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A TAC nehéz és idegölő tküzdelem
után
?.
állandó fölényben alapos révánsot vett a
vereségért és megérdemelten kerül a
nemzeti
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■’ A trgu muresi uszóverscny m ásodik napján a z 1LSA
úszói szépen szerepeltek, d é "a v izip o lo csapatnak m eg
kellett elégednie a m ásodik hellyel.
V izip olo ILSA-Univ. 6:4 (4 :2 ) G óld ob ó Fischer 3,
Lustig 2 és Freund.
MSE-ILSA 3:1 (1 :0 ) G óldobó Dancea, M iiller és K o
vács illetve Freund.
Úszásban: 100 m. gyors Bertha M TE 1,08.6. 2 . P üllök
ÍLSA. 100 m. ifi 1. Püllök 1,08 p. 5 0 m. gyors 1. P üllök
2 9 mp. orsz. rek. beállitva. 100 m. n ői hát í. Schm idt
ILSA I p. 41 mp. 100 m. női hát ifi | l
Schm idt 1,39.3
orsz. rekord. 100 m. hői ifi I. Sallai ILSA 1,33, 100 m.
n ői 1 Izsák L ili 1,24.6 orsz, rekord, műugrás 1 Fibianu ILSA
2 0 0 m. női gyors 1 N agy Lili MSÉ 3 ,3 0 p. orsz. rekord,
2 Smidt ILSA. 100 m. n ői staféta 1 ILSA.
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lövésé célt téveszt. Kohn messziről
lő, Doczi elvéti a labdát, rúgása rö
vidre sikerül, de Possák lövése nem
veszélyes.
A

TAC

..

p ercek ig

leszo rítja

e llen felét

de a gyors rajtaütésszerű támadások
zavarba hozzák a védelmet.
. A 14' percben Raábot tisztárajátszák, aki ügyesen cselez, de az utol
só pillanatban Doczi leszereli. A Ro
mánia ismét gyors rohammal veszé
lyeztet, a 15. percben Havas kornert vét.
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'Síit:-

Selejtező mérkőzés a nemzeti baj
nokságért — 2000 néző — Biró:
Vladovici kapitány.
A TAC,csapata két gól hátránynyál indult,, a mérkőzésbe, A cluji
atmoszférában elfogódóttan küzdött a
zöld-fehér csapat és amellett a balszerencse is bőven gondoskodott ar
ról, hogy akciói ne; sikerüljenek. Az
általános vélemény azonban már a
meccs után az volt, hogy • itthon a
TAC —: ha csak valamennyire is ki
játssza szokott formáját — be tudja
hozni ezt a hátrányt. .
E z b e is t e l j e s e d e t t .

A TAC végig á jobb csapat volt a
pályán, minden mozdulata tervszerűbb
és átgondoltabb volt, hogy a kivitel
nem mindig sikerült, azt kénytelenek
vagyunk annak a lelki depressziónak
betudni, amely a meccs fontossága
miatt teljesen érthető. A Románia
azonban . olyan kezdetleges, zavaros
játékot mutatott, hogy valóban nem
is való a nemzeti ligába.
Amellett igen kívánatos . volna, ha
a sportszerű viselkedésből is leckét
venne a cluji együttes, mert itteni
magatartása minden volt, csak . szimpátikus nem. Egy általa jogtalannak
tartott- gól után. le is : vonult az
együttes, mikor a bírót fenyegetően
vették körül a játékosok. Meg kell
jegyezni, hogy a reklamált gól telje
sen szabályos" volt, ellenféltől jött
labdaVesetén ugyanis nincs' ófszájd.
Ezt Clujon is illenék tudni. A levo
nult játékosok azonban közben észretértek és nyolc perc múlva vissza
jöttek, de ezután olyan durva, em
berre menő játékba kezdtek, amilyen
re nem emlékszünk timisoarai pályán.
Mindent összefoglalva, a vendégcsa
pat egyáltalán nem szerzett megbe

csülést á cluji futballsportnak semmi
féle vonatkozásban.
A T A G csa p a ta

az első félidőben igen mereven, ide
gesen futballozott, énnek ellenére is
a jobb' csapat volt és állandó fö
lényben játszott. A gól azonban ne
hezén született meg.
Á szünet után a Románia védel
mén a fáradtság jeléi mutatkoztak és
ekkor a TAC csatársora már inkább
elemében volt, Egyénileg Konrádnak
alig, volt dolga, a bekkek közül ez
úttal Zorkóczy volt a biztosabb, mig
Havas időnként bizonytalankodott. A
TAC legjobb része .=kétségtelenül a
halfsor volt, ebben is Kohn, aki a
mezőnyből is kiemelkedett Mellette
Faragó volt igen hasznos, de Jania
is megfelelt. A csatársor volt a leg
idegesebb és ezért nem tudta szokott
szép kombinációit bemutatni, de a
szünet átán volt néhány jó J.-akciója
és ez is elég volt nemcsak a győze
lemhez, hanem a ligába való bejutá
sához is.
A R o m á n ia

együtteséről ha akarnánk, sem tud
nánk jót irni. Értjük, hogy ök is ide
gesek voltak és rendes körülmények
között talán többet tudnak, de teg
nap olyan primitív futballt játszottak,
amivel nem érdemelhették meg a
nemzeti ligában való bennmaradást.
Egyénileg Chendrean kapus, Criza
centerhalf és D ó c i bekk mutattak
legtöbbet.
Lassan gyülekezik csak a közön
ség. A'Fratelia-TAC II. előmérkőzés
félidejében az obiigát locsolóautó
szórakoztatja a közönséget. A csapa
tok visszajönnek a pályára, hogy
folytassák a. második félidőt, de le

parancsolják őket a pályáról, mert a
biró ragaszkodik a 6 órai kezdéshez,
mert a központ 6 órára tűzte ki a
Románia—-TAC selejiező mérkőzést.
A csapatok lavonulnak, a közönség
néhány parcig unatkozik, amikor mag
jelennek á csapatok.
Elsőnek a Románia fut ki a pá
lyára, fehér nadrágban kék dreszben.
Megtudjuk, hogy a cluji csapat Ha
vas és Korony miatt óv.
A- TAC-ot nagy taps fogadja. Vladovicsi kapitán y sípjelére felállnak a
csapatok]:'
TAC Könrad
Havas, Zorkocy
— Jania, Kohn, Faragó — Carabas,
Korony, Possák, Molnár, Raáb,
Románia Chendrean — Doczi, Felecan I. — Munteán. Criza, Farcasan
— Cobarsan, Muresan, Pop, Felecan
II, Capusan.

Sok tám adás, de csak
egy gól a z 1. félidőben
A TAC választ nappal szemben,
a Románia kezd. Tempó TAC “har
sogja ünnepélyesen és egyhangúan a
közönség. Tapogatódzó mezőnyjáték
kal indul a meccs. Az első támadá
sokat a TAC vezeti, már a 8. perc
ben veszélyben forog a cluji kapu,
Chendrean kifut, de Possák lövése
kapufölé kerül. Á 4. percben Possák
Carabast szökteti, aki cselezni akar,
kórnerre szerelik, de Carabas szögletrugása nem sikerül, a védelem ment
Most á TAC kapuja forog veszély
ben, de Korony közbelép] Hullámzó
a játék. A 7. percben Molnár 16
méteres fejese Chendrean kezébe ra
gad. Farcasan faultolfa Koronyt, a
szabadrúgást Jania pompásan Íveli a
kapu elé, nagy a tumultus, de a csa
tárok sorra hibáznak. A 9. percben
Possák átjátsza magát a védelmen, de

já k b e fe je z n i a z
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Gyors Románia támadás, Cobarsant
Havas szögletre szereli de az akció
Capusan rosszul sikerűit lövésével
végződik.
A 19. percben
C apusan e g y e d ü l
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Most a cluji csapat vezet több tá
madást, A TAC védelem bizonyta
lanul áll a lábán. Latter már lemegy
a" tribünről, a következő pillanatban
megtörik a jég. A 24. percben
form ás

TAC

tá m a d á s

fut,

C arabas
beadását
P ossák
k ö ze lrő l a h á lóba vá g ja m e n t
h e t e t l e n ü l 1:0

Még egy gólt, buzdítja a közönség a
zöldfehéreket. A gól után
m eg jö tt a T A C k ed ve

de a csatárok sokat, tologatnak. A
27. percben Molnár kitör, de hendsz
címén biró megakadályozza az akciót.
A 23, percben
Criza c s ú n y á n m e g r u g j a K o h n , t
b ir ó s z a b a d r ú g á s t itó i

A Románia védelme sokat faultol
(Mi lehetett Clujon?) Jania 35 méte
res szabadrúgásából gól lehetne, ha
a csatárok nem hagyták volna otthon
hidegvérüket.
R en d ü letlen ü l d e

szé te ső e n

o stro m o l a T A C

Coborsan a félpályán kapja a labdát,
senki nem zavarja, egyedül lefut, a
védelem csak nehezen tisztáz, A 40.
percben Korony labdáját Possák
Molnárnak továbbítja, aki lő, a labda

2. oldal
az egyik hátvéd lábáról kornerre per
dül, ami b belsők ofszejdjén akad
meg. A 43. percben Raáb helyezett
lövését Chendrean bravúrosan fogja.
A 44. percben korner a TAC ellen
a TAC védelem tisztáz, még egy
TAC lefutás és vége van az első
félidőnek.
Hengerel a TAC, ősa
nyán játszik, megfe
nyegeti a b itó t s le 
vonni m ajd visszajön
a R om ánia — a II.
félidőben
Szünet után
a Románia vezeti az első támadást,
de a hosszan előreadoct labdát Konrád fogja, A TAC nyomul fel, de
Carabas elkésik, majd újra a Romá
nia támad. Néhány veszélytelen táma
dás folyik, majd a 4. percben Capusari lő mellé. Már a 7. percben va
gyunk és még mindig a Románia
támad és a szorongatott helyzetben
Zorkoczy komért vét. A sarokrúgás
eredménytelen. A 9. percben Raab
vezet támadást, Possák kiadja neki*
de Raab elvéti és a Románia kornert
vét. A sarokrúgásból a Románia fel
szabadít. A 10. percben Possák jön
lövőhelyzetbe, de a lövés pillanatában
forgolódik, utána Faragó lő, de Chen
drean szépen védi. Az atléták táma
dásai állandósulnak, ismét kornert ér
el, de Carabas mögé lövi.

és a játék nyolc perces szünet után
tovább folytatódik.
A 28. percben a cluji csapat nyo
mul fel, Cábarsan összefut Faragóval,
aki kornerre fejeli a labdát. A sarok
rúgás eredménytelen. A 33, percben
Possák tör ki, de leadja a labdát
Raabnak, aki jó helyzetben mellé lövi.
Utána azonban kornert ér el, de a
veszélyes sarokrúgást nem tudják ki
használni. Két perccel később újabb
botrányos eset adódik; Zorkóczy és
Criza összecsapnak, mite Criza össze
vissza boxolja Zorkóczyt, mindkettő
jüket kiállítja a biró, de utána rögtön
Felecan rúgja le Raabot, a biró őt is
kiállítja.
A 38. percben ezután a TAC
megadja a megfelelő választ
a Románia
durvaságaira:

Possák kitő1 kitör és helye
zett szép gólt lő (5:l).
A cluji csapat most már teljesen
sportszerűtlenül viselkedik, a közön
ség hevesen tüntet ellenük és a zöld
fehérek, állandóan támadnak.
A 43. percben még Molnár lövését
védi nagyon szépen Chendrean.

Szódásüveggel a biró
ellen
Amikor a biró lefújta a mérkőzést,
védelmi kör vette körül és elkísérte
az öltözőbe, közben pedig Felecan I,
a kiállított bekk szódás üveggel ment
neki a bírónak, de nem élhette el,
miután sokan körülfogták.
Vladovici,, kapitány nyilatkozik,
Bent az öltözőben a biró még min-

dig remeg az izgalomtól. Kijelenti
hogy Almáján nevű cluji aktív futballbiró azzal fenyegette meg, hogy
a Románia veresége miatt majd in
tézkedik, hogy többé ne vezesse»
meccset. Azonkívül leveleket mutatott
fel, amelyekben Clujról fenyegeték, ha
Románia nem nyerne. Szerinte a
TAC teljesen megérdemelten győzött
és amit a cluji csapat csinált, az ne»
volt sport.
Farcasanu elitéli a botrányhősöket
Farcasanu Miklós, a nyugati'liga •
elnöke: A TAC megérdemelten nyerte
a mérkőzést, mert végig jobban ját- '
szott. A durvaságokat a Románia csa
pata kezdte és olyan sportszerűtlen
ségeket követett el, amelyenre timişoarai pályán még nem volt példa.

Az ANTE kivágta a rezet. . .

AMTE«01impia CFR 5:0 {2:0)

Nemzeti ligaselejtező mérkőzés az
A saturaarei csapat csalódást kel
aradi Glória pályán. 4000 néző. Biró tett. Mindenki sokkal többet várt és
Ceaureanu. Csapatok:
a tegnapi játék is bizonyitotta, hogy
AMTE. Bugarin—■•Reinhold, Csajka az Olimpia CFR csak azért tudott
—Szurdi, Dvorzsák, Tóth—Gerold, otthon győzni, mert hihetetlen- erő
szakkal játszott és közönsége terro
Szinder, Magold, Gömöri, Podrusek.
Olimpia
CFR.
Baros—Abrud^n,
rizálta az AMTE csapatát.
Úgy néz ki, mintha a TAC
Szabó 1—Vajda I, Roksonyi, Szerény!
A győzelemmel tehát
leállt volna, mire hirtelen ki
—Huniadé, Pop, Vajda II, Szerény II,
az A M I É ismét beleharcolta
tör Capusan, lefut és alig a
Matisan.
magát a nemzeti ligába
A aradi munkásegyüttes, amely egy
vonal előtt húzza el a lab
héttel előbb Satumaren egy teljesen és ezt — legyünk őszinték — meg
dát.
túlfűtött légkörben lejátszott meccsen
Most Possák tör ki, de a kritikus pil érdemtelen vereséget szenvedett, nem is érdemelte. Egy együttes amely
lanatban Doczy lép a lövésbe. Végre riadt meg ellenfelétől és otthon, tel milyen céltudatos és lankadatlan amhicióval dolgozik és szolgálja a romá
a 13. percben
jesen reális és sportszerő eszközök niai sportot, jogosan kerül abba az
igénybevételével győzte le a vasuta osztályba, atnelybeu a jövőben romá
szép formás támadás után
sokat.
niai legjobb csapatai harcolnak majd
Molnár átadására Possák ki
az érvényesülésért.
Az A M I É ezzel mindanyugrik és közelről behelyezi
A mérkőzést az AMTE kezdi és
nyiunk csodálatát és elisme
(2 :0)
ő is vezeti az első ’ támadásokat.
rését vívta ki
Sorra futnak az akciók és már a 3.
Egy perccel később kornert ér el
a TAC, a
és mi itt, ezen a helyen is őszinte perbben eredmény is mutatkozik. Az
elismerésünket fejezzük kt a nagy AMTE kornert ér el, a labda középre
beadást Korony befejeli (3:0)
.száll, ahol Dvorzsák kapja 16 méte
szerű teljesítményért.
Pedig az aradi munkásegyüttes nem ren a kapu előtt. A centerhalf kapu
. A Románia erőteljesen támad és kor
nert ér el. A sarokrúgás után nagy tudta teljesen kifejteni tudását, hiszen ra húzza a labdát, amely a felső léc
kavarodás támad és Pop belövi a csapatából hiányoztak legjobb embe ről visszapattan
labdát (3:1). Faragó bombáz kapura, rei, épen azok, akiket a múlt héten
és Magold szép lapos lö
de Chendrean bizony a helyén van. Satumarén harcképtelenné tették: Reinvéssel megszerzi a vezetést
hardt, Lingurár és Blaskovits. így az
A 23. percben Raab kapura
(1:0).
után a csatársor sem volt az az át
lő, a kapus kiüti és Korony
ütőképes formáció, mint mindig, de ' A hirtelen eredmény hihetetlen örö
az Olimpia ellen mégis elég erősnek met és lelkesedést váltott ki, a né
belövi a labdát (4:1).
bizonyultak a piros-feketék.
zők biztatják az együttest, a piros
K itör a botrán y
feketék tartalékoltan is támadásban
maradnak
Ebben a pillanatban Chendrean I
mint egy megbokrosodott ember ro
és három perc múlva Pod
han a bíróhoz, vele együtt több já
rusek már jobbra játszik,
tékos. Ahogy a biró elé érnek, neki
ahol Gerold Szinderhez ját
rontanak, meglökik, ráorditanak és
szik
és az összekötő kapás
öklöK emelkednek. Egy szempillantás
ból nagyszerű gólt lő (2:0),
alatt Petcu határbiró ugrik segítségére
a bírónak, azután hivatalos személyek
Most mezőnyjáték következik, az
rontanak a pályára, a közönség türel
Olimpia is felnyomul, ám támadásai
mének végeszakad, az állóhelyről, a
tulpuhák. Tóth teljesen „hidegre
tribünről rohannak át, egy pillanat
tette“ Huniadét, mert állandóan rajta
alatt sürü embergomolyag veszi körül
áll. A 21. percben Dvorzsák fordu
a játékosokat, az egész pálya pfujolja
latból kapura vágja a labdát, majd a
a cluji játékost kát, rendőrök jönnek,
24. percben kornert ér el az Olim
akiket azonban a cluji játékosok meg
pia. A 27. percben az AMTE ér el
ütöttek és lökdöstek.
kornert, de Gömöri fejese nem hoz
eredményt, majd Gömöri a kapufát
A Románia ezután levonul és
találja el, utána pedig Baross véd
csak néhányperces vita után
szépen. A 31. percben Abrudán
jön vissza
faultja miatti szabadrúgást Baross is

mét szenzációsan védi. A 33. perc
ben Matisan fölö lő, majd az AMTE
hágj' ki egy kornert.
Szünet után az első percekben
gyenge játék folyik, minkét csapat
lassan lendül bele. Huniadé hirtelen
kitörése jelent izgalmat, de Bugarin
parádésan kiöklözi kornerre, A 8.
percben Roksonyi megsérül, de egy
percre rá visszatér. A játék még job
ban ellaposodik. Húsz percig alig
van valamire varó akció. A 26. perc
hoz csak uj szint és életet,
meri Dvorzsák kiadott lab
dáját Podrusek beíveli, a lab
da félfáról lepattan és Szin
der rendeltetési helyére jut
tatja (3:0).
Két perccel később az Olimpia ér
el egy kornert, majd azután az AMTE.
A 36. percben Gömöri kapásból mellé
küldi a labdát, majd három perccel
később Podrusek-Szinder- Gerold- Magold akcióból a center gólt fejel, de
a biró észrevette a lesállást és a gólt
nem adja meg. A 40. percben Bu
garin fog egy lövést, Szerémy II megrugja, de a kapus tovább játszik.
A győztes csapatban kitett magáért
a védelem. Különösen Bugarin volt
egészen elsőrangú, rajta kívül Rein
hold. A halfsorban Dvorzsák volt
kiváló, Tóth viszont azzal érdemel
külön dicséretet, hogy Huniadét, aki
a legveszélyesebb csatár volt, teljesen
lefogta. A csatársor nem tudta telje
sen kihasználni főlényét.
Az Olimpiában Baros volt a leg
jobb ember, a halfsor teljesen gyen
gén játszott, Huniadé nem tudott ér
vényesülni és igy Vajda II is tehe
tetlen volt.

Egyéb eredm ények
TAC törpe — Fratelia törpe 10:0
(4:0).
Bánátul ifi—IOGT ifi 3:2 (0:1).

TMTE Ifi - Haiduk ifi
7:0 (2:0)
'Góllövők; Kovács (3), Bedő (2),
Lotter és Juszt.

3. oldal

TMTE-Hajduk 8:2

( 2 :1)

Barátságos mérkőzés a TMTE-pályan
Bíró: Ghilezm.
TMTE: Tuskán-Rössler, Kohl-Gerber, Stepan-Moravetz-Reiter (Persam),
Szécsényi, Jánosi, Zsizsik (Reiter),
Persam (Búza).
Hajdúk: Markovits—Bakits, BenákGolub V, Weber, Horváth-Ignatovits
[f, Pütnik, Golub IV, Ignatovis I,
Pankov.
A Hajdúk, amely kétszer is nagy
gólaránnyal verte az aradi második
helyezett elsőosztályu Hakoaht és ez
zel nagyszerű bravúrt csinált, az
utóbbi időben sorra aratta szép győ
zelmeit. Ép ez késztette a TMTE
csapatát arra, hogy augusztusi lengyel
túrája előtt kiadós tréningre hívja
meg a csapatot.
A játék folyamán a TMTE mutatta
a nagyobb technikai stílust. A Haj
dúk is komoly támadásokat vezetett
és többször veszélyeztetett
A meccs meglepetéssel indul,
amennyiben már a 2. percben Pan
kov lefut és súlyos védelmi hibából
gólt lő. A TMTE sorra támad és az
5, percben Reiter nagyszerű góllal
egyenlít, majd a 40. percben ismét
Reiter a gólszerző. Szünet után a
TMTE abszolút technikai fölénnyel
játszik. A 13. percben Zsizsik lab
dáját Reiternek adja, aki szép gólt
Jő (3:1), majd Putnik kiszökik és az
elébe futó Tuskán mellett lő be lab
dát (3:2). A 23. percben korner után
Zsizsik a góllövő majd egy perccel
később Búza, azután büntetőből Já
nosi, a 29. percben újra Jánosi és a
43. percben Reiter a gólrugó.
A TMTE együttesében egészen
kiváló játékot produkált Moravetz,
rajta kívül Rössler, Gerber, Reiter,
Búza voltak jók. Persam jót igér, de
Tuskán hibákat ejt. A Hajdúknál
Markovits eleinte jól védett, később
ő is elvesztette kedvét.

F o rS m a -D M ia

3:2

(@:1)

Barátságos mérkőzés a Dacia-pályán,
biró Gábriel.
Fortuna: Fodor-Raffai, BohmSe
bestyén, Hahner, Németh-Thierjung,
Wittner, Bányik, Hüpfel I, Vlain.
Dacia; Gruin Il-Joanovits, BranutiGergely, Marian, Szekeres-Jaits, Petrovits, Beinschrot, Tárán, Geta.
Mindkét együttes a szokástól el
térően fegyelmezett és fair mérkőzést
játszott. Az első félidőbeír szép erősiramú játék folyik, nmelyben a 41.
percben a Dacia kavarodásból Geta
révén szerzi meg a vezetést. Szünet
után a Fortuna támad többet és a
10. percben Sebestyén éles lövésé
ből megszervi az egyenlítést, majd a
30, percben a Fortuna kornerből,
Thiarjung révén vezetéshez jut. A
38. percben Vlain lő kapura, a ka
pus kiejti a labdát és Bánjuk belövi.
A Dacia nem nyugszik bele az eredméuybe és a 45. percben egy táma
dásnál a Fortuno védelme hendszel
a II-est Petrovits beteszi.
Fortuna—Dacia ifi 1:1 (0:0).

Banatul-IOGT 12:1 (7:0)
Tréning mérkőzés a Bánátul pályán,
A Bánátul simán győzött Carte 4.
Fusoi 3, Fibisan 2, Ivanescu, Oláh és
Capra góljaival.

Bürg Hans a Rapid
egykori Játékosa

TAC ll-Frafelia 2:1

Időszüke miatt csak egy félidőt ját
szottak.
TAC B. Belgrásch-Buibás, Vargenaki Berlinben nagy futballista karriert futott be Iliás, Boroanca, Marosy-Petric, Kánya
hazaérkezett és most Timi$oaran fog futbailoznl Srimpell, Kölbig, Farkas.
Fratelia. Momirov Takács, NovákiNuber, Meixner, Venturini - Lupa
Bürg Hans tanárjelölt Berlinből ha egykori játékosa, Bürg.
,
A válogatott játékos most hazaér Schaff II, Alasu, Szegedi, Kovács
zaérkezett. Bürg neve nem teljesen
Góllövő
Srimpel,
Kánya
illetve
ismeretlen a timi§oarai sportemberek kezett és baráti körben szerényen el
előtt, mert mielőtt Németországba tá mesélte németországi életét sporttel- Lupa.
vozott tanulmányai folytatására, szor jesitményeit. Csakhamar kiszivárgott
galmasan és tehetségesen rúgta a lab annak a hire, hogy egy válogatott
Kinizsi-LMTE 3:3 [l:0]
dát a Rapidban, ahol az ifjúsági csa játékos hever parlagon. Az egyik
patban kezde meg karrierjét, de nem sportvezér, csak félfüllel hallotta a
A Kinizsi több tartalékkal, illetve
mindennapi tehetségével csakhamar névet, azonnal elment a várorházára. próbajátékossal állt ki. Gruin és Krifelküzdte magát az első csapatba. ahol a népesedési hivatalba kinyomoz van, az uj akvizíciók, igen jól mo
Amikor külföldre távozott, a Rapid ta, hol laknak Bürgék és azonnal ki zogtak. Viszont a védelmen Kohlbizony megérezte kiányát, de csak robogott a szöllökbe. Közben fa Ki Eichler hátvéLpár meglehetősen bi
hamar elfelejtették jobbszélsőjüket, nizsin kívül, a Rapid is tudomást zonytalankodott. Zelenák I a tengely
mert a Rapidban sohsem volt játé szerzett Bürg hazaérkezéséről, ők is ben kényelmes volt. A csatársorban
koshiány, a német középiskola csak reflektálnak egykori játékosukra. A pompásan játszott Nagy. ,A lugoji
úgy ontotta a kiforratlan sporttehet Ripensia egyik barátja felhívta a pi csapat védelme derekasan dolgo
ségeket. Minden évben felbukkant rossárgák vezetőségének figyelmét zott.
néhány uj tehetség, akik rövid sze Bürgre, sok Ripensia drukker már
replés után eltűntek az ismeretlenség örömmel mesélte, hogy
í[ J k e k v á & -V u 8 tm ii 2 : 2 ,
be. Bürg Németországban tanult az
meg
van
a
nagy
külföldi
egyetemen, de a labdarúgást sem ha
Barátságos mérkőzés a Törekvés
center!.
nyagolta el, a tehetséges fiú rövide
pályán — Biró: Barth
sen nagy futballista, •
A két csapat egyenrangú ellenfele
A tárgyalások nagyban folynak, rö
videsen viszontlátjuk Bürget a zöld volt egymásnak és az eredmény reá
többszörös délnémet váloga
gyepen, ahonnan mint kis szürke is lisan alakult ki. A gólokat Neducsin
tott játékos
meretlen közkatona indult el s mint és Leitheim, illetve Baskov és Mo
Német lapok feküdtek előttünk, válogatott sztár tér vissza. Hogy milyen nyák lőtték. amelyek berlini és délnémet váloga szinü dreszben fog bemutatkozni, az
tott mérkőzésekről számolnak be és még teljesen bizonytalan. Az anyagi
mindegyik lap kiemeli a center telje feltételektől függ ? Németországban
iig d iü iis iiis
sítményét, aki nem más. mint a Rapid nincsen professzionalizmus ? ?
Jimbolia. Hertha-RMTE 3:1 (2:0).
Kadima-Bohn SC 3:0 (1:0). Góliövők
Jószay II, Mayer és Schwartz Izsó
(11-es).
Oradea. NAC-Crisana 2:1 (0:1).
Góllövök Barátky, Bodola és Rónay.
Târgul Mureş. Universitatea-Mureş
4:2 (3:2).
Baia Mare. Phönix-Hakoah (Bécs)
1:0 (1:0). Góllövő Nagy.
Szombaton kezdődlek meg atléti litechnica Timişoara), 2.Panajoth 12.39
CFR Buc.-CFR Braşov 2:0 (1:0)
kánk nagy eseménye. Eredmények. 3. Ionescu 12.12 m, — 200 Kovács - Prahova-Gloria 3:2 (2:1)
400 ra. gát 1 Puhala (Kinizsi) 2 Krau- 24 mp, 2. Chitescu 3. Löwenfeld
ser (KAC) 3 Virgil (St. Rom). Suly- (TAC) — Magaságrás Biró dr. 165
dobás 1. Marian (Lég. Sport) 12,17 cm, 2. Herold 163 cm, 3. Panajoth. Dum&*ziget-$lop 11 1:1
m. 2 Herold (Astra Braşov) ll,06m :—Maratonfutás Gál (IAR) 3 óra 8p.
(0:01
3. Havaletz (AAC), 5000 m. 1, 40 mp, 2. Nemeczki, 3. Szilágyi. —
Manea (St. Rom.) 2. Comanescu 4-szer 100 m TAC 47.7 mp. 2.
Unirea-pálya — Biró: Ghilezan
(Vif. Dacia) 3. Fischer (Olimpia, B.) Olimpia.
Dumasziget: Plesz-Megyeri, Bodo800 m. 1. Lupus an (Vif. Dacia) 2 p.
A pontversenyt a három indulóval
can-Luntz,
Milisich, Schreier-Zwiern,
9.8 mp. 2. Krauser (KAC) 3. Necula résztvevő KAC nyerte 25 ponttal, 2.
Darits,
Domansky,
Eremia, Gál.
(Vif. Dacia) 4-szer 400 m. staféta Stad Roman 21 pont, 3. Viforul Da
Stop 11: Fried-KJimó, Anoka-Csor1 Crahiderul 3 p. 55,6 mp. 2. Olim cia 17 pont.
dás, Bakos, Papp-Hrivnyák, Antal,
pia 3 p. 55.8 mp. 3. Viforul Dacia
Nagy,
Weiner, Gyula.
3 p. 58.6 mp.
H a t a l m a s b o t r á n y S im e r iá n
Derbi. Autópark. Közönség rekord.
Vasárnap délután folytatták a baj
Nagy izgalom és stílszerűen duma az
nokságokat s a pályán megjelent
egyik oldalon, tülkölés a másik olda
Károly király Őfelsége és végig a
lon. Forró atmoszféra. 30 fok br.
legnagyobb érdeklődéssel kisérte a
Mindkét csapat nagy. hangos és lel
versenyeket, majd személyesen osz
kes táborral vonul fel. A Stop 11a
totta ki a dijakat. Eredmények: Tá
Az Eichler-Molnár, Anghel-Stulák, drukkereket autón szállította ki. A
volugrás Ionescu 661 cm, 2. Schmidt Albert, Barna-Kozma, Török. Klimek, Dumasziget tagjai a meccs előtt iz
649 cm, 3. Lupan (TAC) 632 cm. Weizer. Punga összeállítású ILSA gatottan mesélik, hogy kapusukat
— Kalapácsvetés Catona (Vulturii gólokkal jobb volt ellenfelénél, de a megszöktették. Már a NAC-ra gya
Lugoj). Egyedül indult. Diszkoszve közönség biztatására a hazai csapat nakodtunk, de kiderült, hogy a leány
tés Havaletz (AAC) 44.79 m, 2. Soare kíméletlenül durván játszott s amikor egyesület csábította" el a kitűnő ka
36.77 m. 3. Herold 36.70 m. — ez sem használt, akkor felváltották a pust egy kirándulásra. Helyettese,
1500 m. Manea 4 p 28 mp, 2. La- bírókat, három biró vezette a mérkő Plesz jól helyezkedett és elég ügye
pusan, 3. Brendörfer. — Rúdugrás zést, amelyet igy sem lehet befejezni, sen fogta a labdákat, de állandóan
Biró dr. (KAC) 350 cm, 2. Csegezi mert a második félidő 37. percében ahogy a labdát elfogta, nagyon meg
335 cm, 3. Stinghe 320 cm. — 110 a közönség betodult a pályára és ijedt és ledobta magát a földre. Na
gát Csegezi 17.5 mp, 2. Herold, 3. megverte az ILSA játékosait, a csend gyon ijedős természetű durnás. Az
Virgil. — Gerelyvetés Sós 55.60, 2. őrségnek kellett megvédeni a játéko első félidő változatos küzdelmet ho
Csáklány 52.60, Slobozeanu 51.63.— sokat, Pungat egy Muntean nevű zott, A Stop II is tartalékkapussal
400 m Jordache 54.2 mp, 2. Zahlner sportember úgy megütötte, hogy áll ki,- elnökük Ernő áll a kapuba,
54.9 mp, 3. Puhala (Kinizsi) 56.8 Punga elvesztette eszméletét és sziv- diszelnökük Ungár ur a taccsvonalmp. — 109 m Kovács (KAC) 11.2 görcsöt kapott. Az ILSA góljait Tö ról dirigálja a csapatot. A fiuk szót
mp. 2, Ionescu, 3. Schmidt, — 10000 rök (2) és Klimek rúgta.
fogadnak, sokat támadnak, de a Du
m Manea 35.20 mp, 2 . Tomanescu
masziget nem hagyja magát. Ügyesen
3. Stan — Hármasugrás Guţu (Povédekezik. A csapatok bírják az iraJuventus-Admira 2;1.

Az országos atlétikai
bajnokság

ils a

■ cfr simeria

3:2 (2:9)

%

6- *.A
4. oldal
B*ar1^æi|IM
mót, á közönség is, a stop-drukkerek
9 :0
kisebbségben vannak, de leszerelik a
Patria-pályá — 'Biró:Barth >
dudákat az autókról és igy bírják az
iramot, hanggal és zajjal. Az első
Pollák: Goldschmidt-Scherre, Szufélidőben á Stop II mutat többet, de szedik
- Szemerédi, Fried, Rupperta csatárok nem lőnek, minden , lab
Schienagel,
Chirián, Seprényi, Juszt,
dát leállítanak, stoppolnak.
Kündojf.
A szünetben a Dumasziget limo 11 Duschnitz ; Kertész Eberstark,Wagnádéban strandol, ,a Stop II is lel 'mánn-Valentin,
Schachtkesen készülődik a győzelemre. Kez 'Strosz, Adamia, Goldstein,
Bucholz,
Bleier,
Fidetét yeszi a második félidő, meg
jelenik a Pompes Funebres autója is,
K Pollák-cég ollósvédjegyü csapata
a csapatok megijednek, á 10. perc centiméterekkel
vágta, a rövidáruso
ben a dumásoknak megjön a hang
kat.
A
Duschnitz-cég
azért nein tu
juk, megszerzik a vezetést. Csordást
dott
győzni,
mert
nem
játszottak
megválasztja a Dumaszigét disztag- Adesgó-harisnyában. Hir szerint
nak, mert öngólja védhetetlen volt. vereség után a csapatnak nincsen maa
A Stop nem áll meg, rákapcsol, tel radása a Gyárvárosban és a József
jes sebességgel támadnak.
— Kár a benzinért — ordítja a városban nyitnak fiókot.
'Góllövő; Seprényi (3), Kundolf (2),
dumaszigeti különítmény, de nem
Krtván
(1), Buchholz öngól és Schisokára elhallgatnak, mert a 40. perc
nagel.
, (.
ben Hrivnyák sebesen kitör, elgázol
ja a védőket és a labdát a hálóba
szállítja.
FMTE-IGIR 4 0 (2:0)
Bajnoki Fratelia pálya. Biró Arcnovits
FMTÉ. Friedrich - Pesca, Keresz
(2:0)
tesi - Anoka, Reinhoffer, Boviam Buszka, Kontz, Kratovill, Häger, Ba
Unirea-pálya —- Bíró: Popovici
kos.
Dura: Mihály-Bodoki, Barta-KvittIgir. Csona - Sidea, Borzsuk - Soos,
ner, Karlach, Ursica-Wirschmg, Rech- Ritter, Tauth - Brestyán, Obis, Schivic,
tenwald, Kielburger, Lakatos, Te Gisos, Lippai.
lesem
Az egész mérkőzés FMTE fölény
Beregszászi: Pelz-Dragoi. Ringler- ben folyt le és Ügy megerőltetés nél
Papp, Szedlarik, Molnár - Tomarka, kül nyerték a meccset.
Kabát, Beregszászi I, Mózes, Bereg
A gólok sorrendje: Kratovill, Häger
szászi 11.
Huszka, Ko n t z .
..
A Dura technikásabb csapata meg
érdemelten. győzött a lelkesen játszó
D iim asarok-Fások
Beregszászi ellen, ahol. főleg a véde
lem Pelz kapussal az élén, dolgozott
t :2
hasznosan. A gólokon Kielburger és
Barta (2) osztozkodott.
Bajnoki Rapid pálya. Biró Steiner
Dumasarok. Popovits-Knöpf, Pesch
Ambrus,
Steinmetz, Drágán - Bauer
Galvani-Pántofar 4:1
Neducsin I, Stilper I, Schlezácsek, Petz
( 1: 0 )
Fások. Lebovits - Klein I, Ergetiovsky - Nacsa, Sajó, Schneider - Lakatos
Unirea-pálya — Biró: Schwarmann III Kubán, Dorn, Klein II, Gajdos
Az .egységesebb Dumasarok megGalvani: Kincs-Gummer, Junginger-Csőke, Siebold, Steinhard-Simon, érdemlten nyerte a mérkőzést. A Fá
sok csak ritkán tudtak veszélyeztetni.
Schipper, Kiss, Rónai, Gottich.
Góllövők. Stilper (3), Petz, Schle
Pantofar: Radivoi-Farkas, VinceKummer, Petrescu . IIJ Röhrich-Lica- zácsek, Neducsin I, Ambrus ( I I -es)
ret, Petrescu I, Erkov, Princ, Gulyás. illetve Lakatos és Klein 11.
Változatos játék, a Galvani csatár
sora nagyon szépen, stílusosan ját
ASCAM-Bozsák
szik, pompásan ötletesen kombinált.
A Pantofar játékán is szemtnellátható
2ÍI (l:0)
biztos javulás észlelhető, néhány tré
Bajnoki. Rapid pálya. Biró Trinksz.
ning után a csapat össze fog szokni
ASCAM.
Ros-Sándor, Cortil-Ránés akkor minden bizonnyal meg fog
kov,
Weiszmüller,
Nárai-Minyov, Joja állni helyét.
Gottich lövi a vezető gólt, de szü yárt, Geiszt, Ciura§, Draglea.
. Bozsák. Erhárdt - Rácz, Popecz I net után Farkas egyenlit, tizenegyes
Borhidán,
Popecz II, Margit - Hübner,
ből Schipper rúgja a második gólt.
A Galvani tovább támad, amit Got Schenker. Scháfár, Konya, Trifu.
A meccset a Bozsák cég megóvta,
tich két újabb dugójával juttat ki
mert
jogosulatlan játékosok szerepel
fejezésre.
tek Ascamban. . . A mérkőzés egyenlő ellenfelek küz
delme volt, az egységesebb csatársor
nyerte meg az Ascamnak a meccset.
A gólokat rúgták: Ciura§ és Geist
illetve.Konya.. L.
. ...
- !
h'*- -• >.
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Dura-Beregszászi 3:0

Dornhelm-Spedil 5:2
(1:11

I Srr.Soldam>2.Erpd-uee»(""

Bajnoki — TMTE-pálya. Biró Inn
Dornhelm Neumunn; — Friedmann
Köbl — Bernitzkv, Szabó 111, Drunsz
— Egerer, Szabd L Szabó- II, Hor
váth, Spierer.
Spedit Bodri — Klein, Mann —
Mészáros, Weisz, Húsz — Bittó, Un-

Progres: Koch—Szabó, Rácz-Her
ford, Szigeti, Denhoff, Marekits,. ,
‘ , Az elsö félidőben egyenlő elleafe- ceg, Tippert, Kosta—Klein, John, Koiek küzdenek, de « szünet után a nyolicska, Ppbos, Ká!dor. ,
Dornhelm jut fölénybe és megérde . .A Prógrés ’ kezd és lendületes tá
madásokat vezet. Már. az 5. percben
melten győz.
A 17. ,percben Szabó I. révén a megszerzi a vezetést John révén, de
Dornhelm jnt vezetéshaz,, de egy perc az Igiena most. rákapcsol és Prunkl
íejesével a .24. percben .sikerül kimúlva Szigeti egyenlit. , : „ , A szünet után a 3. percbea Szabó égyénliteniök. Tovább is az Igiena
I. lő gólt. a 14, percben Szigeti is-, támad, a ■•ohamokat a 38. percben
mét egyenlit. A; 17. percben Szabó siker koronázza, amikor JCiruta. le
1, .eredményes, majd^ a 37. percben - ragja a győztes gólt, Szünet után a
Szabó II. és végül a 39, percben 18. percben a Progres egyenlíthetne,
de John tizenegyese a kapufát súrol
Szabő I. lpvLaz jitolsó jgólt.
va, a kapu ^ellett kötött, ki,,;

3;1 <2;0)
Bajnoki — TMTE-pálya — Biró
Glaneanu.
'Ancora. Sentimbreanu — Péterfi,
Körösi — Bodor, Kelle, Hrivnyák —
Kozsár, Jákob. Ciolac II, Scausan,
Christianu.
Fiérul Blöch —‘ Wirsz, Carol —
— Ohele, Dragur, Popovics — Kirschnér, Schvvarz, Karner, Ziegler Ritter,
Az Ancora fölényben volt és meg
érdemelten győzött. A 24. gereben
Ciolac II lövi a vezető gólt, a 44.
percben Scausan rúgja a második gólt
A második félidő 5, percében is
mét Ciolac góloz, majd a 23. perc
ben Schwarz szerzi meg a Fierul. vigaszgólját., , ?l..; ,
;;
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5:0 <1;G)

Gea krayer-Metailöw
1:0 (0:0)
Pátria pálya. Biró: Antóniáé.
Gea: Baka-Baruch, Kokos-Révész,
Popetz, Bass-Héber, Deme, Wollmuth,
Zalai, Armas,
Metalíöw: Breyer—Bálint, Daina—
Emi, Grosz, Gavrilescu—Peteg, Daju.
Simon, Kuckó, Szabó.
Az első félidőben egyenlő erők
küzdenek, mind á két csapat kitöré
sekre alapítja a támadásokat, ám a
védelmek megteszik kötelességüket.
Szünet után a Gea erősen kezd, sorra
vezeti a veszélyes támadásokat és a
siker sem késik sókáig. A 12. perc
ben Deme lefut a szélen, bekanyaro
dik és lövése a kapus mellett a há
lóba suhan 1:0./'
A Gea első győzelme.
A Metalíöw rákapcsol, veszélyesen
támad, a 36. perchen Emi tizenegye
sét Baka ügyesen parírozza. .

' Gyapjuipar pálya, biró: Pretsch.
*íresátoria: Lengyel—Szikora, Szatmáry -Focht, Bernát I., Ardelean— Hammer & Név - SFAPT
Stauber, Madler, Steiner, Klimek I„
3:3 (2:2)
Schmal.'
•
Fratelia
pálya. Biró Seiler.
. Salvarea: Stamirovici — Vladescu,
Molnár — Steigerwald, Schönborn I,
Hammer & Ney: Greisinger-Friclv
Sroffel—Tóth, Ciczók. Leitermann, Dupcza-Medier, Klaszás, Titenu-StofCapejan, Veres.
fal, Szebeszta, Thell, Lévai, Klimek.
Szép mérkőzés, á gyapjuipari csapat
SFAPT: Hegedűs—Klein, Sutka—
fölényesen jó jótékkal győzött,
Schiff, Weinberger, Romanovsky—
A gólokat Schmall (2), Madler (2) Schubert, Gille, Stelzig, Szép, Kiéit.
és Steiner,rugták. . . .
Mindvégig változatos játék, az ered
1.-5 ??.?;. n>.' x (• -<
- ” " ■ mény
reálisnak bizonyul. Góllövők:
Szép
(2),
Weinberg, illetve StoffeL
8 ; 0 "(2 ;0 ) Szebeszta és
Theil. . . ■
Gyapjuipar pálya, biró Stoica.
DÖRS : Ogruja—Üli, Kovács I-Ca...
0 0 9 '
pra, Szalai, Husztik—Mihailov,; Fehér,
Gleischner. Román, Nica.
V e V e W
Dielorii: Koch—Meisz, FinkelsteiniPSeiIMBSR V . W
Tödor, Kiss, Török—Zeilich, Rubinstein, Kasnyai, Schwarz, Lahm.
NYOMTATVÁNYT CSAK A j
Állandó DORS fölény.
Góllövők: Fehér (6), Capra és
Szál ay (11-es).. .

S
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Tramvai-K!C 2:1 (1:1)
Biró Balea.
Tramvai: Zaharescu—Panca, RaduCsikós, Kiss, Rusanda—Novak, Bors,
Olariu, Oána, Selea.
KIC: Herskovit? — Szedetzky III,
Kohn III — Ciucurel. Schluck, Szedetsky' II—Rosenfeld, Kohn II, Baumstark, Kohn I, Filip.
• Egyenlő ellenfelek küzdelme némi
Tramvai fölénnyel.
Góllövők: Novak, Oana. illetve
Baumstark, Á biró gyengesége miatt
a meccs csaknem elfajult. r ,
y Ií i
. 3 :c. t ’ • --- ■

Igiéna-Progres 2:1 (2:1)
. 1 Patria' pálya, biró Schachti
Igiena: Kun-Ladner, Varga—Stritz,
Kurita, Kis -Mayer, Sinin, Prunkl,
Fischer, Zimmermann.

NVONoáeaH
. készíttet , m e r t o t t ;
SZÉP, ÍZ LÉ SE S MUNKÁT
KAP OLCSÓ ÁRBAN
SPORTEBYE“ OLETEK-'
NEK KEDVEZMÉNY ' L

fIMifOflRA

mám, sismoa! uhcureamu no. *:

A «Kcrkesztésérl - és kiadásért felel.
"
B ijdn )eoő.
.
Főszerkesztő; K u t z m u I h A r t u r
'S zerkeszti' S i m o n i é
Henrik é»
(í x o s z Sándor
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