccseken szomorú
tapasztalatokat szerzett közönségünk
mársékeltebb teljesítményt nyújtottak szont kijelentették, hogy
viselkedéséről.
ami érthető.
évek óta ilyen izgalmas meccset
Timişoara nevét már Bécsben és a
A futballista nem gép. amely ki
nem láttak.
bécsi sajtó révén, egész Európában
hagyás nélkül végzi feladatát
A Glória ellen nagy elánnal kez Kétségtelen egy kupameccs sohsem ismerik. Mindenki tudja,
dett a bajnokcsapat, mindent elsöprő igér nívót, itt az eredmény a gólok
itt szokás a hazai csapat
lendülettel rohamoztak, úgy látszott elérése a fontos. A csatársornak nehéz
ellen drukkolni.
feladat volt több gólt rúgni, mint
gólokkal
amennyit a védelem rosszvoltáből az Háromezer nézőből, a tizedrész min
ellenfél
elért, a fedezetsor nem tudta, dig a honi csapat ellen lármázik és a
tetszés szerint hengerelnek, ám csa
kihez
pártoljon,
kit segítsen, a csatá többi 90 százalék ezc tűri, akik a
lódtak, mert a®Glória játéka várako
záson felüli volt, nem volt az az rokat, vagy a hátvédeket, akik nem hazai csapatot szeretik, akik saját
együttes, amely ellen a Ripensia és találták helyüket. Érdekes úgy Agner, csapatuk győzelmét áhitozzák és
a Kinizsi úgy győz, ahogy akar. A mint Hoksáry nagyon is jó, ha Bür- óhajtják, azok ne hagyják a kisebb
r a partnerük. Zombory idővel ti- ségtől terrorizálni csapatukat.
múltban a Glória nem volt egyen
(gr.;
rangú ellenfél és nem emlékszünk ^enegyes speciálista lesz, Bravúroson
arra, hogy a Glória Timisoarán győ
zött volna. A bajnokcsapat ellen
szenzációs csatárjátékkal mutatkozott
be, nagy lendülettel, összjáték, a hely
zetek azonnali felismerése és kihasz
nálása jellemezte játékukat, minden
Ripensia gól után, mintha feltámad
tak volna, ujult erővel rohamoztak
és nem maradtak adósak a lövésekkel

A lürekvé* elégtétel!
szolgáltat
A Törekvés pályára a múlt vasár,
nap nem engedték be munkatársun.
kát. A Törekvés most levelet intézett
szérkesztőségünkhez, amelyben elég.
tételet adnak és elnézésünket kérik,
Ezt természetesen tudomásul vettük
s ezzel az ügy a lovagiasság szabályai
szerint elintézést nyert.

A sporthatéság képviseléjének nincsen helye a
hivatalos páholyban
A timisoarai kerülethez beadvány
érkezgtt, amelyben dr. Kovács Ödön.
a nyugati liga elnöke bejelenti, hogy
a Kinizsi—U mérkőzés alkalmával,
amikor mint a -központ megbízottja
és mint ligatag jelent meg a tribü
nön, a szövetség részére fenntartott
páholyban nem kapott helyet és
kénytelen volt más ülőalkalmatosság
után nézni. És mindezt azért, mert a
szövetségi páholyban illetéktelennek
foglaltak helyet. Kéri az anomáliának
a megszüntétését.
A kerület most átír a pályatulaj
donos egyesületekhez, akiket kötelez,
hogy a szövetség részére fenntartott
páholyban rendet tartsanak.

őrükre felfüggesztenék
loller Sándor!

A kerületi bizottság meglepetésszerű Ítéletet hozott hétfői ülésén a
Drescher — Latter ügyben. Latter
ugyanis, mint ismeretes, a TAC—
ILSA kupameccsen sértegette Dreschert és beszaladt a pályára, ahol
állítólag le akarta vonultatni a csa
patot.
A kerület most megállapította, hogy
ez Latternek már harmadik inzultusa
hivatalos személy ellen és ezért a
szabálynak megfelelően örök időkre
eltiltotta minden sportmüködéstöl.
Egyben feljelentést tettek Latter
így néz ki tehát az intézők csapata.
Balösszekötőnek jelölték még Klime- Sándor ellen a nyugati ligánál, mert
ket, aki azonban, amennyiben Luchide a TAC sportigazgatója múlt héten
elviszi Rómába, nem játszhat. Reiter tanuk előtt kijelentette, hogy a kerü
volt az egyetlen játékos, aki az ösz- leti bizottság egy gangster-disztrikt.
Az ítélet nagy megdöbbenést kel
szes intézők szavazatát kapta. Moravetzt viszont nem vették figyelembe, tett és annak még folytatása lesz a
felettes hatóságoknál. Mindenesetre
miután Rómába megy.
Ez a felállítás természetesen nem sajnálatos, hogy egy sok érdemeket
hivatalos és a kerületi bizottság csü szerzett sportvezér annyira elragad
törtökön a Ripensia-Venus mérkőzés tassa magát, hogy azután ilyen dön
után a Banatul-pályán állítja Össze a tésekkel kellessen vele szemben fel
lépni.
csapatot.

lézik várni vá to g M ja

Kevés ilyen határozott csa
társort láttunk az utóbbi
meccseken
A Ripensia rég nem játszott ott
hon, ezért játékukat mindenki érdek
lődéssel várta. A csapat játéka csak
helyenként volt meggyőző. Igaz Bürger hiánya nagyon érezhető volt, kü
lönösen az első félidőben, amikor
Anger és Hoksári nem értették , meg
egymást, azonkívül a fedezetsor is
nagyon sokat kihagyott. Lakatos né
hány hét múlva ismét a régi, pótol
hatatlan Lakatos lesz, akinek játéka
öröm és élvezet, ám most még nem
lk ja az iramot. Húzásai magukon vi
selik a technika bélyegét, de nem
tud lépést tartani a többiekkel. Kö
töm ány az a játékos, akivel nem
tudjuk kiismerni magunkat, technikai
készsége kétségtelen, elgondolásai
szépek nem sablonosak, van fantá
ziája a játékosnak, de nagyon ké
nyelmes, állójátékos. Dehelean ezúttal
nagy védőjátékos volt, de nem avat
kozott be a támadások előkészítésébe

A városközi m eccsek pünkösd k ét
napján kerülnek lebonyolításra
Miután a központ elrendelte, hogy
csütörtökön teljes fordulót kell ját
szani a Román Kupában, a nyugati
liga a 16.-ra és l?.-re kitűzött város
közi meccseket pünkösdre, tehát 20.
és 21.-re állapította meg. Ezen a na
pon nem is lehet más mérkőzést ren
dezni és igy a közönségnek alkalma
lesz Timişoara, Arad, Reşiţa és Lugoj
válogatott csapatát látni.
A kerületi bizottság hétfői ülésén
Sepi Silvius mérnök felkérte az egye
sületi intézőket, hogy mindenki állitössze egy csapatot és Írja fel a pa
pírlapra, hogy körülbelül kialakuljon
a timisoarai válogatott csapat kerete.
Ez meg is történt és végül a követ
kező csapatot alakították az intéző^:
Konrád
Buculei Angel
Mayer Albert Faragó
Reiter Korony Possák Jánosi Stetz II

Tavaszi drukkerverseny
(Érvényes 5 szavazatra)
SZELVÉNY
érvényes junius 20-ig
Név ....... - .............. ..................
Egyesület - ..................... .........

A R i p e n s i a május 20 és 21.én Brünnben akart játszani a Zidernicével. Ezt a két mérkőzést a szö
vetség nem engedélyezte — az olaszországi előkészületek miatt. Ezzel
szemben engedélyezte a szövetség a
Ferencváros timi$carai vendégszere
plését augusztusra — ha a szigurancának nem lesz ellene kifogása.

Az a körülmény, hogy a futballközpontot reorganizálták és most
FSSR helyett FRFA a neve, nem jelenti a Kinizsi és az UDR bajnok-

Svsß eni&Qi» fa a k k Seuétei, H-S eze»
a fla n e la
k a p a ttiSntöfén — A jó to k a t iB u & áo m g ta —
fà u b e iH
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(Schwarc Suli a Franciaországban
városunknak dicsőséget szerző kitűnő
futballista, a messze idegenben _sem
feledkezik meg Timi^oaráról. Érde
kes tudósítást küldött lapunknak,
amelyet alább közlünk).
Az év legnagyobb eseménye a
Coupe de Francé döntője a múlt
vasárnap zajlott le. A döntőben az
Olimpipue Marseille és az FC Sette
kerültek, épugy mint 10 esztendővel
•ezelőtt. Az annak idején diadalmas
kodó marsellei csapatnak most megkellett hajolnia a, nagyobb technikájú
FC Sette előtt. Érdekes, hogy a 10
esztendővel ezelőtti döntő játékosai
közül, mindössze egy futballista húzta
magára a dreszt.' Boyer az Olimpipue
Marseille centere, aki ma 32 eszten
dős.
A -mérkőzés két hőse, a jugoszláv
■származású Beck, aki nem rég nyerte
el a francia sllampolgárságot és Bukovi, akit Budapesten már elakartak
temetni volt. Mind a két gólt Fran
ciaország legeredményesebb csatára
Lukács rúgta. Kétségtelen a bajnok
ság élén álló Marseille nagy handicappel indult, mert csatársoruk büsz
kesége, Kohut izomrándulással ját
szott, sőt Eisenhoffer is megsérült a
-mérkőzés folyamán. A meccs

45.000 főnyi nézősereg
jelenlétében zajlott le. A bevétel kö
zel félmillió frank (pontosan 496 ezer
684 frank) volt. Ez a francia néző

rekord, futballmérkőzésen. A colombasi stadion ezúttal nem tudte befo
gadni a nézőket, 10,000 néző kinrekedt, a stadion megtelt, a pénztár
megtérítette a jegyek árát, azok jár
tak rosszul, akik
h a ts z o r o s

pénzen

je g y ü z é 

r e k tő l

szerezték be jegyeiket, mert a pénz
tár csak a kasszaárat térítette vissza
T a v a ly a z E x c e l s i o r R o u b a i x

ságának törlését. Ha jár a FRFA
volt bajnokainak plakett, akkor jár a
FSSR volt bajnokainak Is.
W. S.

Hol -van Céh,
az eltűnt cselt ?
A prágai Bohemians csapatában. amely április 14.-én és 15.én a fővárosban játszott a válogatott keret ellen, szerepelt egy Céh
rievü jobbösszekötő, aki nagyszerű áttörőnek és félelmetes lövőnek
m utatkozott be. Amikor a Bohemians elutazott Bucurestiből, olyan
hírek terjedtek el, melyek szerint Céh lemaradt a vonatról és nem
is fog hazautazni egyhamar mert az egyik bucureşti csapat tartja
elrejtve.
Most újból felbukkant ez a hir, valamennyire konkrétabb
formát öltve, mert — mint azt mesélik — a cseh csatár a Ju 
ventus harmai között van és a csapat valamint a játékos közötti
tárgyalások sikeres befejezés előtt állanak. Bár a Juventus elnöke
mindent cáfol, az egyesület másik vezetője viszont mindent beval
lott, úgyhogy a játékosszöktetés sikerültnek minősíthető.

nyerte a kupát és az Olimpipue
Lilié a bajnokságot, mindkettő északi
csapat, azóta feszegetik a hegemóniát
Észak és Dél csapatai, Az idei baj
nokságot nem lehot elvenni a- Olim
pipue Marselletől. (Vasárnap az O.
Lilié 6:1 arányban győzedelmeskedett
ellenük. Szerk) de a derék északia
kat még jobban bántja, hogy a kupa,
minden francia csapat álma Délre
vándorol.
A* csapatok többé-kevésbb'é, .Jgiár
befejezték a bajnoki szezont^ " most
nemsokára megindulnak a nemzet-11
A vasárnapi bajnoki döntőküzde
közi viadalok. Főleg
lemnek igen érdekes epilógusa lesz.
Ugyanis Chicin Aurél, a TMTE-TAC
a z a n g o lo k a t é s a z o s z t r á 
mérkőzés bírója feljelentést adott be
k o k a t fa v o r iz á ljá k
a kerületi bizottsághoz Kaufmann
Az angol kupagyőztes Manchester Istvá, a TAC intézője ellen, meri a
City, az Admira, az FC Milano „Spott és Kritika“ hétfői számában
Franciaország vendégei.
megjelent nyilatkozatában ezeket a
^,’Szivélynsen üdvözhjtimi§oarai sport- szavakat használta: „Chicin nyerte
társait és barátait
meg a mérkőzést“.
Schwarc Suli.
A meccs bírója beadványában hang
súlyozza, hogy nem hajlandó a gya

A vasárnapi izgalom után:

núsítás leghalványabb árnyalatát el
tűrni és ezért Kaufmann kijelentése
miatt kéri szankciók alkalmazását.
A kerületi bizottság kihallgatta
Kaufmann Istvánt, aki kijelentette,
hogy szavait hivatalos minőségben
tette' és azokat fenntartja, azonban őt
semmi rosszindulat vagy gyanusitási
szándék nem vezetett, Ettől függet
lenül azonban a TAC is megteszi
feljelentését a bírótestületnél Chicin
ellen.

A hatszoros bajnok Kinizsi
nem kap emlékplakettet a
szövetségtől
— Nem, a Kinizsi nem kap pla
A futballszövetség hatalmas bronz<emlékplaketteket készített, amelyeket kettet! *
az országos bajnokságot nyert egye
— Hogyan? — kérdeztem — Hi
sületeknek fognak — díszes ünnep szen a Kinizsi hatszoros román baj
ségek keretében — átnyújtani. Ilyen nok, Neki is jár plakett!
félméteres nagyságú plakettet kap a
— A Kinizsi kérje a régi szövet
Venus, amely kétszer nyert bajnok ségtől! Az FSSR nem adott, plaket
ságot és egyet kap a Ripensia is, tet, mi, a FRFA, csak azoknak a
amely az elmúlt évben lett bajnok. csapatoknak adunk,, amelyek a mi
A szövetség helyiségében van azon rezsimünk óta nyertek országos baj
ban egy harmadik plakett is, amelyre nokságot.
még nincsen ráaplikálva a megjutal
Ez volt a hivatalos indokolás.
mazott csapat neve. Jogosan gondol
Ez azonban nem helyes beállítás.
hattam tehát, hogy a harmadik pla Mert a Kinizsi, meg az UDR, amely
kettet a Kinizsi fogja kapni, hiszen a szintén nyert országos bajnokságot,
Kinizsi hat egymásután következő nem a szövetségeknek játszik, hanem
évben fölényesen nyerte az országos az országnak.
bajnokságot.
A
s z ö v e ts é g e k p e d ig n e m
Araikor ezirányban kérdést intéz
g
a
z
d
ái a
s p o r te g y le te k n e k ,
tem Luchidehez, a szövetség főtit
h a n e m a lk a lm e z o tta i!
kára a következőket válaszolta:

A vasárnapi TMTE—TAC döntőjellegü bajnoki meccs előtt a TAC
Búza, Gellért, Rössler és Reiter miatt,
valamint azért óvott, mert a legutóbbi
Rombol jelentése szerint a TMTE az
ILSA-nak még nem fizette meg a
Molnát-ügyben az írásszakértői dijat,
valamint a Rombol-lal szembeni tar
tózása is fennáll.
A hátfői ülésen Kaufmann, a TAC
képviselője kijelentette, hogy az óvást
fenntartja. Gellért miatt azért óvott,
mert a játékos nem román állam
polgár, Búzának kettős kame'je.van,
Röstlernek szintén, azonkívül a Rapid
részére kéte igazolását, Reiter pedig
nincsen szabályosan igazolva a TMTE
részére.
A TMTE képviselője ezzel szem
ben bejelentette, hogy az Írásszak
értői dijat még a múlt héten kifizet

ték, a Rombol előfizetése is rendben
ben van, a játékosok pedig rendesen
igazolt tagjai a TM TE csapatának.
A kerület kötelezte a TMTE-t, hogy
a legközelebbi ülésre hozza el a szóbanforgó nyugtákat és igazolja Gel
lért állampolgárságát.

la 18 szeletei malthlabda angol
gummivai kompi.

Isi SÍÜL"

Timifoa?a 1, Sir. Valile alexandri
Telefon 183.

H o zz á s zó lá s
A Kinizsi- Brasovia mérkőzés ismét
csak érv volt amellett, hogy a nem
zeti ligát meg kell reformálni. A já
ték ugyanis egyáltalán' nem volt
olyan, a milyet a legelső klasszist
képviselő igazi nemzeti liga csa
pataitól el kell várnunk. A Brasóviáról és a vele egyivásu Soimi Tricolor és Muresról már nem egyszer
állapítottuk meg, hogy érdemtelenül
foglalnak- helyet a legjobbak között,
mett leg§lább§tiz olyan együttest el
tudnánk sorolni kapásból, amely náluknál jobb és nem dicsekedhetik
■azzal, hogy a nemzeti bajnokságért
küzd.
Kár azonban erre sok szót szaporí
tani, hiszan ez jövőre már másként
lesz és a még e szezonban hátralevő
néhány keserű pilulát le kell nyel
nünk. Ami szót érdemel, az inkább
a Kinizsi játéka, amelyen még mindig
meglátszott a tréner által emlegetett
„aludttej“ hatása. Essék tehát erről
az aludttejről és a vele kapcsolatos
dolgokrók nehány megjegyzés.
Nevezzük nevén a gyereket: ná
lunk nyílt professziónizmus van. Van
szerződés, havi fizetés, prémium.
Minden van, ami a játékosnak kelle
mes és kedves, csak a fegyelem ke
vés — ami szintén a játékosnak ked
ves. Ennek pedig nem a játékosok
az okai — ők legfeljebb jóváhagyóan
tudomásul veszik — hanem a veze
tők és a drukkerek, akik a győzel
mek után sietnek a vacsora-ivásokat
megrendezni, a prémiumokat kiosz
tani s ezzel a zsebben a kissé illuminált futballista tovább szórakozik,
nem éppen kondíció javító hatás
sal.
Éppen ezért nem nagyon érthető,
hogy a fiaskók után a drukkerek el
keseredve ámuldoznak, hogy: ez a
múlt héten még kitűnő csapat, hogyan
játszhatott ilyen pocsékul ? . . . Nem
ámuldozni, siránkozni és szidni kell,
hanem sportszerű életmódra kell szok
tatni, sőt szorítani a játékosokat ha
pénzt fogadnak el, ha nagyrészük a
futballból él, akkor kötelességük arra
gondolni, hogy a pénzért a legjobbat
nyújtsák. A kicsapongás azonban soha
sem fért meg a sporttal és ezért vagy
az egyikkel vagy a másikkal szakí
tani kell.
A mi úgynevezett vegyes rend
szerünk — amely már nagyon régen
nem vegyes, hiszen jobb csapataink
ban amatör lámpával sem található —
csak a hátrányait vette át a profi
rendszernek. Az egyesületek fizetnek
mint a köles, de ezzel szemben na
gyon kevés rendelkezési joguk van a
játékosok felett. A sztárok most is
azt teszik, amit akarnak. A meccs
előtt beteget jelentenek, tréningre
nem igen járnak, az életmódjukról
nem is beszélve.
Ezen a téren kellene valamit tenni,
mert ha bizonyos ideig érdekes is az
a bizonytalanság, amely egyes csapa
tok rapszódikus formáját jellemzi,
mégis csak kellemetlenné, sőt boszszantóvá válik idővel, ami azután a.
közönség, a drukkerek, a pénzelő
mecénások elfordulását és velük
együtt az anyagi eszközök elapadását
eredményezheti.
Ezt pedig aligha akarhatják a játé
kosok. Legkevésbbé azok, akik szere
tik — az aludttejet.
(~th)

a CriasFim Hüsiüaüi Hiszi aih e mm
szipha le p
elleni m ié m
Emlékezetes, hogy a TMTE—Bá
nátul bajnoki mérkőzés előtt a TMTE
óvást jelentett be Fusoi, a Bánátul
centerhalfja miatt, akinek a játékos
igazolványát hamis adatokkal látták
el, miutáu Fusoi sokkal idősebb,
mint ahogy azt a karnet feltünteti.
A TMTE állítását anyakönyvi ki
vonattal igazolta és a kerület fel

Most, hogy a re§i{ai csapatok is
mét nagyszerű eredményeket érnek
el, az oradeai Crisana erre a vároküldte az aktákat Bucurestibe, ahon rosokra feküdt rá, hogy játékosokat
nan most érkezett meg a . válasz. A szerezzen. így sikerült az RMTE ki
központi levél megállapítja, hogy Fu- tűnő összekötőjét, Königet, leszerződ
soinak a bajnoki meccs időpontjában tetni, aki 0000 Iejes állást kap. A.
bajnoki mérkőzésen való részvételre szerződés két évre szól. Az oradeaiak
nem volt jogosultsága. Eszerint a ' tárgyalásban vannak még Krubl és
TMTE megkapja a Bánátul ellen el Micu játékosokkal, akiket szintén meg
vesztett két pontot. Az ügyet a jövő akarnak szerezni.
héten tárgyalja a kerület.
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Stuart Sin in tuti a &
Moll aíMztst
Schwarc Sobi a Ripensia kitűnő
balösszekötője, az idei szezonban
minden mérkőzésen pompásan sze
repelt, ennek köszönheti, hogy bevá
logatták a válogatott csapatba. A vi
lágbajnoki keretbe is beállították és
minden bizonnyal ő játszott volna
balösszekötőt a csehek ellen. Schwarc
Sobi tegnap este felkereste szerkesz
tőségünket és kijelentette, hogy na
gyon örül annak, hogy a válogatók

figyelme és választása ráesett, mert
minden futballista álma és vágya a
válogatottban játszani, ám most leg
nagyobb sajnálatára
nem tudja vállalni a játékot,
lemond
mert az utolsó hetek nehéz mérkőzé
sei nagyon kimentették és nem érzi
magát megfelelő kondícióban.

F oHnúI világb&inoktigí
híradó
Május 24-én és 25-én Rómában
FIFA-kongresszus fog lezajlani, ez
alkalommal szőnyegre kerül az 1938.
évi futballvilágbajnokság kérdése is.
Románia bejelentette félhivatalosan,
hogy nagy örömmel rendeznék afutball-világbajnokságot. Franciaország is
vállalná és egybekötné az 1937. évi
világkiállítással, mit Parisban rendeznek.

Szerdái és izombalon kell
beadni a líptzelvéngl
Két 100 tejes dijat fizetünk
Tippbajnokságunk érdekességének
a fokozására, ezen a héten a két szel
vényt külön pontozzuk és díjazzuk. A
mai szelvényt szerda estig kell beadni.
A pénteken megjelenő szelvényt,
szombat estig. A pontokat mind el
könyveljük.
Ripensia-Venus
TMTE-ILSA
TAC-Banatul
AMTE-Tricolor
U. Tricolor-UDR.
Univ.-Olimpia
Hajduk-Fortuna

Név
Pontos cim

Megejtették a biróküldést
Románia-Csehszlovákia: Langenus,
Olaszország-USA, Mexikó győztese:
Mércét, Magyarország-Egyptom: Barlassina, Brazilia-Spanyolország: Birlem (Németország), Hollandia-Svájc:
Eklund (Svédország), NémetországBelgium: Mattea (Olaszország), Ausztria-Franciaország: Moorsel (Hollandia)
Argentinia-Svédország: Beranek (Ausz
tria).

H ír e k
A R i p e n s i a már felkészül Rafinsky hazajövetélére. A timisoarai
együttes kérdést intézett a. szövetség
hez, amelyben aziránt érdeklődik, hogy
amennyiben a játékos a közeljövőben
visszatér Timi§oarára, kap-e azonnal
játékjogot. A szövetség igenlő választ
adott.
Dr. D o l g a Gyula, a Bánátul el
nökének ügye még mindig nem nyert
elintézést. Mint ismeretes, a timi§oarai ügyvédet a futballközpont ellen
zéki magatartása miatt örökre eltiltotta
minden sporttevékenységtől. A Báná
tul azonban rehabilitálta őt, elnökké
választotta és mozgalmat indított a
kitiltás hatálytalanítása érdekében. A
disztrikt és a liga kedvező véleménye
zése alapján az iratot a Bíróul Fcderalhoz kerültek, amely hétfő esti ülé
sén napirendre tűzte az ügyet. De a
nagy anyagtorlódás miatt újabb ha
lasztást szenvedett a letárgyalás.
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A nyugati liga átiratot küldött a.
kerülethez, amelőben értesíti, hogy a
timisoarai tüzértiszti iskola a Banatulpályán nagyarányú lovasversenyt ren
dez és ezért kéri, hoyy az egyesüle
tek azon a napon ne rendezzenek
mérkőzést. E lóverseny minden be
lépőjegy nélkül kerül rendezésre.

2:1 uoll az ElsctricaRailld IfilüOGGS
Hétfői lapszámunkban tévedés ft lytán 4:0 (2:0)-ás eredménnyel hoztuk
az Electrica—Rapid ifimeccs ered
ményét. Ezt ezennel helyreigazítjuk,
miután a meccs eredmánye 2;1 volt.

lepi mérnök lemondó!! <
a kirőleiüileli elnök-*
légről
Ismeretes, hogy úgy a kerületi bi
zottságnak, mint a timisoarai kerületi
futballbirótestületnek Sepi $ilvius mér
nök az elnöke. Sepi most vissza
vonul a birótestület éléről és eme
szándékát már a hétfői ülésen is be
jelentette. Úgy hírlik, hogy az uj el
nök B a r s a n hadnagy lesz.

I & i s t o i l i l p karáSsips

messsek
A holnapi ünnep alkalmából a
Hajdúk csapata a Fortuna ellen ját-'
.szik barátságos mérkőzést a Dacia
pályán délután fél 6 órai kezdettel.
A Dacia csapata viszont Dettára
rándul, ahol a DAC ellenfele lesz.

1 C Ü m e iiiia a l a j t t
ellen elf?e*z!@il megesel
A vasárnapi másodosztályú baj
noki meccsből kifolyólag a CFR
óvást jelentett be a Hajdúk Putnik
nevű játékosa miatt, aki az óvás sze
rint a Dacia részére van igazolva. Az
akták .felkerülnek a központba az
igazolás tisztázása végett.
Â szerkesztésért és k iad ásért felel
B ijda jeoS.
Főszerkesztő; K o í z m . í h Á r t a r
Szerkeszti* S i m o n i é - Henrik
(í r o 8 z Sándor
Tipografia Hajdú Tim işoara

