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@ Glória CFR
ellen, de a Juventusnak is nagy küzdelme
van a NAC csapatával Oradeán

Vasárnap eldőB wégSeg' az
port h eb eiése
A nemzeti bajnokság finise tartja
most izgalomban a kedélyeket. Az
A-csoport nagy bizonytalansága va
sárnapon végre megoldódik, mert ekk rr játsszák le* e csoport utolsó
meccseit. Timisoarán a Banatul-pályán
délután 4 órai kezdettel, a TAC—
UDR mérkőzés előtt, találkoznak

Hisszük, hogy a bajnokcsapat va
sárnapi szereplése alkalmával úgy
fogja érezni magát mint a megtért
fiú, aki némi elkalandozások után is
mét visszatért a szülői házhoz és a
közönség is olyan lesz majd, mint a
megbocsájtó szülő,

a R i p e n s i a é s a G ló r ia C F R .
Még élénk emlékezetünkben van a
két csapat találkozása a Román Kupa
küzdelmei során, amikor a Ripensia
csak igen nagy küzdelem után volt
képes a Glóriát a kiesés sorsára jut
tatni.
Már régen nem láttuk bajnokcsa
patunkat komoly pontharcban pályán
kon megjelenni. A Ripensia eddig
nem is méltányolta talán eléggé azt.
hogy mégis csak ebből a talajból
nőtt ki, csapatának zöme a város
szülötte s igy a legmelegebb érzések
mégis csak Timisoarához fűzik. Azt
kellett észrevennünk, hogy szíveseb
ben játszik a fővárosban, ahol eddig
nemcsak kitüntető szeretettel fogad
ták, hanem anyagi téren is az Ütmek
nél nagyobb sikerei voltak.
Sajnos, az elmúlt vasárnapon rá
kellett ébrednie a Ripensiának, hogy
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Amikor már nagyon komoly tétért
ment a küzdelem, vége volt minden
szimpátiának és bizony Bucurestiben
nem a legjobban bántak a Ripensiával.
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És hisszük, hogy a Ripensia ezt az
örvendetes családi eseményt olyan
teljesítménnyel fogja feledhetetlenné
tenni, amelyet az örvendező szülők
már régen várnak tőle. Reméljük,
hogy a kétségtelenül kvalitásos aradi
csapattal szemben hatásosan fogják
bebizonyítani a timisoarai futball fel
sőbbségét és egy pillanatig sem f rgunk aggódni a meccs folyamán n
pontokért. Ezzel a győzelmével a
Ripensia csak meg fogja erősíteni
vezető pozícióját a B-csoportban,
amely külömben is biztosítva volt.
Biró Tunea dr. lesz.
A nemzeti bajnokság A-csoportjában a Bucurestiben lezajló

^-cso

nyerni minimális góldifferenciával.
Oradean zajlik le a

IVAC— J u v e n tu s
mérkőzés. A meccs eredménye a
NAC szempontjából inkább csak
presztízskérdés, mert harmadik helye
már biztosítottnak látszik. Viszont a
Juventus is ambicionálni fogja a két
pont megszerzését, mert igy már
közel juthat ahhoz a határhoz, ahol
a selejtezők réme megszűnik és ki
tudja, mit hozhat még a jövő. Két
ségtelen, hogy otthonában a NAC a
favorit, de a küzdeni tudó Juventus
könnyen szolgálhat meglepetéssel.
Brasovban a
B r a s o v ia — U n iv e r s ita te a

mérkőzés kerül lejátszásra. Az Uni
versitatea tartalékoltan is olyan játék
erőt képvisel, amelynek a brasoviak
még otthonában sem tud majd ellen
állni s igy az U felviheti 17 pontig,
kérdés azonban, hogy ez elegendő
lesz-e arra, hogy elkerülje a selejtező
mérkőzéseket.

C F R — C r is a n a - k ü z d e le m

talán a legfontosabb. Bizonyos, hogy
ennek eredményétől függ az A-csoport első helye s igy az is, hogy az
országos bajnokságért melyik csapar
küzd a Ripensiával. A CFR Aradon
nem tudta megverni az AMTE-t,
viszont a Crisana sem mutatott leg
utóbb meggyőző formát, Nagy és
elkeseredett küzdelem várható, ame
lyet a szerencsésebb csapat fog meg

Legújabb
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verte a Venus
a Crisanat

Tegnap délután játszották le Bu
curestiben a Venus—-Crisana nem
zeti ligabajnoki mérkőzést 2000 néző
előtt és Theil bíráskodása mellett. A

Crisana ezúttal botrányosan gyenge
játékot mutatott és csak Barátky
igyekezett, azonban egyedül ő sem
tudott érvényesülni. Püllök a kapu
ban hallatlanul védett és két gól ok
vetlen az ő terhére Írandó. A Venus
sem mutatott nagy játékot, azonban
a mérkőzést megérdemelten nyerte
meg 3:0 (1:0) arányban.
A vezetőgól a 31. percben esik,
amikor Motorai lefut és lövése a
rosszul vetődő Püllök hasa alatt száll
a kapuba. Ezután is inkább a Venus
támad. Szünet után az 5. percben a
biró egy indokolatlan 11-est Ítél a
Crisana ellen, de Albu ellövi. A 16.
percben Volodea Valcov kitör, egé
szen közelről lövést küld a^ kapura;
Püllök a gyomrába kapja a labdát,
összeesik és fekve marad, de a biró
nem állítja meg a játékot és Dumitrescu a hálóba vágja . a labdát.
Most a Crisana nyomul fel, Barátky
a I6-osról nagy bombát ereszt meg,
de Lapusneanu kivédi. A 43. perc
ben Motoroiu . lövését Püllök kiüti,
de utána ülve marad a földön, a lab
da Petea Valcov elé kerül, aki be
lövi.
A Venusból jó volt a két bekk,
Barbulescu és Motoroiu, mig Crisanából csak Mátéi, Kariak és Bonatiu,
meg Barátky tűnt ki.

A nyugati Hsa
elutasította a
Vulturl óvá
sát
Vasárnap Lugojon lejátszott TACVulturi ligabajnokselejtező mérkőzés
ügyében a Vulturi óvást jelentett be
Molnár László miatt, mert a játékos
a mérkőzés időpontjában fel volt
függesztve. Azonkívül a biró miatt
is óvott azon az alapon, hogy Pálfi
kiküldetésébe nem egyezett bele és
' ellene táviratilag is tiltakozott.
A nyugati liga tegnap este ülést
tartott ebben az ügyben és hosszas
vita- után úgy döntött, hogy a Vulturii óvását élutasitja és igazolja a
mérkőzést. Az óvás a játékos ügyé
ben elkésve érkezett be. így tehát
a TAC játszik vasárnap az UDR
ellen.

2 old

A lendlilet és a stílus
ütközik ossza a vasár
napi TAC-UDR mér
kőzésen
A győztes c s a p a t ^ é r ^ n e m z e t i ligába való
A nyugati liga bajnokságának dön
tőmérkőzése zajlik le vasárnapon dél
után fél hét órai kezdettel a Banatulpályán.
A döntő résztvevői, mint ismeretes a

TAC és UDR
csapatai. Mindkét körül sok volt az iz
galom az utóbbi időben. A TAC ke
rületi bajnoksága izgatta fel a kedé
lyeket, majd pedig váratlan és nagy
arányú győzelme Lugojon ejtett min
denkit ámulatba, az UDR-t pedig em
lékezetes mérkőzése az Universitatea
ellen tette meg a szóbeszéd központ
jává. A resicai csapat ugylátszik —
miután tavaly nem kívánt résztvenni
a nemzeti bajnokságban, holott joga
lett volna hozzá — az idén fokozott
mértékben dolgozik azon, hogy a
kiválasztottak konkurrenciájába bele
kerüljön. Erősen ambicionálta Román
Kupa megszerzését is, amelyben csak
óriási küzdelem után verte ki az
Universitatea.
A vasárnapi mérkőzés tehát igen
nehéz és nagy küzdelemmel Ígérkezik.
A UDR rajtaütő és rohamstilusával

szont a TAC és Bánátul erősen Kadima
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Hétfőn indul a rom án m unkás»
vál0gatott a prágai olim piászra

Mint már jelentettük, a munkásvi
szemben a TAC lassúbb, de kétség lágszövetség az idén újból megren
telenül észszerűbb és technikásabb já dezi a munkásolimpiászt, amelyen va
tékmodora áll és ennek
lamennyi sportág, de főként a torna,
a két stílusnak a megütkö
atlétika, futball, úszás, birkózás, box
és nehéz atlétika lesz képviselve. Ezen
zése kétségtelenül azok szá
az olimpiászon, amely az idén Prá
mára is érdekes élményt je
gában kerül lebonyolításra fényes kül
lenthet,
sőségek között, Románia is benevezte
akik érzelmileg nem lesznek érdekelve csapatát és városunkból négy játékos
egyik csapat sorsával kapcsolatban került a válogatott keretbe. Ez a négy
sem. Valószínű azonban, hogy ilye játékos Moravetz, Reiter, Jánosi és
nek nem lesznek sokan, mert a TAC Búza.
táborával szemben az UDR-nek is
Az eddigiek szerint a csapat a kölesznek talán éppen olyan számban
alkalmi hívei.
A meccs eredményét illetőleg jós
lásokba bocsájtkozni meddő fáradtság
volna, mert itt, mint már annyiszor a
szerencsének döntő szerepe lesz a
játék' alakulásában. Annyi azonban
bizonyos, hogy a győztes csapat olyan
játékerőt képvisel, amely a nemzeti
bajnokságok selejtezőiben igen nagy
A Középeuropai Kupában jelenleg
eséllyel veszi fel a küzdelmet és igen
az
az újság, hogy a mára tervezett
valószínű, hogy jövőre már ebben a
Ferencváros-Kladno
budapesti mérkő
konkurrenciában fog résztvenni.
A mérkőzést az aradi Vladovici zést a kupabizottság az FK Kladno
kérelmére szombatra helyezte át. Envezeti.
nekfolytán tehát a Ferencváros-Kladno
meccs szombaton délután kerül le
játszásra Caironi biró vezetése mel
lett Kladnoban Barlassina lesz a biró.
Az Újpest vasárnap játszik az olasz
bajnok Juventus ellen és itt Zsenisek
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Ez Electrica, Illetve a Vulturi
nyerték az Ifflbajnokságot
Az elsöoszfályban 336, a másodosztályban
274 gólt rúgtak
Az ifjúsági bajnokság, amely hétről-hétre az érdekesebbnél érdekesebb
küzdelmeket hozta, most befejeződött
és — mint már jelentettük — az
első osztályban
az Electriea csapata nyerte
négy pont előnnyel a TMTE-vel
szemben, a másodosztályban pedig

a Vulturi lett a bajnok
öt pont előnnyel az Unireával szem
ben. Ha tekintetbe vesszük, hogy Timi§oarának jelenleg húsz olyan ifjú
sági futballcsapata van, amely min
denkor komoly játékerőt képvisel,
akkor el kell újból ismernünk, hogy
az ifjúság nevelése terén a Bánság
metropolisa hatalmas léptekkel halad a
többi városok előtt. Itt rejlik tehát a
nagy titok, hogyan lehetséges, hogy
Timifoarárol már tucatszámra vitték
a átékosokat vidékre, külföldre, ide
genbe, mégis az itteni futballsport
állja a helyét és évről-évre jobbnál
jobb erőket termel ki. Ez elsősorban
az ifjúsági szakosztálynak és vezető
inek, főként pedig Nebel Rezső, ifj,
Dormuth Antal, Gheneran titkár, Kürti,
Luca és a többi szakoszrályi tagok,
de nemkülönben az egyesületi intézők

vetkezőképen áll fel prágai első, jú
lius ötödikén tartott meccsén: Bugarin
—Reinhardt (mindkettő AMTE), Ta
tár (Törekvés Satumare) — Kilvanya
(RMTE), Merencuic (Cernăuţi), Mo
ravetz (TMTE) — Reiter, (TMTE),
Miticuta (Sportul Muncitoresc Bucu
reşti), Rónay ? (NAC), König (RMTE)
Buza (TMTE). Tartalékok Jánosi
(TMTE), Sedovsky (Cemauti), Iványi
(RMTE). Ghenea (Craiova).
A csapat hír szerint még néhány
mérkőzést játszik Csehszlovákia kü
lönböző városaiban.

érdeme, akik lankadatlan kitartással
nevelik a fiatal generációt a nagy
csapatoknak.
A játékosrezervoár tehát nálunk ki
fogyhatatlan és mi büszkék vagyunk
a mi ifigárdánkra, amely egy-két év
múlva újabb tehetséges és nagy fut
ballistákat ad Timişoara sportjának.
A bajnoki év befejezése után itt
közöljük a bajnoki táblázat végleges
állását, hogy a nagyközönség és a
drukker is lássa, milyen eredménnyel
zárult az egyes csapat évi küzdelme.
I. osztály.
Electriea
TMTE
Fratelia
Kinizsi
ILSA
Rapid
TAC
Banatul
Hajdúk
Patria
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I 3 48-18 29
I 5 39-23 25
3 4 51-25 25
7 39-24 22
1 7 27-26 21
8 49-32 20
4 9 32-42 .14
I 12 22-19 11
I 13 21-54
9
17
8-73
2
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A legnagyobb fejlődést ebben a
csoportban kétségtelenül a Rapid csa
pata mutatta, amely tavasszal hihetet
lenül fellendült és nagyon szép győ
zelmeket aratott. Ezzel szemben vi-

a biró, mig egy héttel később Tori
nóban a bécsi Mies bíráskodik.
Bolognában a Bologna-Rapid mér
kőzést a magyar Iváncsics vezeti, mig
Bécsben egy héttel később a magyar
Klug bíráskodik.
A negyedik mérkőzésre vonatkozó
lag, amelyben a Spárta és a még le
nem játszott Admira-Napoli győztese
kerül szembe egymással, még nincsen
intézkedés.

Vttâmap liéleüli dii el a

mimé

o ttt á lg a b a jn o k sá g k é r d é s t
A másodosztály két csoportjának
bajnokai már a múlt vasárnap har
coltak egymással, hogy eldöntsék a
másodosztályú bajnukság és az első
osztályba való jutás kérdését, Mind
két együttes nagyon jól játszott, azon
ban gólt egyik sem tudott rúgni.
A mérkőzést most megismétlik, il
letve lejátszák a másik meccset és
itt el kell dőlnie, ki lesz a „boldog“
aki felkerül a nagyok közé. A mér-

illra megindul a TMTE
gyermekfoPHója
'

Mint minden esztendőben, úgy az
!
1idén is meghonosítják á TMTE-ben
1a . gyermektornát, amely hetenként
Jkétszer tart gyakorlatokat. így pél
'dául kedden és pénteken délután 5
1órakor a TMTE-pályán, ahol Farkas
Jakab, a tornaszakosztály vezetője és
elnöke veszi munka alá a fiatal tes
teket. A sportszülők minnél számo
sabban hozzák el gyermekeiket, hogy
ép és testileg erős gyermekeket ne
veljenek belőlük.

kőzés ezúttal tekintettel a délutáni
ligaselejtezőre és a ligabajnoki meccsre
délelőtt lesz, még pedig 10 órakor a
TMTE-pályán. A bírói tisztet ezút
tal Welter látja el, mig haíárbirók
Daju és Barth lesznek.
A harc kivitelét nehéz megjósolni,
mert mindkét együttes igen jó kvali
tásokkal rendelkezik és igy a helyze
teket jobban kihasználó csapat marad
majd a győztes.

R.I. Ilii-

mmm

vasárnap reggel 9 órai kezdettél a
Banatul-pályán mérkőzik a Hammer
és Ney gyár csapatával. A két csapat
a következő felállításban áll ki:
Dornhelm S. C.: Rosenberg-Löbl,
Szabó IH-Stein, Szabó I, Dornhelm
II-Szabó II, Spierer, Gregor, Benitzky.
Hammer és Ney; Szende-Darányi,
Greisinger- Klaszko, Klimek, Tillschneider-Dupcza, Lusztig, Fisch, Stoffel,
Wilkowits,

3. oldal

Bajnokságot írunk ki
a cégcsapatok részére, am elyek fntbállsportnnk
újabb erősödését jelentik
A futballsport népszerűségét való
ban nem kell már külön hangoztat
ni. Mind szélesebb néprétegeket hó
dit meg magának ez a különlegesen
izgalmas játék s egy-egy nagyobb
meccs ma már valóban társadalmi
esemény számba megy.
Örvendetes tényként szögezhetjük
le, hogy a timisoarai futballsport ha
talmas tábora újabb alakulatokkal bő
vült az utolsó hetekben; egy sereg
cég futballcsapatot alakított és komo
lyan foglalkozik azzal a gondolattal,
hogy az együttest állandóan foglal
koztatja és ezzel alkalmazottainak
munkakedvét fokozza, egészségét ép
ségben tartja.
A „Sport és Kritika“ örömmel
látja ezt a megmozdulást és köteles
ségének tartja, hogy az uj alakulato
kat átsegítse a kezdet nehézségein és
irányt szabjon működésűknek. Szer
kesztőségünk elhatározta, hogy
a cégcsapatok részére baj
nokságot ír ki,
amelynek összes adminisztrációs teen
dőiről és sima lebonyolításáról gon
doskodik. Az a cél vezet bennünket,
amikor ezt a feladatot magunkra
vállaljuk, hogy egyrészt gondoskod
junk a cégcsapatok mérkőzéseinek
kifogástalan sportszerűségéről, más
részt pedig népszerűsítsük a cégcsa
patok eszméjét és elősegítsük újabb
alakulatok létesülését.
Ezzel kapcsolatban azonban nem
térhetünk ki annak megemlítése elől,
hogy nálunk a „cégcsapat“ elnevezés
a társadalmi egyesületek körében
igen ellenszenves. Nem rokonszenves
azért, mert az eddigi cégcsapatokat
nagyobbszabásu ambíciók keltették
életre, bajnoki babérokra pályáztak
jés anyagi erejükkel, valamint munkaalkalmak nyújtásával leküzdhetetlen
konkurenseknek bizonyultak. Eleve
is le kell- szögeznünk, hogy a cég
csapatokat ilyen formában kitenyészteni nincsen és nem is lehet szándé
kunkban, hiszen ezzel alapjában ren
dítenénk meg futballsportunk amúgy
is sok megrázkódtatásnak kitett alap
jait. Elgondolásunkat az alább közölt
szabálytervezet
híven tükrözi vissza:
A „Sport és Kritika“ bajnokságot

ir ki az újonnan megalakult cégcsa
patok részére, amely egy fordulóban
a rendes bajnoksághoz minden hason
ló rendszer szerint kerül lebonyolí
tásra.
2. A mérkőzések mindig csütörtö
kön délután tartandók meg.
3. A csapatokban olyan játékos,
aki valamely a szövetség kebelébe
tartozó egyesület részére le van iga
zolna és annak első csapatában ját
szik, nem szerepelhet.
4. Vitás esetekben egy bizottság
dönt, amely a Sport és Kritika, a
Friss Újság, a szövetség .timisoarai
kerülete egy-egy kiküldöttjéből,/vala
mint a résztvevő egyesületek egy de-

legátusából áll. A négytagú bizottság
a maga kebeléből választ elnököt.
5. Nevezési dij 200 lei.
6. Az első helyezett „Timişoara
1934. évi cégbajnoka“ cimet és 12
aranyozott érmet, a második helyezett
12 ezüstözött érmet nyer. Több mint
hat induló esetén a harmadik helye
zett 12 bronzérmet kap.
Ez volna a szabálytervezet főbb
pontjaiban.
Ezzel kapcsolatban felkérjük a cég
csapatokat, hogy megbízottaikat küld
jék el ma, pénteken este fél 9-kor
szerkesztőségünkbe, ahol megbeszél
hetjük a szabályok végleges formáját
és a további teendőket.
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rendez az ILSA július 5-é n este 9 órakor az
lgiena uszodában. - A bucuresti CFR vizipolócsapata lesz az ILSA ellenfele
A beérkezett kánikula már nem
nagyon kedvez a sportágak legnép
szerűbbjének a futballnak s inkább
az ilyen időjáráshoz illő sportágak,
elsősorban a vizisportok felé tereli a
figyelmet.
Sajnos az úszó és evezős spprt
nálunk nagyon nehezen tud teret hó
dítani, a nagyközönség nem kapott
még megfelelő Ízelítőt ezeknek a küz
delmeknek a nagyszerűségéből, mert
nem rendelkezünk megfelelő
versenypályákkal.
Nincsen például szabályos méretű
úszómedencénk, amelyen abszolút reá
lis uszóversenyeket lehetne lebonyo
lítani és a Bega szűk medre, szeszé
lyes kanyargásai nagyon megnehezítik
egy kifogástalan evezősverseny meg
rendezését.
Annál dicséretesebb, hogy egyesü
leteink megalkudva az adott körül
ményekkel és nagy áldozatok árán
mégis azon munkálkodnak, hogy eze
ket a mostoha sportágakat a felszínen
tartsák.
Az ILSA agilis úszószakosztályáé
az érdem, hogy megrendezi
a szezon első versenyét,

még pedig nálunk még szokatlan és
érdekes miliőben: e s t e v i l l a n y világitás mellett. Külföldön az esti
uszóversenyek már régen szokásban
vannak, nálunk azonban ez lesz az
első kísérlet és hihetőleg már maga
ez a körülmény is kicsábitja majd
csütörtökön este 9 órára az lgiena
uszódába a sportkedvelőket.
A verseny fénypontja az igen iz:
galmasnak Ígérkező vizipólómérkőzés
lesz, amelyen az ILSA jóképességü
csapata a bucuresti bajnokegyüttessel
a CFR-el méri össze erejét. Tudjuk,
hogy a vizipóló, ha egyenrangú el
lenfelek kerülnek össze, érdekesség
ben és izgalmasságban vetekedik a
futballal, ha ugyan túl nem szárnyalja.
Éppen ezért biztosra vesszük, hogy
az ILSA első versenye zsúfolt néző
tér előtt fog lezajlani és impulzust
ad úgy az ILSÁ-nak, mint más egye
sületeknek is további versenyek ren
dezésére.
A verseny propaganda jellegére
való tekintettel az ILSA minimális
20 leies egységes belépődíjat állapí
tott meg s igy valóban mindenkinek
módjában áll, hogy ezt az érdekes
sporteseményét végig élvezhesse.

A Juventus megóvta a Ripensia
ellen elvesztett mérkőzést
Bucureşti 27.
Minthogy vasárnap a Juventus a
pályán nem tudta megszerezni a Ripensiától azt a két pontot, amely
annyira szükséges lett volna a selej-

tezőből való kijutáshoz, óvás-ok után
kellett nézniök. Ez hamar megvolt.
Eszükbe jutott ugyanis, hogy Bindea
a második félidőben megsérült és
kiállt. Amint a játékos a taccsvonal

hosszában az öltöző felé igyekezett,
a játék a Ripensia térfelére került egy
veszélyesnek látszó akció nyomán.
Bindea nem késlekedett, hanem be
szaladt a pályára, hogy a védelemnek
segítsen.
Ezt találta óriási oknak a Juventus
vezetősége, mert Bindea nem kért
engedélyt a bírótól, hogy levonuljon,
sem arra, hogy játékbaálljon.
Mindenesatre az óvás nincsen rá
vezetve a birójelentésre. Kedden este
pontosan 8 óra 25 perckor megjelent
a Juventus két vezetője az Írott óvás
sal a központi titkársági helyiségben
és azzal az ürüggyel, mely szerint az
óvás 7 óra óta Luchide asztalán fek
szik, kérték annak elfegadását.
A dribli sikerült, mert a titkár nem
tudta, hogy közben Luchide szobájá
ban már megkezdődött a nemzeti
bajnokság bizottságának ülése és sem
az óvás, sem pedig a Juventus veze
tői ott nem jártak. Az óvást egy kis
trükkel utólag bevitték az ülésbe,
azonban nem tárgyalták le.
Nem hisszük, hogy az óvásnak a
központ helyet adjon, bár a Juventus
egyik tagja aztTa kijelentést tette ne
künk, hogy — amennyiben a NACot megverik — a Ripensia elleni
mérkőzést újra fogják játszani. UgyIátszik ezért nem döntöttek kedden
este. Megakarják várni, hogy mit csi
nál a Juventus a NAC-cal . . . lj j;
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Kedden délután játszották le Prá
gában a harmadik Középeuropai Kupamérkőzést a Sparta és Hungária csa
patai között. Ezúttal a Sparta győ
zött 5:2 arányban, azonban a Hun
gária megóvta a meccset Facinek
miatt, aki állítólag nincsen szabályo
san leigazolva. Az óvás ügyét rövi
desen tárgyalni fogják.

A másodosztályú csa
patok mind barátsá
gos meccset játszanak
Mig az elsőosztályu egyesületek
nagyrészt pihennek, a másodosztályuak rendületlenül csinálnak programot
maguknak. Vasárnap egész sor barát
ságos mérkőzés kerül lejátszásra.
A Vulturi és az IOGT délután 6
órakor játszanak a Vulturi-pályán,
biró Inn lesz. A CFR a Patria ellen
meccsel szintén 6 órakor a CFRpályán és itt Steiner bíráskodik, a
Dacia a Ripensia II csapata ellen
meccsel délután 3 órakor a Banatulpályán Daju bíráskodása mellett, a
Törekvés az Electrica II csapatával
kerül szembe saját pályáján délután
6 órakor, viszont az Unirea Jimboliára rândul, ahol a Herthával veszi
fel a küzdelmet 5 órakor. Biró Seiler
lesz. Egy másik timişoarai csapat is
szerepel Jimbolián, a Venus, amely a
Bohn SC ellen játszik és Mülley a
biró.;
Két ifjúsági. barátságos meccs is
lesz a Rapid és Venus, valamint az
Electrica és Vulturi között, utóbbi a
Vulturi-pályán fél 10 órakor Schwartzmann III bíráskodása mellett, de ját
szik az Electrica törpe is barátságos
meccset a Törekvéssel a Törekvés
pályán délután 5 órakor.
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Az aradi disztrikt szerint
nem dobálnák köve! a
játékosokra

498
Bajai János
497 Grün Sándor
496 Andresz János, Erdélyi Endre
Srumberger Antal
494 Eremia Adrian
492 Nikolits György, Pirsch István
Bucureşti 27.
Triesz
Antal
Ismeretes, hogy a Kinizsi és a Cri491
Pavkov Slobodan '
şana feljelentették az AMTE-t, azért,
490
Barba Antal, Steiner Béla
mert a két csapat játékosait az aradi
489
Muresan
Károly
mérkőzések során a közönség kövei
488
Búza
Mihály
dobálta, hogy ilyenformán vegye el
487 Kotschak Viktor, Schwartz Mr
a kedvét a győzelemtől.
485 Kehrer Béla
Az aradi disztrikt válasza tegnap
484 Krausz Árpád
érkezett fel a központhoz és ebben
483 Bálint Pál, Wälder Viktor
582 Keller János
Most már ténylegesen a tipbajnokkereken letagadja a kődobálást. Ara
481 Popity István
581
Stepan
I.
ság
finisében
vagyunk.
Már
csak
egy
don rend van, példás rend, ez a levél
480 Princz Béla
579 Bozsó Mátyás, Hoffer Jenő,
két
ligabajnoki
mérkőzés,
néhány
se
tartama.
479 Stulák József
Vasilescu Gh.
lejtező
és
befejeződött
a
legérdeke-'
A Kinizsi most orvosi bizonyít
578 Baka Sándor, Illés János, Láng
478 Paici Pavel, Bingert Ferenc
sebb
sportév
egyike,
amelynek
során
vánnyal fogja igazolni, hogy Szilárd
Trfycef
477 Medve Gergely
I-et a mérkőzés alatt kővel megse számtalan eset adódott, amelyért a
476 Chirilovici Duci, Weber Jó 
J 573 Halm Jakab
tipelők
összesége
is
lelkesedett,
druk
besítették a karján. Azonkívül Tunea
zsef „Sepi“
572 Adler V.
kolt,
izgult
és
igy
örömest
tipelt,
biró is igazolni fogja, kogy Szilárd
571
Schmarda József, Vincze M. 475 Tempó IOGT
mert legalább is itt adhatott kifeje
sebe a mérkőzés alatt keletkezett.
474 Jegdics Béla, Muntean Vince,
570 Elster Mór
zést véleményének, óhajának, amikor
A Crisana is előfogja terjeszteni
Siska Pál
569 Fritz György
előre
megjósolta
egy-egy
mérkőzés
bizonyítékait.
473 Buibás Árpád, Erdei István
567 Schwartz Zsigmond, Teleki
eredményét.
Mihály, Tempó Ripi Helvét-ucca,
470 Bauda István, Borsz János,
A tipbajnokságot lapunk szer- S7i1fpr FVrpnf*
Tauth József
A Hajdu-kupa közép
keszLŐsége julíus 29-én zár469 Stetz László, Tempo ILSA
566 Weber József Népáruház
ja
le.
468 Popovici Joan
564
Korodin
B.,
Molnár
Mihály
döntőjében játszik va
467
Neducsin Cornel
563
Pélits
Sándor
lesz az utolsó vasárnap, amikor a
sárnap
TMTE
az Ez
465
Laub
Georg
562 Reich Lipót
versenyt még kiírjuk, az e napi mér
462
Davidovics
Ignác
560
Rádóczy,
Sámuel
László
kőzésre beérkezett szelvényeket le
Unirea
460
Andresz
András
559
Ogrin
F.,
Stetz
Micike
pontozzuk, elkönyveljük és egy hét
459 Juszt János
A Hajdu-kupamérkőzések az idén múlva leközöljük teljes részletes éggel
556 Orbán Gyula
458 Konya Lajos
is érdekes programot adtak, bár a a tipbajnokság végső állását, a nyer
555 Horecsny Ferenc, Müller O.
457 Wolf Antal
küzdelmek .során néhány csapat visz- teseket és utána sor kerül a díjki
554 Jakobovics Miklós, Trifu T.
455 Popper Fülöp
szalépett. Vasárnap a TMTE máso osztásra.
553 Schmidt József
454 Pataky P. Tibor
dik meccsét játsza a középdöntőben
551 Bélán
Vannak, akik most a finisben ujult
az Unirea ellen, miután múlt vasár erővel lendültek neki a tipelésnek és
550
Lichtig Ferenc, Wetzer R.-né, 452 Zsizsik András.
450 Schirmang Ferenc
nap 7=0 arányban győzött. Ez a meccs bizony sokan kerülnek föl olyanok, Zsizsik János
délután fél 3 órakor kerül lejátszásra akik eddig váltakozó szerencsével
547
Beck Imre, Kelemen József,
a TMTE-pályán és azt Trinksz vezeti. harcoltak Igyekezzék most már min Szalai Mihály
Tippszelvény
546
Bodó Pál Giroda, Bercsényi
denki a hátralevő öt vasárnapon anynyi pontot szerezni, hogy belekerül András
545 Feketics Mihály, Gradjel J.
TAC-UDR
jön. abba a csoportba, amely a dija
544
Búgéi
Attila.
Siskovits
Gy.,
kat kapja.
Freidorf-Fratelia
Willy Rezső
Az e heti tipversenyfordulót
543 Weisz Vilmos
CFR-Patria
A timisoarai munkások törpecsa
Koháry Antal nyerte 25
542 Kátay Bálint, Naftaly B., T a
pata, amely nagyszerű küzdelemmel
Fradi-Kladno
ponttal,
kács Ede
és bravúros teljesítménnyel küzdött a
541 Gál Lajos
Ujpest-Juventus
törpebajnokságban és azt már a maga aki teliben találta a Kinizsi-Mures,
540 Milici Vladimír
javára könyvelte el, vasárnap bonyo Bocskay-Bologna, Újpest-Austria és
Bologna-Rapid
539 Nagl Peter, ifj. Ragályi Pál
lítja le utolsó bajnoki meccsét az Sparta-Hungária mérkőzések eredmé
538
Mózes
Dénes
TMTE-ILSA tör.
1LSA ellen. A mérkőzés reggel 9 nyeit, három pontot szerzett a CFR536 Hűbéri H., Halász Pál
órakor veszi kezdetét a TMTE-pá- AMTE meccsnél, azonkívül pedig két
535 Gaberdeen
TMTE-Unirea ifj
egypontos meccse volt. Ő kapja te
lyán és Balea lesz a biró.
533 Luca Marina
hát a 100 lejt, amelyet szombaton
532 Sclapanszky Hilde
délután felvehet szerkesztőségünkben,
531 Kovács Lajos
ahol ugyanakcor különböző reklamá
Név -------------530 Princz Pál
ció is eszközölhető. Koháryn kívül
529 Takács József
mozijegyeket nyertek a következők:
Pontos cim -l---528 Triesz Péter
Bankó Pál Tempó TMTE, Székely
526 Barbaiescu Andor, Klein Ottó,
Ma, pénteken délután fél 8 órakor János 21-21 pont, Kovács Lajos,
Kőszeghy
Pál, Neklesztil László
Schmitz
József,
Buibás
Árpád
20-20
a Vulturi és Kinizsi törpecsapatai baj
525 Buluka Ferenc, Dutu Ilié
noki mérkőzést játszanak a Vulturi- pont, Laub Gheorgbe 19 pont,JakoA szerkesztésért és kiadósért felel
524 Biringer Miklós
pályán. Barna lesz a biró és a meccs bovics Miklós, Wetzer Rudolfné,
H ijdn Jenő.
523 Kariak József
kimenetele nyilt, mert mindkét együt Láng József, Grün Sándor, Triesz
Főszerkesztő; K o t z m u t h A r t ú r
522 Klein Lajos, Stuffle Mihály
Antal, Nagl Péter 18-18 pont,
tes jó játékerőt képvisel.
520 Klepsch József, Kárász József Szerkeszti’ S i m o n i « Henrik és
A tipbajnokságban az a meglepe-.
G r o s z Sándor
519 Eremia Juliu, Fischer Antal,
tés, hogy a favorit Varga József ez
•
•••
Tipografia HAJDÚ Timişoara
úttal ismét feltűnően gyengén tipelt Piczov bácsi, Lieber József
••%%%%%•
518 Politzer Max
és összesen 6 pontot tudott szerezni,
PÓKEMBER ••%%•••
516 Brestyán Miklós, Gálik Gy.,
ezzel szemben Schmitz ismét 20 pon
Schosztek
János, Mereszkó Ernő.
tot
szerzett,
pedig
Schmitz
most
már
SPORTEGYESÜLET
514 Dautiman Péter
Varga ellenőrzése mellett küldi be
NYOMTATVÁNYT CSAK A
512 Kormoczy Tibor, Nyári Károly
szelvényét.
510 Hucziák István, Juhász Lajos
A tipbajnokság állása jelenleg 450
509 Harnisfeger József, Kasnya J.
pontig a következő:
Tóth
Benjámin, Walter Ignác
648 pont: Schmitz József.
NYOMDÁBAN
507
László Mihály, Szente József,
618 Varga József
készíttet, mert ott
Teodorescu-Gh. ,
610 Luca Nicolae
SZÉP, ÍZLÉSES MÜNKÁT
KAP OLCSÓÁRBAN
506 Mágá Imre, Uliczay József
606 Hochmann Teri, Gaál András
SPORTEGYE«0LETEK505 Iritz György, Koháry Antal,601
Boszák
Albert
NEK KEDVEZMÉNY
Maior Georgine
593 Székéiy János
504 Karda Péter
591 Inn Emil, Puia Rezső
T I MI SOf l Rf l
503 Papp József
589 Adányi Jakab
CETATE, SIRADA UNGUREANU No. 8.
502 Schmidt Béla
587. Kokai István
^Tlnn^aia A- Sír- Soldefrrr 17- Ercd-qecjJ
501 Dobo F.
584 Luca György, Schlieszer L.
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A heti versenyt 25 ponttal Koháry
Antal nyerte
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Utolsó törpebajnokiját
játsza a TMTE

Ma is lesz
törpemérkőzés
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